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دراين شماره
هرچند ممكن است سلب مالكيت از افراد و مصادرة ثروت و اموال ديگران در كوتاه مدت ظاهري تودهپسند داشته و آتش حسرت و عقدههاي
طبقات ضعيف و كمدرآمد جامعه را نسبت بهصاحبان ثروت و رفاه فرو بنشاند و براي مدتي هم “ارادة فقر معطوف بهقدرت” را بر كرسي ،اما تجربة
ما و ساير كشورهائي كه تجربياتي مشابه را پشت سر گذاشتهاند ،نشان ميدهند؛ چنين عملي نه تنها در بطن خود پيشزمينههاي فسادِ سريعترِ
قدرت را حمل ميكند ،بلكه همچنين حامل پيامدهاي فرهنگي و اخالقي زيان آوري در سطح عمومي است كه شايد يكي از مهمترين آنها كشتن
اعتماد بهنفس درانسان و در جهت تضعيف شوق به كار ،تالش و سازندگي و مانع بكار افتادن ثروت ،خالقيت و استعدادهاست كه نتيجه در نهايت
به زيان نفع عمومي و مصالح يك ملت و كشور خواهد بود.

با جلد اين شمارة تالش تجسمي از باورمان بهبهار ،باور بهپايان
فصل سرد انقالب و حكومت اسالمي ،همراه با آرزوهاي قلبي رسيدن
روزهاي نو و نوروزهاي پيروز براي ميهن و همميهنانمان ،در قامت
گل قاصدكي ،دلباخته پروانهاي و نواي ترنم دلانگيز ابياتي از
“بهارانههاي” رضامقصدي را تقديم شما عزيزان ميكنيم.
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هرچند ميدانيم؛ چه سخت است باور بهار در فضاي دلآزار يادآوري
خاطرههاي انقالب ،اما چه چاره كه مرور ناروائيها و ناشايستيهاي انقالبي
در سالهاي آغازين اين فصل سرد و جستن سرچشمهها و ريشههاي آن در
عمق باورها و بنيانهاي فكري و اخالقيامان ،امري است گريزناپذير.
دودههونيم پيش در شادي زودگذر “بهار آزادي” ،در خالء نظم وقانون،
رها شده از بند فرهنگ و اخالق واالئي و در اسارت و بردگي ايدئولوژيهاي
انقالبي ،هريك خودنشانده برمسند قاضيالقضات بر له و عليه آن چه
ميخواستيم حكم وفرمان عمل صادر نموديم .هر يك به فراخور “پايههاي
اجتماعي” و در پناه تأئيد سپاه برآشوبيدة “توده”“ ،خلق” يا “مستضعف” و به
نام اجراي “عدالت” چه حقها را زير پا گذاشته و بر چه ناحقيها چشم برهم
نهاده و يا با ابراز خرسندي و تشويق با آن همراه شديم .امروز كه پيامدهاي
هنگامة انقالب در هيبت يك نظام سياسي ـ اقتصادي مافيائي و سپاه
گسترش يافتة فقر وفالكت و بياخالقي را در پيش روي داريم ،بازگشت به
اين گذشته و مرور آنچه بر كشور رفته است ،بيش از پيش خود را مينماياند.
به منظور مروري بر اقدامات انقالبي سالهاي نخست پيروزي
انقالباسالمي در عرصة اقتصادي كشور ،بخش اساسي اين شماره از تالش
را به يادآوري حوادث آن روزها اعم از “مليكردنها” ،مصادرهها و ضبط
بيقاعده و قانون اموال ،اختصاص داده و سعي نمودهايم از حافظه و خاطرات
افرادي در موقعيت و مسئوليتهاي رسمي و غيررسمي آن روزها بهرهگرفته
و از زبان و بهكمك اين دوستان نگاهي بهبنيانهاي فكري چنين اعمال و
اقدامات و همچنين پيامدهاي آن بيافكنيم.
البته مقصود از اين بازگشت و بررسي عملكرد اجتماعي گذشته ،جستجوي
عاملين و مسببين و يا تقسيم و تعيين سهمها از خطاكاريها نيست .چه در
حركتهاي اجتماعي كه سراپاي جامعه را فراميگيرند ،تعيين سهم و نقش
اجزاء و اعضاي آن بهدرستي نه ممكن است و نه مؤثر و مفيد .محتمل است،
برخي از چهرها و گروهها يا حوادث در اين مرور برجستهتر شوند ،اما
بيترديد اين تمام واقعيت نخواهد بود .مضافاً اينكه در چنين روش برخوردي
خطر دور افتادن از واقعيتهاي عميقتر بوده و مانع بررسي و تجديد نظر در

بنيانهاي فكري و اخالقي جامعهاي ميشود كه براي بهثمر رساندن آن
عمل اجتماعي در اكثريت مطلق خود بهحركت درآمده است.
حشمت رئيسي در گفتگوي خود با تالش و يادآوري حوادث آن روزها
بهدرستي سخن از پايهريزي يك فرهنگ ـ “فرهنگ مصادره و غارت” ـ
ميكند و موضوع را در عميقترين ريشههاي اخالقي آن مطرح ميسازد.
تعمق برسخنان وي پرسشهاي بسيار و از جمله اين پرسش مهم را طرح
ميسازد كه اساساً گستره و عمق درك ما از حق و عدالت و رابطة متقابل
اين مفاهيم با يكديگر تا كجاست و تكيه بر يكي بهبهاي بياعتبار كردن
ديگري چقدر مجاز است .در همين بحث مربوط بهمصادرهها و ضبط اموال
كه محتواي آن چيزي جز اختيار در سلب حق مالكيت از انسانها نيست ،اين
پرسش پيش ميآيد؛ كه ميزان احترام و مرزهاي اخالقي ما نسبت بهاين حق
كجاست؟ پيامدهاي اجتماعي بياعتباري آن چيست؟ مسئلة اساسيتري كه
حول اين پرسشها شكل ميگيرد ،اين است كه هرچند ممكن است سلب
مالكيت از افراد و مصادرة ثروت و اموال ديگران در كوتاه مدت ظاهري
تودهپسند داشته ـ البته در عدم پايبندي عمومي به اخالق و احترام به حق ـ
و آتش حسرت و عقدههاي طبقات ضعيف و كمدرآمد جامعه را نسبت
بهصاحبان ثروت و رفاه فروبنشاند و براي مدتي هم “ارادة فقر معطوف
بهقدرت” را بر كرسي ،اما تجربة ما و ساير كشورهائي كه تجربياتي مشابه را
پشت سر گذاشتهاند ،نشان ميدهند؛ چنين عملي نه تنها در بطن خود
پيشزمينههاي فساد سريعتر قدرت را حمل ميكند ،بلكه همچنين حامل
پيامدهاي فرهنگي و اخالقي زيانآوري در سطح عمومي است كه شايد يكي
از مهمترين آنها كشتن اعتماد بهنفس درانسان و در جهت تضعيف شوق
بهكار ،تالش و سازندگي و مانع بكار افتادن ثروت ،خالقيت و استعدادهاست
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
داشتيم با چه آرمانها و ايدهآلهائي در انقالب اسالمي شركت و تا كجا در
بناي حكومتاسالمي سهم داشتيم ،بيشتر بايد به اين بيانديشيم كه چگونه
نتيجة آن اقدامات انقالبي و تداوم آن بدست حكومتاسالمي ،ضربه بهاعتماد
بهنفس يك ملت وصدمه بهشوق زندگي و سازندگي آن و نسلهاي بعدي
بوده است!
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از مشخصه هاي يك بحث مؤثر و مفيد ,در بررسي و بازنگري حوادث اجتماعي و تاريخي ,گستردهتر كردن ميدان ديد و گشايش زواياي جديدتري در بررسي آن حوادث
است .بيترديد اگر خوانندگان تالش با چنين محكي گفتگوي ما با حشمت رئيسي را مورد توجه قرار دهند ,بهما حق خواهند داد كه از نتايج اين گفتگو پرراضي باشيم.
انقالب و تفكر مسلط برآن پيامدهاي بسيار گران و تأثيرات بس مخربي بر عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي ما ,بويژه برحيات اقتصادي كشور داشت .بهمنظور انداختن
نگاهي به آن 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 كه سالها پيش از
انقالب از اعضاي فعال قويترين بخش جنبش چپ ايران در دهههاي  40و  50يعني جنبشفدائي بود و از همان آغاز در فعاليتهاي كارگري ـ سنديكائي در صنعت نفت
حضور داشت ,همانگونه كه انتظار ميرفت؛ با اوجگيري فضاي انقالبي و در مقطع تبلور سازماني جنبشفدائي در سازمان چريكهاي فدائيخلق از نخستين افراد مؤثر اين
سازمان و در رهبري آن در فعاليتهاي كارگري قرار گرفت .حشمت رئيسي به واسطه موقعيت سازماني و دست و بال باز در جنبش كارگري شاهد مستقيم اقداماتي نظير
مصادرهها و اشغال كارخانجات و ...كه در آن زمان بهدست انقالبيون و بنام دفاع از حقوق زحمتكشان و كارگران صورت ميگرفت ,بود.
حشمت رئيسي تجربه آموختهتر و پخته تر از آن بود كه در دايرة بحث ما و نقل خاطرات باقي بماند و صادق تر از آن كه نقش خانوادة انقالبي خود يعني بزرگترين سازمان
ماركسيت ـ لنينيست دورة انقالب را الپوشاني نمايد.
رئيسي در طول اين بحث ,زاويه جديدي را نيز گشود كه نگاه از آن زاويه بهآن حوادث هرچند بسيار دردآور اما بسيار پراهميت است .ديدن يكي از پيامدهاي آن اقدامات
انقالبي و تجاوز به حق مالكيت كه حشمت رئيسي از آن بهعنوان «پايه گذاري فرهنگ غارت و مصادره» نام ميبرد و نشان ميدهد كه چگونه برپاية چنين فرهنگي كه
آغازگرش نيروهاي چپ بودند ,حكومتگران اسالمي بنائي ساختند كه امروز سايهشوم آن بصورت يك مافياي اقتصادي ـ سياسي بر سياست و اقتصاد ايران مسلط است.

گفتگو با حشمت رئيسي

پايههاي حكومت اسالمي بر فرهنگ غارت و مصادره
2






بهاعتقاد من بنا گذاشتن فرهنگ غارت و مصادره را ما چپها شروع كرديم ،اما تكميل كنندة آن نيروهاي خط امام آنهم بصورت راديكالتر از ما
بودند .ما بهدست خودمان پايههاي مادي وحشتناك و قدرتمند واليت فقيه را گذاشتيم .بهعنوان نمونه شما همين بنياد مستضعفان را در نظر
بگيريد كه عمالً از دل همين مصادرهها و غارت ها بوجود آمده است كه نه ملي است و نه دولتي ،بلكه يك سازمان مافياي فرادولتي است.
در صنعت نفت اساساً نخبهساالري عمل ميكرد نه “پارتيساالري” و اگر هم بود بسيار كم رنگ بود .مانعي در برابر كسي كه خواهان رشد بود
وجود نداشت .ميتوان گفت در اين بخش از صنعت عقلگرائي بطور كامل حاكم بود .عقل معاش يا عقل ابزاري عمل ميكرد .برخالف بعد از
انقالب كه عقلگرائي را در جامعه كوبيدند و ايمانگرائي جانشين آن شد.
وقتي انقالب شد ،و دوستان چپ بهمحيطهاي كارگري آمده و از نزديك با زندگي كارگران نفت برخورد كردند ،فكر ميكردند اين كارگران بورژوا
هستند .با من نيز اين مسائل را در ميان ميگذاشتند .اينكه مثالً كارگر نفت يخچال فريزر ،مبل ،كولر آن هم نه آبي بلكه گازي دارد و ...اينها
اموري عادي بود .سطح نيازهاي مادي و معنوي اين كارگران تأمين شده بود و سطح نيازهايشان با استانداردهاي اروپائي سنجيده ميشد.

آقاي رئيسي اگر اجازه دهيد ،اول از خودتان شروع كنيم .شما در هنگام
انقالب از چهرههاي سازمان فدائيان خلق در صنعت نفت بوديد .موقعيت شما
در صنعت نفت چه بود؟
حشمت رئيسي ـ من در آغاجاري متولد شدم .منطقهاي نفتخيز كه بيشترين
صادرات نفت ايران از آنجا بود و داراي حوزههاي گوناگون نفتي است .پدرم
كارگر شركت نفت بود .خود من از  13سالگي دورة كارآموزي شركت نفت را
شروع كردم ودورة تكميلي را در پااليشگاه آبادان گذراندم و بعد به پااليشگاه
تهران منتقل شدم ،يعني جزو تيم راهاندازي پااليشگاه نفت تهران بودم و
اين اولين پااليشگاهي بود كه بدست خود ايرانيها راه اندازي ميشد.

در چه سالي بود؟
ـ در سال  1346اين پااليشكاه افتتاح شد .محمدرضاشاه اين پااليشگاه را
افتتاح كرد و در اين روز از نزديك با كارگران گفتگو داشت .البته مرا آن روز
به مراسم افتتاح راه ندادند ،عالوه بر من چند نفر ديگري را كه فكر ميكردند
افكاري ديگر دارند ،وجودشان را ضروري ندانستند .از سال  1348در چاپخانة
پااليشگاه كار ميكردم .اين چاپخانه داراي دستگاههاي بسيار مدرني بود.
من از همان هنگام از چاپخانه پااليشگاه بهصورت غيرقانوني براي چاپ و
نشر آثار چپ و كالً در جهت انتشار افكار مخالف رژيم ،استفاده ميكردم .آثار
كالسيك ماركسيستي زيادي را در چاپخانه به چاپ رساندم ،از مانيفسيت «
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حزب كمونيست » و « دولت و انفالب لنبن » گرفته تا آثار مائو .حدود 40
اثر كالسيك را كه بهاشكال گوناگون ترجمههايشان بهدستمان ميرسيد ،با
كمك شبكه ويژهاي كه تشكيل داده بوديم چاپ و در سطح كشور توزيع
ميكرديم .بههمين دليل وقتي هم كه دستگير شدم در حقيقت دو پرونده
داشتم :يكي پروندة سازماندهي شبكه و فعاليتهاي صنفي ـ سنديكائي و
ديگري سازماندهي اعتصابات كارگران صنعت نفت .شبكهاي كه تشكيل
داده بوديم به كمك ارتباطهايي بود كه با پااليشگاه آبادان ،پااليشگاه شيراز
 كه بعداً افتتاح شد ،پااليشگاه تبريز و اصفهان ،داشتيم .چون مركزكارآموزي تمام اين پااليشگاهها تهران بود ،ما هم با افرادي كه از شهرهاي
ديگر براي كارآموزي ميآمدند ارتباط برقرار كرده و شبكه فعاليتهايمان را
گسترش ميداديم .هنگامي هم كه دستگير شديم براي ساواك بسيار
سنگين بود كه در چنين ابعاد گستردهاي از امكانات دولتي براي چاپ و نشر
آثار و ادبيات چپ استفاده شده بود .ساواك بارها تصور كرده بود كه چاپ
اين آثار به دليل كيفيت خوب آنها در خارج از ايران صورت گرفته و هرگز
تصور نميكرد كه در يكي از كانونهاي حساس دولتي انجام شده است.
بهمين دليل هم ما را خيلي آزار و شكنجه دادند ،بطوريكه خود من حدود
يكسال بدليل شكنجه در بيمارستان شهرباني بستري بودم ،كليههايم از كار
افتاده و كار به جراحي پالستيك پاهايم كشيد و از اين نظر فكر ميكنم جزو
استثناءهاي زندانيان سياسي آن دوره باشم كه آثار جراحيها روي پاهايم
باقي مانده است.
در آستانه انقالب از زندان آزاد و در يك شركت حفاري مشغول بهكار
شدم .در آنجا بدليل تخصص و تجربهاي كه داشتم گِلشناس حفاري شدم و
در عين حال مدرسة حفاري را در بخش گِل شناسي و مكانيك اداره
ميكردم .البته اين شركت آمريكائي بود .شركت سدكو در ايران .از همين
كانال هم در موقع انقالب در سازماندهي صنعت نفت جنوب شركت داشتم.
بهاين شكل كه آن شركتهايي را كه شركت حفاري بهآنها سرويس ميداد
و همه در جنوب فعال بودند به اعتصاب كشانديم و توانستيم بهكمك ساير
ياران شبكههاي قبلي را احيا كنيم و يك تشكيالت سراسري مخفي را
سازمان داديم كه در ارتباط با صنايع سنگين ديگر نظير صنايع فوالد در
اهواز قرار داشت.
فعاليتهاي سنديكائي شما در زمان قبل از انقالب علني بود؟

ـ در رژيم گذشته حداقل توسط مديريت صنعت نفت ،فعاليتهاي صنفي به
نوعي تحمل ميشد .بهمين دليل تقريباً هيچ كارگري را بدليل فعاليتهاي
صنفياش اخراج نمي كردند و نكردند .البته خوب فشارهائي ميآوردند يا
مكرر از سوي ساواك افراد احضار ميشدند ،اما فشارها محدود بود و من
شخصاً موردي را نديدهام كه فعاليتهاي سنديكائي موجب دستگيري يا
اخراج شده باشد .بنابراين اين امكان وجود داشت كه فعاليتهاي صنفي ـ
سنديكائي را سازمان دهيم .فقط حساسيت رژيم روي مسائل سياسي ـ
تشكيالتي بود كه ما سعي ميكرديم آن را شديداً مخفي نگاه داريم ،بههمين
خاطر هم ما توانسته بوديم به مدت  5سال از آن امكان وسيعِ چاپ بهصورت
رايگان در جهت فعاليتهاي سياسي خودمان استفاده كنيم.
چنين بهنظر ميآيد شما قبل از اينكه بهسازمان چريكهاي فدائي خلق ايران
بهپيونديد يك سنديكاليست كامل بوديد .آيا شما چون داراي فعاليتهاي
سنديكائي ـ كارگري بوديد جذب جريانات ماركسيستي ـ لنينيستي شديد ،يا
اينكه بهدليل گرايشات كمونيستي به فعاليتهاي سنديكائي ـ كارگري روي
آورديد؟
ـ اگر شما به پروسة شكلگيري طبقه كارگر بويژه نفتگران توجه داشته
باشيد مالحظه ميكنيد كه دو كانون شكلگيري كارگران صنعت نفت وجود
داشت؛ يكي در باكو در اواخر قرن نوزدهم كه بسياري از كارگرانش مهاجران
ايراني بودند كه در چاههاي نفت باكو كار ميكردند .در آنجا جنبش كارگري
قبل از اينكه در ايران اساساً سرمايهداري بوجود آيد شكل گرفته بود .طبقه
كارگر اين منطقه تحت تأثير دو مبارزه قرار داشتند ،مبارزة صنفي ـ طبقاتي و
ديگري مبارزه سياسي .يعني بدليل سلطة روسية تزاري در باكو ،تبليغات
بسياري براي كارگران مهاجر ايراني ميشد و آنها را هم با جنبش صنفي و
هم با مسئله مليگرائي و استقاللطلبي و آزاديخواهي بصورت تلفيق شده
آشنا ميكرد .كارگران نفت ما هم همين وضعيت را داشتند .بدليل سلطة
دولت و درياداري انگليس در مناطق نفتخيز خودبخود حركت صنفي
كارگران نفت با حركتي سياسي توأم ميشد ،يعني با جنبش استقاللطلبانه و
رهائيبخش .حوادث سالهاي  20تا  32همين وضعيت را دارد .بعدها هرچند
فضا بدليل كودتا و عوامل ديگر تغيير ميكند ولي پتانسيل سياسي در بين
كارگران نفت باقي ميماند .بهمين دليل هركسي هم وارد اين منطقه كاري
ميشود ،خودبخود تحت تأثير فضاي سياسي قرار
ميگيرد .عالوه براين سياسيون در ميان كارگران هم از
حرمت خاصي برخوردار بودند.
البته پرسش ما بيشتر در مورد جذب به يك جريان
سياسي با ايدئولوژي ماركسيستي ـ لنينيستي است .ما
در اين كشورهائي كه زندگي ميكنيم ،ميبينيم كه
لزوماً اينطور نيست كه همه فعالين سنديكاهاي
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؟
ـ فكر ميكنم وجود دموكراسي است كه امكان اين
تفكيك را ميدهد .و دو حوزة عمل مستقل را بوجود
ميآورد .البته در اين كشورها هم ارتباطاتي وجود دارد،
ولي عمدتاً تشكيالت سنديكائي ،كنفدراسيونهاي
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كارگري داراي استقالل عمل ،استقالل شخصيت حقوقي و اجتماعي هستند.
تأثيرگذاريهاي عمومياشان عمدتاً معنوي است .اما در كشورما كه دمكراسي
وجود ندارد ،هر اعتصاب كننده ،هر اعتراض كننده يا منتقدي عمالً كارش
بهحيطة سياست كشانده ميشود .و اين عمدتاً رژيمها هستند كه اين مرزها
را مخدوش ميكنند .اين يك طرف قضيه است ،اما طرف ديگر هم آن سنُت
جاافتاده چپ و جنبش كارگري ايران حداقل در بخش شهري آن است كه
داراي گرايش شديد سياسي است .عالوه براين جاذبههاي بينالمللي
سوسياليسم در آن زمان تأثيرات خاص خود را بويژه از حيث رواني و تبليغاتي
داشت.اين امر براي كارگران كشش و جاذبه داشت كه جامعهاي عادالنه با
تضادهاي كمتري داشته باشند .همچنين نبايد فراموش كرد كه ـ به اعتقاد
من ـ بهجز تعدادي از بخشهاي مختلف كارگري كه مديريت بوژوازي را
تجربه كرده بودند ،مثل نفت ،در بخش اعظم كارحانههاي ايران بخصوص
واحدهاي كوچكتر و خصوصي ،روابط كارفرمايان با كارگران ،روابطي ايلي،
عشيرهاي فئودالي بود .يعني هنوز در آن زمان سرمايهداري ايران فرهنگ
بورژوازي نداشت.
لطفاً اين مقوله را بيشتر توضيح دهيد“ ،سرمايهداري ايران فرهنگ بورژوائي
نداشت” يعني چه؟ مگر در صنعت نفت روابط چگونه بود؟
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ـ مثالً براي مديران صنعت نفت دشوار نبود بفهمند كه كارگر دچار فرسايش
جسمي و رواني ميشود .ميدانستند براي بازدهي بيشتر كار و افزايش توليد
كارگر نياز به استراحت دارد ،احتياج به بازسازي جسمي و رواني دارد.
بههمين دليل مثالً غذاي خيلي خوب بهكارگران ميدادند ،غذاي گرم بهاندازة
انرژي و كالري اي كه مصرف ميكرد .نياز غذائي وي را تأمين ميكردند،
براي انجام كارهاي سنگين غذاهاي پركالري در نظر گرفته ميشد .يا در
كارگاههاي توليد سلفور حتماً بهكارگران شير ميدادند كه آسيب نبينند.
كارگران باشگاه مخصوص داشتند و در اين باشگاهها انواع و اقسام تفريحات
سالم وجود داشت ،مثل بيليارد ،وزنهبرداري ،فوتبال و ...كارگران تعاونيهائي
داشتند كه نيازهايشان را تأمين ميكرد .حتي به مسائل رواني يا مشكالت
خانوادگي آنها توسط مددكاران اجتماعي رسيدگي ميشد .جهت رفع نيازهاي
مالي وامهاي اضطراري داده ميشد .فرزندان كارگران اردوگاههاي تفريحي
داشتند .بعنوان نمونه در محمودآباد .بهرحال ميدانستند كه اگر كارگر آرامش
داشته باشد ميتواند بهتر كار كند .بهمين دليل پديدة  8ساعت كار در اين
صنعت كامالً طبيعي بود .در صورت اضافه كار هم موظف بودند كامالً
مطابق قانون عمل كنند .حال آنكه به استثناي چند واحد بزرگ صنعتي مثل
ايرانناسيونال اينگونه نبودند .رفتار مديران در صنعت نفت رفتار فئودالي نبود
كه مثالً كارگر بايد اجباراً مثل رعيت در مقابل آنها بايستد و چشمان خود را
به زمين دوخته و چشم در چشم مديران نياندازد .در بسياري از كارخانهها در
چشم كارفرما نگاه كردن توهين تلقي ميشد .يك تربيت فئودالي ،اشرافي و
قاجاري عمل ميكرد .براي كارفرمايان قابل تحمل نبود كه كارگران را
بهعنوان يك شخصيت و يك انسان در مقابل خود ببينند .اينگونه مسائل در
صنعت نفت حل شده بود .چيزي كه نيروهاي چپ ما نميتوانستند آن را
بفهمند و باور كنند .بههمين دليل وقتي انقالب شد ،و اين دوستان چپ


بهمحيطهاي كارگري آمده و از نزديك با زندگي كارگران نفت برخورد
كردند ،فكر ميكردند اين كارگران بورژوا هستند .با من نيز اين مسائل را در
ميان ميگذاشتند .اينكه مثالً كارگر نفت يخچال فريزر ،مبل ،كولر آن هم نه
آبي بلكه گازي دارد و ...اينها اموري عادي بود .سطح نيازهاي مادي و
معنوي اين كارگران تأمين شده بود و سطح نيازهايشان با استانداردهاي
اروپائي سنجيده ميشد.
آيا دريافت بورس تحصيلي از سوي فرزندان كارگران صنعت نفت ،صحت
داشت؟
ـ كامالً .برادر خود من بورس تحصيلي گرفته بود .چه خوب كه شما اين را
يادآوري كرديد .در صنعت نفت اگر كارگري مثالً  6كالس سواد داشت و
ميرفت درس ميخواند و سيكل تحصيلي را به پايان ميرساند 750 ،تومان
پاداش مي گرفت .و اگر ديپلمه ميشد  1000تومان جايزه دريافت ميكرد.
عالوه براين امكان ارتقاء شغل و مقام براي اين افراد را فراهم ميكردند.
بعبارتي ،صنعت نفت خود مشوق ارتقاء دانش و تخصص در آنجا بود .در
صنعت نفت اساساً نخبهساالري عمل ميكرد نه “پارتيساالري” و اگر هم
بود بسيار كمرنگ بود .مانعي در برابر كسي كه خواهان رشد بود وجود
نداشت .ميتوان گفت در اين بخش از صنعت عقلگرائي بطور كامل حاكم
بود .عقل معاش يا عقل ابزاري عمل ميكرد .برخالف بعد از انقالب كه
عقلگرائي را در جامعه كوبيدند و ايمانگرائي جانشين آن شد.
رقباي گروههاي چپ در صنعت نفت چه نيروهائي بودند؟ با توجه به
تصويري كه از صنعت نفت ارائه ميدهيد ،عجيب است كه در نهايت
كارگران صنعت نفت هم به فرمان آيتاهلل خميني عمل كردند .با اين فضاي
عمومي كه توصيف كرديد ،چگونه نيروهاي مذهبيِ ايمانگرا توانسته بودند
در اين بخش از صنعت پا بگيرند؟
ـ فكر ميكنم مذهب به مثابه يك ايدئولوژي وارونه ـ در شرايط نبود
ايدئولوژي چپ در مفهوم گستردة آن ـ توانست جنبش را تسخير كند .شايد
بتوانم بگويم مثل خيلي نيروهاي ديگر از جمله نيروهاي چپ و فدائيان،
مرعوب جنبش مذهبي شد .اين نيروهاي سياسي ميديدند تمام واژههايي كه
آن روزها مقدس بود مثل خلق ،ملت ،طبقه كارگر و ...را نيروهاي مذهبي و
آقاي خميني از آن خود كرده بودند .اين بارِ رواني آنها را خلع سالح كرد.
بياد دارم هنگام ورود خميني به ايران ،فدائيان خواستند صف مستقل خود را
داشته باشند ،فكر ميكردند داراي نيروي زيادي هستند ،در چهارراه نواب در
خيابان آيزنهاور وقتي فدائيان به خيابان آمدند ،ميليونها آدم را ديدند و
مرعوب شدند و از بردن شعار و پرچم مستقل خودداري كردند ،زيرا از
فرودگاه تا بهشت زهرا مملو از جمعيت بود.
اما در اينجا الزم است به نكتهاي اشاره كنم؛ هميشه گفته ميشود كه چرا
كارگران نفت دير در صحنه انقالب حاضر شدند .شايد اين بدليل همان
فضاي عقالني حاكم در اين بخش بود .از طرف ديگر در خوزستان بخصوص
در آبادان نسبت به آخوندها يك بياعتمادي يا كماعتمادي عمل ميكرد،
شايد بهاين دليل هم با تأخير وارد انقالب شدند .اتفاقاً بعد از انقالب هم به

حاال تهران ثروتمند ،تهران مركزي در محاصره كامل يك ارتش فقر وحشتناك قرار دارد .مسئله فقط صد محله زاغهنشين نيست،
البته وقتي ميگويم محله ،بعنوان نمونه اسالم شهر يكي از آنهاست كه جمعيتي ميليوني دارد .خوب اين جمعيت براي مالك شدن،
ثروتمند شدن به تهران سرازير شده ،حاال هم نميتواند جذب جامعه شود ،بيكاري ،اعتياد ،قاچاق مواد مخدر ،تنفروشي،
خودكشي ،قتل و ...بطور رايج از طريق اين كلنيهاي فقر گسترش مييابد .مثالً كلني خاك سفيد در تهران مركز فساد است.
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اشكال مختلف از خود مقاومت نشان دادند .مثالً تالش كردند مديريت را
شورائي كنند ،مديريت انتصابي از سوي دولت موقت را نپذيرفتند .يا آنجائي
كه خميني بنابر مصالح حكومت خود و سازشهاي پشتپرده ميخواست
كارگران توليد را افزايش دهند ،مقاومت كردند .اولين واكنشها كه در
مطبوعات بازتاب يافت از طرف كارگران نفت بود .دستگيريهاي اوليه از
كارگران نفت بود .از اين دست مسائل زياد بود .بخصوص در اولين انتخابات
شوراها كه در صنعت نفت صورت گرفت ،عليرغم سلطة فضاي سنگين
مذهبي كه بوجود آورده بودند ،ما توانستيم رأي اول را بياوريم .يعني فدائيان
رأي اول را داشتند .پشت سر ما مجاهدين ،بعد تودهايها و در آخر هم
حزبالهيها بودند .البته مجاهدين طيف گستردهتري از سازمان مجاهدين را
در برميگرفت .مثالً پيمانيها و نيروهاي راديكال مذهبي ديگر هم به اين
طيف تعلق داشتند.
مذهب در ضديت با رژيم شاه چهار نحله مهم داشت .يك مذهب بنيادگرا
بود كه خميني آنرا نمايندگي ميكرد .دوم مذهب سنتگرا بود كه بيشتر
آيتاهللهاي سنتي مانند گلپايگاني ،قمي و مانند اينها آن را نمايندگي
ميكردند .نحله ديگر مذهب ليبرال بود كه نهضت آزادي ،بازرگان و آيتاهلل
شريعتمداري در آن قرار داشتند .چهارمين نحله مذهب راديكال بود كه
مجاهدين در اين دسته قرار ميگرفتند .اينها در ضديت با شاه متحد بودند،

هزينة اعتصاب را تأمين كرد .اين پول هم از كانال بهشتي ،رفسنجاني و
طالقاني ميآمد ،بويژه بهشتي نقش بيشتري داشت و پولهاي رهبري
انقالب بيشتر در دست او بود .اين موجب شد كه نيروهاي مذهبي موقعيت
خود را تقويت كنند .با وجود اين هنگامي كه زمان انتخابات شورا فرارسيد
آنها برنده انتخابات كارگران نبودند .در واحدهاي صنعتي بزرگ همهمينطور

بود .چپها برنده شدند .بههمين دليل هم اولين مصوبه شوراي انقالب
انحالل شوراها در صنايع سنگين بود .آمدند و گفتند شورا بي شورا!

