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 دراين شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پايان  بهار، باور به با جلد اين شمارة تالش تجسمي از باورمان به   

فصل سرد انقالب و حكومت اسالمي، همراه با  آرزوهاي قلبي رسيدن 

ميهنانمان، در قامت  روزهاي نو و نوروزهاي پيروز براي ميهن و هم

انگيز ابياتي از  اي و نواي ترنم دل گل قاصدكي، دلباخته پروانه

 كنيم. رضامقصدي را تقديم  شما عزيزان مي” ايه بهارانه“

آزار يادآوري  دانيم؛ چه سخت است باور بهار در فضاي دل هرچند مي   
هاي انقالبي  ها و ناشايستي هاي انقالب، اما چه چاره كه مرور ناروائي خاطره

هاي آن در  ها و ريشه در سالهاي آغازين اين فصل سرد و جستن سرچشمه
 امان، امري است گريزناپذير.  نيانهاي فكري و اخالقيعمق باورها و ب

، در خالء نظم وقانون، ”بهار آزادي“ونيم پيش در شادي زودگذر  دودهه   
رها شده از بند فرهنگ و اخالق واالئي و در اسارت و بردگي ايدئولوژيهاي 

القضات بر له و عليه آن چه  انقالبي، هريك خودنشانده برمسند قاضي
هاي  پايه“م حكم وفرمان عمل صادر نموديم. هر يك به فراخور خواستي مي

و به ” مستضعف“يا ” خلق“، ”توده“و در پناه تأئيد سپاه برآشوبيدة ” اجتماعي
ها چشم برهم  ها را زير پا گذاشته و بر چه ناحقي چه حق” عدالت“نام اجراي 

كه پيامدهاي نهاده و يا با ابراز خرسندي و تشويق با آن همراه شديم. امروز 
هنگامة انقالب در هيبت يك نظام سياسي ـ اقتصادي مافيائي و سپاه 

اخالقي را در پيش روي داريم، بازگشت به  گسترش يافتة فقر وفالكت و بي
 نماياند.  اين گذشته و مرور آنچه بر كشور رفته است، بيش از پيش خود را مي

خست پيروزي هاي ن به منظور مروري بر اقدامات انقالبي سال   
اسالمي در عرصة اقتصادي كشور، بخش اساسي اين شماره از تالش  انقالب

ها و ضبط  ، مصادره”ها كردن ملي“را به يادآوري حوادث آن روزها اعم از 
ايم از حافظه و خاطرات  و سعي نموده  قاعده و قانون اموال، اختصاص داده بي

گرفته  مي آن روزها بهرههاي رسمي و غيررس افرادي در موقعيت و مسئوليت
هاي فكري چنين اعمال و  بنيان كمك اين دوستان نگاهي به و از زبان و به

 افكنيم.    اقدامات و همچنين پيامدهاي آن بي
البته مقصود از اين بازگشت و بررسي عملكرد اجتماعي گذشته، جستجوي    

يست. چه در ها ن ها از خطاكاري عاملين و مسببين و يا تقسيم و تعيين سهم
گيرند، تعيين سهم و نقش  هاي اجتماعي كه سراپاي جامعه را فرامي حركت

درستي نه ممكن است و نه مؤثر و مفيد. محتمل است،  اجزاء و اعضاي آن به
تر شوند، اما  ها يا حوادث در اين مرور برجسته برخي از چهرها و گروه

ه در چنين روش برخوردي ترديد اين تمام واقعيت نخواهد بود. مضافاً اينك بي
تر بوده و مانع بررسي و تجديد نظر در  هاي عميق خطر دور افتادن از واقعيت

ثمر رساندن آن  شود كه براي به اي مي هاي فكري و اخالقي جامعه بنيان
 حركت درآمده است. عمل اجتماعي در اكثريت مطلق خود به

ادث آن روزها حشمت رئيسي در گفتگوي خود با تالش و يادآوري حو   
ـ ” فرهنگ مصادره و غارت“ريزي يك فرهنگ ـ  درستي سخن از پايه به

سازد.  هاي اخالقي آن مطرح مي ترين ريشه كند و موضوع را در عميق مي
هاي بسيار و از جمله اين پرسش مهم را طرح  تعمق برسخنان وي پرسش

ة متقابل سازد كه اساساً گستره و عمق درك ما از حق و عدالت و رابط مي
اعتبار كردن  بهاي بي اين مفاهيم با يكديگر تا كجاست و تكيه بر يكي به

ها و ضبط اموال  مصادره ديگري چقدر مجاز است. در همين بحث مربوط به
كه محتواي آن چيزي جز اختيار در سلب حق مالكيت از انسانها نيست، اين 

اين حق  ا نسبت بهآيد؛ كه ميزان احترام و مرزهاي اخالقي م پرسش پيش مي
تري كه  اعتباري آن چيست؟ مسئلة اساسي كجاست؟ پيامدهاي اجتماعي بي

گيرد، اين است كه هرچند ممكن است سلب  حول اين پرسشها شكل مي
مالكيت از افراد و مصادرة ثروت و اموال ديگران در كوتاه مدت ظاهري 

و احترام به حق ـ پسند داشته ـ البته در عدم پايبندي عمومي به اخالق  توده
درآمد جامعه را نسبت  هاي طبقات ضعيف و كم و آتش حسرت و عقده

ارادة فقر معطوف “صاحبان ثروت و رفاه فروبنشاند و براي مدتي هم  به
را بر كرسي، اما تجربة ما و ساير كشورهائي كه تجربياتي مشابه را ” قدرت به

تنها در بطن خود دهند؛ چنين عملي نه  اند، نشان مي پشت سر گذاشته
كند، بلكه همچنين حامل  تر قدرت را حمل مي هاي فساد سريع زمينه پيش

آوري در سطح عمومي است كه شايد يكي  پيامدهاي فرهنگي و اخالقي زيان
نفس درانسان و در جهت تضعيف شوق  از مهمترين آنها كشتن اعتماد به

قيت و استعدادهاست كار، تالش و سازندگي و مانع بكار افتادن ثروت، خال به
كه نتيجه در نهايت به زيان نفع عمومي و مصالح يك ملت و كشور خواهد 

 بود.
صرف نظر از اينكه هريك از ما و جريانات فكري و سياسي كه بدان تعلق    

هائي در انقالب اسالمي شركت و تا كجا در  آل داشتيم با چه آرمانها و ايده
انديشيم كه چگونه  اسالمي سهم داشتيم، بيشتر بايد به اين بي بناي حكومت

اعتماد  مي، ضربه بهاسال نتيجة آن اقدامات انقالبي و تداوم آن بدست حكومت
هاي بعدي  شوق زندگي و سازندگي آن و نسل نفس يك ملت وصدمه به به

 بوده است!

 
 

 

هاي  پسند داشته  و آتش حسرت و عقده مالكيت از افراد و مصادرة ثروت و اموال ديگران در كوتاه مدت ظاهري توده هرچند ممكن است سلب

را بر كرسي، اما تجربة ” قدرت ارادة فقر معطوف به“بنشاند و براي مدتي هم  صاحبان ثروت و رفاه فرو درآمد جامعه را نسبت به طبقات ضعيف و كم

 ترِ سريع هاي فسادِ زمينه دهند؛ چنين عملي نه تنها در بطن خود پيش اند، نشان مي ه تجربياتي مشابه را پشت سر گذاشتهما و ساير كشورهائي ك

آوري در سطح عمومي است كه شايد يكي از مهمترين آنها كشتن  كند، بلكه همچنين حامل پيامدهاي فرهنگي و اخالقي زيان قدرت را حمل مي

كار، تالش و سازندگي و مانع بكار افتادن ثروت، خالقيت و استعدادهاست كه نتيجه در نهايت  در جهت تضعيف شوق به نفس درانسان و اعتماد به

 به زيان نفع عمومي و مصالح يك ملت و كشور خواهد بود.
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ررسي آن حوادث تر كردن ميدان ديد و گشايش زواياي جديدتري در ب هاي يك بحث مؤثر و مفيد, در بررسي و بازنگري حوادث اجتماعي و تاريخي, گسترده از مشخصه

 ما حق خواهند داد كه از نتايج اين گفتگو پرراضي باشيم. ترديد اگر خوانندگان تالش با چنين محكي گفتگوي ما با حشمت رئيسي را مورد توجه قرار دهند, به است. بي
منظور انداختن  تماعي ما, بويژه برحيات اقتصادي كشور داشت. بههاي مختلف زندگي اج انقالب و تفكر مسلط برآن پيامدهاي بسيار گران و تأثيرات بس مخربي بر عرصه   

ها پيش از  ه سالآن روزها و يادآوري حوادث و وقايع و نقش نيروهاي شركت كننده در انقالب از زبان يك شاهد عيني, با حشمت رئيسي وارد گفتگو شديم. او ك نگاهي به
هاي كارگري ـ سنديكائي در صنعت نفت  فدائي بود و از همان آغاز در فعاليت يعني جنبش 50و  40هاي  در دهه ترين بخش جنبش چپ ايران انقالب از اعضاي فعال قوي

خلق از نخستين افراد مؤثر اين  هاي فدائي فدائي در سازمان چريك گيري فضاي انقالبي و در مقطع تبلور سازماني جنبش رفت؛ با اوج حضور داشت, همانگونه كه انتظار مي
واسطه موقعيت سازماني و دست و بال باز در جنبش كارگري شاهد مستقيم اقداماتي نظير  هاي كارگري قرار گرفت. حشمت رئيسي به ن و در رهبري آن در فعاليتسازما

 بود.  گرفت, دست انقالبيون و بنام دفاع از حقوق زحمتكشان و كارگران صورت مي ها و اشغال كارخانجات و... كه در آن زمان به مصادره
تر از آن كه نقش خانوادة انقالبي خود يعني بزرگترين سازمان  تر از آن بود كه در دايرة بحث ما و نقل خاطرات باقي بماند و صادق تر و پخته حشمت رئيسي تجربه آموخته   

 ماركسيت ـ لنينيست دورة انقالب را الپوشاني نمايد. 
آن حوادث هرچند بسيار دردآور اما بسيار پراهميت است. ديدن يكي از پيامدهاي آن اقدامات  رئيسي در طول اين بحث, زاويه جديدي را نيز گشود كه نگاه از آن زاويه به   

دهد كه چگونه برپاية چنين فرهنگي كه  و نشان مي برد نام مي« پايه گذاري فرهنگ غارت و مصادره»عنوان  انقالبي و تجاوز به حق مالكيت كه حشمت رئيسي از آن به
 شوم آن بصورت يك مافياي اقتصادي ـ سياسي بر سياست و اقتصاد ايران مسلط است.  آغازگرش نيروهاي چپ بودند, حكومتگران اسالمي بنائي ساختند كه امروز سايه

 
 

 گفتگو با حشمت رئيسي
 

 
 
 

 هاي حكومت اسالمي بر فرهنگ غارت و مصادره پايه

 
 
 
 

 تر از ما  هم بصورت راديكال كنندة آن نيروهاي خط امام آن  ها شروع كرديم، اما تكميل فرهنگ غارت و مصادره را ما چپبنا گذاشتن اعتقاد من  به
ن را در نظر اعنوان نمونه شما همين بنياد مستضعف هاي مادي وحشتناك و قدرتمند واليت فقيه را گذاشتيم. به پايهدست خودمان  بودند. ما به

 ها بوجود آمده است كه نه ملي است و نه دولتي، بلكه يك سازمان مافياي فرادولتي است. ها و غارت از دل همين مصادره  بگيريد كه عمالً

 

 رنگ بود. مانعي در برابر كسي كه خواهان رشد بود  و اگر هم بود بسيار كم” ساالري پارتي“كرد نه  الري عمل ميسا در صنعت نفت اساساً نخبه
كرد. برخالف بعد از  حاكم بود. عقل معاش يا عقل ابزاري عمل مي كاملبطور  گرائي  توان گفت در اين بخش از صنعت عقل وجود نداشت. مي

 گرائي جانشين آن شد.  كوبيدند و ايمان گرائي را در جامعه انقالب كه عقل
 

  ،كردند اين كارگران بورژوا  زندگي كارگران نفت برخورد كردند، فكر مي هاي كارگري آمده و از نزديك با محيط دوستان چپ بهو وقتي انقالب شد
بي بلكه گازي دارد و... اينها آل، كولر آن هم نه گذاشتند. اينكه مثالً كارگر نفت يخچال فريزر، مب هستند. با من نيز اين مسائل را در ميان مي

 .شد اموري عادي بود. سطح نيازهاي مادي و معنوي اين كارگران تأمين شده بود و سطح نيازهايشان با استانداردهاي اروپائي سنجيده مي
 
 
 

شما در هنگام آقاي رئيسي اگر اجازه دهيد، اول از خودتان شروع كنيم. 
هاي سازمان فدائيان خلق در صنعت نفت بوديد. موقعيت شما  انقالب از چهره

 در صنعت نفت چه بود؟
 

خيز كه بيشترين  اي نفت م. منطقهدحشمت رئيسي ـ من در آغاجاري متولد ش
هاي گوناگون نفتي است. پدرم  ايران از آنجا بود و داراي حوزه تصادرات نف

سالگي دورة كارآموزي شركت نفت را  13خود من از  كارگر شركت نفت بود.
بادان گذراندم و بعد به پااليشگاه آشروع كردم ودورة تكميلي را در پااليشگاه 

اندازي پااليشگاه نفت تهران بودم و  اهر، يعني جزو تيم متهران منتقل شد
 شد.  اه اندازي ميرها  اين اولين پااليشگاهي بود كه بدست خود ايراني

 چه سالي بود؟در 
 

اين پااليشكاه افتتاح شد. محمدرضاشاه اين پااليشگاه را  1346ـ در سال 
افتتاح كرد و در اين روز از نزديك با كارگران گفتگو داشت. البته مرا آن روز 

كردند  به مراسم افتتاح راه ندادند، عالوه بر من چند نفر ديگري را كه فكر مي
در چاپخانة  1348ضروري ندانستند. از سال  افكاري ديگر دارند، وجودشان را

هاي بسيار مدرني بود.  كردم. اين چاپخانه داراي دستگاه پااليشگاه كار مي
صورت غيرقانوني براي چاپ و  من از همان هنگام از چاپخانه پااليشگاه به

كردم. آثار  نشر آثار چپ و كالً در جهت انتشار افكار مخالف رژيم، استفاده مي
» ماركسيستي زيادي را در چاپخانه به چاپ رساندم، از مانيفسيت كالسيك 
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 40تا آثار مائو. حدود  گرفته«  دولت و انفالب لنبن» و  « حزب كمونيست
رسيد، با  دستمان مي هايشان به وناگون ترجمهگاشكال  اثر كالسيك را كه به

اي كه تشكيل داده بوديم چاپ و در سطح كشور توزيع  كمك شبكه ويژه
همين دليل وقتي هم كه دستگير شدم در حقيقت دو پرونده  كرديم. به مي

 و هاي صنفي ـ سنديكائي فعاليتسازماندهي شبكه و يكي پروندة  :داشتم
اي كه تشكيل  ديگري سازماندهي اعتصابات كارگران صنعت نفت. شبكه

شيراز آبادان، پااليشگاه پااليشگاه هايي بود كه با  داده بوديم به كمك ارتباط
كه بعداً افتتاح شد، پااليشگاه تبريز و اصفهان، داشتيم. چون مركز  -

ها تهران بود، ما هم با افرادي كه از شهرهاي  كارآموزي تمام اين پااليشگاه
هايمان را  مدند ارتباط برقرار كرده و شبكه فعاليتآ ديگر براي كارآموزي مي

اي ساواك بسيار داديم. هنگامي هم كه دستگير شديم بر گسترش مي
اي از امكانات دولتي براي چاپ و نشر  سنگين بود كه در چنين ابعاد گسترده

آثار و ادبيات چپ استفاده شده بود. ساواك بارها تصور كرده بود كه چاپ 
دليل كيفيت خوب آنها در خارج از ايران صورت گرفته و هرگز ه ثار بآاين 

اس دولتي انجام شده است. هاي حس كه در يكي از كانون دكر تصور نمي
بهمين دليل هم ما را خيلي آزار و شكنجه دادند، بطوريكه خود من حدود 

هايم از كار  كليه ،بستري بودم شهرباني يكسال بدليل شكنجه در بيمارستان
كنم جزو  افتاده و كار به جراحي پالستيك پاهايم كشيد و از اين نظر فكر مي

ها روي پاهايم  ثار جراحيآدوره باشم كه زندانيان سياسي آن  هاياستثناء
 است.  باقي مانده

كار  در آستانه انقالب از زندان آزاد و در يك شركت حفاري مشغول به    
شناس حفاري شدم و  لاي كه داشتم گِ شدم. در آنجا بدليل تخصص و تجربه

ل شناسي و مكانيك اداره در عين حال مدرسة حفاري را در بخش گِ
بته اين شركت آمريكائي بود. شركت سدكو در ايران. از همين كردم. ال مي

كانال هم در موقع انقالب در سازماندهي صنعت نفت جنوب شركت داشتم. 
داد  آنها سرويس مي هايي را كه شركت حفاري به اين شكل كه آن شركت به
كمك ساير  به همه در جنوب فعال بودند به اعتصاب كشانديم و توانستيم و

هاي قبلي را احيا كنيم و يك تشكيالت سراسري مخفي را  شبكه ياران
با صنايع سنگين ديگر نظير صنايع فوالد در  طسازمان داديم كه در ارتبا

 اهواز قرار داشت. 
 

 هاي سنديكائي شما در زمان قبل از انقالب علني بود؟ فعاليت

به  هاي صنفي ـ در رژيم گذشته حداقل توسط مديريت صنعت نفت، فعاليت
هاي  شد. بهمين دليل تقريباً هيچ كارگري را بدليل فعاليت نوعي تحمل مي

وردند يا آ نكردند. البته خوب فشارهائي مي نمي كردند و اش اخراج صنفي
شدند، اما فشارها محدود بود و من  مي احضارمكرر از سوي ساواك افراد 

تگيري يا هاي سنديكائي موجب دس ام كه فعاليت شخصاً موردي را نديده
هاي صنفي ـ  امكان وجود داشت كه فعاليتاين اين بنابراخراج شده باشد. 

سنديكائي را سازمان دهيم. فقط حساسيت رژيم روي مسائل سياسي ـ 
همين  كرديم آن را شديداً مخفي نگاه داريم، به تشكيالتي بود كه ما سعي مي

صورت  به چاپ يعِسال از آن امكان وس 5خاطر هم ما توانسته بوديم به مدت 
 هاي سياسي خودمان استفاده كنيم.  در جهت فعاليت رايگان

 

هاي فدائي خلق ايران  كيسازمان چر آيد شما قبل از اينكه به نظر مي چنين به
هاي  پيونديد يك سنديكاليست كامل بوديد. آيا شما چون داراي فعاليت به

نينيستي شديد، يا سنديكائي ـ كارگري بوديد جذب جريانات ماركسيستي ـ ل
هاي سنديكائي ـ كارگري روي  دليل گرايشات كمونيستي به فعاليت اينكه به
 آورديد؟ 

 

گران توجه داشته تگيري طبقه كارگر بويژه نف ـ اگر شما به پروسة شكل
يري كارگران صنعت نفت وجود گ كنيد كه دو كانون شكل باشيد مالحظه مي

 انمهاجر شداشت؛ يكي در باكو در اواخر قرن نوزدهم كه بسياري از كارگران
كردند. در آنجا جنبش كارگري  هاي نفت باكو كار مي ايراني بودند كه در چاه

يد شكل گرفته بود. طبقه آداري بوجود  قبل از اينكه در ايران اساساً سرمايه
، مبارزة صنفي ـ طبقاتي و ندأثير دو مبارزه قرار داشتكارگر اين منطقه تحت ت

ديگري مبارزه سياسي. يعني بدليل سلطة روسية تزاري در باكو، تبليغات 
با جنبش صنفي و  را همشد و آنها  اني ميربسياري براي كارگران مهاجر اي

طلبي و آزاديخواهي بصورت تلفيق شده  گرائي و استقالل هم با مسئله ملي
كرد. كارگران نفت ما هم همين وضعيت را داشتند. بدليل سلطة  آشنا مي

خودبخود حركت صنفي  خيز در مناطق نفت دولت و درياداري انگليس
طلبانه و  استقاللشد، يعني با جنبش  كارگران نفت با حركتي سياسي توأم مي

همين وضعيت را دارد. بعدها هرچند  32تا  20هاي  بخش. حوادث سال رهائي
كند ولي پتانسيل سياسي در بين  فضا بدليل كودتا و عوامل ديگر تغيير مي

ماند. بهمين دليل هركسي هم وارد اين منطقه كاري  كارگران نفت باقي مي
ر شود، خودبخود تحت تأثير فضاي سياسي قرا مي
گيرد. عالوه براين سياسيون در ميان كارگران هم از  مي

 حرمت خاصي برخوردار بودند. 
 

البته پرسش ما بيشتر در مورد جذب به يك جريان 
لنينيستي است. ما  ـ سياسي با ايدئولوژي ماركسيستي

بينيم كه  مي ،كنيم در اين كشورهائي كه زندگي مي
كاهاي لزوماً اينطور نيست كه همه فعالين سندي

كارگري عضو يك سازمان كمونيستي يا حتي چپ 
باشند. آيا در ايران اجتناب ناپذير بود كه هر فعال كارگر 
سنديكائي و حتي عالقمند به مسائل سياسي به 

 جريانات ماركسيست ـ لنينيست كشيده شود؟ 
 

اين كنم وجود دموكراسي است كه امكان  ـ فكر مي
دهد. و دو حوزة عمل مستقل را بوجود  تفكيك را مي

ورد. البته در اين كشورها هم ارتباطاتي وجود دارد، آ مي
هاي  تشكيالت سنديكائي، كنفدراسيون  ولي عمدتاً

 1341كارآموزان شركت نفت در سال 
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كارگري داراي استقالل عمل، استقالل شخصيت حقوقي و اجتماعي هستند. 
ا در كشورما كه دمكراسي اشان عمدتاً معنوي است. ام تأثيرگذاريهاي عمومي

كارش وجود ندارد، هر اعتصاب كننده، هر اعتراض كننده يا منتقدي عمالً 
ها هستند كه اين مرزها  شود. و اين عمدتاً رژيم ة سياست كشانده مييطح به

ت كنند. اين يك طرف قضيه است، اما طرف ديگر هم آن سنُ را مخدوش مي
قل در بخش شهري آن است كه جاافتاده چپ و جنبش كارگري ايران حدا

المللي  هاي بين داراي گرايش شديد سياسي است. عالوه براين جاذبه
بويژه از حيث رواني و تبليغاتي سوسياليسم در آن زمان تأثيرات خاص خود را 

اي عادالنه با  داشت.اين امر براي كارگران كشش و جاذبه داشت كه جامعه
نبايد فراموش كرد كه ـ به اعتقاد تضادهاي كمتري داشته باشند. همچنين 

هاي مختلف كارگري كه مديريت بوژوازي را  جز تعدادي از بخش من ـ به
هاي ايران بخصوص  تجربه كرده بودند، مثل نفت، در بخش اعظم كارحانه

تر و خصوصي، روابط كارفرمايان با كارگران، روابطي ايلي،  واحدهاي كوچك
داري ايران فرهنگ  در آن زمان سرمايه اي فئودالي بود. يعني هنوز عشيره

 بورژوازي نداشت. 
 

داري ايران فرهنگ بورژوائي  سرمايه“ لطفاً اين مقوله را بيشتر توضيح دهيد،
 ؟ مگر در صنعت نفت روابط چگونه بود؟يعني چه ”نداشت

 

ـ مثالً براي مديران صنعت نفت دشوار نبود بفهمند كه كارگر دچار فرسايش 
براي بازدهي بيشتر كار و افزايش توليد  نددانست شود. مي ميجسمي و رواني 

كارگر نياز به استراحت دارد، احتياج به بازسازي جسمي و رواني دارد. 
اندازة  دادند، غذاي گرم به كارگران مي همين دليل مثالً غذاي خيلي خوب به به

ند، كرد نياز غذائي وي را تأمين مي .كرد كه مصرف مياي انرژي و كالري 
شد. يا در  براي انجام كارهاي سنگين غذاهاي پركالري در نظر گرفته مي

دادند كه آسيب نبينند.  كارگران شير مي هاي توليد سلفور حتماً به كارگاه
ها انواع و اقسام تفريحات  كارگران باشگاه مخصوص داشتند و در اين باشگاه

هائي  و... كارگران تعاونيبرداري، فوتبال  سالم وجود داشت، مثل بيليارد، وزنه
كرد. حتي به مسائل رواني يا مشكالت  داشتند كه نيازهايشان را تأمين مي

نيازهاي  جهت رفعشد.  خانوادگي آنها توسط مددكاران اجتماعي رسيدگي مي
هاي تفريحي  شد. فرزندان كارگران اردوگاه هاي اضطراري داده مي مالي وام

باد. بهرحال ميدانستند كه اگر كارگر آرامش داشتند. بعنوان نمونه در محمودآ
ساعت كار در اين  8تواند بهتر كار كند. بهمين دليل پديدة  داشته باشد مي

صنعت كامالً طبيعي بود. در صورت اضافه كار هم موظف بودند كامالً 
كه به استثناي چند واحد بزرگ صنعتي مثل  مطابق قانون عمل كنند. حال آن

رفتار فئودالي نبود  در صنعت نفت نگونه نبودند. رفتار مديرانناسيونال اي ايران
كه مثالً كارگر بايد اجباراً مثل رعيت در مقابل آنها بايستد و چشمان خود را 

ها در  به زمين دوخته و چشم در چشم مديران نياندازد. در بسياري از كارخانه
لي، اشرافي و شد. يك تربيت فئودا چشم كارفرما نگاه كردن توهين تلقي مي

كرد. براي كارفرمايان قابل تحمل نبود كه كارگران را  قاجاري عمل مي
گونه مسائل در  عنوان يك شخصيت و يك انسان در مقابل خود ببينند. اين به

توانستند آن را  صنعت نفت حل شده بود. چيزي كه نيروهاي چپ ما نمي
اين دوستان چپ و همين دليل وقتي انقالب شد،  بفهمند و باور كنند. به

زندگي كارگران نفت برخورد  هاي كارگري آمده و از نزديك با محيط به
كردند اين كارگران بورژوا هستند. با من نيز اين مسائل را در  كردند، فكر مي

گذاشتند. اينكه مثالً كارگر نفت يخچال فريزر، مبل، كولر آن هم نه  ميان مي
ي عادي بود. سطح نيازهاي مادي و بي بلكه گازي دارد و... اينها امورآ

معنوي اين كارگران تأمين شده بود و سطح نيازهايشان با استانداردهاي 
 شد.  اروپائي سنجيده مي

 

آيا دريافت بورس تحصيلي از سوي فرزندان كارگران صنعت نفت، صحت 
 داشت؟

 

خوب كه شما اين را  چهبرادر خود من بورس تحصيلي گرفته بود.  .كامالًـ 
كالس سواد داشت و  6يادآوري كرديد. در صنعت نفت اگر كارگري مثالً 

تومان  750 ،رساند خواند و سيكل تحصيلي را به پايان مي رفت درس مي مي
. كرد تومان جايزه دريافت مي 1000 شد . و اگر ديپلمه ميي گرفتپاداش م

كردند.  فراهم مي را ين افرادامكان ارتقاء شغل و مقام براي ا عالوه براين
بعبارتي، صنعت نفت خود مشوق ارتقاء دانش و تخصص در آنجا بود. در 

و اگر هم ” ساالري پارتي“كرد نه  ساالري عمل مي صنعت نفت اساساً نخبه
رنگ بود. مانعي در برابر كسي كه خواهان رشد بود وجود  بود بسيار كم

حاكم  كاملبطور  گرائي  ت عقلتوان گفت در اين بخش از صنع نداشت. مي
كرد. برخالف بعد از انقالب كه  بود. عقل معاش يا عقل ابزاري عمل مي

 گرائي جانشين آن شد.  گرائي را در جامعه كوبيدند و ايمان عقل
 

هاي چپ در صنعت نفت چه نيروهائي بودند؟ با توجه به  رقباي گروه
ت كه در نهايت دهيد، عجيب اس تصويري كه از صنعت نفت ارائه مي

اهلل خميني عمل كردند. با اين فضاي  يتآكارگران صنعت نفت هم به فرمان 
بودند  هگرا توانست ايمان عمومي كه توصيف كرديد، چگونه نيروهاي مذهبيِ

 در اين بخش از صنعت پا بگيرند؟ 
 

كنم مذهب به مثابه يك ايدئولوژي وارونه ـ در شرايط نبود  فكر ميـ 
ايدئولوژي چپ در مفهوم گستردة آن ـ توانست جنبش را تسخير كند. شايد 

نيروهاي ديگر از جمله نيروهاي چپ و فدائيان،   يم مثل خيليبتوانم بگو
هايي كه  ديدند تمام واژه مرعوب جنبش مذهبي شد. اين نيروهاي سياسي مي

آن روزها مقدس بود مثل خلق، ملت، طبقه كارگر و... را نيروهاي مذهبي و 
كرد. ها را خلع سالح  رواني آن بودند. اين بارِ  قاي خميني از آن خود كردهآ

بياد دارم هنگام ورود خميني به ايران، فدائيان خواستند صف مستقل خود را 
كردند داراي نيروي زيادي هستند، در چهارراه نواب در  داشته باشند، فكر مي

ها آدم را ديدند و  خيابان آيزنهاور وقتي فدائيان به خيابان آمدند، ميليون
دداري كردند، زيرا از مرعوب شدند و از بردن شعار و پرچم مستقل خو

 فرودگاه تا بهشت زهرا مملو از جمعيت بود. 
شود كه چرا  اي اشاره كنم؛ هميشه گفته مي اما در اينجا الزم است به نكته

يل همان لكارگران نفت دير در صحنه انقالب حاضر شدند. شايد اين بد
بود. از طرف ديگر در خوزستان بخصوص  در اين بخش فضاي عقالني حاكم

كرد،  اعتمادي عمل مي اعتمادي يا كم در آبادان نسبت به آخوندها يك بي
انقالب شدند. اتفاقاً بعد از انقالب هم به  اين دليل هم با تأخير وارد شايد به

 نشين نيست،  ارد. مسئله فقط صد محله زاغهتهران ثروتمند، تهران مركزي در محاصره كامل يك ارتش فقر وحشتناك قرار د حاال

گويم محله، بعنوان نمونه اسالم شهر يكي از آنهاست كه جمعيتي ميليوني دارد. خوب اين جمعيت براي مالك شدن،  البته وقتي مي

فروشي،  تواند جذب جامعه شود، بيكاري، اعتياد، قاچاق مواد مخدر، تن سرازير شده، حاال هم نمي به تهران ثروتمند شدن

 خاك سفيد در تهران مركز فساد است. ييابد. مثالً كلن هاي فقر گسترش مي خودكشي، قتل و... بطور رايج از طريق اين كلني
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تالش كردند مديريت را   اشكال مختلف از خود مقاومت نشان دادند. مثالً
ديريت انتصابي از سوي دولت موقت را نپذيرفتند. يا آنجائي شورائي كنند، م
خواست  پرده مي هاي پشت مصالح حكومت خود و سازش كه خميني بنابر

ها كه در  كارگران توليد را افزايش دهند، مقاومت كردند. اولين واكنش
هاي اوليه از  ان نفت بود. دستگيريرمطبوعات بازتاب يافت از طرف كارگ

بود. از اين دست مسائل زياد بود. بخصوص در اولين انتخابات  كارگران نفت
شوراها كه در صنعت نفت صورت گرفت، عليرغم سلطة فضاي سنگين 
مذهبي كه بوجود آورده بودند، ما توانستيم رأي اول را بياوريم. يعني فدائيان 

ها و در آخر هم  اي ، بعد تودهنما مجاهدي رأي اول را داشتند. پشت سر
تري از سازمان مجاهدين را  ها بودند. البته مجاهدين طيف گسترده لهيا حزب

ها و نيروهاي راديكال مذهبي ديگر هم به اين  پيماني  گرفت. مثالً در برمي
 طيف تعلق داشتند. 

مذهب در ضديت با رژيم شاه چهار نحله مهم داشت. يك مذهب بنيادگرا    
گرا بود كه بيشتر  وم مذهب سنتدكرد.  را نمايندگي مي بود كه خميني آن

هاي سنتي مانند گلپايگاني، قمي و مانند اينها آن را نمايندگي  اهلل آيت
اهلل  ان و آيتكردند. نحله ديگر مذهب ليبرال بود كه نهضت آزادي، بازرگ مي

كه  بود شريعتمداري در آن قرار داشتند. چهارمين نحله مذهب راديكال
گرفتند. اينها در ضديت با شاه متحد بودند،  مجاهدين در اين دسته قرار مي

 هايِ البته در نوع ضديت با هم تفاوت داشتند. يعني بنيادگرايان و راديكال
هاي مذهبي  و ليبرالگرايان  مذهبي خواهان سرنگوني بودند و سنت

سمت راديكاليسم  اعتقاد من موج انقالب آنها را نيز به تر بودند. اما به منعطف
كرد. بازرگان حاضر  اهلل شريعتمداري تا آخرين لحظه مقاومت مي كشاند. آيت

بود در همان چارچوب قانون مشروطيت هم كاركند. اما بنيادگرايان و 
هاي قهرآميز را ترجيح  حتي شيوه ها خواهان سرنگوني بودند، راديكال

دادند. اين پديده در صنعت نفت هم وجود داشت. همينطور يكي ديگر از  مي
ها صندوق اعتصابات بود. سنديكاهاي گذشته ظرفيت  هاي نفوذ آن روزنه

همين دليل وقتي اعتصاب به درازا كشيد، امكان  مالي ضعيفي داشتند، به
موقع  نميليون تومان آ 400د كه بازار با استمرار وجود نداشت. در اينجا بو

هزينة اعتصاب را تأمين كرد. اين پول هم از كانال بهشتي، رفسنجاني و 
هاي رهبري  آمد، بويژه بهشتي نقش بيشتري داشت و پول طالقاني مي

ست او بود. اين موجب شد كه نيروهاي مذهبي موقعيت د انقالب بيشتر در
ين هنگامي كه زمان انتخابات شورا فرارسيد خود را تقويت كنند. با وجود ا

همينطور  آنها برنده انتخابات كارگران نبودند. در واحدهاي صنعتي بزرگ هم

مين دليل هم اولين مصوبه شوراي انقالب ه ها برنده شدند. به بود. چپ
 انحالل شوراها در صنايع سنگين بود. آمدند و گفتند شورا بي شورا! 

 

هاي سنديكائي ـ  بازگشت به صنعت نفت مجدداً فعاليتآيا پس از آزادي و 
 كارگري را از نو آغاز كرديد؟

 

در صنعت نفت فعال بودم و ارتباطات،  40ـ همانطور كه گفتم من از دهة 
ها  يندگي شهرستانتمام كساني كه نما  هائي داشتيم. تقريباً دوستان و هسته

هاي پااليشگاه جنوب، شيراز  ظير بچهنكردند،  عهده داشتند با ما كار مي را به
در احياي سازمان  ها عمالً  دليل همين رابطه هاي ما بودند. به و... از بچه

فدائيان حداقل در بخش كارگري آن بويژه در صنعت نفت نقش اساسي 
الب سازمان هنوز نتوانسته بود حلقة داشتم. تا آن موقع يعني تا آستانة انق

كارگران صنعت نفت  57بهمن  14پيوندي با كارگران ايجاد نمايد. اتفاقاً در 
دعوت كردند قبالً تهران پااليشگاه  همجدداً مرا بعنوان زنداني سياسي ب

هاي خارجي  ها شركت كردم و حفاري ها كار مي همانطور كه گفتم در حفاري
ها اين امكان فراهم  ان بازگشت ما بودند و با فشار آنبودند. كارگران خواه

امان بازگشتيم.  كارهاي سابق سر شد و من و چند زنداني سياسي ديگر به
استقبال آمدند، من  گل به ه پااليشگاه رفتيم چندهزار نفري با دست روزي كه به

  يان بود كه بعدها وزير نفت شد و خسروشاهي و يكيوبودم، مهندس تندگ
هاي خميني در همان روز يعني  خاطر نگراني فر ديگر از دوستان. اتفاقاً بهدون

زاده را هم بعنوان سخنران فرستادند  روزي كه ما را دعوت كرده بودند، قطب
اصطالح خودشان حضور ما را خنثي كنند. ميان ما هم جدل سختي  تا به

از جمع هم  درگرفت. ايشان دست به تبليغات شديد ضدكمونيستي زد و من
 ” تا حاال كجا بوده است.“خواستم از وي بپرسند كه 

ته در آن جمع عوامفريبانه از قناعت امام خميني در اقامت پاريس سخن بال   
طلبانه استالين مقايسه كرد و اينكه امام در طول  لمگفت و آن را با رفتار تج

از آن بود كه . البته ايشان غافل ه استاين اقامت جز نان و پياز وپنير نخورد
، چنين رفتاري چندان ندكرده بود اي از رفاه خو درجه براي كارگراني كه به

راديو تلويزيون رفت اعالم نمود كه؛  شد. يا اينكه وقتي به عاقالنه تلقي نمي
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گيرم، پس  تومان بيشتر حقوق نمي 2000تلويزيون و  راديو من بعنوان مدير
ما متاسفانه در چنين فضاي حقوق ديگران بايد زير حقوق من باشد. 

دليل همين روابط گسترده  كرديم. بعدها نيز به اي سير مي فريبانه عوام
كارگري بود كه از سوي سازمان بعنوان كانديداي مجلس خبرگان معرفي 

در اينجا الزم گيري شركت نداشتم.  من در اين تصميمشدم. البته غيابي. 
ان در حقيقت دو يسازمان فدائاست يادآوري كنم كه در آن هنگام اعضاي 

تباطات و رهاي اجتماعي مختلف صاحب ا گروه بودند، تعدادي كه در محيط
اي  شده  پور كه شاعر شناخته بودند بعنوان نمونه سعيد سلطان اجتماعي پايه

اي بود، هرچند كه  بود و در بين نويسندگان و روشنفكران چهرة شناخته  شده
ئي نبود اما در ميان طيف اجتماعي معيني داراي از نظر تشكيالتي در ردة باال

پايه اجتماعي بود. اما تعدادي بودند كه از چنين پايگاهي برخوردار نبودند 
هاي باال قرار داشتند. در بين افراد سازمان معدود  هرچند در تشكيالت در رده

صاحب هم معدود ـ كه هم پايگاه اجتماعي داشتند و   كساني بودند ـ واقعاً
هم موقعيت  ،تباطات گسترده در محيط خودشان و در داخل تشكيالترا

تشكيالتي داشتند. تصادفاً يكي از اين نوع افراد من بودم، كه هر دوي اين 
 ها را داشتم.  موقعيت

 

اين ترتيب بدليل همين موقعيت اجتماعي بود كه مسئوليت بخش كارگري  به
 عهده شما قرار گرفت؟  سازمان به

 

  اين گونه بود. البته بعدها كه درگيريهايي ايجاد شد طبعاًـ عمالً 
 بنديهايي بوجود آمد. گروه

 

ها و  از سياست  هاي كارگرري سازمان بوديد، قاعدتاً شما از مسئولين فعاليت
 اقدامات سازمان در اين زمينه هم اطالع كامل داشتيد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ من از سوي سازمان و همچنين از طرف نفت نماينده و از مسئولين 
بودم. در آن سال يكي از  1358سازمانده و تدارك تظاهرات اول ماه مي 

بزرگترين تظاهرات اول ماه مي در تمام خاورميانه سازماندهي شد، به روايتي 
د. هزار نفر در آن شركت داشتن300روايت ديگر  هزار و به 500گويند  مي

هاي زيادي در خانه كارگر داشتم. در آنجا خيلي  عالوه بر اين من تالش
را را به نيروي موسوم به خط يك  3سعي كردم نيروهاي موسوم به خط 

نزديك كنم. تا حدودي هم موفق شده بودم تا اينكه درست در شب قبل از 
ي حاضر نبودند با نيروهانظري آمد كه ايران تظاهرات از سوي حزب توده 

انجام  3همين دليل اين تظاهرات همراه با خط  . بههمكاري كنند 3خط 
 گرفت. 

 

، سازمان در كدام يك دنيروهاي سياسي فعاليت علني داشتن كهها  در آن سال
از كارخانجات و موسسات اقتصادي فعال بود و در ميان كارگران آن پايه 

 داشت؟ 
 

ـ تا جائي كه من اطالع دارم در صنايع بزرگ ما حضور اول را داشتيم. اما در 
تر بود و از قديم در اين واحدها فعالتر بود. مركز  قويايران اصناف حزب توده 

اي هم كه  ثقل آنها هم سنديكاي بافنده سوزني بود. در كارخانجات حاشيه
استخدام در )تر بود  ا سادهچندان اهميت استراتژيك نداشتند و استخدام در آنه

 55هاي  كه از سال 3هاي خط  بچه (تر بود كارخانجات دولتي سخت
آورده بودند، توانسته بودند حضوري داشته باشند،   هاي كارگري روي فعاليت به

اين شكل وجود  بندي به زيبا و امثالهم. يك نوع تقسيم  مثل كارخانه قرقره
اي در صنايع بزرگ حضور  و توده هاي فدائي داشت. اما بهرصورت بچه

هاي ديگر هم بصورت فردي يا از سوي  داشتند. البته گاهي از جريان
شد، ولي چندان مؤثر نبود، زيرا براي  هايي ديده مي هايي فعاليت هسته

تأثيرگذاري پروسه از حضور، فعاليت و جلب اعتماد ضروري است و اين امر 
در اين مناطق فعال  40هاي  سال برد. همانطور كه گفتم ما از زمان مي

 بوديم.
 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا تصويب قطعي قانون اساسي جمهوري 
ها  ماهي طول كشيد. در اين فاصله يعني قبل از آنكه سياست 9تا  8اسالمي 
هاي مختلف از جمله اقتصاد روشن  هاي حكومت انقالبي در زمينه و برنامه

شد. بسياري  كارخانجات بدست كارگران و كاركنان اداره ميشود، بسياري از 
هاي اقتصادي بدست كارگران و كاركنان مصادره شده  از صنايع و بنگاه

بودند. نقش سازمان و شما و همچنين ساير نيروهاي چپ در چنين اقداماتي 
 چه بود؟

 

 ان نقش بيشتري داشتند. ولي در موج دوميكنم در موج اول فدائ ـ فكر مي
 اينگونه نبود.

 

 از موج اول و دوم چيست؟شما منظور 
 

ـ موج اول در اصل از همان آغاز انقالب شروع شد و با رفتن شاه و تكميل 
سرنگوني و تشكيل قدرت دوگانه شكل گرفت. در اين مقطع، خالء قدرت 
 محسوس بود و نيروهاي انقالبي سعي كردند اين خالء قدرت را به شكلي پر

هاي خالء قدرت هم مخفي شدن يا فرار كارفرماها و  زمينه كنند. يكي از
توان گفت  هاي اوليه را مي نايع بود. در چنين فضائي مصادرهصصاحبان 

دام رقابتي با  توان گفت به نيروهاي چپ سازمان دادند و در عمل هم مي
 كه مصادره يكي از شده بود،سبب يكديگر هم افتاده بودند و اين امر 

 طرح از حشمت رئيسي
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كه در آن زمان رايج بود. اما  شود زشگذاري براي راديكاليسميار هايمعيار
نيروهاي مذهبي توانستند دست باال را بگيرند. براي  حركت د در ادامهعب

اينكه خود را بيشتر طرفدار مستعضفان نشان بدهند ـ مثل همه كارهاي 
ديگرشان ـ تقريباً روي موج سوار شدند و اينگونه اقدامات را بيشتر تشديد 

ها چقدر  ردند. البته من اينجا اين نكته را ذكر كنم كه اين اقدامات چپك
 تمام شد.  افراطي نفع مذهبيون به
اشغال و در اول انقالب ما شاهد سازماندهي اقداماتي از قبيل مصادره    

ها و... از سوي نيروهاي چپ بوديم كه  ها، خانه شركت ،ها ها، هتل كارخانه
يعني  عقالي قوم، كه متاسفانه يپيامدهايپيامدهاي بزرگي داشت، 

 توجهِبه آن شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان و خود سياسيون كمتر  جامعه
ها كه من  عنوان مثال يكي از نتايج همين اشغال هباند.  پيگير و منظم كرده

گذارم، گسترش ارضي حوزة شهر تهران بود كه  نام آن را فرهنگ غارت مي
باعث شد خيل عظيمي از  و كيلومتر مربع رسيد 600ربع به كيلومترم 200از 

اي از اين غارت  روستائيان و ساكنين شهرهاي كوچك به اميد تصاحب گوشه
يكباره  ند و جمعيت عظيمي بهوشدن به طرف اين شهر سرازير ش و ثروتمند

در تهران جمع شد. البته اين پديده تنها مربوط به تهران نبود، اصفهان، 
مشهد و تبريز شاخص بودند. شهرهاي ديگري هم بودند، اما در ميان شيراز، 

آنها تهران و اين چهار شهر بسيار شاخص بودند. خوب اين حركت غيرقابل 
كنترل باعث شد؛ در اطراف تهران بيشتر از صد محلة فقير نشين و 

رفتند  غيررسمي بوجود آيد. افراد بسياري از ميان اين محالت فقيرنشين مي
كردند.  مصادرة انقالبي مي” طاغوتي“ها و... را تحت عنوان  ها و خانه هتل

توانم بگويم كه از آينده  جرأت مي چنين حركتي تا جائي پيش رفت كه من به
تهران ثروتمند، تهران مركزي در محاصره كامل يك  حاالهراس دارم! 

نشين  ارتش فقر وحشتناك قرار دارد. مسئله فقط همين صد محله زاغه
گويم محله، بعنوان نمونه اسالم شهر يكي از آنهاست  يست، البته وقتي مين

براي مالك شدن، ثروتمند كه كه جمعيتي ميليوني دارد. خوب اين جمعيت 
تواند جذب جامعه شود،  ، حاال هم نميبود سرازير شده به تهران شدن

ر رايج فروشي، خودكشي، قتل و... بطو بيكاري، اعتياد، قاچاق مواد مخدر، تن
  خاك سفيد را حتماً ييابد. مثالً كلن هاي فقر گسترش مي از طريق اين كلني

شناسيد. در تهران اين منطقه آنچنان مشهور است كه ديگر همه آن را  مي
 دانند كه آنجا مركز فساد است.  مي شناسند و همه هم مي

 

 قبالً يكي از مراكز فعاليت نيروهاي چپ بود.
 

جا بود كه  قاً يك هسته بسيار قدرتمند فدائي آنااتف ح است.يـ كامالً صح
هاي  دست جمهوري اسالمي اعدام شد. بچهه متاسفانه مسئول آن هسته ب

هائي كه از آن محله عضوگيري شده بودند اتفاقاً در اقدامات  آن هسته يا بچه
 صورت گرفته در خاك سفيد نقش تعيين كننده داشتند.

ها و شرايطي كه ايجاد كردند  بعد از پيروزي انقالب هم عملكرد حكومتي   
ها شد و تعداد  عمالً موجب سقوط توليد، انجماد دستمزدها، افزايش قيمت

كنندگان پيوستند. بعدهم  سپاه مصادره زير خط فقر در غلطيدند و به بيشتري به
زدگان  ت و جنگجنگ آمد. گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! جنگ درگرف

رفتم، در  هم به اين خيل عظيم پيوستند. من زمان جنگ مرتب به اهواز مي
آمده  عشاير مناطق جنگيآنجا فعاليت داشتم. شاهد بودم كه روستائيان و 

شهر  ها هم به هوازيابودند آبادان، ساكنين آبادان فرار كرده بودند به اهواز و 
آمده بودند، به محله كورش كه يك محلة  ها در آبادان ايلياتي  ديگر... مثالً

هائي كه  خانه .ها مصادره شد دست ايلياتي هنشين بود، اين محله ب آمريكائي
دست اينها مصادره شده بود. خوب ه سبك آمريكائي ساخته شده بود ب به

ها را  ها تمام كاغذ ديواري طويله. بطوريكه دام ها تبديل شده بود به سالن خانه
توانستند از  نمي عشاير كه هنوز فرهنگ شهري نداشتند وخود خوردند.  مي

ها، را به توالت تبديل  اطراف خانهلذا ها استفاده كنند،  خانه هاي اين توالت
هاي فرهنگ ملي  اين فرهنگ غارت و مصادره به يكي از شاخص .بودند  كرده

ها مهاجر روستائي و شهري آمدند، غير از آنهائي كه قبالً  ميليون بدل شد.
هاي دولتي و... همة  ها را گرفتند، اماكن سرباز، زمين آمده بودند، قبرستان

هاي خود مختار بزرگي را بوجود آوردند.  ها را پر كردند و كلني محله
رفت و شكل غير رسمي شكل گ باد و... بهآآباد، زور هايي چون حلبي محله

ها  گسترش پيدا كرد، هم در سطح و هم در عمق. بطوريكه روي همان زباله

لحاظ ايمني بسيار خطرناك است.  كه اصالً به دساختن طبقة دومي هم مي
رساني و غيره آمادگي نداشت،  زيربناي خدمات شهري هم مثل آبرساني، برق

هاي بيشماري  شد. سيم ديك حرفة نيرومن دزدي تبديل به دزدي، آب لذا برق
ها هم در انجام  انداختند و خيلي بود كه بصورت دزدي روي تيرهاي برق مي

احب صشدند. اين افراد هم كه تخصصي نداشتند،  چنين كارهائي كشته مي
توانستند بشوند، اصوالً اقتصاد مملكت هم كه  اي نبودند، جذب كار نمي حرفه

، كودكان خياباني، هاي كاذب ايجاد شد، تكدي خوابيده بود؛ خوب شغل
كم اينها جزئي از فرهنگ ما  كم و... فروشي فروشي، تن آدامس فروشي، گل

بينيم بعضاً  گردم، مي اين گذشته برمي شد. در هر صورت من وقتي به
اعتقاد من  فروپاشي سيستم گذشته چنين پيامدهاي هولناكي داشت. به

آيندة   ببينند كه چهدنبال خردكردن ماشين دولتي هستند بايد  كساني كه به
هولناكي در انتظار ماست. كافي است در اين خرد كردن يك خالء قدرت 

هايي كه در عراق ديديم در برابر  ايجاد شود، بايد بگويم صحنه  يك ماهه
كردند  زي كه در انتظار ماست بهشت خواهد بود. يعني وقتي آنها حمله مييچ
بردند،  ها را مي لحاف بيمارستان دزديدند، تشك و هاي دولتي را مي مستراح و

اينها در مقابل چيزي كه در انتظار ماست خيلي لطيف خواهد بود. با آن 
تراكم هولناك و ميليوني فقري كه شهرهاي بزرگ را محاصره كرده است. 

گفت؛ يعني محاصرة شهرها از طريق روستاها در  چيزي كه احمدزاده مي
 هدانيد هر روز اهيم داشت. شما ميخو“ چريكي“انتظار ماست. هرروزه جنگ 

 ندو... مشغول گري فروشي، تكديتهاي كاذب مثل دس به شغل ي كهبين افراد
 پديدة وحشتناكي بدل شده  بهاين افراد پليس درگيري خياباني وجود دارد و  با

 است. اين يكي از پيامدهاي هولناك فرهنگ غارت و مصادره است. 

 

  افتاده و  تر بود. چرا كه يك مناسبات توليدي عقب هاي فئوداليسم را قطع كند، به نظر من به مراتب راديكال ريشهانقالب سفيد كه توانست

عشاير بودند. خوب انقالب  از خوانين فئودال يا ،هاي مجلس هنوز وجود داشت از بين برد. تا آن موقع خيلي از نماينده 41قدرتمند را كه تا سال 

روي دوش بخش بزرگي از جمعيت كه رعيت بود، برداشت و دهقان را  ازت سياسي دور كرد. تسلط بربرمنشانة آنها را سفيد اينها را از قدر

 گيرد، بيشتر مورد نظر است.  ها هر چند آرام صورت مي خالص كرد. خوب اينگونه حركت
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ها شروع كرديم، اما  ت و مصادره را ما چپاعتقاد من آن فرهنگ غار هب   
ما تر از ما بودند.  هم بصورت راديكال كنندة آن نيروهاي خط امام آن  تكميل

گرفتيم.  خواستيم و عواقب آن را در نظر نمي مصادره را فقط براي مصادره مي
هاي مادي وحشتناك و قدرتمند واليت  دست خودمان پايه به اعتقاد من ما به

ن را در نظر اعنوان نمونه شما همين بنياد مستضعف گذاشتيم. بهفقيه را 
ها بوجود آمده است كه نه  ها و غارت از دل همين مصادره  بگيريد كه عمالً

 ملي است و نه دولتي، بلكه يك سازمان مافياي فرادولتي است.
 

اجازه دهيد توضيح دهم چگونه! اين بنياد ميلياردها دالر سرمايه منقول و    
اول را نه تنها در اقتصاد  حرفچنين ثروت عظيمي  نيرمنقول دارد. با داشتغ

و تا كنون هم نشان داده كه چنين نقشي را بازي  زند بلكه در سياست هم مي
اكنون سركار بيايد با  كند. هيچ دولتي حتي يك دولت ملي هم اگر هم مي

دولت ملي را قدرتي كه اين مافياي اقتصادي دارد، تمام چرخدندة اقتصادي 
. البته منظور از سياست تنها سياست داخلي نيست. سياست خواهد كرد خرد

شود. هر دولتي را كه شما در نظر بگيريد بخواهد  خارجي را نيز شامل مي
كه اين اي  شبكة گسترده با، در پيش بگيردآميز در خارج  سياست مسالمت

در دنياي شيعه دارد، بعنوان نمونه در لبنان، با چهارتا عمليات انتحاري،  بنياد
هاي  تواند به باد دهد. خوب اين نهاد مالي يكي از پايه تمام آن سياست را مي

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي واليت فقيه است. در رأس اين بنياد 
هاي بزرگ  ت. امضاء وي مورد قبول شركبودته سدوست نش محسن رفيق

نيست. قدرت نبود و اء نمايندة دولت ايران مورد قبول ض، ولي امبودغربي 
شده نيست، بلكه با اتكاء به  نوشته ولي فقيه تنها آنچه كه در قانون اساسي

 79  دانيد تقريباً قدرت اقتصادي و در اختيار داشتن چنين نهادهايي است. مي
سراسر خاورميانه بويژه در مچنين در ايران و همذهبي در   هزار نهاد و ارگان

همين  جنوب لبنان، عراق، افغانستان، پاكستان و در ساير نقاط جهان به
اند. با اين توصيف شايد بتوان تصويري از اين امپراتوري  صورت شكل گرفته

دست داد. چنين مركز عظيم اقتصادي ـ سياسي مانع هر ه قدرت و ثروت  ب
قتصادي و فرهنگي در كشور ماست. تمام نوع اصالح سياسي، حقوقي، ا

بندد. عمالً راه حركت  راههاي مسالمت آميز حل تناقضات و تضادها را مي
المللي به سمت صلح و مسالمت مسدود  هاي بين سالم كشور را در عرصه

هاي  توانم بگويم آيندة كشور بطور جدي با سرنوشت اين نهاد كند. مي مي
دهند و نه پاسخگوي هيچ  اليات به دولت ميفراقانوني، فرادولتي كه نه م

كنم حديث اين  . فكر ميگره خورده است قدرتي هستند به جز واليت فقيه
نهادها و بنيادها آينة تمام عياري از تحوالت ساختاري ـ ايدئولوژيك حكومت 
اسالمي است و از توسعة سريع دستگاه واليت فقيه و نهادينه شدن اهداف 

  سالمي نشأت گرفته است. از همان ابتدا بنياد مستعضفانايدئولوژيكي رژيم ا
اي كه تحت كنترل بنياد پهلوي بود همه را گرفت.  ميليارد دالر سرمايه 2/3

شوراي انقالب همان روزهاي اول صدميليون تومان دراختيار اين بنياد 
موسسه صنعتي كشور را كه به  51گذاشت كه كارهايش را سازماندهي كند. 

فقيه مصادره شده بودند، به  لي شده بودند ـ كه در واقع به نفع ولياصطالح م
زندان به شدند،  كه اعدام مي . اموال تمام كسانيكردنداين بنياد منتقل 

شد. پوشش شرعي اين  ميواگذار كردند، به اين بنياد  افتادند يا فرار مي مي
يعني كاله  ت.سپس گرفته شده ا” المال اموال بيت“اقدام هم اين بود كه 

بعد از تغييرات قانون اساسي در  شرعي براي اين فرهنگ غارت تهيه كردند.
نظارت كامل بربنياد مستضعفان و ساير بنيادها از دولت سلب و در  68سال 

دهد و نه ماليات.  مي پس اختيار ولي فقيه قرار گرفت. اين بنياد نه حساب
 8ح دهم. بنياد مستضعفان حال اجازه بدهيد بخشهايي از اين بنياد را توضي

هاي مختلف دارد، كشاورزي، ساخت و  سازمان قدرتمند اقتصادي در حوزه

شگري و امور تفريحي، حمل و نقل هوائي و دتوسعه، صنايع و معادن، گر
موسسه زير مجموعه اين بنياد است.  400زميني، دريايي و خط آهن. بيش از 

. خوب قرار دارداختيار اين بنياد درصدر از نساجي كشور در  80بعنوان نمونه 
در همين بخش نساجي كشور درصدر نيروي كار صنعتي  33دانيد  شما مي

است. متاسفانه از زمان انقالب تا امروز در بازسازي و نوسازي اين صنايع 
الك ستههيچ اقدامي صورت نگرفته و به همين دليل اين صنايع با ا

اند. عدم قدرت رقابت با  دهاالت عمالً به ورشكستگي كشيده ش ماشين
قاچاق كاالهاي نساجي مورد نياز را گسترش داده كه  ،كاالهاي خارجي

از طريق تركيه،  قاچاقچيان است. اين بنيادخود بنياد از بزرگترين   عمدتاً
حتي داراي بنادر  كند, و ساير كشورها كاالهاي غيرقانوني وارد مي پاكستان

ي مخصوص هستند. دوسوم توليد و واردات تيم كشتيران و ويژه و غير رسمي
سازي، محصوالت نفتي و  شيشه، بخش اعظم كاشي، مواد شيميائي، الستيك

ها در اختيار بنياد است. شعاع و حوزة عمل فعاليت آن از  ديگر رشته
ارمنستان، بنگالدش، پاكستان، هندوستان، بسني، بلغارستان، ايتاليا، آلمان، 

كه در اين دوره بخش  ن كشيده شده است. عيلرغم اينو تا چين و ژاپ بريتانيا
ده است، پرسش اين است كه پس كرنابوده را اين بنياد كشاورزي و صنعت 

بنياد چگونه سود آور است! قاچاق بخش بزرگي از كاالها عمالً در دست خود 
 بنياد است. 

هاي كور  برنامه و مصادره به اعتقاد من اين بنياد يكي از نتايج كارهاي بي   
گذاري يكي  هاي انقالبي موجب پايه ها و اشغال آن زمان است. پيامد مصادره

خواران در  از قدرتمندترين مافياها گرديد. بدتر از همه اينها، جريان موقوفه
تحت اين بود كه اوقاف را اين رژيم است. يكي از دستاوردهاي رژيم گذشته 

را تضعيف كرده خواران  موقوفه و تا حدودي موقعيته بود كنترل دولت درآورد
هاي انقالبي،  گيري مصادره بود. اما در زمان انقالب و از زمان اوج

ندند. اميدان بازگشته و اوقاف را به شكل سابق بازگرد خواران هم به موقوفه
قدرت مالي خودشان را افزايش داده و يكي ديگر از بازوهاي واليت فقيه 

رضوي در استان خراسان! خودشان  شدند. بعنوان نمونه آستانه قدس
 50تا  30درصد از اموال استان خراسان و  90گويند دستگاهي است كه  مي

درصد از مستغالت تهران متعلق به اين نهاد است و در سراسر ايران هم 
هاي انقالبي  اموال و مستغالت دارد. خيلي از اينها هم از دل همين مصادره

ميليارد دالر و متولي آن يعني  2اش  ة ساالنهزمان انقالب درآمده است. بودج
هاي قدرت سياسي است. عضو مجمع  اهلل واعظ طبسي خود از قطب آيت

 قيه در خراسان است. ف تشخيص مصلحت نظام و نمايندة ولي
 

اي زديم، يعني بخش اعظم  ها كشوري نبوديم كه دست به چنين تجربهنما ت
عدالت مصادره و بطور متمركز تحت هاي اصلي اقتصادي را بنام  و شريان

م. پيش از ما كشورهاي سوسياليستي در نيمي از ينفوذ قدرت سياسي قرار داد
جهان چنين امري را آزموده بودند و يكي از پيامدهاي ناهنجار آنهم در همه 

كنيد كساني كه  يا فكر نميآجا پيدايش همين مافياي اقتصادي بوده است. 
كنند، بهتر است به  ماعي از اقتصاد دولتي دفاع ميهنوز هم بنام عدالت اجت

 اين پيامدهاي منفي توجه بيشتري داشته باشند؟ 
 

از  كنم هرجائي كه تمركز قدرت و ثروت بوجود بيآيد و كنترلي ـ من فكر مي
شود. اين يك اصل  به مافياي قدرت تبديل مي  برآن نباشد قطعاً طرف مردم

آورد و قدرت مطلق هم  اند قدرت فساد مي است. از قديم گفته  شناخته شده
آنچه در ايران اتفاق افتاد, ال دارد. در اين ترديدي ندارم. بدنه فساد مطلق ب

اجتماعي كردن وسايل توليد نبود, بلكه مصادره و غارت ثروت ملي و اموال 
 شخصي مردم, توسط باندهاي قدرت بود. حتي با دولتي كردن اين وسايل 
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 هاي پوپوليستي هم فرق دارد. توليد توسط دولت
 اما آنهائي كه معتقدند مرحلة انقالب ايران سوسياليستي است، بايد گفت    

آنها نه به رشد نيروهاي مولده باور دارند، نه به تناسب قواي اجتماعي، نه به 
تناسب قواي جهاني و نه به خودآگاهي طبقه كارگر به مثابه نيروي محركة 

شوند و  گرايانه يك سري جمع مي كنند اراده ر ميسوسياليسم. اينها فك
توانند سوسياليسم درست كنند. به اعتقاد من اين مسئله اصالً موضوعيت  مي

ندارد. ما  شرايط عيني و ذهني انقالب سوسياليستي نداريم. چنين 
امروز بدنيال آن كه دند و كساني كر  كه كساني ديروز مي هايي را بحثي

ندارد. ما در مرحله انقالب ملي ـ دموكراتيك هستيم.  هستند، كاربرد عملي
مشروطيت تا كنون انجام نشده. انقالب وظائف معوق مانده هنوز از زمان 

وظائفي در سه مرحله فرو ملي، ملي و فرا ملي هنوز الينحل مانده است. فرو 
درستي حل نشده، مسئله ملي ه كه هنوز باست هاي ايران  ملي، مسئله مليت

گرائي، حقوق شهروندي، جامعه مدني هنوز نزد ما شكل نگرفته و  انونيعني ق
م كه در يدر عرصه فراملي ما هنوز داراي يك استراتژي ملي توافق شده نيست

اين جهان بغرنج بتوانيم جدا از اختالفات و تضادهايمان از منافع ملي و 
 مشتركمان دفاع كنيم. 