حشمت رئيسي ـ سخنراني به مناسبت اول ماه مه
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آيا پس از آزادي و بازگشت به صنعت نفت مجدداً فعاليتهاي سنديكائي ـ
كارگري را از نو آغاز كرديد؟

البته در نوع ضديت با هم تفاوت داشتند .يعني بنيادگرايان و راديكالها ِ
ي
مذهبي خواهان سرنگوني بودند و سنتگرايان و ليبرالهاي مذهبي
منعطفتر بودند .اما بهاعتقاد من موج انقالب آنها را نيز بهسمت راديكاليسم
كشاند .آيتاهلل شريعتمداري تا آخرين لحظه مقاومت ميكرد .بازرگان حاضر
بود در همان چارچوب قانون مشروطيت هم كاركند .اما بنيادگرايان و
راديكالها خواهان سرنگوني بودند ،حتي شيوههاي قهرآميز را ترجيح
ميدادند .اين پديده در صنعت نفت هم وجود داشت .همينطور يكي ديگر از
روزنههاي نفوذ آنها صندوق اعتصابات بود .سنديكاهاي گذشته ظرفيت
مالي ضعيفي داشتند ،بههمين دليل وقتي اعتصاب به درازا كشيد ،امكان
استمرار وجود نداشت .در اينجا بود كه بازار با  400ميليون تومان آن موقع

ـ همانطور كه گفتم من از دهة  40در صنعت نفت فعال بودم و ارتباطات،
دوستان و هستههائي داشتيم .تقريباً تمام كساني كه نمايندگي شهرستانها
را بهعهده داشتند با ما كار ميكردند ،نظير بچههاي پااليشگاه جنوب ،شيراز
و ...از بچههاي ما بودند .بهدليل همين رابطهها عمالً در احياي سازمان
فدائيان حداقل در بخش كارگري آن بويژه در صنعت نفت نقش اساسي
داشتم .تا آن موقع يعني تا آستانة انقالب سازمان هنوز نتوانسته بود حلقة
پيوندي با كارگران ايجاد نمايد .اتفاقاً در  14بهمن  57كارگران صنعت نفت
مجدداً مرا بعنوان زنداني سياسي بهپااليشگاه تهران دعوت كردند قبالً
همانطور كه گفتم در حفاريها كار ميكردم و حفاريها شركتهاي خارجي
بودند .كارگران خواهان بازگشت ما بودند و با فشار آنها اين امكان فراهم
شد و من و چند زنداني سياسي ديگر بهسر كارهاي سابقامان بازگشتيم.
روزي كه بهپااليشگاه رفتيم چندهزار نفري با دسته گل بهاستقبال آمدند ،من
بودم ،مهندس تندگويان بود كه بعدها وزير نفت شد و خسروشاهي و يكي
دونفر ديگر از دوستان .اتفاقاً بهخاطر نگرانيهاي خميني در همان روز يعني
روزي كه ما را دعوت كرده بودند ،قطبزاده را هم بعنوان سخنران فرستادند
تا بهاصطالح خودشان حضور ما را خنثي كنند .ميان ما هم جدل سختي
درگرفت .ايشان دست به تبليغات شديد ضدكمونيستي زد و منهم از جمع
خواستم از وي بپرسند كه “تا حاال كجا بوده است”.
البته در آن جمع عوامفريبانه از قناعت امام خميني در اقامت پاريس سخن
گفت و آن را با رفتار تجملطلبانه استالين مقايسه كرد و اينكه امام در طول
اين اقامت جز نان و پياز وپنير نخورده است .البته ايشان غافل از آن بود كه
براي كارگراني كه بهدرجهاي از رفاه خو كرده بودند ،چنين رفتاري چندان
عاقالنه تلقي نميشد .يا اينكه وقتي بهراديو تلويزيون رفت اعالم نمود كه؛
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من بعنوان مدير راديو و تلويزيون  2000تومان بيشتر حقوق نميگيرم ،پس
حقوق ديگران بايد زير حقوق من باشد .ما متاسفانه در چنين فضاي
عوامفريبانهاي سير ميكرديم .بعدها نيز بهدليل همين روابط گسترده
كارگري بود كه از سوي سازمان بعنوان كانديداي مجلس خبرگان معرفي
شدم .البته غيابي .من در اين تصميمگيري شركت نداشتم .در اينجا الزم
است يادآوري كنم كه در آن هنگام اعضاي سازمان فدائيان در حقيقت دو
گروه بودند ،تعدادي كه در محيطهاي اجتماعي مختلف صاحب ارتباطات و
پايه اجتماعي بودند بعنوان نمونه سعيد سلطانپور كه شاعر شناخته شدهاي
بود و در بين نويسندگان و روشنفكران چهرة شناخته شدهاي بود ،هرچند كه
از نظر تشكيالتي در ردة باالئي نبود اما در ميان طيف اجتماعي معيني داراي
پايه اجتماعي بود .اما تعدادي بودند كه از چنين پايگاهي برخوردار نبودند
هرچند در تشكيالت در ردههاي باال قرار داشتند .در بين افراد سازمان معدود
كساني بودند ـ واقعاً معدود ـ كه هم پايگاه اجتماعي داشتند و هم صاحب
ارتباطات گسترده در محيط خودشان و در داخل تشكيالت ،هم موقعيت
تشكيالتي داشتند .تصادفاً يكي از اين نوع افراد من بودم ،كه هر دوي اين
موقعيتها را داشتم.
بهاين ترتيب بدليل همين موقعيت اجتماعي بود كه مسئوليت بخش كارگري
سازمان بهعهده شما قرار گرفت؟
ـ عمالً اين گونه بود .البته بعدها كه درگيريهايي ايجاد شد طبعاً
گروهبنديهايي بوجود آمد.
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شما از مسئولين فعاليتهاي كارگرري سازمان بوديد ،قاعدتاً از سياستها و
اقدامات سازمان در اين زمينه هم اطالع كامل داشتيد.

ـ من از سوي سازمان و همچنين از طرف نفت نماينده و از مسئولين
سازمانده و تدارك تظاهرات اول ماه مي  1358بودم .در آن سال يكي از
بزرگترين تظاهرات اول ماه مي در تمام خاورميانه سازماندهي شد ،به روايتي
ميگويند 500هزار و بهروايت ديگر 300هزار نفر در آن شركت داشتند.
عالوه بر اين من تالشهاي زيادي در خانه كارگر داشتم .در آنجا خيلي
سعي كردم نيروهاي موسوم به خط  3را به نيروي موسوم به خط يك را
نزديك كنم .تا حدودي هم موفق شده بودم تا اينكه درست در شب قبل از
تظاهرات از سوي حزب توده ايران نظري آمد كه حاضر نبودند با نيروهاي
خط  3همكاري كنند .بههمين دليل اين تظاهرات همراه با خط  3انجام
گرفت.
در آن سالها كه نيروهاي سياسي فعاليت علني داشتند ،سازمان در كدام يك
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
اصناف حزب توده ايران قويتر بود و از قديم در اين واحدها فعالتر بود .مركز
ثقل آنها هم سنديكاي بافنده سوزني بود .در كارخانجات حاشيهاي هم كه
چندان اهميت استراتژيك نداشتند و استخدام در آنها سادهتر بود (استخدام در
كارخانجات دولتي سختتر بود) بچههاي خط  3كه از سالهاي 55
بهفعاليتهاي كارگري روي آورده بودند ،توانسته بودند حضوري داشته باشند،
مثل كارخانه قرقرهزيبا و امثالهم .يك نوع تقسيمبندي بهاين شكل وجود
داشت .اما بهرصورت بچههاي فدائي و تودهاي در صنايع بزرگ حضور
داشتند .البته گاهي از جريانهاي ديگر هم بصورت فردي يا از سوي
هستههايي فعاليتهايي ديده ميشد ،ولي چندان مؤثر نبود ،زيرا براي
تأثيرگذاري پروسه از حضور ،فعاليت و جلب اعتماد ضروري است و اين امر
زمان ميبرد .همانطور كه گفتم ما از سالهاي  40در اين مناطق فعال
بوديم.
بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا تصويب قطعي قانون اساسي جمهوري
اسالمي  8تا  9ماهي طول كشيد .در اين فاصله يعني قبل از آنكه سياستها
و برنامههاي حكومت انقالبي در زمينههاي مختلف از جمله اقتصاد روشن
شود ،بسياري از كارخانجات بدست كارگران و كاركنان اداره ميشد .بسياري
از صنايع و بنگاههاي اقتصادي بدست كارگران و كاركنان مصادره شده
بودند .نقش سازمان و شما و همچنين ساير نيروهاي چپ در چنين اقداماتي
چه بود؟
ـ فكر ميكنم در موج اول فدائيان نقش بيشتري داشتند .ولي در موج دوم
اينگونه نبود.
منظور شما از موج اول و دوم چيست؟

طرح از حشمت رئيسي

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
كنند .يكي از زمينههاي خالء قدرت هم مخفي شدن يا فرار كارفرماها و
صاحبان صنايع بود .در چنين فضائي مصادرههاي اوليه را ميتوان گفت
نيروهاي چپ سازمان دادند و در عمل هم ميتوان گفت بهدام رقابتي با
يكديگر هم افتاده بودند و اين امر سبب شده بود ،كه مصادره يكي از
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معيارهاي ارزشگذاري براي راديكاليسمي شود كه در آن زمان رايج بود .اما
بعد در ادامه حركت نيروهاي مذهبي توانستند دست باال را بگيرند .براي
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
كردند .البته من اينجا اين نكته را ذكر كنم كه اين اقدامات چپها چقدر
بهنفع مذهبيون افراطي تمام شد.
در اول انقالب ما شاهد سازماندهي اقداماتي از قبيل مصادره و اشغال
كارخانهها ،هتلها ،شركتها ،خانهها و ...از سوي نيروهاي چپ بوديم كه
پيامدهاي بزرگي داشت ،پيامدهايي كه متاسفانه عقالي قوم ،يعني
جامعهشناسان ،اقتصاددانان ،روانشناسان و خود سياسيون كمتر به آن توجهِ
پيگير و منظم كردهاند .بهعنوان مثال يكي از نتايج همين اشغالها كه من
نام آن را فرهنگ غارت ميگذارم ،گسترش ارضي حوزة شهر تهران بود كه
از  200كيلومترمربع به  600كيلومتر مربع رسيد و باعث شد خيل عظيمي از
روستائيان و ساكنين شهرهاي كوچك به اميد تصاحب گوشهاي از اين غارت
و ثروتمند شدن به طرف اين شهر سرازير شوند و جمعيت عظيمي بهيكباره
در تهران جمع شد .البته اين پديده تنها مربوط به تهران نبود ،اصفهان،
شيراز ،مشهد و تبريز شاخص بودند .شهرهاي ديگري هم بودند ،اما در ميان



بيشتري بهزير خط فقر در غلطيدند و بهسپاه مصادرهكنندگان پيوستند .بعدهم
جنگ آمد .گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! جنگ درگرفت و جنگزدگان
هم به اين خيل عظيم پيوستند .من زمان جنگ مرتب به اهواز ميرفتم ،در
آنجا فعاليت داشتم .شاهد بودم كه روستائيان و عشاير مناطق جنگي آمده
بودند آبادان ،ساكنين آبادان فرار كرده بودند به اهواز و اهوازيها هم بهشهر
ديگر ...مثالً در آبادان ايلياتيها آمده بودند ،به محله كورش كه يك محلة
آمريكائينشين بود ،اين محله بهدست ايلياتيها مصادره شد .خانههائي كه
بهسبك آمريكائي ساخته شده بود به دست اينها مصادره شده بود .خوب
سالن خانهها تبديل شده بود بهطويله .بطوريكه دامها تمام كاغذ ديواريها را
ميخوردند .خود عشاير كه هنوز فرهنگ شهري نداشتند و نميتوانستند از
توالتهاي اينخانهها استفاده كنند ،لذا اطراف خانهها ،را به توالت تبديل
كرده بودند .اين فرهنگ غارت و مصادره به يكي از شاخصهاي فرهنگ ملي
بدل شد .ميليونها مهاجر روستائي و شهري آمدند ،غير از آنهائي كه قبالً
آمده بودند ،قبرستانها را گرفتند ،اماكن سرباز ،زمينهاي دولتي و ...همة
محلهها را پر كردند و كلنيهاي خود مختار بزرگي را بوجود آوردند.
محلههايي چون حلبيآباد ،زورآباد و ...بهشكل غير رسمي شكل گرفت و
گسترش پيدا كرد ،هم در سطح و هم در عمق .بطوريكه روي همان زبالهها

انقالب سفيد كه توانست ريشههاي فئوداليسم را قطع كند ،به نظر من به مراتب راديكالتر بود .چرا كه يك مناسبات توليدي عقبافتاده و
قدرتمند را كه تا سال  41هنوز وجود داشت از بين برد .تا آن موقع خيلي از نمايندههاي مجلس ،فئودال يا از خوانين عشاير بودند .خوب انقالب
سفيد اينها را از قدرت سياسي دور كرد .تسلط بربرمنشانة آنها را از روي دوش بخش بزرگي از جمعيت كه رعيت بود ،برداشت و دهقان را
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خالص كرد .خوب اينگونه حركتها هر چند آرام صورت ميگيرد ،بيشتر مورد نظر است.

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
غيررسمي بوجود آيد .افراد بسياري از ميان اين محالت فقيرنشين ميرفتند
هتلها و خانهها و ...را تحت عنوان “طاغوتي” مصادرة انقالبي ميكردند.
چنين حركتي تا جائي پيش رفت كه من بهجرأت ميتوانم بگويم كه از آينده
هراس دارم! حاال تهران ثروتمند ،تهران مركزي در محاصره كامل يك
ارتش فقر وحشتناك قرار دارد .مسئله فقط همين صد محله زاغهنشين
نيست ،البته وقتي ميگويم محله ،بعنوان نمونه اسالم شهر يكي از آنهاست
كه جمعيتي ميليوني دارد .خوب اين جمعيت كه براي مالك شدن ،ثروتمند
شدن به تهران سرازير شده بود ،حاال هم نميتواند جذب جامعه شود،
بيكاري ،اعتياد ،قاچاق مواد مخدر ،تنفروشي ،خودكشي ،قتل و ...بطور رايج
از طريق اين كلنيهاي فقر گسترش مييابد .مثالً كلني خاك سفيد را حتماً
ميشناسيد .در تهران اين منطقه آنچنان مشهور است كه ديگر همه آن را
مي شناسند و همه هم ميدانند كه آنجا مركز فساد است.
قبالً يكي از مراكز فعاليت نيروهاي چپ بود.
ـ كامالً صحيح است .اتفاقاً يك هسته بسيار قدرتمند فدائي آنجا بود كه
متاسفانه مسئول آن هسته به دست جمهوري اسالمي اعدام شد .بچههاي
آن هسته يا بچههائي كه از آن محله عضوگيري شده بودند اتفاقاً در اقدامات
صورت گرفته در خاك سفيد نقش تعيين كننده داشتند.
بعد از پيروزي انقالب هم عملكرد حكومتيها و شرايطي كه ايجاد كردند
عمالً موجب سقوط توليد ،انجماد دستمزدها ،افزايش قيمتها شد و تعداد

طبقة دومي هم ميساختند كه اصالً بهلحاظ ايمني بسيار خطرناك است.
زيربناي خدمات شهري هم مثل آبرساني ،برقرساني و غيره آمادگي نداشت،
لذا برقدزدي ،آبدزدي تبديل بهيك حرفة نيرومند شد .سيمهاي بيشماري
بود كه بصورت دزدي روي تيرهاي برق ميانداختند و خيليها هم در انجام
چنين كارهائي كشته ميشدند .اين افراد هم كه تخصصي نداشتند ،صاحب
حرفهاي نبودند ،جذب كار نميتوانستند بشوند ،اصوالً اقتصاد مملكت هم كه
خوابيده بود؛ خوب شغلهاي كاذب ايجاد شد ،تكدي ،كودكان خياباني،
آدامس فروشي ،گلفروشي ،تنفروشي و ...كمكم اينها جزئي از فرهنگ ما
شد .در هر صورت من وقتي بهاين گذشته برميگردم ،ميبينيم بعضاً
فروپاشي سيستم گذشته چنين پيامدهاي هولناكي داشت .بهاعتقاد من
كساني كه بهدنبال خردكردن ماشين دولتي هستند بايد ببينند كه چه آيندة
هولناكي در انتظار ماست .كافي است در اين خرد كردن يك خالء قدرت
يك ماهه ايجاد شود ،بايد بگويم صحنههايي كه در عراق ديديم در برابر
چيزي كه در انتظار ماست بهشت خواهد بود .يعني وقتي آنها حمله ميكردند
و مستراحهاي دولتي را ميدزديدند ،تشك و لحاف بيمارستانها را ميبردند،
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.
چيزي كه احمدزاده ميگفت؛ يعني محاصرة شهرها از طريق روستاها در
انتظار ماست .هرروزه جنگ “چريكي“ خواهيم داشت .شما ميدانيد هر روزه
بين افرادي كه به شغلهاي كاذب مثل دستفروشي ،تكديگري و ...مشغولند
با افراد پليس درگيري خياباني وجود دارد و اين بهپديدة وحشتناكي بدل شده
است .اين يكي از پيامدهاي هولناك فرهنگ غارت و مصادره است.
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بهاعتقاد من آن فرهنگ غارت و مصادره را ما چپها شروع كرديم ،اما
تكميل كنندة آن نيروهاي خط امام آنهم بصورت راديكالتر از ما بودند .ما
مصادره را فقط براي مصادره ميخواستيم و عواقب آن را در نظر نميگرفتيم.
به اعتقاد من ما بهدست خودمان پايههاي مادي وحشتناك و قدرتمند واليت
فقيه را گذاشتيم .بهعنوان نمونه شما همين بنياد مستضعفان را در نظر
بگيريد كه عمالً از دل همين مصادرهها و غارتها بوجود آمده است كه نه
ملي است و نه دولتي ،بلكه يك سازمان مافياي فرادولتي است.
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اجازه دهيد توضيح دهم چگونه! اين بنياد ميلياردها دالر سرمايه منقول و
غيرمنقول دارد .با داشتن چنين ثروت عظيمي حرف اول را نه تنها در اقتصاد
بلكه در سياست هم ميزند و تا كنون هم نشان داده كه چنين نقشي را بازي
ميكند .هيچ دولتي حتي يك دولت ملي هم اگر هماكنون سركار بيايد با
قدرتي كه اين مافياي اقتصادي دارد ،تمام چرخدندة اقتصادي دولت ملي را
خرد خواهد كرد .البته منظور از سياست تنها سياست داخلي نيست .سياست
خارجي را نيز شامل ميشود .هر دولتي را كه شما در نظر بگيريد بخواهد
سياست مسالمتآميز در خارج در پيش بگيرد ،با شبكة گستردهاي كه اين
بنياد در دنياي شيعه دارد ،بعنوان نمونه در لبنان ،با چهارتا عمليات انتحاري،
تمام آن سياست را ميتواند به باد دهد .خوب اين نهاد مالي يكي از پايههاي
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و نظامي واليت فقيه است .در رأس اين بنياد
محسن رفيقدوست نشسته بود .امضاء وي مورد قبول شركتهاي بزرگ
غربي بود ،ولي امضاء نمايندة دولت ايران مورد قبول نبود و نيست .قدرت
ولي فقيه تنها آنچه كه در قانون اساسي نوشته شده نيست ،بلكه با اتكاء به
قدرت اقتصادي و در اختيار داشتن چنين نهادهايي است .ميدانيد تقريباً 79
هزار نهاد و ارگان مذهبي در ايران و همچنين در سراسر خاورميانه بويژه در
جنوب لبنان ،عراق ،افغانستان ،پاكستان و در ساير نقاط جهان بههمين
صورت شكل گرفتهاند .با اين توصيف شايد بتوان تصويري از اين امپراتوري
قدرت و ثروت به دست داد .چنين مركز عظيم اقتصادي ـ سياسي مانع هر
نوع اصالح سياسي ،حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي در كشور ماست .تمام
راههاي مسالمت آميز حل تناقضات و تضادها را ميبندد .عمالً راه حركت
سالم كشور را در عرصههاي بينالمللي به سمت صلح و مسالمت مسدود
ميكند .ميتوانم بگويم آيندة كشور بطور جدي با سرنوشت اين نهادهاي
فراقانوني ،فرادولتي كه نه ماليات به دولت ميدهند و نه پاسخگوي هيچ
قدرتي هستند به جز واليت فقيه گره خورده است .فكر ميكنم حديث اين
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
ايدئولوژيكي رژيم اسالمي نشأت گرفته است .از همان ابتدا بنياد مستعضفان
 3/2ميليارد دالر سرمايهاي كه تحت كنترل بنياد پهلوي بود همه را گرفت.
شوراي انقالب همان روزهاي اول صدميليون تومان دراختيار اين بنياد
گذاشت كه كارهايش را سازماندهي كند 51 .موسسه صنعتي كشور را كه به
اصطالح ملي شده بودند ـ كه در واقع به نفع وليفقيه مصادره شده بودند ،به
اين بنياد منتقل كردند .اموال تمام كساني كه اعدام ميشدند ،به زندان
ميافتادند يا فرار ميكردند ،به اين بنياد واگذار ميشد .پوشش شرعي اين
اقدام هم اين بود كه “اموال بيتالمال” پس گرفته شده است .يعني كاله
شرعي براي اين فرهنگ غارت تهيه كردند .بعد از تغييرات قانون اساسي در
سال  68نظارت كامل بربنياد مستضعفان و ساير بنيادها از دولت سلب و در
اختيار ولي فقيه قرار گرفت .اين بنياد نه حساب پس ميدهد و نه ماليات.
حال اجازه بدهيد بخشهايي از اين بنياد را توضيح دهم .بنياد مستضعفان 8
سازمان قدرتمند اقتصادي در حوزههاي مختلف دارد ،كشاورزي ،ساخت و

توسعه ،صنايع و معادن ،گردشگري و امور تفريحي ،حمل و نقل هوائي و
زميني ،دريايي و خط آهن .بيش از  400موسسه زير مجموعه اين بنياد است.
بعنوان نمونه  80درصدر از نساجي كشور در اختيار اين بنياد قرار دارد .خوب
شما ميدانيد  33درصدر نيروي كار صنعتي كشور در همين بخش نساجي
است .متاسفانه از زمان انقالب تا امروز در بازسازي و نوسازي اين صنايع
هيچ اقدامي صورت نگرفته و به همين دليل اين صنايع با استهالك
ماشيناالت عمالً به ورشكستگي كشيده شدهاند .عدم قدرت رقابت با
كاالهاي خارجي ،قاچاق كاالهاي نساجي مورد نياز را گسترش داده كه
عمدتاً خود بنياد از بزرگترين قاچاقچيان است .اين بنياد از طريق تركيه،
پاكستان و ساير كشورها كاالهاي غيرقانوني وارد ميكند ,حتي داراي بنادر
ويژه و غير رسمي و تيم كشتيراني مخصوص هستند .دوسوم توليد و واردات
شيشه ،بخش اعظم كاشي ،مواد شيميائي ،الستيكسازي ،محصوالت نفتي و
ديگر رشتهها در اختيار بنياد است .شعاع و حوزة عمل فعاليت آن از
ارمنستان ،بنگالدش ،پاكستان ،هندوستان ،بسني ،بلغارستان ،ايتاليا ،آلمان،
بريتانيا و تا چين و ژاپن كشيده شده است .عيلرغم اينكه در اين دوره بخش
كشاورزي و صنعت را اين بنياد نابوده كرده است ،پرسش اين است كه پس
بنياد چگونه سود آور است! قاچاق بخش بزرگي از كاالها عمالً در دست خود
بنياد است.
به اعتقاد من اين بنياد يكي از نتايج كارهاي بيبرنامه و مصادرههاي كور
آن زمان است .پيامد مصادرهها و اشغالهاي انقالبي موجب پايهگذاري يكي
از قدرتمندترين مافياها گرديد .بدتر از همه اينها ،جريان موقوفهخواران در
اين رژيم است .يكي از دستاوردهاي رژيم گذشته اين بود كه اوقاف را تحت
كنترل دولت درآورده بود و تا حدودي موقعيت موقوفهخواران را تضعيف كرده
بود .اما در زمان انقالب و از زمان اوجگيري مصادرههاي انقالبي،
موقوفهخواران هم بهميدان بازگشته و اوقاف را به شكل سابق بازگرداندند.
قدرت مالي خودشان را افزايش داده و يكي ديگر از بازوهاي واليت فقيه
شدند .بعنوان نمونه آستانه قدس رضوي در استان خراسان! خودشان
ميگويند دستگاهي است كه  90درصد از اموال استان خراسان و  30تا 50
درصد از مستغالت تهران متعلق به اين نهاد است و در سراسر ايران هم
اموال و مستغالت دارد .خيلي از اينها هم از دل همين مصادرههاي انقالبي
زمان انقالب درآمده است .بودجة ساالنهاش  2ميليارد دالر و متولي آن يعني
آيتاهلل واعظ طبسي خود از قطبهاي قدرت سياسي است .عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام و نمايندة وليفقيه در خراسان است.
ما تنها كشوري نبوديم كه دست به چنين تجربهاي زديم ،يعني بخش اعظم
و شريانهاي اصلي اقتصادي را بنام عدالت مصادره و بطور متمركز تحت
نفوذ قدرت سياسي قرار داديم .پيش از ما كشورهاي سوسياليستي در نيمي از
جهان چنين امري را آزموده بودند و يكي از پيامدهاي ناهنجار آنهم در همه
جا پيدايش همين مافياي اقتصادي بوده است .آيا فكر نميكنيد كساني كه
هنوز هم بنام عدالت اجتماعي از اقتصاد دولتي دفاع ميكنند ،بهتر است به
اين پيامدهاي منفي توجه بيشتري داشته باشند؟
ـ من فكر ميكنم هرجائي كه تمركز قدرت و ثروت بوجود بيآيد و كنترلي از
طرف مردم برآن نباشد قطعاً به مافياي قدرت تبديل ميشود .اين يك اصل
شناخته شده است .از قديم گفتهاند قدرت فساد ميآورد و قدرت مطلق هم
فساد مطلق به دنبال دارد .در اين ترديدي ندارم .آنچه در ايران اتفاق افتاد,
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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توليد توسط دولتهاي پوپوليستي هم فرق دارد.
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
سوسياليسم .اينها فكر ميكنند ارادهگرايانه يك سري جمع ميشوند و
مي توانند سوسياليسم درست كنند .به اعتقاد من اين مسئله اصالً موضوعيت
ندارد .ما شرايط عيني و ذهني انقالب سوسياليستي نداريم .چنين
بحثيهايي را كه كساني ديروز مي كردند و كساني كه امروز بدنيال آن
هستند ،كاربرد عملي ندارد .ما در مرحله انقالب ملي ـ دموكراتيك هستيم.
وظائف معوق مانده هنوز از زمان انقالب مشروطيت تا كنون انجام نشده.
وظائفي در سه مرحله فرو ملي ،ملي و فرا ملي هنوز الينحل مانده است .فرو
ملي ،مسئله مليتهاي ايران است كه هنوز به درستي حل نشده ،مسئله ملي
يعني قانونگرائي ،حقوق شهروندي ،جامعه مدني هنوز نزد ما شكل نگرفته و
در عرصه فراملي ما هنوز داراي يك استراتژي ملي توافق شده نيستيم كه در
اين جهان بغرنج بتوانيم جدا از اختالفات و تضادهايمان از منافع ملي و
مشتركمان دفاع كنيم.
اما ريشة پيامدهاي انقالب را ما بايد در نوع جامعهامان در آن مقطع
جستجو كنيم .به اين معنا كه جوامع يا احساسي و تخيلي هستند يا ادراكي و
تعقلي .تعقل هم از نظر من دو نوع است .يكي عقل ابزاري و ديگري عقل
نقاد .در زمان انقالب آنچه برما حاكم بود نوعي تخيل ،نوعي رمانتيسم
انقالبي و اخالقي كه با افراط در آن به توهم نزديك شديم .در رژيم گذشته
به اعتقاد من تعقل غالب بود .منظورم البته عقل معاش ،عقل ابزاري بود.
عقل ابزاري دولتساز است .موجب گسترش دانش ميشود .ميتواند سبب
توسعه اقتصادي و پيشرفت مادي شود .دانشمند و تكنوكرات تربيت كند.
ميتواند دكتر مهندس خوب تربيت كند .و اما عقل نقاد بيشتر نمايندة جامعه
مدني است .يعني توسعه فرهنگي و سياسي بهدنبال دارد .فيلسوف و منتقد،
هنرمند خوب ،رسانههاي مستقل بوجود ميآورد .از تمركز قدرت جلوگيري
ميكند .اين عقل نمايندة آزادي و عدالت است .اگر عقل ابزاري نماينده
دانش باشد ،عقل نقاد نمايندة بينش جامعه است .اگر دانش و بينش با هم
جمع شوند و همديگر را تكميل كنند ،آنگاه خرد حاكم ميشود .رژيم گذشته
به دانش و به عقل ابزاري بسيار كمك كرد ،اما خودش مانع و سدي در برابر
رشد عقل نقاد شد .و نگذاشت بينش جامعه رشد كند و بههمين دليل هم
جامعه دچار چنين بحران و پيامدهاي ناشي از آن شد.
در روند انقالب به تدريج هرچه موج انقالب باال ميگرفت ،عقل
عقبنشيني بيشتري ميكرد و تخيل و توهم جانشين آن ميشد .وقتي
انقالب پيروز شد ،تخيل و توهم در اتحاد با هم بر فضاي جامعه چيره شده و
تعقل را مغلوب كرد .هم تعقل در صفوف انقالبيون را و هم تعقلي كه از
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
متمركز شده بود مورد تعرض قرار گرفت .اتهام طاغوتي ،تهديدي بود كه
جان ،مال و ناموس هر دانشمند ،استاد دانشگاه ،مدير كارخانه ،دكتر ،مهندس
و ...را به خطر ميانداخت .خوب در اين فضاي ماليخوليائي و سوررئاليستي
عقالنيت محكوم به مرگ ،زندان ،تبعيد ،خانهنشيني و مهاجرت شد .اين فضا
ايران را به مقام نخست فرار مغزها در جهان تبديل كرد .اين فضا باعث شد
كه محيط علمي و دانشگاهي به سطح حوزههاي علميه سقوط كند .آن
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
سقوط كرده و بيماريهاي ريشهكن شده دوباره بازگشتند .اين فضا باعث شد
مديران فرار كنند .وقتي مديران برجستة شركت نفت كسانيكه صادقانه
خدمت ميكردند از ايران گريختند تو گوئي يك بخش مهمي از تنة جامعه
كنده شده بود و يك مديريت بيدانش ،بيعقل ،بيتربيت و عربدهكش آمد و
جاي مديران سابق نشست .اين فضا را نبايد انقالب ناميد .اين فضاي
شورشگري بود .درك از انقالب كه اينگونه نيست!
مثالً انقالب سفيد كه توانست ريشههاي فئوداليسم را قطع كند ،به نظر
من به مراتب راديكالتر بود .چرا كه يك مناسبات توليدي عقبافتاده و
قدرتمند را كه تا سال  41هنوز وجود داشت از بين برد .تا آن موقع خيلي از
نمايندههاي مجلس فئودال يا از خوانين عشاير بودند .خوب انقالب سفيد
اينها را از قدرت سياسي دور كرد .تسلط بربرمنشانة آنها را از روي دوش
بخش بزرگي از جمعيت كه رعيت بود ،برداشت و دهقان را خالص كرد.
خوب اينگونه حركتها هر چند آرام صورت ميگيرد ،بيشتر مورد نظر است.
به اعتقاد من از انقالب سوسياليستي هم ميتوان دركهاي متفاوتي داشت.
شما درك ماركس را با درك پولپوت نميتوانيد يكي بدانيد .اينها دركهاي
متفاوت ،نگاه متفاوت به جهان داشتند.
حاال با اين ديدگاه اوأل من مخالف دولتي شدن همه چيز بطور كلي
هستم .تازه پيششرط دولتي كردن عقالني آن است كه دولت واقعاً نماينده
و منتخب ملت باشد ،ثانيأ ملت بايد حق تصحيح اشتباهات خود را دائماً
داشته باشد ،ثالثاً بخشهايي كه به عموم تعلق دارد ،مثل نفت ,معادن,
جنگلها ,آبها كه ثروت ملي ما است و نه تنها به ما بلكه به نسلهاي
آينده تعلق دارد ،بايد دولت ملي از آنها حفاظت كند .خوب با اين شرايطي كه
گفتم من موافق خصوصي كردن اين بخشها نيستم .يا مثالً آموزش و
پروزش كشور را نميتوان خصوصي كرد .براي اينكه يك انسان مليگرا بايد
اين درك را داشته باشد كه حق آموزش براي هرانساني بايد يكسان تأمين
شود .چنانچه اين بخش خصوصي شود بچة زاغهنشين كجا ميتواند آموزش
ببيند .يا مسئله آب ،اگر اين عرصه خصوصي شود ،آب خوردن هم گير
خيليها نخواهد آمد .به اين ترتيب يكسري عرصهها وجود دارد كه فكر
ميكنم به حيات اجتماعي ،به پرورش اجتماعي و رشد و بالندگي ملت مربوط
است و نبايد در اينها تبعيض به نفع گروهي قائل شد .اين عرصه ها را بايد
مصون نگه داشت .اما حاال اگر بيايند ،قاليبافيها يا كارخانههاي توليدي را
ملي كنند وبعد هم سقوط توليد را باعث شوند خوب اينها از همه نظر چه از
نظر عقالني و چه از نظر انساني هيچكدام مفيد نخواهد بود .فكر ميكنم
كشورهاي اروپائي هم اين دو را با تلفيق پيش بردهاند و بصورت دولتهاي
رفاه در غرب معروف شدند .تجربه خوبي است.
آقاي رئيسي سپاسگزاريم كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد.
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تاريخ تنها ثبت حوادث و وقايع بيجان و جدا از هم نيست ,روح تاريخ و حلقههاي ناپيداي اتصال جريانها را بايد بر بستر ذهنيتها ,ايدآلها ,رفتارها و گامهاي
انسان تاريخساز جستجو كرد .شنيدن حوادث دوران انقالب و سالهاي آغاز حكومت اسالمي از زبان مسئولين و دستاندركاران ,كمك شايستهاي بهفهم منطق
حاكم برآن حوادث و وقايع مينمايد.
موج گستردة انقالب ردپاي خود را براقتصاد كشور بصورت مصادرهها ,خلع مالكيت از كارخانهداران و صاحبان شركتها و صنايع خصوصي ,انتقال نه تنها مالكيت
بلكه مديريت آنها بهدولت و ايجاد مكانيسم كنترل دولتي برتجارت ,نظام پولي و خالصه بر همة شريانهاي اصلي اقتصادي كشور ,برجاي گذاشت.
دكترمحسن سازگارا بعنوان يكي از مديران جوان حكومت انقالبي در آن دورهها ,و بهياري آنچه كه از تجربههاي مستقيم خويش از اقدامات انقالبي در مقامهائي
چون معاونت وزارت صنايع يا سازمان گسترش و توسعة صنعتي و ...به ياد دارد ,اينبار در گفتگوي با تالش از حوادث آن سالها و تصميمگيريهاي تحت سلطة
گفتمان انقالبي ,سخن ميگويد .و در توضيح منطق حاكم بر آن اقدامات انقالبي ,مصادرهها و دولتي كردنها ,يادآور ميشود؛ آنچه كه در آن روزها برهمه چيز سايه
افكنده بود در حقيقت «ميراث مندرسي» بود كه بهروشنفكري دهة  40به بعد ايران منتسب ميشد« .باپيروزي انقالب اسالمي ,اين ميراث را حاكمين جديد كشور تا
جائيكه توانستند و امكان داشتند بهاجرا گذاشتند».