امان در آن مقطع  در نوع جامعه اما ريشة پيامدهاي انقالب را ما بايد   
جستجو كنيم. به اين معنا كه جوامع يا احساسي و تخيلي هستند يا ادراكي و 

عقل ابزاري و ديگري عقل  يتعقلي. تعقل هم از نظر من دو نوع است. يك
نقاد. در زمان انقالب آنچه برما حاكم بود نوعي تخيل، نوعي رمانتيسم 

در آن به توهم نزديك شديم. در رژيم گذشته  انقالبي و اخالقي كه با افراط
به اعتقاد من تعقل غالب بود. منظورم البته عقل معاش، عقل ابزاري بود. 

سبب تواند  شود. مي ساز است. موجب گسترش دانش مي عقل ابزاري دولت
د. دانشمند و تكنوكرات تربيت كند. شوپيشرفت مادي  و توسعه اقتصادي

تربيت كند. و اما عقل نقاد بيشتر نمايندة جامعه  تواند دكتر مهندس خوب مي
دنبال دارد. فيلسوف و منتقد،  مدني است. يعني توسعه فرهنگي و سياسي به

ورد. از تمركز قدرت جلوگيري آ هاي مستقل بوجود مي هنرمند خوب، رسانه
زادي و عدالت است. اگر عقل ابزاري نماينده آكند. اين عقل نمايندة  مي

بينش جامعه است. اگر دانش و بينش با هم  ةعقل نقاد نماينددانش باشد، 
شود. رژيم گذشته  جمع شوند و همديگر را تكميل كنند، آنگاه خرد حاكم مي

به دانش و به عقل ابزاري بسيار كمك كرد، اما خودش مانع و سدي در برابر 
همين دليل هم  رشد عقل نقاد شد. و نگذاشت بينش جامعه رشد كند و به

 عه دچار چنين بحران و پيامدهاي ناشي از آن شد. جام
گرفت، عقل  در روند انقالب به تدريج هرچه موج انقالب باال مي   

شد. وقتي  كرد و تخيل و توهم جانشين آن مي نشيني بيشتري مي عقب
فضاي جامعه چيره شده و  انقالب پيروز شد، تخيل و توهم در اتحاد با هم بر

م تعقل در صفوف انقالبيون را و هم تعقلي كه از تعقل را مغلوب كرد. ه
رژيم گذشته بود. اين چيرگي موجب شد كه از دانش و عقل سلب امنيت 
شود. به همين دليل بود كه گنجينة دانش كه نيم قرن در كشور متراكم و 

مورد تعرض قرار گرفت. اتهام طاغوتي، تهديدي بود كه  بودمتمركز شده 
انشمند، استاد دانشگاه، مدير كارخانه، دكتر، مهندس جان، مال و ناموس هر د

انداخت. خوب در اين فضاي ماليخوليائي و سوررئاليستي  و... را به خطر مي
نشيني و مهاجرت شد. اين فضا  عقالنيت محكوم به مرگ، زندان، تبعيد، خانه

ايران را به مقام نخست فرار مغزها در جهان تبديل كرد. اين فضا باعث شد 
هاي علميه سقوط كند. آن  محيط علمي و دانشگاهي به سطح حوزهكه 

تشكيالت شوراي انقالب فرهنگي هم بوجود آمد تا دانشگاه را به حوزه 
تبديل كند. اين فضا باعث شد بخش عظيمي از پتانسيل پزشكي ما از كشور 

بگريزد، در نتيجه سطح مرگ و مير باال رفت. سطح پزشكي و بهداشت 
كن شده دوباره بازگشتند. اين فضا باعث شد  بيماريهاي ريشهسقوط كرده و 

كه صادقانه  مديران فرار كنند. وقتي مديران برجستة شركت نفت كساني
كردند از ايران گريختند تو گوئي يك بخش مهمي از تنة جامعه  خدمت مي

كش آمد و  تربيت و عربده عقل، بي دانش، بي كنده شده بود و يك مديريت بي
يران سابق نشست. اين فضا را نبايد انقالب ناميد. اين فضاي جاي مد

 شورشگري بود. درك از انقالب كه اينگونه نيست! 
هاي فئوداليسم را قطع كند، به نظر  مثالً انقالب سفيد كه توانست ريشه   

افتاده و  تر بود. چرا كه يك مناسبات توليدي عقب من به مراتب راديكال
هنوز وجود داشت از بين برد. تا آن موقع خيلي از  41 قدرتمند را كه تا سال

عشاير بودند. خوب انقالب سفيد از خوانين هاي مجلس فئودال يا  نماينده
روي دوش  ازاينها را از قدرت سياسي دور كرد. تسلط بربرمنشانة آنها را 

بخش بزرگي از جمعيت كه رعيت بود، برداشت و دهقان را خالص كرد. 
گيرد، بيشتر مورد نظر است.  ها هر چند آرام صورت مي ركتخوب اينگونه ح

هاي متفاوتي داشت.  توان درك به اعتقاد من از انقالب سوسياليستي هم مي
هاي  ها درك توانيد يكي بدانيد. اين شما درك ماركس را با درك پولپوت نمي

 متفاوت، نگاه متفاوت به جهان داشتند. 
بطور كلي  همه چيز مخالف دولتي شدنمن اوأل حاال با اين ديدگاه    

واقعاً نماينده  شرط دولتي كردن عقالني آن است كه دولت تازه پيشهستم. 
حق تصحيح اشتباهات خود را دائماً بايد ملت  ثانيأو منتخب ملت باشد، 

, معادن, هايي كه به عموم تعلق دارد، مثل نفت اً بخشثالثداشته باشد، 
هاي  كه ثروت ملي ما است و نه تنها به ما بلكه به نسل ها ها, آب جنگل

خوب با اين شرايطي كه بايد دولت ملي از آنها حفاظت كند. ينده تعلق دارد، آ
نيستم. يا مثالً آموزش و  ها گفتم من موافق خصوصي كردن اين بخش

گرا بايد  توان خصوصي كرد. براي اينكه يك انسان ملي پروزش كشور را نمي
ك را داشته باشد كه حق آموزش براي هرانساني بايد يكسان تأمين اين در

تواند آموزش  نشين كجا مي شود. چنانچه اين بخش خصوصي شود بچة زاغه
ب خوردن هم گير آصي شود، وببيند. يا مسئله آب، اگر اين عرصه خص

ها وجود دارد كه فكر  ها نخواهد آمد. به اين ترتيب يكسري عرصه خيلي
حيات اجتماعي، به پرورش اجتماعي و رشد و بالندگي ملت مربوط كنم به  مي

را بايد  ها است و نبايد در اينها تبعيض به نفع گروهي قائل شد. اين عرصه
هاي توليدي را  ها يا كارخانه بافي مصون نگه داشت. اما حاال اگر بيايند، قالي

ه نظر چه از ملي كنند وبعد هم سقوط توليد را باعث شوند خوب اينها از هم
كنم  نظر عقالني و چه از نظر انساني هيچكدام مفيد نخواهد بود. فكر مي

هاي  اند و بصورت دولت كشورهاي اروپائي هم اين دو را با تلفيق پيش برده
 رفاه در غرب معروف شدند. تجربه خوبي است.  

 

 آقاي  رئيسي سپاسگزاريم كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد.
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هاي  ها, رفتارها و گام ها, ايدآل ها را بايد بر بستر ذهنيت هاي ناپيداي اتصال جريان جان و جدا از هم نيست, روح تاريخ و حلقه تاريخ تنها ثبت حوادث و وقايع بي
فهم منطق  اي به اندركاران, كمك شايسته هاي آغاز حكومت اسالمي از زبان مسئولين و دست ساز جستجو كرد. شنيدن حوادث دوران انقالب و سال تاريخانسان 

 نمايد. حاكم برآن حوادث و وقايع مي
ها و صنايع خصوصي, انتقال نه تنها مالكيت  ران و صاحبان شركتدا ها, خلع مالكيت از كارخانه موج گستردة انقالب ردپاي خود را براقتصاد كشور بصورت مصادره   

 هاي اصلي اقتصادي كشور, برجاي گذاشت.   دولت و ايجاد مكانيسم كنترل دولتي برتجارت, نظام پولي و خالصه بر همة شريان بلكه مديريت آنها به
هائي  هاي مستقيم خويش از اقدامات انقالبي در مقام ياري آنچه كه از تجربه ها, و به ورهدكترمحسن سازگارا بعنوان يكي از مديران جوان حكومت انقالبي در آن د   

هاي تحت سلطة  گيري ها و تصميم چون معاونت وزارت صنايع يا سازمان گسترش و توسعة صنعتي و... به ياد دارد, اينبار در گفتگوي با تالش از حوادث آن سال
شود؛ آنچه كه در آن روزها برهمه چيز سايه  ها, يادآور مي ها و دولتي كردن ر توضيح منطق حاكم بر آن اقدامات انقالبي, مصادرهگويد. و د گفتمان انقالبي, سخن مي

شور تا باپيروزي انقالب اسالمي, اين ميراث را حاكمين جديد ك»شد.  به بعد ايران منتسب مي 40روشنفكري دهة  بود كه به« ميراث مندرسي»افكنده بود در حقيقت 
 «اجرا گذاشتند. كه توانستند و امكان داشتند به جائي

 

 است 40رفتار جمهوري اسالمي ميراث روشنفكري دهه 
 با انتخاب مدل چيني مي خواهند اقتصاد را آزاد كنند اما سياست را نه!

 با محسن سازگارا گفتگو 
 

آقاي سازگارا اينبار در گفتگويمان تالش ـ 
خواهيم با شما و با ياري گرفتن از  مي

هاي انقالب و دورة  حافظة شما به سال
بنيانگذاري حكومت اسالمي و نظام 
اقتصادي آن بازگرديم. ابتدا به آن فضاي 

هاي اقتصادي  ها و آرمان آل و ايدهفكري 
ها و شعارهاي نيروهاي  كه در خواسته

 يافت. انقالبي بازتاب مي
اگر خاطرتان باشد سال گذشته در    

 را چه سخنراني كه در شهر هامبورگ داشتيد، در تحليل اين دوره گفتيد؛ آن
 اشان هاي فكري ـ سياسي شركت كننده در انقالب در مطالبات اصلي جريان

ها و اقدامات سياسي و اقتصادي  حكومت اسالمي با برنامه ،كردند حمل مي
 خود متحقق ساخت. 

كه نيروهاي بسيار ناهمگوني، از نظر فكري، در انقالب  اين اما با توجه به   
شركت داشتند، چگونه رهبري مذهبي و حكومت اسالمي توانست به 

 هاي همة آنها جامة عمل بپوشاند؟ خواسته
 

بار در دانشكدة فني  ونيم قبل نخستين را ـ در سخنراني كه دوسالسازگا
دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد مرحوم دكتر شريعتي و بعد از آن هم در 

آذر داشتم، سعي كرده بودم اين  16سخنراني دانشگاه شريف به مناسبت 
ينجا موضوع را بيشتر از آنچه در هامبورگ گفتم بشكافم. شايد بهتر باشد در ا

 از فرصت استفاده كرده و مقداري بيشتر در اين مورد توضيح دهم. 
برم، آن ميراثي است  از آن نام مي” ميراث مندرس“آنچه من تحت عنوان    

كنم. به نظر من در مشروطيت،  ب ميسايران منت 40روشنفكري دهة  كه به
برخورد با  كنم، پدران ما در كه من از آن بعنوان دورة گفتمان كودكي ياد مي

ابتدائي برخورد كردند. با مفاهيم جديد، جز نزد تمدن جديد بسيار  غرب و
اي از روشنفكران آن عصر، عمدتاً بسيار سطحي و ابتدائي برخورد شد. اما  پاره

از دل گفتمان مشروطه، گفتمان ناسيوناليستي مسلط شد. هم رضاشاه، هم 
اين گفتمان نشستند. مصدق و جبهة ملي و هم محمدرضاشاه برسر سفرة 

خورشيدي  40اين دورة را پارادايم ناسيوناليستي بناميم. اما در دهة  تبهتر اس
ان روشنفكري كشور، آنچه مسلط شد، گفتمان يميالدي در م 60يا دهة 

ت بخورد، سشك 57انقالبي بود. در حقيقت رژيم شاه پيش از آنكه در سال 
برابر گفتمان انقالبي شكست  در 40ابتدا در عالم نظر و تئوري در دهة 

بود، تئوري حكومت محمدرضاشاه نزد روشنفكري كشور، نخبگان  هخورد

جامعه تفكر مغلوب و مقهور شد و بعد از آن بود كه در عمل نيز شكست 
افتد.  خورد. به نظر من اين اتفاقي است كه در مورد هرنظام حكومتي هم مي

رد پارادايم انقالبي كرد كه گفتمان انقالبي ما را وا تسلط هرصورت به
مختصاتي داشت. اين مختصات هم نزد روشنفكران ديني بود و هم نزد 

مختصات اين  .ها بودند روشنفكران غيرديني كه وجه غالب آن ماركسيست
 اين ترتيب بشمارم: توانم به دوره به لحاظ فكري را مي

 ـ غرب ستيزي و تجدد ستيزي 1
به مثابه  بيگري نه به مثابه يك وسيله بلكهـ تقدس يافتن انقالب و انقال 2

 يك هدف
 وآمريكاستيزيداري  ـ ضديت با سرمايه 3
و  عدالت توزيعي و طرفداري از سوسياليزم صورت ـ تعريف عدالت به 4

 اقتصاددولتي
خويش، آنهم از  هائي نظير بازگشت به ـ تقدس يافتن طبقات سنتي و بحث 5

ستيزي و تجددستيزي بيرون  ه از دل غربنوع افراطي آن كه اين محور البت
آمد و پيرو آن طبقات سنتي نوعي تقدس و اصالت پيدا كردند. از همين 

در  20اش در مشروطيت و در دهة  عمل رهگذر هم روحانيت كه هنوز سوء
ناخواسته توسط روشنفكري از   اذهان پاك نشده و نزد مردم زير سئوال بود،

 .كشيده شد نتي در واقع آباصالت دادن به طبقات س قَبلِ
 عمران روستائي روستا و اصالت دادن به ـ بازگشت به 6
كاربستن آن  شكل خودكفائي صنعتي و به ـ تعريف استقالل اقتصادي به 7

احمد كه؛ اگر ما جان ماشين را در شيشه بكنيم،  آل يك جمله معروف جالل
آن تئوري وسقم  نظر از صحت شود. حال صرف امان تمام مي زدگي غرب

گيري هم از مسائل پذيرفته شدة  حلي كه داده بود، اين نتيجه احمد و راه آل
 ما بود.  40روشنفكري دهة 

 
نظر من محورهاي اصلي بود كه در گفتمان انقالبي برجستگي  ها به اين   

 1352پيدا كرد و برعقل نخبگان جامعة ما سيطره يافت. من در سال 
نسلي تعلق دارم كه در واقع  شدم و به شريف يخورشيدي وارد دانشگاه صنعت

ه فآن ميراث اضا ها را به مرحلة اجرا درآورد. نسل ما چيزي به اين تئوري
انقالب  ،و حاصل آن هم شد انقالب به اجرا درآورد ها را نكرد، تنها آن

 دست دور را از ،گراها توانستند پس از پيروزي انقالب البته اسالم .اسالمي
د و ساير رقباي خود را از ميدان بدر كنند. اگر چه بين خودشان هم بقيه بگيرن

برسر اين موضوع كه كدام قرائت از اسالم بايد حاكم شود، تا همين امروز نيز 
 نزاع جريان دارد. ولي بهرصورت رقباي خود را از صحنه بيرون كردند. 
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را  40بنابراين با پيروزي انقالب اسالمي، اين ميراث روشنفكري دهة    
اجرا گذاشتند.  كه توانستند و امكان داشتند به حاكمين جديد كشور تا جائي

ستيزي و تجددستيزي يك اصل و يك ارزش بود،  يعني اگر براي ما غرب
مام شئون حد اعالي خود رسيد و در ت بعد از انقالب اين مخالفت و دشمني به

در  كه هر نظام و هر ساختاري در صدد نفي كشور جاري شد، تا جائيكه
ها هم دستخوش تغيير  برآمديم. بسياري از آن دبو  منسوب جامعه به غرب

. يا اگر انقالبي بودن و انقالبيگري اصل بود، هم تغيير رژيم شاه با ندشد
جمهوري اول  هاي اول انقالب بخصوص در انقالب انجام شد و هم در سال

زي انقالب تا پايان جنگ، انقالبيگري خود را به شكل يك ويعني از پير
ارزش نشان داد و تمام 

ها مانند  مختصات انقالب
ورزي در  خشونت و خشونت

جوارح جامعه ما جاري شد. 
داري بودن و  سرمايه اگر ضد

امپرياليسم بودن و  ضد
 بخصوص در شكل ضد
آمريكائي بودن نزد 

دهة چهل روشنفكري 
اصالتي داشت، بعد از انقالب 

 60اسالمي بويژه در دهة 
كس حتي نپرسيد كه آيا  هيچ

داري صنعتي  مثالً سرمايه
 خوب است يا بد.كشور يبرا

يا اصوالً موتور توسعه 
گذاري داخلي و خارجي  اقتصادي سرمايه

دار بودن بد و زشت  هست يا نه. نفس سرمايه
دار  ام يا سرمايهآش دار خون بود. اطالق سرمايه

پليد از لغات بسيار دايمي در آن دهه شده بود. 
توسعه صنايع  و هم طبق قانون حفاظت

بسياري از كارخانجات ملي شد و هم ديوار 
قيامت با آمريكا كشيده و سفارت آن كشور در 
تهران اشغال شد كه هنوز هم به قدرت خود 

موضوعي  باقي است. مخالفت با آمريكا
، بلكه بصورت امري ايدئولوژيك نبود امان ارتباط با منافع مليدر  و سياسي

مزاج بودن يك  درآمد. ضديتي كه هنوز هم ادامه دارد. يا اگر سوسياليست
هاي بيمه  ها، شركت مد، از فرداي پيروزي انقالب همة بانكآ اصل بشمار مي

 ه وي مصادريها و صنايع ملي اعالم شد. طبق مصوبه شوراي انقالب، زمين
ها در اين نوع كشورها اين  تقسيم گرديد. شايد تنها تفاوت با روش كمونيست

خوز و مزارع اشتراكي تشكيل نشد. چنانچه اين يك گام لبود كه كلخوز و سو
 80شد هيچ فرقي با كشورهاي كمونيستي نداشتيم. بيش از  هم برداشته مي

قرار گرفت. هاي اقتصادي كشور در اختيار دولت  درصد از منابع و بنگاه
 50يا  40اصالت يافتن طبقات سنتي كه آنهمه در ادبيات و سينماي دهه 

هاي خوب و  چي همواره آدم چي يا قهوه بازتاب داشت، مثالً درشكه
يكي از منجر به اين شد كه اي بودند، پس از پيروزي انقالب  پسنديده

و به اين  ترين طبقات اجتماعي يعني روحانيت در صدر امور قرار گرفت سنتي
هاي فرهنگي به اين گونه متجلي شد. اگر بازگشت به  ترتيب نتايج آن آموزه

كس حتي نپرسيد، در  انقالب هيچپيروزي  از فرداي يز شده بود،روستا تجو

روايت ديگري با  آبي مانند ايران، با نودوچند ميلياردمترمكعب يا به كشور كم
االرضي يا  سماني، سطحصدواندي ميلياردمترمكعب كل آب از نزوالت آ

يا اساساً خودكفائي كشاورزي سياستي درست هست يا خير! آاالرضي،  تحت
هزار روستاي پراكنده و گاهي تنها با  68عمران روستائي در كشوري با 
شرايطي  توانست داشته باشد؟ تحت چه بيست خانوار چه معنائي مي

كس در  ي است، هيچصرفه و اساساً عمل روستاها مقرون به رساني به خدمات
اين موارد هيچ سئوالي نكرد. اصالً اين امر يك فريضه بود كه جوانان 

رساني به  دانشجو به روستاها بروند و گندم بكارند يا مشغول خدمات
هزار  68بهداشت، تلويزيون و تلفن به  ب و خانهآروستائيان شوند. برق و 

 روستاي ايران برود كه به نظر من امري غيراقتصادي
است و باعث قطع مهاجرت روستائيان به شهرها هم نشد. 
يا چنانچه مسئله خودكفائي صنعتي كليدي محسوب 

شد كه گوئي قفل فروبسته و مشكل ورود ما به دنياي  مي
كس نبود كه بپرسد، مگر  مدرن را حل خواهد نمود، هيچ

اساساً صنعت در بستر اقتصادي دولتي امكان رشد خواهد 
 داشت؟ 

گويم كه شايد خود من  قسمت را از اين جهت مياين    
هاي مختلف چه  اش بودم. ما در زمينه يكي از مرتكبين

بخش خصوصي، دولتي يا تعاوني و 
كرديم الزم  ها، هركاري كه فكر مي بانك

هاي  گذاري است انجام داديم، سرمايه
ها  بسياري كرديم كه هيچيك از آن

ر ها نيز دچا اقتصادي نبودند. كارخانه
مشكل شده و امروز نه تنها در خارج از 

بلكه حتي  جهانيمرزهاي ايران و در بازار
با  در داخل خاك كشور قدرت رقابت

 ندارند. المللي را صنايع بين
منظور از اين توضيحات اين است كه    

هايي كه توسط روشنفكري دهة  نسخه
جمهوري  در در ايران پيچيده شد، 40

اسالمي، به مرحله اجرا درآمد. يعني 
همان ميراث مندرس كه از دورة 

برجاي مانده بود، پس  40دهة  يگفتمان
درآمد. عرضم را با اين نكته  هاي اجرايي به صورت برنامه از پيروزي انقالب

به اتمام برسانم كه گفتمان انقالبي اگر چه هنوز نزد رهبران جمهوري 
اسالمي و نزد برخي از مخالفين نظام هنوز گفتمان مسلط است، اما فكر 

تحوالت مهمي اتفاق افتاده نسل جوان ما  نزد كنم در جامعة ايران بويژه مي
هم عقل برصدر نشسته، بنابراين  نزد روشنفكري جوان ما امروز است.

توان از  توان از ليبراليسم صحبت كرد و هم پلوراليسم برصدر نشسته و مي مي
دمكراسي سخن گفت. مشكل جامعة ما امروز اين است كه پارادايم ليبراليسم 
و دمكراسي فرارسيده و گفتمان غالب شده، اما رهبران كشور و سياستمداران 

برند. البته بگذريم از معدود  رادايم قبلي بسر ميما اكثرشان هنوز در پا
كنند و هنوز بر سر سفرة  سياستمداراني كه در پارادايم ماقبل انقالبي سير مي

  اند، آنها ديگر دو مرحله از شرايط امروز عقب گفتمان ناسيوناليستي نشسته
  ما است. جامعههستند. اين موضوع يكي از مشكالت 

 
 تا مرحلة تصويب  57زي انقالب اسالمي در بهمن تالش ـ از مرحله پيرو
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 دهحدوداً  1358نهائي قانون اساسي جمهوري اسالمي يعني تا اواسط آذرماه 
ماهي فاصله بود. در اين فاصلة زماني و پيش از آنكه خطوط اصلي 

هاي اقتصادي جمهوري اسالمي روشن شده و بصورت قانون تدوين  سياست
كارخانجات از كوچك و بزرگ بدست نيروهاي  ها و شود، بسياري از شركت

انقالبي مصادره شده بودند. از آن روزها چه چيزهائي به خاطر داريد؟ با وجود 
هائي را دنبال  اقتصادي همه سياست ةاينكه بعدها جمهوري اسالمي در زمين

خواستند، پس چرا دولت اسالمي براي اعمال  كرد كه نيروهاي انقالبي مي
ها دائماً با اين نيروها  ها و شركت خود در اين كارخانه سلطه و مديريت
 درگيري داشت؟ 

 
دم، رآن فضا برگ ام كمك بگيرم و به سازگارا ـ چون از من خواستيد از حافظه

كردم در ذهنم به آن فضا  كرديد، دائماً سعي مي همينطور كه شما صحبت مي
 ديدذكر كردم، بايد  هاي نظري كه و روزها برگردم. ببينيد؛ عالوه برآن بحث

در ايران در عمل چه اتفاقي افتاد. مانند هرجاي ديگر دنيا وقتي ناامني در 
العمل نشان داده  شود، بالفاصله دو بخش جامعه هستند كه عكس جامعه مي

يكي اقتصاد و ديگري فرهنگ. هرگاه در  ،زنند مهاجرت مي و دست به
گذاري و  افتد؛ توقف سرمايه كشوري ناامني بروز كند نخستين اتفاقي كه مي

از آن كشور است و بعد از آن هم نوبت اهل فرهنگ  سرمايه مهاجرت
زنند.  ند و گاهي هم دست به مهاجرت مينما از توليد فكر باز مي كه شود مي

تدريج  طبيعي است كه در ايران در فرآيندي بنام انقالب اسالمي كه كشور به
فته به كام بحران فرو رفت، اين قاعده ر اش رفته از يكسال پيش از پيروزي

داران حتي پيش از آنكه مشخص شود كه  نيز جاري شد. بسياري از سرمايه
هاي  انقالب قصد مصادرة اموال آنان را دارد يا نه، از كشور گريختند. ناامني

ناشي از انقالب نخستين موج مهاجرت را بوجود آورد. اما همانگونه كه گفتم 
داري، ضد ثروتمندان و طبقات مرفه هم  رمايهسبار ضد در ذات خود حامل

كرد. بنابراين در فرداي  ها را نيز در شعارهاي خود حمل مي بود و اين ضديت
پيروزي انقالب و پيش از آنكه دولت يا انقالبيون برسركار آمده بخواهند يا 

د، ها را بگيرن ها و ثروت م بگيرند كارخانجات را مصادره كنند يا زمينيتصم
بسياري از صاحبان كارخانجات يا صاحبان صنايع از ايران رفته بودند. اين 

ها و اموال  نخستين مشكل حكومت نوپاي اسالمي بود كه اصالً اين كارخانه
برجاي مانده را چگونه اداره كند. تا وقوع انقالب كه كارگران در اعتصاب 

سركارهايشان  ست بهبودند، پس از پيروزي انقالب، رهبر انقالب از همه خوا
ها نه مدير  هاي كشور را مجدداً به گردش درآورند. اما كارخانه بازگشته و چرخ

ها را چگونه بايد اداره كرد.  داشتند و نه صاحب. اولين مشكل اين بود كه اين
بهمين دليل شوراي انقالب بالفاصله يك اليحة قانوني گذراند كه به اليحة 

موجب آن به دولت اجازه داده شد كه براي  معروف شد و به 6738قانوني 
ناچار  اي كه مدير و سرپرست ندارد، مدير تعيين نمايد. دولت هم به هركارخانه

ها را  يراني را براي اداره و سرپرستي اينگونه كارخانجات فرستاد تا آندم
شوراي  2اندازي كنند. پس از آن در فاصلة كوتاهي در كميسيون شماره  راه

اي تهيه شد كه معروف شد به اليحة حفاظت و توسعه صنايع  يحهانقالب ال
شد. بخش  موجب اين اليحه صنايع كشور به چهار بخش تقسيم مي ايران. به

اشان بايد ملي  موجب ماهيت ؛ كارخانجاتي بودند كه به«الف»اول طبق بند 
شدند. اين اصل در قانون  شدند و در واقع جزء صنايع مادر محسوب مي مي
سي نيز ذكر شده است كه صنايع مادر بايد در مالكيت دولت باشد و يكي اسا

دو نمونه هم ذكر شده است. مانند صنايع فوالد، صنايع خودروسازي و از اين 
قبيل. البته امروز طبق تعابيري كه شوراي نگهبان كرده سعي نموده به نوعي 

يع بزرگ و از باالي سر اين اصل قانون اساسي بگذرد. اما بهرصورت صنا

حساب آمده و هرجا كه قرار داشتند، دولت رفته و دست  دسته به مادر جزو اين
بهاي  58مطابق قيمت سال  مي گرفت و بايد را آنها وذاشت گ رويشان مي

با  شد كه داراني مي سرمايه اين اليحه مربوط به «ب»كرد. بند  را تسويه مي آن
هاي  ه رژيم گذشته ثروتدليل وابستگي ب به تعريف آن اليحة قانوني

داران مصادره  بايد اموال و امالك اين سرمايه و دست آورده بودند نامشروع به
اي مثالً يك خودروسازي يا  شد. در اين ميان ممكن بود كه كارخانه مي

حساب آيد.  شود يعني جزء صنايع مادر به «الف»كارخانة فوالد مشمول بند 
شد ديگر بابت مصادرة اموال و  مي «ب»اما اگر صاحب آن شامل بند 

وي  شد پولي هم به نمود. اموالش مصادره مي اش وجهي دريافت نمي كارخانه
شد. در رابطه با اليحة قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران فكر  پرداخت نمي

شده و بايد  «ب»داران بند  نفره بود كه شامل سرمايه  52كنم يك ليست  مي
بيني  البته تشكيل كميسيوني هم در آن قانون پيششد.  اموالشان مصادره مي

شده بود كه مركب از نمايندة دادستان، نماينده وزارت صنايع، سازمان صنايع 
كرد كه كدام  ملي و خالصه جمعي متشكل از چند نفر بود كه تعيين مي

كنم طي چند سال بعد آن  شود. فكر مي مي «ب»دار مشمول بند  سرمايه
وپنجاه نفر افزايش يافت. و  نفر به دويست 52آن ليست از افراد ثبت شده در 

ها از يك  هاي آنها به بانك شد كه بدهي هم شامل كارخانجاتي مي «ج»بند 
بيني شده بود كه طبق آن  حدي بيشتر بود. يعني فرمولي در آن قانون پيش

گيري شده و حاصل تقسيم آن اگر از  بدهي نسبت به سرمايه كارخانه اندازه
شده و دولت  «ج»شد، آن كارخانه مشمول بند  ضريب معيني بيشتر مييك 
ها  كرد. بانك را حسابرسي مي را برعهده گرفته و بعد آن مديريت آن  موقتاً

نسبت طلبشان سهامدار آن كارخانجات شده و با تغيير نسبت سهام بقيه  به
بود كه در واقع بند  «د»بند  ،شد. بند آخر سهام به سهامداران پس داده مي

مصوبه شوراي انقالب در  6738آمد و شبيه آن اليحة  حساب مي به” وغيره“
گنجانيده شد. يعني شامل همه  «د»همان روزهاي اول انقالب در بند 

شد كه مديران و صاحبان آن نبودند و دولت موظف بود براي  كارخانجاتي مي
ها بازگردند. به اين  صاحبان آنكه  ها مدير و سرپرست تعيين كند تا زماني آن

كه مصادره شده  «الف»ترتيب در مورد تمام صنايع و كارخانجات چه در بند 
داران خاص گرفته  كه از سرمايه «ب»و در اختيار دولت قرار گرفت، چه بند 

ها را گرفته، تغيير نسبت سهام داده و  كه موقتاً دولت آن «ج»شد و بند  مي
نمود و يا كارخانجات مشمول بند  ها واگذار مي نكبخشي از سهام را به با

ها نقش  كرد، در مورد همة آن ها مدير تعيين مي براي آن  كه دولت موقتاً «د»
را سازماني برعهده داشت كه تشكيل آن در همان اليحة قانوني  سهم صاحب

بيني شده بود، تحت عنوان سازمان صنايع ملي  حفاظت و توسعه صنايع پيش
طرح آن هم برداشتي بود از مدل سازمان گسترش و نوسازي  ايران كه

در زمان محمدرضاشاه براي ادارة كارخانجاتي  1344صنايع ايران كه در سال 
كرد بوجود آمده بود. با تشكيل  گذاري مي ها سرمايه كه دولت مستقيماً در آن

سازمان صنايع ملي كارخانجات و صنايع ملي شده به اين سازمان واگذار 
هم  رديد. اين اتفاقي بود كه در عمل در ايران افتاد و بخشي از آنگ

 6738و اليحة  «د»ناپذير بود، بويژه در مورد كارخانجات مشمول بند  اجتناب
كرد. اما بخش  شكل عاجلي بود كه دولت بايد آن را حل ميمشوراي انقالب. 

هم  داشت. منداري وجود  سرمايه دليل ديد منفي بود كه نسبت به ديگر آن به
كردم. البته  نگاه مي ياگونه به قضا در آن مقطع مانند بيشتر انقالبيون همين

كه در رأس سازمان گسترش و نوسازي صنايع  61اين بينش بعداً در سال 
سال كه دستم در آتش  قرار گرفتم تغيير كرد. شايد به فاصله كمتر از يك

داري صنعتي از نيازهاي مهم  هوجود سرماي  ادارة كار بود فهميدم كه اتفاقاً
زاد و رقابت آزاد است. از آكشور است كه فرمول رشد آن تنها وجود بازار 
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روز كه به آن اتفاقاتي مهاي سابقم. ا برخورد به ديدگاه جا شروع كردم به همان
داراني محروم  بينم كه ما كشور را از وجود سرمايه كنم، مي كه رخ داد نگاه مي

داران صنعتي كه اتفاقاً حاصل عمرشان كارخانجاتي بود كه  هكرديم، از سرماي
چيز،  كه از هيچ نيهاي كارآفري از وجود آدم بودند، در ايران بوجود آورده

ها بتدريج در دورة  جاي آن صنايع بزرگي را بوجود آورده بودند.اما بعد به
داران و پولداراني پيدا شدند كه هيچ هنري نداشتند جز  سرمايه ،جنگ
كه آن زحمت و عرق جبين يك صاحب  بازي. بدون اين خواري، دالل رانت

اي را درست كرده و به راه  سرماية خصوصي را كشيده باشند كه كارخانه
د. بگذاريد نكته ديگري را هم عرض كنم؛ به نظر من هركس نانداخته باش

جائي ادارة صنعت  داند كه صاحب صنعت تا يك صنعت اداره كرده باشد، مي
بعد  جائي به اش اهميت دارد، اما از يك عنوان وسيلة تأمين زندگي رايش بهب

تر از هرانگيزة ديگري  آن برايش مهم يجذابيت خود توسعه صنعت، كارآفرين
عشقشان توسعه   داران صنعتي گروهي هستند كه اتفاقاً شود. سرمايه مي

ش است. از قضا آالت آن، بهتر و بيشتر كردن توليدات كارخانه، نوكردن ماشين
ماند و  دسته از كارآفريناني هستند كه حاصل كارشان در كشور مي جزء آن

زاست. گروهي هستند كه در  آيد. حاصل زحماتشان اشتغال كار مردم مي به
 رد كهرا دا همت دنيا بايد دو دستي چسبيدشان. كسي كه اين يهركجا
ليد بيرون آورد، دلش تو را اجرا كند، باالي سرش باشد و از صنعتي طرحي

 بايد قدرش را دانست. 
 

هاي  تالش ـ به منظور يادآوري حوادث مهم آن روزها، براي انجام مصاحبه
دوسال نخست   تاريخ يكي هاي كيهان و اطالعات به اين شماره به روزنامه

ها با تيترها،  انقالب مراجعه كردم. هنگام ورق زدن صفحات اين روزنامه
هاي انقالبي در آن موقع، مواجه  و رهبراني از جريان مقاالت و سخنان افراد

شدم كه حكايت از اين داشتند كه تا همين حد هم اقدامات انجام شده توسط 
ها از  كرد و بيش از اين حكومت كه شما ذكر كرديد، برايشان كفايت نمي

ا قاطعيت ه داري و برعليه امپرياليست حاكمين جديد در مبارزه عليه سرمايه
هاي  كردند. بعنوان نمونه در مصاحبه با يكي از چهره بي طلب ميانقال

نه دولت بقدر كافي انقالبي “انقالبي و به نقل از وي نوشته شده بود كه: 

در جريان اختالف ميان رهبري انقالب و دولت ”. است و نه شوراي انقالب
قاي بازرگان هم نيروهاي راديكال اعم از مذهبي يا چپ در حين تشويق آ

هاي راديكالتر، بشدت برعليه دولت موقت و  رهبري انقالبي به اتخاذ سياست
ها به نفع روحانيت  ردند. بهرصورت اين درگيريك اعضاي آن تبليغ مي

ماند كه آيا  چنان باقي مي انقالبي در قدرت خاتمه يافت. اما اين پرسش هم
ذهبي بويژه دو يعني روحانيت انقالبي و نيروهاي ملي م اختالفات ميان اين

 در مورد مسائل اقتصادي بنيادين بود؟ 
 

اي به جامعه شناسي  سازگارا ـ براي پاسخ به سئوال شما اجازه بدهيد اشاره
و ديگري ” ها كالبدشكافي انقالب“انقالب بكنم. كتابي تحت دو عنوان يكي 

 به زبان فارسي ترجمه شده كه اصل آن نوشته” كالبدشكافي چهارانقالب“
ن اين كتاب را در رينتواد جامعه شناس آمريكائي است. باست كرين برينتون

هاي اوست و  ميالدي نوشته است كه در اصل مجموعه سخنراني 30دهه 
هيچ ربطي هم به انقالب ايران ندارد. نويسنده در اين مجموعه گفتارها سعي 

ها از قوانين مشخص جامعه شناسي پيروي  كرده نشان دهد كه انقالب
تون درست يا نادرست باشد ـ ريني باقآاز اينكه سخنان  نظر كنند. صرف مي

اي كه در  كه البته اين امر هم خيلي محل مناقشه است ـ نكته درخور توجه
ا استخراج ه كند براي انقالب هايي كه سعي مي هاي وي و قانونمندي تئوري

چه در ايران و در  خيلي خوب با آن اين است كه شود نمايد، مالحظه مي
همين علت بود كه اين  شايد به .اتفاق افتاد، تطبيق دارد اسالمي انقالب

بسياري را هم تحت تأثير قرار داد.  .ب در ايران فروش خوبي داشتاكت
انقالب “رسيد در كتاب خود  نظر مي منجمله خود مهندس بازرگان را كه به

تون رين. در آن كتاب بباشد مي تونرينكامالً متأثر از اثر ب” ايران در دو حركت
شوند؛ يك حركت رو  ها وقتي كه پيروز مي نظرش اين است كه انقالب

كنند، دست به نهادسازي  چپ و راديكاليسم دارند، از ميانه روها عبور مي به
روند تا  نند و همچنان پيش ميك روها را قرباني مي زنند و ميانه موازي مي

تدريج  د و بعد بهرس مي دوره ترميدوري انقالب و دورة وحشت و كشتار فرا
نشيند و به سمت ميانه بازگشته و در نهايت درجائي  عرق مي اين تب به
تر است، من تنها  ها مفصل تون از اينرينشود. البته سخنان آقاي ب تثبيت مي

واستم از اين منظر بگويم كه انقالب خ ها، مي آن  با استناد به خالصه
يعني از فرداي پيروزي ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است. 

اين راديكاليسم . سمت چپ بوجود آمد انقالب حركتي تند و راديكال به
ها  گرايان و ماركسيست بخصوص تحت تأثير رقابتي كه ميان اسالم

دو  شد. همانطور كه ذكر كردم رقابت اين وجود داشت، تشديد هم مي
قباي جدي ها را ر گراها، ماركسيست گشت. اسالم برمي 40گروه به دهة 

ثار آگرا  عنوان بخش اسالم دانستند. من يادم است كه ما به مي
ها نيروهاي مذهبي را  ماركسيستي را هم خوانده بوديم و مي دانستيم آن

اند و  ها ماهيتاً متزلزل بورژوازي ارزيابي كرده و معتقد بودند كه اين خرده
سمت پرولتاريا  هه ندارند. يا بايد بيتجزاي جز  لنين چارهقول معروف  به

 بروند يا بورژوازي.
 

گيري خود را به پرولتاريا نشان  خواستيد سمت تالش ـ شما هم مي
  دهيد!

 
ها با اين قيد و با طرح  دانستيم كه ماركسيست سازگارا ـ بله! دقيقاً مي
و نهايتاً هم  گذارند بورژازي را زير فشار مي شعارهاي تندتر، خرده
اين آهنگي بود كه  صرف نظر از اين رقابتيرند.گ حكومت را بدست مي
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هاي انگليس و آمريكا  فرانسه و انقالب ،ها؛ انقالب روسيه در همة انقالب
تون مورد بررسي قرار داده وجود داشت. اين رينيعني چهار انقالبي كه ب

در انقالب ايران هم وجود  ،سمت چپ و راديكاليسم، اين پديده به حركت
كه مسئله در اختيار و كنترل كسي  يروزي انقالب، بدون آنداشت. از فرداي پ

روي و تندروي تحميل  باشد، تحت فضاي عمومي انقالب، يك مسابقة چپ
” آشام داري پليد و خون سرمايه“گرديد. يعني اگر ـ فرض كنيد ـ صحبت از 

گفت؛ من خودم از ظلم خوانين  شد، رهبر انقالب، آقاي خميني، مي مطرح مي
ها آگاه هستم و بايد چنين و چنان كرد. يا اگر بحث كارگران بود،  و فئودال

و كارگر اينطور اصالت دارد.  دست كارگر بوسه زد پيغمبر بهكه شد  مطرح مي
گويند، ما هم بگوئيم! و هكذا! بنابراين بازرگان  پس بايد هرچه كارگران مي

هم اصوالً  هايش النفسي بود و در سياست كه خودش مرد آزاديخواه و سليم
زي انقالب وروئي بود، اين تصور را داشت كه از فرداي پير آدم معتدل و ميانه

هايشان بازگردند. دستشان درد نكند،  خانه تواند از مردم بخواهد كه به مي
كارهايش  اند، حاال بايد بگذارند كه دولت به خسته نباشند كه انقالب كرده

، با همين مضمون و با همين تصور برسد. سخنراني ايشان در دانشگاه تهران
بود. با همين تصور غلط از انقالب در آن فضاي انقالبي طبيعي است كه اين 

شد كه موج توفنده و خشمگين ” روئي جناح ميانه“دولت موقت بود كه آن 
را روبيد و از سرراه خود برداشت. روحانيون عضو شوراي انقالب و  انقالب آن

خواست  ، جهت جامعه و آنچه را كه مينده كردبيرون از آن تنها كاري ك
. كاري كه روحانيت شيعه بخوبي از عهدة آن ندو با آن همراه شد نددريافت
آيد. روحانيت شيعه اگر استعدادي داشته باشد همين است. اين جهت را  برمي

كه آيا با  نظر از اين روحانيت بهتر از مهندس بازرگان تشخيص داد. صرف
هاي جامعه  در اين مسابقه تندروي با راديكال ،خواند يا نه هايش مي تئوري

همسو شد و شعارهاي تند را پيشه خود كرد. و به اين ترتيب فضاي مناسبي 
را هم پيدا كرد تا در نزاع برسر قدرت عرصه را بر دولت مرحوم بازرگان تنگ 

به نرسيده مجبور  58دانيد ايشان هم به آبان سال  نمايد. همانگونه كه مي
وبيش  استعفا شد. البته سه ماموريتي را كه دولت موقت ايشان داشت كم

سرانجام رساند. ولي بهرحال كمي هم زود هنگام از كار كناره گرفت.  به
كه از مدتي قبل آن كشمكش در درون شوراي انقالب شروع شده  ضمن اين

ه كه نكاتي را ك بود. حتي كار به تلويزيون هم كشيده شده بود. بطوري
كرد، مرحوم دكتر باهنر از طرف روحانيون شوراي  مهندس بازرگان مطرح مي

مثابه فحش  هرحال در آن زمان لقبي كه به داد. به مد و جواب ميآ انقالب مي
را به آقاي بازرگان و دولت ” سازشكار“و ” ليبرال“شد يعني  و ناسزا تلقي مي
وقتي مرحوم بازرگان مقالة ها بعد يادم است  دادند. البته سال ايشان نسبت مي

ان خوانده بود ينوشته دكترسروش را در مجلة ك” معنا و مبناي ليبراليسم“
نقل از يكي از دوستان( گفته بود؛ اين نكاتي كه در مورد ليبراليسم  )به

  كه چيز خوبي است! دهند. اين ايد، چيز بدي نيست كه به ما نسبت مي نوشته
آن جهت عمومي گريزناپذير بود. زيركي  نظرم در ابتداي انقالب خوب به

روحانيون نزاع كننده اين بود كه جهت جامعه را تشيخص داده، سوار موج 
شده و از آن در جدال برسر قدرت استفاده كردند. و البته آقاي بازرگان مردي 
اصولي بود كه خيلي هم برايش مهم نبود كه عامة مردم با او موافق باشند 

 اين كلنجار دولت سقوط نمود. يا مخالف. لذا در 
 

ها و عملكردهاي اقتصادي چطور؟ آيا مليون و  تالش ـ در مضمون برنامه
اختالف اساسي و  ها ها با روحانيت برسر مضمون اين برنامه ملي ـ مذهبي

اگر خاطرتان باشد در آن زمان شعارها و هدفهائي وجود  بنيادين داشتند؟
” موازنة منفي“، ”خودكفائي اقتصادي“ند داشتند كه خيلي پررنگ بودند. مان

 شعارها  . هريك از اينو امثالهم ”نه غربي ،شرقي  نه“سياست  به صورت
هاي  ها يا جريان هاي مختلف از مليون گرفته تا ملي مذهبي توسط طيف

 شدند.  مي دنبال مذهبي يابسيار راديكال چپ 
صور روشن و دقيقي نخستين پرسش اين است كه آيا اساساً در آن مقطع ت   

ها وجود داشت؟ سئوال ديگر  در مورد مضمون اين شعارها و پيامدهاي آن
سطح فكري و فرهنگي جامعه آيا در پي اين مطالبات و  كه با توجه به اين

شعارها چيزي بيشتر از آنچه كه حكومت اسالمي انجام داد يعني مصادره و 
 دولتي كردن گسترده وجود داشت؟ 

 
اين نام سازگارا ـ البته در آن روزها هنوز اصطالح ملي ـ مذهبي رايج نبود و 

مطرح شد. ولي آنچه من تا االن گفتم  مت مجلس ششاشايد تازه در انتخاب
از اين حيث  .شخص مرحوم مهندس بازرگان برگردد شايد بيش از همه به

زير بهداري عنوان نمونه دكترسامي كه و دست نبود. به دولت ايشان خيلي يك
ساالري  نوعي دولت اعالم كرد كه بهملي كابينه مهندس بازرگان بود، طب را 

ياري كند و دچار اشتباه   ما در امر طب و پزشكي كشور بود. يا اگر حافظه
قاي داريوش فروهر وزير كابينه ايشان شد، ناگهان آنشوم، هنگامي كه 

عنوان  و مهندس بازرگان بهبرابر اعالم نمود.  حداقل دستمزدها را دو يا سه
اين مهمي را از راديو شنيدم،  گفت؛ من خبر تصميم به وزير مي نخست

لحاظ اقتصادي بسيار مهم است و از جوانب مختلف تأثيرات  تصميمي كه به
شود گفت  اقتصادي دارد. يا ساير اعضاي كابينة بازرگان نمي گستردة بسيار

وجه! آن جو غالب  هيچ ي بودند. بهدار همه طرفدار اقتصاد آزاد يا سرمايه
انقالبيگري و كالً فضاي فكري كه من تحت عنوان ميراث روشنفكري دهة 

شرقي نه غربي نكته  چهل برشمردم، در آن مقطع حاكم بود. اتفاقاً داستان نه
درستي است كه برآن دست گذاشتيد. اين شعار كه در جمهوري اسالمي 

 نهبيان جديدي از همان سياست موازمطرح شد، در حقيقت چيزي نبود جز 
منفي مرحوم دكتر مصدق، كه ممكن است در دورة دكتر مصدق و در فضاي 

داشت، اما در گفتمان انقالبي كه بيشتر  جنگ سرد و آن روزگار وجهي مي
ناسيوناليستي است، خيلي نبايد سراغي از اين شعار بگيريد. ريك گفتمان انت

وناليستي برجاي مانده بود كه در دورة اين يكي از اجزاء گفتمان ناسي
انقالبيگري در جمهوري اسالمي با قدرت دنبال شد و تا همين امروز هم 

ايم و  شود. امروز كه وارد عصر جهاني شدن )گلوباليزيشين( شده دنبال مي
 ،كند، همسوئي مناسبي با اين پديده داشته باشيم منفعت ملي ما ايجاب مي

سل قبلي ما و بسياري از جريانات سياسي ما سرآن بينيد كه ن هنوز شما مي
خورند. مرادم اين است كه در آن روزگار  سفره نشسته و از جايشان تكان نمي

روئي  فرد دمكرات و ميانه او بايد شخص مهندس بازرگان را استثناء دانست.
 هم را گفتمان انقالبي خيلي از جوارح و اعضاي  دولت ايشان تسلط بود، اما

همانطور كه گفتم، انقالبيگري گفتمان غالب بود. در واقع  تحت نفوذ داشت.
نبايد توقع داشته باشيم كه در آن مقطع خيلي از افراد جرأت كرده باشند 

اند، مطمئن باشيد؛ بافشار و زور  خارج از اين حوزه حركت كنند. اگر هم بوده
كه آنروزها  ديگري غاتدار، نوكر امپرياليسم يا ل و برچسب سازشكار، سرمايه

ند يا الاقل در آن فضا صدايشان مخاطبي ا هاز صحنه كنار رفت  رايج بود، حتماً
 . اند هنيروهاي منزوي و منفرد بدل شد و به هپيدا نكرد

 
 ر وتالش ـ داخل پرانتز و جهت رفع پرسش احتمالي يادآوري خوانندگان منظ

بازرگان به هنگام  سيد مهندكدام وظائف بود كه اشاره كرد هاز آن سه وظيف
 سرانجام رساند؟  وبيش هم آنها را به تشكيل دولت موقت برعهده داشت و كم

 
 ام ياري كند، سه وظيفه بود كه در حكم آقاي خميني به  سازگارا ـ اگر حافظه
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مهندس بازرگان در تشكيل كابينه قيد شده بود؛ برگزاري انتخابات مجلس 
برگان تبديل شد، تدوين قانون اساسي و مجلس خ موسسان كه بعداً به

ت برمبناي قانون اساسي جديد كه طي آن دولت جديد اي انتخابربرگزا
شد. از اين سه وظيفه دوتاي آن انجام شد. اما در مورد سومي،  منصوب مي

دار دولت  در اثر استعفاي زودهنگام مهندس بازرگان، شوراي انقالب عهده
برگزار شد. دوستان جهت اطمينان در مورد  يرجمهو شد تا انتخابات رياست

كه متن حكم آقاي ” سقوط دولت بازرگان“توانند به كتاب  ن سه وظيفه مييا
)من االن به اين كتاب دسترسي  خميني در آن درج شده مراجعه نمايند.

  ندارم.(
 

هاي شما در حكومت انقالبي. شما از همان  تالش ـ برگرديم به حوزة فعاليت
هاي  زهاي بنيانگزاري حكومت اسالمي در مقام و مسئوليتنخستين رو

سال  9ـ  8مستقيم ادارة كشور بوديد و بيشترين زمان اين دوره را كه تقريباً 
( طول كشيد در ارتباط مستقيم با مسائل اقتصادي مهم كشور قرار 89ـ  81)

سازمان گسترش  رياستداشتيد. در پست معاونت وزارت صنايع سنگين، 
هاي كالن اقتصادي  و اگر اشتباه نكنم در مقطعي نيز در تنظيم برنامه صنايع،

و بودجة كشور شركت داشتيد يا حداقل در جريان آن بوديد. در چنين پست و 
هاي مختلف آن از جمله  موقعيتي طبعاً از اوضاع اقتصادي كشور و بخش

فرض، ممكن است بفرمائيد،  بخش خصوصي اطالع داشتيد. با اين پيش
ومت اسالمي و مديران آن، كشور را در چه وضعيت اقتصادي تحويل حك

ها بخصوص صنايع ايران در چه وضعي از  ها و شركت گرفتند؟ واحدها، بنگاه
 نظر بازدهي اقتصادي قرار داشتند؟ 

 
از هرحيث در  56سازگارا ـ ببينيد به آمار اقتصادي كشور كه رجوع كنيد سال 

ميليارد دالر( و هم  5/26)  درآمد نفت د است. همردورة شاه، سال ركو
 هاي مختلف.  لحاظ توليد ناخالص ملي و توليد در بخش به
كه كشور درگير انقالب شد، شايد بشود گفت سال  دليل اين هم به 57سال    

ركود. همه چيز به تعطيلي كشيده شده بود، چندماهي از سال توليد نفت 
صابات درگير بود. بنابراين آنچه كه متوقف شده و كارخانجات خوابيدند. اعت

لكتي بود در وضعيت محكومت نوپاي انقالبي گرفت، م 57بهمن  22فرداي 
هاي مختلف چه در بخش خصوصي و چه  تعطيل سراسري. مديران رده

زده  در يك كشور انقالب  دولتي رفته بودند. هرج و مرج و آنارشي، طبيعتاً
 حاكم بود. 

 
 ثنائي و سال انقالب بود.تالش ـ خوب اين سال است

 
روزش هم نصيب دولت  8ماه و  سازگارا ـ بله سال استثنائي است. يك

سالي است كه كامالً معلوم است، چه در بخش  58شود. اما سال  انقالب مي
هاي كشور آمار به داليل مشكالت  صنعت، چه در كشاورزي و ساير بخش

رفت  آرامش مي يج رو بههم كه شايد كشور بتدر 59كشور پائين است. سال 
شود و دوباره  شهريور افروخته مي 31آتش جنگ درست از نيمة سال يعني 

هاي  نه تنها جنگ بلكه تنش 59اندازد. در سال  تالطم مي همه چيز را به
دائم بين المثل  فيدرگيري بشدت در كشور جريان دارد. و سياسي 

 هم هيئت وزيرانوزيرش دعوا بود. در داخل خود  جمهور و نخست رئيس
ها  جمهور و تعدادي ديگر از آن درگيري بود. بعضي از وزرا به رئيس

هاي  . در چند استان چنين كشوري هم جنگمنسوب بودند وزير نخست به
طلبانه يا بهرصورت مبتني بر اختالفات قومي و عقيدتي جريان داشت.  جدائي

اي را  ديدهمشكالت ع در همين شرايط مسئله حمله خارجي پيش آمده و
 كوچك آن از كار افتادن نمونهيك  وجود آورده بود. براي كشور به

 را عظيميبود كه مشكالت  اهپور سابقشامام خميني يا ربندرخرمشهر و بند
هايي بود كه در  كشتي  ترينش صف طوالني د كه سادهرك تحميل مي كشور به

بحراني  يا بودند. بندرعباس ـ تنها بندر كارآمد كشور ـ منتظر تخليه بارشان
افتادن  كه در حمل و نقل كشور ايجاد شده بود، كمبودي كه در اثر از كار

ها  و ده رساني بوجود آمده بود دليل جنگ، در امر سوخت پااليشگاه آبادان به
بهرصورت همة حوادثي كه جنگ بالطبع  مشكل كوچك و بزرگ ديگر.

هم كه  60درسال . گريبان كشور را گرفته بود دنبال خود داشت به
وزير و  هاي خونين و مسلحانه در داخل شهرها اتفاق افتاد، نخست درگيري

كند. تأثير اين  جمهور فرار مي يسشوند. رئ تعدادي از وكال كشته مي
توانيد بر روي آمار  زده را مي زده و انقالب هاي سياسي در كشوري جنگ تنش

و هم خدمات. بويژه  اقتصادي ببينيد. هم در بخش صنعت و هم كشاورزي
دليل پائين آمدن قيمت نفت در سطح  ها درآمد نفت هم به اينكه در اين سال

رام مديريت جديد آاست كه آرام  61آيد. به نظرم از سال  المللي پائين مي بين
هاي جنگ  رود. در جبهه كشور مستقر شده و درآمد نفت هم قدري باال مي

رود.  لتهاب و درگيري اوليه از بين مي. آن اافتد مي اتفاق هم فتح خرمشهر
زاد شده و در پنج استان درگير در جنگ قواي آاستان بزرگي مثل خوزستان 

بعد وضعيت توليد بهتر  به 62همين دليل از سال  كنند. به مهاجم را بيرون مي
 61بان آتوانم به صنعت ارجاع دهم. از  يابد. من طبعاً مي شده و آمار بهبود مي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار  عامل  هيئتاست در پست ري
پذيرفتيم،  ها را مي روزها دغدغة اصلي همة ماهائي كه مسئوليت گرفتم. در آن

جنگ تحميل شده بود. مثالً  هائي بود كه بيش از همه از قَبلِ حل بحران
ها كه در  سازي و حمل محصوالت آن حمل ورقة آهن به كارخانجات لوله

ونه ديگر مدليل كمبود كاميون مسئله عظيمي بود. يا ن ت جنگ بود بهخدم
سرعت انجام  امر تمام كردن اسكلة شهيدرجائي در بندرعباس بايد به

 .ها بتوانند پهلو بگيرند و آن صف عظيم در دريا كوتاه شود گرفت تا كشتي مي
روز بيشتر  6روزي كه جنگ شروع شد ذخيرة گندم كشور مجموعاً براي 

اي از شهرها صفر بود. بنابراين دولت تازه  كرد. ذخيرة گندم پاره فايت نميك
خريد، طوري كه ناچار  سرعت گندم مي قاي رجائي بايد بهآميز نشسته  پشت

كوپتر  هليار دكترجمشيدي مجبور شد سوآقايوزارت بازرگاني  وقت ونامع
يايد پهلو بخرد و در مدت كوتاهي كشتي ب  را روي دريا گندم شده و كشتي

بگيرد، بارش را تخليه كند و گندمش برسد به شهرهاي مختلف. اين نوع 
 21سطح  مقداري بهبود پيدا كرد. درآمد نفت هم به 62مشكالت از سال 

دالر بازگشت. بنابراين تعجبي ندارد كه آمار اقتصادي و آمار توليدي  اردميلي
جات سازمان گسترش توانم در مورد كارخان بهبود پيدا كند. من البته مي

ششم صنعت كشور در سازمان  صحبت كنم و در آن موقع حدود يك
 62در سال  سازمان مار توليدات كارخانجاتآگسترش متمركز شده بود. 

د زمان شاه بود، رسيد. سال ركه ركو 56درصد بيشتر از سال  ششو بيست به
ي صنعتي را ها توليد كنيم. طرح 62درصد بيشتر از سال  11بعدهم توانستيم 

ها از چند سال قبل از انقالب دچار  كاره مانده بود و بسياري از آن كه نيمه
سازي پارس در اراك توانستيم  مثل واگن ،مشكالت شده بودند

اشان را برطرف كنيم. مشكالت حقوقي پيمانكاران معطل مانده،  مشكالت
ان مثل آالت رها شده در بروبياب تمام، ماشين قراردادهاي خارجي نيمه

هاي  اجراي طرح ريز و... را توانستيم سروسامان بدهيم. دربتراكتورسازي ت
بيني شده سازمان برنامه و بودجه جلو افتاديم.   هاي پيش از برنامه صنعتي
در   كرديم. درصد در واقع اجراي پروژه 110اي اضافه هم گرفتيم و  بودجه
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. بخش بزرگي از آن رديدگ 56باالتر از سال  توليد ناخالص ملي هم 63سال 
 65و  64هر جهت از سال  تحت تأثير تكان خوردن بخش صنعت بود. به

بعد مشكل ديگري بروز كرد. هم درآمد نفت پائين آمد و هم فشار  به
گذاشت، بحدي كه بر اقتصاد كشور اثر بسيار بدي  ،جنگتورمي هاي  هزينه
ن شد.  يكي از داليلي هاي اقتصادي ايرا مجدداً يكي از بدترين سال 67سال 

بود كه نفس دولت و نفس كشور همين تمام شد  67كه جنگ در سال 
قاي مهندس آوزير وقت  شماره افتاده بود. نخست لحاظ اقتصادي به به

ئي اموسوي در آن موقع به رهبر انقالب اعالم كرد كه دولت ديگر توان
امكان بازسازي ندارد. پس از اتمام جنگ دوباره را اقتصادي ادامة جنگ 

شود. يك نكته را الزم است اينجا ذكر كنم و آن اين  اقتصادي فراهم مي
مديران جوان را تجربه كرد.  ان بعد از پيروزي انقالب بيشترراست اقتصاد اي

شايد مقداري هم ناگزير بود، زيرا بسياري از مديران سابق رفته بودند يا 
گر. اين تجربة مديران جوان هم تصفيه و يا بركنار شده بودند يا هرچيز دي

تجربه بودند و  هرحال بي مثبت بود و هم منفي. منفي از اين جهت كه به
ها بقول معروف با سركچل مملكت سلماني يادگرفتند. مثبت از اين  خيلي

زده، پركشمكش و پرمشكل  زده و جنگ جهت كه مملكت انقالب
شدكه هم  ني اداره ميسياسي  بدست مديرا و اجتماعي يهاي دائم بادرگيري

از قضا خوب از پس مشكالت برميآمدند. يعني هم به انقالب اعتقاد داشتند و 
هاي فراوان، نيروي جواني و شب و روز كاركردنشان  كمبود تجربه را با انگيزه

 كردند.   جبران مي
اي ميان  اي مقايسه بار در مقاله نكته آخري را هم عرض كنم؛ من يك   

انجام دادم. با اين استدالل كه براي  77تا  37هاي  سال هاي مختلف دهه
سال  40آمدم و اين  .توان مالك قرار داد سال را نمي يك،بررسي اقتصادي 

 , 77تا  67،  67تا  57،  57تا  47،  47تا  37 .را به چهار دهه تقسيم كردم
گذاري و  سرمايه متوسط درآمدسرانه، متوسط متوسط توليد ناخالص ملي،

گذاري سرانه در اين چهار دهه را با هم مقايسه  سرمايه متوسط چنينهم
 37ها چه اتفاقي افتاده است. بدترين دهه از  اين زكردم. تا ببينم در هركدام ا

اي  ترين ارقام مربوط به اين دهه است. اين دهه در واقع دوره شد. پائين 47تا 
ت نفت پائين است. دهة است كه درآمد نفت اصالً باال نرفته و در دنيا قيم

كند. باالترين ارقام  در ميان اين چهاردهه رتبه اول را كسب مي 57تا  47
در واقع دهة انقالب و جنگ رتبه  67تا  57مربوط به اين دهه است. دهه 

گيرد كه در  در جايگاه دوم قرار مي 77تا  67كند اما دهة  سوم را كسب مي
 57رآمد نفت هم خوب شده بود. دهه اين دهه نه جنگ بود و نه انقالب و د

يعني دهة جنگ و انقالب عليرغم اين دو مشكل بزرگ ركوردي بهتر  67تا 
ها گاهي نفت مشكالت  بدست آورد. با وجوديكه در اين سال 47تا  37از 

اي  دهه هاست ك بهتر كنم براي مقايسه منطقي فكر مي .خيلي عجيب داشت
 ي را با هم مقايسه كنيم. هاي كالن اقتصاد نگاه كرده و شاخص

 
تالش ـ البته برخالف نظر شما بعضي از محافل اقتصادي درون ايران متعلق 
به جمعي از دانشگاهيان و اقتصاددانان، با همين روش كه مورد نظر 

اند  ندي كردن چهل سال گذشته، به اين نتيجه رسيدهب ههشماست، يعني د
را بهترين دورة اقتصادي  50هاي نخست دهة  تا سال 40هكه از اوايل ده

حساب آورد. بويژه در زمينة رشد و پويائي بخش خصوصي. شما  ايران بايد به
دانيد بيشتر صنايع بزرگ ايران در بخش خصوصي در واقع در  هم حتماً مي

گذاري شدند ـ عليرغم آن مشكل درآمد نفت كه خودتان  پايه 40اوائل دهة 
سيس بسياري از أدود زيربنائي در كشور ـ تآن اشاره كرديد با امكانات مح به

هاي بيمه در اين زمان صورت گرفته و طي اين  ها خصوصي يا شركت بانك

هاي محكمي برخوردار شدند. ارزيابي مثبت همين محافل  دهه از بنيان
عنوان الگوي اقتصادي  را به اقتصادي در اين دهه تا حدي است كه حتي آن

 نند. ك حكومت اسالمي توصيه مي به
 

توانم خيلي با نظرات اقتصادداناني كه اشاره  سازگارا ـ ببخشيد! من نمي
آمار و ارقام باشد. بخصوص  كنيد، موافق باشم. اين حرف بايد متكي به مي
زدائي با بلوك  لحاظ توسعه اقتصاد دولتي. بحث تنش به 40كه در دهة  اين

بلوك شرق بسته  شرق مطرح شده بود و قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي
ها  شد. همين سازمان گسترش كه بنده مسئول آن بودم، در آن سال مي

سازي تبريز،  شود و كارخانجاتي مانند ماشين براساس مدل شرقي درست مي
 سازي اراك و تراكتورسازي حاصل آن تفكر است.  ماشين

 
 تعنوان نمونه تأسيس كارخانجا تالش ـ درست است، اما در مقابل به

ر، برخي از ههاي صنعتي البرز، خاور، شهريار، بهش ناسيونال، گروه نايرا
انداز  هاي پس وژاپن، بانك صنايع يا صندوق ها خصوصي نظير ايران بانك

 اند. آن دوره مسكن و... مربوط به
 

سازگارا ـ بله منظور من اين كارخانجات دولتي است. در اين دوره اين 
ها را بعهده گرفتم با  وقتي مسئوليت آنكارخانجات ناموفق بودند. و من 

كوهي از بدهي و زيان انباشته، مواجه بودند. البته همانگونه كه اشاره كرديد، 
خانجات خصوصي هم شكل گرفتند، ولي بعد از رشد درآمد نفت از راي كا پاره

گذاري بخش خصوصي و توسعه اين  بعد، روند سرمايه به 1349سال 
هرصورت فكر  ان بشدت باال گرفت. من بهكارخانجات خصوصي در اير

كنم قضاوت درست را بايد براساس آمار و ارقام انجام داد. سازمان برنامه  مي
افزاري  و بودجه در اين زمينه منبع بسيار خوبي درست كرد كه بصورت نرم

خورشيدي تا امروز  1336تحت عنوان اقتصاد ايران است و از همان سال 
. بخصوص كار نمايندآوري  مار و ارقام را در آن جمعاند تمامي آ سعي كرده

بانك مركزي و وزارت  آمار هايي كه عموماً ميان اند مغايرت مهمي كه كرده
افزار همة  اند. در اين نرم دارائي و سازمان برنامه وجود دارد را برطرف كرده

هاي  تفكيك در مورد بخش هم به اين اعداد و ارقام نقل شده است. آن
 جمعيت كشور و درآمدها از زواياي گوناگون.  و با استناد به مختلف

هم بصورت  توانم با آن اقتصاددانان موافق باشم آن اي مي البته در نكته   
بيرون بياوريم، آنگاه ممكن  57تا  49مشروط. اگر رشد درآمد نفت را از سال 

نظرم  بهصورت  ردانم. ولي به نمي ،است نتيجه چيز ديگري بشود. ممكن است
ها را تحت  انكارناپذير است كه تغيير درآمد نفت در اقتصاد كشور همة بخش

هايي كه شاه يا  يعني سال 56تا  49هاي  داد. در سال قرار تأثير خود
 11درصدي حتي  8گفتند؛ رشد اقتصادي  وزير آقاي هويدا هم مي نخست

ما اگر درآمد درصدي وجود دارد و اقتصاد ايران جا افتاده، ا 12درصدي يا 
 نفت ايران را منها كنيد نتيجه ممكن است چيز ديگري شود. 

 
تالش ـ در اينجا بحث ما روي شرايط رشد بخش خصوصي است. در حال 

توان  طرح است كه چگونه ميمحاضر بشدت اين پرسش در جامعة ايران 
هاي خصوصي را فراهم نمود. چگونه و تحت چه  شرايط جلب سرمايه

 تواند دوباره فعال شود.  خش ميشرايطي اين ب
كنندگان كشور  ها توسط مديران وقت و اداره صورت در آن سالربه   

تصويب رسيد كه باعث جلب اعتماد و  اقداماتي صورت گرفت و قوانيني به
هاي خصوصي گرديد. اما با تمام توصيفي كه شما از  بكار افتادن سرمايه
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دهيد،  ها مي آن د و امتيازاتي كه بهكني مديران جوان دورة حكومت اسالمي مي
اند و وضعيت  در جلب اين اعتماد و ايجاد شرايط مناسب موفق نبوده

اقتصادي كشور بسيار اسفبار است و كارنامة رژيم اسالمي در اين زمينه 
 بسيار تيره است. 

 
اگر شما از زاويه بخش خصوصي ببينيد كامالً درست است. وقتي  سازگارا ـ
 رمتوانستند توليد بكنند،  منظو مديران جوان موفق بودند و ميگويم  من مي

گذاري بخش  سرمايه ، برايبربستر يك اقتصاد دولتي بود. اما در جهت كلي
وجود  مناسبي هاي بعد از انقالب فضاي وجه در سال خصوصي به هيچ

ادامه  و هنوز هم هنداشت. روند انتقال و خروج سرمايه از كشور ادامه داشت
ساالر است.  هنوز هم جمهوري اسالمي داراي اقتصادي بشدت حكومت دارد.

گذاري،  سرمايه .شود مينگذاري داخلي و خارجي ديده  امنيت مطلوب سرمايه
 سكه ركه در آن فضاي رقابتي حاكم باشد. روي ديگ ,طلبد ميرا  ياقتصاد

ت. يعني آزادي در عرصه سياست و قدرت اسآزاد  رقابت رقابت آزاد اقتصادي
طلبد و بالعكس آزادي سياسي بعنوان يكي از  اقتصادي، آزادي سياسي مي

مقدمات خودش نيازمند آزادي اقتصادي است. آزادي در عرصه قدرت كه اگر 
گذاريم، نيازمند رقابت در عرصه بازار و توليد ثروت ب اسمش را دمكراسي 

دليل غيبت  بويژه بههردوي اينها هنوز در جامعة ما غايب هستند.  .است
بگيرد.  داري پا توانيد انتظار داشته باشيد كه سرمايه نظر من، نمي دمكراسي به

و اين شايد يكي از انتقاداتي بود كه من در سخنراني خود در دانشگاه امام 
اي و پيام ايشان  قاي خامنهآخميني )مدرسه عالي قزوين( در رابطه با سخنان 

طرح كردم، كه البته بحث مفصلي است. اما در در مورد حل مشكل بيكاري م
آن سخنراني تكيه من براين نكته بود كه مشكل بيكاري هنگامي حل خواهد 

گذاري صورت  شد كه اشتغال ايجاد شود. براي ايجاد اشتغال بايد سرمايه
گذاري مؤثر در ايجاد اشتغال وقتي عملي است كه بخش داخلي  گيرد. سرمايه

ها وقتي پا  ي خود را در كشور بكار اندازد و هر دوي اينها يا خارجي سرمايه
به ميدان خواهند گذاشت كه امنيت و فضاي آزاد رقابتي وجود داشته باشد. 
فضاي امن و رقابت آزاد با استقرار دمكراسي تضمين خواهد شد. پس در 

فقيه  فقيه و ولي اي بايد پرسيد، هنگامي كه خود واليت آقاي خامنه پاسخ به
  .شود، چگونه توقع داريد مشكل اشتغال حل شود زادي ميآع چنين رقابت مان
 

تالش ـ بنابراين مخالفت شما با متخصصين اقتصادي است كه بدون توجه 
هاي سياسي ـ  كافي به غيبت دمكراسي و نبود شرايط سالم و آزادي

 كنند. سازي و آزادي اقتصادي پافشاري مي اجتماعي، برمسئله خصوصي
 

اقتصاد آزاد فقط مالكيت بخش خصوصي بر  .ا ـ بله درست استسازگار
ها نيز بايد مهيا  خواهد كه آن مؤسسات اقتصادي نيست. لوازم ديگري مي

شود  صورت موجب مي باشد. در غير اين مثبت زادآ دباشد تا كاركرد اقتصا
 شود.استفاده بازتر  تر باشد، دستش در سوء قدرت نزديك مراكزهركسي كه به

دي در عرصة اقتصادي بدون آزادي در عرصة سياسي  نه فقط مشكلي را آزا
هاي كالن و  كند بلكه منشاء سوءاستفادة مالي، و منشاء ايجاد ثروت حل نمي

غير از تاثير اقتصاد و سياست بر يكديگر، وغريب خواهد شد.  هاي عجيب رانت
سازي به معني واگذاري مالكيت  در درون بخش اقتصادي هم خصوصي

 ،مسئله مالكيتاز  غير كند. تنهايي مشكل را حل نمي بخش خصوصي به به
هم خود روابط آزاد  چنين بستر ديگري هم الزم است. آن زاد همآبراي اقتصاد 

اقتصادي و مسلط شدن قانون عرضه و تقاضا بر بازار و دخالت هرچه 
محدودتر دولت در سيكل اقتصادي است. امروز بخصوص در عصر جهاني 

ها اضافه شده كه اگر  همة اين اي تحت عنوان بازار جهاني به ، پديدهشدن

شكست  براي آن مبارزه نشود، اقتصاد ملي در پشت درهاي بسته محكوم به
كنم ايران و تركيه دو كشوري  خواهد بود. بگذاريد مثالي بزنم. فكر مي

 لحاظ سطح توسعة نيروي لحاظ جمعيتي تقريباً معادل و به هستند كه به
رازند. پيشينة تاريخي ـ تمدني و ساير وجوه ت وبيش هم انساني كم

اشان هم خيلي از هم دور نيست. يكي نفت دارد كه ما باشيم، آن  اجتماعي
 56ديگر كه تركيه است، نفت هم ندارد. قبل از پيروزي انقالب در سال 

ار دالر و در ايران اين رقم حدود چهارهز 400درآمد سرانه تركيه در حدود 
ات، گوشت و يدالر بود. صادرات اين كشور عمدتاً اقالم سنتي مانند لبن

رسيد. دورة  ميليارد دالر در سال مي 4مبلغي حدود  امثالهم بود كه به
ل در تركيه  مقارن زمامداري آقاي مهندس موسوي در ايران ازمامداري اوز

اجرا گذاشته  به بود. در دو كشور تقريباً مشابه از اين مقطع دو سياست متفاوت
بستة مبتني بر خودكفائي و مالكيت هاي شد. در ايران سياست اقتصادي در

را كرديم.  هائي كه صحبت آن ريزي متمركز و ساير مشخصه دولتي. برنامه
هاي درهاي باز،  سياست .تركيه اما راه مخالفي را در پيش گرفت

گذاري خارجي و  ايهسرم از سازي، اقتصاد مبتني بر بازار و  پشتيباني خصوصي
گيري متفاوت  بازارهاي جهاني. نتيجه اين دو جهت تالش براي دستيابي به

امان حدود هزاروپانصد دالر  در اين دوكشور اين شد كه امروز درآمد سرانه
 افزايش برابر ما دو  به يعني. است هزار دالر3است. در حاليكه در تركيه 

كنند، در تالشند طي چندسال  بيني مي آنگونه كه خودشان پيش واند،  يافته
ميليارد دالر 100ميليارد دالر فعلي به 50را از  آينده سطح صادرات تركيه

محصوالت  صادرات تدريج از به اوزال و پس از آن دوره رد افزايش دهند.
كاالهاي  و پوشاك و كاالهاي توليدي ديگر نظيرپارچه صادراتبه  سنتي
عنوان نمونه ميزان صادرات پارچه و  به اند. ي و پيشرفته منتقل شدهصنعت

 ميليارد دالر رسيد.  سراسر جهان به ده پوشاك اين كشور به
پاسخ سوال شما هم اين كنم، اين مقايسه بسيار آموزنده است.  من فكر مي   

اگر چه ما حضور مديران جوان را پس از انقالب تجربه كرديم،  جاست.
هائي را پركردند و زحمت كشيدند، از حمايت و  كه بافداكاري خالء مديراني

دليل نادرست بودن سيستم تمامي آن  اما به .مردم هم برخوردار بودند ييار
بار نياورد و ما راه سقوط اقتصادي را در پيش گرفتيم.  ا، حاصلي بهه تالش

 هم قتصاديفساد ا و خواري ائي نظير رانته با مقوله غير از سقوط اقتصادي
شديم. يعني عوارضي كه ناشي از اقتصادهاي دولتي است. فكر رو به رو 

مدل چيني  انتخاب مثل شود، زده مي گاهي هائي هم كه كنم، اين حرف مي
كنند راهي را كشف  آيد و فكر مي اي از حكام ما هم شيرين مي عده كام به كه

است را نه، برداشت اشتباهي د اقتصاد را آزاد كنند، اما سينتوان اند كه مي كرده
جاي  است. توجه ندارند كه اوالً چين دنيائي خاص خودش است و با همه

كند.  باز رومي تدريج دارد به سياست ديگر دنيا متفاوت است. ثانياً چين هم به
هنگامي كه بخش خصوصي در چين بقدر كافي رشد بكند، سهم خود   مطمئناً

تكثرگرائي، پلوراليسم در سياست چين هم را از قدرت خواهد خواست و نوعي 
خواهيم راه اقتصاد آزاد را  بوجود خواهد آمد. بسيار عاقالنه است كه ما اگر مي

كه ما آن  اين در پيش گيريم، از ابتداي اين راه طراحي كرده باشيم. با توجه به
ميلياردي چين يا آن موانعي را كه  3/1اي با جمعيت  هاي جامعه دشواري

دار اين كشور ايجاد كرده، نداريم.  ونيست چين و بوركراسي سابقهحزب كم
بنابراين بهتر است، شيپور را از سرگشادش ندميم. مثل آدميزاد، اگر 

خواهيم اقتصادمان را نجات بدهيم، تن به لوازم آن هم بدهيم. تن بدهيم  مي
 به مقدماتش كه دمكراسي و تكثرگرائي در سياست است. 

 

پيامدهاي ناهنجار اقتصاد متمركز دولتي شد. اتفاقاً  تالش ـ صحبت از
پرسش بعدي ما هم در همين رابطه است. با اين توضيح كه ما تنها كشوري 
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چنين تجربة بزرگي زديم. پيش از ما  نبوديم كه در قرن بيستم دست به
بخش بزرگي از كشورهاي جهان يعني كشورهاي سوسياليستي مانند روسيه، 

اروپاي شرقي تمركز و دولتي كردن سرمايه و حتي چين يا كشورهاي 
نظر از ميزان شكست و  مالكيت را در دستور كار خود قرار دادند. صرف

ها مالحظه  وپيش رفتن اين جوامع وجه مشتركي كه در ميان همة آن پس
اداري و در  شود و شما هم آن را قيد كرديد مسئله رشد فساد مالي و فساد مي

وحوش قدرت سياسي است.  مافياي اقتصادي در حول گيري يك نهايت شكل
هائي است كه از اين پديده در درون و حاشية حكومت  در ايران هم سال

شود.  پرسش ما در اين باره در درجة نخست اين  اسالمي سخن گفته مي
هاي فعاليت  غير از مسئله تمركز قدرت سياسي و انحصار راه هاست كه ب

گيري مافياي اقتصادي  عوامل ديگري در شكلاقتصادي در دست دولت چه 
تواند  تر اينكه اين ساختار تا چه ميزان مي اند و پرسش مهم در ايران موثر بوده

 گيري دمكراتيك جامعه و حكومت مانع ايجاد نمايد؟ برسرراه سمت
 

سازگارا ـ ببينيد شما كتاب واليت فقيه آقاي خميني را كه بخوانيد، مالحظه 
كند. يكي  براي مخالفت با رژيم شاه طرح مي دو دليل اصلي كنيد ايشان مي

برند و... ما اگر  ورند و ميخ اين كه كساني كه سركار هستند همه دزدند و مي
آوريم. دوم اينكه شاه احكام فقهي را اجرا  بيائيم افراد سالم را سركار مي

رست و كند. اگر ما قوانين شرعي و احكام فقهي را اجرا كنيم مملكت د نمي
بود   در آن كتاب نوشته هكرا آل خواهد شد. آقاي خميني آنچه  حكومت ايده

يعني از فرداي پيروزي انقالب هم در دولت آقاي بازرگان و  به اجرا درآورد.
سركار آمدند كه نه دزد بودند، نه كساني هم در دولت آقاي مهندس موسوي 

سالمت گذرانده  را به ها سالها زنداني كشيده و عمري منحرف. خيلي از آن
قاي خميني بود انجام شد. احكام آبودند. يعني همة آن چيزي كه مورد نظر 

  اجرا درآمد. مثالً قايان مورد نظرشان بود، بهآتا جائيكه  هم فقهي
زنان كردند، بعدهم قانون قصاص و...  ها بسته شد، چادر سر فروشي مشروب

 اجراي حد عنوان نمونه شدند. به اگر جائي هم انجام نشد خود آقايان مانعش
خميني گفتند، بخاطر مصلحت نظام و حفظ آقايسنگسار كه خود مرحوم 

جاها هم اجرا شد. اما اتفاقي كه افتاد،   آبروي مملكت، اجرا نشود. البته خيلي
افرادي كه در رأس امور قرار گرفتند به تدريج دزد بخشي از  اين بود كه

هائي كه سالم بودند آرام آرام  آن ماندند. اما اكثر. البته بخشي هم سالم شدند
هاي  اي است كه جاي آدم گونه كنار رفتند. زيرا مالحظه كردند كه ميدان به

گونه بوده است. يعني آرام آرام بستر بويژه در  سالم نيست. همواره نيز همين
ت قول حكما از مقوال اقتصاد به شود. هاي اقتصادي براي دزدها باز مي حوزه

از مقوالت حقيقي است. يعني چيزي نيست كه فقط در ذهن  .اعتباري نيست
اعتبار ما عمل كند و با نصحيت حل شود. يك امر واقعي و بيرون  باشد و به

همين  عرضه و تقاضا هست و... به ، پول هست.ال هستااز ذهن است؛ ك
دست به نصيحت  قاي خميني يا جانشين ايشانآ عليرغم آن كه دليل هم

گشودند، تهديد كردند، تعزير كردند، بگيروببند راه انداختند، اصالً يك بخشي 
كرد، هيچكدام از  اقتصادي رسيدگي ميفساد مسائل  در وزارت اطالعات به

 شماست. اعتبار كه يك امر واقعي و بيرون از ها فايده نداشت. براي اين اين
 لنوان نمونه وقتي پوع به هاي حقيقي هم دارند. امورحقيقي لوازم و راه حل

.كاالهايي با يك نرخ افتد ژ اتفاق ميبيتراكشور چند نرخ داشته باشد پديدة آر
هائي كه اهل  آدم رسد. تر به فروش مي شود و با نرخ گران ارزخريداري مي

آيند. وقتي انحصارات دولتي باشد و  آهسته جلو مي هستهآاين ميدان هستند 
 اي را اختصاصي براي جائي بازكند، اجازه ورود كاال را كنترل كند، بعدهم
دست آوردن اين قبيل سودهاي آسان پيدا  طبيعي است كه كساني براي به

اي ندارد. شما بايد بسترآن انحصارات را  شوند. وعظ و نصيحت هم فايده مي
ورود شكر را به چند  وزارت بازرگاني اجازه عنوان نمونه به از بين ببريد.

وچند  چندينداد.  هاي جاهاي ديگر شهرري يا متولي مؤسسه مانند توليت
خوب چنين اتفاقاتي  نصيب اين موسسات شد. ميليارد تومان سود بادآورده

شود و  آيند. شما وقتي آدم را هم عوض كنيد، ديگري پيدا مي حتماً پيش مي
شود.  كند. بنابراين مشكلي سيستماتيك است كه پيدا مي كار را مي اين

 هاي دولتي اين فساد نهفته است. اشاره كرديد در سيستمطور كه  همين
شوند با قدرت دولتي  هم مجبور مي ها كنندگان از اين رانت استفاده
هاي مافيائي  گروه بعد هم تبديل به از اينجا به .وپاخت داشته باشند ساخت

 نيست بايد سربه رقبا را هم پذيرند و همه نوع رقيبي را نمي شوند كه هيچ مي
رد در ك آيد كه يكي از دوستان اقتصاددانمان تعريف مي د. من يادم ميكنن

زمان فروپاشي شوروي در كنفرانسي با يك اقتصاددان شوروي مالقاتي 
كنيم  داشت، اين اقتصاددان اهل شوروي گفته بود كه ما سعي مي

رسد تشويق كنيم از كشور شوروي  ميلياردها روبل مي هائي را كه به سرمايه
از او  گفت؛ ت ما ميسگذاري شوند. اين دو و در داخل سرمايه دهشخارج ن

ها و انحصار همة منابع  شصت سال حكومت كمونيست پرسيدم پس از
اند، بارها و  هايي پيدا شده اقتصادي در دست دولت، چگونه اساساً چنين پول

 بودند، پس چگونه است كه شما  كرده تصفيه دارها را ها اين سرمايه بارها آن
ماندن  ها را به كنيد آن اي سعي مي گونه همه آدم پولدار داريد، كه امروز به اين

اين اقتصاددان روس پاسخ داده  ؟گذاري در روسيه تشويق نمائيد و سرمايه
ها دوروبر حزب كمونيست بودند و به منابع قدرت دسترسي  بود؛ خوب اين
ها با اسلحه  جائيكه اين آنگونه كه در روسيه هم اتفاق افتاد؛ از  داشتند. همان

زور قدرت  بودند ـ هرجا شما با اسلحه و به  و قدرت برهنه وارد تجارت شده
گذاري مافياست ـ بعد از فروپاشي شوروي،  وارد تجارت شويد، نتيجة آن پايه

هاي مافيائي را ايجاد كردند كه از  بسرعت خود را ارگانيزه كرده و سازمان
كنم  نظيرند. تعجبي هم ندارد. من فكر مي خود بيهاي  نظر جنايت در نمونه

 زاد را هم جايگزين كنيم، چنين مشكالتيآهاي اقتصادي  حتي اگر سيستم
طور كه اشاره كرديد، از مسائل بسيار جدي  همان حل نخواهند شد. سرعت به

حل هم دارد يعني در فرايند يك اقتصاد آزاد و يك  خواهد بود. البته راه
كارهائي را كه در كشورهاي ديگر تجربه شده هاقتصادي راحركت درست 

هم  كاربست و ضايعات اين قبيل باندهاي قدرت يا ثروت را كه به توان به مي
صفر تقليل داد. البته اين بحث مفصلي  به حداقل رساند يا حتي به دپيوند دارن

 دارد، اما كامالً قابل حل است. 
 

 مابا تشكر از ش اتالش ـ آقاي سازگار
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 مقايسه سه مدل توسعه اقتصادي

 
دانيم به  ضروري مي« آزادتجارت »و « اقتصاد دولتي»هاي استراتژي توسعه دوران پادشاهي محمدرضاشاه و نكات تمايز آن با دو دكترين  براي درك ويژگي

 هاي آكادميك همراه است، توضيحاتي پيرامون جايگاه نظري آن بدهيم. طور مختصر، كه طبيعتا با كاستي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاي اقتصادي ميان دو قطب تسلط مطلق دولت )اقتصاد دولتي( و تسلط مطلق بازار )اقتصاد آزاد( جاي ميگيرند. نمودار باال سه نوع  از ديدگاه نظري سيستم 

 مديريت اقتصاد ملي را ترسيم ميكند.

 
هاي فرماني چون سوسياليسم ميباشد  زيربناي سيستم «الف»مدل اقتصاد 

هاي اقتصادي چون توليد، عرضه، تقاضا،  كه دولت كنترل تمامي بخش
قيمت گذاري، سيستم پولي، بازار كار، بازرگاني خارجي و غيره را در انحصار 

هايش در واقع وجود خارجي ندارند. از  مخود دارد و رقابت، بازار و مكانيس
ديدگاه نظري حاميان اين سيستم چنين استدالل ميكنند، كه بازار كارايي 
الزم را براي توسعه و رشد اقتصاد و برطرف كردن نيازهاي جامعه نداشته و 
با توليد لشكري از بيكاران تفاوت طبقاتي را دامن زده و اين ذخيرة انساني را 

زاست و به علت بناي  . سيستم اقتصاد بازار آزاد ماهيتاً بحرانبه هدر ميدهد
مانند.  پاسخ مي سيستم بر روي سود و سوداگري، اهداف كالن جامعه بي

بسياري از احزاب سياسي چپ جهان سوم در دوران جنگ سرد در اين نوع 
ديدند، كه  مي« سرمايه داري افسارگريخته»سيستم نوعي آلترناتيو در مقابل 

افتادگي اقتصادي غلبه كرد و هم به عدالت  توان هم بر عقب آن ميبا 
اجتماعي دست يافت. اما تجربة سدة گذشته و فروپاشي اين سيستم 

ترين كشورهاي سوسياليستي اروپايي، ناكارايي اين  اقتصادي حتا در پيشرفته
دليل عدم وجود  هايي، به مدل اقتصادي را نمايان ساخت. در چنين سيستم

اي جز قبول  ناتيو، مصرف كنندگان از حق انتخاب محروم بوده و چارهآلتر
ها  كاالهاي عرضه شده و آنهم به قيمت ثابت دولتي ندارند. اينگونه سيستم

در واقع اقتصادهايي بسته هستند، كه خارج از معيارهاي بازار جهاني فعاليت 
دالت هايي نوعي مساوات در فقر )ع كنند. معموال در چنين سيستم مي

شكل مادي آن تنها  اندوزي آنهم به اجتماعي سوسياليستي(  وجود دارد. ثروت
باشد. شالودة اين نظريه از عدم اعتماد  در انحصار وابستگان باالي دولتي مي

هايش و ترجيح جمع به فرد، اعتقاد به ناكارآمدي  ها و آمال به فرد و خواست
نايي بهتر دولت در اتخاذ تصميم زاي آن و ايمان به توا بازار و ماهيت بحران

گيرد. در اين سيستم دولت، به  و ارائة برنامه براي آحاد مردم نشأت مي
 باشد. هاي اقتصادي و اجتماعي مي نمايندگي از جمع، مركزثقل تمامي فعاليت

 
اقتصاد »مدل « اقتصاد دولتي»قطب مخالف مدل  مدل اقتصادي) پ(:

ايم.  دار باال در مدل اقتصاد )پ( ترسيم كردهباشد كه ما آن را در نمو مي« آزاد
باشد  اين نظريه بر اين فرضيه بنا شده است، كه فرد بطور غريزي سودجو مي

كند. اين خصلت او را وادار  اش را پيگيري مي و همواره منافع شخصي
كند، كه از طريق نوآوري همواره به شرايط زندگي خودش بهبود بخشد.  مي

ـ كه از ديدگاه نظري محلي تخيلي است ـ  به جايي گفته در اين ميان بازار 
ها و توليداتشان را به عنوان كاال عرضه و  شود، كه در آن افراد توانائي مي

كنند. اما  ها و توليدات افراد ديگر را براي رفع نيازهايشان تقاضا مي توانائي
كل شوند، مش چون در يك اقتصاد بيش از دو كاال براي مبادله عرضه مي

ها و  دادن انسجام به بازار و افراد شركت كننده در آن، كه حاملين عرضه
واسطة »تقاضاهاي بيشمار و ناهمگوني هستند، به عهدة پول به عنوان 

و واحد استاندارد گذاشته ميشود. بدين ترتيب مبادلة كااليي ميان « مبادله
قيمت آنها عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات عرضه شده در بازار از طريق 

گيرد. از طرف ديگر قيمت يك كاال  در يك واحد استاندارد، پول، صورت مي
تنها بيانگر ميزان عرضه و تقاضا نيست، بلكه در واقع حامل اطالعاتي است، 
كه ميزان مخارج توليدكنندگان مختلفِ يك كاالي مشخص را نيز نشان 

از طرف  دهد. با فرض اينكه يك كاالي مشخص با مشخصات يكسان مي
ترين قيمت  شود، پايين هاي مختلف ارائه مي توليدكنندگان مختلف و به قيمت

دهد، كه اين توليدكننده از امكاناتِ ـ  اين كاال به ما اين اطالع را نيز مي
تكنولوژيك، ساختاري، اداري و غيره ـ بهتري نسبت به رقيبانش برخوردار 
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نازلتر به متقاضيان عرضه كند. است، كه توانسته است اين كاال را با قيمتي 
از طرف ديگر متقاضيان اين كاال با ترجيح كاالي ارزانتر به ديگر 

كنند، كه آنها يا با استفاده از تكنولوژي بهتر  توليدكنندگان اين كاال اعالم مي
برند و يا ورشكست و  توانايي خودشان را مانند رقيب ارزان فروششان باال مي

كند كه بهترين  شوند. بدين ترتيب رقابت آزاد تضمين مي از بازار حذف مي
هاي عقب افتاده غلبه كرده و در  هاي توليد كاال و خدمات بر روش روش

اي خودجوش و طبيعي اقتصاد و در نهايت جامعه را  مجموع رشد و توسعه
مدرنيزه كند. اين استراتژي براي همة كشورها و بويژه كشورهاي رو به 

است كه در نهايت شرايطي را بوجود آورند، كه بازار داخلي توسعه بدين معن
)ملي( در بازار جهاني جذب شود. هدف نهايي در اين استراتژي وجود فقط 
يك بازار، يك پول و يك سيستم سياسي و قضايي در تمامي جهان 

آوردهاي اقتصادي جامعة  باشد، كه از نظر بازار تبلور بهترين دست مي
دليل وجود مرزها،  ازار جهاني در وضعيت كنوني بهبشريست. اما چون ب

بايست همة كشورها با  هاي ملي كامال باز و آزاد نيست، مي ها و پول دولت
اقتصاد ملي  (integration)بازكردن مرزهاي خارجي خود استراتژي ادغام 

در بازار جهاني را دنبال كنند، كه همزمان گام بزرگيست در جهت گسترش 
هاي داخلي و  ازار جهاني. بر مبناي اين نظريه رقابت بنگاهكمي و كيفي ب

هاي ملي،  اي و سازماني دولت خارجي، بدون دخالت و حمايت مالي، تعرفه
هاي توليد بر تكنولوژي كهنه و  آورد كه بهترين روش شرايطي بوجود مي

ناكارا غلبه كرده و از اين طريق توسعه بر مبناي تكنولوژي برتر و در خدمت 
شود و خصلتي فرا مليتي  رف كنندگان جهاني در همة كشورها نهادينه ميمص

كند. براي توليدكنندگان جهان سومي شرايط جهاني توليد همچون  پيدا مي
ماند كه يا آنها را به تطبيق شرايط توليدشان وادار  چماقي بر گُردة آنها مي

قيبان شكست و واگذاري جايشان به ر كند و يا آنها را محكوم به مي
خارجيشان. در اين استراتژي البته مرزبندي ميان بازارداخلي و بازار جهاني 

شود، كه بايد بر  مرزبندي تصنعي است و در واقع عاملي بازدارنده قلمداد مي
انترناسيوناليسم »اي در واقع به نوعي  آن غلبه كرد. حاميان چنين انديشه

ل ساده و ابتدايي آن بعلت معتقد هستند. امروز اين انديشه به شك« بازار
گرايي و اقتصاد ايدئولوژيكي جمهوري اسالمي كه اين نظام را بيشتر به  دولت
هاي ايدئولوژيك  كند و همچنين ورشكستگي سيستم نزديك مي« الف»مدل 

محور سوسياليستي، جمع بزرگي از مخالفين رژيم اسالمي بويژه در  و دولت
زده شده و  شكلي راديكال دولت اهانه بهميان جمهوريخواهان آگاهانه يا ناآگ

 اند. گرايش پيدا كرده« پ»به مدل 
 

كه بيانگر استراتژي توسعة دوران پادشاهي  مدل اقتصادي )ب(:
اي ملي  باشد، بر مبناي انديشه مي 1357-1341محمدرضاشاه ميان سالهاي 

و نه انترناسيوناليستي بنا شده است. هدف اصلي اين استراتژي توسعه و 
پيشرفت در چارچوب ملي است و تمامي اركان سياست داخلي و خارجي 

گيرند. بايد بر اين نكته تأكيد كرد، كه جهان  تحت شعاع منافع ملي قرار مي
آن رسيد و هنوز  آل است، كه بايد به در مدل اقتصادي )پ( جهاني ايده
ي ها در جهان كنوني، ساختارهاي سياس هيچگونه وجود خارجي ندارد. دولت

هاي پولي و  هاي آن و امثالهم(، سيستم ها، قوانين و ارگان )پارلمان
ها و آداب و رسوم ملي  هاي اقتصادي، قوانين بازرگاني، فرهنگ چارچوب

ها و نيروهاي انتظامي در وهلة اول براي حفظ  هستند و درنهايت ارتش
هاي اقتصادي، سياسي و  اند. حتا پيمان امنيت ملي كشورها تشكيل شده

شوند. با توجه به  نظامي در راستاي منافع ملي كشورهاي ذينفع تعريف مي
توان حداقل بر اين نكته توافق داشت، كه  مي« جهان واقعاً موجود»ساختار 

، «آرمان»از واقعيات جهان امروز به دور است و بيشتر به يك « پ»مدل 
 .ماند هم بدون تضمين جهاني بهتر از جهان امروز براي همه مي آن

تواند بدون اتكاء و اعتنا به  سياست به معني مديريت اداري يك كشور نمي
هاي  هاي ملي يك كشور پياده شود. شكست و نامشروعي مدل ويژگي

توجهي آنها  خواني آنها و يا بي فرامليتي اسالمي و يا كمونيستي ناشي از ناهم
ديروز و  هاي جهان بيشتر به واقعيت« ب»بوده است.  مدل « ملي»به عنصر 

امروز نزديك است، زيرا سعي در پاسخگويي به معضالت سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي در چارچوب ملي دارد، بدون آنكه در تضاد با سيستم اقتصاد بازار 
درافتد و يا آن را زير سؤال ببرد. هدف از توسعه در اين مدل رسيدن به 

صادي كشور را سطحي از رشد اقتصادي و صنعتي است ، كه استقالل اقت
هاي اقتصادي  تأمين و آن را آمادة ورود به بازار جهاني كند. رقابت و فعاليت

در راستاي اهداف و مفاد كلي برنامة توسعة كشور مورد حمايت دولتي و 
گيرند.  در اين استراتژي درجة گشودگي خارجي اقتصادي  قانوني قرارمي

رقيبان جهاني دارد. ابتدا  كشور بستگي به توان اقتصاد ملي براي رقابت با
هاي مختلف اقتصادي و سپس زيرفشار قراردادن اين  توانمندي بخش

اي و جهاني. بُعد داخلي استراتژي حمايت از بخش  ها در رقابت منطقه بخش
دولتي و خصوصي همراه با تضمين حقوقي رقابت ميان عرضه كنندگان 

 ري انحصارگرايي گي داخلي در نبود رقيبان خارجي و جلوگيري از شكل

(monopolizing)  ميباشد. مشكل فن و نوآوري تنها به بازار يا دولت واگذار
( ورود تكنولوژي پيشرفته 1شود، بلكه از طرق مختلف صورت ميگيرد: ) نمي

( حمايت از 2هاي خصوصي با حمايت لجيستيكي و مالي دولت، ) توسط بنگاه
هاي داخلي و خارجي كه با  بنگاه (joint venture)گذاري مشترك  سرمايه

گذاري در  ( سرمايه3ورود تكنولوژي خارجي و مديريت مدرن همراه است، )
يافته و پشتيباني به عنوان  هاي پيشرفتة صنعتي در كشورهاي توسعه بنگاه

( حمايت از بخش 4ها در كشور، ) گذاري اين بنگاه سهامدار عمده از سرمايه
بت جهاني به اين بخش، كه از اين اقتصاد صادراتي كشور و تحميل رقا

آوري  طريق اين بخش تحت فشار رقابت جهاني و با حمايت دولتي به فن
( تاسيس مؤسسات دولتي، نيمه دولتي و 5ترغيب شود و در نهايت )

ها، انستيتوهاي تكنولوژيك و امثالهم در جهت  خصوصي چون بانك
هاي  شامل كوشش آوري. بُعد خارجي اين استراتژي سازماندهي پروسة فن

هاي ملي )خصوصي و دولتي( در  ديپلماتيك براي حمايت از بازاريابي بنگاه
كشورهاي دوست، تامين نظام ارزي با ثبات بعنوان كليد ارتباط بين اقتصاد 

اي،  اي در حمايت از تجارت منطقه داخلي و خارجي، بستن قراردادهاي منطقه
ان داخلي و خارجي، تبليغات گذار حفظ امنيت ملي و خارجي براي سرمايه

هاي ملي در كشورهاي ديگر و امثالهم.  براي شناسايي بازار داخلي و بنگاه
هاي پوياي  آنچه كه در اين استراتژي اهميت دارد، حمايت موقت از بخش

باشد.  اقتصاد و آماده كردن آنها در اين مدت براي رقابت در بازار جهاني مي
سوي و چماق رقابت بازار جهاني از سوي  هويج حمايت موقت دولتي از يك

هاي خصوصي به  ديگر كمكي هستند براي باال بردن تمايل صاحبان بنگاه
 آوري و مدرنيزه كردن ساختار اقتصاد كشور. فن

هاي مختلف  هاي فكري مدل با توجه به تعريف مختصر و سادة باال از شالوده
اختاري محمدرضاشاه در توان با توجه به گرايش ملي اصالحات س توسعه مي

چارچوب نظام اقتصاد بازار و بويژه در حمايت از تشكيل بخش خصوصي و 
هاي صنعتي  مستحكم شدن جايگاه اين بخش، هدايت و حمايت از برنامه

شدن جامعه ، گسترش شهروندي به عنوان پايگاه اجتماعي اين اصالحات و 
 ارزيابي كرد.« ب» امثالهم، برنامة مدرنيزاسيون او را در چارچوب مدل
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 1357-1341اقتصاد ايران ميان 
 

 دكترمهرداد پاينده
تاريخ معاصر ايران شاهد دو 
مرحله از توسعة اقتصادي هدفمند 
 بوده است. هر دوي اين مراحل

پس از استحكام آرامش  نيز
سياسي در كشور امكان پذير 
شدند. اولين دوره, اصالحات 

گيرد،  بنيادي رضاشاه را در برمي
هاي  كه بدنبال سركوب آشوب

، 1304تا  1299خلي سالهاي دا
گي كشور و دپاشي جلوگيري از هم

دستيابي كشور به امنيت ملي 
در دستور روز قرار گرفت،  1304تخت نشستن رضاشاه در  بوجود آمد و با به

سال بعد بنا گذاشت و تا  16 طيهاي توسعة اقتصادي كشور را در كه پايه
وده است. اما اشغال ايران در امروز ساختار كشور از اين اصالحات تاثيرپذير ب

كبير و اتحاد شوروي و بدنبال  توسط نيروهاي نظامي بريتانياي 1320شهريور 
اولين مرحلة توسعة اقتصادي هدفمند  آن خروج اجباري رضاشاه از ايران به
، كه همزمان با آغاز اصالحات 1341پايان داد. از اين تاريخ و تا زمستان 

سال دوران گذار از  21مدت  باشد، ايران به ساختاري محمدرضاشاه مي
سال سلطنت رضاشاه قدرت  16ناهمگوني به همگوني سياسي را گذراند. در 

مرداد  28سال بعد، كه با كودتاي  13بر روي فرد پادشاه تمركز داشت، اما در 
هاي سياسي گوناگون دست  ها و جناح پايان يافت، قدرت در بين قطب 1332

ي هيچكدام از اين مراكز قدرت از پايگاه سياسي و شد، ول به دست مي
طي شانزده سال گذشته، صحنه ي »اجتماعي مستحكمي برخوردار نبودند. 

سياسي ـ بويژه خيابانها ـ آرام بود. ]...[ ولي در سيزده سال بعدي، كشور از 
يك آشوب اجتماعي به آشوبي ديگر، از يك بحران سياسي به بحراني ديگر 

 28با كودتاي  1«.ي ديپلماتيك به بلواي ديگر دچار مي شدو از يك بلوا
بار ديگر ساختار سياسي كشور با تمركز قدرت بر روي شخص  1332مرداد 

شاه  و يكپارچه شدن ارتش, شاه توانست در طول يك دهه قدرت خود را 
سالة  53مستحكم كند. نمودار زير مشخصه هاي ساختاري دوران پادشاهي 

محمدرضاشاه را نشان ميدهد، كه بخوبي گوياي دوران سلطنت رضاشاه و 
 باشد. پيشرفت و پسرفت اقتصاد كشور در اين نيم سده مي

 
 
 
 
 
 
 
 

اش اقدام به اصالحات ساختاري و پياده  محمدرضاشاه پس از تثبيت قدرت   
مدرنيزه كردن اقتصادي و اجتماعي كشور كرد.  هايي در جهت كردن برنامه

ارسنجاني ، وزير كشاورزي وقت را بايد  1341گرچه اصالحات ارضي سال 
درآمد دگرگوني ساختاري جامعه و اقتصاد كشور در اين زمان شناخت. اما 

، اصالحات ارضي را براي آغاز 2«توسعه»تر از  تعريفي گسترده بايد با توجه به
قتصادي و ساختاري كشور ناكافي دانست. تنها پس از طرح فرايند توسعة ا

كه افزون بر اصالحات و تقسيم « انقالب سفيد»اي معروف به  شش ماده
هاي دولتي به  ها، فروش كارخانه ارضي ارسنجاني، ملي كردن جنگل

ها به كارگران، اِعطاي حق  گذاران خصوصي، فروش سهام كارخانه سرمايه
توان از آغاز دگرگوني  گرفت، مي سپاه دانش را در برميزنان و ايجاد  رأي به

باشد، سخن  زيربنايي، كه براي توسعة اقتصادي و اجتماعي ضروري مي
 ميان آورد. به
« انقالب سفيد»هدف ما در اين نوشتار بررسي چگونگي پبدايش و اجراي    

نيست، بلكه بررسي مختصر نتايج اين اصالحات و تأثيرات آن بر ساختار 
باشد. نكتة ديگري كه بايد بر آن تأكيد كرد، اين است كه  اقتصاد و جامعه مي

ستاي به بعد را بايد در را 1341اصالحات ساختاري محمدرضاشاه از 
اصالحات رضاشاه ارزيابي كرد، كه با اشغال كشور توسط نيروهاي بيگانه از 

سال متوقف و در نتيجه ناتمام  21مدت  به 1341تا بهمن  1320شهريور 
آن ضرورت دارد، شرايط سياسي و  مانده بود. نكتة ديگري كه اشاره به

بتدا با اجتماعي كشور در زمان تاجگذاري دو پادشاه است. اگر رضاشاه ا
هاي سياسي، قومي و اجتماعي  هاي داخلي و غلبه بر بحران سركوب آشوب

توانست براي خود به عنوان پادشاه ايران مشروعيت كسب كند و با اين 
اش اقدام به اصالحات ساختاري كند، برعكس او  سرمايه از فرداي پادشاهي

مرداد  28ودتاي محمدرضاشاه از چنين امتيازي برخوردار نبود. او تا پيش از ك
 1325هم بدنبال نجات آذربايجان در آذر  فقط براي مدتي كوتاه و آن 1332

اقتدار، محبوبيت و مشروعيت دست يافت. اما اين  و سركوب فرقة دمكرات به
ثبات سياسي آن  دليل شرايط بي محبوبيت و مشروعيت بدست آمده نيز به

مرور از دست داد. تنها  بهآن اشاره شد، جالي ضروري خود را  دوران، كه به
مرداد، كه بايد آن را در واقع دوران اقتدار نظاميان و نه  28پس از كودتاي 

محمدرضاشاه قلمداد كرد، محمدرضاشاه توانست اقتدار نيروهاي نظامي را به 
سوي اقتدار خودش جهت دهد و خود را به مركز ثقل تحوالت سياسي و 

هاي  تا سركوب ناآرامي 1332از مرداد  اجتماعي كشور بدل كند. بدين ترتيب
او توانست بتدريج ابتدا بر اقتدارش و بدنبال موفقيت  1342خرداد 

اصالحاتش  بر مشروعيتش بيافزايد. از اين تاريخ به بعد است، كه پادشاه 
شود.  اش مي هاي سياسي ايران داراي توان الزم براي پياده كردن برنامه

ازندگي اقتصادي و اجتماعي دوران پادشاهي بدين ترتيب بررسي كارنامة س
 16مدت  و به 1357تا  1341هاي  هايش فقط به سال محمدرضاشاه و دولت

شود. مسئوليت نابساماني سياسي، اجتماعي و اقتصادي در  سال محدود مي
هاي  بر عهدة همة نيروها، احزاب و سازمان 1341-1320هاي مياني  سال

باشد، و  هاي خارجي مي ن داخلي و قدرتمختلف سياسي حاكم و اپوزيسيو
 تنهايي مسئول اوضاع نابسامان اين دوره شناخت. نميتوان محمدرضاشاه را به

 
 1357 -1341دگرگونيهاي ساختاري 

 
دامان  سال با شتابي تند به 16با اينكه اصالحات رضاشاه, ايران را در طي    

فراموشي سپرده  قاجار بهسدة بيستم كشانده بودند و شرايط اسفناك دوران 
همچنان كشوري  1340شده بود، اما با اين وجود ايران در اوايل دهة 
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ثباتي  سال نابساماني و بي 21مانده و جهان سومي بود، بويژه كه  عقب
تاثيرات منفي بسياري بر اقتصاد كشور و  1341تا  1320سياسي سالهاي 

فته بود كه تمامي رشد آن گذاشته بود. اين اختالل, زماني صورت گر
زدة اروپاي باختري همزمان توانسته بودند با اتكاء به حمايت  كشورهاي جنگ

هاي جنگ غلبه كرده،  متحدة آمريكا بر ويرانه سياسي، مالي و نظامي اياالت
اشان را بازسازي و نوسازي كنند و با  ساختار اقتصادي، اجتماعي و اداري

دي بر مشكالتشان و حتا بر معضل دستيابي به نرخ بااليي از رشد اقتصا
بيكاري غلبه كرده و به اشتغال كامل همراه با ثبات نسبي قيمت دست يابند. 

متحدة آمريكا به ايران و بويژه به دولت مصدق  با اينكه بويژه دولت اياالت
توانست با  نگريست و در چنين شرايطي ايران مي نيت و حتا تمايل مي باحسن
ساختن اقتصاد ويرانش و توسعة  متحده به اياالت «برنامة مارشال»كمك 

ها از دست داده شد. بدين ترتيب در آستانة  كشور بپردازد، همة اين فرصت
مراتب بيشتر از  ، فاصلة ايران از كشورهاي صنعتي به1341« انقالب سفيد»

 سال پيش از آن بود. 21
داشت. در همچنان ساختاري فئودالي  1341ايران در آستانة اصالحات    

ميليوني كشور ساكن مناطق شهري  19فقط يك سوم جمعيت  1335سال 
ها  نفر به باال( بودند و نرخ افزايش مهاجرت از دهات به شهرستان 5000)از 

سال بود و تنها  2/20بود. ميانگين سن جمعيت كشور  % مي2چيزي حدود 
بيكاري در  % مردم توانايي خواندن و نوشتن داشتند. با اين وجود مشكل15

مانده  خورد، زيرا اقتصاد كشاورزي و سيستم فئودالي عقب كشور به چشم نمي
 195درآمد سرانه  1340توانايي جذب نيروي كار جوان را داشت. در سال 

 دالر و فقر و بيسوادي جزء جدايي ناپذير ايران پيش از اصالحات بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 1341برنامة محمدرضاشاه براي مدرنيزه كردن اقتصاد ايران، كه از بهمن    

در دستوركار قرارگرفت، بر مبناي ديدگاهي ملي بنا شده بود )نگاه كنيد به 
در همين شمارة تالش(، كه از «  مقايسه ي سه مدل توسعه ي اقتصادي»

هاي آزاد  يك طرف حول محور توسعة اقتصادي در چارچوب فعاليت
اجتماعي  اقتصادي  و آزادي فردي نسبي و از طرف ديگر حول محور عدالت

ريزي  اي بود از برنامه چرخيد. سيستم اقتصادي آميخته براي آحاد مردم مي
هاي بخش خصوصي. حمايت دولت از بخش خصوصي  دولتي و فعاليت

هاي  عنوان نيروي اجتماعي، حمايت گيري اين بخش به شامل كمك به شكل
اي، پيشتيباني در بكارگيري مديريت مدرن و دفاع از اين بخش در  سرمايه

گيري  بيان ديگر دولت در شكل شد. به مقابله با رقيبان خارجي و امثالهم مي
بخش خصوصي پيشگام بود. از طرف ديگر دولت با تضمين برخورداري آحاد 
مردم ازحداقل تأمين غذايي، پوشاك، مسكن، خدمات درماني و تحصيلي 

در كاهش اختالفات طبقاتي و باال بردن سطح رفاه اجتماعي را داشت.  سعي
( هدف اجتماعي 1بدنبال سه هدف اساسي بود: )« عدالت اجتماعي»سياست 

جامعه، كاهش اختالف طبقاتي، باال بردن  (coherence)براي حفظ انسجام 
( هدف سياسي براي 2، )و گسترش رفاه اجتماعي سطح زندگي مردم

مشروعيت نظام و جلب حمايت درازمدت مردم از اصالحات باالبردن 

( هدف اقتصادي براي حمايت از صنعت نوپاي 3و در نهايت ) ساختاري
كشور از طريق باالبردن قدرت خريد مردم و افزايش تقاضا و بدين ترتيب 
تشكيل بازار براي كاالهاي داخلي. در واقع اين برنامه نوعي آشتي طبقاتي را 

يك برنامة اقتصادي و اجتماعي  كرد، كه به نافع ملي ترويج ميدر چارچوب م
سوسيال دمكراسي و يا سوسيال ليبرال مدرن نزديك و در واقع آن چيزي 

هاي  هاي سابق و سوسيال دمكرات بود كه امروز بسياري از كمونيست
 امروزين ايراني خواستار آن هستند.

بنيانگذاري جامعه و اقتصادي هاي ساختاري در راستاي  اولين دگرگوني   
و متمم آن 1285مدرن به اصالحات حقوقي انقالب مشروطه )قانون اساسي 

( 1310و تجاري  1309( و دوران پادشاهي رضاشاه ) قوانين مدني 1284
اي چون مالكيت شخصي، آزادي بيان، تجع  بازميگردد، كه در آنها حقوق پايه

يره تضمين شدند و قوانين مربوط به و مطبوعات، مساوات در برابر قانون و غ
محدوده و چارچوب قراردادهاي تجاري، كار، رقابت، شراكت و وكالت و 

قوانين بازرگاني با  1341امثالهم به اجرا گذاشته شدند. بدنبال اصالحات 
هاي بزرگ در  هاي خصوصي و امكان ايجاد شركت هدف حمايت از بنگاه

دنظر قرارگرفتند. تصويب قانون هاي سهامي عام مورد تجدي قالب شركت
، قانون 1345هاي مستقيم در  تأسيس بورس بهادار و قانون ماليات

از جملة اين  1349و قانون كار در سال  1347هاي سهامي در سال  شركت
باشند. همزمان با اين قوانين، قوانيني چون قانون  هاي ساختاري مي دگرگوني

نامه و بودجه و قانون پولي و ، قانون بر1349محاسبات عمومي در سال 
، قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سال 1351بانكي در سال 

و قانون جامع تامين اجتماعي در همين سال، شكلي مدرن به اقتصاد  1354
هاي  ايران دادند و چارچوب حقوقي مدرني براي تاسيس، رشد و فعاليت

ارچوب حقوقي بود كه اقتصادي بخش خصوصي بوجود آوردند. در همين چ
هاي نسبتا بزرگي چون  شركت 1350و نيمةاول دهة  1340در طي دهة 

هاي صنعتي ملي،  كارخانجات ايران ناسيونال )ايران خودرو امروز(، گروه
هاي خصوصي ايران و ژاپن، صنايع،  بهشهر، البرز، خاور و شهريار، بانك

اي  هاي زنجيره گاهانداز مسكن و فروش هاي پس شهريار، داريوش و صندوق
هاي  حوزة فعاليت 3هاي بزرگ و مدرن بوجود آمدند. ايران، و كوروش و هتل

هاي صنعتي و خدماتي، برخالف تصور بسياري از منتقدين, به بازار  اين گروه
شد و حداقل بازار منطقه، بويزه كشورهاي خليج فارس را  داخلي محدود نمي

ها در راه جهاني شدن و  عنوان اولين قدم گرفت، كه بايد آن را به نيز در برمي
بعد  به 1350هاي داخلي به بازار جهاني قلمداد كرد. بويژه از دهة  ورود بنگاه

بازاريابي مشغول بودند. الزم به  اي به هاي ايراني در بازارهاي منطقه بنگاه
هاي  يادآوريست، كه در تمامي كشورهاي پيشرفته، جهاني شدن فعاليت

اي شروع شدند. از طرف  هاي ملي از طريق بازاريابي منطقه هاقتصادي بنگا
ديگر مدرنيزه كردن قوانين بازرگاني و وجود امنيت قضايي واقتصادي ايران 

المللي در خاورميانه بدل  هاي صنعتي، خدماتي و مالي بين را به مركز بنگاه
 كرده بود.