رفتار جمهوري اسالمي ميراث روشنفكري دهه  40است
با انتخاب مدل چيني مي خواهند اقتصاد را آزاد كنند اما سياست را نه!
گفتگو با محسن سازگارا
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تالش ـ آقاي سازگارا اينبار در گفتگويمان
ميخواهيم با شما و با ياري گرفتن از
حافظة شما به سالهاي انقالب و دورة
بنيانگذاري حكومت اسالمي و نظام
اقتصادي آن بازگرديم .ابتدا به آن فضاي
فكري و ايدهآلها و آرمانهاي اقتصادي
كه در خواستهها و شعارهاي نيروهاي
انقالبي بازتاب مييافت.
اگر خاطرتان باشد سال گذشته در
سخنراني كه در شهر هامبورگ داشتيد ،در تحليل اين دوره گفتيد؛ آنچه را
جريانهاي فكري ـ سياسي شركت كننده در انقالب در مطالبات اصلياشان
حمل ميكردند ،حكومت اسالمي با برنامهها و اقدامات سياسي و اقتصادي
خود متحقق ساخت.
اما با توجه بهاينكه نيروهاي بسيار ناهمگوني ،از نظر فكري ،در انقالب
شركت داشتند ،چگونه رهبري مذهبي و حكومت اسالمي توانست به
خواستههاي همة آنها جامة عمل بپوشاند؟
سازگارا ـ در سخنراني كه دوسالونيم قبل نخستينبار در دانشكدة فني
دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد مرحوم دكتر شريعتي و بعد از آن هم در
سخنراني دانشگاه شريف به مناسبت  16آذر داشتم ،سعي كرده بودم اين
موضوع را بيشتر از آنچه در هامبورگ گفتم بشكافم .شايد بهتر باشد در اينجا
از فرصت استفاده كرده و مقداري بيشتر در اين مورد توضيح دهم.
آنچه من تحت عنوان “ميراث مندرس” از آن نام ميبرم ،آن ميراثي است
كه بهروشنفكري دهة  40ايران منتسب ميكنم .به نظر من در مشروطيت،
كه من از آن بعنوان دورة گفتمان كودكي ياد ميكنم ،پدران ما در برخورد با
غرب و تمدن جديد بسيار ابتدائي برخورد كردند .با مفاهيم جديد ،جز نزد
پارهاي از روشنفكران آن عصر ،عمدتاً بسيار سطحي و ابتدائي برخورد شد .اما
از دل گفتمان مشروطه ،گفتمان ناسيوناليستي مسلط شد .هم رضاشاه ،هم
مصدق و جبهة ملي و هم محمدرضاشاه برسر سفرة اين گفتمان نشستند.
بهتر است اين دورة را پارادايم ناسيوناليستي بناميم .اما در دهة  40خورشيدي
يا دهة  60ميالدي در ميان روشنفكري كشور ،آنچه مسلط شد ،گفتمان
انقالبي بود .در حقيقت رژيم شاه پيش از آنكه در سال  57شكست بخورد،
ابتدا در عالم نظر و تئوري در دهة  40در برابر گفتمان انقالبي شكست
خورده بود ،تئوري حكومت محمدرضاشاه نزد روشنفكري كشور ،نخبگان

جامعه تفكر مغلوب و مقهور شد و بعد از آن بود كه در عمل نيز شكست
خورد .به نظر من اين اتفاقي است كه در مورد هرنظام حكومتي هم ميافتد.
بههرصورت تسلط گفتمان انقالبي ما را وارد پارادايم انقالبي كرد كه
مختصاتي داشت .اين مختصات هم نزد روشنفكران ديني بود و هم نزد
روشنفكران غيرديني كه وجه غالب آن ماركسيستها بودند .مختصات اين
دوره به لحاظ فكري را ميتوانم بهاين ترتيب بشمارم:
 1ـ غرب ستيزي و تجدد ستيزي
 2ـ تقدس يافتن انقالب و انقالبيگري نه به مثابه يك وسيله بلكه به مثابه
يك هدف
 3ـ ضديت با سرمايهداري وآمريكاستيزي
 4ـ تعريف عدالت به صورت عدالت توزيعي و طرفداري از سوسياليزم و
اقتصاددولتي
 5ـ تقدس يافتن طبقات سنتي و بحثهائي نظير بازگشت بهخويش ،آنهم از
نوع افراطي آن كه اين محور البته از دل غربستيزي و تجددستيزي بيرون
آمد و پيرو آن طبقات سنتي نوعي تقدس و اصالت پيدا كردند .از همين
رهگذر هم روحانيت كه هنوز سوءعملاش در مشروطيت و در دهة  20در
اذهان پاك نشده و نزد مردم زير سئوال بود ،ناخواسته توسط روشنفكري از
قَبلِ اصالت دادن به طبقات سنتي در واقع آبكشيده شد.
 6ـ بازگشت بهروستا و اصالت دادن بهعمران روستائي
 7ـ تعريف استقالل اقتصادي بهشكل خودكفائي صنعتي و بهكاربستن آن
يك جمله معروف جاللآلاحمد كه؛ اگر ما جان ماشين را در شيشه بكنيم،
غربزدگيامان تمام ميشود .حال صرفنظر از صحتوسقم آن تئوري
آلاحمد و راهحلي كه داده بود ،اين نتيجهگيري هم از مسائل پذيرفته شدة
روشنفكري دهة  40ما بود.
اينها بهنظر من محورهاي اصلي بود كه در گفتمان انقالبي برجستگي
پيدا كرد و برعقل نخبگان جامعة ما سيطره يافت .من در سال 1352
خورشيدي وارد دانشگاه صنعتي شريف شدم و بهنسلي تعلق دارم كه در واقع
اين تئوريها را به مرحلة اجرا درآورد .نسل ما چيزي بهآن ميراث اضافه
نكرد ،تنها آنها را به اجرا درآورد و حاصل آن هم شد انقالب ،انقالب
اسالمي .البته اسالمگراها توانستند پس از پيروزي انقالب ،دور را از دست
بقيه بگيرند و ساير رقباي خود را از ميدان بدر كنند .اگر چه بين خودشان هم
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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بنابراين با پيروزي انقالب اسالمي ،اين ميراث روشنفكري دهة  40را
حاكمين جديد كشور تا جائيكه توانستند و امكان داشتند بهاجرا گذاشتند.
يعني اگر براي ما غربستيزي و تجددستيزي يك اصل و يك ارزش بود،
بعد از انقالب اين مخالفت و دشمني بهحد اعالي خود رسيد و در تمام شئون
كشور جاري شد ،تا جائيكه در صدد نفي هر نظام و هر ساختاري كه در
جامعه به غرب منسوب بود برآمديم .بسياري از آنها هم دستخوش تغيير
شدند .يا اگر انقالبي بودن و انقالبيگري اصل بود ،هم تغيير رژيم شاه با
انقالب انجام شد و هم در سالهاي اول انقالب بخصوص در جمهوري اول
يعني از پيروزي انقالب تا پايان جنگ ،انقالبيگري خود را به شكل يك
ارزش نشان داد و تمام
مختصات انقالبها مانند
خشونت و خشونتورزي در
جوارح جامعه ما جاري شد.
اگر ضد سرمايهداري بودن و
ضد امپرياليسم بودن و
بخصوص در شكل ضد
نزد
بودن
آمريكائي
روشنفكري دهة چهل
اصالتي داشت ،بعد از انقالب
اسالمي بويژه در دهة 60
هيچكس حتي نپرسيد كه آيا
مثالً سرمايهداري صنعتي
براي كشورخوب است يا بد.
يا اصوالً موتور توسعه
اقتصادي سرمايهگذاري داخلي و خارجي
هست يا نه .نفس سرمايهدار بودن بد و زشت
بود .اطالق سرمايهدار خونآشام يا سرمايهدار
پليد از لغات بسيار دايمي در آن دهه شده بود.
هم طبق قانون حفاظت و توسعه صنايع
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
باقي است .مخالفت با آمريكا موضوعي
سياسي و در ارتباط با منافع مليامان نبود ،بلكه بصورت امري ايدئولوژيك
درآمد .ضديتي كه هنوز هم ادامه دارد .يا اگر سوسياليستمزاج بودن يك
اصل بشمار ميآمد ،از فرداي پيروزي انقالب همة بانكها ،شركتهاي بيمه
و صنايع ملي اعالم شد .طبق مصوبه شوراي انقالب ،زمينهايي مصادره و
تقسيم گرديد .شايد تنها تفاوت با روش كمونيستها در اين نوع كشورها اين
بود كه كلخوز و سولخوز و مزارع اشتراكي تشكيل نشد .چنانچه اين يك گام
هم برداشته ميشد هيچ فرقي با كشورهاي كمونيستي نداشتيم .بيش از 80
درصد از منابع و بنگاههاي اقتصادي كشور در اختيار دولت قرار گرفت.
اصالت يافتن طبقات سنتي كه آنهمه در ادبيات و سينماي دهه  40يا 50
بازتاب داشت ،مثالً درشكهچي يا قهوهچي همواره آدمهاي خوب و
پسنديدهاي بودند ،پس از پيروزي انقالب منجر به اين شد كه يكي از
سنتيترين طبقات اجتماعي يعني روحانيت در صدر امور قرار گرفت و به اين
ترتيب نتايج آن آموزههاي فرهنگي به اين گونه متجلي شد .اگر بازگشت به
روستا تجويز شده بود ،از فرداي پيروزي انقالب هيچكس حتي نپرسيد ،در

كشور كمآبي مانند ايران ،با نودوچند ميلياردمترمكعب يا بهروايت ديگري با
صدواندي ميلياردمترمكعب كل آب از نزوالت آسماني ،سطحاالرضي يا
تحتاالرضي ،آيا اساساً خودكفائي كشاورزي سياستي درست هست يا خير!
عمران روستائي در كشوري با  68هزار روستاي پراكنده و گاهي تنها با
بيست خانوار چه معنائي ميتوانست داشته باشد؟ تحت چهشرايطي
خدماترساني بهروستاها مقرون بهصرفه و اساساً عملي است ،هيچكس در
اين موارد هيچ سئوالي نكرد .اصالً اين امر يك فريضه بود كه جوانان
دانشجو به روستاها بروند و گندم بكارند يا مشغول خدماترساني به
روستائيان شوند .برق و آب و خانهبهداشت ،تلويزيون و تلفن به  68هزار
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
ميشد كه گوئي قفل فروبسته و مشكل ورود ما به دنياي
مدرن را حل خواهد نمود ،هيچكس نبود كه بپرسد ،مگر
اساساً صنعت در بستر اقتصادي دولتي امكان رشد خواهد
داشت؟
اين قسمت را از اين جهت ميگويم كه شايد خود من
يكي از مرتكبيناش بودم .ما در زمينههاي مختلف چه
بخش خصوصي ،دولتي يا تعاوني و
بانكها ،هركاري كه فكر ميكرديم الزم
است انجام داديم ،سرمايهگذاريهاي
بسياري كرديم كه هيچيك از آنها
اقتصادي نبودند .كارخانهها نيز دچار
مشكل شده و امروز نه تنها در خارج از
مرزهاي ايران و در بازارجهاني بلكه حتي
در داخل خاك كشور قدرت رقابت با
صنايع بينالمللي را ندارند.
منظور از اين توضيحات اين است كه
نسخههايي كه توسط روشنفكري دهة
 40در ايران پيچيده شد ،در جمهوري
اسالمي ،به مرحله اجرا درآمد .يعني
همان ميراث مندرس كه از دورة
گفتماني دهة  40برجاي مانده بود ،پس
از پيروزي انقالب به صورت برنامههاي اجرايي درآمد .عرضم را با اين نكته
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
ميكنم در جامعة ايران بويژه نزد نسل جوان ما تحوالت مهمي اتفاق افتاده
است .نزد روشنفكري جوان ما امروز هم عقل برصدر نشسته ،بنابراين
ميتوان از ليبراليسم صحبت كرد و هم پلوراليسم برصدر نشسته و ميتوان از
دمكراسي سخن گفت .مشكل جامعة ما امروز اين است كه پارادايم ليبراليسم
و دمكراسي فرارسيده و گفتمان غالب شده ،اما رهبران كشور و سياستمداران
ما اكثرشان هنوز در پارادايم قبلي بسر ميبرند .البته بگذريم از معدود
سياستمداراني كه در پارادايم ماقبل انقالبي سير ميكنند و هنوز بر سر سفرة
گفتمان ناسيوناليستي نشستهاند ،آنها ديگر دو مرحله از شرايط امروز عقب
هستند .اين موضوع يكي از مشكالت جامعه ما است.
تالش ـ از مرحله پيروزي انقالب اسالمي در بهمن  57تا مرحلة تصويب
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نهائي قانون اساسي جمهوري اسالمي يعني تا اواسط آذرماه  1358حدوداً ده
ماهي فاصله بود .در اين فاصلة زماني و پيش از آنكه خطوط اصلي
سياستهاي اقتصادي جمهوري اسالمي روشن شده و بصورت قانون تدوين
شود ،بسياري از شركتها و كارخانجات از كوچك و بزرگ بدست نيروهاي
انقالبي مصادره شده بودند .از آن روزها چه چيزهائي به خاطر داريد؟ با وجود
اينكه بعدها جمهوري اسالمي در زمينة اقتصادي همه سياستهائي را دنبال
كرد كه نيروهاي انقالبي ميخواستند ،پس چرا دولت اسالمي براي اعمال
سلطه و مديريت خود در اين كارخانهها و شركتها دائماً با اين نيروها
درگيري داشت؟
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سازگارا ـ چون از من خواستيد از حافظهام كمك بگيرم و بهآن فضا برگردم،
همينطور كه شما صحبت ميكرديد ،دائماً سعي ميكردم در ذهنم به آن فضا
و روزها برگردم .ببينيد؛ عالوه برآن بحثهاي نظري كه ذكر كردم ،بايد ديد
در ايران در عمل چه اتفاقي افتاد .مانند هرجاي ديگر دنيا وقتي ناامني در
جامعه ميشود ،بالفاصله دو بخش جامعه هستند كه عكسالعمل نشان داده
و دست بهمهاجرت ميزنند ،يكي اقتصاد و ديگري فرهنگ .هرگاه در
كشوري ناامني بروز كند نخستين اتفاقي كه ميافتد؛ توقف سرمايهگذاري و
مهاجرت سرمايه از آن كشور است و بعد از آن هم نوبت اهل فرهنگ
ميشود كه از توليد فكر باز ميمانند و گاهي هم دست به مهاجرت ميزنند.
طبيعي است كه در ايران در فرآيندي بنام انقالب اسالمي كه كشور بهتدريج
از يكسال پيش از پيروزياش رفتهرفته به كام بحران فرو رفت ،اين قاعده
نيز جاري شد .بسياري از سرمايهداران حتي پيش از آنكه مشخص شود كه
انقالب قصد مصادرة اموال آنان را دارد يا نه ،از كشور گريختند .ناامنيهاي
ناشي از انقالب نخستين موج مهاجرت را بوجود آورد .اما همانگونه كه گفتم
در ذات خود حامل بار ضدسرمايهداري ،ضد ثروتمندان و طبقات مرفه هم
بود و اين ضديتها را نيز در شعارهاي خود حمل ميكرد .بنابراين در فرداي
پيروزي انقالب و پيش از آنكه دولت يا انقالبيون برسركار آمده بخواهند يا
تصميم بگيرند كارخانجات را مصادره كنند يا زمينها و ثروتها را بگيرند،
بسياري از صاحبان كارخانجات يا صاحبان صنايع از ايران رفته بودند .اين
نخستين مشكل حكومت نوپاي اسالمي بود كه اصالً اين كارخانهها و اموال
برجاي مانده را چگونه اداره كند .تا وقوع انقالب كه كارگران در اعتصاب
بودند ،پس از پيروزي انقالب ،رهبر انقالب از همه خواست بهسركارهايشان
بازگشته و چرخهاي كشور را مجدداً به گردش درآورند .اما كارخانهها نه مدير
داشتند و نه صاحب .اولين مشكل اين بود كه اينها را چگونه بايد اداره كرد.
بهمين دليل شوراي انقالب بالفاصله يك اليحة قانوني گذراند كه به اليحة
قانوني  6738معروف شد و بهموجب آن به دولت اجازه داده شد كه براي
هركارخانهاي كه مدير و سرپرست ندارد ،مدير تعيين نمايد .دولت هم بهناچار
مديراني را براي اداره و سرپرستي اينگونه كارخانجات فرستاد تا آنها را
راهاندازي كنند .پس از آن در فاصلة كوتاهي در كميسيون شماره  2شوراي
انقالب اليحهاي تهيه شد كه معروف شد به اليحة حفاظت و توسعه صنايع
ايران .بهموجب اين اليحه صنايع كشور به چهار بخش تقسيم ميشد .بخش
اول طبق بند «الف»؛ كارخانجاتي بودند كه بهموجب ماهيتاشان بايد ملي
ميشدند و در واقع جزء صنايع مادر محسوب ميشدند .اين اصل در قانون
اسا سي نيز ذكر شده است كه صنايع مادر بايد در مالكيت دولت باشد و يكي
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
از باالي سر اين اصل قانون اساسي بگذرد .اما بهرصورت صنايع بزرگ و

مادر جزو ايندسته بهحساب آمده و هرجا كه قرار داشتند ،دولت رفته و دست
رويشان ميگذاشت و آنها را مي گرفت و بايد مطابق قيمت سال  58بهاي
آنرا تسويه ميكرد .بند «ب» اين اليحه مربوط بهسرمايهداراني ميشد كه با
تعريف آن اليحة قانوني بهدليل وابستگي به رژيم گذشته ثروتهاي
نامشروع بهدست آورده بودند و بايد اموال و امالك اين سرمايهداران مصادره
ميشد .در اين ميان ممكن بود كه كارخانهاي مثالً يك خودروسازي يا
كارخانة فوالد مشمول بند «الف» شود يعني جزء صنايع مادر بهحساب آيد.
اما اگر صاحب آن شامل بند «ب» ميشد ديگر بابت مصادرة اموال و
كارخانهاش وجهي دريافت نمينمود .اموالش مصادره ميشد پولي هم بهوي
پرداخت نميشد .در رابطه با اليحة قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران فكر
ميكنم يك ليست  52نفره بود كه شامل سرمايهداران بند «ب» شده و بايد
اموالشان مصادره ميشد .البته تشكيل كميسيوني هم در آن قانون پيشبيني
شده بود كه مركب از نمايندة دادستان ،نماينده وزارت صنايع ،سازمان صنايع
ملي و خالصه جمعي متشكل از چند نفر بود كه تعيين ميكرد كه كدام
سرمايهدار مشمول بند «ب» ميشود .فكر ميكنم طي چند سال بعد آن
افراد ثبت شده در آن ليست از  52نفر به دويستوپنجاه نفر افزايش يافت .و
بند «ج» هم شامل كارخانجاتي ميشد كه بدهيهاي آنها به بانكها از يك
حدي بيشتر بود .يعني فرمولي در آن قانون پيشبيني شده بود كه طبق آن
بدهي نسبت به سرمايه كارخانه اندازهگيري شده و حاصل تقسيم آن اگر از
يك ضريب معيني بيشتر ميشد ،آن كارخانه مشمول بند «ج» شده و دولت
موقتاً مديريت آنرا برعهده گرفته و بعد آنرا حسابرسي ميكرد .بانكها
به نسبت طلبشان سهامدار آن كارخانجات شده و با تغيير نسبت سهام بقيه
سهام به سهامداران پس داده ميشد .بند آخر ،بند «د» بود كه در واقع بند
“وغيره” بهحساب ميآمد و شبيه آن اليحة  6738مصوبه شوراي انقالب در
همان روزهاي اول انقالب در بند «د» گنجانيده شد .يعني شامل همه
كارخانجاتي ميشد كه مديران و صاحبان آن نبودند و دولت موظف بود براي
آنها مدير و سرپرست تعيين كند تا زمانيكه صاحبان آنها بازگردند .به اين
ترتيب در مورد تمام صنايع و كارخانجات چه در بند «الف» كه مصادره شده
و در اختيار دولت قرار گرفت ،چه بند «ب» كه از سرمايهداران خاص گرفته
ميشد و بند «ج» كه موقتاً دولت آنها را گرفته ،تغيير نسبت سهام داده و
بخشي از سهام را به بانكها واگذار مينمود و يا كارخانجات مشمول بند
«د» كه دولت موقتاً براي آنها مدير تعيين ميكرد ،در مورد همة آنها نقش
صاحبسهم را سازماني برعهده داشت كه تشكيل آن در همان اليحة قانوني
حفاظت و توسعه صنايع پيشبيني شده بود ،تحت عنوان سازمان صنايع ملي
ايران كه طرح آن هم برداشتي بود از مدل سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران كه در سال  1344در زمان محمدرضاشاه براي ادارة كارخانجاتي
كه دولت مستقيماً در آنها سرمايهگذاري ميكرد بوجود آمده بود .با تشكيل
سازمان صنايع ملي كارخانجات و صنايع ملي شده به اين سازمان واگذار
گرديد .اين اتفاقي بود كه در عمل در ايران افتاد و بخشي از آنهم
اجتنابناپذير بود ،بويژه در مورد كارخانجات مشمول بند «د» و اليحة 6738
شوراي انقالب .مشكل عاجلي بود كه دولت بايد آن را حل ميكرد .اما بخش
ديگر آن بهدليل ديد منفي بود كه نسبت بهسرمايهداري وجود داشت .منهم
در آن مقطع مانند بيشتر انقالبيون همينگونه به قضايا نگاه ميكردم .البته
اين بينش بعداً در سال  61كه در رأس سازمان گسترش و نوسازي صنايع
قرار گرفتم تغيير كرد .شايد به فاصله كمتر از يكسال كه دستم در آتش
ادارة كار بود فهميدم كه اتفاقاً وجود سرمايهداري صنعتي از نيازهاي مهم
كشور است كه فرمول رشد آن تنها وجود بازار آزاد و رقابت آزاد است .از
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همانجا شروع كردم بهبرخورد به ديدگاههاي سابقم .امروز كه به آن اتفاقاتي
كه رخ داد نگاه ميكنم ،ميبينم كه ما كشور را از وجود سرمايهداراني محروم
كرديم ،از سرمايهداران صنعتي كه اتفاقاً حاصل عمرشان كارخانجاتي بود كه
در ايران بوجود آورده بودند ،از وجود آدمهاي كارآفريني كه از هيچچيز،
صنايع بزرگي را بوجود آورده بودند.اما بعد بهجاي آنها بتدريج در دورة
جنگ ،سرمايهداران و پولداراني پيدا شدند كه هيچ هنري نداشتند جز
رانتخواري ،داللبازي .بدون اينكه آن زحمت و عرق جبين يك صاحب
سرماية خصوصي را كشيده باشند كه كارخانهاي را درست كرده و به راه
انداخته باشند .بگذاريد نكته ديگري را هم عرض كنم؛ به نظر من هركس
صنعت اداره كرده باشد ،ميداند كه صاحب صنعت تا يكجائي ادارة صنعت
برايش بهعنوان وسيلة تأمين زندگياش اهميت دارد ،اما از يكجائي بهبعد
جذابيت خود توسعه صنعت ،كارآفريني آن برايش مهمتر از هرانگيزة ديگري
ميشود .سرمايهداران صنعتي گروهي هستند كه اتفاقاً عشقشان توسعه
كارخانه ،نوكردن ماشينآالت آن ،بهتر و بيشتر كردن توليداتش است .از قضا
جزء آندسته از كارآفريناني هستند كه حاصل كارشان در كشور ميماند و
بهكار مردم ميآيد .حاصل زحماتشان اشتغالزاست .گروهي هستند كه در
هركجاي دنيا بايد دو دستي چسبيدشان .كسي كه اين همت را دارد كه
طرحي صنعتي را اجرا كند ،باالي سرش باشد و از دلش توليد بيرون آورد،
بايد قدرش را دانست.
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تالش ـ به منظور يادآوري حوادث مهم آن روزها ،براي انجام مصاحبههاي
اين شماره به روزنامههاي كيهان و اطالعات بهتاريخ يكي دوسال نخست
انقالب مراجعه كردم .هنگام ورق زدن صفحات اين روزنامهها با تيترها،
مقاالت و سخنان افراد و رهبراني از جريانهاي انقالبي در آن موقع ،مواجه
شدم كه حكايت از اين داشتند كه تا همين حد هم اقدامات انجام شده توسط
حكومت كه شما ذكر كرديد ،برايشان كفايت نميكرد و بيش از اينها از
حاكمين جديد در مبارزه عليه سرمايهداري و برعليه امپرياليستها قاطعيت
انقالبي طلب ميكردند .بعنوان نمونه در مصاحبه با يكي از چهرههاي
انقالبي و به نقل از وي نوشته شده بود كه“ :نه دولت بقدر كافي انقالبي