 
 1357-1341نتايج اقتصادي دگرگونيهاي ساختاري 

 

ترين  اقتصاد ايران يكي از پرجنب وجوش 1355-1339لهاي طي سا   
استثناي مدت زمان كوتاهي در  رفت. اقتصاد ايران به مناطق دنيا بشمار مي

از پويايي چشمگيري  1355/1354و بدنبال بحران جهاني  1340اوايل دهة  
 4برخوردار بود. بررسي خصوصيات رشد توليد ناخالص ملي كشور نشان از 

 1341تا  1339( در دورة اول، كه بحران سالهاي 1ين كننده دارد: )دورة تعي

 سال آخر پادشاهي  با وجود همة انتقاداتي كه به سياست اقتصادي پنج

محمدرضاشاه وارد است، دستاوردهاي شگرف فرايند مدرنيزاسيون 

كارنامة اصالحات  1351-1341سال ميان  10اقتصاد و جامعة كشور در 

سازند، بدون آنكه نيازي به اشاره به  سياسي و اقتصادي او را درخشان مي

 ورشكستگي اقتصادي جمهوري اسالمي باشد.
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 4/4گيرد، ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص ملي كشور بيش از  را دربرمي
( رشد توليد ناخالص ملي در دورة دوم، كه مصادف با 2درصد بود. )

 1341( و اصالحات ساختاري 1346-1341هاي عمراني سوم ) برنامه
هاي عمراني  ( در دورة سوم كه برنامه3درصد رسيد. ) 8/9 باشد، به مي

درصد  2/11گيرد، رشد توليد ناخالص ملي كشور به  را دربرمي 1346-1351
افزايش يافت، كه در واقع ثمرات مثبت اصالحات ساختاري  دورة دوم 

( دورة چهارم، كه مصادف است با 4دهد. ) ( را نشان مي1341-1346)
پايان رسيد، تحت تاثير  پنجم كه با انقالب اسالمي به هاي عمراني برنامه

افزايش قيمت نفت قرار گرفت. بواسطة درآمد هنگفت نفت رشد توليد 
درصد  6/41به  1353درصد و در سال  9/33به  1352ناخالص ملي در سال 

بدنبال بحران اقتصاد جهاني و كاهش قيمت  1354دست يافت. در سال 
به درآمد باالي نفت  1352قتصاد كشور، كه از درصد ا 2/11نفت به نرخ 

بيش از پيش وابسته شده بود، با مشكالت روبرو شد و توليد ناخالص داخلي 
هاي غلبه بر بحران جهاني و  درصد كاهش يافت. با پديدارشدن نشانه 1/5به 

درصد افزايش  13افزايش مجدد قيمت نفت رشد توليد ناخالص داخلي به 
 4توليد ناخالص داخلي از  1355-1339زده سالة ميان يافت. در دورة شان

افزايش يافت،  1354ميليارد دالر در سال  53به  1340ميليارد دالر در سال 
برابر شده بود. در همين مدت زمان نيز درآمد سرانه كشور  25/13كه بيش 

 1355دالر افزايش يافت و در سال  1600دالر به  195برابر شد و از  21/8
توليد ناخالص داخلي  1357و  1356هاي  در سال 4دالر رسيد. 1810 حتا به

برابر توليد ناخالص ملي در سال  5/17ميليارد دالر گذشت، كه  70حتا از مرز 
 1340ميليون در سال  34/22بود. با وجود افزايش جمعيت كشور از  1340

انة ، درآمد سر1357ميليون نفر  62/36و  1356ميليون نفر در  43/35به 
دالر رسيد،  1510به  1357دالر و در سال  1870به  1356كشور در سال 

برابر درآمد سرانة كشور در  7/7به  1357و در  6/9به  1356كه در سال 
سال پيش از اصالحات رسيد. اگر نگاهمان را به نيروي كار كشور، كه شامل 

نيم، كه معطوف ك 1357و  1356شد، در سالهاي  سال به باال مي 12افراد 
و  1356ميليون زن( در سال  47/1ميليون مرد و  63/8ميليون ) 13/10
را در  1357ميليون زن( در سال  56/1ميليون مرد و  88/8ميليون ) 44/10

دالر و به  6540به  1356برميگيرد، ميانگين درآمدسرانة نيروي كار كشور در 
بوهي از خدمات دولتي اين درآمد باال بايد ان رسد. به مي 1357دالر در 5297

رايگان يا بسيار ارزان قيمت چون خدمات آموزشي و دانشگاهي، درماني، 
هاي اجتماعي، برق، آب، سوخت و امثالهم را نيز افزود، تا بتوانيم  بيمه

هاي اقتصادي و اجتماعي دست يابيم.  تر از ميزان پيشرفت اي واقعي چهره به
لص داخلي كشور از يكسو نشان از درصدي زنان در توليد ناخا 15اما شركت 

دار  پافشاري ساختارسنُتي خانواده برنقش سنتي زن به عنوان مادر و زن خانه
در جامعه دارد و از سوي ديگر نشان از كفايت درآمد سرانة مردان براي امرار 

هاي ايراني. در مجموع جامعة ايراني تنها پس از دو دهه از  معاش خانواده
 برخوردار شده بود. رفاه اجتماعي نسبي

بررسي آمار باال تصوير واقعي از وضعيت دوران سازندگي محمدرضاشاه را    
آورد، كه نفت عامل تعيين  دهد و بيشتر اين شبهه را بوجود مي نشان نمي

كننده در اقتصاد و رشد كشور بوده است، چيزي كه نه تنها مردم عادي به 
و بسياري از اقتصاددانان معتبر نيز آن  شناسان آن ايمان دارند، بلكه حتا تاريخ

و درآمد نفتي غير قابل انكار « نفت»دهند. با آنكه نقش  را مكرراً ترويج مي
هاي عمراني و  است، اما اين درآمد، بدون توجه به رقمش، در نبود برنامه

خود سازندگي بوجود آورد. در ضمن تاكيد ير  خودي تواند به سازندگي نمي
هاي  ها و پيشرفت جلوه دادن آن، نقش دگرگوني نقش نفت و بزرگ

كند. نگاهي دقيقتر به دوران سازندگي محمدرضاشاه  ساختاري را كمرنگ مي
دهد، كه بهترين دوران رشد و توسعة اقتصادي كشور در دو  ما نشان مي به

اي صورت گرفته است، كه قيمت نفت افزايش نيافته و حتا بسيار نازل  دوره
هايي چون  هاي نوسازي كشور جاي خود را به بلندپروازي امهبود و هنوز برن

 1351تا  1341نداده بودند. در واقع در بين سالهاي « ژاپن خاورميانه»
سال بنا شده  10شالودة توسعة اقتصادي ايران بر اصالحات ساختاري اين 

بود و نه بر درآمد هنگفت نفت بدنبال چند برابرشدن قيمت نفت. البته در 
رفت، اما اين مسئله خود  سال نيز درآمد نفتي كشور نيز باال مي 10همين 

ناشي از افزايش توانايي فني صنايع نفت در صادرات بود. به بيان ديگر، آنگاه 
آوري افزايش يافت، آن شالودة  كه درآمد نفت به ناگاه به صورت سرسام

 آن اشاره خواهيم كرد. پايدار نيز به خطر افتاد كه به
ايم كه ارتباط قيمت  راي نشان دادن اين معضل جدولي را تهيه كردهما ب   

 دهد. نفت و رشد توليد ناخالص ملي ايران را نشان مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول باال بخوبي ارتباط ميان قيمت نفت، رشد توليد ناخالص ملي و تورم    

دهد. ما پيش از اين بر اصالحات حقوقي و ساختاري اين دوره  را نشان مي
اشاره كرديم. در واقع آغاز اصالحات اجتماعي و اقتصادي محمدرضاشاه آغاز 

هاي گذشته  وجوش اجتماعي بر فرسودگي و نااميدي سال بة اميد و جنبغل
بود. جنبة رواني اين اصالحات نكتة ديگري بود كه مكمل اصالحات 

اما زيربناي اين اميد بهبودي روزمرة زندگي مردم و  5ساختاري اين دوره شد.
ه با اقتصاد كشور بود. آنچه كه در جدول باال بخوبي پديدار است، اين است ك

سال ميان  10وجود قيمت پايين هر بشكه نفت خام، كه ميانگين آن در 
دالر براي هربشكه بود، كشور توانايي توسعة اقتصادي  38/1 1351ـ1341

پايدار خود را در طي دو دورة پنج ساله نه تنها حفظ كرده، بلكه گسترش هم 
ناخالص ملي  سالة اول اصالحات ميانگين رشد ساالنة توليد 5داده است. در 

هاي  درصد رسيد. برنامه 2/11سالة دوم به  5درصد بود، در  8/9ايران 
اقتصادي، كه در راستاي پروژة صنعتي كردن  (infrastructure)زيرسازي 

گرفتند، نقش اساسي در رشد باالي اقتصاد كشور در اين  كشور صورت مي
ايش صادرات نفت درآمد دهة پربار ايفا كردند. با باال رفتن توانايي فني در افز

يافت و مانند سوخت براي موتور توسعة كشور عمل  ارزي كشور افزايش مي
 12كرد. اما سهم درآمد نفتي در توليد ناخالص ملي در طي اين مدت از  مي

درصد به يك چهارم توليد ناخالص ملي افزايش يافت. نگاهي به سهم 
گوياي اين امر  2دول هاي مختلف در توليد ناخالص ملي ايران در ج بخش

باشد. در واقع اصالحات ساختاري محمدرضاشاه موتور توسعة اقتصادي  مي
كشور در اين دوره بودند و درآمد نفتي نقش سوخت براي اين موتور تازه را 

كرد. مشخصة مهم ديگر توسعة اقتصادي ايران در اين دوره ثبات  ايفا مي
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اي كه در   باال بود، پديدهاي جون تورم  نسبي قيمت و عدم حضور پديده
كشورهاي جهان سوم مرسوم است. ثبات سيستم پولي و اقتدار پول ملي 

سال آخر پادشاهي محمدرضاشاه ناشي از همين ثبات ارزش  16كشور در 
 1351-1341سال  10ريال در اين دوران سازندگي كشور بود. در تمامي 

ر كشورهايي چون آلمان درصد بود. ـ چيزي معادل تورم د 1/3ميانگين تورم 
اند ـ  ثبات ارزش داخلي پول ملي را  فدرال كه مهد ثبات قيمت در جهان

هاي معتبر جهاني بويژه دالر اياالت  ثبات ارزش خارجي ريال در مقابل پول
زاي پس از اين دوره ريال ايران  هاي تورم كرد. حتا در سال متحده تكميل مي

ون هر اتريشي كه از بچگي ميدانست كه چ ارزي معتبر بود و هر ايراني، هم
شود و اين نرخ براي هميشه دست  شيلينگ يك مارك آلمان مي 7هر 

 ريال است. 70دانست كه  نرخ هر دالر اياالت متحده  نخوردني است، مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدنبال افزايش ناگهاني قيمت هر بشكه نفت خام ايران به  1352اما از    
اقتصاد كشور توازن خودش  1353دالر در  88/11دالر و درپي آن به  36/5

ي ها دروازه»را ازدست داد و درآمد هنگفت نفت در پرتو سياست بلندپروازنة 
اي  اقتصاد كشور را دچار مشكالت عمده« ژاپن خاورميانه»و « تمدن بزرگ

چون كمبود نيروي كار، پايين بودن نسبت نرخ رشد عرضه به تقاضا، عدم 
توانايي ساختاري كشور در افزايش واردات كاالهاي مصرفي براي برطرف 

شتر، رشد انگاري ـ درآمد بي كردن نيازهاي كشور. با باالرفتن درآمدنفت ساده
درايت اقتصادي در مديريت كشور داد. از  اقتصادي باالتر ـ جاي خود را به

بعد نفت بود، كه نرخ باالي رشد توليد ناخالص ملي كشور را  اين تاريخ به
اين معضل را بخوبي نشان  1كرد، نه اصالحات ساختاري. جدول  تعيين مي

وليد ناخالص ملي در اين بعد رشد ت به 1352دهد. با افزايش قيمت نفت از  مي
رسد. اقتصاد كشور  درصد مي 6/41حتا به  1353درصد و در  9/33سال به 

توانايي جذب و حفظ چنين نرخ بااليي از رشد اقتصادي را نداشت و در سال 
درصد سقوط كرد. در چنين اوضاعي بنظر  1/5رشد اقتصاد كشور به  1354

ت بودن براي موتور اصالحات، جاي سوخ رسيد، كه نفت و درآمد نفتي به مي
انگاري  به مانعي بزرگ تبديل شده بود. اما مشكل نفت نبود, بلكه تسلط ساده

اقتصادي برسياست كشور اين مشكالت را دامن زده بود. پادشاه كشور كه تا 
انگاري اقتصادي  اين زمان انديشمندانه عمل كرده بود، تحت تأثير اين ساده

دستي روي  گشاده زيادي را درو كرده است به چون خاني كه امسال محصول
كند، بدون  هايش را در اين ثروت خدادادي سهيم مي آورد و همة رعيت مي

دنبال اين چرخش بنيادي در برنامة توسعة اقتصادي  نگري. به كمترين عافيت

اي از تصميمات بلندپروازانه, كشور را دچار بحران اقتصادي  كشور مجموعه
 4ـ  3اصلي آن تورمي باال بود. براي مردمي كه به تورم كرد, كه معضل 

ـ  1352درصد )ميانگين تورم بين  12درصدي خو كرده بودند، تورم بيش از 
يكي از  1352سختي قابل پذيرش بود. بدين ترتيب از  ( به1355

هاي اصلي توسعة اقتصادي پايدار ـ ثبات ارزش داخلي و خارجي  مشخصه
 افتاد. مخاطره پول ملي ـ  به

بخوبي  2هاي توسعة اقتصادي در اين دوره چه بودند؟ جدول  اما مشخصه   
نمايش  سال  به 16هاي آن را در  تغييرات توليد ناخالص ملي و اجزاء و بخش

درصد بوده  4/12نرخ ساالنة رشد اقتصادي  1354ـ  1339گذارد. ميان  مي
گذاري نسبت  مايهدهد، كه رشد سر است. جدول فوق از طرف ديگر نشان مي

باشد. جالب  به مصرف سريعتر بوده است، كه خود عامل بازدارندة تورم مي
%( و هم 1/17هم مصرف دولتي ) 1353ـ  1339توجه است، كه ميان 

بخش  %( از رشد ساالنة باالتري نسبت به2/25گذاري دولتي ) سرمايه
ر %( برخوردارند. اما اگ2/10گذاري  %، سرمايه7/7خصوصي )مصرف 

بعد معطوف  به 1346هاي عمراني چهارم يعني  نگاهمان را از آغاز دورة برنامه
كند، زيرا در  كنيم، نسبت رشد ساالنة دو بخش دولتي و خصوصي فرق مي

اي در  ( دولت بطور بسيار گسترده1346-1341هاي عمراني سوم ) برنامه
اري نقش هاي توليدي و تج شالوده ريزي نوين اقتصاد كشور، تشكيل بنگاه

داشت. سهم باالي دولت در اين دوره و تا حدودي دورة بعد ناشي از نقش 
هاي  هاي بزرگ سدسازي، ساختن بندرها، راه كليدي دولت دراجراي پروژه

آهن، گسترش راديو و تلويزيون، تأسيس مدارس و  آسفالته، ساختن راه
سازي،  نهاي جديد، سينماها، اماكن عمومي، برپايي صنايع ماشي دانشگاه

هاي  سازي، تأسيس درمانگاه آهن، پتروشيمي، الكترونيك، اتومبيل ذوب
هاي بزرگ در  كوچك و متوسط در تمامي نقاط كشور و بيمارستان

باشد، كه چهرة كشور را  ها مي ها و بسياري ديگر از چنين پروزه شهرستان
مدرنيزه اي موفق براي رشد، توسعه و  عنوان نمونه عوض كردند و ايران را به

كردن ساختار يك جامعة سنتي تبديل نمودند. با همة نقش گسترده و فعال 
هاي عمراني  دولت در سازندگي و دگرگوني اقتصادي كشور، اما از برنامه

گذاري بخش  هاي عمراني پنجم سرمايه بعد و در طي برنامه چهارم به
دهد، كه  گذاري دولتي باالتر رفت. اين نشان مي خصوصي نسبت به سرمايه

، بتدريج از نقش دولت در اقتصاد كاسته و بر «ب»بر طبق مدل اقتصادي 
شود، كه توسعة اقتصادي و اجتماعي ايران  نقش بخش خصوصي افزوده مي

 دهد. در اين زمان را از ديدگاه نظري شرح مي
شود، رشد ساالنه نسبتاً  بخوبي مشاهده مي 2نكتة ديگري، كه در جدول    

باشد. رشد  مي 1354ـ  1339دي بخش كشاورزي ميان درص 7/3ناچيز 
هاي آخر را بايد ناشي از مكانيزه كردن توليد در اين  باالتر اين بخش در سال

ـ  1339هاي كشاورزي دانست. ميان  بخش و تغييرات ساختاري چون تعاوني
با رشد  1354ـ  1346درصد، ميان  9/11بخش صنعت با رشد ساالنة  1354

درصد  0/16با رشد ساالنة  1354ـ  1350درصد و ميان  3/13ساالنة 
ساختار اقتصاد كشور را به سوي اقتصادي صنعتي دگرگون ساخت. با مدرنيزه 

بسياري از خدمات اجتماعي  كردن ساختار جامعه و گسترش شهروندي نياز به
رود. گسترش و رشد چشمگير خدمات در اين مدت زمان ناشي از اين  باال مي

است و شامل حمل و نقل، ارتباطات، خدمات بانكي و بيمه، عمده ه دگرگوني
شود. رشد  فروشي، خانه سازي و خدمات عمومي و خصوصي مي و خرده

چشمگير صنعت و خدمات نسبت به كشاورزي تا حدود زيادي بيانگر 
بيان ديگر، اصالحات  هاي عميق اجتماعي بوده است. به دگرگوني

سوي شهرنشيني كشاند.  كرد و جامعه را بهمحمدرضاشاه، ايران را صنعتي 
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 1/24درصد در بخش كشاورزي و  3/52شاغلين كشور   1341اگر در سال 
درصد در بخش خدمات  6/23درصد در صنعت )همراه با صنعت نفت( و 

% از 10بيش از  1351سال يعني در سال  10اشتغال داشتند، در طي فقط 
درصد به شاغلين بخش  7شاغلين در بخش كشاورزي كاسته و حدود 

درصد به شاغلين بخش صنعت افزوده شد. در سال  5/5خدمات و بيش از 
كنند  درصد از نيروي كار كشور در بخش كشاورزي كار مي 4/34فقط  1354

درصد در بخش خدمات اشتغال  5/30درصد در بخش صنعت و  1/35و 
اً در داشتند. بدين ترتيب براي اولين بار صنعت و خدمات، كه عمدت

ها مستقر بودند، دوسوم نيروي كار كشور را جذب خود كردند. اما  شهرستان
درصدي كشاورزي در توليد ناخالص ملي در سال  4/9با توجه به سهم پايين 

رسد و  اشتغال يك سوم نيروي كار كشور در اين بخش زياد بنظر مي 1354
هاي صنعت  خشنشان از پتانسيل انتقال بخشي از شاغلين در اين بخش به ب

و خدمات دارد. الزم به يادآوريست، كه در اواخر دورة چهارم و اوايل دورة 
هاي عمراني در ايران مشكلي, بنام بيكاري از كشور رخت  پنجم برنامه

بربسته بود و جاي خود را به كمبود نيروي كار آزموده و ورزيده داده بود، 
هاي آخر  كه در سال تنهايي با ورود نيروي كار خارجي، معضلي كه به

باشد. افزايش دستمزد  پادشاهي محمدرضاشاه مرسوم شده بود، قابل حل نمي
 شاغلين نتيجة مستقيم اين وضعيت در بازار كار كشور بود.

نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ساختار واردات و صادرات كشور     
هاي  )آغاز برنامه 1354)آغاز برنامة عمراني دوم( تا  1341است. ميان سال 

درصد كاالهاي  0/53درصد به  5/53عمراني پنجم( واردات كشور شامل از 
 5/25اي و از  درصد كاالهاي سرمايه 0/30درصد به  0/21ساخته، از نيمه

درصد كاالهاي مصرفي رسيد، كه خود نشان از توانايي  0/17درصد به 
اش و مصرف  فيروزافزون كشور در برطرف كردن نيازهاي كاالهاي مصر

االت براي ادامة فرايند مدرنيزه كردن اقتصاد  سرماية كشور براي تهية ماشين
باشد. از طرف ديگر در طي همين مدت وضعيت صادرات غير نفتي  كشور مي
درصد كاالهاي  4/75به  1341درصد كاالهاي سنتي در سال  100كشور از 
رسيد، كه بخوبي  1354درصد كاالهاي صنعتي نوين در سال  6/24سنتي و 

دهد كه ايران تا حدودي در بازاريابي براي كاالهاي صنعتي كشور  نشان مي
موفق بوده است. از طرف ديگر اين موفقيت نشان از باالرفتن كيفيت 

 كاالهاي صنعتي كشور در رقابت با توليدكنندگان خارجيشان دارد.
 

 سخن پاياني
در اين نوشتار كوتاه امكان بررسي جزئيات اصالحات ساختاري    

محمدرضاشاه نبود. ما كوشش را بر اين گذاشتيم، كه نشان دهيم، كه نقش 
تر از  مراتب تعيين كننده اصالحات ساختاري در توسعة اقتصادي كشور به

سالة  10بيان ديگر دوره ي  نقش نفت و درآمد نفتي بوده است. به
باشد، بايد پس از  را، كه از نظر اقتصادي بسيار كوتاه مي 1351ـ1341

ريزي  ( مهمترين دورة شالوده1320-1304اصالحات ساختاري رضاشاه )
اقتصادي مدرن در تاريخ معاصر كشور قلمداد كرد. هر دوي اين دو دوره از 

ها و تحوالت اجتماعي و اقتصادي، در ساية يك رژيم سياسي  دگرگوني
سياسي صورت گرفت، كه در نهايت با تمركز اقتدار  همگون و آرامش

هاي اولين  سياسي رژيم بر شخص پادشاه همراه بودند. اگر در سال
اصالحات، اقتدار سياسي متكي بر شخصيت پادشاه براي اجراي اصالحات 

بود، با عميق شدن تحوالت اجتماعي و گسترش شهرنشيني و « مفيد»
اي نبود، كه با  نيازهاي جامعه شهروندي اين وضعيت سياسي پاسخگوي

هاي عميق اجتماعي  شتاب در حال مدرنيزه شدن بود. با وجود تمام دگرگوني

نظام سياسي همچنان در ساختار استبدادي خود دوران كهولتش را 
« نيروهاي»گذرانيد و از انعطاف مورد نياز برخوردار نبود. از طرف ديگر  مي

ي و از سوي ديگر غرق در طغيان اپوزيسيون از يكسوي در كهولت سياس
كودكانه دچار همان ناانعطافي بودند، كه رژيم پادشاهي به آن دچار بود. 

اي در  خواهي وضعيت سياسي فلج كننده افزون براين فرهنگ سياسي تماميت
جويي براي غلبه  كشور بوجود آورده بود، بدون اينكه نشاني از ارجحيت چاره

فع حزبي، مسلكي و شخصي ديده شود. به بر مشكالت كشور نسبت به منا
هاي پاياني پادشاهي  هررو، ساختار سياسي كشور، بويژه در سال

محمدرضاشاه، پاسخگوي نيازهاي جامعه و اقتصاد رو به توسعه را نبود. ايران 
 اش با سماجتي ناباورانه جهان سومي مانده بود. در ساختار و فرهنگ سياسي

 10نامة رژيم حاكم در مجموع درخشان بود. اگر از نظر اقتصادي اما، كار   
هاي عمراني محمدرضاشاه و دولتمردانش با وجود قيمت  سال اول برنامه

نازل نفت دستاوردهاي شگرفي به ارمغان آوردند و توانايي كشورهاي روبه 
افتادگي و هدايت رشد اقتصادي فراي شعارهاي  توسعه براي غلبه بر عقب

ايانه به نمايش گذاشتند، مشكالت بيشمار اقتصادي جهان سومي و مظلوم نم
به بعد، مرزهاي طبيعي روش مستبدانة تحميل نرخ باالي  1352كشور، از 

توسعة اقتصادي را از طريق تحميل تورم به همة بلندپروازان جهان سومي 
نيز نشان دادند و پوشالي و تجملي بودن  رشد نجومي ولي ناپايدار اقتصاد 

اي آخر عمر پادشاهي محمدرضاشاه عيان ساختند. يكي از ه كشور در سال
زاست، فرهنگ ارجحيت مصرف به پس  عوامل مهمي كه در كشور ما تورم

همين دليل هرگونه افزايش درآمد مردم پتانسيل  انداز در ميان مردم است. به
تورم را باخودش همراه دارد. پيش از باالبردن توانايي عرضه براي ارضاي 

ي افسارگسيخته، هرگونه تقسيم ثروت در راستاي نوعي سياست اين تقاضا
انجامد و تسلط  در كشورهايي چون ايران به تورم مي« عدالت اجتماعي»

گذارد، مشكلي كه  گرايشات پوپوليستي برسياست عقاليي را به نمايش مي
 ايراني آزاد و دمكرات در آينده نيز با آن درگير خواهد بود.

قاداتي كه به سياست اقتصادي پنج سال آخر پادشاهي با وجود همة انت   
محمدرضاشاه وارد است، دستاوردهاي شگرف فرايند مدرنيزاسيون اقتصاد و 

كارنامة اصالحات سياسي و  1351-1341سال ميان  10جامعة كشور در 
سازند، بدون آنكه نيازي به اشاره به ورشكستگي  اقتصادي او را درخشان مي

 سالمي باشد.اقتصادي جمهوري ا
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هاي گوناگوني بويژه در  و مسئوليت ها دار مقام ونيم  در دورة پيش از انقالب در صحنة مديريت اجرائي و ادارة كشور عهده دكترعبدالمجيد مجيدي دو دهه
قصد ادامة تحصيل عازم پاريس شد و در  سالگي به 21عرصة اقتصاد كشور بود. دكترمجيدي پس از اخذ ليسانس از دانشكدة حقوق دانشگاه تهران در سن 

مت كمك كارشناس اقتصادي در سازمان برنامه و ايران بازگشت. وي پس از يك دورة چهارساله انجام خدمات دولتي در س با درجة دكترا به 1331زمستان 
 ليسانس مديريت دولتي نائل گرديد. درجه فوق بودجه عازم آمريكا  و در دانشگاه هاروارد به

مان آغازگرديد. كارآموزي وكالت به مدت دوسال / كار در بانك توسعة صادرات / كارشناس ساز 1331هاي دولتي وي از سال  هاي شغلي و مقام فعاليت   
سال / وزير كار و امور اجتماعي  2/ وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به مدت  1344برنامه و بودجه / معاون نخست وزير )هويدا( و رئيس دفتر بودجه 

و پس از آن تا دورة انقالب  وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه / 1356تا استعفاي كابينة هويدا مردادا  1351/ از ديماه  1351تا  1347از سال 
 اسالمي دبير كل بنياد شهبانو فرح پهلوي بود. 

مخفي در وي در دورة دولت شاهپور بختيار بازداشت و خوشبختانه در نخستين روزهاي انقالب اسالمي از زندان گريخت و پس از سه و ماه و نيم زندگي    
 ايران موفق به خروج از ايران شد. 

كه امروز بعنوان الگوي توسعة اقتصادي بويژه بخش خصوصي  در ايران مورد توجه محافل   50و  40هاي  اوضاع اقتصادي ايران در دهةبررسي اجمالي    
 خوانيم.  باشد كه در زير با هم مي اقتصادي قرار دارد,  حاصل گفتگوي تالش با ايشان مي

 
 

 بود!هاي ما, باورمان به تجددخواهي ايرانيان  پشتوانة تصميم
 

 گفتگو با عبدالمجيد مجيدي 
 

اخيراً از سوي محافل تالش ـ 
اقتصادي بيرون از حكومت يا در 

ها و  حاشيه آن، در طرح
پيشنهادهائي كه براي بهبود اوضاع 

شود, روي  اقتصادي كشور داده مي
هاي  هاي خاصي از سياست دوره

اقتصادي نظام گذشته انگشت 
ها به  گذاشته و بعضاً اين سياست

عنوان الگوي مثبتي مورد توجه قرار 
ها و  گيرند. بعنوان نمونه سياست مي

تا اوائل دهة  40نتايج اقتصادي دهة 
 خورشيدي.  50

شما و همچنين دكترعاليخاني بعنوان دولتمردان در زمينة اقتصادي و    
هاي ديگر در خاطرات يا آثارشان از  همچنين دولتمردان ديگري در عرصه

ها بعنوان دوران مطلوب و به لحاظ تجربه اقتصادي موفق تكيه  لاين سا
تجربة »ايد. اگر ممكن است توضيح دهيد از چه جهاتي اين دوره بعنوان  كرده
 شود.  ارزيابي مي« موفق

 
, يعني 20تا شهريور  1299هاي اول و دوم يعني از اسفند  ـ در دو دهة سال

الوزرا و سپس پادشاه شد, او  ئيسهائي كه رضاشاه حكومت كرد, ابتدا ر سال
ريزي نمود. تجدد آورده شد و مدرنيزه شدن دولت و  ايران نوين را پي

ريزي دادگستري نو و ماليه, نظام مالياتي نو و نهادهاي يك دولت مدرن  پايه
سوي ايجاد زيربناي اقتصادي و ارتباطي و اداري گام  تحقق يافت. كشور به

شهريور بيست و دوران جنگ دوم جهاني و  برداشت, با اشغال ايران در
سپس نهضت ملي شدن نفت دچار سكون و ركود اقتصادي شديم. يعني دهة 

كاري از نظر توسعة اقتصادي صورت  30هاي بيست و نيمه اول دهة  سال
هاي اواسط  نگرفت. همة عواملي كه موجب پيشرفت و توسعه چشمگير سال

 يد از جهات مختلف بررسي كرد. گرديد را با 50هاي  تا اواسط سال 30
ـ اول از نظر منابع مالي بايد توجه داشت كه با شروع صادرات نفت در    

كه اواخر برنامه هفت سالة اول بود ما اين امكان را پيدا كرديم  1334سال 

كه در برنامة دوم هفت سالة عمراني كشور چند طرح بزرگ زيربنائي را آغاز 
ما اجازه دهد كه از منابع موجود در مملكت  نيم تا بهكنيم و يا به اتمام برسا

 برداري مناسبي بشود و چرخش اقتصادي كشور بحركت درآيد.  بهره
اي بود كه دست  ـ دوم نيروي انساني آموزش يافته و يا تجربه اندوخته   

بكار اجرائيات شدند. مهندسين كه در دولت بودند و امكان ابراز شايستگي و 
كرده دوران جنگ و پس  برايشان بوجود آمده بود, جوانان تحصيلانجام كار 

از آن چه در ايران و چه در كشورهاي پيشرفتة اروپائي و آمريكا كه حاضر و 
خدمت مشغول شوند. بهمين شكل در بخش خصوصي,  آماده بودند به

 بخصوص در صنعت و بازرگاني. 
الن و مأمورين با تجربه التحصي ـ سوم روحيه و ديد سياسي جوانان و فارغ   

پرستي كه همگي خواهان نوسازي و پيشرفت مملكت بودند. بدون  و وطن
هاي  اينكه يك حزب سياسي بخصوصي وجود داشته باشد. همه با سليقه

سياسي مختلف, با ديدهاي سياسي اجتماعي گوناگون و سوابق تحصيلي 
اقتصادي و  مان و پيشرفت متفاوت, يك هدف داشتند  و آن نوسازي ميهن

اجتماعي ايران بود و اين روحيه و اين اراده و تصميم فقط در بخش دولتي 
نبود, در بخش خصوصي هم همين طرز ديد و نحوة كار وجود داشت. همه 

دانستند. لذا در اين دو دهه  كردند و اين را وظيفة خود مي بهم كمك مي
ن يك كشور موفق در معجزه اقتصادي ايران تحقق يافت و دنيا ايران را بعنوا

نما ساخت. طبق گزارش بانك جهاني در  توسعه و پيشرفت اقتصاد انگشت
درصد رشد در رأس كشورهاي عضو بود با  2/11ايران با  1963ـ  73دهه 

 درصد تورم. 4/1
 

شما نخستين فعاليت دولتي خود را در سنين جواني با سمت كمك تالش ـ 
ر زمان رياست ابوالحسن ابتهاج آغاز كارشناس اقتصادي در سازمان برنامه د

( طبعاً طي اين دوره تا هنگامي كه مسئوليت مستقيمي 1335نموديد )
برعهده بگيريد، جمعبندي و تصوير روشني از وضعيت اقتصاد ايران و 

 هاي مختلف آن كسب نموديد. اين وضعيت چگونه بود؟ بخش
 

درات مشغول بكار ـ من پس از بازگشت به ايران ابتدا در بانك توسعه صا
سازمان برنامه منتقل گرديدم. دوراني بود كه  به 1335شدم و سپس در سال 
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ريت عامل سازمان برنامه را داشت. ابتهاج بعلت اينكه كار را در ابتهاج مدي
ها آشنائي  بانك شاهي زير نظر انگليسها آغاز كرده بود و با روش كار اروپائي

گيري را خوب آموخته بود. در واقع مديريت  داشت و انظباط در كار و تصميم
نموده بود.  اش در بانك ملي ايران تجربه و اعمال مدرن را در دوران تصدي

ها را نيز فرا  در مدتي كه در بانك جهاني كار كرده بود نحوة كار آمريكائي
گرفته بود. لذا وقتي در سازمان برنامه شروع بكار كرد با اطمينان خاطر و 
امكاناتي كه در اختيار داشت و با پشتيباني شخص شاه توانست سازمان 

وش كار متداول آنزمان در برنامه را بصورت يك نهاد نوين و كارآمد از ر

ايران درآورد. نحوه استخدام, ميزان حقوق و مزايا, مسئوليت خواستن از 
مسئولين و هدفمند بودن هر اقدام اداري و پاسخگو بودن مسئولين در عين 
داشتن اختيار و قدرت تصميم گيري, همه خصوصيات يك مديريت نوين را 

خواست.  نتيجه مطلوب را ميگيري و  به همكارانش آموخت و از آنها پي
بطوريكه سازمان برنامه بصورت يك نهاد جداگانه از بدنه دولت خودآرائي 

شد سازمان برنامه دولتي است در دولت و همين  كرد, بطوريكه گفته مي مي
گرديد كه سرانجام دكتر اقبال موجب  موجب غضب نخست وزيران وقت مي

وختم و تا زماني كه من در آن محيط تجربه اند استعفاي او شد.
كردم و اگر موفقيتي در  هاي دولتي داشتم بهمان روش عمل مي مسئوليت

 كارها نصيبم شد, بعلت همان دوران كارآموزي بود. 
 

ايدة رشد و توسعة ايران چندين دهه پيش از دوره شما وجود داشت. تالش ـ 
ي داده بويژه در دوران رضاشاه به مسئله توسعه صنعتي ايران اهميت زياد

هاي اقتصاد آزاد بود؟ آيا  شد. چه ميزان از اين توجه معطوف به رشد بنيان مي
 بخش خصوصي به موازات بخش دولتي رشد قابل توجهي يافته بود؟ 

 
هاي صنعتي شدن ايران در زمان رضاشاه و بدست دولت برداشته  ـ اولين گام

اجي اي كه بدست بخش خصوصي بوجود آمد صنعت نس شد. صنعت عمده
بود. البته صنايع كوچكي بود كه مديران بخش خصوصي ايجاد كرده بودند. 

داد نفت با كنسرسيوم اروقتيكه در سازمان برنامه شروع بكار كردم، تازه قر
امضاء شده بود و استخراج و صادرات نفت توسط كنسرسيوم آغاز گرديده 

ادي خارج شود. بود. لذا همه اميدوار بودند كه كشور از بحران و ركود اقتص
هاي اقتصادي در تمام  نگريستند و فعاليت همه با ديدي مثبت به آينده مي

 ,ها شروع شده بود و با تصميم دولت به يكي كردن بهاي ارز خارجي زمينه
هاي  خريد ارز براي واردات به يك قيمت واحد تعيين شده بود كه فعاليت

سازمان برنامه در جهت  نمود. در آن دوره كوشش تر مي بازرگاني را آسان
هاي عمده در زمينه  نوسازي و ايجاد زيربناي اقتصادي مملكت بود و طرح

سدسازي، ارتباطات و توسعه صنعتي بود. در زمينه كشاورزي و امور اجتماعي 
از  ها بعضاً هاي زياد در دست اجرا بود ولي اعتبارات اين قبيل طرح طرح

 شد.  تبارات عمراني تأمين مياز اع هاي اصل چهار بود و بعضاً كمك
در آن زمان مسئولين امور اقتصادي اعتقاد داشتند كه بايد به بخش    

گذاري تشويق شود و ايجاد اشتغال  خصوصي امكانات الزم را داد تا سرمايه

دولت نباشد. لذا از نظر مقررات و چه از  شود و توسعه اقتصادي منحصر به
اي  العاده تربيت نيروي انساني تالش فوق نظر تأمين مالي و همچنين از نظر

شد كه توانائي بخش خصوصي بيشتر شود. و همانطور كه قبالَ عرض كردم، 
ما كه در بخش دولتي بوديم با ديد باز و مثبت به گسترش كار و فعاليت 

كرديم. موقعيت بخش خصوصي و انباشته شدن  بخش خصوصي نگاه مي
كرد. چون معتقد بوديم  سادت نميثروت براي ما ايجاد غيض و غضب و ح

كند و  كه فقط با انباشته شدن ثروت و دارائي است كه اقتصاد پيشرفت مي
ايجاد ثروت عيب نبود و موجب ناراحتي ما كه به حقوق و مزاياي دولتي قانع 

شد. در دوران وزارت اقتصاد علينقي عاليخاني بخش خصوصي  بوديم نمي
وضع بكلي با آنچه امروز و هي يافت بخصوص در صنايع توسعه قابل توج

. در آن زمان سعي ما براين بود كه سهم بخش بودخورد متفاوت  بچشم مي
 663خصوصي هرچه ممكن است بيشتر شود در حاليكه بعد از انقالب 

شركت و گروه اقتصادي، چه صنعتي، چه بازرگاني، چه خدمات و باالخره 
درصد توليد  80وز بيش از كشاورزي همه مصادره شدند و در نتيجه امر

تخصص  ناخالص ملي در دست بخش دولتي و يا شبه دولتي است و افراد بي
اند و اين واحدها  تجربه در رأس واحدهاي بزرگ اقتصادي قرار گرفته و بي
 جز ضرر و زيان فايده ديگري ندارند.  عمدتاً

مندان قانون كار را در جهت حمايت بيش از حد الزم از كارگران و كار   
اند بطوريكه روابط كارگر و كارفرما بصورتي درآمده است كه مانع  تغيير داده

 گذاري الزم براي ايجاد اشتغال جويندگان كار شده است.  سرمايه
در حقيقت مدل اقتصادي رژيم فعلي مدل اقتصاد دولتي سوسياليستي    

مخرب است كه تجربه هفتاد ساله اتحاد شوروي و اقمار آن غلط بودن و 
 ثبوت رسانده است. هبودن آن را ب

 
يكي از فشارهائي كه امروز از سوي متخصصين مسائل اقتصادي و تالش ـ 

شود، در  محافل علمي ـ دانشگاهي در ايران برجمهوري اسالمي وارد مي
هاي  زمينة اجازه رشد آزاد اقتصاد و تكيه بر ضرورت بازگرداندن بنگاه

خش خصوصي است. واحدهايي كه داراي اقتصادي بزرگ دولتي شده, به ب
پيشينة مالكيت خصوصي بوده و قبل از مصادرة انقالبي، حضوري موفق و 
سودآور در صحنه اقتصاد كشور داشتند. طبق بررسي و نظر اين محافل زمينة 

هاي بزرگ اقتصادي و بخصوص واحدهاي صنعتي  رشد و گسترش بنگاه
 شيدي فراهم گرديد. خور 40بزرگ در ايران در آغاز همان دهة 

ها چه  از نظر شما كه در آن زمان در رأس سازمان برنامه بوديد، اين زمينه  
 بود و چگونه فراهم شد؟ 

 
اي بود كه در فكر و قلب  ـ زمينه كار ما در آن زمان بر پايه اصول نوشته

ما وجود داشت و آن ساختن ايراني نو و نوسازي جامعه ايراني و  ةهم
برداري از منابع مالي، مادي  زندگي با بهترين استفاده و بهره باالبردن سطح

برداري از موقعيت ژئوپولتيك و يا  زميني و زيرزميني، نيروي انساني و بهره
جغرافيائي و اقتصادي كشورمان بود. لذا با تكيه به اين باور كه ايرانيان 

 

  ابتهاج وقتي در سازمان برنامه شروع بكار كرد با اطمينان خاطر و امكاناتي كه در اختيار داشت و با پشتيباني شخص شاه توانست سازمان

نحوه استخدام, ميزان حقوق و مزايا, مسئوليت خواستن از مسئولين و هدفمند بودن هر اقدام  برنامه را بصورت يك نهاد نوين و كارآمد درآورد.

اداري و پاسخگو بودن مسئولين در عين داشتن اختيار و قدرت تصميم گيري, همه خصوصيات يك مديريت نوين را به همكارانش آموخت و از 

 خواست.  گيري و نتيجه مطلوب را مي آنها پي
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تمام كرديم.  گيري مي خواهان تجدد هستند با شجاعت و اطمينان تصميم
هاي سوادآموزي و تعميم بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي، تقويت  برنامه

زنان در مشاغل و  زون بهفهاي تعاوني، محول نمودن نقش روزا شركت
هاي بخش دولتي و بخش خصوصي، تحت يك مديريت مصمم و  فعاليت

نگر، زمينه اين تحول و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بود. ولي يك  آينده
م يادآور شوم و آن مسئله حكومت قانون است. اگر چه ررا ناگزي مطلب

دادگستري و دادخواهي و بطور كلي حكومت قانون نياز هميشگي به 
پيشرفت و بهتر شدن دارد اما در آن زمان حكومت قانون وجود داشت و 

ها  شد و شوراهاي داوري و محاكمه برزن برطرف مي اًنواقص و كمبودها مرتب
شد. در شهرهاي كوچك و دهات  روز بيشتر مي ري روزبهو محالت شه

دادند. مالكيت معني  قضات براساس قوانين مدون وظائف خود را انجام مي
داشت. اصالحات ارضي در شرف تكميل بود و كشاورزان مالك زمين و 
محصول خود شده بودند. از همه مهمتر امنيت جاني وجود داشت. حتي يك 

 هر نقطه اي سفر كند و ترس نداشته باشد. توانست به زن تنها مي

 
آيا امر تقويت بخش خصوصي و گسترش واحدهاي بزرگ تالش ـ 

هاي مسئولين كشور بود، يا  هاي دولتي و از ايده اقتصادي, جزئي از طرح
شد و  اينكه اين كشش و پافشاري در ميان صاحبان سرمايه هم ديده مي

 نمود؟ امات حمايـتي ميفشار آنها بود كه دولت را وادار به اقد
 

ـ سياست دولت در جهت تقويت بخش خصوصي بود. در كارهاي مقدماتي 
تهيه برنامه ششم عمراني كه متاسفانه بموقع اجرا در نيامد، در تمام 

هاي تهيه برنامه ششم نمايندگان بخش  ها و سوكميسيون كميسيون
 خصوصي شركت داشتند. 

صي در نظر داشت و از دولت هايي كه بخش خصو ها و پروژه طرح   
خواستند كه موجبات و امكانات زيربنايي، اعتباري و مقرراتي الزم را براي  مي

ها مديران و  بعضي از رشته درآنان فراهم نمايد زياد بود. بطوريكه 
 يريزان و مجريان بخش دولتي پيش گذاران خصوصي از برنامه سرمايه

شدم با مباشران  موارد مجبور مي گرفتند. خوب بخاطر دارم كه در بعضي مي
وشنود شوم كه با  بخش خصوصي جلسه كنم و با آنان وارد بحث و گفت

هاي  انداز اقتصادي مملكت چطور برنامه گناهاي موجود در چشمنتوجه به ت
يافته آينده  هاي موجود و يا توسعه خود را تنظيم كنند و در قالب ظرفيت

 گيري نمايند. تصميم

 
ر اين اقدام و فكر به مسئلة امكان توانمند شدن در عرصة آيا دتالش ـ 

شد؟ اين فكر كه ايران بتواند روزي در  تجارت خارجي و صادرات توجه مي
عرصه صادرات حداقل در منطقه خود عرض اندام كند چقدر زمينه داشت و 

 امكان آن تا چه اندازه عينيت داشت؟
 

يجاد امكانات براي ـ ما عالوه بر تالش براي توسعه صادرات و ا
توليدكنندگان صنعتي و مواد كشاورزي براي صدور محصوالت خود، در 

كرديم امكانات براي صادرات  تماس و مذاكرات با كشورهاي ديگر سعي مي
هاي آخر پيمانكاران و مهندسين مشاور را تشويق  بوجود آيد. حتي در سال

ر خليج فارس كرديم كه در كشورهاي همجوار، بخصوص كشورهاي كنا مي
و عربستان سعودي سعي كنند در مناقصات شركت كنند و مطالعه و اجراي 

 هاي آن كشور را بعهد بگيرند.  طرح
گرفتاري اصلي ما در اين زمينه مسئله نيروي انساني متخصص بود. چون    

از يكطرف خواهان توسعه بخش خصوصي بوديم و در مقابل با آزادي و 

ي در پيشنهاد حقوق و مزاياي خيلي باالتر از سهولت مباشران بخش خصوص
دولت ما براي خودمان رقيب سرسختي را  هاي وابسته به دولت و سازمان

التحصيالن خارج و داخل  حل در تشويق فارغ بوجود آورده بوديم. تنها راه
هاي  كشور بود به شروع بكار در درون ميهن. خوب بخاطر دارم كه در سال

التحصيالن خارج از كشور  هزار نفر از فارغ 15تا  14بين قبل از انقالب سالي 
. در دپرداختن گشتند و به كار و فعاليت در ميهن خود مي به ايران باز مي

گفته آقاي معين وزير سابق علوم جمهوري اسالمي سالي در  هحاليكه امروز ب
التحصيل دانشگاهي از ايران خارج  هزار نفر ديپلمه و فارغ 185حدود 

 وند. ش مي
 

ها در كتب و  در يكي دوسال گذشته ما در مطالعاتمان در اين زمينهتالش ـ 
مجالت گوناگون ايراني داخلي و خارجي، تصادفاً چندين بار به نام و 

هايي از گذشته و امروز كارخانجات خودروسازي  چگونگي تأسيس، ارزيابي
 ايم.  ناسيونال برخورده ايران

هاي صنعتي بزرگ در بخش  همان نمونه بنگاهناسيونال يكي از  ايران   
خورشيدي پايه گذاري شد. شما چه  40خصوصي بود كه در آغاز دهة 

هاي ديگري را بخاطر داريد، كه بخش صنعت و توليدات صنعتي يا  نمونه
آميز بوده و بعد به  هاي ديگر حضورشان در بازار آزاد اقتصادي موفقيت بخش

 ناسيونال دچار شده باشند؟  سرنوشت ايران
 

برخوردار ـ تلويزيون و ساخت المپ  / ـ  محلوجي ـ الياف مصنوعي
جعفر اخوان ـ جيپ  / آزمايش ـ اتوبوس و تلويزيون و يخچال / الكترونيكي

سينما و  ـمصطفي اخوان ـ موكت فرش ماشيني  / و شورولت و كاديالك
الجوردي ـ روغن نباتي ـ  / كاظم خسروشاهي ـ توليد دارو / توليد فيلم

همدانيان  / قاسميه ـ روغن نباتي / نساجي در اصفهان ـ گروه صنعتي بهشر
سادات  / يه ـ كاشي ايرانارا / ابتهاج ـ سيمان تهران / ـ سيمان ـ نساجي

 / فرمانفرمائيان ـ روغن ماشين ـ اتوبوس دوتيس / تهراني ـ الياف و جوراب
اسكندر و سياوش ارجمند ـ كارخانه  / سسودآور ـ كاميون و اتوبوس مرسد

 ارج ـ كاالي صنعتي براي منازل

 
در آن دوره براي تأسيس يك بنگاه خصوصي؛ مؤسسين عمدتاً چه تالش ـ 

شد و قوانين و  كردند، چه مجوزهائي بايد دريافت مي مراحلي را بايد طي مي
 مقررات اقتصادي دولت تا چه ميزان با اين اقدامات همراه بود؟ 

 
ـ ضوابط و مقررات هر قدر هم صحيح و منطقي و از نظر ملي موجه باشد 

تر باشد توسعه و  تر و نرم وپاگير است. هرقدر ضوابط و مقررات  ساده دست
ها از مقررات  در آن زمان هم خيلي شود. مسلماً تر انجام مي گسترش سريع

كه چقدر  كشند كنند، آه مي پشت سر نگاه مي ناليدند. ولي حال كه به مي
 ستيم.نرا ندا خوب بود آنزمان و ما قدر آن

 
هاي عادالنه ميان واحدهاي مشابه وجود  آيا اساساً زمينة رقابتتالش ـ 

ناسيونال، كارخانجاتي بودند يا اجازة  داشت؟ بعنوان مثال آيا در برابر ايران
 يافتند كه تحت شرايط و مقررات يكسان به توليد خودرو پرداخته فعاليت مي

 ناسيونال به رقابت برخيزند؟ و براي حضور در بازار اتوموبيل ايران با ايران
 

سياست دولت در جهت استفاده صحيح از منابع بود و با توجه به  ـ مسلماً
شد  هاي موجود و احتراز از تشديد تنگناها، سعي مي ها و ظرفيت محدوديت

ائي كنيم. ولي از طريق اطاق صنايع و بازرگاني راهنمراكه بخش خصوصي 
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زاد آشد. البته رقابت  آن معنا نيست كه رقابت وجود نداشت يا ديده نمي اين به
بود ولي با دادن اطالعات و آمار و باز بودن درب نهادهاي دولتي براي كسب 

شد كه بخش خصوصي در جهت منافع ملي و گروهي  اطالع و آمار سعي مي

 هدايت شود.

 
واقعيت داشت كه هيچ بنگاه اقتصادي در  اين گفته تا چه ميزانتالش ـ 

قادر به رشد « دستگاه»هاي خاصي در  بخش خصوصي بدون رابطه و حمايت
 و گسترش و كسب موفقيت نبود؟

 
ـ اين مطلب در تمام كشورهاي دنيا چه پيشرفته و چه در حال رشد و 

تواند فقط محدود به روابط  ها با هم نمي پيشرفت مطرح است. روابط انسان
گذارد. اين موضوع  در كار و زندگي هم اثر مي ولتي و خانوادگي باشد. طبعاًد

حتي در كشورهاي با اقتصاد بسته و صددرصد دولتي هم صادق است. برادر 
رئيس جمهور قراردادهائي بسيار  راش با كارت بعلت برادري رپرزنديت كارت

هاي افريقائي چرب و نرم با ليبي بست. پسر ميتران بعلت معامالتي با كشور
محاكمه و محكوم شد. پسر مارگارت تاچر چندي پيش گرفتاري با محاكم 
انگلستان داشت. مهم اينستكه دستگاه قضائي مملكت از استقالل كامل 

 برخوردار باشد تا بتوان باين تخلفات پايان داد يا به حداقل رساند. 
 باشد. توانست در شرايط آن زمان يك استثناء بهرحال ايران نمي   

 
دهند؛ در كشورهايي كه ورود به  هاي مختلف نشان مي تجربهتالش ـ 

هاي اقتصادي نيازمند دريافت مجوزهاي گوناگون از ادارات و  فعاليت
نهادهاي مختلف دولتي است، زمينه رشد فسادمالي بيشتر است. زيرا اين امر 

اجراي دهد كه  به مديران و عوامل دستگاه بوروكراسي اين امكان را مي
تصميمات و اقدامات مربوط به آن فعاليت را متوقف يا مانع تراشي كنند. 

 رژيم گذشته, از اين نوع اتهامات بري نبود.
 

ايكه  شد. ولي با تجربه چنين اتهاماتي به رژيم گذشته وارد مي ـ مسلماًَ
با كشورهاي پيشرفته و بعضي  سسال گذشته در تما 26اينجانب در اين 
توانم بگويم كه دستگاه دولتي  ام به جرأت مي ال رشد داشتهكشورهاي در ح

المنفعه از نظر  هاي وابسته به دولت و عام ايران و كاركنان دولت و سازمان
نفس و صحت درستي از تمام كشورهاي در حال رشد كه بازديد  سالمت

ام بهتر بود و قابل مقايسه با بسياري از كشورهاي پيشرفته بوده است.  كرده
توانم بگويم يكي از بهترين  اندازي كه به جرأت مي كارراه ,نظر كارآئي از

 كشورها بوده است. 
 

 تي و ميزان همراهي آنها با تقويت ـميمات حكومـاز مقررات و تصتالش ـ 

اي در اين باره وجود دارد آنهم در  بخش خصوصي صحبت كرديم. اما نمونه
دوران رشد بخش خصوصي اقتصاد كه احتياج به توضيح بيشتري دارد. يعني 

كتاب خاطراتتان آن را  كه شما نيز در« قانون گسترش مالكيت صنعتي»

ايد. لطفاً ابتدا بفرمائيد؛ مضمون اين قانون چه بود و شامل  مورد نقد قرار داده
 شد، بخش خصوصي يا دولتي؟ چه بخشي از صنعت مي

 
ـ قانون گسترش مالكيت صنعتي براي شركت دادن كارگران و كارمندان 

اي  مصاحبهواحدهاي صنعتي در مالكيت آن واحد صنعتي بود. اگر در 
اينجانب انتقادي كردم راجع به صحت و فلسفه و فوائد آن نبود بلكه به 

اء و تصويب آن بود. در آن زمان اينجانب مسئوليت وزارت كار و شروش ان
ست بصورت خوا اگر دولت چنين قانوني را مي اموراجتماعي را داشتم. طبعاً

وزارت كار و امور  بايست نظر حه تقديم مجلس نمايد قبل از طرح آن مييال
اجتماعي را بخواهد. در حاليكه اين برنامه در وزارت اقتصاد تهيه شد و 

مجلس داده شد. اينجانب از اين روش كار  دولت آورده شد و با فوريت به به
كنم. ولي با فلسفه اين قانون موافق بودم در  انتقاد كرده بودم و امروز هم مي

تم. زيرا در آن زمان اعتقاد داشتم كه ي آن حرف داشاجرا ةجزئياتش و نحو
موجب  هشود. زيرا كسي كه ب ار سرمايه از كشور ميرموجب ف اين نحوة اجرا

گيرند و بين كارمندان و كاركنان توزيع  قانون قسمتي از سهامش را از او مي
گذاري نخواهد  دهند دوباره سرمايه او مي كنند. پولي را كه از اين راه به مي

 كند. كه همين طور هم شد.  رج منتقل ميكرد و به خا
 

چه انگيزه، برنامه يا فكري پشت چنين طرحي بود؟ آيا به اين تالش ـ 
خواستند جلوي تمركز ثروت يا سرمايه در دست افراد معيني را  ترتيب مي

ها  خواستند مردم ـ كارگران ـ را به امر كاراندازي نقدينه بگيرند؟ يا اينكه مي
ن در كارهاي توليدي كشور تشويق كنند؟ و اصالً هدف و پس اندازهايشا

 اصلي چه بود؟
 

ـ هدف در اصل سياسي بود. چون دوراني بود كه حركت چپ در بين جوانان 
و روشنفكران خيلي قوي شده بود و همه دستگاه و رژيم را به طرفداري از 

 زد كردند. اتحاد شوروي هم به اين موج دامن مي داري محكوم مي سرمايه
العمل متقابلي داشت اين بود  دستگاه براي مقابله با اين حمالت نياز به عكس

كه طرح اين برنامه مشاركت كه در كشورهاي ديگر هم عمل شده بود از 
 جمله فرانسه و يوگسالوي تيتو، در ايران نيز بصورت مذكور عمل شد. 

 
فكر تأثير نهايي چنين اقداماتي بر بخش خصوصي چه بود؟ اين تالش ـ 

چقدر توانست به اهداف خود نزديك شود؟ آيا واقعاً مالكيت صنعتي خصوصي 
  ركتهايـهاي بزرگ به ش تها بنگاهـترش يافت؟ آيا در انـطح مردم گسـدر س

 

  شركت و گروه اقتصادي،  663در آن زمان سعي ما براين بود كه سهم بخش خصوصي هرچه ممكن است بيشتر شود در حاليكه بعد از انقالب
درصد توليد ناخالص ملي در دست  80كشاورزي همه مصادره شدند و در نتيجه امروز بيش از چه صنعتي، چه بازرگاني، چه خدمات و باالخره 
جز  اند و اين واحدها عمدتاً تجربه در رأس واحدهاي بزرگ اقتصادي قرار گرفته تخصص و بي بخش دولتي و يا شبه دولتي است و افراد بي

 ضرر و زيان فايده ديگري ندارند. 

 
 گشتند و به كار و فعاليت در ميهن  التحصيالن خارج از كشور به ايران باز مي هزار نفر از فارغ 15تا  14انقالب سالي بين هاي قبل از  در سال

التحصيل  هزار نفر ديپلمه و فارغ 185گفته آقاي معين وزير سابق علوم جمهوري اسالمي سالي در حدود  ه. در حاليكه امروز بدپرداختن خود مي
  شوند. ان خارج ميدانشگاهي از اير
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 ؟سهامي عام بدل شدند
 

آيد نياز به زمان دارد تا  ـ هر فكر تازه كه بصورت برنامه اجرائي در مي
خود را ظاهر سازد. انقالب اسالمي همه صحت و عملي بودن و مفيد بودن 

چيز را بهم ريخت و اصل قضيه كه مالكيت است را پايمال كرد و هنوز پس 
سال وضع مالكيت چه مالكيت صنعتي و چه مالكيت ساختمان و  26از 

 مالكيت كشاورزي و حتي منازل شخصي معلوم نيست.

 
صنايع يا بنگاههاي آيا اينطور نيست كه اصوالً هنگاهي كه بخواهند تالش ـ 

كنند. يعني  اقتصادي دولتي را خصوصي كنند از چنين روشي استفاده مي
سهام آنها را به مردم حال يا پرسنل آن واحد يا بصورت سهام در بورس به 

آيد كه اين روش بصورت  فروشند در ايران آن زمان بنظر مي افراد ديگري مي
 عكس انجام شد؟ 

 
مروزه ما مثال تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و همينطور است. ا  ـ مسلماَ

دولت بود و پس از بهم ريختن  بهمتعلق روسيه را داريم كه تمام اقتصاد 
ورها خوب عمل كردند و امروز داراي شهاي كمونيستي بعضي از آن ك رژيم

هاي  اند و بعضي ديگر راه اقتصاد آزاد هستند و عضو اتحاديه اروپا شده
 وز دچار مافيا بازي و كارهاي غيرقانوني و مخرب هستند.نادرست رفتند و امر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اساساً در كشورهايي نظير ايران، اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، بطور تالش ـ 
داري  پذير است؟ با توجه به اينكه در ايران هيچگاه سرمايه كامل چقدر امكان

خصوصي و فعاليت بازار آزاد به طور كامل ممنوع نبوده است، چه تفاوتي از 
ه و نظام جمهوري اسالمي نظر ساختار اقتصادي ميان نظام پادشاهي گذشت

امروز وجود دارد؟ چرا امروز در ايران از وجود اقتصاد دولتي يا حداقل ساختار 
شود، اما در دوران پادشاهان پهلوي بويژه دورة  دوگانه سخن گفته مي

محمدرضاشاه پهلوي عليرغم دست قدرتمند حكومت و دولت در اقتصاد باز 
 گردد؟  داري آزاد ياد مي مايههم از نظام اقتصادي آن تحت عنوان سر

 
 روهفت سال سلطنت پهلوي را بايد با دقت بررسي كرد. د ـ دوران پنجاه

دوران رضاشاه كه مقارن دوراني بود كه در ايتاليا ديكتاتوري فاشيستي روي 
لمان هيتلر و در اتحاد شوروي استالين. آكار آمده بود در اسپانيا فرانكو، در 

د را بهترين نمونه پيشرفت و ترقي و تعالي معرفي همه اين سران رژيم خو
كردند. در همسايگي ما با شكست امپراتوري عثماني، آتاتورك برسركار  مي

برد. بقيه  آمده بود و مقتدرانه مملكت خود را بسوي تجدد و ترقي پيش مي
الحمايه يا مستعمره بودند. رضاشاه ايراني  ورهاي اطراف ما هم يا تحتشك

هاي اروپائي  رفت همه چيز براساس مدل كه بطرف تجدد مي بوجود آورد
شد. نهادهاي دولتي، قوانين و دستگاه  بخصوص فرانسه و بلژيك ساخته مي

قضائي، آموزش و پرورش همه از دست آخوندها و اعضاء خانواده قاجار 
گرفته شد و بدست مديران و افراد متخصص و شايسته داده شد. با توجه به 

شكل گرفت و از تجارت خارجي گرفته  همار طبعاَ اقتصاد دولتي ك ةاين زمين
در آن  .تا صنايع بدست دولت افتاد و در نتيجه تحول عظيمي صورت گرفت

 زاد معناي خاصي نداشت. آزمان اقتصاد 
در دوران محمدرضاشاه با توجه به تحوالت پس از جنگ دوم جهاني،    
بخصوص در زمينه خدمات و  آهستگي صنايعي در ايران بوجود آمد و به

اي پديدار گشت. نهضت ملي شدن نفت و عواقب  هاي تازه بازرگاني حركت
بخش  30هاي  آن موجب بحران و ركود اقتصادي شد. از نيمه دوم سال

اي خود را ه ها و تالش نه فعاليتهخصوصي قدرت و قوتي پيدا كرد و پ
قدرت و قوتي هاي دهه آخر بود كه بخش خصوصي  گسترش داد. در سال
و غور و بحث و گفتگو با بخش  توانست مورد شور پيدا كرده بود كه مي

كرد.  دولتي قرار گيرد و زمينه فعاليت و اختيار بيشتري براي خود مطالبه مي
زاد را در ميهنمان آوضعي كه اقتصاد  ما احتياج به زمان داشتيم كه برسيم به

 بوجود آوريم.
همين مسائل  1976ا شخص پادشاه در سال دارم در گفتگوئي ب بخاطر   

سال نياز دارم كه  فرمودند من ده مورد بحث دوجانبه ما بود. ايشان مي
هاي سياسي و  زاديآزيربناي اقتصاد مملكت را كامل كنم. آنوقت تمام 

زاد زندگي كنند. كاش اين آرزو و آاقتصادي را خواهم داد تا مردم مرفه و 
 يافت تحقق پيدا كند. رصت ميرماني كه ايشان داشتند فآ

 
     با سپاس و تشكر از شماتالش ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ايكه شد ولي با تجربه اتهاماتي به رژيم گذشته وارد مي 

با كشورهاي  سسال گذشته در تما 26در اين  من

ام به  پيشرفته و بعضي كشورهاي در حال رشد داشته

توانم بگويم كه دستگاه دولتي ايران و كاركنان  جرأت مي

المنفعه از نظر  هاي وابسته به دولت و عام سازماندولت و 

نفس و درستي از تمام كشورهاي در حال رشد   سالمت

با بسياري از كشورهاي  وام بهتر  كه بازديد كرده

اندازي  كارراه ,بود. از نظر كارآئيقابل مقايسه پيشرفته 

  .دتوانم بگويم يكي از بهترين كشورها بو كه به جرأت مي
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 فرهاد يزدي 

 .بخش خصوصي در ايران پيش از انقالب

 
 
  هاي اقتصادي، در هر كشوري سد بزرگي در راه توسعة  در جهان روشن كرده كه دولتي كردن بنگاهتحوالت اقتصادي پنجاه سال گذشته

هاي مشابه دولتي، ارجحيت دارد. اما براي اين  پذيري و كارآيي بيشتر اقتصادي، بربنگاه خصوصي با قابليت انعطاف اقتصادي بالفعل است. بخش

 ساختارحقوقي و سياسي مناسب در داخل كشور دارد. خود رشد كند، نياز به استعداد بالقوه خصوصي بتواند نزديك به كه بخش

 
 

هر ملت، توسعة اقتصادي يك هدف نهائي است. باالترين هدف هر براي 
اقتصاد ايجاد اشتغال و كاستن از نرخ بيكاري است. براي توسعة اقتصادي و 

انداز ملت يا  گذاري است كه توسط پس سرمايه ايجاد اشتغال، نياز به
انداز ملت كه تبديل  گردد. پس گذاري خارجي، تامين مي سرمايه

اندازه كافي بزرگ باشد، تضمين الزم براي  شود، اگر به گذاري مي سرمايه به
 دهد. حفظ ايجاد اشتغال  و باال بردن سطح زندگي در آينده را مي

معيارها سنجيده شود، ژرفاي سقوط اگر عملكرد اقتصادي ايران با اين 
چند رقم  شود. تنها به وشش سال گذشته روشن مي اقتصاد ايران در بيست

هاي آمارگيري ايران كوشش شده  شود. باوجودي كه توسط سازمان اشاره مي
سال( كه در مقايسه با ديگر كشورها بايد  64تا  15جمعيت فعال ايران )بين 

ميليون نفر  37وبيش  رقم كم گرفته شود، بهدرصد جمعيت در نظر  60تا  50
گيرند. با اين  ميليون نفر در نظر مي 21رسيم. در حالي كه اين رقم را تنها  مي

سال، نرخ بيكاري  24تا  15: بين جوانان 1حال آمار بيكاري بسيار باال است
تا  15درصد است. در صورت ادامه روند كنوني نرخ بيكاري بين جوانان  34
درصد خواهد  52سرعت رشد خواهد كرد و در دوسال آينده به  بهسال  29

درصد جمعيت شاغل را تشكيل  13رسيد. نرخ بيكاري در ميان زنان كه تنها 
 باشد.  در صد مي 40دهند،  مي

و جنگ هشت ساله با عراق، « اقتصاد اسالمي»در اثر انقالب و پياده كردن 
هاي دراز قابل جبران نخواهد بود.  براقتصاد ايران ضرباتي وارد شد كه تا سال

ميليارد دالر و درآمد سرانه آن  70درآمد ناويژه داخلي ايران  1978در سال 
يعني پس از گذشت  2000نرخ روز( بود كه اين ارقام در سال  دالر)به 1944

دالر گرديدند. با احتساب اين امر  1046ميليارد دالر و  67ترتيب  سال به 22
دالر و يازده سنت در  264برابر با  1978دالر در سال  100كه قدرت خريد 

شود. با اين حساب درآمد  باشد، عمق فاجعه بيشتر نمايان مي مي 2000سال 
 25تنها برابر با كمي بيش از  1978دالر سال  به 2000ناويژه ايران در سال 

وشش صدم توليد ناويژه ملي در سال  ميليارد دالر گرديده كه برابر با سي
  2گردد. بالغ مي 1978دالر سال  398رقم  شود و درآمد سرانه به مي 1978

سرعت درسراشيب سقوط  مدت كه اقتصاد ايران به از سوي ديگر در همين
سرعت سطح  رشد جهان به كرد، اقتصاد كشورهاي پيشرفته و روبه حركت مي

اخلي ايران بردند. در اين دوران كه از توليد ناويژه د زندگي افراد را باال مي
ميليارد دالر و تركيه )بدون در آمد  838ميليارد دالر كاسته شد، چين  سه

درآمد ناويژه داخلي خود  ميليارد دالر به 146نفت( در همسايگي ايران 
و  1978سخن ديگر توليد ناويژه داخلي چين چهارونيم برابر سال  افزودند. به

 چهار برابر شدند. تركيه نزديك به
هاي بزرگ و  منفي اقتصادي ايران كه همراه با دولتي شدن بنگاهاين رشد 

هم  در دوراني كه بسياري از كشورهاي جهان  متوسط اقتصادي بود و آن
سرعت در حال پيشرفت اقتصادي بودند، برداشت ما را از اقتصاد دوران  به

خصوصي مغشوش  ويژه نقش گروه باالي بخش اسالمي و به پيش از انقالب
 رسد )كه در مقايسه با وظعيت امروز، نظر مي ت. همه چيز زيباتر بهكرده اس

واقع زيباترهم هست(. اما اقتصاد ايران بر پايه درآمد نفت بنا شده بود و  به
هاي  پايه ساختار اقتصادي ايران در دوران پيش از انقالب، براي رسيدن به

 گسترش، راه درازي در پيش داشت. الزم براي اقتصاد رو به
دون اين كه بخواهيم وارد بحث طبيعت و حدود مداخله دولت در اقتصاد ب

بشويم، الزم است گفته شود كه تحوالت اقتصادي پنجاه سال گذشته در 
هاي اقتصادي، در هر كشوري سد  جهان روشن كرده كه دولتي كردن بنگاه

خصوصي با قابليت  بزرگي در راه توسعة اقتصادي بالفعل است. بخش
هاي مشابه دولتي، ارجحيت  يري و كارآيي بيشتر اقتصادي، بربنگاهپذ انعطاف

استعداد بالقوه خود  خصوصي بتواند نزديك به دارد. اما براي اين كه بخش
ساختارحقوقي و سياسي مناسب در داخل كشور دارد. ساختار  رشد كند، نياز به

شد. با سياسي و حقوقي از ديگر عوامل، بر رشد اقتصادي اثر گذارتر مي
خصوصي و دست پرورده آن ـ رده  جهت نقش دولت بر بخش درست بدين
توان مثبت برآورد  خصوصي ـ در دوران پيش از انقالب را نمي باالي بخش

 كرد.
عنوان « حمايت از صنايع داخلي»نظريه اقتصادي غالب در ايران كه بعنوان 

بازرگاني  هاي گمركي و سود شده بود، با جلوگيري از واردات و وضع تعرفه
اي را در اختيار آن بخش قرار داده بود. اين وضع  سنگين، بازار حمايت شده

خصوصي متورم، ناتوان و فلجي را بار آورد كه در  توانست بخش تنها مي
رقابت در سطح جهاني نبودند. منطق اين  دنياي آن روز و پس از آن قادر به

ياز دارد كه مورد حمايت دولت تز بر اين پايه بود كه صنايع نوبنياد هر كشور ن
طور مستقل، روي پاي خود بايستند. براساس  بوده تا هنگامي كه بتوانند به

اين نظريه، اولويت با صنايعي است كه توليدات آن جانشين واردات گردنند. 
اي هستند. در اين نظريه  يعني صنايعي كه داراي بازار تثبيت شده و جا افتاده

ندارند و اگر داشته باشند تنها نقش جانبي را بازي صنايع صادراتي مكاني 
كرده و تصادفي هستند. اما بايد توجه كرد كه تنها در بازار صادراتي و در 
درجه دوم دست كم در بازار داخلي كه با رقابت برابر با ديگر توليدكنندگان 

سطح كارآيي مطلوب برسند. در  توانند به روبرو باشند، صنايع و خدمات مي
ر اين صورت اين بخش هيچگاه آموزش الزم براي رقابت را فرا نگرفته و غي

حمايت دولت براي ادامه زندگي خواهد داشت. ايران بخاطر  هميشه نياز به
دست آوردن ارز الزم براي واردات، نياز  صادرات براي به درآمد نفت، به
توانست چنين نظام اقتصادي را تحمل كند. نتيجه آن  نداشت و مي

خصوصي بود كه تنها در يك بازار بسته حمايت شده، در  گيري بخش لشك
تنفس بود. در اين ميان بازنده اصلي اقتصاد ايران و مصرف  پناه دولت قادر به

تر و تنوع  كاالهائي با كيفيت پايين كنندگان بودند كه با هزينه باالتر به
 محدودتر، دسترسي داشتند.
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شدت  بخش خصوصي در دوران قبل از انقالب در ايران براي زنده ماندن به 
هايي  كرد در چه رشته به دولت وابسته بود. اين دولت بود كه تعيين مي

كرد. بدون  ها را تعيين مي توان فعال بود و حتا ميزان توليد و سطح قيمت مي
د. اين دولت بود رشته توليدي و يا مالي جديد ممنوع بو اجازه دولت ورود به

هاي فروش را نيز  اي قيمت داد و تا اندازه كه اجازه افزايش ظرفيت را مي
كرد. در نتيجه تمام اين عوامل، دولت نوع و سطح رقابت را تعيين  تعيين مي

كرد كه معناي آن در اختيار گذاردن بازار حمايت شده در اختيار اين گروه  مي
رحفظ و ايجاد رقابت و حمايت از بود. نقش دولت از نقش نظارتي كه ب

نقش دخالت در  تر بود و به مصرف كننده محدود مي شود، بسيار گسترده 
 جزئيات رسيده بود. 

 
 1356تا  1351هاي  ارقام صادرات نفتي و غير نفتي ايران بين سال نگاهي به

 دهد. كاهش صادرات در اين دوران را نشان مي
 

صادرات  يصادرات غير نفت درآمد نفتي   سال
 غير نفتي به كل

51  2536        439،8            
14،0 % 

52  5073        634،7         
8،0% 
53  18762                   581،5         
3،0% 
54  19054                   592،2         
3،0% 
55  20671       539،2          
2،5 % 
56  20714       523،2          
2،4 % 

 ميليون دالر ارقام به
 1364منبع: ترازنامه بانك مركزي سال 

 
نبايد انتظار داشت كه صادرات  1353با باال رفتن سريع درآمد نفت در سال 

تا  1351همان نسبت ترقي كند. اما صادرات غير نفتي ايران از سال  نيز به
ته است كه درصد در سال رشد داش 3درصد و يا ميانگين  18تنها  1356

باشد. در آن  تر مي ها نيز پايين احتمال بسيار زياد، از نرخ تورم در آن سال به
توان ادعا كرد كه  ها رشد منفي داشته است. مي صورت صادرات در آن سال

تري يافته و طبق گزارش بانك  صادرات غير نفتي ايران امروز افزايش بيش
صادرات ايران را تشكيل در صد كل  11اين نسبت  2000جهاني در سال 

ميليارد دالر صادرات نفتي و غير نفتي ايران(. البته بايد در  3،3و  27دهد ) مي
اسالمي دقيق نيستند. با  نظر گرفت كه آمار و ارقام داده شده در جمهوري

اين حال اقتصاد ايران در پيش از انقالب، مانند امروزتمام بر پايه درآمد نفت 
دست آمده از نفت  وصي بر پايه ارز آسان و فراوان بهخص بنا شده بود. بخش
خصوصي نه بر مبناي كار وتوليد  عبارت ديگر رشد بخش رشد كرده بود. به

 دست آمده از دل خوزستان، زنده بود. ايراني بلكه درسايه نعمت طبيعي به
هاي سنگين گمركي و سود  صورت وضع تعرفه با جلوگيري از واردات به

داد. با  صنايع ايران ارايه مي بازار آماده و بدون رقابتي را به بازرگاني، دولت
باالرفتن درآمد نفت و افزايش توليد ناويژه ملي، تقاضا نيز هر روزه افزايش 

سرعت رو  يافت. در اين شرايط بهينه يعني بازار حمايت شده، تقاضاي به مي
توانست هر  يخصوصي نم رشد و بيست ميليارد دالر درآمد ارزي، اگر بخش به

تر و ثروتمندتر شود، تعجب آور بود. اين موقعيت  روز از روز پيش بزرگ
داد، سبب ايجاد نوعي  استثنايي كه بهمراه خود سود بسياري را نويد مي

خصوصي با منابع  بخش خصوصي و يا خواستاران ورود به مشاركت بين بخش
افزايش  آن بهگرديد كه نتيجه نهايي  قدرت سياسي و ديوان ساالران مي

خصوصي  فساد و استفاده از مراكز قدرت در تحكيم موقعيت بخش
خصوصي و يا دولتي ايران  انجاميد. البته منظور اين نيست كه بخش مي
طور دربست فاسد بود بلكه بايد گفته شود  كه شرايط براي فسادپذيري  به

نبال برقراري د تر به خصوصي با انتخاب راه كوتاه آماده بود و بسياري در بخش
نوعي اشتراك منافع با مراكز قدرت بودند. مشاركت مراكز قدرت حكومتي با 

هاي آخر قبل از انقالب از هيچ نظر پوشيده نبود و  خصوصي در سال بخش
خصوصي كه در هر بازار زنده  كرد. در نتيجه بخش صورتي هويدا عمل مي به

بايد باشد، در ايران جهان كوشا در راه حفظ و افزايش توان رقابتي خود 
انحصاري چون رقابت در  انحصاري خود بود. )شبه دنبال حفظ موقعيت شبه به

هاي ديگري بود كه آنان نيز در اين موقعيت سهيم  شديدترين حالت، با بنگاه
و از آن منتفع بودند(. موسسات مالي و اعتباري در موقعيت مشابهي قرار 

تر بود. از سوي ديگر موسسات  دهداشتند، هرچند رقابت در آن عرصه فشر
سوي  جز حركت به اندازها، مكان ديگري به مالي و اعتباري براي هدايت پس

اين صنايع و زمين و ساختمان نداشتند. با بزرگ شدن اقتصاد و تنيده شدن 
ها با يك ديگر، فشار براي حفظ چنين وضعيتي هر روز از روز پيش،  بخش
تنها صنايع از حالت خردسالي و تحت حمايت شد. در نتيجه نه  تر مي بيش

حمايت احساس  توانستند بيرون بيايند، بل هر روز نياز بيشتري به بودن نمي
كردند. بايك بحران اقتصادي، مانند كاهش درآمد نفت و يا كسري  مي

 بودجه، بخش بزرگي از اين صنايع در تهديد ورشكستگي قرار داشتند.
هاي اساسي  هاني رقابت كنند، داراي كاستيصنايعي كه نتوانند در سطح ج

هستند كه در پناه حمايت هر روزه نقص آن بزرگتر شده و هرگاه سقوط كنند 
غير از  گذاري خارجي، به ضربه آن شديدتر خواهد بود. در آن دوران، سرمايه

گذاري در رشته استراتژيك نفت و گاز، بسيار محدود و كوچك و  سرمايه
برداري از  ها بيشتر براي بهره گذاري بودند. اين سرمايهبدون توان صادراتي 
شدند صورت  وجود آمده وحمايت مي هاي گمركي به بازاري كه با تعرفه

گذاري )كه در بيشتر اوقات مقدار آن  گرفت و در صورت عدم سرمايه مي
رقيب بسپارند. در نتيجه توليد  شدند بازار ايران را به ناچيز بود(، مجبور مي

تر و  ها در مقايسه با صنايع مادر داراي كيفيت پايين گذاري سرمايهچنين 
قيمت باالتر بودند و آن هم در حالي كه دستمزد كارگر در ايران در مقايسه 

ها چون براي بازار صادراتي  گذاري تر بود. اين گونه سرمايه مراتب پايين به
ر ايران انجام طراحي نشده و تنها با هدف برآورد بخشي از تقاضا در بازا

ايجاد صنايعي كوچك با توان رقابتي و تكنولوژي پايين  گرفت، منجر به مي
گرفت كه بخش بسيار قابل  بودند. گاه صادراتي از اين گونه صنايع انجام مي

عنوان مثال  بلوك شرق و برمبناي پاياپاي بود. به مالحظه آن مربوط به
كشورهاي اروپاي  ريد كه بهاتوبوس مرسدس بنز ساخت ايران را در نظر بگي

شد. در حقيقت تنها كاري كه اين قراردادهاي پاياپاي  مي« صادر»شرقي 
بود با محصوالت « مارك آلمان»داد، مبادله ارز بسيار كمياب  انجام مي

توانستند  صنعتي اروپاي شرقي. توليدات كشورهاي اروپاي شرقي، چون نمي
كسب ارز قابل تبديل نبودند. با چنين  در بازارهاي جهاني فروش كنند، قادر به

در حقيقت ايران مارك آلمان كه ارزي بود قابل تبديل و خواهان « صادراتي»
كرد كه  بسيار داشت را صادر و بجاي آن پول بلغاري ويا روماني وارد مي
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گذارد. « صادرات»خواهاني نداشت. بسختي بتوان نام چنين دادوستدي را 
ت سُنتي مانند فرش و خشكبار و برخي مواد بدون در نظر گرفتن صادرا

معدني، تعداد صادر كننده صنعتي واقعي در ايران شايد از انگشتان دست 
 كرد. تجاوز نمي

داخلي « توليد كننده»عنوان  دست آمده از حمايت دولتي به چون درآمد به
بسيار باالتر بود تا سود حاصل از افزايش كارآيي توليد، محرك كافي براي 

گذاري در ماشين آالت و شگردشناسي كه بتواند افزايش توليد و  سرمايه
كارآيي بهمراه آورد، وجود نداشت. در چنين شرايطي بدون وجود محرك 

برابر شدن درآمد  4ماندند. البته با  الزم، صنايع كوچك و ابتدايي باقي مي
د. طبيعي است كه صنايع كشور رشد بااليي را نشان دهن 53نفت در سال 

شود، با صنايع در سطح  هنگامي كه از كوچك ماندن صنايع صحبت مي
وجود آمدند  جهان و يا صنايعي كه در كشورهاي همپايه مانند تايوان و كره به

گردد. صنايع  اند، مقايسه مي هاي صنعتي تبديل شده غول و امروز هر يك به
ردهاي جهاني استاندا آن كشورها مجبور بودند كه در زير فشار، خود را به

 برسانند و آن هم بدون درآمد باال و بسيار ارزان نفت.
 
o  و جنگ هشت ساله « اقتصاد اسالمي»در اثر انقالب و پياده كردن

هاي دراز  با عراق، براقتصاد ايران ضرباتي وارد شد كه تا سال
درآمد ناويژه داخلي  1978قابل جبران نخواهد بود. در سال 

نرخ روز(  دالر)به 1944و درآمد سرانه آن ميليارد دالر  70ايران 
سال  22يعني پس از گذشت  2000بود كه اين ارقام در سال 

دالر گرديدند. با احتساب اين  1046ميليارد دالر و  67ترتيب  به
دالر و  264برابر با  1978دالر در سال  100امر كه قدرت خريد 

نمايان باشد، عمق فاجعه بيشتر  مي 2000يازده سنت در سال 
دالر  به 2000شود. با اين حساب درآمد ناويژه ايران در سال  مي

ميليارد دالر گرديده كه  25تنها برابر با كمي بيش از  1978سال 
شود  مي 1978وشش صدم توليد ناويژه ملي در سال  برابر با سي

 دگرد بالغ مي 1978دالر سال  398رقم  و درآمد سرانه به

 
كرد كه در سطح  ا آزاد گذارده و آنان را مجبور ميتز اقتصادي كه صنايع ر

اين نظريه  جهاني رقابت كنند، امروزه هواداران بسياري يافته است. بنا به
سطح مطلوب تلفيق  صنايعي كه بتوانند ارز صادراتي بدست آورند به

رسند ويا تحت فشار رقابت از ميدان خارج خواهند  تكنولوژي و نيروي كار مي
رشد، با ارايه توليد ارزان كه ناشي از سطح پايين  رهاي روبهشد. اين كشو

شوند. كم كم با جذب شگردشناسي  درآمد است وارد بازار جهاني مي
گردد، به  گذاران خارجي تامين مي تر كه بخشي از آن بوسيله سرمايه پيشرفته

كنگ، سنگاپور و  يابند. كره، تايوان، هنگ سطح باالتري از توليد دست مي
اي هندوستان  اند و امروز نمونه آن چين و تا اندازه مالزي اين راه را پيموده

 هستند. 
اي  درجه 180نمونه بسيار روشن در حال حاظر چين است كه با چرخش 

خصوصي بسيار فعال آن امروز يكي  هاي مائو را كنار گذارده و بخش سياست
نظراند در آينده  از بازيكنان اصلي در صحنة جهاني است. بسياري بر اين

اي  عنوان بزرگترين مركز توليد كارخانه نزديك چين به
MANUFACTURING  در جهان تبديل خواهد شد. در مقايسه صنايع

دولتي حمايت شده چين، تنبل، باد كرده و بدون حمايت مستقيم دولت و 
گفته ديگر با  زندگي نيستند. به سوي آنان قادر به هدايت اعتبارات مالي به

سوي پُر درآمدترين بخش  انداز ملي كه بايد به الت مستقيم دولت، پسدخ
هرز  هاي اقتصادي دولتي، به سوي بنگاه اقتصاد انتقال يابد، با تغيير جهت به

رود. از سوي ديگر با ثبوت قدرت رقابتي در بازار جهاني، چين توانسته  مي
كند كه  است بيش از پانصدميليارد دالر سرمايه خارجي را جذب كشور

ها شغل ايجاد كرده و تكنولوژي باالتري چه در توليد، بازاريابي و يا  ميليون
گذاري خارجي در صنايع چين، بيشتر با  مديريت ارايه داده است. سرمايه

گيرد، انجام  هدف صادرات كه بازارهاي كشور صاحب سرمايه را نيز در برمي
اند، يعني داراي توان  كردههايي كه رشد  شود. امروز اين صنايع در رشته مي

منبع اصلي درآمد ارزي چين براي  رقابتي در سطح جهاني هستند، تبديل به
اند كه تضميني است برادامه  تر گرديده آالت پيشرفته خريد تكنولوژي و ماشين

 رشد اقتصادي در آينده.

*** 
يك هاي  پايه توان گفت كه اقتصاد ايران در پيش از انقالب، تا رسيدن به مي

نظام پويا، راه درازي در پيش داشت. با اين وجود، اشكاالت اقتصادي ايران 
در دوران پيش از انقالب، با كمي گشايش در فضاي سياسي كه اجازه مطرح 

توانست  كرد، مي هاي ديگر و مبارزه با فساد را فراهم مي ها و راه شدن نظريه
گذاري  سي، سياستشرايط مناسبتري دست يابد. با باز شدن فضاي سيا به

بحث و نقد  دست آورده و به اقتصادي مجبور بود كه شفافيت الزم را به
هاي ديگر توسعه، امكان تحولي  شد. با در نظر گرفتن روش گذارده مي

شد. عوامل ديگري نيز درحال شكل  خصوصي نيز فراهم مي اساسي در بخش
توانستند اثر بسيار مثبتي بر اقتصاد ايران بگذارند كه  گيري بودند كه مي

 عبارت بودند از رشد سريع طبقه متوسط و گروه آموزش ديده. 
در اين دوران با خريد شگردشناسي از كشورهاي ديگر، كه از محل درآمد 

شد، بسياري از صنايع در ايران شكل گرفتند. اين تحول  نفت تامين مي
هاي مختلف فني، مالي و  ها در رشته ر تحصيل كردهگي همراه با افزايش چشم

مديريت، پايگاه بسيار مناسبي براي آموزش و تربيت مديران صنعتي و مالي 
بوجود آورد كه اكنون بخش بزرگي در ديگر كشورهاي جهان با موفقيت 
مشغول كاراند. با افزايش اين گروه، فشار براي تغيير و تحول در وضعيت 

يافت. از سوي ديگر، طبقه متوسط كه بخش  ايش مياقتصادي، نيز افز
سرعت درحال توسعه  بزرگي از همين مديران از ميان آنان برخاسته بودند به

خصوصي را  تر بخش دست آوردن قدرت بودند. اين طبقه كه گروه پايين و به
دادند، با رقابت بيشتري در كسب و كارهاي خود روبرو بودند  نيز تشكيل مي

 ستنند به عامل مثبتي در آينده تبديل شوند.توان كه مي
ها، در مقايسه با عملكرد اقتصادي در دوران پس از انقالب،  با تمام كاستي

 درخشد.    خصوصي، بسيار مي اقتصاد ايران و بخش
 

 ـــــ
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 فرخنده مدرس

 اميد، رنگ آزاديرنگ   آبي:
 

هنگام   دهندگان عراقي به تصاوير تلويزيوني رأي
هاي اخذ رأي، در حاليكه با  خروج از حوزه

خود ” جوهرآبي“شادماني انگشت رنگ گرفته از 
دادند، يكي از  عالمت پيروزي نشان مي را به

بيشمار تصاوير خوشايند و اميدواركننده، براي 
كساني بود كه در سراسر جهان با نگراني 
سرنوشت عراق و سرنوشت نخستين انتخابات 

كردند. رنگ آبي  اين كشور در ژانويه را دنبال مي
نگاري براوراق اخذ رأي، هم  جا مانده از انگشت به

در چشم بازيگر اصلي اين صحنه يعني ملت 
عراق و هم در نظر بينندگان در سراسر جهان 

داشتن حق  آزادي و به ها به انسان سمبل اميد به
انتخاب در كشورهائي بدل شد كه تا آن زمان 

 نمود.  معناترين واژه مي آزادي در انتخاب بي
 
اي  هاي عشيره بسياري از جوامع عربي از گروه   

اند. اكثر مردم اين كشورها  و مذهبي تشكيل شده
عنوان  پيش از آنكه عضويت خويش را به

رزمين و واحدي سياسي پذيرا شهروندان ساكن س
اي انساني  باشند، خود را اَحدي از مجموعه

اي خوني يا بدليل  واسطة رابطه شمارند كه به مي
قبيله، قوم يا گروهي  اعتقادات مذهبي مشترك به

اند. عدم تغيير اين مناسبات  مذهبي وابسته
مانده و پيامدهاي آن در دوران جديد، يعني  عقب

اي و مذهبي از  يان قبيلههاي م تشديد رقابت
سو و افزايش فشارهاي بيروني از سوي ديگر  يك

هاي دروني اين جوامع شده  موجب تشديد بحران
وآنها را در معرض فروريزي قرارداده است. 
گزينش و ارجح شمردن قوم يا فرقة مذهبي خود 
و همه چيز و همه كس را تابعي از آن دانستن، 

صدمه موجب خطر چندپارگي حاكميت و 
يكپارچگي سرزميني شده و اين كشورها را در  به

هاي داخلي قرار داده است.  آستانة جنگ
ساله  15هاي مذهبي  هائي نظير درگيري جنگ

ها، مسيحيان، دروزيها و... در  ميان شيعيان، سني
لبنان كه حاصل آن برجاي ماندن كشوري 

هزار كشته بود. امروز اعمال فشار و 150منهدم و 
هاي صاحب قدرت  ركوب از سوي سنيادامة س
سعودي،  هاي شيعه در بحرين و عربستان بر اقليت

يراق  هاي آماده به ها در سوريه يا فلسطيني علوي
هاي خونين در اردن و بربرها  براي ايجاد درگيري

هاي زير  در مغرب و... همه نشانگر آتش
 خاكسترند. 

هاي اين كشورها طي  سران عرب و رژيم   
اند وجود  هة گذشته همواره توانستهچندين د

چنين خطراتي را ابزار توجيه ادامة قدرت 
استبدادي خود كرده و مانع دگرگوني روابط و 

اي ـ مذهبي بشوند. از  ماندة قبيله مناسبات عقب
انداز  عنوان چشم سوي ديگر آنچه امروز به

روي  آزادي در پيش تحوالت و راه رسيدن به
گرفته است، چندان روشن  اين كشورها قرار  مردم

رسد پرداخت بهاي سنگيني را  نظر مي نيست و به
طلبد كه هيچ معلوم نيست، اين مردم حاضر  مي

عنوان نمونه؛ با  به پرداخت چنين بهائي باشند. به
توان به اين پرسش پاسخ مثبت داد، كه  ترديد مي

در صورت وجود آگاهي از قبل و داشتن تصوري 
يات خونين و كشتارهاي از احتمال وقوع جنا

هاي اسالمي و  اي كه تروريست وحشيانه
هاي صدامي در عراق تحت اشغال  ناسيوناليست

نيروهاي نظامي اياالت متحدة آمريكا و 
اند، آيا مردم عراق آماده  راه انداخته اش به متحدين

و داوطلب پرداخت چنين بهاي سنگيني براي 
شدند؟  سرنگوني صدام و كسب آزادي مي

وضعيت امروز عراق، كه در  چنين با توجه بههم

آن با انجام انتخابات، صفبندي و ميزان قدرت 
هاي قومي و مذهبي رسميت يافته است، و  گروه

ممكن است در صورت كوچكترين اشتباهي از 
سنگربندي  سرعت به بندي به هرطرف، اين صف

بدل گردند، اين ترديد وجود دارد كه در پس 
هاي قومي ـ  شدن جنگدرگيري و افروخته 
توان به تحقق آزادي و  مذهبي آيا اساساً مي

دمكراسي اميدوار بود؟ چه تحقق دمكراسي و 
شكفته شدن آزادي در كنار آرامش و امنيت به 
آشتي ملي، حسن تفاهم متقابل و ارادة ماندن با 
هم در يك سرزمين يكپارچه و به ملتي متحد 

 نيازمند است. 
ربة عراق و هم افغانستان در هر صورت هم تج   

ها را نيز  اين پرسش دادن پاسخ منفي قطعي به
آزادي  سازد. چه عراق براي رسيدن به ناممكن مي

و خاتمة تبعيض و سركوب قومي و متوقف 
ساختن جنايات صدام و اطرافيانش و چه 

هاي  افغانستان خسته از يك ربع قرن جنگ
ي اي و در انتها عاصي از حكومت اسالم قبيله

عصر حجري طالبان به بهائي نه چندان اندك 
يعني حضور و اشغال نظامي بيگانگان تن داده و 
هر دو در تالشند، عليرغم مشكالت و موانع 
بسيار بناي دمكراسي را در زير ساية حضور 

 ريزي كنند. نظامي كشورهاي غربي پايه
بنابراين هرقدر دادن پاسخ منفي يا مثبت    

ترديدهاي فوق امروز ها و  قطعي به پرسش
ناممكن باشد و از حد حدس و گمان و گاه از 

ها و منافع سياسي روز فراتر  چارچوب مصلحت
نظر نمي رسد؛ ترديدي در اين امر  نردود. اما به

وجود داشته باشد كه در آيندة عراق ضامن تداوم 
تالش مؤثر در راه استقرار دمكراسي و گسترش 

جتماعي در گرو هاي زندگي ا همة عرصه  آن به
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هاي  ميزان وسعت ادارة مشترك در ميان گروه
هم ماندن و حفظ تماميت  عراقي براي با

سرزميني و تقويت يكپارچگي حاكميت ملي اين 
 باشد.  كشور مي

االمكان واقعي از آيندة عراق  ارائه تصويري حني
كند نتايج انتخابات عراق ،  ايجاب مي

دهندگان و  مذهبي رأي –هاي قومي  گروهبندي
درصد از ملت،  60تركيب نمايندگان برگزيدة 

هاي آتي مجلس و دولت در قبال اين  گيري جهت
ها مورد توجه قرار گرفته و معضالتي  گروهبندي

كه ابعاد گسترده و جدي آنها را اين انتخابات 
 آشكارتر ساخته است، شناخته شوند.   

ر ثبات و معضالتي چون  استقرار هرچه سريعت  
هاي  امنيت در كشوري كه تهديدات تروريست

آشام اسالمي  هاي خون زرقاوي ـ صدامي و كوسه
كه با بوئيدن خون مراكز عملياتي خود را به 

اند، نخستين صدمه را  درون اين كشور انتقال داده
به پروسة دمكراتيزه كردن و برگذاري انتخابات 

عمل آزاد و سراسري عراق زد. اين تهديدات و 
بدان كه بيش از هركس ديگر مردم عراق را 

خاك و خون كشيده است، با خشم رهبران  به
دليل از دست دادن موقعيت ممتاز گذشته  سني به

ـ همراه شد و زمينه عدم شركت نه تنها چهل 
درصد بقية صاحبان حق رأي در عراق را فراهم 

 20ـ  15ساخت، بلكه يك جمعيت تقريباً 
از مشاركت در نخستين گام درصدي از ملت را 

در سرنوشت دمكراسي آيندة مشترك كشور 
ها به مراكز قدرت و  بازداشت. بازگرداندن سني

گيري از اهميت حياتي برخوردار است.  تصميم
نويس قانون  بويژه در تنظيم و تدوين پيش

اساسي اين كشور، كه بايد تا نيمة اوت امسال 
رفراندومي  آماده و دوماه بعد از آن طي برگذاري

رأي مردم گذاشته شود. زيرا در درجة اول از  به
بندي در برابر  گيري و استحكام يك صصف شكل

عنوان دستاورد اين پروسه   بقيه و برعليه آنچه به
ـ قانون اساسي ـ ثبت خواهد شد، جلوگيري 
كرده، همچنين مانع از آن خواهد شد كه سنيان 

ها بدل  ستپايگاه سربازگيري تروري اين كشور به
 شوند.

معضل ديگر ميزان پافشاري كردها برجدا    
دنبال  ساختن حساب خود از بقيه كشور و رفتن به

است كه عالوه بر ” كردستان بزرگ“سراب 
تحريك كشورهاي همسايه عليه خود، همچنين 

هاي قومي در منطقه  زمينه گسترش درگيري
كردستان عراق را فراهم خواهد آورد )رو در 

اكنون نيز در اين منطقه ميان  ائي كه همه روئي
ها وجود دارد(. از سوي  ها و تركمن كردها با عرب

ديگر اين اشتباه موجب مي شود بقيه حكومت به 
بسيج بخش ديگر مردم عراق ـ اينبار شايد تحت 

ـ برانگيخته شود. زيرا به قولي: ”ملت عرب“نام 
هيچ حكومتي داوطلبانه و بدون مقاومت ـ كه “

اين كشورها حتماً خونين خواهد بود ـ تن در 
كوچكتر شدن حوزه ارضي تحت حاكميت خود  به

 ”.نخواهد داد
بنابراين آينده دمكراسي در اين كشور،    

رفتار رهبران كرد و نمايندگان اين  همچنين به
هاي  درصد از كرسي 25اقليت قومي كه بيش از 

مجلس را در اختيار دارد، وابسته است. رفتاري 
كه برخالف دورة جنگ و سرنگوني صدام چندان 
از متانت ديپلماتيك، دولتمدارانه و از سر درايت 

ه است. هنوز معلوم نيست رهبران كرد، تا چه نبود
طلبانه پافشار بوده  هاي استقالل ميزان برخواست

و تا كجا نقشة خود مختاري را پيش خواهند برد. 
هاي نفت  آيا آنها حاضرند سلطة خود بر چاه

كركوك و موصل را قرباني حضور سياسي مؤثر 
 در بغداد و سراسر عراق نمايند؟

انقدر كه پافشاري به از سوي ديگر هم   
خواهانه و كسب يكطرفه و هرچه  مطالبات جدائي

هاي  بيشتر امتيازهاي قومي بدون ايجاد رشته
پيوند داوطلبانه با ساير اقوام، از سوي كردها 

تواند تهديدي براي پروسة دمكراتيزه شدن  مي
دار  حساب آيد، اما گرايش ريشه اين كشور به

جدائي دين از عرفيگرائي و پافشاري آنان بر
گرايان از  تواند در اتحاد با ديگر عرفي حكومت مي
هاي شيعه و سني يا ساير اقوام،  ميان گروه

هاي رهبران  خواهي بصورت مانعي بر سر راه زياده
هاي شيعه كه اكثريت مجلس و  اهلل مذهبي و آيت

دولت برخاسته از اين اكثريت را در اختيار دارند، 
ا و صرافت استقرار يك بوده و آنان را از رؤي

ديگر در منطقه باز داشته و به ” حكومت الهي“
خشكاندن ريشة يكي ديگر از عوامل مهم عدم 

گيري مناسبات باز و آزاد و احترام به حقوق  شكل

مساوي انسانها در اين نوع جوامع يعني دخالت 
دين در حكومت ياري رسانده و اين مانع تبيين 

لزامات زمان را از حقوق ملت بر مبناي عرف و ا
 سرراه بردارد . 

سقوط صدام و طالبان از طريق حملة نظامي    
اياالت متحدة آمريكا و اشغال اين كشور توسط 
نيروهاي نظامي كشورهاي بيگانه ممكن شد. 
اين سقوط در افغانستان به جنگ داخلي و 
برادركشي خاتمه داد، اما عراق را در آستانة آن 

ها و  جود همه سختيقرار داده است. با و
ناماليمات اما در هر دو اين كشورها اولين 

اي مبتني بر دمكراسي يعني  بناي آينده سنگ
برگزاري انتخابت گذاشته شد. در اين انتخابات 

اي آزاد و  آينده سخن و ميل دروني هر دو ملت به
آميز با يكديگر  همراه با همزيستي مسالمت

توسط ملت  گوش جهانيان رسانده شد. بويژه به
نظير خود در انجام  عراق كه چه بابت شهامت بي

انتخابات و رساندن اين پيام )عليرغم غوغا و 
جمعي اكثريت  سروصدائي كه وسايل ارتباط

كشورهاي منطقه و اروپا كه عمالً به ابزار 
ها بدل شده و در ساندن پيام  تبليغاتي تروريست

ها به گوش  تهديد و ايجاد رعب و وحشت آن
دم عراق در روزهاي قبل از برگذاري انتخبات مر

خاطر  سنگ تمام گذاشته بودند( و چه به
استقامتش براي تحقق اين آرزو به سختي توسط 
جنايتكاران تروريست با عمليات انتحاري مورد 

 گيرد.  جوئي قرار گرفته و مي انتقام
پس از انجام اين انتخابات در ميان خون و    

هاي رأي   از طريق صندوقآتش و خشم و كينه و 
ها نيز  سهم مشروعيت و مسئوليت هريك از گروه
ها به  روشن شده است ) گاه حوزة مسئوليت

مراتب فراتر از آراء بدست آمده است(. حال اين 
برعهدة سران، رهبران، روشنفكران و نيروهاي 

هاست كه پيام مردم خود را به  سياسي اين گروه
قق اميد ملت به درستي دريافته و در راه تح

 آزادي گام بردارند.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 هاي اسالمي در بارة دمكراسي و انتخابات پيش از برگزاري انتخابات در عراق اي از سخنان زرقاوي رهبر تروريست  چكيده
 

  هرچه غير از آن دشمني با ارادة اوست.ملت صاحب اختيار و حق است؟ نه! آخرين كالم تنها از آن خداوند است و 

 !آزادي اعتقادات؟ انحراف و كجروي 

 .آزادي بيان؟ يعني داشتن اختيار در تعبير خالف از قوانين اسالم 

 بخشد. هاي دشمن خدا رسميت قانوني مي احزاب كافر و دسته اي انحرافي كه به آزادي احزاب و اجتماعات؟ قاعده 

 غلط! زيرا در اسالم هر تصميم و حقيقتي بايد با قران و سُنت مطابقت داشته باشد. اعتبار رأي اكثريت؟ از بنيان 
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جنگ و سقوط صدام راه برسياست در عراق گشود و برگذاري نخستين انتخابات در اين كشور نگاه كنجكاو جهانيان و بويژه كشورهاي منطقه و    
سوي  است آن كشور دوخته است. با اين پرسش كه اين نيروها چگونه قادر خواهند بود راه عراق را بههمسايگان را بر نيروهاي تعيين كننده در ميدان سي

 آينده بگشايند. راه بيرون كشيدن يك نظام يكپارچه, باثبات و دمكراتيك از ميان انبوهي از تناقضات و ابهامات. 
شات قومي ـ مذهبي در اين انتخابات و همچنين تأثيرات تحوالت عراق بركشورهاي ژانويه در عراق و تأثير تعيين كنندة گراي 30پيآمدهاي انتخابت    

 ايم. بحث گذاشته همسايه, موضوعاتي هستند كه طي گفتگو با آقاي داريوش همايون به
 

 گفتگو با داريوش همايون
 

 
 

 تأثير انتخابات عراق برهمسايگان

 
 
 
 

ـ مهمترين گام پس از انتخابات در عراق تدوين قانون اساسي توسط تالش 
مجلس منتخب است. قانون اساسي كه بتواند بيان و زبان همة مردم عراق و 

ثباتي  آن باشد و بيش از هرچيز اميد ايجاد ناامني و بي هاي اكثر گروهبندي
اينكه در  در اين كشور را در دل عامالن ترور و جنايت نابود سازد! با توجه به

هاي مذهبي و قومي نقش تعيين  گرائي انتخابات اخير تمايالت و گروه
اي داشت, آيا مجلس برآمده از آن و با اين تركيب, قادر خواهد بود  كننده

 مسائل را فراتر از منافع قومي ـ مذهبي ببيند؟

 
اي كه از عمر آن كشور  تجربه ملي عراقيان در هشت دهه همايون ـ

تجربه خود ما قابل مقايسه است. هر عراقي آگاه ژرفاي خوبي با  گذرد به مي
پليسي، ـ  تاريخ دراز ديكتاتوري و كشتار جمعي و حكومت ارتشي تواند به مي

هائي براي  هاي مذهبي و قومي، بنگرد و درس ناسازگاري همه برخاسته از
همه محكوم است يكپارچه نآينده بگيرد. عراق كشوري چندپارچه است و با اي

بپاشد و تا كنون اين  بماند. همسايگان عراق اجازه نخواهند داد عراق از هم
ها و بدترين تجاوزات تحميل شده  ترين ديكتاتوري يكپارچگي با بيرحمانه

بايد سرنوشت ناگزير خود را در دست گيرند و در  ت. اكنون عراقيان مياس
باهم زندگي بايد،  يا ميدانند كه  فضاي دمكراتيك پكپارچه بمانند. آنها مي

هاي  و يا درهم بيفتند و آسايش و خود زندگي را، براي گروهكنند 
پس از انتخاباتي كه از تهران تا پاريس خنده را بر  بيشمارشان، بدرود گويند.

همه طرفها چيزي بدهد ناممكن  ي كه بهيشكست نوشتن قانون اساس لبها
آيد. رسيدن به يك همرائي ميان شيعياني كه براي نخستين بار از  نظر نمي به

درجات باالي  و كرداني كه از آغاز دهه نود به ،شوند يوغ مثلث سني آزاد مي
اند و وسوسه استقالل كامل در محافلي از آنها نيرومند  تاري رسيدهخودمخ

ترتيب  همين آسان نيست. به ،اند و سنياني كه همه تلخي و سرخوردگي ،است
تحميل يك  بار، گرايش به در كشوري با باورهاي مذهبي تند و خشونت

ممكن است تدوين قانون اساسي را  ،درجات گوناگون، مذهبي حكومت به
سود يك قانون  اندازهاي سخت اندازد. در برابر، سه عامل مهم به تدس به

كند. نخست،  مي ارهاي قومي گوناگون عراق ك اساسي پذيرفتني براي گروه
بدتري با ابعاد  1975را لبنان  2005آور شكست كه عراق  دورنماي هراس

نمائي ديگران از دور و نزديك و ميدان  تر خواهد كرد: صحنه قدرت بزرگ
ها  اي زياده روي نگ بيرحمانه داخلي. دوم، حضور چيره امريكا كه جلو پارهج

هاي عراق كه  تواند بگيرد. سوم، حق وتوي هر سه استاني از استان را مي
اي جز  ها چاره قانون اساسي آينده را با اكثريت دو سوم رد كنند. عراقي

 يك مصالحه ندارند. رسيدن به
 

ايم. خود اينكه هشت  ت بگوئيم مبالغه نكردهاابما هر چه در اهميت اين انتخ
هاي عرب و  عراقي در زير رگبار گلوله و رگبار تبليعاتي رسانهو نيم ميليون 

توانستند  ,اروپائي در شرايط اشغال نظامي كه با انتخابات آزاد سازگاري ندارد
ارز تركيب جمعيتي  در يك  انتخابات آزاد شركت جويند عاملي است هم

ي كه در آن جامعه هست و مخاطراتي كه عراق را از بيرون يشكافها عراق و
اسلحه  دانند كه راهي جز دست بردن به كند. عراقيان اكنون مي تهديد مي

كه « مترقي»ها و نويسندگان  )رسانهبراي برطرف كردن اختالفات هست. 
 هرچه توانستند برضد اين انتخابات كار كردند، از انتخابات رياست جمهوري

اي گذشته  اشاره صدام كه با صددرصد دارندگان حق راي  برگزيده شد بي
بكار « در طرف عوضي تاريخ»جاي  را به« مترقي»توان  آساني مي بودند. به

        برد.( 
 

هاي شركت كننده در  ها و شخصيت ـ پيش از برگزاري انتخابات چهره تالش
باتي خود را, جلب هرچه هاي انتخا ها و هدف جبهة شيعيان يكي از برنامه

مشاركت در سرنوشت سياسي آينده كشور قرار داده بودند.  بيشتر سُنيان به
حتي از سوي كانديداي حزب شيعه الدعوه اعالم شده بود, پس از برنده 

نمايندگان سُني است. آيا تا كنون در  واگذاري چند كرسي به شدن حاضر به
ها هنوز در بايكوت  ا سُنيجهت هدف فوق گامي برداشته شده است و آي

 سياسي خود و عدم همكاري با دولت عراق پافشارند؟
 

كساني كه درانتخابات شركت  هاي اضافي به واگذاري كرسي همايون ـ 
ردان كه خود سني هستند بيش از اند عملي نيست و سنيان شامل كُ نكرده

ر صد نماينده در مجلس دارند. شريك كردن سنيان در فرايند سياسي د
تدوين قانون اساسي خواهد بود كه مسلما به سنيان عرب درون و بيرون از 

، گروهي از ترس و ينسُدر جمعيت پارلمان سهم زيادي داده خواهد شد. 
بيشتري در اعتراض به اصل هر كس يك راي، در انتخابات شركت چنداني 

بيشتر از ني فعالند و هاي سُ دانيم در استان ها، چنانكه مي نكردند. تروريست
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در همان بيش از همه و در انتخابات نيز راي دهندگان  كشند ها مي همان
 يافتند. ولي مشكل سنيان با خود ها خود را با خطر مرگ روبرو مي استان

خواستند قدرت سياسي از صندوق راي بيرون آيد زيرا  دمكراسي بود. آنها نمي
با دمكراسي  ني عرب عراق در اقليتي است كهبيست درصدي جمعيت سُ

سنيان عرب، صرفنظر از  اش را حفظ كند. بهرحال به تواند برتري تاريخي نمي
سهم كافي در تدوين قانون اساسي داده خواهد  ،هايشان در مجلس كرسي
بايد فراموش  در تركيب كابينه نيز بعيد است آنان را ناديده بگيرند. نميشد. 

بايد  ن اساسي دارند و مينشين حق وتو بر قانو هاي سني كرد كه  استان
     هاي معقولشان تن در داد.   درخواست به
 

ـ در حالي كه اقدام شجاعانه اكثريت مردم عراق را كه بدون توجه  تالش
هاي راي رفتند در سراسر  پاي صندوق هاي اسالمي به تهديدات تروريست به

راه دنيا ستودند, موضع رسمي بسياري از سران كشورهاي عربي سكوتي هم
موسي( در همان زمان اعالم و با ناخرسندي بود. رئيس اتحادية عرب )عمر

جريان انتخابات عراق با دقت و همراه با نگراني از سوي سران »داشت: 
شود... همة كشورهاي عربي از نظر اقتصادي,  كشورهاي عربي دنبال مي

تجربه  با توجه به« اجتماعي يا مذهبي آمادگي پذيرش دموكراسي را ندارند.
هاي منطقه آيا جمعيت  هاي عربي در بحران هاي آشكار و پنهان رژيم دخالت

توانند پايگاه مناسبي براي اين  هاي سُني عراق مي درصدي عرب 20
 ها باشند؟ دخالت

 
اسالمي اساسا يك ـ  دمكراسي و انتخابات آزاد و خاورميانه عربي همايون ـ 

پيش سران كشورهاي عرب در تناقض عبارتي است. هنگامي كه چندسال 
نگاران غربي از  حسين در عمان حضور يافنند روزنامه مراسم خاكسپاري ملك
توانست  هاي هفتم و هشتم زندگي كه تا چشم مي منظره مرداني در دهه

شگفتي افتادند. بسياري از اين مردان  اند به عقب بنگرد بر سركار بوده به
شود و  هاي بزرگ انتخاب مي كثريتدرپي با ا روساي جمهوري هستند كه پي

كنند. يكي از آنها،  سر براي پس از خود آماده مي پسرانشان را در پشت
شمالي  آذربايجان و كره اسد سوريه، در عمل موفق هم شد )در جمهوري حافظ

هاي امريكائي  شاهد اين پديده هستيم.( در عراق، مانند افغانستان، تانك نيز
اي ديگري  خاورميانه رژيمشودند و چنين خطري هيچ راه انتخابات آزاد را گ

هاي عرب  كند. با اينهمه عمرو موسي از زبان همه حكومت را تهديد نمي
اي تاب يك  گويد و نگراني او درست است. هيچ حكومت خاورميانه سخن مي

انتخابات آزاد را نخواهد آورد و از آن بدتر، در بيشتر اين كشورها انتخابات 
ي كار آمدن اسالمياني خواهد انجاميد كه اصل هر كس يك راي رو آزاد به

هاي فراواني دارد:  در جهان عرب نمونه 1970يكبار را قبول دارند. ايران دهه 
رقيب افتاده،  فساد و لختي فرمانروائي دراز بي هاي فرسوده و به رژيم

با  سياستگراني آماده هر معامله، روشنفكراني عوامفريب و فريفته عوام )و
يشان كم و بيش از جنس همان عوام( و يك  هاي فكري فراورده توجه به

)كه نبايد با مسلمان اشتباه شود( كه از شكست مسلط جريان اسالمي 
و كمونيستي و نوسازندگي  هاي سياسي ناسيوناليستي)ناصري( برنامه
هاي عرب البته تجربه ايران را پيش چشم  گيرد. جامعه كاره نيرو مي نيمه

آنكه ببيند و  بي كند نگاه مياي چنان كسي است كه  رند ولي خاورميانهدا
راه  واقعيات مزاحم بهدارد و  انيتآنكه بشنود. او حق دهد بي گوش مي

 ميهن در بيرون.  كاران هم هايش اينهمه نويسندگان و سياسي . نمونهدهد نمي

هاي  جنبش تاثيرات انتخابات عراق در همسايگانش درازمدت خواهد بود و به
آزاديخواهانه كمك خواهد كرد. اگر امريكائيان در طرح خاورميانه بزرگ 

جدي باشند انتخابات عراق بهترين رهسپاريگاه است. انتخابات آزاد حتا زير 
بايد از  ها نمي اي بداعتي است. خاورميانهدر اين منطقه سرنيزه ارتش بيگانه 

تر  خونيو مخالفاني  از خودشانر اين حقيقت گله كنند. اگر آنها دشمناني بدت
از ميان خودشان ندارند و جنگشان بيشتر با يكديگر است ناچار ديگران 

جايشان تصميم خواهند گرفت، از ابومصعب زرقاوي اردني تا فالن آخوند  هب
 قمي تا ژنرال ابوزائيد امريكائي سوري تبار.        

 
عربي كه پيوندِ  ـ با تشكيل يك حكومت شيعه در دل كشورهاي تالش

هاي مهم  نژادي ـ قومي و همچنين ديني و مذهبي يگانه از حلقه
شود, آيا همانگونه كه پادشاه اردن عبداهلل اعالم  محسوب مي« اتحادشان»

 داشته است, توازن قوا در منطقه عربي برهم خواهد خورد؟
 

عبداهلل كه مانند پدرش از استعداد سياسي بزرگي برخوردار  ملك همايون ـ 
است )در اين مورد وراثت پادشاهي از وراثت جمهوري بهتر درآمده است( 
نگران هالل شيعي است كه از ايران تا عراق و لبنان كشيده شود و با توجه 

اسالم داده است و قدرتي كه  به تروريسمي كه شيعه آخوندهاي ايران به
تواند پشت هر طرح سياسي بگذارد حق دارد نگران توازن قوا باشد.  يران ميا

ولي ميان يك حكومت شيعه، مانند آنچه در ايران داريم و حكومتي كه 
عيب ملي عراق، شيعي مذهبان در آن اكثريتي نيز داشته باشند تفاوت است. 

و احوال  زندگي با يكديگر، در اين اوضاع ناهمگني جمعيت و محكوم بودن به
سود همه دنياي عرب در آيد. اگر اكثريت عراقيان اعراب  تواند به استثنائي مي

احتمال زياد يك حكومت اسالمي  بودند نتيجه انتخابات به سني يا شيعه مي
توان تصور كرد  مردم عراق بخشيده شده است نمي شد. با قدرتي كه به مي

مت شيعه با سنيان چهل در صدي از جمعيت اجازه دهد رفتاري كه حكو
بخشي چگونه بوده است  كند در عراق تكرارشود )اينكه قدرت ايران مي

اهميت دراز مدت ندارد؛ بهر حال در عراق نيز مانند افغانستان راه ديگري 
 بود.( نمي

 
ـ پنهان نيست كه بخشي از نگراني سران عرب از تشكيل حكومت  تالش

اسالمي در منطقه است.  وريشيعيان در عراق احتمال تقويت موقعيت جمه
اي  تواند روي دولت جديد عراق و اكثريت شيعه آيا واقعاً حكومت اسالمي مي

 كه در مجلس ملي آن دارد, حسابي بازكند؟ 
چشم انداز رابطة ميان حكومت عراق و حكومت اسالمي در ايران چه    

خواهد بود؟ شيعيان عراق چقدر با مدل حكومت الهي در ايران احساس 
 كنند؟ نزديكي مي

 
دليل بيش از دو دهه پشتيباني و ميزباني  هوري اسالمي بهمج تالش ـ 

كند از نفوذ قابل  بسياري از رهبران شيعي عراق و پولي كه هزينه مي
اي برخوردار است ولي در عراق امريكائيان نيز هستند كه تا باشند از  مالحظه

يم آخوندي از حد بگذرد خود اسالمي نيرومندترند و اگر مداخالت رژ جمهوري
آن را تهديد خواهند كرد. در جهان عرب جز سوريه هيچ كشوري سودي در 

اي از  توانند از همكاري پاره تر كردن وضع عراق ندارد و امريكائيان مي خراب
اسالمي براي بازآفريني نمونه خود در  آنان برخوردار شوند. كوشش جمهوري

هايشان  اهلل رهبران شيعي عراق بويژه آيتشكست است. خود  عراق محكوم به
بيش از همه از ورشكستگي نه تنها سياسي بلكه تاريخي يك 

ني طالبان( آگاهند. اسالمي سُ اسالمي شيعي )نسخه بدل جمهوري جمهوري
بيشتر عراقيان در همسايگي ايران با اوضاع آن كشور آشناتر از آنند كه تكرار 
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توان گفت كه  ظه نميحبخواهند. در اين ل چنان تجربه هولناك و ننگيني را
  .چه كسي نخست وزير آينده عراق خواهد شد

 
هاي ائتالفي شيعه برسر تقسيم  ـ انسجام و اتحاد دروني گروه تالش
هاي قدرت و يا برسر ميزان دخالت دين در حكومت چقدر است؟ آيا  كرسي

ها  ممكن است بدليل كشاكش برسر قدرت يا برسر مواضع, نيروي مسلح آن
هاي شيعه به روي هم اسلحه  يعني سپاه بدر به طرفداري از هريك از گروه

 بكشند؟
 

سپاه بدر در نبرد نجف و شهر صدر شكست بدي از امريكائيان  همايون ـ
سيستاني باخت. مقتداصدر رهبر آن در مجلس  خورد و در شطرنج سياسي به

نشاندگي  لكه دست آلوده به اي است يك گروه حاشيه كهنمايندگاني دارد 
در  .خطر اندازد رود ديگر بتواند عراق را به آخوندهاي ايران و تصور نمي

سازند همه گونه  ي را ميعائتالف سي و چند گروهي كه اتحاديه شي
توان يافت. سياست عراق را صرفا با شيعه و  ها از جمله عرفيگرائي مي گرايش

آساني  اي است با بازيگراني كه به توان توضيح داد. ميدان گشاده سني نمي
بايد فراموش كرد.  عامل امريكا را نيز نميتوانند جاي خود را عوض كنند.  مي

هر چه هم اين سخن برمحافل مترقي گران آيد امريكائيان اكنون و پس از 
كنند يك عامل  درس گرفتن از اشتباهاتي كه همواره در نخستين مراحل مي

در عراق هستند. آنها نيز  ثبات و ترقيخواهي )با مترقي عوضي گرفته نشود(
   ند كامياب شوند.ا اند در ماجراي خطيري كه درگيرش شده محكوم

 
هاي دولت موقت عراق به  ـ برخالف عالقمندي آمريكا و تالش تالش

دانند تا كرد  گرايان و كساني كه خود را بيشتر عراقي مي تقويت مواضع عرفي
و شيعه و سني و الجرم برايشان حفظ يكپارچگي و ثبات كشورشان نسبت به 

هاي  ه كه گفته شد فرقهمنافع گروهي از اولويت برخوردار است, همانگون
مذهبي ـ قومي دست باال را در حوادث سياسي امروز عراق دارند. آيا 

گرايان عراقي در موقعيتي هستند كه بتوانند بر تحوالت اين كشور  عرفي
 تأثير گذاشته و ثبات و يكپارچگي آن را حفظ كنند؟ 

 
عراق در دوران بعث چند بار از حمام خون بدرآمد ولي يك تجربه  همايون ـ

سر گذاشت. زنان  را پشتنسبي عرفيگرائي  يك دراز نزديك به دو نسل از

هاي بزرگ عراقي  بايد در شمار آيند. گروه عراقي بويژه نيروئي هستند كه مي
تر  ائي را گستردهگردند جبهه عرفيگر كشورشان باز مي كه از تبعيد بيرون به

هاي قومي و مذهبي عراق عناصر عرفيگرا حضور  سازند. در همه گروه مي
كنند  ردان با بيست و پنج درصدي كه در مجلس كنترل ميبرجسته دارند و كُ

نماينده گروه عالوي و تهديد وتوي واندي  و متحدان عرفيگرايشان در چهل
در عراق روي كار آيد. قانون اساسي، نخواهند گذاشت يك حكومت مذهبي 

بايد  سياسي عراق چنان گشوده و گشاده است كه هر كشور عربي مي ةصحن
توانند هر چه بخواهند بنويسند،  اش را بخورد. صدوپنجاه روزنامه مي غبطه

هاي سياسي  نگذارد؛ و همين اندازه و بيشتر سازمان ها مگر ترس از تروريست
رو  و نشده خودماني هيچ بههاي اصالح شده  اند. كمونيست در صحنه

كمونيست عراق در پناه سربازان امريكائي تظاهرات  آورند كه حزب نمي
حسين محبوب شوروي و اردوي صلح و  كند؛ همان حزب كه صدام مي

 تبعيد و زندان فرستاد.  بشردوستي و عدالت، يا اعضايش را كشت يا به

 
در عراق صورت  ها ـ احتمال اينكه جناياتي كه امروز تروريست تالش

 و دهند و ظاهراً بعد از انتخابات برمحور كشتار شيعيان متمركز شده است مي
 يك جنگ مذهبي داخلي فرارويد چقدر است؟ به
 

جنگ داخلي در عراق احتمال دوري است. يك نشانه پختگي  همايون ـ
جامعه عراقي پابرجائي شيعيان دربرابر تحريكات آدمكشان بعثي و 

هاي  تنش سالمي است. همه كشتارهاي آنان نتوانسته است بههاي ا تروريست
مذهبي ازگونه پاكستان كه آخرين كشوري است كه انسان بخواهد سفر كند 

مترقي، زعم امريكاستيزان و پدركشتگان  به «مقاومت»بينجامد. تروريسم يا 
جنگ صندوق راي  توان به شكست است. با بمب نمي در عراق محكوم به

تبار نيز در پيرامون صندوق باشد. زرقاوي  ه ژنرال سوريرفت بويژه ك
دمكراسي اعالن جنگ داد سخن آخر و  بهدر آستانه انتخابات هنگامي كه 

 يكي از آخرين سخنانش را گفت. 
 

ـ يكي ديگر از مسائل حساس عراق, وضعيت كردهاست. با آرائي  تالش
كدام سمت  ها به گيري آن درصد در مجلس ملي عراق جهت 25بيش از 

سمت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق يا جدائي و  خواهد بود. به
 طلبي؟ استقالل
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رفتار  ،برخالف زمان جنگ و سرنگوني صدام و دورة قبل از انتخابات   
رهبران كرد عراق از متانت ديپلماتيك و دولتمداري كافي برخوردار نبوده و 

هاي نفت  د برچاهبعضاً تحريك كننده است. آيا آنها حاضرند سلطه خو
كركوك و موصل را قرباني حضور سياسي موثر در بغداد و سراسر عراق 

حفظ وحدت و يكپارچگي عراق و متعهد  نمايند؟ آمريكا چقدر متعهد به
 آيندة اين كشور است؟ ردها بهساختن كُ

 
د داخواهند انجام امريكائيان هر چه بتوانند براي يكپارچگي عراق  همايون ـ

بيني  ردان را نيز ناگزير از واقعباال عاملي است كه تندروترين كُ و تركيه در

ردان بيشترين چانه را براي گرفتن خواهد كرد. در اين ترديد نيست كه كُ
آنان را سرزنش كند. پس از يك تاريخ  تواند سي نميكهند زد و اامتيازات خو

هاي  يثاقردان حق دارند از حقوقي كه در مدراز تحمل تبعيض و سركوبي، كُ
هاي قومي و مذهبي،  بشر ناظر بر حقوق اقليت جهاني حقوق پيوست اعالميه

اي  برخوردار باشند و امور خويش را خود اداره كنند و سهم عادالنهآمده است 
ع طبيعي منطقه خود ببرند. ولي آينده آنها در عراق است و يك كشور باز منا

رد خواهد داشت. مردم كُرد در محاصره قدرتهاي متخاصم بختي نكوچك كُ
اند و سزاوار زندگي آرام  بيش از سهم خود از كشتار و پاكشوئي قومي داشته

ردان حضور نيرومند كُ شهروندان آزاد در يك نظام دمكراسي ليبرال هستند.
سود يكپارچگي و دمكراسي و عرفيگرائي در عراق  در صحنه عراق اتفاقا به

 ا خواهد گرفت. هاي ديگران ر روي است و جلو زياده
  

كنند, آيا  رد با چه نگاهي تحوالت اين منطقه را دنبال ميـ ايرانيان كُ تالش
تواند برروي مواضع كردهاي ما تأثيري  اساساً وضعيت كردهاي عراقي مي

 ؟داشته باشد
 

ردان ايران مسلما با نهايت عالقه تحوالت عراق را دنبال كُ همايون ـ
كنند و اگر بخواهند همان موقعيت را در ايران داشته باشند در شگفت  مي

ردان در ايران و عراق قابل مقايسه نيست اثر نبايد شد. با آنكه وضع كُ
ناديده رد نبايد هاي سياسي كُ نهاي سازما گيري هاي قومي را در موضع پيوند

توان كرد آن است كه در  هاي سياسي ايران مي گروه اي كه به . توصيهگرفت
روند و براي نبشر  مرز دمكراسي و حقوق بيش ازدفاع از حقوق اقوام 

گردآوري نيرو و لشگرآرائي از آن سو نيفتند. دهان به دهان شدن با 

سود دمكراسي است نه پيكار  نه به سرنوشت طلبان زير علم حق تعيين تجزيه
اسالمي  اسالمي و نه حقوق اقوام. چنان انحرافي بر عمر جمهوري با جمهوري

گري و حتا فاشيستي را دامن خواهد زد. در  اميظهاي ن خواهد افزود و گرايش
توان با يكپارچگي ملي بازي كرد.  هاي ديگر ميبسياري كشورايران كمتر از 

تواند چشم ايراني  نگهداري اين آب و خاك از آن موارد معدودي است كه مي
هاي سياسي اصلي  سازمان ببندد. اما تا آنجا كه به اي  همالحظهر را بر 

گويند. اختالف  يابد جز تاكيد بريكپارچگي ايران چيزي نمي ردان ارتباط ميكُ
ايران، كه  در حزب مشروطههاست. ما  در نامرسد بيشتر  نظر مي بهها ما با آن
دليل  بهرود،  ترين نماينده گرايش ليبرال دمكرات ايران بشمار مي بزرگ

پيشينه تاريخي فدراليسم و ناسازگار بودنش با شرايط ايران و 
توان كرد طرح  هائي كه از آن در موقعيت جغرافيائي ايران مي سوءاستفاده

هاي محلي را بجاي فدراليسم براي تمركززدائي از حكومت پيشنهاد  متحكو
شود ما در چهارچوب  حقوق اقوام مربوط مي ايم. در آنچه به كرده

كُردان ايران كنيم.  هاي پيوست آن فكر مي بشر و ميثاق قوقحجهاني  اعالميه
گر بيني برخوردار باشند، كه اميد است چنين باشد، و ا اگر از رهبري روشن

چپگرايان از همه سو نوميدي را كه براي جلب پشتيباني، وعده استقالل 
دهند جدي نگيرند، هيچ مشكلي با جريان اصلي  هر گروه قومي مي به

ناسيوناليسم دمكرات و ليبرال ايراني ندارند. آنها بازماندگان نخستين ايرانياني 
دگرگون كردند. ميدان تاريخ گذاشتند جهان را  هستند كه هنگامي كه پا به

چنانكه نلسون فراي، پروفسور ايران دوست هاروارد، نوشته است با آن 
را  dualism« دو بيني»ايرانيان بود كه فرايافت دين از دولت جدا شد. ما كه 

     يك معني عرفيگرائي را نيز آغاز كرديم.   ايم  به به جهان داده
 

رياست جمهوري دورنهم  هاي انتخابات گيري جدال ـ اخيراً با اوج تالش
هائي از سوي  هاي حكومت اسالمي در ايران, شاهد تاكتيك ميآن جناح

اي دست  دهند, آنها به هر وسيله طلبان حكومتي هستيم كه نشان مي اصالح
زنند تا بتوانند به هزينه ملت ايران خود را در قدرت حتي بصورت  مي
 ـ و در حاشية آن نگاه دارند. « تداركاتچي»

ديني با استفاده از تجربة دوم خرداد, اين بار   طلبان هاي اصالح مانده هت   
ردها را به مسئله زنان و هاي بالقوه ناراضي ـ بويژه كُ مسئله اقوام  ـ اين گروه

ها و مطالباتشان, آنها را  جوانان افزوده و اميدوارند با سودجوئي از نارضايتي
 بكشانند. هاي رأي  پاي صندوق صورت لشگر خود به ب

 

 ُشهروندان آزاد در يك نظام دمكراسي ليبرال هستند.اند و سزاوار زندگي آرام  رد بيش از سهم خود از كشتار و پاكشوئي قومي داشتهمردم ك 
هاي ديگران را خواهد  روي سود يكپارچگي و دمكراسي و عرفيگرائي در عراق است و جلو زياده ردان در صحنه عراق اتفاقا بهحضور نيرومند كُ

 گرفت.
 