است و نه شوراي انقالب” .در جريان اختالف ميان رهبري انقالب و دولت
آقاي بازرگان هم نيروهاي راديكال اعم از مذهبي يا چپ در حين تشويق
رهبري انقالبي به اتخاذ سياستهاي راديكالتر ،بشدت برعليه دولت موقت و
اعضاي آن تبليغ ميكردند .بهرصورت اين درگيريها به نفع روحانيت
انقالبي در قدرت خاتمه يافت .اما اين پرسش همچنان باقي ميماند كه آيا
اختالفات ميان ايندو يعني روحانيت انقالبي و نيروهاي ملي مذهبي بويژه
در مورد مسائل اقتصادي بنيادين بود؟
سازگارا ـ براي پاسخ به سئوال شما اجازه بدهيد اشارهاي به جامعه شناسي
انقالب بكنم .كتابي تحت دو عنوان يكي “كالبدشكافي انقالبها” و ديگري
“كالبدشكافي چهارانقالب” به زبان فارسي ترجمه شده كه اصل آن نوشته
كرين برينتون استاد جامعه شناس آمريكائي است .برينتون اين كتاب را در
دهه  30ميالدي نوشته است كه در اصل مجموعه سخنرانيهاي اوست و
هيچ ربطي هم به انقالب ايران ندارد .نويسنده در اين مجموعه گفتارها سعي
كرده نشان دهد كه انقالبها از قوانين مشخص جامعه شناسي پيروي
ميكنند .صرفنظر از اينكه سخنان آقاي برينتون درست يا نادرست باشد ـ
كه البته اين امر هم خيلي محل مناقشه است ـ نكته درخور توجهاي كه در
تئوريهاي وي و قانونمنديهايي كه سعي ميكند براي انقالبها استخراج
نمايد ،مالحظه ميشود اين است كه خيلي خوب با آنچه در ايران و در
انقالب اسالمي اتفاق افتاد ،تطبيق دارد .شايد بههمين علت بود كه اين
كتاب در ايران فروش خوبي داشت .بسياري را هم تحت تأثير قرار داد.
منجمله خود مهندس بازرگان را كه بهنظر ميرسيد در كتاب خود “انقالب
ايران در دو حركت” كامالً متأثر از اثر برينتون ميباشد .در آن كتاب برينتون
نظرش اين است كه انقالبها وقتي كه پيروز ميشوند؛ يك حركت رو
بهچپ و راديكاليسم دارند ،از ميانه روها عبور ميكنند ،دست به نهادسازي
موازي ميزنند و ميانهروها را قرباني ميكنند و همچنان پيش ميروند تا
دوره ترميدوري انقالب و دورة وحشت و كشتار فرا ميرسد و بعد بهتدريج
اين تب بهعرق مينشيند و به سمت ميانه بازگشته و در نهايت درجائي
تثبيت ميشود .البته سخنان آقاي برينتون از اينها مفصلتر است ،من تنها
با استناد به خالصه آنها ،ميخواستم از اين منظر بگويم كه انقالب
ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است .يعني از فرداي پيروزي
انقالب حركتي تند و راديكال بهسمت چپ بوجود آمد .اين راديكاليسم
بخصوص تحت تأثير رقابتي كه ميان اسالمگرايان و ماركسيستها
وجود داشت ،تشديد هم ميشد .همانطور كه ذكر كردم رقابت ايندو
گروه به دهة  40برميگشت .اسالمگراها ،ماركسيستها را رقباي جدي
ميدانستند .من يادم است كه ما بهعنوان بخش اسالمگرا آثار
ماركسيستي را هم خوانده بوديم و مي دانستيم آنها نيروهاي مذهبي را
خردهبورژوازي ارزيابي كرده و معتقد بودند كه اينها ماهيتاً متزلزلاند و
بهقول معروف لنين چارهاي جز تجزيه ندارند .يا بايد بهسمت پرولتاريا
بروند يا بورژوازي.
تالش ـ شما هم ميخواستيد سمتگيري خود را به پرولتاريا نشان
دهيد!
سازگارا ـ بله! دقيقاً ميدانستيم كه ماركسيستها با اين قيد و با طرح
شعارهاي تندتر ،خردهبورژازي را زير فشار ميگذارند و نهايتاً هم
حكومت را بدست ميگيرند.صرف نظر از اين رقابت اين آهنگي بود كه

تالش ـ سال چهارم ـ شماره  22ـ اسفند /فروردين 1383

14

در همة انقالبها؛ انقالب روسيه ،فرانسه و انقالبهاي انگليس و آمريكا
يعني چهار انقالبي كه برينتون مورد بررسي قرار داده وجود داشت .اين
حركت بهسمت چپ و راديكاليسم ،اين پديده ،در انقالب ايران هم وجود
داشت .از فرداي پيروزي انقالب ،بدون آنكه مسئله در اختيار و كنترل كسي
باشد ،تحت فضاي عمومي انقالب ،يك مسابقة چپروي و تندروي تحميل
گرديد .يعني اگر ـ فرض كنيد ـ صحبت از “سرمايهداري پليد و خونآشام”
مطرح ميشد ،رهبر انقالب ،آقاي خميني ،ميگفت؛ من خودم از ظلم خوانين
و فئودالها آگاه هستم و بايد چنين و چنان كرد .يا اگر بحث كارگران بود،
مطرح ميشد كه پيغمبر بهدست كارگر بوسه زد و كارگر اينطور اصالت دارد.
پس بايد هرچه كارگران ميگويند ،ما هم بگوئيم! و هكذا! بنابراين بازرگان
كه خودش مرد آزاديخواه و سليمالنفسي بود و در سياستهايش هم اصوالً
آدم معتدل و ميانهروئي بود ،اين تصور را داشت كه از فرداي پيروزي انقالب
ميتواند از مردم بخواهد كه بهخانههايشان بازگردند .دستشان درد نكند،
خسته نباشند كه انقالب كردهاند ،حاال بايد بگذارند كه دولت بهكارهايش
برسد .سخنراني ايشان در دانشگاه تهران ،با همين مضمون و با همين تصور
بود .با همين تصور غلط از انقالب در آن فضاي انقالبي طبيعي است كه اين
دولت موقت بود كه آن “جناح ميانهروئي” شد كه موج توفنده و خشمگين
انقالب آنرا روبيد و از سرراه خود برداشت .روحانيون عضو شوراي انقالب و
بيرون از آن تنها كاري كه كردند ،جهت جامعه و آنچه را كه ميخواست
دريافتند و با آن همراه شدند .كاري كه روحانيت شيعه بخوبي از عهدة آن
برميآيد .روحانيت شيعه اگر استعدادي داشته باشد همين است .اين جهت را
روحانيت بهتر از مهندس بازرگان تشخيص داد .صرفنظر از اينكه آيا با
تئوريهايش ميخواند يا نه ،در اين مسابقه تندروي با راديكالهاي جامعه
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
نمايد .همانگونه كه ميدانيد ايشان هم به آبان سال  58نرسيده مجبور به
استعفا شد .البته سه ماموريتي را كه دولت موقت ايشان داشت كموبيش
بهسرانجام رساند .ولي بهرحال كمي هم زود هنگام از كار كناره گرفت.
ضمن اينكه از مدتي قبل آن كشمكش در درون شوراي انقالب شروع شده
بود .حتي كار به تلويزيون هم كشيده شده بود .بطوريكه نكاتي را كه
مهندس بازرگان مطرح ميكرد ،مرحوم دكتر باهنر از طرف روحانيون شوراي
انقالب ميآمد و جواب ميداد .بههرحال در آن زمان لقبي كه بهمثابه فحش
و ناسزا تلقي ميشد يعني “ليبرال” و “سازشكار” را به آقاي بازرگان و دولت
ايشان نسبت ميدادند .البته سالها بعد يادم است وقتي مرحوم بازرگان مقالة
“معنا و مبناي ليبراليسم” نوشته دكترسروش را در مجلة كيان خوانده بود
(به نقل از يكي از دوستان) گفته بود؛ اين نكاتي كه در مورد ليبراليسم
نوشتهايد ،چيز بدي نيست كه به ما نسبت ميدهند .اينكه چيز خوبي است!
خوب بهنظرم در ابتداي انقالب آن جهت عمومي گريزناپذير بود .زيركي
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
يا مخالف .لذا در اين كلنجار دولت سقوط نمود.
تالش ـ در مضمون برنامهها و عملكردهاي اقتصادي چطور؟ آيا مليون و
ملي ـ مذهبيها با روحانيت برسر مضمون اين برنامهها اختالف اساسي و
بنيادين داشتند؟ اگر خاطرتان باشد در آن زمان شعارها و هدفهائي وجود
داشتند كه خيلي پررنگ بودند .مانند “خودكفائي اقتصادي”“ ،موازنة منفي”

به صورت سياست “نه شرقي  ،نه غربي” و امثالهم .هريك از اين شعارها
توسط طيفهاي مختلف از مليون گرفته تا ملي مذهبيها يا جريانهاي
بسيار راديكال چپ يا مذهبي دنبال ميشدند.
نخستين پرسش اين است كه آيا اساساً در آن مقطع تصور روشن و دقيقي
در مورد مضمون اين شعارها و پيامدهاي آنها وجود داشت؟ سئوال ديگر
اينكه با توجه بهسطح فكري و فرهنگي جامعه آيا در پي اين مطالبات و
شعارها چيزي بيشتر از آنچه كه حكومت اسالمي انجام داد يعني مصادره و
دولتي كردن گسترده وجود داشت؟
سازگارا ـ البته در آن روزها هنوز اصطالح ملي ـ مذهبي رايج نبود و اين نام
شايد تازه در انتخابات مجلس ششم مطرح شد .ولي آنچه من تا االن گفتم
شايد بيش از همه بهشخص مرحوم مهندس بازرگان برگردد .از اين حيث
دولت ايشان خيلي يكدست نبود .بهعنوان نمونه دكترسامي كه وزير بهداري
كابينه مهندس بازرگان بود ،طب را ملي اعالم كرد كه بهنوعي دولتساالري
در امر طب و پزشكي كشور بود .يا اگر حافظهام ياري كند و دچار اشتباه
نشوم ،هنگامي كه آقاي داريوش فروهر وزير كابينه ايشان شد ،ناگهان
حداقل دستمزدها را دو يا سهبرابر اعالم نمود .و مهندس بازرگان بهعنوان
نخستوزير ميگفت؛ من خبر تصميم بهاين مهمي را از راديو شنيدم،
تصميمي كه بهلحاظ اقتصادي بسيار مهم است و از جوانب مختلف تأثيرات
بسيار گستردة اقتصادي دارد .يا ساير اعضاي كابينة بازرگان نميشود گفت
همه طرفدار اقتصاد آزاد يا سرمايهداري بودند .بههيچوجه! آن جو غالب
انقالبيگري و كالً فضاي فكري كه من تحت عنوان ميراث روشنفكري دهة
چهل برشمردم ،در آن مقطع حاكم بود .اتفاقاً داستان نهشرقي نه غربي نكته
درستي است كه برآن دست گذاشتيد .اين شعار كه در جمهوري اسالمي
مطرح شد ،در حقيقت چيزي نبود جز بيان جديدي از همان سياست موازنه
منفي مرحوم دكتر مصدق ،كه ممكن است در دورة دكتر مصدق و در فضاي
جنگ سرد و آن روزگار وجهي ميداشت ،اما در گفتمان انقالبي كه بيشتر
يك گفتمان انترناسيوناليستي است ،خيلي نبايد سراغي از اين شعار بگيريد.
اين يكي از اجزاء گفتمان ناسيوناليستي برجاي مانده بود كه در دورة
انقالبيگري در جمهوري اسالمي با قدرت دنبال شد و تا همين امروز هم
دنبال ميشود .امروز كه وارد عصر جهاني شدن (گلوباليزيشين) شدهايم و
منفعت ملي ما ايجاب ميكند ،همسوئي مناسبي با اين پديده داشته باشيم،
هنوز شما ميبينيد كه نسل قبلي ما و بسياري از جريانات سياسي ما سرآن
سفره نشسته و از جايشان تكان نميخورند .مرادم اين است كه در آن روزگار
بايد شخص مهندس بازرگان را استثناء دانست .او فرد دمكرات و ميانهروئي
بود ،اما تسلط گفتمان انقالبي خيلي از جوارح و اعضاي دولت ايشان را هم
تحت نفوذ داشت .همانطور كه گفتم ،انقالبيگري گفتمان غالب بود .در واقع
نبايد توقع داشته باشيم كه در آن مقطع خيلي از افراد جرأت كرده باشند
خارج از اين حوزه حركت كنند .اگر هم بودهاند ،مطمئن باشيد؛ بافشار و زور
و برچسب سازشكار ،سرمايهدار ،نوكر امپرياليسم يا لغات ديگري كه آنروزها
رايج بود ،حتماً از صحنه كنار رفتهاند يا الاقل در آن فضا صدايشان مخاطبي
پيدا نكرده و بهنيروهاي منزوي و منفرد بدل شدهاند.
تالش ـ داخل پرانتز و جهت رفع پرسش احتمالي يادآوري خوانندگان منظور
از آن سه وظيفه كدام وظائف بود كه اشاره كرديد مهندس بازرگان به هنگام
تشكيل دولت موقت برعهده داشت و كموبيش هم آنها را بهسرانجام رساند؟
سازگارا ـ اگر حافظهام ياري كند ،سه وظيفه بود كه در حكم آقاي خميني به

تالش ـ سال چهارم ـ شماره  22ـ اسفند /فروردين 1383

مهندس بازرگان در تشكيل كابينه قيد شده بود؛ برگزاري انتخابات مجلس
موسسان كه بعداً بهمجلس خبرگان تبديل شد ،تدوين قانون اساسي و
برگزاري انتخابات برمبناي قانون اساسي جديد كه طي آن دولت جديد
منصوب ميشد .از اين سه وظيفه دوتاي آن انجام شد .اما در مورد سومي،
در اثر استعفاي زودهنگام مهندس بازرگان ،شوراي انقالب عهدهدار دولت
شد تا انتخابات رياستجمهوري برگزار شد .دوستان جهت اطمينان در مورد
اين سه وظيفه ميتوانند به كتاب “سقوط دولت بازرگان” كه متن حكم آقاي
خميني در آن درج شده مراجعه نمايند( .من االن به اين كتاب دسترسي
ندارم).
تالش ـ برگرديم به حوزة فعاليتهاي شما در حكومت انقالبي .شما از همان
نخستين روزهاي بنيانگزاري حكومت اسالمي در مقام و مسئوليتهاي
مستقيم ادارة كشور بوديد و بيشترين زمان اين دوره را كه تقريباً  8ـ  9سال
( 81ـ  )89طول كشيد در ارتباط مستقيم با مسائل اقتصادي مهم كشور قرار
داشتيد .در پست معاونت وزارت صنايع سنگين ،رياست سازمان گسترش
صنايع ،و اگر اشتباه نكنم در مقطعي نيز در تنظيم برنامههاي كالن اقتصادي
و بودجة كشور شركت داشتيد يا حداقل در جريان آن بوديد .در چنين پست و
موقعيتي طبعاً از اوضاع اقتصادي كشور و بخشهاي مختلف آن از جمله
بخش خصوصي اطالع داشتيد .با اين پيشفرض ،ممكن است بفرمائيد،
حكومت اسالمي و مديران آن ،كشور را در چه وضعيت اقتصادي تحويل
گرفتند؟ واحدها ،بنگاهها و شركتها بخصوص صنايع ايران در چه وضعي از
نظر بازدهي اقتصادي قرار داشتند؟
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سازگارا ـ ببينيد به آمار اقتصادي كشور كه رجوع كنيد سال  56از هرحيث در
دورة شاه ،سال ركورد است .هم درآمد نفت ( 26/5ميليارد دالر) و هم
بهلحاظ توليد ناخالص ملي و توليد در بخشهاي مختلف.
سال  57هم بهدليل اينكه كشور درگير انقالب شد ،شايد بشود گفت سال
ركود .همه چيز به تعطيلي كشيده شده بود ،چندماهي از سال توليد نفت
متوقف شده و كارخانجات خوابيدند .اعتصابات درگير بود .بنابراين آنچه كه
فرداي  22بهمن  57حكومت نوپاي انقالبي گرفت ،مملكتي بود در وضعيت
تعطيل سراسري .مديران ردههاي مختلف چه در بخش خصوصي و چه
دولتي رفته بودند .هرج و مرج و آنارشي ،طبيعتاً در يك كشور انقالبزده
حاكم بود.
تالش ـ خوب اين سال استثنائي و سال انقالب بود.
سازگارا ـ بله سال استثنائي است .يكماه و  8روزش هم نصيب دولت
انقالب ميشود .اما سال  58سالي است كه كامالً معلوم است ،چه در بخش
صنعت ،چه در كشاورزي و ساير بخشهاي كشور آمار به داليل مشكالت
كشور پائين است .سال  59هم كه شايد كشور بتدريج رو بهآرامش ميرفت
آتش جنگ درست از نيمة سال يعني  31شهريور افروخته ميشود و دوباره
همه چيز را بهتالطم مياندازد .در سال  59نه تنها جنگ بلكه تنشهاي
سياسي و درگيري بشدت در كشور جريان دارد .فيالمثل دائم بين
رئيسجمهور و نخستوزيرش دعوا بود .در داخل خود هيئت وزيران هم
درگيري بود .بعضي از وزرا به رئيسجمهور و تعدادي ديگر از آنها
بهنخستوزير منسوب بودند .در چند استان چنين كشوري هم جنگهاي
جدائيطلبانه يا بهرصورت مبتني بر اختالفات قومي و عقيدتي جريان داشت.

در همين شرايط مسئله حمله خارجي پيش آمده و مشكالت عديدهاي را
براي كشور بهوجود آورده بود .يك نمونه كوچك آن از كار افتادن
بندرخرمشهر و بندرامام خميني يا شاهپور سابق بود كه مشكالت عظيمي را
به كشور تحميل ميكرد كه سادهترينش صف طوالني كشتيهايي بود كه در
بندرعباس ـ تنها بندر كارآمد كشور ـ منتظر تخليه بارشان بودند .يا بحراني
كه در حمل و نقل كشور ايجاد شده بود ،كمبودي كه در اثر از كار افتادن
پااليشگاه آبادان بهدليل جنگ ،در امر سوخترساني بوجود آمده بود و دهها
مشكل كوچك و بزرگ ديگر .بهرصورت همة حوادثي كه جنگ بالطبع
بهدنبال خود داشت گريبان كشور را گرفته بود .درسال  60هم كه
درگيريهاي خونين و مسلحانه در داخل شهرها اتفاق افتاد ،نخستوزير و
تعدادي از وكال كشته ميشوند .رئيسجمهور فرار ميكند .تأثير اين
تنشهاي سياسي در كشوري جنگزده و انقالبزده را ميتوانيد بر روي آمار
اقتصادي ببينيد .هم در بخش صنعت و هم كشاورزي و هم خدمات .بويژه
اينكه در اين سالها درآمد نفت هم بهدليل پائين آمدن قيمت نفت در سطح
بينالمللي پائين ميآيد .به نظرم از سال  61است كه آرام آرام مديريت جديد
كشور مستقر شده و درآمد نفت هم قدري باال ميرود .در جبهههاي جنگ
هم فتح خرمشهر اتفاق ميافتد .آن التهاب و درگيري اوليه از بين ميرود.
استان بزرگي مثل خوزستان آزاد شده و در پنج استان درگير در جنگ قواي
مهاجم را بيرون ميكنند .بههمين دليل از سال  62بهبعد وضعيت توليد بهتر
شده و آمار بهبود مييابد .من طبعاً ميتوانم به صنعت ارجاع دهم .از آبان 61
در پست رياست هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار
گرفتم .در آنروزها دغدغة اصلي همة ماهائي كه مسئوليتها را ميپذيرفتيم،
حل بحرانهائي بود كه بيش از همه از قَبلِ جنگ تحميل شده بود .مثالً
حمل ورقة آهن به كارخانجات لولهسازي و حمل محصوالت آنها كه در
خدمت جنگ بود بهدليل كمبود كاميون مسئله عظيمي بود .يا نمونه ديگر
امر تمام كردن اسكلة شهيدرجائي در بندرعباس بايد بهسرعت انجام
ميگرفت تا كشتيها بتوانند پهلو بگيرند و آن صف عظيم در دريا كوتاه شود.
روزي كه جنگ شروع شد ذخيرة گندم كشور مجموعاً براي  6روز بيشتر
كفايت نميكرد .ذخيرة گندم پارهاي از شهرها صفر بود .بنابراين دولت تازه
پشتميز نشسته آقاي رجائي بايد بهسرعت گندم ميخريد ،طوري كه ناچار
معاون وقت وزارت بازرگاني آقايدكترجمشيدي مجبور شد سوار هليكوپتر
شده و كشتي گندم را روي دريا بخرد و در مدت كوتاهي كشتي بيايد پهلو
بگيرد ،بارش را تخليه كند و گندمش برسد به شهرهاي مختلف .اين نوع
مشكالت از سال  62مقداري بهبود پيدا كرد .درآمد نفت هم بهسطح 21
ميليارد دالر بازگشت .بنابراين تعجبي ندارد كه آمار اقتصادي و آمار توليدي
بهبود پيدا كند .من البته ميتوانم در مورد كارخانجات سازمان گسترش
صحبت كنم و در آن موقع حدود يكششم صنعت كشور در سازمان
گسترش متمركز شده بود .آمار توليدات كارخانجات سازمان در سال 62
بهبيستوشش درصد بيشتر از سال  56كه ركورد زمان شاه بود ،رسيد .سال
بعدهم توانستيم  11درصد بيشتر از سال  62توليد كنيم .طرحهاي صنعتي را
كه نيمهكاره مانده بود و بسياري از آنها از چند سال قبل از انقالب دچار
مشكالت شده بودند ،مثل واگنسازي پارس در اراك توانستيم
مشكالتاشان را برطرف كنيم .مشكالت حقوقي پيمانكاران معطل مانده،
قراردادهاي خارجي نيمهتمام ،ماشينآالت رها شده در بروبيابان مثل
تراكتورسازي تبريز و ...را توانستيم سروسامان بدهيم .در اجراي طرحهاي
صنعتي از برنامههاي پيشبيني شده سازمان برنامه و بودجه جلو افتاديم.
بودجهاي اضافه هم گرفتيم و  110درصد در واقع اجراي پروژه كرديم .در
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سال  63هم توليد ناخالص ملي باالتر از سال  56گرديد .بخش بزرگي از آن
تحت تأثير تكان خوردن بخش صنعت بود .بههر جهت از سال  64و 65
بهبعد مشكل ديگري بروز كرد .هم درآمد نفت پائين آمد و هم فشار
هزينههاي تورمي جنگ ،اثر بسيار بدي بر اقتصاد كشور گذاشت ،بحدي كه
سال  67مجدداً يكي از بدترين سالهاي اقتصادي ايران شد .يكي از داليلي
كه جنگ در سال  67تمام شد همين بود كه نفس دولت و نفس كشور
بهلحاظ اقتصادي بهشماره افتاده بود .نخستوزير وقت آقاي مهندس
موسوي در آن موقع به رهبر انقالب اعالم كرد كه دولت ديگر توانائي
اقتصادي ادامة جنگ را ندارد .پس از اتمام جنگ دوباره امكان بازسازي
اقتصادي فراهم ميشود .يك نكته را الزم است اينجا ذكر كنم و آن اين
است اقتصاد ايران بعد از پيروزي انقالب بيشتر مديران جوان را تجربه كرد.
شايد مقداري هم ناگزير بود ،زيرا بسياري از مديران سابق رفته بودند يا
تصفيه و يا بركنار شده بودند يا هرچيز ديگر .اين تجربة مديران جوان هم
مثبت بود و هم منفي .منفي از اين جهت كه بههرحال بيتجربه بودند و
خيليها بقول معروف با سركچل مملكت سلماني يادگرفتند .مثبت از اين
جهت كه مملكت انقالبزده و جنگزده ،پركشمكش و پرمشكل
بادرگيريهاي دائمي اجتماعي و سياسي بدست مديراني اداره ميشدكه هم
به انقالب اعتقاد داشتند و هم از قضا خوب از پس مشكالت برميآمدند .يعني
كمبود تجربه را با انگيزههاي فراوان ،نيروي جواني و شب و روز كاركردنشان
جبران ميكردند.
نكته آخري را هم عرض كنم؛ من يكبار در مقالهاي مقايسهاي ميان
دهههاي مختلف سالهاي  37تا  77انجام دادم .با اين استدالل كه براي
بررسي اقتصادي ،يكسال را نميتوان مالك قرار داد .آمدم و اين  40سال
را به چهار دهه تقسيم كردم 37 .تا  47 ،47تا  57 ،57تا  67 ،67تا ,77
متوسط توليد ناخالص ملي ،متوسط درآمدسرانه ،متوسط سرمايهگذاري و
همچنين متوسط سرمايهگذاري سرانه در اين چهار دهه را با هم مقايسه
كردم .تا ببينم در هركدام از اينها چه اتفاقي افتاده است .بدترين دهه از 37
تا  47شد .پائينترين ارقام مربوط به اين دهه است .اين دهه در واقع دورهاي
است كه درآمد نفت اصالً باال نرفته و در دنيا قيمت نفت پائين است .دهة
 47تا  57در ميان اين چهاردهه رتبه اول را كسب ميكند .باالترين ارقام
مربوط به اين دهه است .دهه  57تا  67در واقع دهة انقالب و جنگ رتبه
سوم را كسب ميكند اما دهة  67تا  77در جايگاه دوم قرار ميگيرد كه در
اين دهه نه جنگ بود و نه انقالب و درآمد نفت هم خوب شده بود .دهه 57
تا  67يعني دهة جنگ و انقالب عليرغم اين دو مشكل بزرگ ركوردي بهتر
از  37تا  47بدست آورد .با وجوديكه در اين سالها گاهي نفت مشكالت
خيلي عجيب داشت .فكر ميكنم براي مقايسه منطقي بهتر است كه دههاي
نگاه كرده و شاخصهاي كالن اقتصادي را با هم مقايسه كنيم.
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
شماست ،يعني دههبندي كردن چهل سال گذشته ،به اين نتيجه رسيدهاند
كه از اوايل دهه 40تا سالهاي نخست دهة  50را بهترين دورة اقتصادي
ايران بايد بهحساب آورد .بويژه در زمينة رشد و پويائي بخش خصوصي .شما
هم حتماً ميدانيد بيشتر صنايع بزرگ ايران در بخش خصوصي در واقع در
اوائل دهة  40پايهگذاري شدند ـ عليرغم آن مشكل درآمد نفت كه خودتان
بهآن اشاره كرديد با امكانات محدود زيربنائي در كشور ـ تأسيس بسياري از
بانكها خصوصي يا شركتهاي بيمه در اين زمان صورت گرفته و طي اين