 اگر چپگرايان از همه سو نوميدي را كه براي جلب پشتيباني،  بيني برخوردار باشند، كه اميد است چنين باشد، و كُردان ايران اگر از رهبري روشن
دهند جدي نگيرند، هيچ مشكلي با جريان اصلي ناسيوناليسم دمكرات و ليبرال ايراني ندارند. آنها بازماندگان  هر گروه قومي مي وعده استقالل به

ا دگرگون كردند. چنانكه نلسون فراي، پروفسور ايران دوست ميدان تاريخ گذاشتند جهان ر نخستين ايرانياني هستند كه هنگامي كه پا به
يك معني  ايم  به را به جهان داده dualism« دو بيني»هاروارد، نوشته است با آن ايرانيان بود كه فرايافت دين از دولت جدا شد. ما كه 

     عرفيگرائي را نيز آغاز كرديم.  
 

  سطح باالتري برسانيم و از كشاكش مبتذل بر سر شكل  سازد كه سياست را در ايران به قادر ميدريافتن معني و دامنه واقعي فراخوان ما را
حل دمكراسي ليبرال، يك  اين منظور خدمت كرده است. ببينيد مخالفان يك راه جا فراخوان به حكومت يا نبرد بر سر گذشته بدر آوريم. تا همين

 اند. آوري انداخته بست تاسف چه بن ايران همه ايرانيان، خود را به
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هزينه مردم ايران و ايرانيان  از نظر شما آنها اين بار در ابزارسازي خود به   
 كُرد چقدر موفق خواهند بود؟

 
انگيزترين افرادند. آنها در سراشيبي  اصالحگران در ايران غم همايون ـ

ختم خواهد شد. از  cleptocracyسردار دزدساالري  اند كه به افتاده
آيد، چه در قدرت باشند و چه  طلبان حكومتي هر فريبكاري بر مي اصالح

اي با انحصارگران در نشان دادن چهره اسالم  بيرون از آن. گوئي در مسابقه
هاي  ايم. تاكتيك وشش سال است در آن فرو رفته راستيني هستند كه بيست

هاي  جز همپالكي ت. هيچ كسآنان هر چه باشد اعتبارشان در حدود صفر اس
. انتخابات بودسكه تقلبي آنان را نخواهد  اميدشان در بيرون، خريدار بي

روبروست كه شمار راي دهنگان واقعي  مشكلجمهوري امسال با اين  رياست
 ميل خود از نامزدان چندان بيشتر نباشد.  و به

 
ي فعال ها ـ جريان جنبش رفراندوم تا چه حد توانسته نظر گروه تالش

اقوام ايراني را به خود جلب نمايد؟ آيا بيانية فراخوان ملي برگزاري  منتسب به
هاي فعال  مطالبات گروه رفراندوم, از ظرفيت كافي براي پاسخگوئي اصولي به

اندازي روشن  باشد و چشم اين اقوام و فعالترين آنها يعني ايرانيان كُرد دارا مي
اري ايران دموكراتيك پس از پروسه بنيانگذ براي جذب آنها به

 دهد؟  اسالمي را ارائه مي جمهوري
 

هاي سياسي قومي تا كنون و تا جائي كه من  ترين سازمان بزرگ همايون ـ
هاي كوچك  اند و شماري سازمان هخاموش مانددربرابر فراخوان دانم  مي

از  .اند كه چرا در بيانيه از تماميت ارضي ايران ياد شده است اعتراض كرده
جهان بيرون از جمله  گذرم كه در پيله تنگ خود هيچ ربطي به گروه دوم مي

اين كنار  ،تر هاي بزرگ مبارزات مردم ايران ندارند. ولي در مورد سازمان
افزايش تفاهم  كشيدن از پيكار ملي و تمركز بر مسائل قومي هيچ كمكي به

در حقوق اقوام  چه ،كه الزمه حل مشكالت است نخواهد كرد. گذشته از اين
اسالمي دارد  تغيير رژيم در جمهوري و چه تمركززدائي هر پيشرفتي بستگي به

همه  زم است. اما در آنچه بهبراي آن الو همكاري همه نيروهاي آزاديخواه 
شود ما كمتر شاهد مشاركت جدي  ايران و نه تنها بخشي از آن مربوط مي

اسالمي را از  ها مبارزه با جمهوريرسد آن نظر مي به ايم. ها بوده اين سازمان
هاي  بينند. مشاركت آنان در حدي است كه گروه پشت منشور فدراليسم مي

چنان فرمولي متعهد سازند. اين استراتژي  سياسي ديگر را پيشاپيش به
 انزوا بكشاند.  تواند آنان را به مي

 پرسي متن كوچكي است و وارد بسياري موضوعات نشده است فراخوان همه
بشر بگنجد در آن هست. تاكيد  ولي هر چه در دايره آزاديخواهي و حقوق

معني  نشدن بر موضوعاتي مانند جدائي دين از حكومت يا حقوق اقوام به
بشر كه از سوي نمايندگان  غفلت از آنها نيست. قانون اساسي برپايه حقوق

وق و راي همگاني گذاشته شود حق مردم در يك انتخابات آزاد تدوين و به
بشر  جهاني حقوق جائي در اعالميه هيچكند.  هاي همه را تضمين مي آزادي

حقوق قومي يا كمترين تبعيضي را اجازه دهد و اداره امور  نيست كه تجاوز به
پرسي يك برنامه  بشر است. فراخوان همه مردم توسط خود آنها از حقوق

ري از آن سياسي نيست؛ يك استراتژي پيكار نيز نيست، گرچه بخش موث
گذارد. فراخوان نقشه راهي  رود و رژيم را در تنگناي بيشتري مي بشمار مي

بايد  اند كه مي هاي سياسي اسالمي. اين گروه است براي پس از جمهوري
اصول قانون اساسي آينده را در ميان خود بحث كنند و زمينه را براي 

زند. توافق بر سر هنگامي كه سرانجام مردم بتوانند تصميم بگيرند آماده سا

سه اصل بنيادي در فراخوان، نخستين مرحله چنان توافقي است: 
ناپذيري رژيمي كه با موجوديت ايران و بهروزي مردم ناسازگار است؛  اصالح

بشر كه در واقع  جهاني حقوق قانون اساسي نويني براي ايران برپايه اعالميه
ند انتخابات مجلس دهد؛ و فراي هاي ايران قرار مي آن را متن سياست

المللي براي تدوين و  پرسي در شرايط آزاد و زير نظارت بين موسسان و همه
 تصويب آن قانون. 

سازد كه سياست را در  دريافتن معني و دامنه واقعي فراخوان ما را قادر مي
سطح باالتري برسانيم و از كشاكش مبتذل بر سر شكل حكومت يا  ايران به

اين منظور خدمت كرده  جا فراخوان به ر آوريم. تا هميننبرد بر سر گذشته بد
حل دمكراسي ليبرال، يك ايران همه ايرانيان،  است. ببينيد مخالفان يك راه

 اند. آوري انداخته بست تاسف چه بن خود را به
 

 تالش ـ با سپاس فراوان از شما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پروسة تدوين و تصويب قانون اساسي عراق

 2005ژانويه  30در انتخابات  توسط مجلس ملي برگزيده
 

 2005اوت  15نويس قانون اساسي تا تاريخ  ـ تدوين پيش

 2005اكتبر  15ـ برگذاري رفراندوم در تاريخ 

 ـ تصويب قانون اساسي با دوسوم آراء مردم

بيني  نويس قانون اساسي تا تاريخ پيش ـ در صورت عدم خاتمة تدوين پيش

 خواهد شد.ماه تمديد  6شده, عمر مجلس ملي 

دسامبر  15ـ در صورت تصويب قانون اساسي, دولت منتخب رسماً در تاريخ 

 كار خواهد نمود. آغاز به

ـ در صورت عدم كسب دوسوم آراء مردم در رفراندوم, يعني عدم تصويب 

دسامبر انتخابات ديگري براي  15نويس قانون اساسي, در تاريخ  پيش

د كه كار تدوين يا اصالحات الزم در فراخواندن مجلس جديد برگزار خواهد ش

خواهد گرفت و پروسه انجام  پي 2006نويس قانون اساسي را در سال  پيش

 شده دوباره در اين سال تكرار خواهد شد.

 2005ژانويه  30ـ انتخابات مجلس ملي عراق 

 ميليون نفر 14هاي صاحب رأي  ـ تعداد كل عراقي

 درصد( 59ميليون نفر ) 5/8ـ تعداد شركت كنندكان در انتخابات 

 دسته و گروه 75هاي ائتالفي كانديداها  ـ تعداد سازمانها و ليست

 نفر 275ـ تعداد كل نمايندگان مجلس ملي 

ـ تعداد نمايندگان منتخب از ليست اتحاد شيعيان, گروه آليانس عراق 

 درصد(47نفر ) 132رهبري آيت اهلل سيستاني  به
 

 دهندة آليانس عراق هاي شيعه تشكيل  مهمترين گروه
 

 رهبري سيدعبدالعزيز حكيم مجلس اعالي انقالب اسالمي به 

 رهبري ابراهيم جعفري حزب الدعوه به 

 رهبري احمد چلبي كنگرة ملي عراق به 
 

نفـر  71« اتحاد كـردهاي عـراق»ـ تعداد نماينـدگـان منتـخب كـُرد از ليست 

 درصد( 25)

نفر  38بـه رهبـري ايادعلوي « ها عراقي»ـ تعداد نماينـدگان منتخب از ليست 

 درصد( 8/13)
 

دليل بايكوت انتخابات  درصد مردم عراق به 20هاي عرب با جمعيتي معادل  سُني

 شوند. به زحمت در اين مجلس صاحب نماينده مي
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 گراي ديني عبور از حكومت تامحركت بسوي دمكراسي  يعني 
 

 نيلوفر بيضايي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديگر خواهد بود. انتخابات “ انتخابات“ايران در ماههاي آينده شاهد يك 
رياست جمهوري در كشوري كه حاكميتش، جمهور مردم را تنها در شكل 

خواهد، استفاده از واژة  وار مي و بصورت گله“ امت هميشه درصحنه“
رو نه از زاوية   ماند. مطلب پيش يك شوخي بيمزه مي بيشتر به“ انتخابات“

گيرد، بلكه از  ورزي  كه خوراك از وقايع روز مي گري و سياست سياست
ديدگاه مفهومي, تالشي در جهت روشنگري است، براي روشن شدن  

كه “ شبه دمكراتيك“سازيهاي صوري و مجازي  تفاوتهاي اساسي صحنه
يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود انتخابات در جمهوري اسالمي نيز 

 دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.
سياسيون نسبتا موافق، بعضا مخالف، كمتر “ سياست ورزي“در بازار    

باور من و به شهود وقايع اين  مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به
هاي تاريخ معاصر ما هستند،  ترين زو متوسطبيست و شش سال ، اكثرا ج

)كه البته قابل تفسير بنا برافكار مدعي است(، “ گرايي واقعيت“هايي چون  واژه
، “آزاديخواهي“اهميتي بس بيش از “... تحقق ممكنات“، “گرايي اصالح“
اند و از اين منظر ما  و... يافته“ تجددطلبي“، “بشر حقوق“، “خواهي دمكراسي“

دوران انقالب مشروطه روبروييم. حتي  بگرد ديگر تاريخي نسبت بهبا يك عق
نيمي از نيرويي كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط 
قرمزهاي حكومتي ديني شده است، صرف ارائة تعريف مشخص و شفاف از 
دمكراسي و تاكيد براهميت تاريخي تحوالت ساختاري بسوي دمكراسي 

اي، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين  ائة تعاريف سليقهنشده است. ميدان ار
ماية تربيت شده در مكتب فقه  هاي تاريخي، در كف نخبگان ميان خواسته

تر  مايه خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان“ سياست ورزان“نهاده شده و 
مار استخدام ادارات آ بود كه به اند و اي بسا بهتر مي از  آن ديگران تنزل يافته

را از سر خود و “ اپوزيسيون“آمدند و زحمت حمل نشان  و نظرسنجي در مي
 كردند.  ديگران باز مي

ترين حكومتهاي تاريخ  نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انساني
زند، شاهد  هر كاري مي معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوبهاي خود دست به

تيك ساخته و پرداختة حكومت دمكرا آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبه
ديني كه براه انداختن كارزارهاي داغ انتخاباتي يكي از آنهاست، با ادعاي 
اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك، درگيري در 

گير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از  اجزاء، آنچنان همه
مكراسي، انتخابات، آزادي... باز كرده است كه مفاهيم جهانشمول از جمله د

نمايد. براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا  بسيار خطرناك مي
مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم، 

بينم كه درگيري با  هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا مي
تغير بدليل موانع جدي قانوني، حقوقي و ساختاري، نقش مردم باز اجزاء الي

  .در حد سياهي لشگرهاي حكومت توتاليتر ديني تنزل يابد
يكي از نكاتي كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكي است 
كه در تعريف لفظي دمكراسي )در مفهوم ساده شدة آن ( و فاشيسم وجود 

كراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و دارد. حكومتهاي دم
هاي صوري با  ماهوي كه با يكديگر دارند، در بعضي تعاريف از نزديكي

شود براي وفاداران حكومت  يكديگر برخوردارند كه همين محملي مي
اسالمي  اسالمي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومت

بنامند كه )چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار “ راتيكدمك“را حكومتي 
آورند كه البته بايد اصالحاتي در آن  پسوند مي در جامعه آگاهند سريع به

صورت گيرد!( و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسالمي 
 كنند.   ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف مي

تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در  ادامه ي اين مطلب به من در
اينجا الزم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه 

 تر شود. روشن
حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي 

ايي بر آمده از وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومته
ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه   راي و ارادة

رسند. در اصطالح  قدرت مي توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي، انقالبات... به
و “ دمكراسي يعني حكومت مردم  بر مردم “شود كه  غلط گفته مي عوام به

باشد. اما هر حكومتي كه يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده 
توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش 

چيزي راي مثبت بدهند، الزاما دمكراتيك نيست.  مردمي كه در آن اكثريت به
آيد كه آن حكومت برآمده از آراي مردم در  دمكراسي زماني بوجود مي

بشر باشد،  ية جهاني حقوقاعالم قانونگذاري و در عملكرد سياسي، ملزم به
تمامي شهروندان در آن از حقوق مساوي برخوردار باشند، عدالت سياسي 
حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كلية اقليتها در آن برسميت شناخته 

 شود. 
شاهد آنكه هم حكومت فاشيستي هيتلر، هم حكومت ديكتاتوري استالين و  

ران با راي و در نتيجة انقالبات و هم حكومت استبدادي اسالمي در اي
راي اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت  اي و به جنبشهاي وسيع توده

كش  كش و حق كش، انسان حكومتهايي راي بدهند كه آزادي يك جامعه به
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هاي خود قتل عامهاي خونين دارند، بهيچوجه دليل بر  هستند و در كارنامه
الق واژة دمكراسي بدان نيست. دورانهاي حقانيت راي آن اكثريت و اط

توانند زايندة افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي  بحراني مي
دمكراسي ربطي ندارد. دقيقا بهمين  بشوند. اما برآمد آنها هر چه هست، به

بشر در  دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوق
ت برآمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي جايگاهي متضاد با حكوم

گنجد، از نوع  دگرانديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمي
شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي، بدون  حكومتهاي توتاليتر روشن مي

پيشبرد دمكراسي بكند، تنها بر تداوم خطاهاي فاحش  اينكه كمكي به
 گذارد.  مان صحه مي تاريخي

ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهاي دمكراتيك، 
گرا. حكومتهاي  حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تام

اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما 
كه متاسفانه در كشور بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند 

، همه در يك ظرف “حكومتهاي استبدادي“ما با استفاده از واژة نادقيق 
شوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا  ريخته مي

همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. 
د كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در رسان ما ياري مي شناخت اين تفاوتها به

 .هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود كه نمايندگان  گروهي گفته مي اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك، به
مورد نظر آن در يك دورة مشخص انتخاباتي براي شركت در مراكز اصلي 
قدرت راي كافي نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان 

اكثريت در دورة  حضور دارد و بصورت متشكل، فعاالنه براي تبديل شدن به
كت آنان، نقد و كنترل هاي حر كوشند و يكي از مهمترين عرصه بعدي مي

هاي خود است. در عين حال براي دولت نيز  عملكردهاي دولت و ارائة برنامه
نظرات و نقدهاي اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياري از 

همكاري و راي اپوزيسيون نيازمند  گيريهاي سياسي و اقتصادي به تصميم
اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهاي بايست در جهت تعديل نقدهاي  است و مي

دمكراتيك، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوة اداره و مديريت سياسي 
هاي  ساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايه است، اما اين هر دو خود را به

اند. قوانين  اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته
بشر طرح ريزي  راتيك برپاية منشور جهاني حقوقاساسي كشورهاي دمك

شده است، قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد، موظف و متعهد 
رعايت اين چارچوبهاست. براي همين و از آنجا كه اين قوانين برقراري  به

عدالت حقوقي ـ سياسي را در صدر موضوعات خود دارد، رقابت سياسي نيز 
 پذيرد. مي در همين عرصه انجام

گرايي( يكي از مهمترين  در ساختارهاي دمكراتيك، رفرميسم )يا اصالح
ورزي مدرن است چرا كه در جامعة پويا و متحرك كه )عليرغم  اركان سياست

اي( از ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار است،  بحرانهاي دوره
، تغيير وتوانايي تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات، بدون اصالح

انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسي نيز بر همين بستر 
پاسخگويي نيازهاي جامعه است،  گيرد و از آنجا كه دولت موظف به انجام مي

اندازهاي روشن مرتبط با  ارائة برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشم
 دهد.   انتخاباتي را تشكيل ميطرح پيشنهادي، مهمترين ركن كارزارهاي 

كه در وجه سياسي “  تفاوت“و “ گوناگوني“در حكومتهاي دمكراتيك اصل 
آن پلوراليسم سياسي و در وجه اجتماعي آن فرديت اجتماعي، تفرد و حق 
تحقق بخشيدن و اعمال فرديت  برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطة 

تيك، صفات فردي و اخالقي قوت اين جوامع است. در ساختارهاي دمكرا
حكومت كنندگان تعيين كنندة اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست، بلكه 

 شود.  عدالت سياسي در نظام سياسي و در چارچوب قوانين عادالنه تعريف مي
شود، روشن است كه  پس اگر در كشورهاي دمكراتيك، صحبت از اصالح مي

ر دمكراتيك و مورد توافق منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختا
 بازيگران سياسي اين ساختار.

در كشورهاي دمكراتيك، انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است 
كند. انتخاب كردن، يعني خواستني  كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين مي

اي انتخاب شوندگان به  تواند در دورة بعد بنا بر عملكردهاي دوره كه مي
دل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح نخواستن ب

 بهتري دارند، باز كند.
شهود  دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است،  كه به 

ميزان پيشرفتگي، شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطالع ثانوي تنها 
ا براي اكثر مردم مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد ر

 .اين كشورها ممكن كرده است
 

شود كه در  حكومتهايي اطالق مي گرا به حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تام
بيني قالب شناخته  آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهان

پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در  شود كه همگان موظف به مي
نها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين چنين حكومتهايي نه ت

وفاداري و  چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به

 

 طلب  آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصالح

خواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ  مي

چيز هست بجر  كردن تنور انتخاباتي دارد كه همه

انتخاب واقعي از ايرانيان انتخابات و در شرايطي حق 

تقويت اين فضاي مجازي ياري  سلب شده است، تنها به

رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه  مي

دانند كه از نظر آنها  خوار انقالبي مي خود را بنوعي ميراث

بوده )و براي همين نفي كامل حكومت “ دمكراتيك“

يز برآمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش ن

گواه شواهد تاريخي  و حقيقي، جدا از  بينند(، اما به مي

برآمدن يك حكومت  نييتهاي خوب و بد  اين و آن به

فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده، 

توانسته باشد. تناقض اصلي آنها در درون  دمكراتيك نمي

آنهاست و ميان اصالحگرايي مورد ادعايشان با 

دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را انقالبيگري دو 

 زند. مي
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توان از حكومت  شوند. براي مثال مي ها مي بيني حمايت از اين جهان
سوسياليستي )مبنتي بر نژادپرستي( هيتلر در آلمان، ديكتاتوري  ناسيونال

طبقه( و ديكتاتوري اسالمي  سابق )مبتني بر تز جامعة بياستاليني در شوروي 
جمهوري اسالمي در ايران )مبتني بر اسالم ايدئولوژيك( را نام برد كه بلحاظ 

گنجند. در چنين سيستمهايي كه عالوه برامور  مشخصات در اين تعريف مي
سياسي در امور خصوصي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره يك 

، حق حيات يا عدم “بدي “و “ خوبي“معيار قرار داده شده و  ايدئولوژي خاص
كند، عدم تعهد  اين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين مي آن را ميزان وفاداري به

هاي زندگي، منجر به سركوب  يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كلية عرصه
و شود. دستگاه سركوب از يكسو  و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع مي

ها كه در كنترل كامل  تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانه
حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب 

 شوند. مي
تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني  گرا يا توتاليتر به حكومتهاي تام

اهيتا بسيار مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود، م
هايي چون اردوگاههاي  كنند. نمونه خشن و سركوبگر و غير انساني عمل مي

قتل رساندن چند  كاراجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و به
عام چند ميليوني استالين در  ميليون يهودي، دگر انديش، كمونيست...، قتل

ي، تبعيد هزاران زمان حكومتش و همچنين قتل عام، شكنجه، حذف فيزيك
وسطايي چون سنگسار و قطع دست  مخالف و دگر انديش، مجازاتهاي قرون

 گرا است.   و پا... در حكومت اسالمي، گوياي جباريت كور نظامهاي تام
در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو، پينوشه و يا حكومت 

شود، بلكه اساس  نمي بيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي پيشين ايران، جهان
 دهد.  حكومت را حفظ قدرت و اتوريتة فرد يا گروه خاصي تشكيل مي

خطر  در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام به 
نيفتد، وجود دارد. برخالف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر 

كند.  ي بازي نميبيني حاكم، نقش ها براي تاييد جهان سازماندهي توده
همچنين در حكومتهاي اتوريتر، آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد، اما 

شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با  آزاديهاي سياسي كامال سلب مي
زندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي  توانند به حكومت در نيفتند، مي

و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها  زدن به لباس پوشيدن، راه رفتن، نوع حرف
كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال 
حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي 

اش با ايدئولوژي حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و  اجتماعي
 مورد آزار قرار گيرد.
ن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، مسلما هدف از روش

نه برتر شمردن يكي بر ديگري، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان 
 تغييرات و اصالحات اساسي در حكومتهاي توتاليتر تقريبا مسدود است. 

حكومتهاي توتاليتر بقول هانا آرنت، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا 
نند. اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان ما اصال نمي

شوند چرا كه حامل انديشة صدور ايدئولوژي  يك خطر جدي محسوب مي
حتي بوسيلة زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان ناامني را در عرصة 

پذير نيستند. چنين  المللي موجب و اين حكومتها اصالح ملي و بين
پايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا  آنجا كه بخشا به حكومتهايي از

اند، تنها در صورت  انگيز امنيتي، نظامي متكي دستگاههاي تو در تو و خوف به

عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد 
اين  توان به المللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر مي فشارهاي بين

حكومت كه ننگ حضورش برپيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند، پايان 
داد. خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي 

همين ضرورت است و بهمين دليل، انتخاباتي كه تمام  نوين نتيجة رسيدن به
جناحهاي سهيم و دلبستة حكومت ديني خواهان شركت گستردة مردم در آن 
هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومي و طرح خواست رفراندوم در برابر 

هدف كه همانا بركناري حكومت ديني و  انتخابات فرمايشي است كه ما را به
 برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد. 

اند، همچنان  اصالح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسالمي سر برآورده
كنند تا  چارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تالش مي به

سوي نوعي )محدود شده( از  آميز توتاليتر حكومت فعلي را به شكل فاجعه
قانون اساسي و راه  حكومت اتوريتر متمايل سازند. تاكيد آنها بر وفاداري به

تفسير بودن امام )كاريسماتيك( خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل 
قانون اساسي از سوي ديگر نشان از همين تالش دارد كه با حفظ چارچوب 
موجود تغييراتي انجام شود كه نتيجه هرچه باشد، دمكراسي و تا كنون نيز 

 نبوده است. 
خواند و با ادعاي  طلب مي آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصالح

چيز  ور انتخاباتي دارد كه همهواقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تن
هست بجر انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان سلب شده 

رساند. مشكل اين بخش  تقويت اين فضاي مجازي ياري مي است، تنها به
دانند كه از نظر  خوار انقالبي مي همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراث

همين نفي كامل حكومت برآمده از آن را نفي بوده )و براي “ دمكراتيك“آنها 
گواه شواهد تاريخي  و  بينند(، اما به حاصل عمر سياسي خويش نيز مي

برآمدن يك حكومت  حقيقي، جدا از نييتهاي خوب و بد  اين و آن به
توانسته  فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده، دمكراتيك نمي

درون آنهاست و ميان اصالحگرايي مورد باشد. تناقض اصلي آنها در 
 زند. ادعايشان با انقالبيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را مي

در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت 
“ حقيقت“تواند تعابير گوناگون از  تعداد افراد بشر مي مطلق وجود ندارد و به

نظر از باور، تعلق  بشر صرف پذير نيست، حقوق موجود باشد. اما آنچه تفسير
ديني، قومي، جنسيتي، نژادي، عقيدتي است كه ارزشي جهانشمول است و 
تفسير بردار هم نيست، گره ناگشودني كار حكومت ديني در همينجاست و 

 اين گره تا اين حكومت هست،  نا گشوده خواهد ماند. 
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مانعي در برابر  بندي نبوده است. رقابت برسرحفظ مواضع اصلي قدرت تا كنون به گسيختگي و دسته چنين دچار از هم مقطعي از انتخابات گذشته, دستگاه حكومتي اين در هيچ
مكان بازتاب بحران دروني  آن بدل شده و عمالً جريان انتخابات را به مشتركي از سوي جبهة ظاهراً مشترك طرفداران رهبري, نيروهاي راست و بنيادگرا يهمعرفي كانديداي 

 رژيم بدل ساخته است.
هاي مختلف در دعواي انتخاباتي و همچنين  ان و رودروئي جناحها به ماهيت اين بحر ها و پاسخ خوانيد كه در پرسش حسين باقرزاده را مي در زير گفتگوي تالش با آقاي   

 اسالمي يعني مردم و مخالفين رژيم پرداخته است. نقش و تأثير اين جدال بر روي نيروهاي خارج از دايرة حكومت

 
 گفتگو با دكترحسين باقرزاده

 

 بحران قدرت در آئينه انتخابات رياست جمهوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتخابات در چارچوب نظام اسالمي و بر مبناي قانون اساسي آن    تالش ـ
ها هرگز اعتبار نداشت.  براي مخالفين اين حكومت از همان نخستين سال

طور قطعي  و به« جنبش اصالحات»براي اكثريت مردم ايران با رنگ باختن 
 اعتبار شد. از دور دوم انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي بي

خابات در ساختار قدرت و قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان اگر انت  
اينكه چه ميزان از  معنائي است و كانديداي منتخب، بدون توجه به امر بي

رأي مردم را پشت سرخود داشته باشد، حوزة اختيار عملش در حد يك 
خواهد بود، پس اين همه جنجال بر سرمعرفي كانديداها براي « تداركاتچي»

ها و  سرعت در درون رژيم صف و چرا هربار در مقاطع انتخابات به چيست
 شود؟ هاي جديد و متعددي ايجاد مي جناحبندي

 

منظور اعمال حاكميت  انتخابات در جمهوري اسالمي نه به - دكتر باقرزاده
شود. ساختار حقوقي  رژيم برگزار مي مردم و بلكه براي مشروعيت دادن به

شكل گرفته است. حتي تعيين « انتخابات» اسالمي بر اساس جمهوري
اي( از سوي مردم صورت گيرد.  بايد با انتخاب )دو مرحله فقيه نيز ظاهراً ولي

تنظيم شده است كه اوليگارشي روحانيت حاكم   ولي سازوكار اين امر طوري
ديگر   «انتخابي»هاي  و همين اوليگارشي كنترل ارگان  همواره حفظ شود،
ي اسالمي و رياست جمهوري را نيز در دست داشته باشد. مانند مجلس شورا

اين اوليگارشي  ولي در حدي كه به ـاز اين نظر انتخابات را بايد انجام داد 
حفظ نظام عالقمندند و يا منافع خود را در  صدمه نزند، و همه كساني كه به

آن تالش كنند. يعني مردم را به « موفقيت»بينند طبعا بايد براي  آن مي
 شركت در آن تشويق كنند.

  حامي  هاي درون رژيم و نيروهاي در اين حالت طبيعي است كه همه جناح
تعبير  فعاليت بپردازند ولو اين كه به به  آنان براي انتخابات رياست جمهوري

شده اختياراتي بيش از يك   «انتخاب»بسياري از آنان رييس جمهور 
مورد يك رقابت درون رژيمي نخواهد داشت. رقابت در اين « تداركچي»

يك نامزد   است و مردم در آن نقشي ندارند. البته اگر آنان بتوانند با معرفي
يا سياسي ايجاد كنند اين امكان وجود   توهمي در مورد اصالحات اقتصادي

هاي راي بكشانند. ولي پس از شكست هر دو  صندوق  پاي دارد كه مردم را به
ها ديگر تاثير  رفسنجاني و خاتمي( اين تاكتيك  هاي پروژه پيشين )انتخاب

  طلبان كه در انتخابات دوره دوم شوراهاي اصالح ندارد و پشت كردن مردم به
اسالمي رخ داد نقطه پايان اميد   شهر و سپس دوره هفتم مجلس شوراي

درون   هاي بندي ها و جناح بندي بود.  صف  نامزدهاي حكومتي بستن مردم به
 در اين مسئله رخ نخواهد داد.  يريرژيم نيز تغي

 

طلبان حكومتي و دو جريان اصلي آن  مانده اصالح تالش ـ در حاليكه باقي
يعني حزب مشاركت و مجاهدين انقالب اسالمي برسر كانديداي مشترك 

اند اما بقيه حكومت كه تحت عنوان  توافق رسيده خود مصطفي معين به
هماهنگي در انتخابات و تعيين كانديداي نيروهاي انقالب, شورائي براي 

توافق برسند.  اند برسر فرد مشخصي به اند, هنوز نتوانسته مشترك تشكيل داده
معماي بزرگ اين  رفسنجاني نيز به مسئله شركت يا عدم شركت هاشمي

طلبان از  مانده اصالح انتخابات بدل شده است. درحالي كه وي از سوي باقي
هم « گرايان اصول»قول خودشان  داران رهبري يا بههمان آغاز رد شد, طرف

دهند. با وجود اين خود وي اينجا و آنجا و هر  وي نشان نمي چندان رغبتي به
اصطالح انتخاباتي خود  هاي به جا كه فرصتي دست دهد با ابهام و اشاره طرح

 گويد, يا از سخن مي« دولت مقتدر»عنوان نمونه از تشكيل  كند. به را بيان مي
حل منطقي »زند و سخن از  دم مي« المللي تعامل منطقي با جامعه بين»

گويد. آيا واقعاً آنگونه كه اطرافيان وي و مطبوعات  مي« مشكل اتمي ايران
كنند, كليد گشايش مشكالت حكومت اسالمي در  نان او تبليغ مي قلم به

 دست اوست؟ 
 

شمول هر دو جناح(  بهاي از حاكميت ) روشني بخش عمده به دكتر باقرزاده ـ
رمق انتخابات  اند تا شايد بتوانند در مبارزه بي رفسنجاني اميد بسته هاشمي  به

طور قطع يك  بدمند. به عقيده طرفداران رفسنجاني بقيه نامزدها به  روحي
تداركچي بيش نخواهند بود، ولي او تنها كسي است كه اگر انتخاب شود 

بايستد )اصولگرايان بيشتر از اين نظر با   ممكن است بتواند در برابر رهبري

 

اند  را كه مشتركا در آن نشسته طلبان هر مشكلي هم كه با جناح مخالف خود داشته باشند حاضر نيستند قايقي  صالحا

 خطر بيندازند. به
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آميزي )در  صورت افتضاح يك بار به  رفسنجاني  شركت او مخالفند(.  ولي
با   ست. بنابراين حتيانتخابات دوره ششم مجلس( از طرف مردم طرد شده ا

هاي راي وجود  پاي صندوق كشاندن مردم به  حضور او نيز تضميني براي
قايم موشك را با افكار   بازي  ندارد. اين است كه او و طرفدارانش نوعي

سو واكنش مردم را در صورت شركت  اند تا از يك عمومي شروع كرده
تنور انتخابات دميد. در  ديگر شايد بتوان در  احتمالي او بسنجند و از سوي

شود نيز  كه از سوي رفسنجاني مطرح مي  مختلفي  انتخاباتي  هاي واقع، برنامه
ها ممكن  است تا ببينند كدام يك از آن  احتماال براي سنجش افكار عمومي

  دهي سازمان  خود جلب كند و از آن براي را به  است بيشتر افكار عمومي
از پيروزي خود در   نظر من تا رفسنجاني به يرند.مبارزه انتخاباتي او كمك بگ

انتخابات مطمئن نشود نامزد نخواهد شد، و اگر هم نامزد شود مردم از اين 
  انتخابات همانند آن چه كه در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس هفتم روي

انجام خود  داد استقبال نخواهند كرد. نمايش انتخابات در جمهوري اسالمي به
 است و مشكالت حكومت اسالمي از اين طريق حل شدني نيست.رسيده 

 

تالش ـ براي رفسنجاني و تمامي كانديداهاي جناح راست روشن است كه 
حمايت  آيد, بلكه تنها موكول به هاي رأي بيرون نمي ها از صندوق پيروزي آن

يكپارچة اين جناح از حكومت است. آنچه در اين ميان رفسنجاني طلب 
دار و اختيار عمل است و محافل اصلي قدرت هم برخالف ميل كند اقت مي

 جمهور هستند.  دنبال ضابطة كنترل كامل بردولت و رئيس وي به
توانند منتظر خيرات و حُسن  طلب چه؟ آنها نمي اما در مورد جناح اصالح

دانند حتي اگر مصطفي معين  همكاري جناح مقابل خود باشند و خوب مي
ي كه در انتظار وي است بهتر از خاتمي نخواهد بود. چرا رأي بياورد, سرنوشت

 خواهند تجربة شكست خود را تكرار كنند؟ مي

 
داند كه در كشمكش  طلب جمهوري اسالمي مي جناح اصالح دكتر باقرزاده ـ

حد اقل ممكن  كند كه باخت خود را به قدرت بازنده است، ولي تالش مي
در حفظ نظام جمهوري اسالمي  برساند. توجه بكنيم كه دو جناح حكومت

خطر  عنوان حاضر نيستند كه بنياد نظام را به هيچ اشتراك منافع دارند و به
معناي آن است كه در بازي  طلبان به حفظ نظام براي اصالح اندازند. تعهد به

انتخابات شركت كنند و مشروعيت نظام را زير سئوال نبرند. آنان غالبا 
ست و شش سال حكومت اسالمي در كساني هستند كه در طول بي

اند و بعضا مستقيما در جنايات  هاي مختلف اين جمهوري فعال بوده ارگان
دانند كه  در صورت سقوط اين  رژيم جمهوري اسالمي سهيمند. آنان مي

لحاظ  دهند بلكه به رژيم نه فقط قدرت و موقعيت سياسي خود را از دست مي
ار خود در گذشته باشند و حتي از نظر اجتماعي و اخالقي بايد پاسخگوي كرد

 نيز ممكن است تحت تعقيب قرار بگيرند. حقوقي و جنايي 
طلبان هر مشكلي هم كه با جناح مخالف خود داشته باشند  از اين رو، اصالح

خطر بيندازند. براي  اند به را كه مشتركا در آن نشسته حاضر نيستند قايقي 
شان( مهم است كه انتخابات برگزار شود كه براي جناح مخالف چنان آنان )هم

هاي راي بيايند. از اين رو است كه بايد نامزد داشته  و مردم پاي صندوق
باشند و روي او تبليغ كنند تا شايد انتخابات هيجاني داشته باشد.  حال اگر از 

اتفاق سودي هم نصيبشان شد چه بهتر. الزم نيست نامزد آنان  اين گذر به
توانند  نان به هر اندازه كه بتوانند آراي مردم را جلب كنند ميانتخاب شود. آ

چنين حضور خود را  از آن در معامله قدرت با رقيب خود بهره بگيرند. آنان هم
 دهند.   رقباي خود نشان مي عنوان سوپاپ اطمينان به به

و  1376هاي  طلبان، بر خالف انتخابات سال دانيد كه در بين اصالح مي
ق نظر بر سر نامزد انتخاباتي وجود ندارد. آن موقع اكثريت قاطع اتفا 1380

نتي آنان مهدي خاتمي حمايت كردند.  اكنون بخش سُ  آنان از نامزدي آقاي
دانند. بنابراين شانس پيروزي معين بسيار پايين است.  كروبي را نامزد خود مي

د. ولي جنبش اميدوار بو  پيروزي خاتمي هم كمتر كسي به 1376البته در سال 
حركت در آمد و با كمك جوانان و زنان اين موفقيت را  دانشجويي يكباره به

طلبان نيست. آنان  پشت سر اصالح  نصيب خاتمي كرد. امروز چنين نيرويي
كنند  هايي كه اين جا و آن جا مطرح مي جمهوري اسالمي بيش از آرمان به

حتي با علم  ـات شركت كنند انتخاب بندند، و اين يعني كه بايد در بازي  پاي
آورد و اگر هم بياورد سرنوشتي بهتر از  اين كه مصطفي معين راي نمي به

خاتمي نخواهد داشت. ولي اين تجربه يك شكست نيست، ضرورت التزام 
 نظام جمهوري اسالمي است. به
 

تالش ـ درست مانند مقطع انتخابات دورة هفتم مجلس اسالمي اينبار هم 
جا  طلبي حكومتي همه جمهوري, رسوالن اصالح رة نهم رياستدر آستانة دو

از داخل و خارج مشغول تبليغ ميان مأيوس شدگان از اصالحات از درون 
شركت در انتخابات هستند و بازهم مانند  حكومت و جلب مجدد آنها به

همكاري با نيروهاي بيرون از نظام را طرح « ضرورت»زمان مسئله  همان
راي ايجاد ائتالف و اتحادعمل در مقاطع انتخابات, روش كنند. تالش ب مي

جا, بويژه در كشورهاي دمكراتيك است. چرا شما فكر  مرسومي در همه
كنيد كه؛ امروز بيش از هر زمان ديگر ائتالف براي شركت در اين  مي

انتخابات ـ هرقدر هم كه دايرة آن نيروهاي بيشتري را در برگيرد ـ لطمه 
مبني برخواست استقرار دمكراسي و « راي و ارادة ملي»ي گير روند شكل به

 رفع هرگونه تبعيض از حقوق آحاد ملت است؟
 

گفته شما  ايجاد ائتالف و اتحاد عمل در مقاطع انتخابات به دكتر باقرزاده ـ
دموكراتيك اين ائتالف   روش مرسومي در همه جا است. منتها در كشورهاي

هاي  گيرد. ولي در نظام نجام ميدر قالب يك ساختار دموكراتيك ا
توانند در ائتالف شركت كنند، و يا  نادموكراتيك، تنها نيروهاي خاصي مي

كند و بلكه  كننده در آن تعيين نمي شركت  مضمون ائتالف را برآيند نيروهاي
شود. نمايندگان  قدرت حاكم به آنان ديكته مي از سوي نيروهاي وابسته به

فهمند كه نيروهاي  از ائتالف چيزي جز اين نمي طلب حكومتي جريان اصالح
طلبان  خارج از حكومت مشروعيت نظام را بپذيرند و عالوه براين، از اصالح

عنوان نمايندگان خود در درون حكومت پشتيباني كنند. اين يك ائتالف  به
طلبان حمايت كنند، و  يك طرفه است: نيروهاي خارج از حكومت از اصالح

زني  چانه الف خود بهن نيروها بر در ميز مذاكره با جناح مخنام اي آنان به
طلبان براي جذب  البته در اين دوره ظاهرا تالش اصالح مشغول شوند.

اين دليل كه  آن هم صرفا به ـنيروهاي خارج از حكومت بيشتر شده است 
و  1376اند. در انتخابات رياست جمهوري خرداد  آن پيدا كرده نياز بيشتري به

آنان توانسته بودند نيروي دانشجويي و زنان و  1378مجلس ششم در اسفند 
نيروهاي سياسي بيرون از  خود جلب كنند و نياز چنداني به سوي جوانان را به

همانند مقطع انتخابات مجلس هفتم( اين نيروها را حكومت نداشتند. امروز )
همكاري با نيروهاي بيرون « ضرورت»ياد  رو به اند. از اين از دست داده عمدتاً

اند، تا شايد بتوانند موقعيت خود را در درون رژيم تحكيم كنند.  از نظام افتاده
هايي هم دارند: سقوط جمهوري  البته براي جذب اين نيروها مترسك

 ها. ها، و مانند اين مي، هرج ومرج، بازگشت سلطنت و ساواكياسال
اندازي در بين صفوف نيروهاي  هدف تفرقه روشني، اين سياست به به

دانند كه در بين مردم اعتبار و  طلبان مي گيرد. اصالح دموكرات صورت مي
سوي خواست تغييرات ساختاري رژيم روز به  نفوذ چنداني ندارند و گرايش به

دانند كه اگر نيروهاي  چنين مي كند. آنان هم گسترش بيشتري پيدا ميروز 
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اتفاق نظر در اين باره و اتحاد عمل دست يابند ممكن است از  دمكرات به
برخوردار شوند و اين امر روند استقرار دموكراسي در ايران و   حمايت مردمي

راي آنان نفي استبداد مذهبي حاكم را تشديد كند. اين سرانجام مطلوبي ب
اپوزيسيون را با ترساندن از عواقب اضمحالل  از نيست. پس بايد بخشي

طرف خود جلب كنند.  ولي اين اپوزيسيون بايد بداند كه  جمهوري اسالمي به
اند چيزي جز  طلباني كه حمايت مردمي را از دست داده حمايت از اصالح

ه و ادامه نظام تاخير در روند دموكراتيزاسيون جامع  پشت كردن به مردم،
بار آپارتايد جنسي و عقيدتي جمهوري اسالمي و واليت فقيه نخواهد  خشونت

 بود.
 

تالش ـ برخي از افراد حاضر در صف مخالفين حكومت اسالمي و طرفدران 
خواهي, همصدا با نيروهائي از ملي ـ مذهبيون خواهان  اتحاد جمهوري

جبهه »ايجاد يك و « مستقل»شركت در انتخابات و دادن كانديداي 
از همه نيروها در حمايت از اين كانديدا هستند. آنها با « خواهي دمكراسي

احتساب روي شرايط موجود يعني فشار افكار عمومي مردم ايران و فشارهاي 
هاي اصلي قدرت و شوراي نگهبان در برابر اين  المللي معتقدند كانون بين

 فشار ممكن است عقب نشيني كنند. 
« 81منشور »گذاري  دانيم شما و ساير دوستان از زمان پايه مي تا جائيكه

با شركت همه نيروهاي « خواهي جبهه دموكراسي»ضروت تشكيل 
ايد. لطفاٌ جهت رفع هرگونه آشفتگي ذهني بفرمائيد  دموكرات, را طرح نموده

گوئيد با آنچه كه مثالً آقاي نگهدار يا ابراهيم يزدي  تفاوت آنچه شما مي
د چيست؟ چه تفاوتي در آماج اين دو جبهه و تركيب نيروهائي كه در گوين مي

 اين دو جبهه حضور دارند وجود دارد؟
 

با حمايت از « خواهي جبهه دموكراسي»ابتدا بايد بگويم كه  دكترباقرزاده ـ

خواني ندارد. جمهوري اسالمي يك نظام  جمهوري اسالمي هم
خواهي  توان در درون اين نظام جبهه دموكراسي ضددموكراتيك است و نمي

تشكيل داد. نه قانون اساسي جمهوري اسالمي اجازه شركت نامزدهاي 
دهد و  جنسي و سياسي و عقيدتي، در انتخابات ميمستقل را، فارغ از تعلقات 

كنند. جبهه  كننده رژيم آن را تحمل مي هاي كنترل نه ارگان
خواهي تنها با شركت آزادانه همه نيروهاي دموكرات و بدون قيد  دموكراسي

تواند تشكيل  بشري( مي هاي دموكراتيك و حقوق ارزش و شرط )جز تعهد به
اند با شركت در انتخابات جمهوري اسالمي تو اي نمي شود و چنين جبهه

عمال بر خصوصيت ضد دموكراتيك آن صحه بگذارد. بنابراين دوستاني كه 
طلبان متحد شوند و در انتخابات شركت كنند بهتر است  خواهند با اصالح مي

 نام ديگري براي جبهه مورد نظر خود انتخاب كنند.
پيدا است بر اساس يك رشته چنان كه از نام آن  خواهي هم جبهه دموكراسي

گيرد و هيچ قيد و شرط  هاي دموكراتيك و حقوق بشري شكل مي ارزش
شود.  عالوه بر اين، اين جبهه بايد روابط بين  ديگري در آن پذيرفته نمي

هاي  خود را بر اساس سازوكارهاي دموكراتيك تنظيم كند و برنامه
« 81سي بر بنياد منشور براي دموكرا»دموكراتيك داشته باشد. ما در گروه 

اي را  روشني چنين جبهه گوييم به خواهي سخن مي وقتي از جبهه دموكراسي
هاي  طلباني كه قواعد و ارزش مد نظر داريم. البته در اين جبهه اصالح

توانند شركت كنند. و اين جا فرق اساسي جبهه  دموكراتيك را بپذيرند نيز مي
شود:  كنند روشن مي وستان مطرح ميچه كه بعضي از د مورد نظر ما با آن

طلبان )در چهارچوب جمهوري  محتواي جبهه مورد نظر دوستان را اصالح
محتواي  كنند و انتظار دارند ديگران به آن بپيوندند، ولي اسالمي( تعريف مي

سوي  كنند و در آن به تعريف مي 81جبهه مورد نظر ما را اصولي مانند منشور 
 ها را بپذيرند باز خواهد بود. رزشهمه نيروهايي كه اين ا

 

تالش ـ از سوي اين نوع طرفداران شركت در انتخابات, شما و ساير 
صراحت خواهان تحريم  رود به كه طبعاٌ انتظار مي« رفراندوم»طرفداران 

نامند كه  و... مي« آرمانگرا«, »خواه تمام»جمهوري باشيد, را  انتخابات رياست
پذيري و سازش كه  نداشته و فاقد روش انعطافقوا توجه  شرايط توازن به

 خوانند. الزمة كار سياسي است, مي
 

خصوصيت نيروهاي « خواهي تمام»هاي جالبي است.  برچسب دكترباقرزاده ـ
انحصارطلب است كه براي حضور افراد و نيروهاي ديگر در يك حركت 

هاي دموكراتيك و حقوق بشري تعيين  هايي جز ارزش سياسي مالك
هاي  خواه ناميد چون مالك توان جمهوري اسالمي را تمام كنند. مثال مي مي

عقيدتي را ميزان شركت يا عدم شركت نيروهاي سياسي در فعاليت سياسي 
چنين نيروهايي را كه مايلند نظام مطلوب خود را بدون  قرار داده است. هم

ميد. ولي خواه نا توان تمام مراجعه به آراي عمومي بر مردم تحميل كنند مي
هاي دموكراتيك و حقوق  توان كساني را كه اوال ميزاني جز ارزش چگونه مي

شناسند و ثانيا راي مردم  خواهي نمي بشري براي شركت در جبهه دموكراسي
آينده ايران   كننده آينده نظام سياسي هاي سياسي خود را تعيين و نه آرمان

 خواه ناميد؟ دانند تمام مي
هاي  خواهي البته عيب نيست و بلكه حسن نيز هست. ما همه آرمان آرمان

طور مثال خواهان يك نظام سوسيال دموكراسي  سياسي خود را داريم. من به
هاي  مدرن كه فقر و خشونت و نابرابري را از جامعه ايران بزدايد و راه

صادي و اجتماعي جامعه ما را بگشايد هستم، و قالب مناسب آن پيشرفت اقت
دانم. ولي مهم اين است كه من نوعي بتوانم با نيروهاي  را نيز جمهوري مي
سله اصول لديگري دارند بر سر يك س  هاي سياسي ديگري كه آرمان

 ,هاي ما مشخص دموكراتيك و حقوق بشري توافق و كار كنيم. يعني آرمان
گرايي نكشاند و تالش براي ايجاد يك جامعه دموكراتيك را  روهما را به گ

هاي سياسي من تنها در يك  هاي عاليتر خود نكنيم. آرمان قرباني آرمان
عنوان يك شرط الزم اول  تواند تحقق بپذيرد. پس به جامعه دموكراتيك مي

و در اين راه ما بايد با همه  ـتالش كرد  بايد براي استقرار دموكراسي 
 ورزند همراه شويم. اين ارزش تعهد مي نيروهايي كه به

گرايي نيست. اين تحريم را  خواهي يا آرمان تحريم انتخابات به معناي تمام
دهيم.  اين تحريم اساسا از طرف  هم من يا طرفداران رفراندوم انجام نمي

مال انتخابات شوراهاي شهر چنان كه آنان ع هم ـگيرد  خود مردم صورت مي

 خواهان بگويند چون افراد و نيروهاي  شود كه برخي از جمهوري تر از اين نمي اخوان رفراندوم، مسخرهدر همين مورد فر

تئوري توطئه  توانند از آن حمايت كنند. كاسه است و آنان نمي اي زير نيم اند پس كاسه طلبي از اين فراخوان حمايت كرده سلطنت

 اي نيست. لبته يك بيماري مزمن ملي است و مسئله تازهكاسه بودن در فرهنگ سياسي ايران ا و كاسه زير نيم
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شهرها تحريم كردند.  را در كالن 82و مجلس هفتم در اسفند  81در اسفند 
هاي  نتيجه بودن انتخابات در تحقق خواست دليل آن هم نادموكراتيك و بي

مردم است. اگر اين امر براي بخشي از مردم ما روشن نبود، با تجربه 
رديدي باقي مانده است. البته اگر ت  اصالحات و دوم خرداد ديگر كمتر جاي

هاي  رفت و مثال نامزدهاي قويتر و با برنامه جنبش اصالحي پيش مي
گذاشتند استدالل  ميدان مي تري در مقايسه با دوران خاتمي پا به مترقي

را   گويند بايد از فرصت انتخابات بهره گرفت و ارابه دموكراسي كساني كه مي
منطقي باشد. ولي در شرايط فعلي دعوت مردم   توانست تا حدي پيش برد مي

داعيان را به دنبال خواهد آورد. اين كار   به شركت در انتخابات فقط آبروريزي
 ـتجربه كردند و نتيجه آن را ديدند  82و  81را برخي در دو انتخابات اسفند 

 خواهند آن را تكرار كنند! و حال خود دانند اگر مي
 

هائي باشند تا  دنبال روزنه عي است كه مردم بهتالش ـ امر منطقي و مشرو
كنيد ماندن در  گوش همگان برسانند, آيا فكر مي بتوانند صداي خود را به

جمهوري پيام مردم ايران در مطالبه آزادي و  خانه و بايكوت انتخابت رياست
دفاع از حق مساوي همگان در تعيين سرنوشت سياسي كشور را به گوش 

 ؟ جهان خواهد رساند

 
اي باشند  كامال درست است كه مردم بايد به دنبال هر روزنهدكتر باقرزاده ـ 

همين دليل نبايد  تا بتوانند صداي خود را به گوش همگان برسانند. و دقيقا به
توان از آن  تحريم انتخابات اكتفا كرد، و بلكه بايد ديد كه چگونه مي به
يك مردم استفاده كرد. هاي دموكرات عنوان فرصتي براي طرح خواست به

هاي پيش از انتخابات از شدت سركوب  هاي سركوبگر در ماه معموال رژيم
شركت در انتخابات تشويق شوند. اين فرصت  كنند تا مردم به خود كم مي

بسيج خود و نيروهاي  حركت درآيند و به خوبي است تا نيروهاي دموكرات به
كسان ديگري كه در فضاي امن در حد من و  ديگر بپردازند. البته اخالقاً

ايم نيست كه براي مبارزات داخل كشور تاكتيك تعيين  خارج كشور نشسته
كنيم. اين امر بر عهده رهبران سياسي و اجتماعي داخل كشور است.  و آنان 

نوعي مقاومت منفي  اند. فعاالن دانشجويي به در اين زمينه بيكار ننشسته
كه از هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اند و در عين اعالم اين  دست زده

دهند.  برداري از فضاي دانشگاه را نيز به آنان نمي كنند اجازه بهره حمايت نمي
شعار جنبش رفراندوم در ايران در حال گسترش است، و پيشنهادهاي عملي 
متعددي در باره بسيج كردن مردم نيروهاي فعال سياسي حول شعار رفراندوم 

 مطرح شده است.  
توان انجام داد  حتي در مورد اين كه در روز انتخابات چه عملي مي

تازگي آقاي دكتر محمد ملكي كه از  هاي زيادي شده است. مثال به صحبت
داعيان اوليه فراخوان رفراندوم است پيشنهاد كرد كه در روز انتخابات مردم 

بر  جاي حضور در پاي صندوقهاي رأي  با برافراشتن پرچمهاي سفيد كه به
نوشته شده باشد « انتخابات فرمايشي نه، رفراندوم آزاد آري»روي آنها شعار 

در خيابانها حضور پيدا كنند. اين پيشنهاد عملي بسيار جالبي است. فعاليتهايي 
گيري همان حركتي منجر شود كه همانند  شكل از اين قبيل ميتواند به

ان، اوكراين، لبنان و ...( هاي روز افزون آن در ساير نقاط جهان )گرجست نمونه
مقاومت رژيم حاكم در برابر خواست مردم را در هم شكند.  پس مسئله، 
ماندن در خانه نيست. مسئله تحريم انتخابات است، همراه با صداي بلندي 

 كنند... كه جهانيان بشنوند چرا مردم ايران انتخابات را تحريم مي
 

بات نشانة انفعال ـ به دليل تالش ـ بنابراين عدم شركت مردم در انتخا
ـ نخواهد بود و آن گونه كه « پروژة اصالحات»سرخوردگي بر اثر شكست 

كنيد؛ گام بعدي يعني مبارزه عليه كليت نظام در راه است.  شما پيش بيني مي
در اين صورت اين مبارزه ـ مانند هر جنبش ديگري ـ نيازمند نقطة اتكائي 

 است. 
اگر نيروهاي دمكرات به اتفاق »اشاره كرديد:  شما در خالل پاسخهاي خود

نظر و... اتحاد عمل دست يابند، ممكن است از حمايت مردمي برخوردار 
اين نظر بدين معناست كه نقطة اتكاء بعدي مردم نيروهاي دمكرات « شوند.

اتفاق نظر و اتحاد »شرط كه اين نيروها از  خواهند بود. البته با اين پيش
بيانية فراخوان »هزار امضاي حمايت زير  35اشند. بيش از برخوردار ب« عمل

اي است در تأئيد اين نظر. )نبايد از نظر دور  نمونه« ملي برگذاري رفراندوم
داشت كه يكي از داليل اين حمايت گسترده از فراخوان اين است كه از همة 

و  ايرانيان و گروههاي دمكرات، از هر انديشه و ديدگاه سياسي، اعم از چپ
 خواه و طرفدار نظام پادشاهي را مخاطب قرار داده است(.  راست و جمهوري

رسد كه همة جناحها و جريانهاي طرفدار دمكراسي  نظر نمي با اين همه به
خواهان  هائي از جمهوري آمادة چنين اتفاق و اتحادي باشند. حتي جريان

مخالفت با آن  دليل حمايت طرفداران نظام پادشاهي از اين حركت به به
هاي آشكار و پنهان در ميان مردم چه خواهد  برخاستند. بازتاب اين جدال

 بود؟
 

بله، عرض من اين بود كه عدم شركت الزاما نشانه انفعال  دكترباقرزاده ـ
توان اين موضوع را فعال كرد. يعني از فرصت انتخابات و فضاي  نيست. مي
هاي دموكراتيك و تبليغ  ليتهاي پيش از آن براي گسترش فعا سياسي ماه

رفراندوم ساختارشكن بهره گرفت و حتي روز انتخابات را به صحنه نمايش 
خواست ملي براي انجام رفراندوم و تغيير ساختار رژيم تبديل كرد. و اين 

تواند مؤثر شود كه از حمايت بخش اعظم نيروهاي  عمل البته طبعا وقتي مي
 ردار باشد.ها( برخو دموكرات )اگر نه همه آن

طور كه اشاره كرديد همه نيروهاي دموكرات )يا مدعي  ولي همان
خودي خود  كنند. اين امر به دموكراسي( از يك خواست مشترك حمايت نمي

البته نامنتظره نيست. يعني اين كه همه نيروهاي دموكرات يك جامعه حول 
من فكر  بينانه نيست. ولي يك شعار يا برنامه عمل مشخص متحد شوند واقع

دليل  كنم شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي از طريق مجلس مؤسسان به مي
كند و بر اصل  اين كه از هيچ جريان يا گرايش سياسي خاصي حمايت نمي

كند بيش از هر  حاكميت و حق انتخاب و تعيين سرنوشت مردم تكيه مي
 ـقرار بگيرد شعار و برنامه عمل ديگري بايد  مورد استقبال نيروهاي مختلف 

كه چنين نيز شده است.  ولي متاسفانه حتي همين برنامه نيز مورد مخالفت 
)و گاه مخالفت سرسختانه( افراد و نيروهايي قرار گرفته است كه از هيچ 

 كوششي براي شكست آن فروگذار نيستند.
اين  داليل مخالفت آنان كاري ندارم. اپوزيسيون ايراني به من در اين جا به

اي از سوي كسي يا  ت شناخته شده است كه هرگاه طرح و برنامهخصوصي
شود،  بست تفرقه سياسي ايرانيان پيشنهاد مي جرياني براي شكست بن

اي با مخالفت و  عده نيت باشد، از سوي هرچقدر هم كه از موضع حسن
كنند يا در برابر كار  گردد. معموال كساني كه كاري نمي كارشكني روبرو مي

مانند. بهانه هم البته براي  تر مي خيزند محترم خواني برمي مخالف ديگران به
از اين كه چرا فالن كلمه يا عبارت در فالن ماده آن  ـاد است  مخالفت زي

نيامده، تا اين كه چرا فالن گروه يا فرد پاي آن را امضا كرده است.  ولي اين 
ي را بايد در ها معموال بهانه است و داليل اصلي كار نيست. داليل اصل

هاي فردگرايانه و سكتاريستي نيروهاي سياسي ايراني دانست كه  خصوصيت
چنان در گتوهاي  بيش از يك ربع قرن پس از استقرار جمهوري اسالمي هم

 زنند و در جلب حمايت مردمي ناتوانند. سياسي محقر خود درجا مي
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شود كه برخي از  تر از اين نمي در همين مورد فراخوان رفراندوم، مسخره

طلبي از اين فراخوان  واهان بگويند چون افراد و نيروهاي سلطنتخ جمهوري
توانند از آن  كاسه است و آنان نمي اي زير نيم اند پس كاسه حمايت كرده

كاسه بودن در فرهنگ سياسي  حمايت كنند.  تئوري توطئه و كاسه زير نيم
اي نيست. ولي اين  ايران البته يك بيماري مزمن ملي است و مسئله تازه

گيرد تا هر حركت  بيماري عمال در خدمت اهداف نيروهاي استبدادي قرار مي
پراكني و بدنام كردن   ملي و سازنده را تخطئه و سركوب كنند. شايعه

شده وزارت اطالعات  ها و نيروهاي سياسي يك برنامه حساب شخصيت
شود، و بسياري  هاي مختلف انجام مي جمهوري اسالمي است كه به صورت

ني كه به داليل سياسي يا ايدئولوژيك يا شخصي با يك طرح از كسا
شوند و بدون اين كه خود بدانند ممكن  مخالفند با اين شايعات تغذيه مي

 است در خدمت اهداف رژيم جمهوري اسالمي قرار بگيرند.
خواه از اين كه پاي يك فراخواني ملي براي رفراندوم را  واال يك جمهوري
آن حمايت كرده امضا كند چرا بايد هراس داشته  خواه از كه يك مشروطه

آن اعتقاد دارم و  اين دليل است كه به باشد؟  امضاي من پاي اين فراخوان به
اند. ما بايد اين قدر از  اند يا نكرده نه اين كه اين يا آن افراد آن را امضا كرده

امه شعور سياسي برخوردار شده باشيم كه قضاوت خود را بر محتواي يك برن
اند. حقيقت را براي  بگذاريم و نه اين كه نگاه بكنيم چه كساني آن را پذيرفته

و  انديشند اعتبار اين كه ديگران در باره آن چه مي خود آن بخواهيم و نه به
گوييم بپذيريم كه هر فردي حق دارد در  گويند. اگر از رفراندوم سخن مي مي

ه آن ديگر رفراندوم نخواهد آن و شركت در آن سهيم باشد، و گرن  خواست
تبديل شود و مردم براي  جنبش ملي  بود. و فردا هم اگر قرار است اين امر به

شركت تك تك افرادي داريم كه  ها بريزند ما نياز به خيابان مطالبه آن به
ها بمانند  توان گفت برخي در خانه بتوانند در آن جنبش سهيم باشند. نمي

آيد! يا اگر قرار  ايدئولوژيك آنان خوشمان نمي چون ما از گرايش سياسي يا
خواهان  عليه رژيم و براي دموكراسي صورت بگيرد جمهوري است تظاهراتي

طلبان جدا كنند و مثال دسته اول در خيابان جمهوري  صف خود را از سلطنت
 جمع شوند و دسته دوم در بلوار اليزابت!

سياسي مورد حمايت كمي و هرحال اين حركت بيش از هر برنامه و شعار  به
ترين طيف نيروهاي سياسي ايران قرار گرفته است و  كيفي وسيع

كشاندن اين  شكست پر سر و صداي آناني كه براي به  هاي خواني مخالفت
زني و  آفريني گرفته تا اتهام از ايجاد شبهه و ابهام ـاي  جريان از هر وسيله

تاثير زيادي در كاهش اين  اند بهره گرفته ـسرايي  زدن و هجويه برچسب
ها از  بختانه مردم ايران خود قدم حمايت نداشته است. از سوي ديگر، خوش

كنند. اين مسئله در  و مدعيان رهبري جلوتر حركت مي  نيروهاي سياسي

نيروهاي سياسي بيشتر از  ـجريان انتخابات دوساله گذشته ديده شده است 
باشند( و نه   اند )اگر كرده تصحيح كرده اند و مواضع خود را مردم الهام گرفته

ها  خواني اين مخالفت كنم مردم زياد به بالعكس. در اين جا هم فكر نمي
اهميتي بدهند. آنان بارها تمايل خود را براي تغييرات ساختاري نظام حاكم 

اند و طبيعتا از هر حركتي كه اين خواست را هدف خود قرار داده  بروز داده
ا عامل اصلي اعمال آن بداند و بخواهد با حد اقل هزينه آن را باشد و مردم ر

به انجام برساند حمايت خواهند كرد. نيروهايي كه در برابر اين حركت 
اند بيش از پيش به انزواي خود در بين مردم ايران كمك خواهند  ايستاده
 رساند.

 

و حمايت « فراخوان ملي برگذاري رفراندوم»تالش ـ انتشار بيانية 
وجود آمدن چنين اتحادي زنده  دههاهزارتن از آن، اميدهاي بسياري را در به

و نظرات بشدت متناقضي كه  565كرد. اما بعد از انتشار بيانية موسوم به 
حول آن شكل گرفته است، در همين مدت كوتاه ايجاد ترديد نموده است. 

يه را در ادامة شما و چند نفري از حمايت كنندگان فراخوان رفراندوم اين بيان
دانيد. اما تعداد بيشتري از حاميان آن از كساني هستند  فراخوان رفراندوم مي

دليل رد كليت حقوقي و سياسي نظام  كه با فراخوان موافق نبودند. آن هم به
سرعت دست به كار شده و در مقاالت اينترنتي خود از  اي هم به اسالمي. عده

اند. در  انتخابات آتي رژيم را بيرون كشيدهشركت در « راهكار»دل اين بيانيه 
طلبان حكومتي  گويند بايد از كانديداي اصالح اي مي اين ميان البته عده

تر و  حمايت كرد و برخي نيز خواهان دادن كانديد مستقل و هرچه مقبول
ها هم ميان دعوا  تري در افكار عمومي داخل و خارج هستند. بعضي نام صاحب

جمهوري »گويند؛ در ايران جدال واقعي ميان  مي نرخ تعيين كرده و
 است و...« جمهوري واقعي»و « غيرواقعي اسالمي

ايد، لطفاٌ بفرمائيد؛ چگونه مردم با وجود  شما كه هر دو بيانيه را امضاء كرده
 اين همه سخنان ضد و نقيض سرگشته نشوند؟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفر سه  565ببينيد، نقطه مشترك فراخوان رفراندوم و بيانيه  دكترباقرزاده ـ
چيز است:  يكي خواست تغييرات ساختاري، دوم تاكيد بر ناسرانجامي جنبش 

جز اين،  حاكميت و اراده ملي. به اصالحي، و سوم لزوم تسليم حكومت به
فراخوان يك راهكار دموكراتيك براي تامين هدف سوم نيز تعيين كرده كه 

 

  شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي از طريق مجلس
دليل اين كه از هيچ جريان يا گرايش  مؤسسان به

كند و بر اصل حاكميت و  سياسي خاصي حمايت نمي
كند  حق انتخاب و تعيين سرنوشت مردم تكيه مي

بيش از هر شعار و برنامه عمل ديگري بايد  مورد 
كه چنين نيز  ـاستقبال نيروهاي مختلف قرار بگيرد 

شده است.  ولي متاسفانه حتي همين برنامه نيز مورد 
مخالفت )و گاه مخالفت سرسختانه( افراد و نيروهايي 
قرار گرفته است كه از هيچ كوششي براي شكست آن 

 فروگذار نيستند.
 

 

 هاي خواهي تنها با شركت آزادانه همه نيرو جبهه دموكراسي
هاي  ارزش دموكرات و بدون قيد و شرط )جز تعهد به

تواند تشكيل شود و چنين  بشري( مي دموكراتيك و حقوق
تواند با شركت در انتخابات جمهوري اسالمي  اي نمي جبهه

عمال بر خصوصيت ضد دموكراتيك آن صحه بگذارد. بنابراين 
طلبان متحد شوند و در  خواهند با اصالح دوستاني كه مي

تخابات شركت كنند بهتر است نام ديگري براي جبهه مورد ان
 نظر خود انتخاب كنند.

 

  در شرايط فعلي دعوت مردم به شركت در انتخابات فقط
داعيان را به دنبال خواهد آورد. اين كار را برخي در   آبروريزي

تجربه كردند و نتيجه آن را  82و  81دو انتخابات اسفند 
 خواهند آن را تكرار كنند! و حال خود دانند اگر مي ـديدند 
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كنند اند و در عين اعالم اين كه از هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي حمايت نمينوعي مقاومت منفي دست زدهفعاالن دانشجويي به

دهند.  شعار جنبش رفراندوم در ايران در حال گسترش است، و پيشنهاد برداري از فضاي دانشگاه را نيز به آنان نمياجازه بهره

 بسيج كردن مردم نيروهاي فعال سياسي حول شعار رفراندوم مطرح شده است.   هاي عملي متعددي در باره

 

هاي  رفت شرح و تفصيل دست بيانيه مطرح نشده است. البته بيانيه بهدر 
توانسته در فراخوان باشد.  جمهوري اسالمي پرداخته كه جاي آن نمي

لحاظ  برند كه به سر مي چنين بسياري از امضاكنندگان بيانيه در شرايطي به هم
مي دارند تا در زير سلطه جمهوري اسالنسياسي يا امنيتي آمادگي آن را 

خواست خود را با زبان صريح و قاطع بيان كنند و مثال كليت حقوقي و 
د زيادي نسبت به حچالش بكشند. از اين رو لحن بيانيه تا  آن را به سياسي

تر است و ظاهرا طوري تنظيم شده كه اين افراد هم بتوانند آن  فراخوان رقيق
نظر داشت. مهم اين هر حال بايد شرايط داخل كشور را در  را امضا كنند. به

است كه در اين بيانيه با اين كثرت امضا بسياري از تابوهاي سياسي داخل 
اي كه حتي تا چند ماه پيش هم  بيانيه صدور ـكشور شكسته شده است 

شد در ايران قابل امضا و پخش باشد. اكنون اين بيانيه منتشر شده  تصور نمي
ي )و بعضا در لفافه( با اين هاي جنبش رفراندوم با زبان ديگر است و هدف

تنوع و كثرت امضا در ايران منتشر شده و در خارج نيز مورد حمايت غالب 
 نيروهاي دموكرات قرار گرفته است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گيري نيروهاي سياسي در مورد انتخابات آينده رياست جمهوري،  موضع
گيرد. ولي طبيعي است كه  مستقل از اين بيانيه صورت گرفته است و مي

شوند. بسياري از اين نيروها براي توجيه مواضع خود به اين بيانيه متوسل 
قدر مسلم اين كه امضاكنندگان بيانيه موضع واحدي در باره اين انتخابات 

شوند  ندارند و لذا كساني كه براي تاييد موضع خود به اين بيانيه متوسل مي
آورند. كساني كه اصرار دارند در انتخابات  موفقيت چنداني به دست نمي

و مجلس هفتم در شركت كنند در واقع درس چنداني از انتخابات شوراها 
طلبان و هم كليت جمهوري  اند. البته هم اصالح دوساله گذشته نگرفته
هاي راي بكشانند.  دنبال آنند كه مردم را پاي صندوق اسالمي با استيصال به

المللي و  اين امر در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي زير فشار بين
ولي  حياتي دارد.خصوص آمريكا قرار گرفته است براي آنان اهميت  به

واقعيت اين است كه مردم از نمايش انتخاباتي رژيم جمهوري اسالمي خسته 
راي بيايند.   هاي پاي صندوق بار ديگر به حاضرند كه يك  سختي اند و به شده

بقاي جمهوري اسالمي  شركت در چنين انتخاباتي در عمل كمك مستقيم به
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و نكته آخر اين كه در ايران تضاد اصلي بين دموكراسي و استبداد است و 
بس. البته چون رژيم حاكم خود را جمهوري ناميده است طبيعتا مخالفان 

كنند كه اين جمهوري واقعي نيست و جمهوري  درستي استدالل مي رژيم به
ئله با چيز ديگري است. يعني دعوا بر سر محتوا است نه اسم. اين مس واقعي 

عنوان شكل كه در خارج كشور عمده شده  تضاد بين جمهوري و سلطنت به
روشني هم امضاكنندگان اين بيانيه و هم جمعي  كند. به است اساسا فرق مي

خواهند و بر  كه فراخوان رفراندوم را صادر كردند همه جمهوري
اند. ولي هم آنان و هم تمامي  خواهي خود تاكيد كرده جمهوري
اند اوال حق همه مردم را براي  خواهاني كه فراخوان را امضا كرده جمهوري

شناسند، ثانيا راي مردم را  رسميت مي شركت در مبارزه براي دموكراسي به
گذارند و ثالثا چون  آن احترام مي دانند و به تعيين كننده نظام آينده كشور مي

گيري  رايخواهند از نتيجه يك چنين  معتقدند كه اكثريت مردم جمهوري
هدر  طلبان به جهت در مبارزه با سلطنت نگران نيستند و وقت خود را بي

دهند، و بلكه نيروي خود را متوجه حل تضاد اصلي يعني دموكراسي و  نمي
اي كه بر دوش همه داعيان دموكراسي )از هر  وظيفه ـكنند  استبداد مي

 كند. گرايش سياسي و ايدئولوژيك( سنگيني مي

 

 «انحصارطلب است كه براي خصوصيت نيروهاي « خواهي تمام
حضور افراد و نيروهاي ديگر در يك حركت سياسي 

هاي دموكراتيك و حقوق بشري تعيين  هايي جز ارزش مالك
چنين نيروهايي را كه مايلند نظام مطلوب خود  . هم...كنند. مي

توان  را بدون مراجعه به آراي عمومي بر مردم تحميل كنند مي
توان كساني را كه اوال ميزاني  ميخواه ناميد. ولي چگونه  تمام

هاي دموكراتيك و حقوق بشري براي شركت در  جز ارزش
شناسند و ثانيا راي مردم و نه  خواهي نمي جبهه دموكراسي

  كننده آينده نظام سياسي هاي سياسي خود را تعيين آرمان
 خواه ناميد؟ دانند تمام آينده ايران مي

 
 گرايي نيست.  هي يا آرمانخوا تحريم انتخابات به معناي تمام

دهيم.   اين تحريم را هم من يا طرفداران رفراندوم انجام نمي
 ـگيرد  اين تحريم اساسا از طرف خود مردم صورت مي

 81چنان كه آنان عمال انتخابات شوراهاي شهر در اسفند  هم
 شهرها تحريم كردند. را در كالن 82و مجلس هفتم در اسفند 

 
 ين كه پاي يك فراخواني ملي براي خواه از ا يك جمهوري

خواه از آن حمايت كرده امضا كند  رفراندوم را كه يك مشروطه
چرا بايد هراس داشته باشد؟  امضاي من پاي اين فراخوان به 
اين دليل است كه به آن اعتقاد دارم و نه اين كه اين يا آن 

ز شعور اند.  ما بايد اين قدر ا اند يا نكرده افراد آن را امضا كرده
سياسي برخوردار شده باشيم كه قضاوت خود را بر محتواي 
يك برنامه بگذاريم و نه اين كه نگاه بكنيم چه كساني آن را 

 اند.   پذيرفته
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 گفتگو با ناصر كاخساز

 !گذرد ائتالف دمكراتيك از تلخي انتقاد مي

 
 
 
 
 

ربع قرني جمهوري اسالمي در ايران  تالش ـ آقاي كاخساز تاريخ يك
ها و سپس ازهم پاشيدگي آنهاست. با وجود اين،  سرگذشت اتحادها و ائتالف

يكم و  و چنين نظامي عليرغم عدم انطباق با انتظارات انسان قرن بيست
ششمين سال بقاء خود شده  و فشارهاي گسترده و شديد برآن، وارد بيست

، رسد نظر نمي است و در آستانة نهمين انتخابات رياست جمهوري آن، به
 اش از خلق چنين اتحادهاي سياسي خالي شده باشد.  چنته

اتحادهاي »بررسي ماهيت و مضمون  از نظر شما كه چند سالي است به   
در ميان جريانها و گروههاي مختلف فكري ـ سياسي در ايران « سياسي

اند از چنين اتحادها و ائتالفهائي ميان  پردازيد، چرا مخالفين رژيم نتوانسته مي
 سود برند؟  خود

 
دموكراسي  رسند براي اين كه اطراف اتحاد به نتيجه نمي كاخساز ـ اتحادها به

 عنوان پاية فرهنگي مناسبات خود باور ندارند.  به
هاي  توان گفت دو نوع اتحاد وجود دارد. يكي اتحاد در فرهنگ مي

ي بر ايدئولوژ“ حقوق”صورت وفاق بردموكراسي، كه با تقدمِ  دموكراتيك، به
 دهد. و وفاقي فوق نظري است. خود را نشان مي“ ظرف ملي”در 

ها و احزاب در  ديگري اتحاد سياسي يا اتحادِ مورد نظر و رايج در ميان گروه
جامعة غيردموكراتيك است. و قاعدتا هدفش بايد ايجاد اتحاد يا وفاق فوق 

 شود.  نظري باشد ولي در عمل براي تحكيم وفاق نظري  استخدام مي
دو نوعِ سنتي و دموكراتيك تقسيم كرد. ائتالف  توان به ئتالف را نيز ميا

اي از ائتالف سنتي بود. يك ائتالف تاكتيكي  السلطنه با حزب توده نمونه قوام
 با مرزهاي مشخص كه در يك فرهنگ سياسي و اجتماعيِ سنتي بوجود آمد.

اما در دوراني كه قواعد مبارزة سياسي دگرگون شده و دموكراسي  
اعتقاد  توان بدون اولويت بخشيدن به زمينه رانده شده است، ديگر نمي پيش به

اي كه بيرون از گفتمان  توان با انديشه دموكراتيك، وارد ائتالف شد. و نمي
ونة چنين كوشد، ائتالف كرد. نم ايستد و براي نفي آن مي دموكراتيك مي

ائتالفي، ائتالفِ مازوخيستي و يك جانبة سوسياليسم سنتي بود با 
اسالمي، كه مبتني بر بنيادگرائي بود. تعهد ضددموكراتيكِ مسلكي  جمهوري

نگذاشت كه سياستگران بفهمند ائتالف يا حمايت ائتالفي تنها برزمينة 
طرفين كند و اين قاعدة اول بازي است. هنگامي كه  دموكراسي عمل مي

ايستد و حرفِ  رسميت نشناسند، ائتالف بيرون قواعد بازي مي اين قاعده را به
معني است. اين فورمولِ دموكراتيكِ ساده را رهبراني با سابقة شصت سال  بي

شناختند. به خاطر اين كه در شرايط خفقان سياسي،  فعاليت سياسي نمي
وزد. بايد ديد چگونه آدم آم آدم تجربة دموكراتيك نمي مبارزة طوالني نيز به

تواند از دموكراسي بياموزد.  در يك جامعة مرسوم ـ غيردموكراتيك ـ مي
زندگي در جامعة دموكراتيك  همچنين بايد ديد چرا آدمِ مرسوم، كه مجبور به

ها ولي  كند ـ مثل بسياري از ما. اين شود، دموكراسي را تجربه نمي مي
 . شوند صحبت ما مربوط نمي مستقيما به

دموكراسي روشن  ها به ائتالف سنتي ـ ائتالف ميان نيروهائي كه باورِ آن
كند. زمينة ائتالف دموكراتيك،  نيست ـ ديگر كارائي ندارد و جلب اعتماد نمي

گذرد، نيز در ميان ما وجود ندارد. هنگامي كه ما  كه از تلخي انتقاد مي
جامعه پذيرفته شويم صفت دموكرات در  دموكراسي را بپذيريم تازه بايد به

وگرنه طرفداري از دموكراسي در حرف، پيش از كسب قدرت، گرچه مفيد 
دار است و  كند. چرا كه استبداد در ميان ما ريشه است ولي اعتماد جلب نمي

تقية نظري، ويژگيِ اخالقي ـ مذهبي ما است. پس بايد گام بزرگتري برداريم 
دموكراسي را در خودمان  و كار بيشتري بكنيم تا جدي و نهادي شدنِ

 مردم نشان دهيم. اين هم آسان است و هم بسيار دشوار. به
 

تالش ـ در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري، طرح مطالباتي از گروههاي 
نفع زنان و جوانان توانست يك نيروي  اجتماعي بويژه طرح اصالحاتي به

بكشاند و نمايندگان  هاي راي پاي صندوق نفع خاتمي به بيست ميليوني را به
طلبان حكومت  اصالح طلبان را در مجلس ششم به اكثريت برساند. اصالح

مسئلة زنان  ديني با استفاده از اين تجربه اينبار مسئلة اقوام را هم به
« كشف»رسد براي گروههاي دوم خردادي پس از  نظر مي اند. به افزوده

باز كردن حساب روي حمايت گروههاي قومي و  مطالبات ايرانيان متعلق به
اين نيروي بالقوه ناراضي، زمينة الزم براي انسجام بيشتر ائتالف در دفاع 

كنيد  آيا فكر مي يكپارچه از كانديدايشان يعني آقاي معين فراهم شده  است.
 طرح اين گونه مسائل اجتماعي اينبار هم در بسيج مردم موفقيت آميز باشد؟

 
ادي كه تجربة ارزشمندي، هم براي مردم و كاخساز ـ دوم خرداد، رويد

اپوزيسيون و هم براي حاكميت مذهبي بود، هرگز تكرار نخواهد شد. با اين 
شود. بيست ميليون  تجربه حاكميت دانست كه در روند دموكراسي نابود مي

خيزد. ـ اين  خورده نيز دانستند كه راه نجاتي از درون نظام برنمي مردم سيلي
شينيِ رفورم، از سوي نيروهاي افراطيِ راست و چپ، متفاوت تجربه با رد پي

گران با شعارِ بد  است. روانشناسي مردم اكنون دگرگون شده است. اصالح
كند. شعار حقوق زنان،  ها خدمتي نمي آن بينند ولي شعار خوب نيز به زيان مي

نها آورد. ت بار نمي اجتماعي و... برايشان سودي به ها، كودكان، عدالت خلق
شعارهائي نظير آزادي مطبوعات، محاكمة عاملين ترور مخالفان، تعقيب 
مسئولين كشتار عام، آزادي زندانيان سياسي، سلب قدرت از خاندان 

موروثي نظام اسالمي تبديل شده است ـ طرح  قدرت شبه رفسنجاني ـ كه به
گران  تواند وضعيت اصالح اهلل خميني و... مي و بررسي اشتباهات سياسي آيت

دهد. مسئلة اقوام  را تغيير دهد. وگرنه طرح شعارهاي سوخته شده سودي نمي
خواهد و  نيز كه اشاره فرموديد تيغة دو دمي است كه خطر كردن مي

 كار از آن ناتوانند.  گران محافظه اصالح
 

توانست  76هاي پيش و بويژه انتخابات دوم خرداد  تالش ـ  انتخابات دوره
ر صفوف نيروهاي مخالف ايجاد كند. آيا انتخابات رياست اي د تشتت گسترده

 ايجاد چنين تشتتي خواهد شد؟ جمهموري آينده هم موفق به
 

صورت برگزاري  كاخساز ـ برعكس، شكست حاكميت در انتخابات، كه به
يكدستي نظرات اپوزيسيون  تواند به غيرآزاد انتخابات تجلي خواهد كرد، مي

يكديگر نزديك كرده باشد.  اء اپوزيسيون را بهكمك كند، بدون اين كه اجز
تر شدن استبداد ديني است. كه  معناي عريان شكستي از اين دست به

كشاند. اين دلسردي يك تالي  ياس و دلسردي مي خودي خود مردم را به به
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هاي سطحي،  فاسد هم دارد: هرگاه مردم در داخل كشور فعال نباشند تحليل
ويژه در فضاي تبعيد و مهاجرت.  آورد؛ به بدست ميتندرو و خردستيز زمينه 

هدف مقدم فعاليت اپوزيسيون در خارج كشور تضعيف حاكميت در منفعل 
 كردن مردم در داخل كشور است.

 
تالش ـ اجتناب از انفعال و حضور فعال مردم در صحنة سياست از دو حالت 

ها و  روزنهاصالحات و تالش براي بازكردن  بيرون نيست؛ يك، اميد به
هائي براي انجام اين اصالحات، كه طبعاً اين اميد بايد پايگاهي در داخل  راه

حكومت داشته باشد. دوم، حضور در صحنه براي تغيير اوضاع، كه چنين 
پشتيباني،  اندازي روشن و اتكاء به حضوري از سوي مردم مستلزم چشم

 ند. نيرومند است كه قدرت عمل حكومت را در سركوب محدود ك
اينكه شما امكان اول يعني اصالح از درون نظام را مردود  با توجه به

خرداد را ناممكن، لطفاٌ بفرمائيد براي عملي  شماريد و تكرار شرايط دوم مي
ساختن حالت دوم )ِيعني حضور مردم در صحنه براي تغيير اوضاع(، 

توان پشتيباني  تواند اعتماد مردم را به اپوزيسيون چگونه و با چه شرايطي مي
 خود از مبارزاتشان جلب نمايد؟ 

 
پارة عمده دارد. راست سنتي، چپ  يافتة ما سه  كاخساز ـ اپوزيسيون سازمان

ها با  ها مخالفت سنتي آن گرائي سنتي. مالك سنتي بودن  آن سنتي و ملي
شود.  با  مخالفين تابو مي“ رابطه”يكديگر است. در مخالفت سنتي 

تجليِ مخالفت سنتي است. در ديپلماسي مدرن، مذاكره با گي  رابطه بي
مخالفين، حتي هنگام جنگ، تابو نيست. در مخالفت سنتي ولي مذاكره 

منافع جناحي يا  تابوست و از اين رو يا راه آن به كلي بسته است و يا راه به
زند، نامشروع است و بودش  برد. و چون اعتماد ملي را دور مي گروهي مي

رساند. مذاكره  فضاي دموكراسي آسيب مي متر از نبودش ندارد و بهزياني ك
معناي سازش در اصول است، در رابطة مدرن  كه در فضاي مخالفت سنتي به

دهد. چرا كه راست بدون چپ و چپ بدون راست يعني نبود  اين معني را نمي
را در  هاي اپوزيسيون دموكراسي. رابطه در ميان اپوزيسيون، كه بايد تمام پاره

كند. رابطه بر زمينة فرهنگِ انتقاد  برگيرد و نهادي باشد، آن را مدرن مي
يابد و نبودِ آن نشانة نبودِ فرهنگ انتقادي است. مانعِ اصلي در  گسترش مي

راه مدرن شدنِ نيروهاي سياسيِ سنتي، زندگي نكردن در فضا و فرهنگ 
شويم و از اين راه  انتقادي است. ما با پذيرفتن فرهنگ انتقادي مدرن مي

وفاق ملي بايد از يك مانع  كنيم. براي رسيدن به زمينة وفاق ملي را فراهم مي
اخالقي عبور كنيم. اين چپزي است كه طرفداران و طراحان ائتالف و اتحاد 

اند. در فضاي انتقاد  توجه آن بي كنند به هاي عملي نگاه مي ضرورت كه تنها به
بيند، بلكه جلب  ه با انتقاد از خود نه تنها آسيب نمييابد ك تجربه در مي آدم به

اند، در  كند. نيروهاي اجتماعي كه نا توان از پذيرفتن اين فرهنگ اعتماد مي
بندند. متاسفانه  دموكراسي را مي يك مخالفت سنتي با يكديگر، راهِ ورود به

كرد. و توان توصيف  وضع اپوزيسيون در خارج را تنها با صفتِ بسيار بد مي
دستيابي وفاق ملي وجود ندارد. اميد اين است كه گسترش جنبش  اميدي به

مردم در داخل، اپوزيسيون در خارج را اصالح و تربيت كند. اپوزيسيون ما 
تاب انتقاد را ندارد و خودخواه و نازك نارنجي است و گرچه خود را فعال 

است. يك داند، ولي دستكم در آموختن فرهنگ دموكراسي منفعل  مي
تواند مردم را از انفعال بيرون بياورد. چرا كه پيام  اپوزيسيون منفعل نمي

اخالقيِ الزم براي انگيزاندن شورملي در داخل كشور را ندارد. بدون شكستن 
هاي سياسي گذشته، كه يا استبدادي يا مسلكي و يا  ها و سنت ديوار عادت

هاي  اشت. تكرار حرفتوان بر رويدادهاي ملي اثر گذ اند، نمي مذهبي

هميشگي ديگر براي مردم خسته كننده است. نفي استبداد ديني و اميد 
 پيامي ديگر و روحية ديگري نيازمند است. مردم، به بخشيدن به

 
اند،  تالش ـ آيا فكر نمي كنيد؛ افرادي كه مانند شما به چنين نتايجي رسيده

اسي در انحصار يك يا يعني قبول دارند، طرفداري از ارزشها و اصول دمكر
توانند در  چند گروه نيست و ساير نيروهاي اجتماعي ـ سياسي هم مي

اين اصول صادق باشند، لزوماً دست روي دست نگذاشته و  وفاداري به
منتظرنخواهند ماند. بعضي از آنها ممكن است با ابتكارهاي فردي يا گروهي 

 ي دمكرات فراهم كنند.امكان رابطه، ديالوگ و همكاري را با ساير نيروها
چرا چنين اقدامي اعتماد ملي را دور ميزند؟ )مگر اينكه منظور ما ناظر برحفظ 

كنيد، برخالف انتظار شما، چنين  اعتماد گروه خاصي باشد!( آيا فكر نمي
توانند تابوشكنانه باشند؟ پيشگامي در يك عمل درست ـ در  اقداماتي مي

 فين ـ  همواره قابل ستايش است.اينجا شكستن تابوي ارتباط با مخال
 

آيد.  الساعه بوجود نمي كاخساز ـ طرفداري از قواعد و اصول دموكراسي خلق
 زمينه نياز دارد: يكي فرهنگ انتقادي و ديگر گذر از روشنگري. دو پيش و به

اي از نفي يا  ها، هرجا كه نشانه برخورد شفاف با گذشتة خود و انتقاد از اشتباه
وكراسي وجود داشته است، زمينة اعتماد ملي و تفاهم همگاني نقض قواعد دم

 آورد.  و بين گروهي را بوجود مي
دانم شما از وجود مخزني از نفرت مسلكي و گروهي كه در ميان  نمي

نيروهاي سياسي نهفته است تا چه حد آگاهيد؟ مخزني كه اگر سرپوش آن 
اعتمادي از ميان  بيبرداشته شود، منفجر خواهد شد. و اين فضاي نفرت و 

رود مگر از راه انتقاد متقابل كه فرهنگ سياسي ما را مدرن كند. من از  نمي
توانم با يك نيروي سياسي كه از خود انتقاد  خودم كه انتقاد كنم ديگر نمي

گويم بجاي سرگرم كردن مردم  كند نزديك شوم. براي اين است كه مي نمي
ها قابل اعتماد نيست، بايد در  آيندة آنهاي موقتي كه  ها و اتحاد با ائتالف

” يك جنبش گستردة روشنگري، در راه آزادي و رسميت بخشيدن به نهاد 
درگير شد. شرط وفاق انتقاد و روشنگري است. روشنگري طرح “ مخالفت

 است. آن قبل از اقدام بهدموكراتيك يك انديشه 
اسالمي حمايت  يك مثال: يك گروه سياسي از جناح رفورم در حاكميت

انجامد زيرا طرح از باال گرفته شده و از  شكست مي كند و اين عمل به مي
ماده تبديل نشده است. اگر اين  غربال مناسبات دموكراسي نگذشته است و به

گرفت در جريان  منظور بررسي همه جانبه قرار مي طرح در بستر روشنگري به
 شد.  روشنگري تصحيح و دگرگون مي

خواهد با  گرا ـ  مي گرا ـ و يا يك جناح ملي گر: يك جناح چپيك مثال دي
 ابتدا تواند مدافعين انديشة راست ارتباط سياسي برقراركند. اين گروه مي

زمان ميان مردم روشنگري كند و  درخاستگاه سياسي و اجتماعي خود و هم
براي گسترش نظرات سياسي خود مبارزه نمايد. و از اين راه  نوعي موقعيت 

آورد امري  عمل مي اعتبار اين موقعيت به منتخب پيدا كند. اقدامي كه به
آمد آن اين است  مشروع و چنين ارتباطي الزمة دموكراسي است و گرنه پي

هاي ديگر بايد  يك گروه را با عميق كردن تضاد با گروه كه بهاي نزديكي به
موكراسي است د امر تعادل سياسي كه ضرورت دستيابي به بپردازد. و اين به
دهد كه حامل اخالق  شكني در روشنگري رخ مي سنت زند. آسيب جدي مي

 آن است.   انتقادي و طرح علني و همگاني يك انديشه قبل از عمل گروهي به
 

هاي كلي  پذيريد كه ما نه با گفتن حرف ترديد شما نيز مي تالش ـ بي
رسيم و نه با تكرار مكررات )به نام انتقاد از يكديگر( قادر  اي مي نتيجه به
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يك  برداشتن گامي جدي خواهيم بود. اين انتظار هم كه ابتدا همه با هم به به
تعويق محال و  چيز به نقطه رسيده و بعد حركت كنند, عمالٌ انداختن همه

هر صورت سياست عرصة روشن سخن گفتن,  رويت محاق است. به حواله به
صميم روشن گرفتن و مستقل و شجاعانه حركت كردن است. با اين مقدمه ت

مسئله مشخص جمهوري اسالمي و  اجازه دهيد در پرسش آخرمان به
 اي كه در برابر آن ايجاد شده و خواهان دمكراسي است, بپردازيم. جبهه

« فراخوان ملي برگزاري رفراندوم»بر بستر اين جبهه ما امروز با جنبش 
كنندگان بيانية اين فراخوان هستيد و از حضور  . شما نيز از حمايتروبروئيم

همه نيروهاي دمكرات از گرايشات مختلف فكري ـ سياسي در اين حركت 
كنيد كه حضور همة نيروها در اين حركت از  ايد. چرا فكر مي استقبال كرده

يك جنبش ملي گسترده و  تواند به نقاط قوت آن است؟ آيا اين حركت مي
 اگير بدل شود؟فر
 

جبهه خواهان دموكراسي در مقابل ”دانم  كاخساز ـ تا آن جا كه من مي
تا كنون بوجود نيامده است. و من بر اين باورم كه “ جمهوري اسالمي

اي پيش از هرچيز گسترش انديشة  زمينيه ايجاد چنين جبهه پيش
 خواهانه در درون نيروهاي سياسي است.  آزادي

راندوم الزم بود ولي محقق نشد. طرح رفراندم دركام حمايت همگاني از رف
بند و ناكافي  اپوزيسيون در خارج فرو رفت. حمايت اپوزيسيون در خارج نيم

شد كه با روحية فراساختاري  بود. حمايت از رفراندم در صورتي همگاني مي
بود كه متاسفانه اين در شرايط موجود اپوزيسيوني كه تحول  همراه مي

همين دليل طرح رفراندوم تنها  ر آن ضعيف است عملي نبود. بهدموكراسي د
نفر( از تنگنا نجات پيدا  565بكمك جنبش مردمي در داخل كشور )بيانيه 

رويد و نقش  كند. جبهه مشخص در برابر جمهوري اسالمي از داخل مي مي
پذيرانه است چون اپوزيسيون بايد در عمل نشان  اپوزيسيون در خارج كنش

خواهان دموكراسي ـ  پيام مشخص مبارزه در شرايط موجود ـ  بدهد كه
استبداد مسلكي  است. همان گونه كه چپ تنها با انتقاد از اعتقاد خود به

دموكراسي نزديك شود، طرفداران انديشة راست هم با انتقاد  تواند به مي
 توانند بطور جدي حامل پيام دموكراسي استبداد گذشته در جامعه ايران مي به

زدائي در ميان  هاي اندام واحدي هستيم. نفرت باشند. ما همه اجزاء و بافت
گذاري امكان پذير نيست. بدون  اين اجزاء و ايجاد تعادل سياسي بدون مايه

 اي مطمئن نخواهد داد. هيچ كار مشخص جزئي نتيجه“ حرف كلي ” اين
 

 ما داديد.  تالش ـ با تشكر از شما بابت فرصتي كه به
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اي ميان ايرانيان، از افكار و گرايشات سياسي گوناگون برخوردار شده است، لذا طبيعي است كه  از بازتاب و حمايت گسترده” فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“ازآنجا كه 

 حوادث اطراف و تحوالت آتي آن وجود داشته باشد.  حساسيت و توجه و دقت نسبت به

در كنار ” فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“كنندگان و حاميان  از ايران، حمايت از آن در خارج، قرارگرفتن نام بعضي از امضاء” نفر 565بيانية “اي موسوم به  انتشار بيانيه   

ني بر معرفي كانديدا براي شركت اسامي كساني كه در موضع مخالفت با فراخوان قرار داشتند، در يك متن پشتيباني مشترك از اين بيانيه و باالخره ارائه طرح و پيشنهاد مب

 هائي شد.  موجب ترديدها و پرسش” نفر 565بيانية “هم با استناد به  اسالمي آن جمهوري، حكومت در انتخابات رياست

وليه اين فراخوان در تاريخ چهاردهم مارچ با بيانية اخير با دكتركامبيز روستا از مدافعين فعال و ا” فراخوان رفراندوم“تر شدن موارد فوق و توضيح رابطة  به منظور روشن   

 دهيم.  اين موضوع قرار مي گفتگو نشستيم و متن اين گفتگو را در اختيار عالقمندان به به 2005

 
 گفتگو با دكتر كامبيز روستا

 

 آزاديخواهان استاسالمي تنها راه در برابر  نفي رژيم

 ـ يعني همان خواست فراخوان برگذاري رفراندومـ 
 
 

  كسي  كسي با چه در خارج از كشور و تا امروز عمدتاً موجب اتحاد چه” نفر 565بيانية “بايد پرسيد كه

اين بيانيه كساني را كه در مورد  . .....هم وصل كرده است كساني را به بايد پرسيد اين بيانيه چه …است؟

اسالمي، را با كساني متحد كرد كه  دليل نوعي طرفداري از حكومت رفراندوم دچار ترديد بودند، آنهم به

 اسالمي هستند. اين چگونه اتحادي است؟! بدون ترديد موافق ادامة زندگي جمهوري
 

  انديشند. بويژه در خارج كشور اين  نوع نمي وشن شود. آنهم مخالفاني كه همه يكباعث شد؛ صفوف واقعي مخالفان رژيم اسالمي ر” رفراندوم“طرح

طلبان اسالمي از درمخالفت  از حجاريان تا ساير اصالح .....اسالمي را در سرجاي اصلي خودشان قرار دهد.  طرح موفق شد، مخالفان و موافقان رژيم

عنوان   هيچ با رفراندوم وارد ميدان شدند. فراخوان رفراندوم در اصل آنچه را كه در جنبش سياسي ايران وجود دارد، بارز و آشكارتر كرد و اين به

 .معناي ايجاد نفاق نيست به

 
در ايران منتشر شده ” نفر 565بيانية “اي تحت عنوان  بيانيهتالش ـ اخيراً 

است. طبق معمول پس از انتشار آن در خارج بحث و گفتگوي زيادي در 
اي نيز مطالبي در حمايت از اين بيانيه نوشته  اطراف آن راه افتاده است و عده

ي كه از ا كنندگان اسامي عده اند. در ميان امضاء آوري امضاء پرداخته جمع و به
شود. از  بودند نيز ديده مي  حمايت كرده” فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“

وجود ” فراخوان رفراندوم“و “ نفر 565بيانية “اي ميان  نظر شما چه رابطه
 دارد؟

 
كه در ايران منتشر شده را بايد تنها ” نفر 565بيانية “دكترروستا ـ از نظر من 

اني عمومي اما مشروط قرار داد. حمايت نظر خاصي مورد پشتيب از يك نقطه
تصوير جامعي از شرايط ميهن، ” نفر 565بيانية “از اين نظر كه در بخش اول 

ها و وضعيت بد مردم ارائه شده و قدرتمداران و اعمال آنها را علت  نابساماني
ها دانسته است. اين نكته مورد پشتيباني شخص من  همة اين نابساماني

اين دليل كه اين بيانيه تنها در چارچوب نقد  ي مشروط بهاست. اما پشتيبان
ماند. حال آنكه دوران نقد رژيم اسالمي حتي براي  نظام اسالمي باقي مي

پايان رسيده  هاي زيادي هم براين رژيم چشمي داشتند،  به كه سال كساني
است و امروز تنها راهي كه در برابر آزاديخواهان باز است، اعالم نفي 

سالمي است. يعني همان خواست فراخوان برگذاري رفراندوم كه من از ا رژيم
 ام است.  مورد پشتيباني  آن دفاع كرده و كامالً

كند، بلكه  چنين ديدگاهي را عرضه نمي” نفر  565بيانية “از آنجا كه 
سوءاستفاده “عنوان نمونه در صفحه پاياني خود از مسئله  برعكس، به

ـ يعني قانون اساسي رژيم اسالمي ـ صحبت ” غيرمردمي از قانون اساسي

دنبال حفظ حكومت اسالمي هستند  را كه به  كند. بنابراين دست كساني مي
گذارد تا تعبيرهاي برابر ميل خود را از اين بيانيه نموده و بگويند؛  باز مي

شخصي را در انتخابات رياست جمهوري اسالمي بايد عُلَم كرد! در حاليكه 
ندوم خواهان برگذاري انتخاباتي آزاد و تحت نظارت فراخوان رفرا

المللي براي تشكيل مجلس موسسان و تنظيم يك قانون  هاي بين سازمان
استقرار يك  بايست به اساسي نوين است. و همة اين مطالبات و اقدامات مي

انجامد ـ يعني  بشر  بي نظام دموكراتيك و ملتزم به ميثاق جهاني حقوق
كنيم ـ و چنين نظامي در تضاد كامل با حكومت  آن دفاع مينظامي كه ما از 
 اسالمي است. 

 
اند از نظر نوع برخورد  را امضاء كرده” نفر 565بيانية “كه  تالش ـ كساني 

اي معتقدند  هاي بسيار متفاوتي هستند. عده حكومت اسالمي در طيف به
تقويت اين  انتها نرسيده و براي پتانسيل اصالحات از درون رژيم هنوز به

اي هم  طلبان حكومتي دفاع كرد. عده بايد رفت و از كانديداي اصالح” توان“
كنند، با  پذيري آن را رد مي كه تماميت نظام و هرگونه استعداد اصالح با اين

يك كانديداي مستقل خوشنام ” شورملي“وجود اين معتقدند؛ بايد براي ايجاد 
هر صورت ضرورت  ا معرفي كرد. بهشيرين عبادي ـ ر عنوان مثال خانم ـ به

 ها، شركت در انتخابات آتي است.  هر دوي اين تاكتيك
 

كه دادن  كنم همين است. كساني اي كه من اشاره مي دكترروستا ـ دقيقاً! نكته
كنند، توجه  جمهوري را پيشنهاد مي كانديداي مستقل براي انتخابات رياست
اسالمي  رگان اجرائي نظام جمهوريداشته باشند كه اين نهاد يا اين مقام، ا
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دهد كه تناقض  هر تاكتيكي كه شما كانديدا بدهيد اين معنا را مي است. بنا به
بينيد يا حداقل  اسالمي و امور اجرائي آن نمي آشكاري ميان ساختار حكومت

خواهيد براي ساختار آن جايگزيني را پيشنهاد  دانيد كه به اي نمي تا آن اندازه
مبارزات آزاديخواهان صدمه خواهد زد و در  اي است كه به ن نكتهكنيد. اين آ

اسالمي كه در قانون اساسي آن منعكس است، ايجاد شك  مورد ساختار نظام
 كند.  و ترديد مي

 
هاي  ها، تالش كارها يا تاكتيك كنيد پيشنهاد اينگونه راه تالش ـ فكر نمي

” جمهوري“شكل كوشند،  پوشيده و آشكار كساني است كه در اصل مي
 آن را حذف نمايند؟” اسالمي“حكومت را حفظ و محتواي 

 
نظر من  پنداري است. به طور باشد بايد بگويم ساده دكترروستا ـ اگر اين

هاي درون رژيم را  طور نيست. نظر بيشتر آنها بر اين است كه درگيري اين
د خودش ض تواند در شرايط امروز به ها مي افزايش دهند. اما اين تاكتيك

 تبديل شود. 
هايي ممكن است در ذهن مردم ترديدهائي در  عالوه براين چنين تاكتيك

اسالمي ايجاد كند. و  مورد تضاد ميان دمكراسي و آزاديخواهي و ساختار نظام
هائي براي رسيدن  حل اندازد كه گويا راه اين اشتباه بي مردم را دوباره به

م ممكن است. همان اشتباهي را كه دمكراسي و آزادي از درون اين نظا به
اي كه اساساً مدافع جمهوري اسالمي نبودند، در دورة انتخابات اول  عده

اين نتيجه رسيدند كه جمهوري اسالمي سترون و  خاتمي كردند و امروز به
 غيرقابل اصالحات دموكراتيك است. 

 
 565بيانيه “تالش ـ گروه ديگري هم در ميان حاميان و امضاءكنندگان 

ها  مخالف بودند. بعضي از آن” فراخوان رفراندوم“هستند كه از ابتدا با  ”نفر
ميان نيروهاي داخل و خارج تفرقه ” فراخوان رفراندوم“كنند؛ كه  استدالل مي

اتفاق داخل و خارج  موجب اتحاد و” نفر 565بيانية “ايجاد نمود، در حاليكه 
 شده است. 

 
باعث شد؛ صفوف ” رفراندوم“دكترروستا ـ ابداً اينطور نيست: البته طرح 

نوع  واقعي مخالفان رژيم اسالمي روشن شود. آنهم مخالفاني كه همه يك
انديشند. بويژه در خارج كشور اين طرح موفق شد، مخالفان و موافقان  نمي
خودشان قرار دهد. حتماً شما هم توجه اسالمي را در سرجاي اصلي  رژيم

طلبان اسالمي از درمخالفت با رفراندوم  داشتيد كه از حجاريان تا ساير اصالح
وارد ميدان شدند. فراخوان رفراندوم در اصل آنچه را كه در جنبش سياسي 

معناي ايجاد نفاق  عنوان به  هيچ ايران وجود دارد، بارز و آشكارتر كرد و اين به
عتراضات بخشي از دوستان چپ ما كه طرفدار آزادي هستند، با نيست. ا

اي  داليل ديگري صورت گرفت. بسياري از آنها از اساس مخالف هرپروژه
 هستند كه خودشان در آن دخالت نداشته باشند. 

در خارج از كشور و تا امروز عمدتاً ” نفر 565بيانية “البته بايد پرسيد كه 
كه معتقدند بايد  نظر از كساني كسي است؟ صرف كسي با چه موجب اتحاد چه

اسالمي، حتي اگر مخالف ما هم باشد، دفاع  از هرحركتي در تضعيف حكومت
كساني  شمار است، بايد پرسيد اين بيانيه چه كرد و تعداد اينگونه افراد انگشت

تر شوند.  هم وصل كرده است. البته زمان الزم است كه مسائل روشن را به
دليل  كساني را كه در مورد رفراندوم دچار ترديد بودند، آنهم به اين بيانيه

اسالمي، را با كساني متحد كرد كه بدون ترديد  نوعي طرفداري از حكومت
اسالمي هستند. اين چگونه اتحادي است؟! در  موافق ادامة زندگي جمهوري

راي ها، گفته شده است. اما اجازه بدهيد ب گفتني” فراخوان رفراندوم“مورد 
 متن خود آن رجوع كنيم. تر شود به روشن” نفر 565بيانية “اينكه مضمون 

با  1اسالمي( ما براين باور هستيم كه جريان حكومتگر )نه نظام جمهوري“
گرفتن از   ساالري و بهره با ايجاد نهادهاي ضدمردم حفظ انحصاري قدرت،

سو مردم را  ز يكنگهبان قرار دارد، ا نهادهاي انتصابي كه در رأس آن شوراي
گذاري عمومي و آزادي انتخاب  از حق انتخاب شدن براي قبول خدمت

ساالري  محروم كرده و از سوي ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايسته
دست  امور حكومتي جامعه را به 2)خوب توجه كنيد نه اصل دموكراسي(

هد اجتماعي اند كه بطور عمده فاقد صالحيت علمي، تجربي، تع كساني سپرده
 ”باشند. و مديريت كارا مي

 
تالش ـ اين متني كه قرائت كرديد، عمالً سخنان مصطفي معين كانديداي 

جا و  هاي انتخاباتي خود اين طلبان حكومتي است كه در سخنراني اصالح
دهد، در صورت انتخاب  مدت قول مي جا برآنها تكيه كرده است. وي تمام آن

 باشد. ” ساالري شايسته“اصل  در گزينش افراد، متعهد به
 

ها همان چيزهائي است كه آقاي معين و امثال او  دكترروستا ـ بله درست اين
طلبان اسالمي نظير  اي است كه اصالح گويند و همچنين همان زاويه مي

 گفتند.  حجاريان در زمان خاتمي مي
 

تالش ـ شايد اين سخنان از جهتي غلط نباشد و انتقادهايي است كه 
حكومت وارد است، اما آيا مشكالتي كه ما امروز با آن مواجه هستيم، همة  هب

آمده است، در ” نفر 565بيانيه “هائي كه در ابتداي  علت آن نابساماني
 حد است؟ همين

 
گيري را روشن كنم.  خواهم فقط جهت و سمت دكترروستا ـ نه خير! من مي

” فراخوان رفراندوم“نظر  چه كه مورد خواهم اين مطلب را با آن از شما مي
است مقايسه نكنيد. فراخوان رفراندوم مجموعة ساختار نظام را مورد سئوال 

مردم رجوع كنيد تا بيايند و با اين نظام  قرار داده است. گفته است؛ به
وتكليف كنند. مشكل ما تنها نهادهاي انتصابي نيست، حتي اگر نهادها  تعيين

 رفت، مگر خاتمي انتخابي نبود؟! ش نميانتصابي نبودند هم كاري از پي
 كند: گيري مي در انتها چنين نتيجه” نفر 565بيانية “
بست  بن نتيجة ملموس اين عارضه و تسلط اين تفكر برامور كشور به“

يابي براي مسائل  حل كشاندن جامعه و عاجز كردن دولت و حكومت در راه
 ”آن است.

خواست مسائل و امور را  مي خوب توجه كنيد؛ اين يعني حكومت و دولت
 اند.  نفع مردم سروسامان بدهد ولي اين گروه)حكومتگر( همه را عاجز كرده به
 

كند كه شكست  تالش ـ آيا نظرتان اين است كه اين بيانيه تلويحاً طرح مي
طلبان كه در نهايت  دليل ماهيت نظام فكري اصالح پروژه اصالحات نه به

اين دليل بود كه در كارشان  ، بلكه فقط بهخواهان يك حكومت ديني هستند
جمهورهاي منتخب  كارشكني شد. خوب از كجا معلوم كه در كار تمام رئيس

تعطيل نكشد، همانگونه كه تا كنون  ديگر كارشكني نشود و كار آن كشور به
 شده است.

 
اي از  دكترروستا ـ بله! از نظر اين بيانيه مشكل آن است كه يك عده

گذارند  ه چيز را در انحصار خود گرفته و با كارشكني نميحكومتگران هم
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” نفر 565بيانية “حكومت و دولت، درست رفتار كند! در پارگراف آخر 
 شود با اين مضمون:  گيري نهائي مي نتيجه

 

رأي و  ما امضاءكنندگان فرصت و راهكار حتمي و نهائي را گردن نهادن به“
ساختار قدرت و ادارة امور كشور و روابط  ارادة ملي دانسته و خواستار آنيم كه

المللي آن بدون سوءاستفادة غيرمردمي از قانون اساسي، مانند همه  بين
 ” بشر... باشد. جهاني حقوق كشورهاي پيشرفته جهان برپايه اعالميه

اي از  شك عده اي است كه بي بشر( نكته و اين )برپاية اعالميه جهاني حقوق
 اند.  تن اضافه كردهامضاءكنندگان به اين م

 
تالش ـ يعني عبارت فوق در وسط نشانده شده، بدون آنكه با باال و پائين 

 خود خوانائي داشته باشد؟
 

دهد  روشني نشان مي دكترروستا ـ ببينيد، آنچه را كه من توضيح دادم، به
بسيار متفاوتند و هر بخشي از آنها، چيزهائي ” نفر 565بيانية “امضاءكنندگان 

اند تا بلكه زهر بيان نيروي ديگر گرفته شود. چنين چيزي  را در متن آورده
سياسي خواهد شكست.  شكننده است. ماندگار نخواهد بود و در اولين امتحان

توجه داشته باشيد كه ديدگاه اصلي و گوهرين اين بيانيه نوعي سلوك با 
عبارت ديگر در ادامة فكري است كه خاتمي و  اسالمي است و يا به جمهوري

 طرفدارانش داشتند. 
دانم بسياري از امضاءكنندگان اين بيانيه از عناصر آزاديخواه هستند  البته مي

اند بايد از حقوق آنها  يل دفاع از آزادي، زندان رفته و آزار ديدهدل كه بارها به
جمهوري اسالمي  هائي كه در اعتراض به دفاع شود. طبعاً بايد از گام

 565بيانية “دارند دفاع نمود. مسلماً من شخصاً از حقوق امضاءكنندگان  برمي
اين  آنها دفاع خواهم كرد، اما اسالمي به در صورت هجوم جمهوري” نفر

تواند مورد  اسالمي نيست نمي بيانيه كه مضمون مسلط برآن نفي جمهوري
 قيدوشرط من باشد.  پشتيباني بي

 
بدون ” فراخوان رفراندوم“اي از حمايت كنندگان  تالش ـ با وجود اين عده

 اند. را مورد حمايت قرار داده” نفر 565بيانيه “هيچ قيدوشرطي 
 

در تضاد با رفراندوم نيست، مبارزة ديگري ” نفر 565بيانية “دكترروستا ـ 
جمهوري اسالمي. از همين زاويه هم اين دوستان  است و اعتراضي است به

 اند.  امضاء كرده  حتماً
 

با استناد ” نفر 565بيانية “تالش ـ با وجود اين بسياري از امضاءكنندگان 
 گويند، برويم و كانديداي مستقل براي انتخابات بدهيم. آن مي به
 

اي وارد  اي از امضاءكنندگان، بندي و نكته دكترروستا ـ اشاره كردم هر دسته
بندهاي دلخواه خودتان استناد  توانيد به اند. حاال شما هم مي اين بيانيه كرده

 كنيد و اشاره داشته باشيد. 
 

مردمي كه با فاصله بيشتري اين مسائل را  اين ترتيب آيا شما به تالش ـ به
دهيد كه دچار سرگشتگي و آشفتگي  دهند، حق نمي ار ميمورد توجه قر

 شوند؟ 
 

دكترروستا ـ دقيقاً! اين وظيفة ماست كه روشن كنيم، پشتيباني ما از 
و همة افرادي كه معترض رژيم هستند، ” نفر 565بيانيه “امضاءكنندگان 

برخاسته از چه هدفي است و برآورد ما از اين رژيم چيست. ما اين نكات را 
د براي مردم روشن كنيم. اين را هم بگويم كه دوستان ما كه اين بيانيه را باي

فراخوان “اند، با اين تحليل است كه اين را در نهايت موازي  امضاء كرده
هم درست است. هر حركت اعتراضي در  كنند. اين ارزيابي مي” رفراندوم

يم است. نهائي و از نظر تاريخي در روند براندازي رژ هرسحطي در تحليل
موازي فراخوان ” نفر 565بيانية “اين تحليل كه  توانم به البته من نمي

رفراندوم است اكتفا كنم. براي پشتيباني برايم اين كافي نيست كه هر 
براندازي خواهد انجاميد. در اين مرحله  حركت اعتراضي در تحليل نهائي به

دانم  ت. البته مياسالمي بلكه نفي آن اس ديگر مسئله مركزي نه نقد رژيم
اسالمي بهائي سنگين دارد و اين انتظار را  ها با رژيم طرح بسياري از مخالفت

 كار گيرند.  ندارم كه مخالفان رژيم زبان و بيان مرا در داخل كشور به
 

طلبان دوم خردادي  تالش ـ با استدالل اين دوستان، پس ما بايد از اصالح
وجب بحران و تضاد و چنددستگي كرديم، چون در هرصورت م هم دفاع مي

در حكومت شد. اما امروز روشن شده است كه چنين دفاعي موجب 
هاي ارزشي ميان يك  اعتمادي مردم شد. باعث شد تفاوت سرگشتگي و بي

 ها دارد مخدوش شود.  ديني كه پشت به اين ارزش دموكراتيك و نظام نظام
 
 
 “ نظر خاصي مورد  قطهرا بايد تنها از يك ن .....” نفر 565بيانية

پشتيباني عمومي اما مشروط قرار داد. حمايت از اين نظر كه در 

تصوير جامعي از شرايط ميهن، ” نفر 565بيانية “بخش اول 

ها و وضعيت بد مردم ارائه شده و قدرتمداران و اعمال  نابساماني

ها دانسته است. اين نكته مورد  آنها را علت همة اين نابساماني

اين دليل كه  شخص من است. اما پشتيباني مشروط بهپشتيباني 

ماند. حال آنكه  اين بيانيه تنها در چارچوب نقد نظام اسالمي باقي مي

هاي زيادي هم  كه سال دوران نقد رژيم اسالمي حتي براي كساني

 .پايان رسيده است براين رژيم چشمي داشتند،  به

 

 از عناصر آزاديخواه دانم بسياري از امضاءكنندگان اين بيانيه  مي

اند بايد  دليل دفاع از آزادي، زندان رفته و آزار ديده هستند كه بارها به

هائي كه در اعتراض  از حقوق آنها دفاع شود. طبعاً بايد از گام

دارند دفاع نمود. مسلماً من شخصاً از  جمهوري اسالمي برمي به

در صورت هجوم ” نفر 565بيانية “حقوق امضاءكنندگان 

آنها دفاع خواهم كرد، اما اين بيانيه كه مضمون  اسالمي به هوريجم

تواند مورد پشتيباني  اسالمي نيست نمي  مسلط برآن نفي جمهوري

 .شرط من باشد و قيد بي

 
 

دكترروستا ـ تجربه و سير حوادث هم نشان داد كه ما حق داشتيم. اما بازهم 
عنوان يك  ن حركت بهكنم تعدادي از امضاءكنندگان تنها از اي تكيه مي

اند و در اصول سياسي خود طرفدار نفي كامل  اعتراضي دفاع كرده گام
 ديني هستند.  نظام

 
كنيم.  همه به اين قضيه پيله مي بخشيد از اينكه اين تالش ـ آقاي روستا مي

كنيد، بهتر بود براي اعالم حمايت از حركت اعتراضي،  اما آيا فكر نمي
اند، روش ديگري را  كرده  را امضاء” ان رفراندومطرح فراخو“دوستاني كه 
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كردند و از بلندگوهايي كه در اختيار دارند مانند شما توضيح  انتخاب مي
دادند كه دفاعشان از يك حركت اعتراضي است، نه مضمون بيانيه. توجه  مي

از ده نوشته و مقاله ” نفر 565بيانية “داشته باشيد كه بالفاصله بعد از انتشار 
گويند حاال بايد رفت و  اين بيانيه مي تاي آن با استناد به مورد آن هشت در

 كانديداي انتخاباتي داد. 
 

دكترروستا ـ ببينيد بسياري از همين افرادي كه اشاره داريد، حتي افرادي از 
 هم انتخابات آينده را تحريم خواهند كرد. ” نفر 565بيانية “امضاءكنندگان 

 
زمان اين  بودند، به” فراخوان رفراندوم“دي كه مخالف تالش ـ بعضي از افرا

گويند اين فراخوان هنگامي داده شد كه خطر  گيرند و مي فراخوان ايراد مي
 حملة نظامي آمريكا وجود داشت. سئوال ما اين است كه:

و حاد ” فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“ـ آيا رابطة زماني ميان انتشار  1
 مي آمريكا عليه ايران وجود داشت؟ شدن خطر اقدامات نظا

خواهي ايران بايد زماني  نكته ديگر اينكه؛ آيا جنبش آزاديخواهي و دمكراسي
ها و فشارهاي  اسالمي از لحاظ درگيري اقدام بزند كه جمهوري دست به

 المللي فارغ بوده و از اين نظر احساس امنيت كافي نمايد؟  بين
 

ايران مخالفم. اما اين  ن با حمله هر خارجي بهدكترروستا ـ ابتدا بايد بگويم م
پايه است.  اي كامالً بي كه ايران درآن زمان در خطر حملة نظامي بود، بهانه

كردند؛  هاي من مراجعه كنيد، هنگامي كه همه فكر مي مصاحبه اگر شما به
طور نيست. در  دادم كه اين وضوح توضيح مي كند، به ايران حمله مي آمريكا به

طور نبود كه همه براين نظر  زمان اين تحليل هم وجود داشت. اين همان
هاي  ايران حمله خواهد كرد. تجربه هم صحت گفته به  باشند كه آمريكا حتماً

كه  ايران حملة نظامي نكرد. البته تا زماني مرا ثابت كرد و آمريكا به
را گاه خطر حملة نظامي منتفي نيست، چ اسالمي حاكم است، هيچ جمهوري

 ها است.   اسالمي، علت اين بحران كه وجود رژيم
ايران حمله خواهد كرد  كرد آمريكا به غلط فكر مي حاال فردي در آن زمان به

ايستاد، ” طرح فراخوان رفراندوم“خاطر چنين تحليل غلطي هم در برابر  و به
اما امروز به غلط بودن آن تحليل پي برده يعني در عمل نادرست بودند 

طرح “اش با  اش ثابت شده است. بنابراين اين فرد چرا امروز مخالفت تحليل
را در آن روز كه برپايه تحليل غلط انجام داده درست ” فراخوان رفراندوم

 كند؟! آخر اين چه نوع شيوه استداللي است؟ ارزيابي مي
اما در مورد نكته دوم بايد براين نكته تكيه كنم كه اپوزيسيون ايران نبايد از 

واضع آمريكا و كشورهاي اروپائي حركت كند. ما بايد از منافع و مصالح م
بالواسطه مردم خود حركت كنيم. اساساً حركت از مواضع آمريكا و 

پرده  كشورهاي اروپائي كه براي ما همة ابعادش روشن نيست، مذاكرات پشت
ست نتايج در تواند به ها ناروشن است، چگونه مي هاي آن گيري ها، تصميم آن

دنبال توهم و خيال و افسانه بفرستيد،  جاي اينكه مردم را به برساند! شما به
هاي جامعه توجه كنيد و سياست خود را ارائه دهيد. آخر  واقعيت بهتر است به

ها يا  كه روش مبارزه نيست كه ما برمبناي يكسري شايعات و جنجال اين
 يم حركت كنيم. اطالع وكيف آن بي هائي كه از كم ها و نقشه برنامه

 
 تالش ـ آقاي دكترروستا با تشكر از شما. 