دهه از بنيانهاي محكمي برخوردار شدند .ارزيابي مثبت همين محافل
اقتصادي در اين دهه تا حدي است كه حتي آنرا بهعنوان الگوي اقتصادي
بهحكومت اسالمي توصيه ميكنند.
سازگارا ـ ببخشيد! من نميتوانم خيلي با نظرات اقتصادداناني كه اشاره
ميكنيد ،موافق باشم .اين حرف بايد متكي بهآمار و ارقام باشد .بخصوص
اينكه در دهة  40بهلحاظ توسعه اقتصاد دولتي .بحث تنشزدائي با بلوك
شرق مطرح شده بود و قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي بلوك شرق بسته
ميشد .همين سازمان گسترش كه بنده مسئول آن بودم ،در آن سالها
براساس مدل شرقي درست ميشود و كارخانجاتي مانند ماشينسازي تبريز،
ماشينسازي اراك و تراكتورسازي حاصل آن تفكر است.
تالش ـ درست است ،اما در مقابل بهعنوان نمونه تأسيس كارخانجات
ايرانناسيونال ،گروههاي صنعتي البرز ،خاور ،شهريار ،بهشهر ،برخي از
بانكها خصوصي نظير ايرانوژاپن ،بانك صنايع يا صندوقهاي پسانداز
مسكن و ...مربوط بهآن دورهاند.
سازگارا ـ بله منظور من اين كارخانجات دولتي است .در اين دوره اين
كارخانجات ناموفق بودند .و من وقتي مسئوليت آنها را بعهده گرفتم با
كوهي از بدهي و زيان انباشته ،مواجه بودند .البته همانگونه كه اشاره كرديد،
پارهاي كارخانجات خصوصي هم شكل گرفتند ،ولي بعد از رشد درآمد نفت از
سال  1349بهبعد ،روند سرمايهگذاري بخش خصوصي و توسعه اين
كارخانجات خصوصي در ايران بشدت باال گرفت .من بههرصورت فكر
ميكنم قضاوت درست را بايد براساس آمار و ارقام انجام داد .سازمان برنامه
و بودجه در اين زمينه منبع بسيار خوبي درست كرد كه بصورت نرمافزاري
تحت عنوان اقتصاد ايران است و از همان سال  1336خورشيدي تا امروز
سعي كردهاند تمامي آمار و ارقام را در آن جمعآوري نمايند .بخصوص كار
مهمي كه كردهاند مغايرتهايي كه عموماً ميان آمار بانك مركزي و وزارت
دارائي و سازمان برنامه وجود دارد را برطرف كردهاند .در اين نرمافزار همة
اين اعداد و ارقام نقل شده است .آنهم بهتفكيك در مورد بخشهاي
مختلف و با استناد بهجمعيت كشور و درآمدها از زواياي گوناگون.
البته در نكتهاي ميتوانم با آن اقتصاددانان موافق باشم آنهم بصورت
مشروط .اگر رشد درآمد نفت را از سال  49تا  57بيرون بياوريم ،آنگاه ممكن
است نتيجه چيز ديگري بشود .ممكن است ،نميدانم .ولي بهرصورت بهنظرم
انكارناپذير است كه تغيير درآمد نفت در اقتصاد كشور همة بخشها را تحت
تأثير خود قرار داد .در سالهاي  49تا  56يعني سالهايي كه شاه يا
نخستوزير آقاي هويدا هم ميگفتند؛ رشد اقتصادي  8درصدي حتي 11
درصدي يا  12درصدي وجود دارد و اقتصاد ايران جا افتاده ،اما اگر درآمد
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
حاضر بشدت اين پرسش در جامعة ايران مطرح است كه چگونه ميتوان
شرايط جلب سرمايههاي خصوصي را فراهم نمود .چگونه و تحت چه
شرايطي اين بخش ميتواند دوباره فعال شود.
بهرصورت در آن سالها توسط مديران وقت و ادارهكنندگان كشور
اقداماتي صورت گرفت و قوانيني بهتصويب رسيد كه باعث جلب اعتماد و
بكار افتادن سرمايههاي خصوصي گرديد .اما با تمام توصيفي كه شما از
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سازگارا ـ اگر شما از زاويه بخش خصوصي ببينيد كامالً درست است .وقتي
من ميگويم مديران جوان موفق بودند و ميتوانستند توليد بكنند ،منظورم
بربستر يك اقتصاد دولتي بود .اما در جهت كلي ،براي سرمايهگذاري بخش
خصوصي به هيچوجه در سالهاي بعد از انقالب فضاي مناسبي وجود
نداشت .روند انتقال و خروج سرمايه از كشور ادامه داشته و هنوز هم ادامه
دارد .هنوز هم جمهوري اسالمي داراي اقتصادي بشدت حكومتساالر است.
امنيت مطلوب سرمايهگذاري داخلي و خارجي ديده نميشود .سرمايهگذاري،
اقتصادي را ميطلبد ,كه در آن فضاي رقابتي حاكم باشد .روي ديگر سكه
رقابت آزاد اقتصادي رقابت آزاد در عرصه سياست و قدرت است .يعني آزادي
اقتصادي ،آزادي سياسي ميطلبد و بالعكس آزادي سياسي بعنوان يكي از
مقدمات خودش نيازمند آزادي اقتصادي است .آزادي در عرصه قدرت كه اگر
اسمش را دمكراسي بگذاريم ،نيازمند رقابت در عرصه بازار و توليد ثروت
است .هردوي اينها هنوز در جامعة ما غايب هستند .بويژه بهدليل غيبت
دمكراسي بهنظر من ،نميتوانيد انتظار داشته باشيد كه سرمايهداري پا بگيرد.
و اين شايد يكي از انتقاداتي بود كه من در سخنراني خود در دانشگاه امام
خميني (مدرسه عالي قزوين) در رابطه با سخنان آقاي خامنهاي و پيام ايشان
در مورد حل مشكل بيكاري مطرح كردم ،كه البته بحث مفصلي است .اما در
آن سخنراني تكيه من براين نكته بود كه مشكل بيكاري هنگامي حل خواهد
شد كه اشتغال ايجاد شود .براي ايجاد اشتغال بايد سرمايهگذاري صورت
گيرد .سرمايهگذاري مؤثر در ايجاد اشتغال وقتي عملي است كه بخش داخلي
يا خارجي سرمايههاي خود را در كشور بكار اندازد و هر دوي اينها وقتي پا
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
پاسخ بهآقاي خامنهاي بايد پرسيد ،هنگامي كه خود واليتفقيه و وليفقيه
مانع چنين رقابت آزادي ميشود ،چگونه توقع داريد مشكل اشتغال حل شود.
تالش ـ بنابراين مخالفت شما با متخصصين اقتصادي است كه بدون توجه
كافي به غيبت دمكراسي و نبود شرايط سالم و آزاديهاي سياسي ـ
اجتماعي ،برمسئله خصوصيسازي و آزادي اقتصادي پافشاري ميكنند.
سازگارا ـ بله درست است .اقتصاد آزاد فقط مالكيت بخش خصوصي بر
مؤسسات اقتصادي نيست .لوازم ديگري ميخواهد كه آنها نيز بايد مهيا
باشد تا كاركرد اقتصاد آزاد مثبت باشد .در غير اينصورت موجب ميشود
هركسي كه بهمراكز قدرت نزديكتر باشد ،دستش در سوءاستفاده بازتر شود.
آزادي در عرصة اقتصادي بدون آزادي در عرصة سياسي نه فقط مشكلي را
حل نميكند بلكه منشاء سوءاستفادة مالي ،و منشاء ايجاد ثروتهاي كالن و
رانتهاي عجيبوغريب خواهد شد .غير از تاثير اقتصاد و سياست بر يكديگر،
در درون بخش اقتصادي هم خصوصيسازي به معني واگذاري مالكيت
بهبخش خصوصي بهتنهايي مشكل را حل نميكند .غير از مسئله مالكيت،
براي اقتصاد آزاد همچنين بستر ديگري هم الزم است .آنهم خود روابط آزاد
اقتصادي و مسلط شدن قانون عرضه و تقاضا بر بازار و دخالت هرچه
محدودتر دولت در سيكل اقتصادي است .امروز بخصوص در عصر جهاني
شدن ،پديدهاي تحت عنوان بازار جهاني بههمة اينها اضافه شده كه اگر

براي آن مبارزه نشود ،اقتصاد ملي در پشت درهاي بسته محكوم بهشكست
خواهد بود .بگذاريد مثالي بزنم .فكر ميكنم ايران و تركيه دو كشوري
هستند كه بهلحاظ جمعيتي تقريباً معادل و بهلحاظ سطح توسعة نيروي
انساني كموبيش همترازند .پيشينة تاريخي ـ تمدني و ساير وجوه
اجتماعياشان هم خيلي از هم دور نيست .يكي نفت دارد كه ما باشيم ،آن
ديگر كه تركيه است ،نفت هم ندارد .قبل از پيروزي انقالب در سال 56
درآمد سرانه تركيه در حدود  400دالر و در ايران اين رقم حدود چهارهزار
دالر بود .صادرات اين كشور عمدتاً اقالم سنتي مانند لبنيات ،گوشت و
امثالهم بود كه بهمبلغي حدود  4ميليارد دالر در سال ميرسيد .دورة
زمامداري اوزال در تركيه مقارن زمامداري آقاي مهندس موسوي در ايران
بود .در دو كشور تقريباً مشابه از اين مقطع دو سياست متفاوت بهاجرا گذاشته
شد .در ايران سياست اقتصادي درهاي بستة مبتني بر خودكفائي و مالكيت
دولتي .برنامهريزي متمركز و ساير مشخصههائي كه صحبت آنرا كرديم.
تركيه اما راه مخالفي را در پيش گرفت .سياستهاي درهاي باز،
خصوصيسازي ،اقتصاد مبتني بر بازار و پشتيباني از سرمايهگذاري خارجي و
تالش براي دستيابي بهبازارهاي جهاني .نتيجه اين دو جهتگيري متفاوت
در اين دوكشور اين شد كه امروز درآمد سرانهامان حدود هزاروپانصد دالر
است .در حاليكه در تركيه 3هزار دالر است .يعني به دو برابر ما افزايش
يافتهاند ،و آنگونه كه خودشان پيشبيني ميكنند ،در تالشند طي چندسال
آينده سطح صادرات تركيه را از 50ميليارد دالر فعلي به 100ميليارد دالر
افزايش دهند .در دوره اوزال و پس از آن بهتدريج از صادرات محصوالت
سنتي بهصادرات كاالهاي توليدي ديگر نظيرپارچه و پوشاك و كاالهاي
صنعتي و پيشرفته منتقل شده اند .بهعنوان نمونه ميزان صادرات پارچه و
پوشاك اين كشور بهسراسر جهان به دهميليارد دالر رسيد.
من فكر ميكنم ،اين مقايسه بسيار آموزنده است .پاسخ سوال شما هم اين
جاست .اگر چه ما حضور مديران جوان را پس از انقالب تجربه كرديم،
مديراني كه بافداكاري خالءهائي را پركردند و زحمت كشيدند ،از حمايت و
ياري مردم هم برخوردار بودند .اما بهدليل نادرست بودن سيستم تمامي آن
تالشها ،حاصلي بهبار نياورد و ما راه سقوط اقتصادي را در پيش گرفتيم.
غير از سقوط اقتصادي با مقولههائي نظير رانتخواري و فساد اقتصادي هم
رو به رو شديم .يعني عوارضي كه ناشي از اقتصادهاي دولتي است .فكر
ميكنم ،اين حرفهائي هم كه گاهي زده ميشود ،مثل انتخاب مدل چيني
كه بهكام عدهاي از حكام ما هم شيرين ميآيد و فكر ميكنند راهي را كشف
كردهاند كه ميتوانند اقتصاد را آزاد كنند ،اما سياست را نه ،برداشت اشتباهي
است .توجه ندارند كه اوالً چين دنيائي خاص خودش است و با همهجاي
ديگر دنيا متفاوت است .ثانياً چين هم بهتدريج دارد به سياستباز روميكند.
مطمئناً هنگامي كه بخش خصوصي در چين بقدر كافي رشد بكند ،سهم خود
را از قدرت خواهد خواست و نوعي تكثرگرائي ،پلوراليسم در سياست چين هم
بوجود خواهد آمد .بسيار عاقالنه است كه ما اگر ميخواهيم راه اقتصاد آزاد را
در پيش گيريم ،از ابتداي اين راه طراحي كرده باشيم .با توجه بهاينكه ما آن
دشواريهاي جامعهاي با جمعيت  1/3ميلياردي چين يا آن موانعي را كه
حزب كمونيست چين و بوركراسي سابقهدار اين كشور ايجاد كرده ،نداريم.
بنابراين بهتر است ،شيپور را از سرگشادش ندميم .مثل آدميزاد ،اگر
ميخواهيم اقتصادمان را نجات بدهيم ،تن به لوازم آن هم بدهيم .تن بدهيم
به مقدماتش كه دمكراسي و تكثرگرائي در سياست است.
تالش ـ صحبت از پيامدهاي ناهنجار اقتصاد متمركز دولتي شد .اتفاقاً
پرسش بعدي ما هم در همين رابطه است .با اين توضيح كه ما تنها كشوري
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نبوديم كه در قرن بيستم دست بهچنين تجربة بزرگي زديم .پيش از ما
بخش بزرگي از كشورهاي جهان يعني كشورهاي سوسياليستي مانند روسيه،
چين يا كشورهاي اروپاي شرقي تمركز و دولتي كردن سرمايه و حتي
مالكيت را در دستور كار خود قرار دادند .صرفنظر از ميزان شكست و
پسوپيش رفتن اين جوامع وجه مشتركي كه در ميان همة آنها مالحظه
ميشود و شما هم آن را قيد كرديد مسئله رشد فساد مالي و فساد اداري و در
نهايت شكلگيري يك مافياي اقتصادي در حولوحوش قدرت سياسي است.
در ايران هم سالهائي است كه از اين پديده در درون و حاشية حكومت
اسالمي سخن گفته ميشود .پرسش ما در اين باره در درجة نخست اين
است كه بهغير از مسئله تمركز قدرت سياسي و انحصار راههاي فعاليت
اقتصادي در دست دولت چه عوامل ديگري در شكلگيري مافياي اقتصادي
در ايران موثر بودهاند و پرسش مهمتر اينكه اين ساختار تا چه ميزان ميتواند
برسرراه سمتگيري دمكراتيك جامعه و حكومت مانع ايجاد نمايد؟
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سازگارا ـ ببينيد شما كتاب واليت فقيه آقاي خميني را كه بخوانيد ،مالحظه
ميكنيد ايشان دو دليل اصلي براي مخالفت با رژيم شاه طرح ميكند .يكي
اين كه كساني كه سركار هستند همه دزدند و ميخورند و ميبرند و ...ما اگر
بيائيم افراد سالم را سركار ميآوريم .دوم اينكه شاه احكام فقهي را اجرا
نميكند .اگر ما قوانين شرعي و احكام فقهي را اجرا كنيم مملكت درست و
حكومت ايدهآل خواهد شد .آقاي خميني آنچه را كه در آن كتاب نوشته بود
به اجرا درآورد .يعني از فرداي پيروزي انقالب هم در دولت آقاي بازرگان و
هم در دولت آقاي مهندس موسوي كساني سركار آمدند كه نه دزد بودند ،نه
منحرف .خيلي از آنها سالها زنداني كشيده و عمري را بهسالمت گذرانده
بودند .يعني همة آن چيزي كه مورد نظر آقاي خميني بود انجام شد .احكام
فقهي هم تا جائيكه آقايان مورد نظرشان بود ،بهاجرا درآمد .مثالً
مشروبفروشيها بسته شد ،چادر سر زنان كردند ،بعدهم قانون قصاص و...
اگر جائي هم انجام نشد خود آقايان مانعش شدند .بهعنوان نمونه اجراي حد
سنگسار كه خود مرحوم آقايخميني گفتند ،بخاطر مصلحت نظام و حفظ
آبروي مملكت ،اجرا نشود .البته خيلي جاها هم اجرا شد .اما اتفاقي كه افتاد،
اين بود كه بخشي از افرادي كه در رأس امور قرار گرفتند به تدريج دزد
شدند .البته بخشي هم سالم ماندند .اما اكثر آنهائي كه سالم بودند آرام آرام
كنار رفتند .زيرا مالحظه كردند كه ميدان بهگونهاي است كه جاي آدمهاي
سالم نيست .همواره نيز همينگونه بوده است .يعني آرام آرام بستر بويژه در
حوزههاي اقتصادي براي دزدها باز ميشود .اقتصاد بهقول حكما از مقوالت
اعتباري نيست .از مقوالت حقيقي است .يعني چيزي نيست كه فقط در ذهن
باشد و بهاعتبار ما عمل كند و با نصحيت حل شود .يك امر واقعي و بيرون
از ذهن است؛ كاال هست ،پول هست .عرضه و تقاضا هست و ...بههمين
دليل هم عليرغم آن كه آقاي خميني يا جانشين ايشان دست به نصيحت
گشودند ،تهديد كردند ،تعزير كردند ،بگيروببند راه انداختند ،اصالً يك بخشي
در وزارت اطالعات بهمسائل فساد اقتصادي رسيدگي ميكرد ،هيچكدام از
اينها فايده نداشت .براي اينكه يك امر واقعي و بيرون از اعتبار شماست.
امورحقيقي لوازم و راه حلهاي حقيقي هم دارند .بهعنوان نمونه وقتي پول
كشور چند نرخ داشته باشد پديدة آربيتراژ اتفاق ميافتد.كاالهايي با يك نرخ
ارزخريداري ميشود و با نرخ گرانتر به فروش ميرسد .آدمهائي كه اهل
اين ميدان هستند آهستهآهسته جلو ميآيند .وقتي انحصارات دولتي باشد و
ورود كاال را كنترل كند ،بعدهم اجازهاي را اختصاصي براي جائي بازكند،
طبيعي است كه كساني براي بهدست آوردن اين قبيل سودهاي آسان پيدا

ميشوند .وعظ و نصيحت هم فايدهاي ندارد .شما بايد بسترآن انحصارات را
از بين ببريد .بهعنوان نمونه وزارت بازرگاني اجازه ورود شكر را به چند
مؤسسه مانند توليت شهرري يا متوليهاي جاهاي ديگر داد .چندينوچند
ميليارد تومان سود بادآورده نصيب اين موسسات شد .خوب چنين اتفاقاتي
حتماً پيش ميآيند .شما وقتي آدم را هم عوض كنيد ،ديگري پيدا ميشود و
اينكار را ميكند .بنابراين مشكلي سيستماتيك است كه پيدا ميشود.
همينطور كه اشاره كرديد در سيستمهاي دولتي اين فساد نهفته است.
استفادهكنندگان از اين رانتها هم مجبور ميشوند با قدرت دولتي
ساختوپاخت داشته باشند .از اينجا بهبعد هم تبديل بهگروههاي مافيائي
ميشوند كه هيچنوع رقيبي را نميپذيرند و همه رقبا را هم بايد سربهنيست
كنند .من يادم ميآيد كه يكي از دوستان اقتصاددانمان تعريف ميكرد در
زمان فروپاشي شوروي در كنفرانسي با يك اقتصاددان شوروي مالقاتي
داشت ،اين اقتصاددان اهل شوروي گفته بود كه ما سعي ميكنيم
سرمايههائي را كه بهميلياردها روبل ميرسد تشويق كنيم از كشور شوروي
خارج نشده و در داخل سرمايهگذاري شوند .اين دوست ما ميگفت؛ از او
پرسيدم پس از شصت سال حكومت كمونيستها و انحصار همة منابع
اقتصادي در دست دولت ،چگونه اساساً چنين پولهايي پيدا شدهاند ،بارها و
بارها آنها اين سرمايهدارها را تصفيه كرده بودند ،پس چگونه است كه شما
اينهمه آدم پولدار داريد ،كه امروز بهگونهاي سعي ميكنيد آنها را بهماندن
و سرمايهگذاري در روسيه تشويق نمائيد؟ اين اقتصاددان روس پاسخ داده
بود؛ خوب اينها دوروبر حزب كمونيست بودند و به منابع قدرت دسترسي
داشتند .همانگونه كه در روسيه هم اتفاق افتاد؛ از آنجائيكه اينها با اسلحه
و قدرت برهنه وارد تجارت شده بودند ـ هرجا شما با اسلحه و بهزور قدرت
وارد تجارت شويد ،نتيجة آن پايهگذاري مافياست ـ بعد از فروپاشي شوروي،
بسرعت خود را ارگانيزه كرده و سازمانهاي مافيائي را ايجاد كردند كه از
نظر جنايت در نمونههاي خود بينظيرند .تعجبي هم ندارد .من فكر ميكنم
حتي اگر سيستمهاي اقتصادي آزاد را هم جايگزين كنيم ،چنين مشكالتي
بهسرعت حل نخواهند شد .همانطور كه اشاره كرديد ،از مسائل بسيار جدي
خواهد بود .البته راهحل هم دارد يعني در فرايند يك اقتصاد آزاد و يك
حركت درست اقتصادي راهكارهائي را كه در كشورهاي ديگر تجربه شده
ميتوان بهكاربست و ضايعات اين قبيل باندهاي قدرت يا ثروت را كه بههم
پيوند دارند به حداقل رساند يا حتي بهصفر تقليل داد .البته اين بحث مفصلي
دارد ،اما كامالً قابل حل است.
تالش ـ آقاي سازگارا با تشكر از شما
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مقايسه سه مدل توسعه اقتصادي
براي درك ويژگيهاي استراتژي توسعه دوران پادشاهي محمدرضاشاه و نكات تمايز آن با دو دكترين «اقتصاد دولتي» و «تجارت آزاد» ضروري ميدانيم به
طور مختصر ،كه طبيعتا با كاستيهاي آكادميك همراه است ،توضيحاتي پيرامون جايگاه نظري آن بدهيم.

از ديدگاه نظري سيستم هاي اقتصادي ميان دو قطب تسلط مطلق دولت (اقتصاد دولتي) و تسلط مطلق بازار (اقتصاد آزاد) جاي ميگيرند .نمودار باال سه نوع
مديريت اقتصاد ملي را ترسيم ميكند.
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مدل اقتصاد «الف» زيربناي سيستمهاي فرماني چون سوسياليسم ميباشد
كه دولت كنترل تمامي بخشهاي اقتصادي چون توليد ،عرضه ،تقاضا،
قيمت گذاري ،سيستم پولي ،بازار كار ،بازرگاني خارجي و غيره را در انحصار
خود دارد و رقابت ،بازار و مكانيسمهايش در واقع وجود خارجي ندارند .از
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
به هدر ميدهد .سيستم اقتصاد بازار آزاد ماهيتاً بحرانزاست و به علت بناي
سيستم بر روي سود و سوداگري ،اهداف كالن جامعه بيپاسخ ميمانند.
بسياري از احزاب سياسي چپ جهان سوم در دوران جنگ سرد در اين نوع
سيستم نوعي آلترناتيو در مقابل «سرمايه داري افسارگريخته» ميديدند ،كه
با آن ميتوان هم بر عقبافتادگي اقتصادي غلبه كرد و هم به عدالت
اجتماعي دست يافت .اما تجربة سدة گذشته و فروپاشي اين سيستم
اقتصادي حتا در پيشرفتهترين كشورهاي سوسياليستي اروپايي ،ناكارايي اين
مدل اقتصادي را نمايان ساخت .در چنين سيستمهايي ،بهدليل عدم وجود
آلترناتيو ،مصرف كنندگان از حق انتخاب محروم بوده و چارهاي جز قبول
كاالهاي عرضه شده و آنهم به قيمت ثابت دولتي ندارند .اينگونه سيستمها
در واقع اقتصادهايي بسته هستند ،كه خارج از معيارهاي بازار جهاني فعاليت
ميكنند .معموال در چنين سيستمهايي نوعي مساوات در فقر (عدالت
اجتماعي سوسياليستي) وجود دارد .ثروتاندوزي آنهم بهشكل مادي آن تنها
در انحصار وابستگان باالي دولتي ميباشد .شالودة اين نظريه از عدم اعتماد
به فرد و خواستها و آمالهايش و ترجيح جمع به فرد ،اعتقاد به ناكارآمدي
بازار و ماهيت بحرانزاي آن و ايمان به توانايي بهتر دولت در اتخاذ تصميم

و ارائة برنامه براي آحاد مردم نشأت ميگيرد .در اين سيستم دولت ،به
نمايندگي از جمع ،مركزثقل تمامي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ميباشد.
مدل اقتصادي( پ) :قطب مخالف مدل «اقتصاد دولتي» مدل «اقتصاد
آزاد» ميباشد كه ما آن را در نمودار باال در مدل اقتصاد (پ) ترسيم كردهايم.
اين نظريه بر اين فرضيه بنا شده است ،كه فرد بطور غريزي سودجو ميباشد
و همواره منافع شخصياش را پيگيري ميكند .اين خصلت او را وادار
ميكند ،كه از طريق نوآوري همواره به شرايط زندگي خودش بهبود بخشد.
در اين ميان بازار ـ كه از ديدگاه نظري محلي تخيلي است ـ به جايي گفته
ميشود ،كه در آن افراد توانائيها و توليداتشان را به عنوان كاال عرضه و
توانائيها و توليدات افراد ديگر را براي رفع نيازهايشان تقاضا ميكنند .اما
چون در يك اقتصاد بيش از دو كاال براي مبادله عرضه ميشوند ،مشكل
دادن انسجام به بازار و افراد شركت كننده در آن ،كه حاملين عرضهها و
تقاضاهاي بيشمار و ناهمگوني هستند ،به عهدة پول به عنوان «واسطة
مبادله» و واحد استاندارد گذاشته ميشود .بدين ترتيب مبادلة كااليي ميان
عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات عرضه شده در بازار از طريق قيمت آنها
در يك واحد استاندارد ،پول ،صورت ميگيرد .از طرف ديگر قيمت يك كاال
تنها بيانگر ميزان عرضه و تقاضا نيست ،بلكه در واقع حامل اطالعاتي است،
كه ميزان مخارج توليدكنندگان مختلفِ يك كاالي مشخص را نيز نشان
ميدهد .با فرض اينكه يك كاالي مشخص با مشخصات يكسان از طرف
توليدكنندگان مختلف و به قيمتهاي مختلف ارائه ميشود ،پايينترين قيمت
اين كاال به ما اين اطالع را نيز ميدهد ،كه اين توليدكننده از امكاناتِ ـ
تكنولوژيك ،ساختاري ،اداري و غيره ـ بهتري نسبت به رقيبانش برخوردار
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است ،كه توانسته است اين كاال را با قيمتي نازلتر به متقاضيان عرضه كند.
از طرف ديگر متقاضيان اين كاال با ترجيح كاالي ارزانتر به ديگر
توليدكنندگان اين كاال اعالم ميكنند ،كه آنها يا با استفاده از تكنولوژي بهتر
توانايي خودشان را مانند رقيب ارزان فروششان باال ميبرند و يا ورشكست و
از بازار حذف ميشوند .بدين ترتيب رقابت آزاد تضمين ميكند كه بهترين
روشهاي توليد كاال و خدمات بر روشهاي عقب افتاده غلبه كرده و در
مجموع رشد و توسعهاي خودجوش و طبيعي اقتصاد و در نهايت جامعه را
مدرنيزه كند .اين استراتژي براي همة كشورها و بويژه كشورهاي رو به
توسعه بدين معناست كه در نهايت شرايطي را بوجود آورند ،كه بازار داخلي
(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
ميباشد ،كه از نظر بازار تبلور بهترين دستآوردهاي اقتصادي جامعة
بشريست .اما چون بازار جهاني در وضعيت كنوني بهدليل وجود مرزها،
دولتها و پولهاي ملي كامال باز و آزاد نيست ،ميبايست همة كشورها با
بازكردن مرزهاي خارجي خود استراتژي ادغام ) (integrationاقتصاد ملي
در بازار جهاني را دنبال كنند ،كه همزمان گام بزرگيست در جهت گسترش
كمي و كيفي بازار جهاني .بر مبناي اين نظريه رقابت بنگاههاي داخلي و
خارجي ،بدون دخالت و حمايت مالي ،تعرفهاي و سازماني دولتهاي ملي،
شرايطي بوجود ميآورد كه بهترين روشهاي توليد بر تكنولوژي كهنه و
ناكارا غلبه كرده و از اين طريق توسعه بر مبناي تكنولوژي برتر و در خدمت
مصرف كنندگان جهاني در همة كشورها نهادينه ميشود و خصلتي فرا مليتي
پيدا ميكند .براي توليدكنندگان جهان سومي شرايط جهاني توليد همچون
چماقي بر گُردة آنها ميماند كه يا آنها را به تطبيق شرايط توليدشان وادار
ميكند و يا آنها را محكوم بهشكست و واگذاري جايشان به رقيبان
خارجيشان .در اين استراتژي البته مرزبندي ميان بازارداخلي و بازار جهاني
مرزبندي تصنعي است و در واقع عاملي بازدارنده قلمداد ميشود ،كه بايد بر
آن غلبه كرد .حاميان چنين انديشهاي در واقع به نوعي «انترناسيوناليسم
بازار» معتقد هستند .امروز اين انديشه به شكل ساده و ابتدايي آن بعلت
دولتگرايي و اقتصاد ايدئولوژيكي جمهوري اسالمي كه اين نظام را بيشتر به
مدل «الف» نزديك ميكند و همچنين ورشكستگي سيستمهاي ايدئولوژيك
و دولتمحور سوسياليستي ،جمع بزرگي از مخالفين رژيم اسالمي بويژه در
ميان جمهوريخواهان آگاهانه يا ناآگاهانه بهشكلي راديكال دولتزده شده و
به مدل «پ» گرايش پيدا كردهاند.
مدل اقتصادي (ب) :كه بيانگر استراتژي توسعة دوران پادشاهي
محمدرضاشاه ميان سالهاي  1357-1341ميباشد ،بر مبناي انديشهاي ملي
و نه انترناسيوناليستي بنا شده است .هدف اصلي اين استراتژي توسعه و
پيشرفت در چارچوب ملي است و تمامي اركان سياست داخلي و خارجي
تحت شعاع منافع ملي قرار ميگيرند .بايد بر اين نكته تأكيد كرد ،كه جهان
در مدل اقتصادي (پ) جهاني ايدهآل است ،كه بايد بهآن رسيد و هنوز
هيچگونه وجود خارجي ندارد .دولتها در جهان كنوني ،ساختارهاي سياسي
(پارلمانها ،قوانين و ارگانهاي آن و امثالهم) ،سيستمهاي پولي و
چارچوبهاي اقتصادي ،قوانين بازرگاني ،فرهنگها و آداب و رسوم ملي
هستند و درنهايت ارتشها و نيروهاي انتظامي در وهلة اول براي حفظ
امنيت ملي كشورها تشكيل شدهاند .حتا پيمانهاي اقتصادي ،سياسي و
نظامي در راستاي منافع ملي كشورهاي ذينفع تعريف ميشوند .با توجه به
ساختار «جهان واقعاً موجود» ميتوان حداقل بر اين نكته توافق داشت ،كه

مدل «پ» از واقعيات جهان امروز به دور است و بيشتر به يك «آرمان»،
آنهم بدون تضمين جهاني بهتر از جهان امروز براي همه ميماند.
سياست به معني مديريت اداري يك كشور نميتواند بدون اتكاء و اعتنا به
ويژگيهاي ملي يك كشور پياده شود .شكست و نامشروعي مدلهاي
فرامليتي اسالمي و يا كمونيستي ناشي از ناهمخواني آنها و يا بيتوجهي آنها
به عنصر «ملي» بوده است .مدل «ب» بيشتر به واقعيتهاي جهان ديروز و
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
سطحي از رشد اقتصادي و صنعتي است  ،كه استقالل اقتصادي كشور را
تأمين و آن را آمادة ورود به بازار جهاني كند .رقابت و فعاليتهاي اقتصادي
در راستاي اهداف و مفاد كلي برنامة توسعة كشور مورد حمايت دولتي و
قانوني قرارميگيرند .در اين استراتژي درجة گشودگي خارجي اقتصادي
كشور بستگي به توان اقتصاد ملي براي رقابت با رقيبان جهاني دارد .ابتدا
توانمندي بخشهاي مختلف اقتصادي و سپس زيرفشار قراردادن اين
بخشها در رقابت منطقهاي و جهاني .بُعد داخلي استراتژي حمايت از بخش
دولتي و خصوصي همراه با تضمين حقوقي رقابت ميان عرضه كنندگان
داخلي در نبود رقيبان خارجي و جلوگيري از شكلگيري انحصارگرايي
) (monopolizingميباشد .مشكل فن و نوآوري تنها به بازار يا دولت واگذار
نميشود ،بلكه از طرق مختلف صورت ميگيرد )1( :ورود تكنولوژي پيشرفته
توسط بنگاههاي خصوصي با حمايت لجيستيكي و مالي دولت )2( ،حمايت از
سرمايهگذاري مشترك ) (joint ventureبنگاههاي داخلي و خارجي كه با
ورود تكنولوژي خارجي و مديريت مدرن همراه است )3( ،سرمايهگذاري در
بنگاههاي پيشرفتة صنعتي در كشورهاي توسعهيافته و پشتيباني به عنوان
سهامدار عمده از سرمايهگذاري اين بنگاهها در كشور )4( ،حمايت از بخش
اقتصاد صادراتي كشور و تحميل رقابت جهاني به اين بخش ،كه از اين
طريق اين بخش تحت فشار رقابت جهاني و با حمايت دولتي به فنآوري
ترغيب شود و در نهايت ( )5تاسيس مؤسسات دولتي ،نيمه دولتي و
خصوصي چون بانكها ،انستيتوهاي تكنولوژيك و امثالهم در جهت
سازماندهي پروسة فنآوري .بُعد خارجي اين استراتژي شامل كوششهاي
ديپلماتيك براي حمايت از بازاريابي بنگاههاي ملي (خصوصي و دولتي) در
كشورهاي دوست ،تامين نظام ارزي با ثبات بعنوان كليد ارتباط بين اقتصاد
داخلي و خارجي ،بستن قراردادهاي منطقهاي در حمايت از تجارت منطقهاي،
حفظ امنيت ملي و خارجي براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي ،تبليغات
براي شناسايي بازار داخلي و بنگاههاي ملي در كشورهاي ديگر و امثالهم.
آنچه كه در اين استراتژي اهميت دارد ،حمايت موقت از بخشهاي پوياي
اقتصاد و آماده كردن آنها در اين مدت براي رقابت در بازار جهاني ميباشد.
هويج حمايت موقت دولتي از يك سوي و چماق رقابت بازار جهاني از سوي
ديگر كمكي هستند براي باال بردن تمايل صاحبان بنگاههاي خصوصي به
فنآوري و مدرنيزه كردن ساختار اقتصاد كشور.
با توجه به تعريف مختصر و سادة باال از شالودههاي فكري مدلهاي مختلف
توسعه ميتوان با توجه به گرايش ملي اصالحات ساختاري محمدرضاشاه در
چارچوب نظام اقتصاد بازار و بويژه در حمايت از تشكيل بخش خصوصي و
مستحكم شدن جايگاه اين بخش ،هدايت و حمايت از برنامههاي صنعتي
شدن جامعه  ،گسترش شهروندي به عنوان پايگاه اجتماعي اين اصالحات و
امثالهم ،برنامة مدرنيزاسيون او را در چارچوب مدل «ب» ارزيابي كرد.
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تاريخ معاصر ايران شاهد دو
مرحله از توسعة اقتصادي هدفمند
بوده است .هر دوي اين مراحل
نيز پس از استحكام آرامش
سياسي در كشور امكان پذير
شدند .اولين دوره ,اصالحات
بنيادي رضاشاه را در برميگيرد،
كه بدنبال سركوب آشوبهاي
داخلي سالهاي  1299تا ،1304
جلوگيري از همپاشيدگي كشور و
دستيابي كشور به امنيت ملي
بوجود آمد و با بهتخت نشستن رضاشاه در  1304در دستور روز قرار گرفت،
كه پايههاي توسعة اقتصادي كشور را درطي  16سال بعد بنا گذاشت و تا
امروز ساختار كشور از اين اصالحات تاثيرپذير بوده است .اما اشغال ايران در
شهريور  1320توسط نيروهاي نظامي بريتانيايكبير و اتحاد شوروي و بدنبال
آن خروج اجباري رضاشاه از ايران بهاولين مرحلة توسعة اقتصادي هدفمند
پايان داد .از اين تاريخ و تا زمستان  ،1341كه همزمان با آغاز اصالحات
ساختاري محمدرضاشاه ميباشد ،ايران بهمدت  21سال دوران گذار از
ناهمگوني به همگوني سياسي را گذراند .در  16سال سلطنت رضاشاه قدرت
بر روي فرد پادشاه تمركز داشت ،اما در  13سال بعد ،كه با كودتاي  28مرداد
 1332پايان يافت ،قدرت در بين قطبها و جناحهاي سياسي گوناگون دست
به دست ميشد ،ولي هيچكدام از اين مراكز قدرت از پايگاه سياسي و
اجتماعي مستحكمي برخوردار نبودند« .طي شانزده سال گذشته ،صحنه ي
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
و از يك بلواي ديپلماتيك به بلواي ديگر دچار مي شد» 1.با كودتاي 28
مرداد  1332بار ديگر ساختار سياسي كشور با تمركز قدرت بر روي شخص
شاه و يكپارچه شدن ارتش ,شاه توانست در طول يك دهه قدرت خود را
مستحكم كند .نمودار زير مشخصه هاي ساختاري دوران پادشاهي  53سالة
سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه را نشان ميدهد ،كه بخوبي گوياي دوران
پيشرفت و پسرفت اقتصاد كشور در اين نيم سده ميباشد.