 
 زيرنويس 

 ـ عبارات داخل پرانتز از آقاي روستا است. 2و  1
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 راه مسالمت آميز دمكراتيزه كردن ايران
 

 

 

هاي مختلف در داخل و خارج ايران در راه آزادي, حقوق بشر و دمكراسي و در مقابل  و دسته ها سالي است كه اپوزيسيون دمكرات ايران پراكنده در گروه 25   

طرق مختلف سركوب  آميز در جهت ايجاد آزادي و ليبراليزه كردن كشور را به كند. رژيمي كه تاكنون هرگونه تالش مسالمت رژيم استبدادي ـ ديني مبارزه مي

تغييراتي در ساختار و سلسله مراتب دستگاه قدرت از طريق  جمهوري كشور هرگونه اميد به رهبري رئيس طلبان به مات اصالحبار با ممانعت از اقدا كرده و آخرين

 رفرم و در چارچوب نظام اسالمي و قوانين كشور را به شكست كشانده است. 

صف مخالفين رژيم و  طلبي درون حكومت جداكرده و به الحپس از اين شكست, هر روز تعداد بيشتري از حاميان دمكراسي راه خود را از جريان اص   

پيوندند. خواست برگزاري رفراندوم از سوي چند تن از فعالين سياسي جوان و دانشجويان از داخل ايران در اين روند قابل  طرفداران جدائي دين از حكومت مي

 توضيح است. 

اي  انتشار بيانيه مبادرت به 2004بردند, در نوامبر سال  هاي رژيم اسالمي بسر مي ن اقدام در درون زندانهنگام اي اين جوانان آزاديخواه, كه برخي از آنان به   

نموده و در آن پس از توضيح وضعيت اسفبار ملت و در خطر بودن امنيت كشور به طور جدي, خواهان « بيانيه فراخوان ملي برگزاري رفراندوم»تحت عنوان 

اند. مجلسي كه وظيفة تدوين  منظور گزينش نمايندگان مردم و تشكيل مجلس مؤسسان شده المللي, به زير نظر نهادهاي مستقل بينبرگزاري انتخاباتي آزاد 

ز آميز و بدور ا هاي الحاقي بدان را برعهده خواهد داشت. آنها اين طريق را تنها راه تغييرات مسالمت يك قانون اساسي جديد برمبناي حقوق بشر و ساير ميثاق

 دانند.  خشونت در جهت آزادي و دمكراسي مي

اي اينترنتي تنظيم و با قراردادن متن بيانيه از همة ايرانيان در سراسر جهان خواسته شد, در دفاع از  به ياري و حمايت اپوزيسيون در خارج كشور, صفحه   

هاي مختلف فكري و  هزار ايراني از جريان 35رار دهند. از آن تاريخ تا كنون فراخوان برگزاري رفراندوم, امضاي الكترونيكي خود را پاي متن اين فراخوان ق

نگاران و سياستمداران از داخل و  اند, كه در ميان آنان افراد صاحب نامي از روشنفكران, هنرمندان, روزنامه سياسي از اين فراخوان حمايت خود را اعالم كرده

هاي امنيتي و سانسور رژيم بسته و براي ايرانيان  رفت اين صفحه اينترنتي پس از چند روز توسط دستگاه مي خارج كشور حضور دارند. همانگونه كه انتظار

 ساكن كشور و بويژه جوانان و دانشجويان غيرقابل دسترسي گرديد. 

مطالبه رهائي مردم از زير سركوب و نقض يك حكومت عرفي و دمكرات نهفته است, نه تنها  آنچه در درخواست تغيير نظام سياسي حاكم در ايران به   

اٌ زمينة آزاديها, بلكه همچنين موضوع مهم تالش در جهت تأمين امنيت تمامي جهان است. در صورت پيوستن ايران به جرگه كشورهاي دمكرات جهان, اساس

برعليه ايران منتفي گشته, تأمين آرامش و امنيت در عراق  تبع آن احتمال هرگونه اقدام نظامي ايجاد قدرت اتمي جديد در منطقه از ميان خواهد رفت و به

هاي اصلي حمايت و تغذيه خود  المللي يكي از سرچشمه تر و پروسه دمكراتيزه كردن اين كشور سرعت بيشتري خواهد يافت. مهمتر از همه تروريسم بين ساده

 ر خواهد شد. را از دست داده و به اين ترتيب جهان از ثبات و امنيت بيشتري برخوردا

اي, از  المللي, آنهم بدون هرگونه قيدوشرط و معامله دهد كه اين رژيم همواره تحت سياست فشار يكپارچه بين سالة رژيم حاكم بر ايران نشان مي 25تاريخ    

اسالمي فرارسيده است. حمايت از خواست بندي يكپارچه و اتخاذ سياستي يگانه در برابر رژيم  خود انعطاف بيشتري نشان داده است. مدتهاست كه زمان صف

تواند به تحقق ايده تحول دمكراتيك اين كشور جامه عمل پوشانده و بكارگيري قهر و خشونت و يا خطر اتخاذ تدابير نظامي را  برگزاري رفراندوم در ايران مي

 منتفي سازد. 

 « ي برگزاري رفراندمفراخوان مل»ترجمة از متن ارسالي به نهادهاي آلماني در جلب حمايت از 
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 در تقويت جنبش رفراندوم بكوشيم!
 
 

بلندترين گامي است “  فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“پس از ربع قرني مبارزة پراكندة نيروهاي دمكرات و آزاديخواه در داخل و خارج كشور  
اسي و استقرار حقوق بشر در ايران برداشته شده است. گامي كه توان ريزي دمكركه در جهت ايجاد حركتي مشترك به سوي كسب آزادي، پي

فراخوان ملي “اي را در درجة نخست ظرفيت هاي نهفته در بيانيه انداز گستردهفراروئيدن به يك جنبش ملي و سراسري را داراست. چنين چشم
دهد. متن اين بيانيه با همة اختصار و فشردگي از هر قرار مي هاي سياسي ايرانيدر اختيار احزاب، سازمانها و شخصيت”  برگذاري رفراندوم

اي گسترده و فراگير است، بدون آنكه مضمون آن كشدار و قابل تعبيرهاي به ميل بوده و به مانعيت و مرزهاي جهت بسيار جامع و داراي دامنه
 اي وارد سازد.قاطع و روشن آن خدشه

اش به ميثاق جهاني حقوق بشر و احترام به ترين مرزهاي بيانية فراخوان رفراندوم با خط التزام ملت ايران و همة نيروهاي سياسيپررنگ   
هاي آن، ترسيم شده است. و سپس در چنين حيطه و ميداني است كه رأي و ارادة حقوق فردي و برابر انسانها، مندرج در اين ميثاق و پيوست

گيرد. بيانيه با تكية الزم بر دو اصل فوق نه تنها حجت را در مورد رژيم اسالمي و ملت باالترين مرجع تصميم و مقام قضاوت قرار ميآزاد 
زند، همچنين راه را بر هر قانون اساسي آن تمام كرده و حرف آخر را در مورد ضرورت جايگزيني هم قانون اساسي اسالمي و هم كل نظام مي

بندد. هاي فردي و گردن نهادن به ارادة ملت ميي به قصد كم رنگ كردن اين اصول دوگانه يعني احترام و التزام به حقوق و آزاديتعبير ديگر
خواست تشكيل مجلس مؤسسان ـ نخستين مكان تجلي رأي وارادة ملت ـ از طريق برگذاري يك انتخابات آزاد و تحت نظارت و كنترل 

نظور تدوين قانون اساسي نوين مبتني بر حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست، تكية موجز اما قاطع و روشن بر اين مرزهاي المللي، به مهاي بيننهاد
كنندة مسير به دور از خشونت وقهر تحول نظام سياسي كشور از يك نظام استبدادي ـ مذهبي به يك نظام ناپذير و در عين حال ترسيمخدشه

 باشد. مان اسالمي به ملت و نمايندگان برگزيدة آن ميدمكراتيك و انتقال قدرت از حاك
اي كه تا كنون توسط نيروهاي سياسي  آن را به حق از صدها بيانيههاي اين بيانيه است كه وسعت ديد و گسترة فراگير از ديگر برجستگي   

سازد. اين امتياز در  وسعت نيروهائي است كه اين بيانيه مورد خطاب اند، ممتاز ميدر اين سالهاي مبارزه در راه آزادي و دمكراسي منتشر شده
بينانه و منصفانه كنندگان بيانية رفراندوم با نگاهي دقيق و واقعخواند. تنظيمخود قرار داده و آنان را به اقامة يكپارچة برگذاري رفراندوم فرا مي

اند، منافع و مطالبات سياسي مختلف و متفاوت آنها را به رسميت شناخته و به تركيب نيروهاي حاضر در جبهة دمكراسي و آزاديخواهي نگريسته
اند مطالبات نيروئي در اين صف را منكر شوند،  همة آنهائي  كه در اين جبهه آمادهبدون آنكه بخواهند براين تفاوتها سايه افكنند ويا حضور 

هايشان را به رأي آزاد و آگاهانة مردم بگذارند گرفته و در نهايت خود و خواستسياسي خود را در چارچوب دمكراسي و التزام به حقوق بشر پي
 خواند.را به ميدان رفراندوم فرامي

ها به باالترين مرجع قضاوت يعني مردم، برخاسته از به رسميت شناختن تفاتها و موكول نمودن تصميم در مورد اختالفات سياسي ميان گروه  
مضمون دمكراتيك مسلط بر بيانية فراخوان رفراندم است.  پذيرش و پيروي از اين الگو  توسط مدافعان اين بيانيه نخستين گام در  جوهر و

گذاري فرهنگ دمكراتيك در جامعه هاي سياسي ايران وبه منزلة پايهآميز ميان گروهجهت ايجاد مناسبات دمكراتيك و همزيستي مسالمت
هاي فرعي اما مهمي است كه سالها صف نيروهاي دمكرات ميهنمان را ت رأي مردم پاسخي مناسب و با درايت به جدالاست. تكيه بر مرجعي

از يكديگر جدا كرده است. بيانيه فراخوان رفراندوم با سپردن تعيين شكل نظام به انتخاب مردم، پس از تحوالت دمكراتيك در كشور، عمالً 
و حاميان نظام جمهوري را به آمادگي گردن نهادن به رأي نهائي ملت فراميخواند و به اين ترتيب نقش آنان طرفداران نظام پادشاهي مشروطه 

 شود.را در تحكيم وحدت ملي و الگوهاي رفتاري دمكراتيك يادآور مي
هزار امضاكنندة كنوني و همچنين جلب  35تر كردن جنبش رفراندوم و قرار دادن هزاران امضاي ديگر در كنار بيش از تقويت و گسترده   

ترين راه براي دستيابي به آزادي، ترين و روشنالمللي، دولتهاي كشورها و آزاديخواهان جهان از اين جنبش، مطمئنحمايت نهادهاي بين
دمكراسي و حقوق بشر در ايران است و در صورت فراروئيدن آن به يك جنبش ملي وسراسري، تا لحظة نهائي انتقال قدرت به ملت ايران، سد 

ر دائمي نگاه داشته است، برانداز حكومت اسالمي كه امنيت و موجوديت كشورمان را در خط بزرگي در برابر سياستهاي ماجراجويانه و خانمان
 خواهد بود.
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 داريوش همايون     

 
 

 صد سال كشاكش با تجدد
 ششم  فصل       

 پس پيش، گامهائي به گامهائي به

 
 
 
 
 ها مبارزه نكرده است. آن  در هيچ كشوري دانشگاه با اصالحات ارضي يا حق راي زنان يا سهيم شدن كارگران در سود كارخانه

هاي اجتماعي ــ زمينداران بزرگ، خانهاي فئودال و  ترين اقدامات دوره محمدرضاشاه بود و نيرومندترين اليه دليرانه  اصالحات

داد. جابجائي نسلي سرامدان سياسي ايران پس از آن اصالحات  طبقه متوسط نوخاسته ميدان مي كرد و به آخوندها ــ را ضعيف مي

بود. آنچه انتظار  هائي براي دمكراتيك كردن نظام سياسي مي ي تسلط يافتند. اينهمه پيشزمينهرويداد و تكنوكراتها بر دستگاه ادار

ملي و هواداران مصدق تا بقاياي حزب توده و چپگراياني بود كه   گيري دشمنانه نيروهاي مخالف از جبهه رفت و پيش آمد، موضع نمي

)نامي كه مخالفان به آن برنامه شگرف « لوايح شاه»راي دادن به  رفتند كهسازمانهاي چريكي روي آوردند. آنها تا آنجا  زودي به به

 رفت. دادند( تا  اوايل انقالب اسالمي گناه، و، بعدا، جرمي بشمار مي مي

 
 بخش دوم   

  
در فضاي بازتر پس از رضا شاه، بحث درباره تجدد مانند همه        

هاي عادات  ريشه موضوعات ديگر، شدت يافت. اصالحات گسترده او كه به
زد از سه سو زير آتش در آمد كه دوتاي آنها، اسالميان  باستاني مي

ياري سومي،  وچپگرايان، قدرت روزافزون يافتند و توانستند سرانجام به
آساني  ها، پادشاهي پهلوي را سرنگون كنند. از ميان آنها اسالميان به يمصدق

هاي پيوند صدها ساله با هيئت حاكمه را از نو استوار سازند  توانستند رشته
بويژه كه هيئت حاكمه پيش از رضاشاهي نيز در رژيم تازه مواضع كليدي را 

بود. فرايند هايش به انگلستان، از نو به چنگ آورده  ياري بستگي به
تري قرار گرفت و  كارانه نوسازندگي و گفتمان تجدد در فضاي بسيار محافظه

سبب جنگ و اشغال ايران و پيامدهايش سالها چنان  آهنگ پيشرفت نيز به
آمد.  دشواري از عهده بيش از نگهداري وضع موجود بر مي كند شد كه به

دشاهي باليدند و با جهت عمدة حمله اسالميان، كه در كنار و زير سايه پا
اصالحات رضاشاهي و غربي  گذشت زمان نيرومندترين دشمنانش شدند، به

گذشته پيش از اسالم، كه بيش از  شدن سراسري ايران بود؛ و بر بازگشت به
گيرد. آنها در تاكيد خود  نيمي از تاريخ ايران و نيمه پرافتخارترش را دربر مي

عي، و هويت ملي اسالمي و با بر ايران به عنوان يك ملت مسلمان شي
زيان  ماندگي، هر جا توانستند اسالم را به اي با واپس اينهمه درگير مسابقه

     تجدد پيش انداختند.   
از همان دوران مشروطه يك مكتب فكري نيرومند در ميان تجددخواهان     

از آنند كه بكلي غربي شوند. اين  تر كرد كه ايرانيان مذهبي استدالل مي
كاران توانسته بودند با جناح بانفوذي از روحانيان، دست كم تا  محافظه

( كار كنند؛ و پس از آن نيز  1906 - 1909چندگاهي در انقالب مشروطه )
زاده،  عنوان تعديل كننده سياستهاي راديكال تجددخواهان مكتب تقي به

ي بود همواره نفوذي كمابيش در سياست ايران داشتند. براي آنان غرب دشمن
اي جز گرفتن ابزارهايش نيست. هواداران  آن چاره« رفع و دفع »كه براي 

اين مكتب كه از آن هنگام در روايتهاي گوناگونش، برگفتمان تجدد چيره 
اي از تجدد و نوسازندگي را )اين دو تا اين اواخر در بحثهاي  اند، درجه بوده

ه دفاع از استقالل و فرهنگ عنوان تنها را توسعه از هم متمايز نشده بودند( به
تجدد با  شمردند. اين نگرش محدود و دفاعي به و نيزهويت ايران الزم مي

اي بوده كه گفتمان  هاي عمده همه منطقي نمودنش، يكي از سوءتفاهم
مدرنيته را در ايران و كشورهاي جهان سومي ديگر مغشوش كرده است. 

ناقضي است كه همه فرايند مدرن شدن براي آنكه حتا بيشتر سنتي بمانند ت
نقص و ناكامي گردانيد. اصل تجدد، دريافتن ديالكتيك  تجدد را محكوم به
در اندركنشي « خود»كه بايد ديگر شود. « خودي»دگرگوني است: 

interaction  ماند. ولي آنها از  شود و مي خود ديگري مي«  ديگر،»با
ديالكتيك )خودي كه  ه بهتر بماند، را شود تا همان خودي كه ديگر مي تناقض

نظر آنان اگر هم لزومي  شود ولي ديگري نيست( نبردند. تجدد به ديگر مي
داشت، براي دفاع بهتر از فرهنگ و هويت اسالمي ـ ايراني بود؛ نه  مي
خود و براي ساختن يك جامعه نوين با انسانهائي كه براي زندگي در  خودي به

فرهنگ غربي برفرهنگ ملي، هويت و جهان امروزين آماده باشند. برتري 
شدند ــ تهديد  فرهنگ و استقالل ايران را ــ كه هر سه يكي شمرده مي

 شد تا بيشتر همانچه بود بماند.   بايد دگرگون مي كرد. جامعه مي مي
الدين افغاني و پيروان مصري و  روشنفكران ديگري دنباله جمال    

ارزشها و  اعتنا به تن ابزارهاي تمدن بياش را گرفتند و مانعي در گرف پاكستاني
اش نديدند؛ يا ادعاي برتر بودن اسالم را از همه دستاوردهاي بشري،  روحيه

تا پايانش بردند وعلم و فلسفه غرب را برگرفته از اسالم يا دست كم همذات 
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هاي  با آن شمردند. برخي مبلغان بعدي اين مكتب و مهمترين شخصيت
جمهوري، و  هوري اسالمي، مانند نخستين رئيسغيرآخوند انقالب و جم

هاي  وزناني كه با زير و رو شدن وزير خميني )از جمله سبك نخستين نخست
هاي خود براي در آوردن يك دانش  آيند،( در كوشش انقالبي، روي آب مي

« پاكيزگي»هاي علمي دستورهاي  اقتصادي از اصل توحيد؛ يا كشف پايه
رويهاي خنده آور  زياده از طريق فيزيك نيوتوني به اسالمي و اثبات وجود خدا

تهي بودنش )مانند رهبري سياسي و  رسيدند. اين شيوه تفكر با همه ميان
ترين عامل در آهسته راندن و از خط خارج  روشنفكري آن انقالب( پرقدرت

 كردن تجدد ايران بوده است.
جوئي است نه  يبجويان چپگرا )برخورد يك سويه و از پيشداوري، ع عيب    

انتقادي( برنامه نوسازندگي رضاشاه ــ و پس از او محمدرضاشاه را ــ  از 
داري رد كردند. سرچشمه الهام آنان اتحاد شوروي  رشد غيرسرمايه ديدگاه راه

نو برچسب  سازندگان ايران انصافانه به بود )نه اتحاد، نه شوروي( و بي
مصدق كه صنعت نفت ايران را ملي خدمتگزاران امپرياليسم زدند. اما براي 

بر صحنه سياسي ايران چيرگي  1322ـ  32/  1943ـ  53كرد و در دهه 
داشت و هواداران ناسيوناليست او كه بسياري از خدمات رضاشاه را خيانت 

كردند موضوع اصلي، نه تجدد و حتا نوسازندگي، بلكه پادشاهي  قلمداد مي
راحلي از دوران آنان داشتند. از نظر پهلوي بود و نقشي كه بيگانگان در م

آور و خائنانه نبود، يا اصال  هاي شگرف دوران پهلوي اگر زيان آنان پيشرفت
دستور بيگانگان بود و از اينرو پيشرفت بشمار  داشت، يا به ارزش بحث نمي

 آمد. نمي
پرداراني  ها )تا پيش از ظهور نظريه پرداز مهم تجدد در آن سال نظريه    

احمد و شريعتي و همفكرانشان در دربار شاهنشاهي كه گفتمان  لچون آ
ضدتجدد را پيش بردند( فخرالدين شادمان بود، مردي فراورده پرورش سنتي 

نگار  هاي اروپا؛ يك روشنفكرـ سياستگرـ روزنامه مذهبي و بهترين دانشگاه

همه مآبي نمايشي را دريافت و  ديگر كه خطر تقليد سطحي از اروپا و فرنگي
وار بودن جامعه  سوادي و قبيله نظريه تجدد خود را برگرد آن ساخت. كم

زاده، در زمان خود  روشنفكري ايران نگذاشت كه شادمان، همچنانكه تقي
يكي از « تسخير تمدن فرنگي»توجه سزاوارش را بيابد. ولي كتاب كوچك او 

ز هاي مهم در گفتمان تجدد است و هيچ بحثي در اين باره ا سرفصل
آن گريزي ندارد. او كه در قالب روشنفكر جهان سومي ـ  بازگشت به

گنجيد از سوي روشنفكراني كه بيشتر،  ماركسيست ـ انقالبي نمي
كردند، ناديده  مذهبي چپ را نمايندگي مي هاي مذهبي راست و شبه تاريكي

زاده را به  گرفته شد. توطئه سكوتي كه پيش از او، ثروت انتلكتوئل تقي
از جهان بينواي روشنفكري رايج رانده بود، چنان نويسنده برجسته و  بيرون

احمد و احمد فرديد  مند اجتماعي را زير سايه مانندهاي جالل آل انديشه
تسخير »ها همچنين شايسته روشنفكراني هستند كه دارند.  برد. ملت مي

چهل سالي پس از انقالب مشروطه و شش سال پس از « تمدن فرنگي
برد ولي از نظرگاهي متفاوت، و در  زاده را پيشتر مي سخن تقيرضاشاه، 

پرستان  رسد و سالحي بدست كهنه نتايجي ناخواسته مي همانجاست كه به
اي  برخورد با اروپا، نوكيسه  shock دهد. ايران آن زمان، هنوز در تكانه مي

اي را  فرهنگي بود كه چيز زيادي هم در كيسه نداشت. اين چنين نوكيسه
 دانست. ترين دشمن ايران و ايراني مي ناميد و او را بزرگ ادمان فكلي ميش

ن تيپ فرهنگي را ما امروز در اجتماع مهاجر ايراني در امريكا هاي اي نمونه    
كوشند مانند اروپائيان و امريكائيان  يابيم، مردماني كه به اغراق مي و اروپا مي

رفتار كنند ولي پس از مدتها زيستن و حتا درس خواندن در بيرون كمابيش 
اند كه  همان»اه، آور فرانسه در دربار ناصرالدين ش گفته گوبينو، سفير نام به

بودند. با اين تفاوت كه بر عيوبشان افزوده شده است و من در ميانشان كسي 
ها  زبان (7)«ام. كه يكي از فضائل و خوبيهاي اروپا را بدست آورده باشد نديده

پر از فرانسه و انگليسي و... است ولي سخنان در همان سطح گردگرفته 
بدوش فرهنگي مهاجر آن است  ا خانهآور. تفاوت بزرگ فكلي شادمان ب مالل

گنجيد  خواست ايران را مانند اروپائي كه در ذهن كوچك او مي كه اولي مي
كوشد كه هر چه بيشتر از ايران فاصله بگيرد. در هردو جا  سازد و دومي مي

بدوش فرهنگي  هاي ايران. خانه افزودن معايب غرب است بركم و كاستي
دارد كه از نيش قلمي همچون شادمان در امان مهاجر، اين مزيت را بر فكلي 

خواهد خود و بويژه فرزندانش اروپائي  گيرد. او مي است؛ كسي او را جدي نمي
بر آن كه چه افزود و زان كه چه »يا امريكائي شوند كه مشكلي نيست؛ 

هاست  هاي گزنده شادمان مدت اي پس از نيش فكلي نيز شش دهه« كاست؟
عنوان يك تيپ اجتماعي يا در حاشيه ماند يا به زن و  بهناپديد شده است. او 

آمد  اي كه در خدمت توسعه اجتماعي و اقتصادي در مي مرد فرهيخته

بايد انصاف داد و نقش دو گونه فكلي شادمان را  دگرگشت يافت. )هرچند مي
مآب در حد  در انقالب اسالمي تصديق كرد. در آن بزنگاه مردماني هم فرنگي

سبب جايگاه بلند خويش توانستند ضربه  گراي متظاهر، به م اصالتتظاهر و ه
هاي آن كتاب كه  خالص را به رژيم خودشان بزنند(. جامعه ايراني از نگراني

هائي مانند الجزاير كه  نمايد درگذشته است. حتا سرزمين آميز مي امروز مبالغه
مدن غربي عنوان نمونه بيريشه شدن جامعه درتقليد سطحي از ت از آن به

شان با تمدن غرب از ميان  آورد در برخورد فرو دستانه ها را مي بدترين مثال
تمدني  بيرون، به اند و دست و پا زنان در همان فرهنگ سنتي راهي به نرفته

مانده آن نيست كه  جويند. مسئله براي تمدنهاي واپس باالتر و بهتر، مي
ت كه اگر نجنبند و از جهان تمدن تازه آنها را نابود خواهد كرد؛ اين اس

 

o    پرسي گذاشت كه گذشته از اصالحات ارضي، شامل  همه اي را به محمدرضاشاه در آن روز يك برنامه اصالحات شش ماده

ها بود. آن برنامه  در سود كارخانهحق راي زنان، سپاه دانش، ملي كردن جنگلها و مرغزارها )مراتع( و سهيم كردن كارگران 

روي كاغذ نماند وچهره ايران را تغيير داد. قدرت سياسي زمينداران بزرگ، و خانهاي عشايري كه ضربات رضاشاه را دوام 

بار در تاريخ،  زنان برابري سياسي داد كه اندك اندك تا برابري مدني پيش رفت؛ براي نخستين آورده بودند از ميان برد؛ به

روستاهاي ايران برد؛ برقدرت خريد كارگران  مات اجتماعي را )با تشكيل سپاههاي بعدي بهداشت و ترويج و آباداني( بهخد

زيست برداشت. درآمدن ايران به يك جامعه طبقه متوسط، با اصالحات آن  افزود و نخستين گامهاي جدي را براي حفظ محيط

 انجام رسيد. سال بود كه به



 1383ـ  اسفند/  فروردين   22تالش ـ سال چهارم ـ  شماره     

61 

مانوس خود بيرون نيايند پشت سرشان خواهد گذاشت و در گرفتاري 
 رهايشان خواهد كرد.

خطر گذراي فكلي و برداشت سطحي جامعه از تمدن غربي، شادمان را     
حل درستي كه  راه هراس افكنده بود كه با نگاهي وارونه به چنان به

حل اعتناي  راه كه تا دو نسلي، نگاه ماند و به انديشيد رسيد. مشكل آن بود مي
تواني جامعه ايراني را  درخوري نشد. براي روشنفكراني كه مانند شادمان، بي

قصد  ديدند ــ غربي كه با سالح و به در برابر همه توانائي تمدن غرب مي
استعمار آمده بود ــ نگهداري هويت و فرهنگ ملي ايران بهمان اندازه 

ديدند و  نمود. آنها پديده فكلي را مي يكپارچگي كشور حياتي مياستقالل و 
هايش از ملت و فرهنگ خود شرمنده  اي كه درس خوانده بر آينده جامعه

پرستيدند و گشايش گره  هايش امامزاده و درخت مي بودند و درس نخوانده مي
خواستند كه هزاروسيصد سالي پيش صرفا  خود را از دستان بريده مردي مي

ر يك درگيري نظامي كوچك شكست خورده و كشته شده بود، انديشناك د
بود كه  شدند. آنها داستان تجدد را درست نخوانده بودند و همان بس مي مي

نگريستند كه پديده فكلي مدتها در  تر به همان روسيه و ژاپن مي از نزديك
 ل نكرد.  پذيري را دچار اختال آنها حضور و حتا چيرگي داشت و فرايند فرهنگ

عنوان سرمشقي كه بايست در برخورد با غرب پيروي  بسيار از ژاپن به    
در دهه « مي جي»اند. ولي تا دو سه دهه پس از اصالحات  كرديم گفته مي

شصت، مردمي كه پس از لنگر انداختن ناوگان امريكائي در ناگازاكي از سه 
يك تمدن برتر كه در  سده انزواي فرهنگي بدر آمده بودند تا گلو در تقليد

رفتند.  وار است فرو مي ناچار سطحي و آسانگير و شيفته نخستين مراحل به
پيچيدگي و ژرفاي تمدني كه  ها همان دو سه دهه بس بود كه به براي ژاپني

شليك يك گلوله آنان را ناگزير از گشايش بر جهان كرده بود  زور ولي بي به
ترجمه كتابهاي  تندي به غرب رفتند و به هزودي هزار هزار ب پي برند. آنها به

مهم تمدن غربي و نه صرفا رمانهاي بازاري، از زبانهاي اروپائي پرداختند و 
هائي كه اروپا  زيرساخت اداري و فرهنگي و نظامي الزم را از روي بهترين

مان كه شصت  بار اسالمي داشت بازسازي كردند. براي ما با كوله عرضه مي
اي جهات ما هنوز  درازا كشيد. از پاره غاز كرديم اين فرايند بهسال هم ديرتر آ

در پايان سده نوزدهم ژاپن هستيم. تفاوت ديگري هم در ميانه بود:  ناوگان 
اندكي بعد لنگر كشيد و ديگر بازنگشت و اين ژاپن بود كه غرب را « پري»

ي ايراني چالش كرد، نه آنكه هر روز از آن زور بشنود و تهديد شود. اما فكل
بيش از فكلي ژاپني نتوانست زبان و حتا خط فارسي را عوض كند و مردم را 

توان  كنند و ديگر نمي از اسالم برگرداند )خود آخوندها دارند اين كار را مي
ايرانيان را در عموم، ديد كه مانند دوره شادمان يا بيست سي سال پيش 

ترسيد و مانعي  ه او ميتر از آن است ك جان مسلمان باشند.( فرهنگ سخت
 پنداشت.   بزرگتر از آن است كه او مي

ژرفاي  هاي شادمان افتاده بود  به ها و نوشته در آن خاموشي كه بر انديشه    
سبب گرفتاريها مشاغل سياسي كه او را پارياي  اثرش نرفتند. خود او هم به

را  جامعه روشنفكري )اما نه اهل فضل( گردانيده بود نگاهي دوباره
ترين كتابش الزم ندانست و برهمان سخن جواني ماند. ديگران نيز  مهم به

بودند، يا در بند ارزشهاي  وار كشور مي بردن حلزون بيش از آن درگير پيش
بحث تجدد پردازند. از پيام او آنچه  داري كه به رشد غيرسرمايه اصيل، يا راه

گفت  احمد مي شد )آلشعارگونه بود از سوي تجددستيزان دشمن غرب گرفته 
شادمان بر او فضل سبق دارد( و هسته دروني آن، ايران و فرنگ هردو را 

اي نيافت. شادمان در  شناختن و زبان فارسي را پاس داشت، اعتناي شايسته
تمدن غربي، آن را دشمني بدتر از عرب و  اي به رهيافت دفاعي و واژگونه

رغم قضاوت بهتر خود و با ناديده گرفتن تجربه  كرد. او به مغول توصيف مي

آيد )تا  اش كه هر روز براي صدها هزار جهان سومي ديگر پيش مي شخصي
اختيار توسن قلم را  خودشان چه اندازه ظرفيت فراگرفتن داشته باشند( بي

حمله تمدن فرنگي از حمله عرب و ترك و تاتار بدتر »داد:  چنين از دست مي
بيرحمي است كه علم و  …شود ريبد و خود فريفته نميف است چرا كه مي

دارد اما بهر حالي كه بتواند يك  هنر و هر چيز خوب فرنگي را از ما دريغ مي
فروشان  گيران و دين مدد خائنان و رشوه دست فكليان و روز ديگر به روز به

ي كه ا بازتابي، اگرچه دور، از رويكرد دودالنه  (8)« كند. فكر ما را آشفته مي
اي از هراس  دويست سال ذهن ايراني را در مسئله تجدد برآشفته است: آميزه

مشيت غرب؛( از  آور؛ اعجاب خلع سالح كننده )تا حد باور داشتن به فلج
دهان غرب دوختن و از سوي ديگر آن را مسئول همه  سو چشم به يك

وئي هاي جهان سومي. گ كوتاهيها و سستيهاي خود شمردن؛ همان ناله زدن
گفته او پيش از  ايراني كه به فروشان با فرنگي به گيران و دين خائنان و رشوه
)كدام استقالل و بويژه كدام « كمال داشت استقالل فكري به»حمله فرنگي 

فكر؟( آمدند. او نيز مانند بيشتر تجددخواهان صد ساله گذشته بيش از آن در 
اش آن  . طرفه زندگيخواست دگرگونش كند فرو رفته بود فرهنگي كه مي

پرداز تجدد از سوي نيروهاي ارتجاع كه در  عنوان يك نظريه است كه به
پرستان  خدمت گرفته شد. آن كهنه ديدند به غرب بزرگترين دشمن خود را مي

گيري از فضاي  برگفتمان سياسي چيرگي يافتند با بهره 40/60كه از دهه 
ردن حكومتهاست، بخش گ ناسالم سياست، كه گناه بزرگترش همواره به

 بزرگ طبقه متوسط ايران را از جريان اصلي ترقيخواهي بيگانه ساختند.   
تسخير تمدن فرنگي بر آن بود كه ايراني در عرصه تمدن از تقليد     
آلود پس از  پيشتازي برسد ولي در فضاي تب روي به آفرينشگري و از دنباله به

پايان  ضدامپرياليستي )از نوع شوروي( بهجنگ و در حالي كه يك پيكار 
گرفت نگرش  نرسيده پيكار ضدامپرياليستي ديگري )از نوع انگليسي( در مي

نشست.  صداي  دلها مي اش به دشمنانه او به غرب بيش از پيام غربگرايانه
مند آن سالها بدين ترتيب برآخوندهائي كه سر بلند كرده  ترين انديشه مهم

ي كه پاسخ پرسشهاي بيشتر غلط خود را در بازگشت بودند و روشنفكران
جستند؛ يا  هاي اسالمي و دوري گرفتن از ترقيخواهي رضاشاهي مي ريشه به

ورزيدند، افزوده  شوروي، با هر چه غربي بود دشمني مي در سرسپردگي به
شد. فكلي در طبقات دوزخ غربگرايان جاي خود را به غربزده و از آن بدتر 

دي داد كه بهر تجددخواهي انگ زدند. ناتوان از درس احم آل« قرتي»
رو  خواندن و ايران و دنيا را شناختن، با نگاه سرسري و مايه اندك، از پشت 

دشمني با آن كه گويا  غرب، به به آينده نهادند؛ بجاي تالش براي رسيدن به
ت و كش هزار از ايرانيان مي هزار ده از عرب و مغول هم بدتر بود )عربي كه ده

هايش شهرهاي  گرداند و مغولي كه در قتل عام آسيابها را با خون ايرانيان مي
رهبري  كرد( پرداختند. جامعه ايراني به بزرگ را از جانوران نيز خالي مي

بايد  دنبال آنچه خود داشت، هر چه بيشتر از آنچه مي ترين عناصر، به نامناسب
 داشت دورتر افتاد.

* * * 
كندي و افتان  ساله كه در آن ايران توانست به پرده بيستپس از يك ميان    

و خيزان بر راهي كه رضاشاه پيش پايش گذاشته بود برود، دومين پادشاه 
تري شد كه دستاوردهاي پشين  پهلوي دست بكار برنامه بلند پروازانه

پذيرش ساخته بود. قلب آن برنامه يك اصالح ارضي پردامنه بود كه  امكان
كاره و كژومژ اجرا شد، با اينهمه در كنار آموزش  ل ما نيمهمانند معمو

همگاني و برداشتن چادر از سر زنان، و درهم شكستن نظام فئودالي، يكي از 
چهار بزرگترين دگرگوني اجتماعي تاريخ ايران و از مهمترين خدمات سلسله 

ه يك جامعه طبق ها بود كه به رود. ايران با آن دگرگوني پهلوي بشمار مي
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جنبش افتاده بود و  متوسط دگرگشت )تحول( يافت. يكبار ديگر ايران به
پادشاه صاحب اختيار همه، برنامه اصالحي اقتدارگرا و غيرمشاركتي خود را 

برد. يكبار ديگر برنامه اصالحي از توسعه مادي سرشار بود و از  پيش مي
غربگرائي، با چالش معني  آمد.  بار ديگر نوسازندگي، به جامعه مدني كوتاه مي

اراده  78ـ  9/  1357اسالمي روبرو گرديد. اما در واپسين روياروئي، در سال 
اي كه تا آن زمان نبردها را برده بود سستي گرفت و همه چيز در  مبارزه

 خشونت و فاجعه فرو رفت.
يكي از روزهاي مهم تاريخ ايران است؛ نه  1341/  1963ششم بهمن     

ه يك دوره توسعه اقتصادي و اجتماعي را پيش آورد كه از نظر تنها از اينرو ك
شتاب و دامنه فزاينده، مانندش ديده نشده بود و پس از آن نيز ديده نشده 
است، بلكه از اين نظر كه  موج تازه و باالگيرنده اسالم سياسي و فرو رفتن 

فرايند  جامعه در كام ارتجاع مذهبي را نيز براه انداخت. تضادهاي ناگشودني
توسعه و تجدد در ايران، در آن لحظه تاريخي بود كه بيش از هميشه خود را 

 نشان داد و انقالب اسالمي، و نه پيروزي آن، را اجتناب ناپذير گردانيد.
اي را  محمدرضاشاه در آن روز يك برنامه اصالحات شش ماده    
زنان،  پرسي گذاشت كه گذشته از اصالحات ارضي، شامل حق راي همه به

سپاه دانش، ملي كردن جنگلها و مرغزارها )مراتع( و سهيم كردن كارگران 
ها بود. آن برنامه روي كاغذ نماند وچهره ايران را تغيير داد.  در سود كارخانه

قدرت سياسي زمينداران بزرگ، و خانهاي عشايري كه ضربات رضاشاه را 
اسي داد كه اندك اندك تا زنان برابري سي دوام آورده بودند از ميان برد؛ به

بار در تاريخ، خدمات اجتماعي را )با  برابري مدني پيش رفت؛ براي نخستين
روستاهاي ايران برد؛  تشكيل سپاههاي بعدي بهداشت و ترويج و آباداني( به

برقدرت خريد كارگران افزود و نخستين گامهاي جدي را براي حفظ 
امعه طبقه متوسط، با زيست برداشت. درآمدن ايران به يك ج محيط

در برنامه اصالحات ارضي كه  انجام رسيد. اصالحات آن سال بود كه به
رفت حسن ارسنجاني، يك روشنفكر ـ  بيت آن اصالحات بشمار مي شاه

روزنامه نگار ـ سياستگر ديگر، كه از سالها پيش چنان اصالحاتي را الزم 
جمهوري كندي  جست با رياست شمرد سهم اصلي داشت. فرصتي كه مي مي

بدست آمد. كندي اصالحات اجتماعي و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان 
شمرد و  دامن شوروي الزم مي سومي را براي جلوگيري از افتادنشان به

بست سياسي و اداري افتاده بود، نه تنها  بن محمدرضاشاه كه در آن هنگام به
آن خود كرد اصالحات ارضي را كه در گذشته هم بدان توجهي داشت از 

هاي ديگري را نيز بر آن افزود كه بعدا انقالب سفيد و انقالب  بلكه برنامه
جامعه  پرسي با استقبال عمومي روبرو شد و به شاه و مردم نام گرفت. آن همه

بار پس از جنبش ملي كردن نفت اكثريتي از  اي داد. براي نخستين روحيه تازه
آينده، تا  ملي همراي شدند، اميدواري بهايرانيان در پشتيباني خود از يك امر 

   ده دوازده سالي بعد، جاي بدبيني هميشگي ايراني را گرفت.   
توسعه ديگري چنان اصالحاتي زمينه يك همرائي  در هر كشور رو به    
شود و مخالفان نيز فرصت گشاده شدن جامعه و گسترش طبقه متوسط  مي

شمرند. در هيچ  هاي ديگر، غنيمت مي جبهه را، اگر چه براي بردن مبارزه به
كشوري دانشگاه با اصالحات ارضي يا حق راي زنان يا سهيم شدن كارگران 

ترين اقدامات  دليرانه  ها مبارزه نكرده است. آن اصالحات در سود كارخانه
هاي اجتماعي ــ زمينداران  دوره محمدرضاشاه بود و نيرومندترين اليه

طبقه متوسط  كرد و به وندها ــ را ضعيف ميبزرگ، خانهاي فئودال و آخ
داد. جابجائي نسلي سرامدان سياسي ايران پس از آن  نوخاسته ميدان مي

اصالحات رويداد و تكنوكراتها بر دستگاه اداري تسلط يافتند. اينهمه 
بود. آنچه انتظار  هائي براي دمكراتيك كردن نظام سياسي مي پيشزمينه

ملي و  گيري دشمنانه نيروهاي مخالف از جبهه رفت و پيش آمد، موضع نمي
زودي  هواداران مصدق تا بقاياي حزب توده و چپگراياني بود كه  به

لوايح »راي دادن به  سازمانهاي چريكي روي آوردند. آنها تا آنجا رفتند كه به
دادند( تا  اوايل انقالب  )نامي كه مخالفان به آن برنامه شگرف مي« شاه

 رفت. بعدا، جرمي بشمار مي اسالمي گناه، و،
برنامه اصالحات اجتماعي كه آرزوي دو نسل آزاديخواهان ايران بود و در     

آن آمده بود  هاي احزاب گوناگون از جمله حزب توده، مواد نزديك به مرامنامه
بايست همرائي بيشتري ميان دو سوي طيف غيرمذهبي طبقه  و طبعا مي

راديكال كردن  معه كمك كند، برعكس بهگشايش جا سياسي پديد آورد و به
سياست ايران و رشد خودكامگي انجاميد. چهار ماه از ششم بهمن برنيامده 

خميني پيوستند يا آماده پيوستن  نيروهاي مخالف رژيم پادشاهي، همگروه به
بودند ــ اگر مانند پانزده سال بعد به آنها فرصت داده شده بود. آنها هم كه 

س از شكست او در نجف به رهبريش گردن نهادند.  فرصت نيافتند، پ
خميني « 1905»كه   1342برد در همان خرداد  1357/1979ائتالفي كه در 

 1917مقدمه پيروزي  1905بود، پايه گرفت. )لنين شكست خود را در 
ساخت.( گروههاي مدعي ترقيخواهي و دمكراسي هيچ مانعي در پشتيباني از 

ان سه روز تظاهرات خود، كتابخانه عمومي جنبشي كه لشگريانش در هم
پاشيدند  حجاب اسيد مي زدند و برچهره زنان بي پارك سنگلج را آتش مي

 نديدند. 
گرفت كه از نظر مخالفان  آن اصالحات به دست شاهي انجام مي    

بودن خود برنامه «  مشروع»داشت. ولي در مترقي و  مشروعيت نمي
توانست ترديد كند. از آن مهمتر،  دوستي نمي اصالحي هيچ ايراني ميهن 

توانست ببيند كه ساختن  هرذهن آزاد از ايمان ايدئولوژيك و كينه كور، مي
شد،  برآن برنامه اصالحي و دنباله گرفتنش در فضائي كه داشت مساعد مي

توسعه ايران، ازجمله توسعه سياسي، بيشتر خدمت خواهد كرد تا پيروي از  به
اي  سازمانهاي چريكي كه در هر جامعه ع، يا پيوستن بهيك آخوند مرتج

خشكيدن نهال دمكراسي و نيرو گرفتن بدترين گرايشها، از استبداد تا  به
دست پادشاهي  انجامد. سياستهاي شاه، هر چه هم نابسنده و به نيهيليسم، مي

آورد  دمكراسي را فراهم مي كرد، اسباب رسيدن به كه فراتر از قانون عمل مي
ها كه آن اسباب و مقدمات را پيش از دمكراسي فراهم  ـ مانند همه جامعهـ

دانست،  خواست و نمي دانست  و چه نمي خواست يا مي آوردند. او چه خود مي
كرد.  ولي دشمني با  دمكراسي آماده مي زمينه را براي گذار از ديكتاتوري به

سياسي رسيدن گرفت، شرايط  اصالحات نه تنها جلو پيشرفت جامعه را مي
برد ــ همانكه  را از ميان مي consensualتر  تر و همرايانه نظام گشاده به

 پيش آمد.
شاه از آن پس تحقير را بردشمني با مخالفانش افزود. او ديگر براي     

كساني كه يك سال پيش از آن پيشنهادش را براي در دست گرفتن قدرت 
كه « روحانيت»ماعي، با رد كرده بودند و اكنون برضد اصالحات اجت

ترين مانع تاريخي پيشرفت و نوسازندگي جامعه ايراني است بيعت  بزرگ
كردند؛ و جواناني كه از بهترين دانشگاههاي اروپا و امريكا و مراكز  مي

فرستادند مصرفي نداشت. پيروزي  پيشگاه خميني مي روشنرائي، نماينده به
صفاتي كه به خود داده بودند( و آسان براردوي روحاني و ملي و ترقيخواه )

پيشرفتهاي نفسگير برنامه نوسازندگي )بيست درصد رشد ساالنه صنعت؛ 
رسيدن ايران به مقام شانزدهم جهان از نظر درآمد سرانه ناخالص ملي...( 

مدارائي او افزود. اندك اندك هركمترين نشانه استقاللي را كيفر  طبعا بر بي
اردوي دشمنان راندند. هر امكان گفت و شنود  ه بهدادند و بيشماراني را بيهود

و همرائي در سياست ايران از ميان رفت. اگر مخالفان مذهبي و چپ و ملي 
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شمرد و تا  ديدند او نيز آنها را از هر فضيلتي عاري مي در شاه بجز عيب نمي
رفت. « اش را بگيرد خواهد گذرنامه هر كه نمي»تهي و ويرانگر  اعالم ميان

ب اجتماعي روشنرايانه، طرفه روزگار، زمينه يك انقالب سياسي ـ اتقال
آمدن  اصالحات داد به  فرهنگي ارتجاعي شد و شاه با تكان بزرگي كه به

نيروئي كه سرانجام، او و اصالحات را )موقتا( شكست داد ياري رساند. اين 
چيزها، مانند جامعه مدني، كه در زير سنگيني حكومت اسالمي همچون يك 

آيد، تنها در ايران  زيبائي باال مي كوه مرجاني، هم سخت و هم شكننده، به
 دهد. روي مي

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گرائي  ساخت نوسازندگي سنت آنچه آن مرحله روياروئي را متمايز مي 

گويائي بر پيروزي تاريخي برنامه اسالمي بود ــ شاهد واژگونه ولي 
ايران چنان  1962ـ  77/ 1342ـ  56نوسازندگي پهلويها. در پانزده ساله 

اي را تجربه كرد كه هيچ چيز را بيرون از تاثير خود  سابقه دگرساني بي
گرائي و يك ماركسيسم ـ  نگذاشت. از آن ميان اسالم زير نفوذ جهان سوم

اي روحانيان  اي نوين اسالمي ازجمله پارهلنينيسم زمخت درآمد. راديكاله
اند، مذهب شيعه را  فرض، ستونهاي سنت و محافظه كاري بزرگ، كه بنا به

گيري از روايات دروغين، در جامه يك  هاي فولكلوريش، تا بهره با همه پيرايه
ايدئولوژي انقالبي پيچيدند؛ انگاره مدرنيته را با زبان ضداستعماري و 

كردند؛ و فرهنگ و هويت ملي را ــ كه با شيعيگري و  كمونيستي رد شبه
شد ــ تشريف استقالل پوشاندند و  هاي فولكلوريكش يكي شناخته مي پيرايه

نگر  سالحي برضد غربگرائي درآوردند. اين فلسفه سياسي واپس با موفقيت به
كشاند، و  و فرورفته در خرافات و توحش كه سده هفتم را تا سده بيستم مي

بود، بزرگترين عامل در  جاي چنداني براي خرد و انسانيت نمي در آن
رهبري روشنفكران مقدم زمان، در  گردآمدن انبوه طبقه متوسط ايران، به

ناپذيري كه  پشت واپسگراترين عناصر در ميان روحانيان، با گرايش مقاومت
انقالب و حكومتي انجاميد كه كمتر كسي در آن  ارتجاع دارند، شد و به به

ترين  طبقه متوسط از آن پشيمان نيست. شگفت آنكه گروهي از نزديك
سرامدان به دربار شاهنشاهي و وزارت حساسي مانند آموزش و پرورش از 

)روايت « چپ شيك»مهمترين مناديان اين ارتجاع نوين آغشته به گفتمان 
 ديگري از فكلي شادمان( بودند.

ارونه گردانيده بودند در بامداد انقالبيان اسالمي كه گفتمان تجدد را و    
پيروزي خويش كوشيدند هفت دهه نوسازندگي را ناچيز كنند. خميني 

اي را كه مردم زندگي ساده قرون وسطائي سالهاي كودكي او  ستايش گذشته

كرد. بسياري از آنچه بدست آمده بود يا ويران يا به  زيستند موعظه مي را مي
تد. آنها حتا خواستند تخت جمشيد و آرامگاه ويراني بيف خود گذاشته شد تا به

فردوسي، شاعر ملي ايران، را از ميان بردارند )سرمشقي كه طالبان در باميان 
شان در اين بود كه هفت دهه پيش از آن نه تنها  عمل كردند.( اما مشكل

ايران را در نهادها و سازمان و زيرساخت، نوسازندگي كرده بود، يك جامعه 
راه و رسم جهان امروز  يونها زنان و مردان درس خوانده آشنا بهنوين با ميل

تر و از اينرو از  پرورش داده بود كه در همان حال برهويت ايراني خود آگاه
تر بودند. اين توده نوشونده پس از يك دوره كوتاه  هميشه ناسيوناليست
دومين زودي به خود آمد و جمهوري اسالمي را همچون  افسون ماهزدگي به

حمله عرب ديد و نامگذاري كرد. مردم در پي آن برآمدند كه از كشور خود در 
شمارد و در توجيه مصادره  برابر حكومتي كه خويشتن را فاتحي كشورگشا مي

زند  اموال عمومي و خصوصي و تاراج منابع كشور، از غنيمت جنگي دم مي
 دفاع كنند. 

* * * 
ف سياسي ايران در انقالب و حكومت همه مكتبهاي فكري و سرتاسر طي    

اسالمي با لحظه حقيقت روبرو شدند، و اسالميان بيش از همه. )هرچند 
در مرداب انديشگي و اخالقي  گروههاي بسيار بزرگي از آنان از همه رنگ،

همه »دانند لحظه حقيقت يعني چه؟(  اسالميان به روياي  خود اصال نمي
رسيدند و دريافتند كه «( رتها به ساويتهاهمه قد»)همان « اسالم، قدرتها به

جز قدرت چيزي درميانه نيست. پس از دو دهه و نيم حكومت مطلقه، اسالم 
كار توجيه يك  گويد كه هيچ سخني در كشورداري ندارد و تنها به خود مي

دوره سياه هراس و هرج و مرج و تاراج و ويرانگري آمده است. آنها كه در 

انتظار  بودند و به م براي گشودن درهاي بهشت ميجستجوي كليد زرين اسال
گرفتند  دوران ظهور خود، در هر گام جلو پيشرفت و بهروزي جامعه را مي

ديگرهر دعوي خوشبختي مردم، حتا فراهم كردن يك سطح زندگي شايسته 
اند. اكنون كه موضع بوميگرانه آنان در مسئله نوسازندگي به  را رها كرده

است و راهي از آن سو نيست، بدين خرسندند كه مانند ورشكستگي افتاده 
 يك نيروي اشغالي رفتار كنند. 

خان و اقبال الهوري تا نواب صفوي و  الدين افغاني و ميرزا ملكم از جمال   
رو آنها تا نزديكان  احمد و خميني و شريعتي و ملي مذهبيان دنباله آل
برگرداندن اصالت اسالمي و فكلي دربار شاهنشاهي كه دنبال « روحاني»
را رويه « روحانيان»بودند )شادمان آنگونه  ياري علم و تكنولوژي غربي مي به

انديشان و پاسداران هويت اسالمي و احيانا  شمرد،( همه دين ديگر فكلي مي
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ايراني، صدسال هر چه توانستند براي وارونه كردن تجدد و دور زدن و كنار 
سانگرايانه، و عرفيگرايانه آن، و درآوردنش گذاشتن گوهر خردگرايانه، ان

اند. همفكرانشان در كشورهاي اسالمي ديگر در  جامه اسالمي كرده به
كوششي همانند، دويست ساله گذشته را در زنده كردن هويت اسالمي و 

هاي بزرگ داشته  اند. پيكار آنها پيشرفت روياروئي با فرهنگ غرب گذراند
مقدار زياد برارزشهاي فرهنگ غربي  ن اسالمي را بهاند جها است. آنها توانسته

ببندند. برخالف جهان اسالمي در اروپاي شرقي و جنوبي و آسياي خاوري 
و  16مدرنيته ــ جنبشهاي باززائي و روشنرائي سده هاي « هجوم فرهنگي»

هاي كاتوليك  ــ با تحميل دوباره ارزشهاي اصيل پاسخ داده نشد. جامعه 18
اميد خود ادامه دادند  ايستادگي بي درجات بيش و كم به ايبري به جزيره در شبه

ولي انكيزيسيون ديگري سر بلند نكرد. فرهنگهاي كنفوسيوسي، اصل 
پيشرفت و دگرگوني بنيادي را پذيرفتند و زير بار دشوار كمرشكن كاربردهاي 

ها  رسانند. نوسازندگي سياست در اين جامعه جهان امروزين مي آن، خود را به
 هنوز در مراحل كمتر و بيشتر توسعه يافته است و جاي پيشرفت زياد دارد.

صورت چيرگي  پيامدهاي پيروزي و پايداري فرهنگ اسالمي را به    
ترين تعبير شريعت و سنت است، برحكومتها و بخشهاي  بنيادگرائي، كه اصيل

ن ميدان هاي اسالمي پيش چشم داريم. در ايران كه بزرگتري مهمي از جامعه
اين پيروزي و پايداري بوده است آزمايش بيش از دو دهه گذشته براي مردم 

كار همه  هاي جمعيت ــ درسهائي داشته است كه به ترين اليه ــ تا مذهبي
آيد. بنيادگرائي اسالمي در كشوري ثروتمند با ساخت  هاي اسالمي مي جامعه

كشورهاي اسالمي ديگر( با نسبت  اداري و اقتصادي و نظامي پيشرفته )به
ترين مردمان در سراسر كشورهاي اسالمي،  ترين و پرانرژي يكي از آفريننده

توانست حكومت مطلق خود را برقرار كند. رژيمي كه از بيشترين پشتيباني 
كن  المللي برخوردار بود و براي تحميل ارزشهاي خود و ريشه مردمي و بين
سويه خورده است؛  شكستي همه دستي گشاده داشت« فاسد»كردن غرب 

دهد پائين برود و  تنها توانسته است تا جائي كه طبيعت انساني اجازه مي
 هيچ ترديدي نشان دهد كه واقعيت ارزشهاي اصيلش چيست؟  بي
را  1357/1979چنين شكستي، آن پيروزي كامل سياسي و فرهنگي سال     

ها  طرح اسالمي براي جامعهاي نماند. نابسندگي  داشت تا هيچ بهانه الزم مي
هاي اسالمي آشكار شده بود ولي  و رهبري مردمان از همان نخستين دهه

داشتند كه واقعيات را نبينند. در عصر ما كه گوئي  مومنان هزار دليل مي
تر الزم آمد.  شد، آزمايشي كامل بايست همه اشتباهات بزرگ تاريخ تكرار مي
اش  داشت، نابسندگي تيار نميتا آن طرح همه اسباب خود را در اخ

درستي آشكار شود. هنگامي كه روحانيان اسالمي، قدرت را در  توانست به نمي
چنان زمان و چنان كشوري مستقيما در دست گرفتند ديگر هيچ عذري 

اسالمي كردن فرهنگ  نماند. حكومت آخوندي در ايران پايان سده بيستم به
بار اسباب كنترل  براي نخستين و جامعه پرداخت، در عصري كه تكنولوژي

مطلق را در اختيار ايدئولوژيهاي توتاليتر گذاشته است؛ و در  نزديك به
كشوري كه توانائي بدست آوردن آن اسباب مادي را دارد. اگر در ايران 

شود جامعه را از روي نمونه اسالمي )كه بنا بركتاب و سنت، بيش از  نمي
خالف و حتا دگرانديش است( سازمان آميز هر م معني حذف خشونت همه به

شود. افغانستان و سودان در بينوائي خود بيش از آنكه  داد، در هيچ جا نمي
 تري گذاشتند.  نمايش زننده مثالهاي چنان پيروزي باشند ورشكستگي آن را به

بيش از همه بازگشت سريع جوانان و طبقه متوسط، بويژه زنان در     
شيوه زندگي و ارزشهائي كه غرب و  امريكا، به غرب و بويژه ميانشان، به

سازد، ابعاد شكست حكومت اسالمي را در ايران برجسته  امريكا را مي
نمايد. در دهه پنجاه/هفتاد باال گرفتن گفتمان ضدامريكائي كه واكنشي  مي

سويه امريكا در ايران بود و با بحرانهاي طرح نوسازندگي  به برتري همه
دامان آخوندها انداخت. اكنون در  گرفت، جامعه را به محمدرضاشاه باالتر

اي  انقالب اسالمي و ارزشهاي آن، غربگرائي تازه به backlashپسزنشي 
گيرد. ارزشهاي اصيل و هويت اسالمي و احيانا ايراني، ديگر  جامعه را فرا مي

نه در روياروئي با مدرنيته، كه گوهر تمدن غربي است، بلكه حداكثر در كنار 
غرب از  آيد. آرزوي رسيدن به آن و تا آنجا كه جلوگير آن نباشد در شمار مي

فراخور  سر تا پاي جامعه را گرفته است و هر گروه سني و اجتماعي به
ور است و پاسخ نيازهايش را در آن  ظرفيتش در آن شيوه زندگي غوته

پيكار  جويد. حتا اجراي سختگيرانه شرع اسالمي در مورد زنان به مي
اي داده است. تنها دو ماه پس از  تازه momentumفمينيستي، شتاباهنگ 

انقالب، زنان در تهران نخستين تظاهرات ضد جمهوري اسالمي را راه 
انداختند و خميني را ناگزير از پس گرفتن فتوايش درباره حجاب كردند. با 

و پيوسته اند  خواست رسيد زنان دست برنداشته آنچه مي تدريج به آنكه رژيم به
اند و حجاب را نيز به صورتي در خدمت  حضور خود را در جامعه گسترش داده

توانند  هاي سنتي ديگر نمي مغز خانواده اند. پدران و شوهران خشك خود گرفته
با رفتن دختران يا همسران خود به دانشگاه يا اداره مخالفت ورزند. پيش از 

گذراندن قانوني يافت كه انقالب، حكومت پادشاهي خود را ناگزير از 
داد. امروز بيش از  جلوگيري پدران را از درس خواندن فرزندانشان كيفر مي

 نيمي از دانشجويان دخترانند.
تجدد و استداللهاي  در جامعه روشنفكري، رهيافت بوميگرايانه به    

جريان اصلي  زوال است. تجربه سخت پرهزينه به هوادارانش رو به
كاره، برخورد دودالنه، و  شان داده است كه اقدامات نيمهروشنفكري ايران ن

كشد و  درازا مي ناپذير، واپسماندگي را به هاي پرهيز افكندن دگرگوني پس
جز به خود گرفتن نظام  alternativeكند. جايگزيني  درمان ناپذيرتر مي

هاي غرب نيست. توسعه و نوسازندگي نمونه يكتائي ندارد. فرايندي  ارزش
هاي آن را از  گيرد. ولي چهارچوب ه در شرايط زمان و مكان شكل مياست ك

تواند راه  ترش در اينجا و آنجا مي هاي كامياب اند و نمونه سده هفدهم گذاشته
توسعه و  بايد رهيافت خود را به تر كند. هر ملت مي جويندگان را كوتاه

اش را  نوسازندگي داشته باشد و هويت ملي خود و بيشتر شيوه زندگي
نگهدارد. ولي مدرنيته يكي بيشتر نيست و آنچه در فرهنگ يك ملت با 
رويكردهاي انسانگرايانه ـ ليبرال ـ دمكراتيك در آموزش، روابط اجتماعي و 

 كناري گذاشته شود.  بايد به سياست در تضاد است مي
 

 زيرنويس
ني ، ــ  تسخير تمدن فرنگي، فخرالدين شادمان، با مقدمه عباس ميال 8و  7

  1382گام نو، تهران، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1383ـ  اسفند/  فروردين   22تالش ـ سال چهارم ـ  شماره     

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1383ـ  اسفند/  فروردين   22تالش ـ سال چهارم ـ  شماره     

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