2

بايد با توجه بهتعريفي گستردهتر از «توسعه»  ،اصالحات ارضي را براي آغاز
فرايند توسعة اقتصادي و ساختاري كشور ناكافي دانست .تنها پس از طرح
شش مادهاي معروف به «انقالب سفيد» كه افزون بر اصالحات و تقسيم
ارضي ارسنجاني ،ملي كردن جنگلها ،فروش كارخانههاي دولتي به
سرمايهگذاران خصوصي ،فروش سهام كارخانهها به كارگران ،اِعطاي حق
رأي بهزنان و ايجاد سپاه دانش را در برميگرفت ،ميتوان از آغاز دگرگوني
زيربنايي ،كه براي توسعة اقتصادي و اجتماعي ضروري ميباشد ،سخن
بهميان آورد.
هدف ما در اين نوشتار بررسي چگونگي پبدايش و اجراي «انقالب سفيد»
نيست ،بلكه بررسي مختصر نتايج اين اصالحات و تأثيرات آن بر ساختار
اقتصاد و جامعه ميباشد .نكتة ديگري كه بايد بر آن تأكيد كرد ،اين است كه
اصالحات ساختاري محمدرضاشاه از  1341به بعد را بايد در راستاي
اصالحات رضاشاه ارزيابي كرد ،كه با اشغال كشور توسط نيروهاي بيگانه از
شهريور  1320تا بهمن  1341بهمدت  21سال متوقف و در نتيجه ناتمام
مانده بود .نكتة ديگري كه اشاره بهآن ضرورت دارد ،شرايط سياسي و
اجتماعي كشور در زمان تاجگذاري دو پادشاه است .اگر رضاشاه ابتدا با
سركوب آشوبهاي داخلي و غلبه بر بحرانهاي سياسي ،قومي و اجتماعي
توانست براي خود به عنوان پادشاه ايران مشروعيت كسب كند و با اين
سرمايه از فرداي پادشاهياش اقدام به اصالحات ساختاري كند ،برعكس او
محمدرضاشاه از چنين امتيازي برخوردار نبود .او تا پيش از كودتاي  28مرداد
 1332فقط براي مدتي كوتاه و آنهم بدنبال نجات آذربايجان در آذر 1325
و سركوب فرقة دمكرات بهاقتدار ،محبوبيت و مشروعيت دست يافت .اما اين
محبوبيت و مشروعيت بدست آمده نيز بهدليل شرايط بيثبات سياسي آن
دوران ،كه بهآن اشاره شد ،جالي ضروري خود را بهمرور از دست داد .تنها
پس از كودتاي  28مرداد ،كه بايد آن را در واقع دوران اقتدار نظاميان و نه
محمدرضاشاه قلمداد كرد ،محمدرضاشاه توانست اقتدار نيروهاي نظامي را به
سوي اقتدار خودش جهت دهد و خود را به مركز ثقل تحوالت سياسي و
اجتماعي كشور بدل كند .بدين ترتيب از مرداد  1332تا سركوب ناآراميهاي
خرداد  1342او توانست بتدريج ابتدا بر اقتدارش و بدنبال موفقيت
اصالحاتش بر مشروعيتش بيافزايد .از اين تاريخ به بعد است ،كه پادشاه
ايران داراي توان الزم براي پياده كردن برنامههاي سياسياش ميشود.
بدين ترتيب بررسي كارنامة سازندگي اقتصادي و اجتماعي دوران پادشاهي
محمدرضاشاه و دولتهايش فقط به سالهاي  1341تا  1357و بهمدت 16
سال محدود ميشود .مسئوليت نابساماني سياسي ،اجتماعي و اقتصادي در
سالهاي مياني  1341-1320بر عهدة همة نيروها ،احزاب و سازمانهاي
مختلف سياسي حاكم و اپوزيسيون داخلي و قدرتهاي خارجي ميباشد ،و
نميتوان محمدرضاشاه را بهتنهايي مسئول اوضاع نابسامان اين دوره شناخت.
دگرگونيهاي ساختاري 1357 -1341

محمدرضاشاه پس از تثبيت قدرتاش اقدام به اصالحات ساختاري و پياده
كردن برنامههايي در جهت مدرنيزه كردن اقتصادي و اجتماعي كشور كرد.
گرچه اصالحات ارضي سال  1341ارسنجاني  ،وزير كشاورزي وقت را بايد
درآمد دگرگوني ساختاري جامعه و اقتصاد كشور در اين زمان شناخت .اما

با اينكه اصالحات رضاشاه ,ايران را در طي  16سال با شتابي تند بهدامان
سدة بيستم كشانده بودند و شرايط اسفناك دوران قاجار بهفراموشي سپرده
شده بود ،اما با اين وجود ايران در اوايل دهة  1340همچنان كشوري
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عقبمانده و جهان سومي بود ،بويژه كه  21سال نابساماني و بيثباتي
سياسي سالهاي  1320تا  1341تاثيرات منفي بسياري بر اقتصاد كشور و
رشد آن گذاشته بود .اين اختالل ,زماني صورت گرفته بود كه تمامي
كشورهاي جنگزدة اروپاي باختري همزمان توانسته بودند با اتكاء به حمايت
سياسي ،مالي و نظامي اياالتمتحدة آمريكا بر ويرانههاي جنگ غلبه كرده،
ساختار اقتصادي ،اجتماعي و ادارياشان را بازسازي و نوسازي كنند و با
دستيابي به نرخ بااليي از رشد اقتصادي بر مشكالتشان و حتا بر معضل
بيكاري غلبه كرده و به اشتغال كامل همراه با ثبات نسبي قيمت دست يابند.
با اينكه بويژه دولت اياالتمتحدة آمريكا به ايران و بويژه به دولت مصدق
باحسننيت و حتا تمايل مينگريست و در چنين شرايطي ايران ميتوانست با
كمك «برنامة مارشال» اياالتمتحده بهساختن اقتصاد ويرانش و توسعة
كشور بپردازد ،همة اين فرصتها از دست داده شد .بدين ترتيب در آستانة
«انقالب سفيد»  ،1341فاصلة ايران از كشورهاي صنعتي بهمراتب بيشتر از
 21سال پيش از آن بود.
ايران در آستانة اصالحات  1341همچنان ساختاري فئودالي داشت .در
سال  1335فقط يك سوم جمعيت  19ميليوني كشور ساكن مناطق شهري
(از  5000نفر به باال) بودند و نرخ افزايش مهاجرت از دهات به شهرستانها
چيزي حدود  %2ميبود .ميانگين سن جمعيت كشور  20/2سال بود و تنها
 %15مردم توانايي خواندن و نوشتن داشتند .با اين وجود مشكل بيكاري در
كشور به چشم نميخورد ،زيرا اقتصاد كشاورزي و سيستم فئودالي عقبمانده
توانايي جذب نيروي كار جوان را داشت .در سال  1340درآمد سرانه 195
دالر و فقر و بيسوادي جزء جدايي ناپذير ايران پيش از اصالحات بود.
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با وجود همة انتقاداتي كه به سياست اقتصادي پنج سال آخر پادشاهي
محمدرضاشاه وارد است ،دستاوردهاي شگرف فرايند مدرنيزاسيون
اقتصاد و جامعة كشور در  10سال ميان  1351-1341كارنامة اصالحات
سياسي و اقتصادي او را درخشان ميسازند ،بدون آنكه نيازي به اشاره به
ورشكستگي اقتصادي جمهوري اسالمي باشد.

برنامة محمدرضاشاه براي مدرنيزه كردن اقتصاد ايران ،كه از بهمن 1341
در دستوركار قرارگرفت ،بر مبناي ديدگاهي ملي بنا شده بود (نگاه كنيد به
«مقايسه ي سه مدل توسعه ي اقتصادي» در همين شمارة تالش) ،كه از
يك طرف حول محور توسعة اقتصادي در چارچوب فعاليتهاي آزاد
اقتصادي و آزادي فردي نسبي و از طرف ديگر حول محور عدالتاجتماعي
براي آحاد مردم ميچرخيد .سيستم اقتصادي آميختهاي بود از برنامهريزي
دولتي و فعاليتهاي بخش خصوصي .حمايت دولت از بخش خصوصي
شامل كمك به شكلگيري اين بخش بهعنوان نيروي اجتماعي ،حمايتهاي
سرمايهاي ،پيشتيباني در بكارگيري مديريت مدرن و دفاع از اين بخش در
مقابله با رقيبان خارجي و امثالهم ميشد .بهبيان ديگر دولت در شكلگيري
بخش خصوصي پيشگام بود .از طرف ديگر دولت با تضمين برخورداري آحاد
مردم ازحداقل تأمين غذايي ،پوشاك ،مسكن ،خدمات درماني و تحصيلي
سعي در كاهش اختالفات طبقاتي و باال بردن سطح رفاه اجتماعي را داشت.
سياست «عدالت اجتماعي» بدنبال سه هدف اساسي بود )1( :هدف اجتماعي
براي حفظ انسجام ) (coherenceجامعه ،كاهش اختالف طبقاتي ،باال بردن
سطح زندگي مردم و گسترش رفاه اجتماعي )2( ،هدف سياسي براي
باالبردن مشروعيت نظام و جلب حمايت درازمدت مردم از اصالحات

ساختاري و در نهايت ( )3هدف اقتصادي براي حمايت از صنعت نوپاي
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
در چارچوب منافع ملي ترويج ميكرد ،كه بهيك برنامة اقتصادي و اجتماعي
سوسيال دمكراسي و يا سوسيال ليبرال مدرن نزديك و در واقع آن چيزي
بود كه امروز بسياري از كمونيستهاي سابق و سوسيال دمكراتهاي
امروزين ايراني خواستار آن هستند.
اولين دگرگونيهاي ساختاري در راستاي بنيانگذاري جامعه و اقتصادي
مدرن به اصالحات حقوقي انقالب مشروطه (قانون اساسي 1285و متمم آن
 )1284و دوران پادشاهي رضاشاه ( قوانين مدني  1309و تجاري )1310
بازميگردد ،كه در آنها حقوق پايهاي چون مالكيت شخصي ،آزادي بيان ،تجع
و مطبوعات ،مساوات در برابر قانون و غيره تضمين شدند و قوانين مربوط به
محدوده و چارچوب قراردادهاي تجاري ،كار ،رقابت ،شراكت و وكالت و
امثالهم به اجرا گذاشته شدند .بدنبال اصالحات  1341قوانين بازرگاني با
هدف حمايت از بنگاههاي خصوصي و امكان ايجاد شركتهاي بزرگ در
قالب شركتهاي سهامي عام مورد تجديدنظر قرارگرفتند .تصويب قانون
تأسيس بورس بهادار و قانون مالياتهاي مستقيم در  ،1345قانون
شركتهاي سهامي در سال  1347و قانون كار در سال  1349از جملة اين
دگرگونيهاي ساختاري ميباشند .همزمان با اين قوانين ،قوانيني چون قانون
محاسبات عمومي در سال  ،1349قانون برنامه و بودجه و قانون پولي و
بانكي در سال  ،1351قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سال
 1354و قانون جامع تامين اجتماعي در همين سال ،شكلي مدرن به اقتصاد
ايران دادند و چارچوب حقوقي مدرني براي تاسيس ،رشد و فعاليتهاي
اقتصادي بخش خصوصي بوجود آوردند .در همين چارچوب حقوقي بود كه
در طي دهة  1340و نيمةاول دهة  1350شركتهاي نسبتا بزرگي چون
كارخانجات ايران ناسيونال (ايران خودرو امروز) ،گروههاي صنعتي ملي،
بهشهر ،البرز ،خاور و شهريار ،بانكهاي خصوصي ايران و ژاپن ،صنايع،
شهريار ،داريوش و صندوقهاي پسانداز مسكن و فروشگاههاي زنجيرهاي
ايران ،و كوروش و هتلهاي بزرگ و مدرن بوجود آمدند 3.حوزة فعاليتهاي
اين گروههاي صنعتي و خدماتي ،برخالف تصور بسياري از منتقدين ,به بازار
داخلي محدود نميشد و حداقل بازار منطقه ،بويزه كشورهاي خليج فارس را
نيز در برميگرفت ،كه بايد آن را بهعنوان اولين قدمها در راه جهاني شدن و
ورود بنگاههاي داخلي به بازار جهاني قلمداد كرد .بويژه از دهة  1350بهبعد
بنگاههاي ايراني در بازارهاي منطقهاي بهبازاريابي مشغول بودند .الزم به
يادآوريست ،كه در تمامي كشورهاي پيشرفته ،جهاني شدن فعاليتهاي
اقتصادي بنگاههاي ملي از طريق بازاريابي منطقهاي شروع شدند .از طرف
ديگر مدرنيزه كردن قوانين بازرگاني و وجود امنيت قضايي واقتصادي ايران
را به مركز بنگاههاي صنعتي ،خدماتي و مالي بينالمللي در خاورميانه بدل
كرده بود.
نتايج اقتصادي دگرگونيهاي ساختاري 1357-1341

طي سالهاي  1355-1339اقتصاد ايران يكي از پرجنب وجوشترين
مناطق دنيا بشمار ميرفت .اقتصاد ايران بهاستثناي مدت زمان كوتاهي در
اوايل دهة  1340و بدنبال بحران جهاني  1354/1355از پويايي چشمگيري
برخوردار بود .بررسي خصوصيات رشد توليد ناخالص ملي كشور نشان از 4
دورة تعيين كننده دارد )1( :در دورة اول ،كه بحران سالهاي  1339تا 1341
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را دربرميگيرد ،ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص ملي كشور بيش از 4/4
درصد بود )2( .رشد توليد ناخالص ملي در دورة دوم ،كه مصادف با
برنامههاي عمراني سوم ( )1346-1341و اصالحات ساختاري 1341
ميباشد ،به  9/8درصد رسيد )3( .در دورة سوم كه برنامههاي عمراني
 1351-1346را دربرميگيرد ،رشد توليد ناخالص ملي كشور به  11/2درصد
افزايش يافت ،كه در واقع ثمرات مثبت اصالحات ساختاري دورة دوم
( )1346-1341را نشان ميدهد )4( .دورة چهارم ،كه مصادف است با
برنامههاي عمراني پنجم كه با انقالب اسالمي بهپايان رسيد ،تحت تاثير
افزايش قيمت نفت قرار گرفت .بواسطة درآمد هنگفت نفت رشد توليد
ناخالص ملي در سال  1352به  33/9درصد و در سال  1353به  41/6درصد
دست يافت .در سال  1354بدنبال بحران اقتصاد جهاني و كاهش قيمت
نفت به نرخ  11/2درصد اقتصاد كشور ،كه از  1352به درآمد باالي نفت
بيش از پيش وابسته شده بود ،با مشكالت روبرو شد و توليد ناخالص داخلي
به  5/1درصد كاهش يافت .با پديدارشدن نشانههاي غلبه بر بحران جهاني و
افزايش مجدد قيمت نفت رشد توليد ناخالص داخلي به  13درصد افزايش
يافت .در دورة شانزده سالة ميان  1355-1339توليد ناخالص داخلي از 4
ميليارد دالر در سال  1340به  53ميليارد دالر در سال  1354افزايش يافت،
كه بيش  13/25برابر شده بود .در همين مدت زمان نيز درآمد سرانه كشور
 8/21برابر شد و از  195دالر به  1600دالر افزايش يافت و در سال 1355
حتا به  1810دالر رسيد 4.در سالهاي  1356و  1357توليد ناخالص داخلي
حتا از مرز  70ميليارد دالر گذشت ،كه  17/5برابر توليد ناخالص ملي در سال
 1340بود .با وجود افزايش جمعيت كشور از  22/34ميليون در سال 1340
به  35/43ميليون نفر در  1356و  36/62ميليون نفر  ،1357درآمد سرانة
كشور در سال  1356به  1870دالر و در سال  1357به  1510دالر رسيد،
كه در سال  1356به  9/6و در  1357به  7/7برابر درآمد سرانة كشور در
سال پيش از اصالحات رسيد .اگر نگاهمان را به نيروي كار كشور ،كه شامل
افراد  12سال به باال ميشد ،در سالهاي  1356و  1357معطوف كنيم ،كه
 10/13ميليون ( 8/63ميليون مرد و  1/47ميليون زن) در سال  1356و
 10/44ميليون ( 8/88ميليون مرد و  1/56ميليون زن) در سال  1357را در
برميگيرد ،ميانگين درآمدسرانة نيروي كار كشور در  1356به  6540دالر و به
 5297دالر در 1357ميرسد .بهاين درآمد باال بايد انبوهي از خدمات دولتي
رايگان يا بسيار ارزان قيمت چون خدمات آموزشي و دانشگاهي ،درماني،
بيمههاي اجتماعي ،برق ،آب ،سوخت و امثالهم را نيز افزود ،تا بتوانيم
بهچهرهاي واقعيتر از ميزان پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي دست يابيم.
اما شركت  15درصدي زنان در توليد ناخالص داخلي كشور از يكسو نشان از
پافشاري ساختارسنُتي خانواده برنقش سنتي زن به عنوان مادر و زن خانهدار
در جامعه دارد و از سوي ديگر نشان از كفايت درآمد سرانة مردان براي امرار
معاش خانوادههاي ايراني .در مجموع جامعة ايراني تنها پس از دو دهه از
رفاه اجتماعي نسبي برخوردار شده بود.
بررسي آمار باال تصوير واقعي از وضعيت دوران سازندگي محمدرضاشاه را
نشان نميدهد و بيشتر اين شبهه را بوجود ميآورد ،كه نفت عامل تعيين
كننده در اقتصاد و رشد كشور بوده است ،چيزي كه نه تنها مردم عادي به
آن ايمان دارند ،بلكه حتا تاريخشناسان و بسياري از اقتصاددانان معتبر نيز آن
را مكرراً ترويج ميدهند .با آنكه نقش «نفت» و درآمد نفتي غير قابل انكار
است ،اما اين درآمد ،بدون توجه به رقمش ،در نبود برنامههاي عمراني و
سازندگي نميتواند بهخوديخود سازندگي بوجود آورد .در ضمن تاكيد ير
نقش نفت و بزرگ جلوه دادن آن ،نقش دگرگونيها و پيشرفتهاي

ساختاري را كمرنگ ميكند .نگاهي دقيقتر به دوران سازندگي محمدرضاشاه
بهما نشان ميدهد ،كه بهترين دوران رشد و توسعة اقتصادي كشور در دو
دورهاي صورت گرفته است ،كه قيمت نفت افزايش نيافته و حتا بسيار نازل
بود و هنوز برنامههاي نوسازي كشور جاي خود را به بلندپروازيهايي چون
«ژاپن خاورميانه» نداده بودند .در واقع در بين سالهاي  1341تا 1351
شالودة توسعة اقتصادي ايران بر اصالحات ساختاري اين  10سال بنا شده
بود و نه بر درآمد هنگفت نفت بدنبال چند برابرشدن قيمت نفت .البته در
همين  10سال نيز درآمد نفتي كشور نيز باال ميرفت ،اما اين مسئله خود
ناشي از افزايش توانايي فني صنايع نفت در صادرات بود .به بيان ديگر ،آنگاه
كه درآمد نفت به ناگاه به صورت سرسامآوري افزايش يافت ،آن شالودة
پايدار نيز به خطر افتاد كه بهآن اشاره خواهيم كرد.
ما براي نشان دادن اين معضل جدولي را تهيه كردهايم كه ارتباط قيمت
نفت و رشد توليد ناخالص ملي ايران را نشان ميدهد.

جدول باال بخوبي ارتباط ميان قيمت نفت ،رشد توليد ناخالص ملي و تورم
را نشان ميدهد .ما پيش از اين بر اصالحات حقوقي و ساختاري اين دوره
اشاره كرديم .در واقع آغاز اصالحات اجتماعي و اقتصادي محمدرضاشاه آغاز
غلبة اميد و جنبوجوش اجتماعي بر فرسودگي و نااميدي سالهاي گذشته
بود .جنبة رواني اين اصالحات نكتة ديگري بود كه مكمل اصالحات
ساختاري اين دوره شد 5.اما زيربناي اين اميد بهبودي روزمرة زندگي مردم و
اقتصاد كشور بود .آنچه كه در جدول باال بخوبي پديدار است ،اين است كه با
وجود قيمت پايين هر بشكه نفت خام ،كه ميانگين آن در  10سال ميان
1341ـ 1/38 1351دالر براي هربشكه بود ،كشور توانايي توسعة اقتصادي
پايدار خود را در طي دو دورة پنج ساله نه تنها حفظ كرده ،بلكه گسترش هم
داده است .در  5سالة اول اصالحات ميانگين رشد ساالنة توليد ناخالص ملي
ايران  9/8درصد بود ،در  5سالة دوم به  11/2درصد رسيد .برنامههاي
زيرسازي ) (infrastructureاقتصادي ،كه در راستاي پروژة صنعتي كردن
كشور صورت ميگرفتند ،نقش اساسي در رشد باالي اقتصاد كشور در اين
دهة پربار ايفا كردند .با باال رفتن توانايي فني در افزايش صادرات نفت درآمد
ارزي كشور افزايش مييافت و مانند سوخت براي موتور توسعة كشور عمل
ميكرد .اما سهم درآمد نفتي در توليد ناخالص ملي در طي اين مدت از 12
درصد به يك چهارم توليد ناخالص ملي افزايش يافت .نگاهي به سهم
بخشهاي مختلف در توليد ناخالص ملي ايران در جدول  2گوياي اين امر
ميباشد .در واقع اصالحات ساختاري محمدرضاشاه موتور توسعة اقتصادي
كشور در اين دوره بودند و درآمد نفتي نقش سوخت براي اين موتور تازه را
ايفا ميكرد .مشخصة مهم ديگر توسعة اقتصادي ايران در اين دوره ثبات
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نسبي قيمت و عدم حضور پديدهاي جون تورم باال بود ،پديدهاي كه در
كشورهاي جهان سوم مرسوم است .ثبات سيستم پولي و اقتدار پول ملي
كشور در  16سال آخر پادشاهي محمدرضاشاه ناشي از همين ثبات ارزش
ريال در اين دوران سازندگي كشور بود .در تمامي  10سال 1351-1341
ميانگين تورم  3/1درصد بود .ـ چيزي معادل تورم در كشورهايي چون آلمان
فدرال كه مهد ثبات قيمت در جهاناند ـ ثبات ارزش داخلي پول ملي را
ثبات ارزش خارجي ريال در مقابل پولهاي معتبر جهاني بويژه دالر اياالت
متحده تكميل ميكرد .حتا در سالهاي تورمزاي پس از اين دوره ريال ايران
ارزي معتبر بود و هر ايراني ،همچون هر اتريشي كه از بچگي ميدانست كه
هر  7شيلينگ يك مارك آلمان ميشود و اين نرخ براي هميشه دست
نخوردني است ،ميدانست كه نرخ هر دالر اياالت متحده  70ريال است.
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اما از  1352بدنبال افزايش ناگهاني قيمت هر بشكه نفت خام ايران به
 5/36دالر و درپي آن به  11/88دالر در  1353اقتصاد كشور توازن خودش
را ازدست داد و درآمد هنگفت نفت در پرتو سياست بلندپروازنة «دروازههاي
تمدن بزرگ» و «ژاپن خاورميانه» اقتصاد كشور را دچار مشكالت عمدهاي
چون كمبود نيروي كار ،پايين بودن نسبت نرخ رشد عرضه به تقاضا ،عدم
توانايي ساختاري كشور در افزايش واردات كاالهاي مصرفي براي برطرف
كردن نيازهاي كشور .با باالرفتن درآمدنفت سادهانگاري ـ درآمد بيشتر ،رشد
اقتصادي باالتر ـ جاي خود را بهدرايت اقتصادي در مديريت كشور داد .از
اين تاريخ بهبعد نفت بود ،كه نرخ باالي رشد توليد ناخالص ملي كشور را
تعيين ميكرد ،نه اصالحات ساختاري .جدول  1اين معضل را بخوبي نشان
ميدهد .با افزايش قيمت نفت از  1352بهبعد رشد توليد ناخالص ملي در اين
سال به  33/9درصد و در  1353حتا به  41/6درصد ميرسد .اقتصاد كشور
توانايي جذب و حفظ چنين نرخ بااليي از رشد اقتصادي را نداشت و در سال
 1354رشد اقتصاد كشور به  5/1درصد سقوط كرد .در چنين اوضاعي بنظر
ميرسيد ،كه نفت و درآمد نفتي بهجاي سوخت بودن براي موتور اصالحات،
به مانعي بزرگ تبديل شده بود .اما مشكل نفت نبود ,بلكه تسلط سادهانگاري
اقتصادي برسياست كشور اين مشكالت را دامن زده بود .پادشاه كشور كه تا
اين زمان انديشمندانه عمل كرده بود ،تحت تأثير اين سادهانگاري اقتصادي
چون خاني كه امسال محصول زيادي را درو كرده است بهگشادهدستي روي
ميآورد و همة رعيتهايش را در اين ثروت خدادادي سهيم ميكند ،بدون
كمترين عافيتنگري .بهدنبال اين چرخش بنيادي در برنامة توسعة اقتصادي

كشور مجموعهاي از تصميمات بلندپروازانه ,كشور را دچار بحران اقتصادي
كرد ,كه معضل اصلي آن تورمي باال بود .براي مردمي كه به تورم  3ـ 4
درصدي خو كرده بودند ،تورم بيش از  12درصد (ميانگين تورم بين  1352ـ
 )1355بهسختي قابل پذيرش بود .بدين ترتيب از  1352يكي از
مشخصههاي اصلي توسعة اقتصادي پايدار ـ ثبات ارزش داخلي و خارجي
پول ملي ـ بهمخاطره افتاد.
اما مشخصههاي توسعة اقتصادي در اين دوره چه بودند؟ جدول  2بخوبي
تغييرات توليد ناخالص ملي و اجزاء و بخشهاي آن را در  16سال بهنمايش
ميگذارد .ميان  1339ـ  1354نرخ ساالنة رشد اقتصادي  12/4درصد بوده
است .جدول فوق از طرف ديگر نشان ميدهد ،كه رشد سرمايهگذاري نسبت
به مصرف سريعتر بوده است ،كه خود عامل بازدارندة تورم ميباشد .جالب
توجه است ،كه ميان  1339ـ  1353هم مصرف دولتي ( )%17/1و هم
سرمايهگذاري دولتي ( )%25/2از رشد ساالنة باالتري نسبت بهبخش
خصوصي (مصرف  ،%7/7سرمايهگذاري  )%10/2برخوردارند .اما اگر
نگاهمان را از آغاز دورة برنامههاي عمراني چهارم يعني  1346بهبعد معطوف
كنيم ،نسبت رشد ساالنة دو بخش دولتي و خصوصي فرق ميكند ،زيرا در
برنامههاي عمراني سوم ( )1346-1341دولت بطور بسيار گستردهاي در
شالوده ريزي نوين اقتصاد كشور ،تشكيل بنگاههاي توليدي و تجاري نقش
داشت .سهم باالي دولت در اين دوره و تا حدودي دورة بعد ناشي از نقش
كليدي دولت دراجراي پروژههاي بزرگ سدسازي ،ساختن بندرها ،راههاي
آسفالته ،ساختن راهآهن ،گسترش راديو و تلويزيون ،تأسيس مدارس و
دانشگاههاي جديد ،سينماها ،اماكن عمومي ،برپايي صنايع ماشينسازي،
ذوبآهن ،پتروشيمي ،الكترونيك ،اتومبيلسازي ،تأسيس درمانگاههاي
كوچك و متوسط در تمامي نقاط كشور و بيمارستانهاي بزرگ در
شهرستانها و بسياري ديگر از چنين پروزهها ميباشد ،كه چهرة كشور را
عوض كردند و ايران را بهعنوان نمونهاي موفق براي رشد ،توسعه و مدرنيزه
كردن ساختار يك جامعة سنتي تبديل نمودند .با همة نقش گسترده و فعال
دولت در سازندگي و دگرگوني اقتصادي كشور ،اما از برنامههاي عمراني
چهارم بهبعد و در طي برنامههاي عمراني پنجم سرمايهگذاري بخش
خصوصي نسبت به سرمايهگذاري دولتي باالتر رفت .اين نشان ميدهد ،كه
بر طبق مدل اقتصادي «ب» ،بتدريج از نقش دولت در اقتصاد كاسته و بر
نقش بخش خصوصي افزوده ميشود ،كه توسعة اقتصادي و اجتماعي ايران
در اين زمان را از ديدگاه نظري شرح ميدهد.
نكتة ديگري ،كه در جدول  2بخوبي مشاهده ميشود ،رشد ساالنه نسبتاً
ناچيز  3/7درصدي بخش كشاورزي ميان  1339ـ  1354ميباشد .رشد
باالتر اين بخش در سالهاي آخر را بايد ناشي از مكانيزه كردن توليد در اين
بخش و تغييرات ساختاري چون تعاونيهاي كشاورزي دانست .ميان  1339ـ
 1354بخش صنعت با رشد ساالنة  11/9درصد ،ميان  1346ـ  1354با رشد
ساالنة  13/3درصد و ميان  1350ـ  1354با رشد ساالنة  16/0درصد
ساختار اقتصاد كشور را به سوي اقتصادي صنعتي دگرگون ساخت .با مدرنيزه
كردن ساختار جامعه و گسترش شهروندي نياز بهبسياري از خدمات اجتماعي
باال ميرود .گسترش و رشد چشمگير خدمات در اين مدت زمان ناشي از اين
دگرگونيهاست و شامل حمل و نقل ،ارتباطات ،خدمات بانكي و بيمه ،عمده
و خردهفروشي ،خانه سازي و خدمات عمومي و خصوصي ميشود .رشد
چشمگير صنعت و خدمات نسبت به كشاورزي تا حدود زيادي بيانگر
دگرگونيهاي عميق اجتماعي بوده است .بهبيان ديگر ،اصالحات
محمدرضاشاه ،ايران را صنعتي كرد و جامعه را بهسوي شهرنشيني كشاند.
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اگر در سال  1341شاغلين كشور  52/3درصد در بخش كشاورزي و 24/1
درصد در صنعت (همراه با صنعت نفت) و  23/6درصد در بخش خدمات
اشتغال داشتند ،در طي فقط  10سال يعني در سال  1351بيش از  %10از
شاغلين در بخش كشاورزي كاسته و حدود  7درصد به شاغلين بخش
خدمات و بيش از  5/5درصد به شاغلين بخش صنعت افزوده شد .در سال
 1354فقط  34/4درصد از نيروي كار كشور در بخش كشاورزي كار ميكنند
و  35/1درصد در بخش صنعت و  30/5درصد در بخش خدمات اشتغال
داشتند .بدين ترتيب براي اولين بار صنعت و خدمات ،كه عمدتاً در
شهرستانها مستقر بودند ،دوسوم نيروي كار كشور را جذب خود كردند .اما
با توجه به سهم پايين  9/4درصدي كشاورزي در توليد ناخالص ملي در سال
 1354اشتغال يك سوم نيروي كار كشور در اين بخش زياد بنظر ميرسد و
نشان از پتانسيل انتقال بخشي از شاغلين در اين بخش به بخشهاي صنعت
و خدمات دارد .الزم به يادآوريست ،كه در اواخر دورة چهارم و اوايل دورة
پنجم برنامههاي عمراني در ايران مشكلي ,بنام بيكاري از كشور رخت
بربسته بود و جاي خود را به كمبود نيروي كار آزموده و ورزيده داده بود،
معضلي كه بهتنهايي با ورود نيروي كار خارجي ،كه در سالهاي آخر
پادشاهي محمدرضاشاه مرسوم شده بود ،قابل حل نميباشد .افزايش دستمزد
شاغلين نتيجة مستقيم اين وضعيت در بازار كار كشور بود.
نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ،ساختار واردات و صادرات كشور
است .ميان سال ( 1341آغاز برنامة عمراني دوم) تا ( 1354آغاز برنامههاي
عمراني پنجم) واردات كشور شامل از  53/5درصد به  53/0درصد كاالهاي
نيمهساخته ،از 21/0درصد به  30/0درصد كاالهاي سرمايهاي و از 25/5
درصد به  17/0درصد كاالهاي مصرفي رسيد ،كه خود نشان از توانايي
روزافزون كشور در برطرف كردن نيازهاي كاالهاي مصرفياش و مصرف
سرماية كشور براي تهية ماشيناالت براي ادامة فرايند مدرنيزه كردن اقتصاد
كشور ميباشد .از طرف ديگر در طي همين مدت وضعيت صادرات غير نفتي
كشور از  100درصد كاالهاي سنتي در سال  1341به  75/4درصد كاالهاي
سنتي و  24/6درصد كاالهاي صنعتي نوين در سال  1354رسيد ،كه بخوبي
نشان ميدهد كه ايران تا حدودي در بازاريابي براي كاالهاي صنعتي كشور
موفق بوده است .از طرف ديگر اين موفقيت نشان از باالرفتن كيفيت
كاالهاي صنعتي كشور در رقابت با توليدكنندگان خارجيشان دارد.

نظام سياسي همچنان در ساختار استبدادي خود دوران كهولتش را
ميگذرانيد و از انعطاف مورد نياز برخوردار نبود .از طرف ديگر «نيروهاي»
اپوزيسيون از يكسوي در كهولت سياسي و از سوي ديگر غرق در طغيان
كودكانه دچار همان ناانعطافي بودند ،كه رژيم پادشاهي به آن دچار بود.
افزون براين فرهنگ سياسي تماميتخواهي وضعيت سياسي فلج كنندهاي در
كشور بوجود آورده بود ،بدون اينكه نشاني از ارجحيت چارهجويي براي غلبه
بر مشكالت كشور نسبت به منافع حزبي ،مسلكي و شخصي ديده شود .به
هررو ،ساختار سياسي كشور ،بويژه در سالهاي پاياني پادشاهي
محمدرضاشاه ،پاسخگوي نيازهاي جامعه و اقتصاد رو به توسعه را نبود .ايران
در ساختار و فرهنگ سياسياش با سماجتي ناباورانه جهان سومي مانده بود.
از نظر اقتصادي اما ،كارنامة رژيم حاكم در مجموع درخشان بود .اگر 10
سال اول برنامههاي عمراني محمدرضاشاه و دولتمردانش با وجود قيمت
نازل نفت دستاوردهاي شگرفي به ارمغان آوردند و توانايي كشورهاي روبه
توسعه براي غلبه بر عقبافتادگي و هدايت رشد اقتصادي فراي شعارهاي
جهان سومي و مظلوم نمايانه به نمايش گذاشتند ،مشكالت بيشمار اقتصادي
كشور ،از  1352به بعد ،مرزهاي طبيعي روش مستبدانة تحميل نرخ باالي
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
كشور در سالهاي آخر عمر پادشاهي محمدرضاشاه عيان ساختند .يكي از
عوامل مهمي كه در كشور ما تورمزاست ،فرهنگ ارجحيت مصرف به پس
انداز در ميان مردم است .بههمين دليل هرگونه افزايش درآمد مردم پتانسيل
تورم را باخودش همراه دارد .پيش از باالبردن توانايي عرضه براي ارضاي
اين تقاضاي افسارگسيخته ،هرگونه تقسيم ثروت در راستاي نوعي سياست
«عدالت اجتماعي» در كشورهايي چون ايران به تورم ميانجامد و تسلط
گرايشات پوپوليستي برسياست عقاليي را به نمايش ميگذارد ،مشكلي كه
ايراني آزاد و دمكرات در آينده نيز با آن درگير خواهد بود.
با وجود همة انتقاداتي كه به سياست اقتصادي پنج سال آخر پادشاهي
محمدرضاشاه وارد است ،دستاوردهاي شگرف فرايند مدرنيزاسيون اقتصاد و
جامعة كشور در  10سال ميان  1351-1341كارنامة اصالحات سياسي و
اقتصادي او را درخشان ميسازند ،بدون آنكه نيازي به اشاره به ورشكستگي
اقتصادي جمهوري اسالمي باشد.

سخن پاياني
در اين نوشتار كوتاه امكان بررسي جزئيات اصالحات ساختاري
محمدرضاشاه نبود .ما كوشش را بر اين گذاشتيم ،كه نشان دهيم ،كه نقش
اصالحات ساختاري در توسعة اقتصادي كشور بهمراتب تعيين كنندهتر از
نقش نفت و درآمد نفتي بوده است .بهبيان ديگر دوره ي  10سالة
1341ـ 1351را ،كه از نظر اقتصادي بسيار كوتاه ميباشد ،بايد پس از
اصالحات ساختاري رضاشاه ( )1320-1304مهمترين دورة شالودهريزي
اقتصادي مدرن در تاريخ معاصر كشور قلمداد كرد .هر دوي اين دو دوره از
دگرگونيها و تحوالت اجتماعي و اقتصادي ،در ساية يك رژيم سياسي
همگون و آرامش سياسي صورت گرفت ،كه در نهايت با تمركز اقتدار
سياسي رژيم بر شخص پادشاه همراه بودند .اگر در سالهاي اولين
اصالحات ،اقتدار سياسي متكي بر شخصيت پادشاه براي اجراي اصالحات
«مفيد» بود ،با عميق شدن تحوالت اجتماعي و گسترش شهرنشيني و
شهروندي اين وضعيت سياسي پاسخگوي نيازهاي جامعهاي نبود ،كه با
شتاب در حال مدرنيزه شدن بود .با وجود تمام دگرگونيهاي عميق اجتماعي
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دكترعبدالمجيد مجيدي دو دهه ونيم در دورة پيش از انقالب در صحنة مديريت اجرائي و ادارة كشور عهدهدار مقامها و مسئوليتهاي گوناگوني بويژه در
عرصة اقتصاد كشور بود .دكترمجيدي پس از اخذ ليسانس از دانشكدة حقوق دانشگاه تهران در سن  21سالگي بهقصد ادامة تحصيل عازم پاريس شد و در
زمستان  1331با درجة دكترا بهايران بازگشت .وي پس از يك دورة چهارساله انجام خدمات دولتي در سمت كمك كارشناس اقتصادي در سازمان برنامه و
بودجه عازم آمريكا و در دانشگاه هاروارد بهدرجه فوقليسانس مديريت دولتي نائل گرديد.
فعاليتهاي شغلي و مقامهاي دولتي وي از سال  1331آغازگرديد .كارآموزي وكالت به مدت دوسال  /كار در بانك توسعة صادرات  /كارشناس سازمان
برنامه و بودجه  /معاون نخست وزير (هويدا) و رئيس دفتر بودجه  / 1344وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به مدت  2سال  /وزير كار و امور اجتماعي
از سال  1347تا  / 1351از ديماه  1351تا استعفاي كابينة هويدا مردادا  1356وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه  /و پس از آن تا دورة انقالب
اسالمي دبير كل بنياد شهبانو فرح پهلوي بود.
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 مخفي در
ايران موفق به خروج از ايران شد.
بررسي اجمالي اوضاع اقتصادي ايران در دهةهاي  40و  50كه امروز بعنوان الگوي توسعة اقتصادي بويژه بخش خصوصي در ايران مورد توجه محافل
اقتصادي قرار دارد ,حاصل گفتگوي تالش با ايشان ميباشد كه در زير با هم ميخوانيم.

پشتوانة تصميمهاي ما ,باورمان به تجددخواهي ايرانيان بود!
گفتگو با عبدالمجيد مجيدي
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تالش ـ اخيراً از سوي محافل
اقتصادي بيرون از حكومت يا در
حاشيه آن ،در طرحها و
پيشنهادهائي كه براي بهبود اوضاع
اقتصادي كشور داده ميشود ,روي
دورههاي خاصي از سياستهاي
اقتصادي نظام گذشته انگشت
گذاشته و بعضاً اين سياستها به
عنوان الگوي مثبتي مورد توجه قرار
ميگيرند .بعنوان نمونه سياستها و
نتايج اقتصادي دهة  40تا اوائل دهة
 50خورشيدي.
شما و همچنين دكترعاليخاني بعنوان دولتمردان در زمينة اقتصادي و
همچنين دولتمردان ديگري در عرصههاي ديگر در خاطرات يا آثارشان از
اين سالها بعنوان دوران مطلوب و به لحاظ تجربه اقتصادي موفق تكيه
كردهايد .اگر ممكن است توضيح دهيد از چه جهاتي اين دوره بعنوان «تجربة
موفق» ارزيابي ميشود.
ـ در دو دهة سالهاي اول و دوم يعني از اسفند  1299تا شهريور  ,20يعني
سالهائي كه رضاشاه حكومت كرد ,ابتدا رئيسالوزرا و سپس پادشاه شد ,او
ايران نوين را پيريزي نمود .تجدد آورده شد و مدرنيزه شدن دولت و
پايهريزي دادگستري نو و ماليه ,نظام مالياتي نو و نهادهاي يك دولت مدرن
تحقق يافت .كشور بهسوي ايجاد زيربناي اقتصادي و ارتباطي و اداري گام
برداشت ,با اشغال ايران در شهريور بيست و دوران جنگ دوم جهاني و
سپس نهضت ملي شدن نفت دچار سكون و ركود اقتصادي شديم .يعني دهة
سالهاي بيست و نيمه اول دهة  30كاري از نظر توسعة اقتصادي صورت
نگرفت .همة عواملي كه موجب پيشرفت و توسعه چشمگير سالهاي اواسط
 30تا اواسط سالهاي  50گرديد را بايد از جهات مختلف بررسي كرد.
ـ اول از نظر منابع مالي بايد توجه داشت كه با شروع صادرات نفت در
سال  1334كه اواخر برنامه هفت سالة اول بود ما اين امكان را پيدا كرديم

كه در برنامة دوم هفت سالة عمراني كشور چند طرح بزرگ زيربنائي را آغاز
كنيم و يا به اتمام برسانيم تا بهما اجازه دهد كه از منابع موجود در مملكت
بهرهبرداري مناسبي بشود و چرخش اقتصادي كشور بحركت درآيد.
ـ دوم نيروي انساني آموزش يافته و يا تجربه اندوختهاي بود كه دست
بكار اجرائيات شدند .مهندسين كه در دولت بودند و امكان ابراز شايستگي و
انجام كار برايشان بوجود آمده بود ,جوانان تحصيلكرده دوران جنگ و پس
از آن چه در ايران و چه در كشورهاي پيشرفتة اروپائي و آمريكا كه حاضر و
آماده بودند بهخدمت مشغول شوند .بهمين شكل در بخش خصوصي,
بخصوص در صنعت و بازرگاني.
ـ سوم روحيه و ديد سياسي جوانان و فارغالتحصيالن و مأمورين با تجربه
و وطنپرستي كه همگي خواهان نوسازي و پيشرفت مملكت بودند .بدون
اينكه يك حزب سياسي بخصوصي وجود داشته باشد .همه با سليقههاي
سياسي مختلف ,با ديدهاي سياسي اجتماعي گوناگون و سوابق تحصيلي
متفاوت ,يك هدف داشتند و آن نوسازي ميهنمان و پيشرفت اقتصادي و
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
بهم كمك ميكردند و اين را وظيفة خود ميدانستند .لذا در اين دو دهه
معجزه اقتصادي ايران تحقق يافت و دنيا ايران را بعنوان يك كشور موفق در
توسعه و پيشرفت اقتصاد انگشتنما ساخت .طبق گزارش بانك جهاني در
دهه  73ـ  1963ايران با  11/2درصد رشد در رأس كشورهاي عضو بود با
 1/4درصد تورم.
تالش ـ شما نخستين فعاليت دولتي خود را در سنين جواني با سمت كمك
كارشناس اقتصادي در سازمان برنامه در زمان رياست ابوالحسن ابتهاج آغاز
نموديد ( )1335طبعاً طي اين دوره تا هنگامي كه مسئوليت مستقيمي
برعهده بگيريد ،جمعبندي و تصوير روشني از وضعيت اقتصاد ايران و
بخشهاي مختلف آن كسب نموديد .اين وضعيت چگونه بود؟
ـ من پس از بازگشت به ايران ابتدا در بانك توسعه صادرات مشغول بكار
شدم و سپس در سال  1335بهسازمان برنامه منتقل گرديدم .دوراني بود كه
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ابتهاج مديريت عامل سازمان برنامه را داشت .ابتهاج بعلت اينكه كار را در
بانك شاهي زير نظر انگليسها آغاز كرده بود و با روش كار اروپائيها آشنائي
داشت و انظباط در كار و تصميمگيري را خوب آموخته بود .در واقع مديريت
مدرن را در دوران تصدياش در بانك ملي ايران تجربه و اعمال نموده بود.
در مدتي كه در بانك جهاني كار كرده بود نحوة كار آمريكائيها را نيز فرا
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
برنامه را بصورت يك نهاد نوين و كارآمد از روش كار متداول آنزمان در



شود و توسعه اقتصادي منحصر بهدولت نباشد .لذا از نظر مقررات و چه از
نظر تأمين مالي و همچنين از نظر تربيت نيروي انساني تالش فوقالعادهاي
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
بخش خصوصي نگاه ميكرديم .موقعيت بخش خصوصي و انباشته شدن
ثروت براي ما ايجاد غيض و غضب و حسادت نميكرد .چون معتقد بوديم
كه فقط با انباشته شدن ثروت و دارائي است كه اقتصاد پيشرفت ميكند و
ايجاد ثروت عيب نبود و موجب ناراحتي ما كه به حقوق و مزاياي دولتي قانع

ابتهاج وقتي در سازمان برنامه شروع بكار كرد با اطمينان خاطر و امكاناتي كه در اختيار داشت و با پشتيباني شخص شاه توانست سازمان
برنامه را بصورت يك نهاد نوين و كارآمد 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 به همكارانش آموخت و از
آنها پيگيري و نتيجه مطلوب را ميخواست.
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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
به همكارانش آموخت و از آنها پيگيري و نتيجه مطلوب را ميخواست.
بطوريكه سازمان برنامه بصورت يك نهاد جداگانه از بدنه دولت خودآرائي
ميكرد ,بطوريكه گفته ميشد سازمان برنامه دولتي است در دولت و همين
موجب غضب نخست وزيران وقت ميگرديد كه سرانجام دكتر اقبال موجب
استعفاي او شد .من در آن محيط تجربه اندوختم و تا زماني كه
مسئوليتهاي دولتي داشتم بهمان روش عمل ميكردم و اگر موفقيتي در
كارها نصيبم شد ,بعلت همان دوران كارآموزي بود.

بوديم نميشد .در دوران وزارت اقتصاد علينقي عاليخاني بخش خصوصي
بخصوص در صنايع توسعه قابل توجهي يافت و وضع بكلي با آنچه امروز
بچشم ميخورد متفاوت بود .در آن زمان سعي ما براين بود كه سهم بخش
خصوصي هرچه ممكن است بيشتر شود در حاليكه بعد از انقالب 663
شركت و گروه اقتصادي ،چه صنعتي ،چه بازرگاني ،چه خدمات و باالخره
كشاورزي همه مصادره شدند و در نتيجه امروز بيش از  80درصد توليد
ناخالص ملي در دست بخش دولتي و يا شبه دولتي است و افراد بيتخصص
و بيتجربه در رأس واحدهاي بزرگ اقتصادي قرار گرفتهاند و اين واحدها
عمدتاً جز ضرر و زيان فايده ديگري ندارند.
قانون كار را در جهت حمايت بيش از حد الزم از كارگران و كارمندان
تغيير دادهاند بطوريكه روابط كارگر و كارفرما بصورتي درآمده است كه مانع
سرمايهگذاري الزم براي ايجاد اشتغال جويندگان كار شده است.
در حقيقت مدل اقتصادي رژيم فعلي مدل اقتصاد دولتي سوسياليستي
است كه تجربه هفتاد ساله اتحاد شوروي و اقمار آن غلط بودن و مخرب
بودن آن را بهثبوت رسانده است.

ـ اولين گامهاي صنعتي شدن ايران در زمان رضاشاه و بدست دولت برداشته
شد .صنعت عمدهاي كه بدست بخش خصوصي بوجود آمد صنعت نساجي
بود .البته صنايع كوچكي بود كه مديران بخش خصوصي ايجاد كرده بودند.
وقتيكه در سازمان برنامه شروع بكار كردم ،تازه قرارداد نفت با كنسرسيوم
امضاء شده بود و استخراج و صادرات نفت توسط كنسرسيوم آغاز گرديده
بود .لذا همه اميدوار بودند كه كشور از بحران و ركود اقتصادي خارج شود.
همه با ديدي مثبت به آينده مينگريستند و فعاليتهاي اقتصادي در تمام
زمينهها شروع شده بود و با تصميم دولت به يكي كردن بهاي ارز خارجي,
خريد ارز براي واردات به يك قيمت واحد تعيين شده بود كه فعاليتهاي
بازرگاني را آسانتر مينمود .در آن دوره كوشش سازمان برنامه در جهت
نوسازي و ايجاد زيربناي اقتصادي مملكت بود و طرحهاي عمده در زمينه
سدسازي ،ارتباطات و توسعه صنعتي بود .در زمينه كشاورزي و امور اجتماعي
طرحهاي زياد در دست اجرا بود ولي اعتبارات اين قبيل طرحها بعضاً از
كمكهاي اصل چهار بود و بعضاً از اعتبارات عمراني تأمين ميشد.
در آن زمان مسئولين امور اقتصادي اعتقاد داشتند كه بايد به بخش
خصوصي امكانات الزم را داد تا سرمايهگذاري تشويق شود و ايجاد اشتغال

تالش ـ يكي از فشارهائي كه امروز از سوي متخصصين مسائل اقتصادي و
محافل علمي ـ دانشگاهي در ايران برجمهوري اسالمي وارد ميشود ،در
زمينة اجازه رشد آزاد اقتصاد و تكيه بر ضرورت بازگرداندن بنگاههاي
اقتصادي بزرگ دولتي شده ,به بخش خصوصي است .واحدهايي كه داراي
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
رشد و گسترش بنگاههاي بزرگ اقتصادي و بخصوص واحدهاي صنعتي
بزرگ در ايران در آغاز همان دهة  40خورشيدي فراهم گرديد.
از نظر شما كه در آن زمان در رأس سازمان برنامه بوديد ،اين زمينهها چه
بود و چگونه فراهم شد؟

تالش ـ ايدة رشد و توسعة ايران چندين دهه پيش از دوره شما وجود داشت.
بويژه در دوران رضاشاه به مسئله توسعه صنعتي ايران اهميت زيادي داده
ميشد .چه ميزان از اين توجه معطوف به رشد بنيانهاي اقتصاد آزاد بود؟ آيا
بخش خصوصي به موازات بخش دولتي رشد قابل توجهي يافته بود؟

ـ زمينه كار ما در آن زمان بر پايه اصول نوشتهاي بود كه در فكر و قلب
همة ما وجود داشت و آن ساختن ايراني نو و نوسازي جامعه ايراني و
باالبردن سطح زندگي با بهترين استفاده و بهرهبرداري از منابع مالي ،مادي
زميني و زيرزميني ،نيروي انساني و بهرهبرداري از موقعيت ژئوپولتيك و يا
جغرافيائي و اقتصادي كشورمان بود .لذا با تكيه به اين باور كه ايرانيان
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خواهان تجدد هستند با شجاعت و اطمينان تصميمگيري ميكرديم .تمام
برنامههاي سوادآموزي و تعميم بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي ،تقويت
شركتهاي تعاوني ،محول نمودن نقش روزافزون بهزنان در مشاغل و
فعاليتهاي بخش دولتي و بخش خصوصي ،تحت يك مديريت مصمم و
آيندهنگر ،زمينه اين تحول و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بود .ولي يك
مطلب را ناگزيرم يادآور شوم و آن مسئله حكومت قانون است .اگر چه
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
نواقص و كمبودها مرتباً برطرف ميشد و شوراهاي داوري و محاكمه برزنها
و محالت شهري روزبهروز بيشتر ميشد .در شهرهاي كوچك و دهات
قضات براساس قوانين مدون وظائف خود را انجام ميدادند .مالكيت معني
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
زن تنها ميتوانست بههر نقطه اي سفر كند و ترس نداشته باشد.
تالش ـ آيا امر تقويت بخش خصوصي و گسترش واحدهاي بزرگ
اقتصادي ,جزئي از طرحهاي دولتي و از ايدههاي مسئولين كشور بود ،يا
اينكه اين كشش و پافشاري در ميان صاحبان سرمايه هم ديده ميشد و
فشار آنها بود كه دولت را وادار به اقدامات حمايـتي مينمود؟
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ـ سياست دولت در جهت تقويت بخش خصوصي بود .در كارهاي مقدماتي
تهيه برنامه ششم عمراني كه متاسفانه بموقع اجرا در نيامد ،در تمام
كميسيونها و سوكميسيونهاي تهيه برنامه ششم نمايندگان بخش
خصوصي شركت داشتند.
طرحها و پروژههايي كه بخش خصوصي در نظر داشت و از دولت
ميخواستند كه موجبات و امكانات زيربنايي ،اعتباري و مقرراتي الزم را براي
آنان فراهم نمايد زياد بود .بطوريكه در بعضي از رشتهها مديران و
سرمايهگذاران خصوصي از برنامهريزان و مجريان بخش دولتي پيشي
ميگرفتند .خوب بخاطر دارم كه در بعضي موارد مجبور ميشدم با مباشران
بخش خصوصي جلسه كنم و با آنان وارد بحث و گفتوشنود شوم كه با
توجه به تنگناهاي موجود در چشمانداز اقتصادي مملكت چطور برنامههاي
خود را تنظيم كنند و در قالب ظرفيتهاي موجود و يا توسعهيافته آينده
تصميمگيري نمايند.
تالش ـ آيا در اين اقدام و فكر به مسئلة امكان توانمند شدن در عرصة
تجارت خارجي و صادرات توجه ميشد؟ اين فكر كه ايران بتواند روزي در
عرصه صادرات حداقل در منطقه خود عرض اندام كند چقدر زمينه داشت و
امكان آن تا چه اندازه عينيت داشت؟
ـ ما عالوه بر تالش براي توسعه صادرات و ايجاد امكانات براي
توليدكنندگان صنعتي و مواد كشاورزي براي صدور محصوالت خود ،در
تماس و مذاكرات با كشورهاي ديگر سعي ميكرديم امكانات براي صادرات
بوجود آيد .حتي در سالهاي آخر پيمانكاران و مهندسين مشاور را تشويق
ميكرديم كه در كشورهاي همجوار ،بخصوص كشورهاي كنار خليج فارس
و عربستان سعودي سعي كنند در مناقصات شركت كنند و مطالعه و اجراي
طرحهاي آن كشور را بعهد بگيرند.
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

سهولت مباشران بخش خصوصي در پيشنهاد حقوق و مزاياي خيلي باالتر از
دولت و سازمانهاي وابسته بهدولت ما براي خودمان رقيب سرسختي را
بوجود آورده بوديم .تنها راهحل در تشويق فارغالتحصيالن خارج و داخل
كشور بود به شروع بكار در درون ميهن .خوب بخاطر دارم كه در سالهاي
قبل از انقالب سالي بين  14تا  15هزار نفر از فارغالتحصيالن خارج از كشور
به ايران باز ميگشتند و به كار و فعاليت در ميهن خود ميپرداختند .در
حاليكه امروز بهگفته آقاي معين وزير سابق علوم جمهوري اسالمي سالي در
حدود  185هزار نفر ديپلمه و فارغالتحصيل دانشگاهي از ايران خارج
ميشوند.
تالش ـ در يكي دوسال گذشته ما در مطالعاتمان در اين زمينهها در كتب و
مجالت گوناگون ايراني داخلي و خارجي ،تصادفاً چندين بار به نام و
چگونگي تأسيس ،ارزيابيهايي از گذشته و امروز كارخانجات خودروسازي
ايرانناسيونال برخوردهايم.
ايرانناسيونال يكي از همان نمونه بنگاههاي صنعتي بزرگ در بخش
خصوصي بود كه در آغاز دهة  40خورشيدي پايه گذاري شد .شما چه
نمونههاي ديگري را بخاطر داريد ،كه بخش صنعت و توليدات صنعتي يا
بخشهاي ديگر حضورشان در بازار آزاد اقتصادي موفقيتآميز بوده و بعد به
سرنوشت ايرانناسيونال دچار شده باشند؟
ـ محلوجي ـ الياف مصنوعي  /برخوردار ـ تلويزيون و ساخت المپ
الكترونيكي  /آزمايش ـ اتوبوس و تلويزيون و يخچال  /جعفر اخوان ـ جيپ
و شورولت و كاديالك  /مصطفي اخوان ـ موكت فرش ماشيني ـ سينما و
توليد فيلم  /كاظم خسروشاهي ـ توليد دارو  /الجوردي ـ روغن نباتي ـ
نساجي در اصفهان ـ گروه صنعتي بهشر  /قاسميه ـ روغن نباتي  /همدانيان
ـ سيمان ـ نساجي  /ابتهاج ـ سيمان تهران  /اريه ـ كاشي ايرانا  /سادات
تهراني ـ الياف و جوراب  /فرمانفرمائيان ـ روغن ماشين ـ اتوبوس دوتيس /
سودآور ـ كاميون و اتوبوس مرسدس  /اسكندر و سياوش ارجمند ـ كارخانه
ارج ـ كاالي صنعتي براي منازل
تالش ـ در آن دوره براي تأسيس يك بنگاه خصوصي؛ مؤسسين عمدتاً چه
مراحلي را بايد طي ميكردند ،چه مجوزهائي بايد دريافت ميشد و قوانين و
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
دستوپاگير است .هرقدر ضوابط و مقررات سادهتر و نرمتر باشد توسعه و
گسترش سريعتر انجام ميشود .مسلماً در آن زمان هم خيليها از مقررات
ميناليدند .ولي حال كه بهپشت سر نگاه ميكنند ،آه ميكشند كه چقدر
خوب بود آنزمان و ما قدر آنرا ندانستيم.
تالش ـ آيا اساساً زمينة رقابتهاي عادالنه ميان واحدهاي مشابه وجود
داشت؟ بعنوان مثال آيا در برابر ايرانناسيونال ،كارخانجاتي بودند يا اجازة
فعاليت مييافتند كه تحت شرايط و مقررات يكسان به توليد خودرو پرداخته
و براي حضور در بازار اتوموبيل ايران با ايرانناسيونال به رقابت برخيزند؟
ـ مسلماً سياست دولت در جهت استفاده صحيح از منابع بود و با توجه به
محدوديتها و ظرفيتهاي موجود و احتراز از تشديد تنگناها ،سعي ميشد
كه بخش خصوصي رااز طريق اطاق صنايع و بازرگاني راهنمائي كنيم .ولي
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اين بهآن معنا نيست كه رقابت وجود نداشت يا ديده نميشد .البته رقابت آزاد
بود ولي با دادن اطالعات و آمار و باز بودن درب نهادهاي دولتي براي كسب
اطالع و آمار سعي ميشد كه بخش خصوصي در جهت منافع ملي و گروهي


در آن زمان سعي ما براين بود كه سهم بخش خصوصي هرچه ممكن است بيشتر شود در حاليكه بعد از انقالب  663شركت و گروه اقتصادي،
چه صنعتي ،چه بازرگاني ،چه خدمات و باالخره كشاورزي همه مصادره شدند و در نتيجه امروز بيش از  80درصد توليد ناخالص ملي در دست
بخش دولتي و يا شبه دولتي است و افراد بيتخصص و بيتجربه در رأس واحدهاي بزرگ اقتصادي قرار گرفتهاند و اين واحدها عمدتاً جز
ضرر و زيان فايده ديگري ندارند.



در سالهاي قبل از انقالب سالي بين  14تا  15هزار نفر از فارغالتحصيالن خارج از كشور به ايران باز ميگشتند و به كار و فعاليت در ميهن
خود ميپرداختند .در حاليكه امروز به گفته آقاي معين وزير سابق علوم جمهوري اسالمي سالي در حدود  185هزار نفر ديپلمه و فارغالتحصيل
دانشگاهي از ايران خارج ميشوند.

هدايت شود.
تالش ـ اين گفته تا چه ميزان واقعيت داشت كه هيچ بنگاه اقتصادي در
بخش خصوصي بدون رابطه و حمايتهاي خاصي در «دستگاه» قادر به رشد
و گسترش و كسب موفقيت نبود؟
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بخش خصوصي صحبت كرديم .اما نمونهاي در اين باره وجود دارد آنهم در
دوران رشد بخش خصوصي اقتصاد كه احتياج به توضيح بيشتري دارد .يعني
«قانون گسترش مالكيت صنعتي» كه شما نيز در كتاب خاطراتتان آن را

ـ اين مطلب در تمام كشورهاي دنيا چه پيشرفته و چه در حال رشد و
پيشرفت مطرح است .روابط انسانها با هم نميتواند فقط محدود به روابط
دولتي و خانوادگي باشد .طبعاً در كار و زندگي هم اثر ميگذارد .اين موضوع
حتي در كشورهاي با اقتصاد بسته و صددرصد دولتي هم صادق است .برادر
پرزنديت كارتر بعلت برادرياش با كارتر رئيس جمهور قراردادهائي بسيار
چرب و نرم با ليبي بست .پسر ميتران بعلت معامالتي با كشورهاي افريقائي
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.
بهرحال ايران نميتوانست در شرايط آن زمان يك استثناء باشد.
تالش ـ تجربههاي مختلف نشان ميدهند؛ در كشورهايي كه ورود به
فعاليتهاي اقتصادي نيازمند دريافت مجوزهاي گوناگون از ادارات و
نهادهاي مختلف دولتي است ،زمينه رشد فسادمالي بيشتر است .زيرا اين امر
به مديران و عوامل دستگاه بوروكراسي اين امكان را ميدهد كه اجراي
تصميمات و اقدامات مربوط به آن فعاليت را متوقف يا مانع تراشي كنند.
رژيم گذشته ,از اين نوع اتهامات بري نبود.
ـ مسلماًَ چنين اتهاماتي به رژيم گذشته وارد ميشد .ولي با تجربهايكه
اينجانب در اين  26سال گذشته در تماس با كشورهاي پيشرفته و بعضي
كشورهاي در حال رشد داشتهام به جرأت ميتوانم بگويم كه دستگاه دولتي
ايران و كاركنان دولت و سازمانهاي وابسته به دولت و عامالمنفعه از نظر
سالمتنفس و صحت درستي از تمام كشورهاي در حال رشد كه بازديد
كردهام بهتر بود و قابل مقايسه با بسياري از كشورهاي پيشرفته بوده است.
از نظر كارآئي ,كارراهاندازي كه به جرأت ميتوانم بگويم يكي از بهترين
كشورها بوده است.
تالش ـ از مقررات و تصـميمات حكومـتي و ميزان همراهي آنها با تقويت

مورد نقد قرار دادهايد .لطفاً ابتدا بفرمائيد؛ مضمون اين قانون چه بود و شامل
چه بخشي از صنعت ميشد ،بخش خصوصي يا دولتي؟
ـ قانون گسترش مالكيت صنعتي براي شركت دادن كارگران و كارمندان
واحدهاي صنعتي در مالكيت آن واحد صنعتي بود .اگر در مصاحبهاي
اينجانب انتقادي كردم راجع به صحت و فلسفه و فوائد آن نبود بلكه به
روش انشاء و تصويب آن بود .در آن زمان اينجانب مسئوليت وزارت كار و
اموراجتماعي را داشتم .طبعاً اگر دولت چنين قانوني را ميخواست بصورت
اليحه تقديم مجلس نمايد قبل از طرح آن ميبايست نظر وزارت كار و امور
اجتماعي را بخواهد .در حاليكه اين برنامه در وزارت اقتصاد تهيه شد و
بهدولت آورده شد و با فوريت بهمجلس داده شد .اينجانب از اين روش كار
انتقاد كرده بودم و امروز هم ميكنم .ولي با فلسفه اين قانون موافق بودم در
جزئياتش و نحوة اجراي آن حرف داشتم .زيرا در آن زمان اعتقاد داشتم كه
اين نحوة اجرا موجب فرار سرمايه از كشور ميشود .زيرا كسي كه بهموجب
قانون قسمتي از سهامش را از او ميگيرند و بين كارمندان و كاركنان توزيع
ميكنند .پولي را كه از اين راه بهاو ميدهند دوباره سرمايهگذاري نخواهد
كرد و به خارج منتقل ميكند .كه همين طور هم شد.
تالش ـ چه انگيزه ،برنامه يا فكري پشت چنين طرحي بود؟ آيا به اين
ترتيب ميخواستند جلوي تمركز ثروت يا سرمايه در دست افراد معيني را
بگيرند؟ يا اينكه ميخواستند مردم ـ كارگران ـ را به امر كاراندازي نقدينهها
و پس اندازهايشان در كارهاي توليدي كشور تشويق كنند؟ و اصالً هدف
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
سرمايهداري محكوم ميكردند .اتحاد شوروي هم به اين موج دامن ميزد
دستگاه براي مقابله با اين حمالت نياز به عكسالعمل متقابلي داشت اين بود
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.
تالش ـ تأثير نهايي چنين اقداماتي بر بخش خصوصي چه بود؟ اين فكر
چقدر توانست به اهداف خود نزديك شود؟ آيا واقعاً مالكيت صنعتي خصوصي
در سـطح مردم گسـترش يافت؟ آيا در انـتها بنگاههاي بزرگ به شـركتهاي
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سهامي عام بدل شدند؟
ـ هر فكر تازه كه بصورت برنامه اجرائي در ميآيد نياز به زمان دارد تا
صحت و عملي بودن و مفيد بودن خود را ظاهر سازد .انقالب اسالمي همه
چيز را بهم ريخت و اصل قضيه كه مالكيت است را پايمال كرد و هنوز پس
از  26سال وضع مالكيت چه مالكيت صنعتي و چه مالكيت ساختمان و
مالكيت كشاورزي و حتي منازل شخصي معلوم نيست.
تالش ـ آيا اينطور نيست كه اصوالً هنگاهي كه بخواهند صنايع يا بنگاههاي
اقتصادي دولتي را خصوصي كنند از چنين روشي استفاده ميكنند .يعني
سهام آنها را به مردم حال يا پرسنل آن واحد يا بصورت سهام در بورس به
افراد ديگري ميفروشند در ايران آن زمان بنظر ميآيد كه اين روش بصورت
عكس انجام شد؟
ـ مسلماَ همينطور است .امروزه ما مثال تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و
روسيه را داريم كه تمام اقتصاد متعلق بهدولت بود و پس از بهم ريختن
رژيمهاي كمونيستي بعضي از آن كشورها خوب عمل كردند و امروز داراي
اقتصاد آزاد هستند و عضو اتحاديه اروپا شدهاند و بعضي ديگر راههاي
نادرست رفتند و امروز دچار مافيا بازي و كارهاي غيرقانوني و مخرب هستند.

 اتهاماتي به رژيم گذشته وارد ميشد ولي با تجربهايكه
من در اين  26سال گذشته در تماس با كشورهاي
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پيشرفته و بعضي كشورهاي در حال رشد داشتهام به
جرأت ميتوانم بگويم كه دستگاه دولتي ايران و كاركنان
دولت و سازمانهاي وابسته به دولت و عامالمنفعه از نظر
سالمت نفس و درستي از تمام كشورهاي در حال رشد
كه بازديد كردهام بهتر و با بسياري از كشورهاي
پيشرفته قابل مقايسه بود .از نظر كارآئي ,كارراهاندازي
كه به جرأت ميتوانم بگويم يكي از بهترين كشورها بود.

تالش ـ اساساً در كشورهايي نظير ايران ،اقتصاد مبتني بر بازار آزاد ،بطور
كامل چقدر امكانپذير است؟ با توجه به اينكه در ايران هيچگاه سرمايهداري
خصوصي و فعاليت بازار آزاد به طور كامل ممنوع نبوده است ،چه تفاوتي از
نظر ساختار اقتصادي ميان نظام پادشاهي گذشته و نظام جمهوري اسالمي
امروز وجود دارد؟ چرا امروز در ايران از وجود اقتصاد دولتي يا حداقل ساختار
دوگانه سخن گفته ميشود ،اما در دوران پادشاهان پهلوي بويژه دورة
محمدرضاشاه پهلوي عليرغم دست قدرتمند حكومت و دولت در اقتصاد باز
هم از نظام اقتصادي آن تحت عنوان سرمايهداري آزاد ياد ميگردد؟
ـ دوران پنجاهوهفت سال سلطنت پهلوي را بايد با دقت بررسي كرد .در
دوران رضاشاه كه مقارن دوراني بود كه در ايتاليا ديكتاتوري فاشيستي روي
كار آمده بود در اسپانيا فرانكو ،در آلمان هيتلر و در اتحاد شوروي استالين.
همه اين سران رژيم خود را بهترين نمونه پيشرفت و ترقي و تعالي معرفي
ميكردند .در همسايگي ما با شكست امپراتوري عثماني ،آتاتورك برسركار

آمده بود و مقتدرانه مملكت خود را بسوي تجدد و ترقي پيش ميبرد .بقيه
كشورهاي اطراف ما هم يا تحتالحمايه يا مستعمره بودند .رضاشاه ايراني
بوجود آورد كه بطرف تجدد ميرفت همه چيز براساس مدلهاي اروپائي
بخصوص فرانسه و بلژيك ساخته ميشد .نهادهاي دولتي ،قوانين و دستگاه
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
اين زمينة كار طبعاَ اقتصاد دولتي هم شكل گرفت و از تجارت خارجي گرفته
تا صنايع بدست دولت افتاد و در نتيجه تحول عظيمي صورت گرفت .در آن
زمان اقتصاد آزاد معناي خاصي نداشت.
در دوران محمدرضاشاه با توجه به تحوالت پس از جنگ دوم جهاني،
بهآهستگي صنايعي در ايران بوجود آمد و بخصوص در زمينه خدمات و
بازرگاني حركتهاي تازهاي پديدار گشت .نهضت ملي شدن نفت و عواقب
آن موجب بحران و ركود اقتصادي شد .از نيمه دوم سالهاي  30بخش
خصوصي قدرت و قوتي پيدا كرد و پهنه فعاليتها و تالشهاي خود را
گسترش داد .در سالهاي دهه آخر بود كه بخش خصوصي قدرت و قوتي
پيدا كرده بود كه ميتوانست مورد شور و غور و بحث و گفتگو با بخش
دولتي قرار گيرد و زمينه فعاليت و اختيار بيشتري براي خود مطالبه ميكرد.
ما احتياج به زمان داشتيم كه برسيم بهوضعي كه اقتصاد آزاد را در ميهنمان
بوجود آوريم.
بخاطر دارم در گفتگوئي با شخص پادشاه در سال  1976همين مسائل
مورد بحث دوجانبه ما بود .ايشان ميفرمودند من ده سال نياز دارم كه
زيربناي اقتصاد مملكت را كامل كنم .آنوقت تمام آزاديهاي سياسي و
اقتصادي را خواهم داد تا مردم مرفه و آزاد زندگي كنند .كاش اين آرزو و
آرماني كه ايشان داشتند فرصت مييافت تحقق پيدا كند.
تالش ـ با سپاس و تشكر از شما
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فرهاد يزدي

بخش خصوصي در ايران پيش از انقالب

.



تحوالت اقتصادي پنجاه سال گذشته در جهان روشن كرده كه دولتي كردن بنگاههاي اقتصادي ،در هر كشوري سد بزرگي در راه توسعة
اقتصادي بالفعل است .بخشخصوصي با قابليت انعطافپذيري و كارآيي بيشتر اقتصادي ،بربنگاههاي مشابه دولتي ،ارجحيت دارد .اما براي اين
كه بخشخصوصي بتواند نزديك بهاستعداد بالقوه خود رشد كند ،نياز به ساختارحقوقي و سياسي مناسب در داخل كشور دارد.
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براي هر ملت ،توسعة اقتصادي يك هدف نهائي است .باالترين هدف هر
اقتصاد ايجاد اشتغال و كاستن از نرخ بيكاري است .براي توسعة اقتصادي و
ايجاد اشتغال ،نياز بهسرمايهگذاري است كه توسط پسانداز ملت يا
سرمايهگذاري خارجي ،تامين ميگردد .پسانداز ملت كه تبديل
بهسرمايهگذاري ميشود ،اگر بهاندازه كافي بزرگ باشد ،تضمين الزم براي
حفظ ايجاد اشتغال و باال بردن سطح زندگي در آينده را ميدهد.
اگر عملكرد اقتصادي ايران با اين معيارها سنجيده شود ،ژرفاي سقوط
اقتصاد ايران در بيستوشش سال گذشته روشن ميشود .تنها بهچند رقم
اشاره ميشود .باوجودي كه توسط سازمانهاي آمارگيري ايران كوشش شده
جمعيت فعال ايران (بين  15تا  64سال) كه در مقايسه با ديگر كشورها بايد
 50تا  60درصد جمعيت در نظر گرفته شود ،بهرقم كموبيش  37ميليون نفر
ميرسيم .در حالي كه اين رقم را تنها  21ميليون نفر در نظر ميگيرند .با اين
حال آمار بيكاري بسيار باال است :1بين جوانان  15تا  24سال ،نرخ بيكاري
 34درصد است .در صورت ادامه روند كنوني نرخ بيكاري بين جوانان  15تا
 29سال بهسرعت رشد خواهد كرد و در دوسال آينده به  52درصد خواهد
رسيد .نرخ بيكاري در ميان زنان كه تنها  13درصد جمعيت شاغل را تشكيل
ميدهند 40 ،در صد ميباشد.
در اثر انقالب و پياده كردن «اقتصاد اسالمي» و جنگ هشت ساله با عراق،
براقتصاد ايران ضرباتي وارد شد كه تا سالهاي دراز قابل جبران نخواهد بود.
در سال  1978درآمد ناويژه داخلي ايران  70ميليارد دالر و درآمد سرانه آن
 1944دالر(بهنرخ روز) بود كه اين ارقام در سال  2000يعني پس از گذشت
 22سال بهترتيب  67ميليارد دالر و  1046دالر گرديدند .با احتساب اين امر
كه قدرت خريد  100دالر در سال  1978برابر با  264دالر و يازده سنت در
سال  2000ميباشد ،عمق فاجعه بيشتر نمايان ميشود .با اين حساب درآمد
ناويژه ايران در سال  2000بهدالر سال  1978تنها برابر با كمي بيش از 25
ميليارد دالر گرديده كه برابر با سيوشش صدم توليد ناويژه ملي در سال
2
 1978ميشود و درآمد سرانه بهرقم  398دالر سال  1978بالغ ميگردد.
از سوي ديگر در همينمدت كه اقتصاد ايران بهسرعت درسراشيب سقوط
حركت ميكرد ،اقتصاد كشورهاي پيشرفته و روبهرشد جهان بهسرعت سطح
زندگي افراد را باال ميبردند .در اين دوران كه از توليد ناويژه داخلي ايران
سهميليارد دالر كاسته شد ،چين  838ميليارد دالر و تركيه (بدون در آمد
نفت) در همسايگي ايران  146ميليارد دالر بهدرآمد ناويژه داخلي خود
افزودند .بهسخن ديگر توليد ناويژه داخلي چين چهارونيم برابر سال  1978و
تركيه نزديك بهچهار برابر شدند.
اين رشد منفي اقتصادي ايران كه همراه با دولتي شدن بنگاههاي بزرگ و
متوسط اقتصادي بود و آنهم در دوراني كه بسياري از كشورهاي جهان
بهسرعت در حال پيشرفت اقتصادي بودند ،برداشت ما را از اقتصاد دوران

پيش از انقالباسالمي و بهويژه نقش گروه باالي بخشخصوصي مغشوش
كرده است .همه چيز زيباتر بهنظر ميرسد (كه در مقايسه با وظعيت امروز،
بهواقع زيباترهم هست) .اما اقتصاد ايران بر پايه درآمد نفت بنا شده بود و
ساختار اقتصادي ايران در دوران پيش از انقالب ،براي رسيدن بهپايههاي
الزم براي اقتصاد رو بهگسترش ،راه درازي در پيش داشت.
بدون اين كه بخواهيم وارد بحث طبيعت و حدود مداخله دولت در اقتصاد
بشويم ،الزم است گفته شود كه تحوالت اقتصادي پنجاه سال گذشته در
جهان روشن كرده كه دولتي كردن بنگاههاي اقتصادي ،در هر كشوري سد
بزرگي در راه توسعة اقتصادي بالفعل است .بخشخصوصي با قابليت
انعطافپذيري و كارآيي بيشتر اقتصادي ،بربنگاههاي مشابه دولتي ،ارجحيت
دارد .اما براي اين كه بخشخصوصي بتواند نزديك بهاستعداد بالقوه خود
رشد كند ،نياز بهساختارحقوقي و سياسي مناسب در داخل كشور دارد .ساختار
سياسي و حقوقي از ديگر عوامل ،بر رشد اقتصادي اثر گذارتر ميباشد.
درست بدينجهت نقش دولت بر بخشخصوصي و دست پرورده آن ـ رده
باالي بخشخصوصي ـ در دوران پيش از انقالب را نميتوان مثبت برآورد
كرد.
نظريه اقتصادي غالب در ايران كه بعنوان «حمايت از صنايع داخلي» عنوان
شده بود ،با جلوگيري از واردات و وضع تعرفههاي گمركي و سود بازرگاني
سنگين ،بازار حمايت شدهاي را در اختيار آن بخش قرار داده بود .اين وضع
تنها ميتوانست بخشخصوصي متورم ،ناتوان و فلجي را بار آورد كه در
دنياي آن روز و پس از آن قادر بهرقابت در سطح جهاني نبودند .منطق اين
تز بر اين پايه بود كه صنايع نوبنياد هر كشور نياز دارد كه مورد حمايت دولت
بوده تا هنگامي كه بتوانند بهطور مستقل ،روي پاي خود بايستند .براساس
اين نظريه ،اولويت با صنايعي است كه توليدات آن جانشين واردات گردنند.
يعني صنايعي كه داراي بازار تثبيت شده و جا افتادهاي هستند .در اين نظريه
صنايع صادراتي مكاني ندارند و اگر داشته باشند تنها نقش جانبي را بازي
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
روبرو باشند ،صنايع و خدمات ميتوانند بهسطح كارآيي مطلوب برسند .در
غير اين صورت اين بخش هيچگاه آموزش الزم براي رقابت را فرا نگرفته و
هميشه نياز بهحمايت دولت براي ادامه زندگي خواهد داشت .ايران بخاطر
درآمد نفت ،بهصادرات براي بهدست آوردن ارز الزم براي واردات ،نياز
نداشت و ميتوانست چنين نظام اقتصادي را تحمل كند .نتيجه آن
شكلگيري بخشخصوصي بود كه تنها در يك بازار بسته حمايت شده ،در
پناه دولت قادر بهتنفس بود .در اين ميان بازنده اصلي اقتصاد ايران و مصرف
كنندگان بودند كه با هزينه باالتر بهكاالهائي با كيفيت پايينتر و تنوع
محدودتر ،دسترسي داشتند.
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بخش خصوصي در دوران قبل از انقالب در ايران براي زنده ماندن بهشدت
به دولت وابسته بود .اين دولت بود كه تعيين ميكرد در چه رشتههايي
ميتوان فعال بود و حتا ميزان توليد و سطح قيمتها را تعيين ميكرد .بدون
اجازه دولت ورود بهرشته توليدي و يا مالي جديد ممنوع بود .اين دولت بود
كه اجازه افزايش ظرفيت را ميداد و تا اندازهاي قيمتهاي فروش را نيز
تعيين ميكرد .در نتيجه تمام اين عوامل ،دولت نوع و سطح رقابت را تعيين
ميكرد كه معناي آن در اختيار گذاردن بازار حمايت شده در اختيار اين گروه
بود .نقش دولت از نقش نظارتي كه برحفظ و ايجاد رقابت و حمايت از
مصرف كننده محدود مي شود ،بسيار گسترده تر بود و بهنقش دخالت در
جزئيات رسيده بود.
نگاهي بهارقام صادرات نفتي و غير نفتي ايران بين سالهاي  1351تا 1356
كاهش صادرات در اين دوران را نشان ميدهد.
درآمد نفتي
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سال
غير نفتي به كل
2536
51
% 14،0
5073
52
%8،0
18762
53
%3،0
19054
54
%3،0
20671
55
% 2،5
20714
56
% 2،4
ارقام بهميليون دالر
منبع :ترازنامه بانك مركزي سال 1364

صادرات غير نفتي

صادرات

439،8
634،7
581،5
592،2
539،2
523،2

با باال رفتن سريع درآمد نفت در سال  1353نبايد انتظار داشت كه صادرات
نيز بههمان نسبت ترقي كند .اما صادرات غير نفتي ايران از سال  1351تا
 1356تنها  18درصد و يا ميانگين  3درصد در سال رشد داشته است كه
بهاحتمال بسيار زياد ،از نرخ تورم در آن سالها نيز پايينتر ميباشد .در آن
صورت صادرات در آن سالها رشد منفي داشته است .ميتوان ادعا كرد كه
صادرات غير نفتي ايران امروز افزايش بيشتري يافته و طبق گزارش بانك
جهاني در سال  2000اين نسبت  11در صد كل صادرات ايران را تشكيل
ميدهد ( 27و  3،3ميليارد دالر صادرات نفتي و غير نفتي ايران) .البته بايد در
نظر گرفت كه آمار و ارقام داده شده در جمهورياسالمي دقيق نيستند .با
اين حال اقتصاد ايران در پيش از انقالب ،مانند امروزتمام بر پايه درآمد نفت
بنا شده بود .بخشخصوصي بر پايه ارز آسان و فراوان بهدست آمده از نفت
رشد كرده بود .بهعبارت ديگر رشد بخشخصوصي نه بر مبناي كار وتوليد
ايراني بلكه درسايه نعمت طبيعي بهدست آمده از دل خوزستان ،زنده بود.
با جلوگيري از واردات بهصورت وضع تعرفههاي سنگين گمركي و سود
بازرگاني ،دولت بازار آماده و بدون رقابتي را بهصنايع ايران ارايه ميداد .با
باالرفتن درآمد نفت و افزايش توليد ناويژه ملي ،تقاضا نيز هر روزه افزايش

مييافت .در اين شرايط بهينه يعني بازار حمايت شده ،تقاضاي بهسرعت رو
بهرشد و بيست ميليارد دالر درآمد ارزي ،اگر بخشخصوصي نميتوانست هر
روز از روز پيش بزرگتر و ثروتمندتر شود ،تعجب آور بود .اين موقعيت
استثنايي كه بهمراه خود سود بسياري را نويد ميداد ،سبب ايجاد نوعي
مشاركت بين بخشخصوصي و يا خواستاران ورود بهبخشخصوصي با منابع
قدرت سياسي و ديوان ساالران ميگرديد كه نتيجه نهايي آن بهافزايش
فساد و استفاده از مراكز قدرت در تحكيم موقعيت بخشخصوصي
ميانجاميد .البته منظور اين نيست كه بخشخصوصي و يا دولتي ايران
به طور دربست فاسد بود بلكه بايد گفته شود كه شرايط براي فسادپذيري
آماده بود و بسياري در بخشخصوصي با انتخاب راه كوتاهتر بهدنبال برقراري
نوعي اشتراك منافع با مراكز قدرت بودند .مشاركت مراكز قدرت حكومتي با
بخشخصوصي در سالهاي آخر قبل از انقالب از هيچ نظر پوشيده نبود و
بهصورتي هويدا عمل ميكرد .در نتيجه بخشخصوصي كه در هر بازار زنده
جهان كوشا در راه حفظ و افزايش توان رقابتي خود بايد باشد ،در ايران
بهدنبال حفظ موقعيت شبهانحصاري خود بود( .شبهانحصاري چون رقابت در
شديدترين حالت ،با بنگاههاي ديگري بود كه آنان نيز در اين موقعيت سهيم
و از آن منتفع بودند) .موسسات مالي و اعتباري در موقعيت مشابهي قرار
داشتند ،هرچند رقابت در آن عرصه فشردهتر بود .از سوي ديگر موسسات
مالي و اعتباري براي هدايت پساندازها ،مكان ديگري بهجز حركت بهسوي
اين صنايع و زمين و ساختمان نداشتند .با بزرگ شدن اقتصاد و تنيده شدن
بخشها با يك ديگر ،فشار براي حفظ چنين وضعيتي هر روز از روز پيش،
بيشتر ميشد .در نتيجه نه تنها صنايع از حالت خردسالي و تحت حمايت
بودن نميتوانستند بيرون بيايند ،بل هر روز نياز بيشتري بهحمايت احساس
ميكردند .بايك بحران اقتصادي ،مانند كاهش درآمد نفت و يا كسري
بودجه ،بخش بزرگي از اين صنايع در تهديد ورشكستگي قرار داشتند.
صنايعي كه نتوانند در سطح جهاني رقابت كنند ،داراي كاستيهاي اساسي
هستند كه در پناه حمايت هر روزه نقص آن بزرگتر شده و هرگاه سقوط كنند
ضربه آن شديدتر خواهد بود .در آن دوران ،سرمايهگذاري خارجي ،بهغير از
سرمايهگذاري در رشته استراتژيك نفت و گاز ،بسيار محدود و كوچك و
بدون توان صادراتي بودند .اين سرمايهگذاريها بيشتر براي بهرهبرداري از
بازاري كه با تعرفههاي گمركي بهوجود آمده وحمايت ميشدند صورت
ميگرفت و در صورت عدم سرمايهگذاري (كه در بيشتر اوقات مقدار آن
ناچيز بود) ،مجبور ميشدند بازار ايران را بهرقيب بسپارند .در نتيجه توليد
چنين سرمايهگذاريها در مقايسه با صنايع مادر داراي كيفيت پايينتر و
قيمت باالتر بودند و آن هم در حالي كه دستمزد كارگر در ايران در مقايسه
بهمراتب پايينتر بود .اين گونه سرمايهگذاريها چون براي بازار صادراتي
طراحي نشده و تنها با هدف برآورد بخشي از تقاضا در بازار ايران انجام
ميگرفت ،منجر بهايجاد صنايعي كوچك با توان رقابتي و تكنولوژي پايين
بودند .گاه صادراتي از اين گونه صنايع انجام ميگرفت كه بخش بسيار قابل
مالحظه آن مربوط بهبلوك شرق و برمبناي پاياپاي بود .بهعنوان مثال
اتوبوس مرسدس بنز ساخت ايران را در نظر بگيريد كه بهكشورهاي اروپاي
شرقي «صادر» ميشد .در حقيقت تنها كاري كه اين قراردادهاي پاياپاي
انجام ميداد ،مبادله ارز بسيار كمياب «مارك آلمان» بود با محصوالت
صنعتي اروپاي شرقي .توليدات كشورهاي اروپاي شرقي ،چون نميتوانستند
در بازارهاي جهاني فروش كنند ،قادر بهكسب ارز قابل تبديل نبودند .با چنين
«صادراتي» در حقيقت ايران مارك آلمان كه ارزي بود قابل تبديل و خواهان
بسيار داشت را صادر و بجاي آن پول بلغاري ويا روماني وارد ميكرد كه
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خواهاني نداشت .بسختي بتوان نام چنين دادوستدي را «صادرات» گذارد.
بدون در نظر گرفتن صادرات سُنتي مانند فرش و خشكبار و برخي مواد
معدني ،تعداد صادر كننده صنعتي واقعي در ايران شايد از انگشتان دست
تجاوز نميكرد.
چون درآمد بهدست آمده از حمايت دولتي بهعنوان «توليد كننده» داخلي
بسيار باالتر بود تا سود حاصل از افزايش كارآيي توليد ،محرك كافي براي
سرمايهگذاري در ماشين آالت و شگردشناسي كه بتواند افزايش توليد و
كارآيي بهمراه آورد ،وجود نداشت .در چنين شرايطي بدون وجود محرك
الزم ،صنايع كوچك و ابتدايي باقي ميماندند .البته با  4برابر شدن درآمد
نفت در سال  53طبيعي است كه صنايع كشور رشد بااليي را نشان دهند.
هنگامي كه از كوچك ماندن صنايع صحبت ميشود ،با صنايع در سطح
جهان و يا صنايعي كه در كشورهاي همپايه مانند تايوان و كره بهوجود آمدند
و امروز هر يك بهغولهاي صنعتي تبديل شدهاند ،مقايسه ميگردد .صنايع
آن كشورها مجبور بودند كه در زير فشار ،خود را بهاستانداردهاي جهاني
برسانند و آن هم بدون درآمد باال و بسيار ارزان نفت.
o
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در اثر انقالب و پياده كردن «اقتصاد اسالمي» و جنگ هشت ساله
با عراق ،براقتصاد ايران ضرباتي وارد شد كه تا سالهاي دراز
قابل جبران نخواهد بود .در سال  1978درآمد ناويژه داخلي
ايران  70ميليارد دالر و درآمد سرانه آن  1944دالر(بهنرخ روز)
بود كه اين ارقام در سال  2000يعني پس از گذشت  22سال
بهترتيب  67ميليارد دالر و  1046دالر گرديدند .با احتساب اين
امر كه قدرت خريد  100دالر در سال  1978برابر با  264دالر و
يازده سنت در سال  2000ميباشد ،عمق فاجعه بيشتر نمايان
ميشود .با اين حساب درآمد ناويژه ايران در سال  2000بهدالر
سال  1978تنها برابر با كمي بيش از  25ميليارد دالر گرديده كه
برابر با سيوشش صدم توليد ناويژه ملي در سال  1978ميشود
و درآمد سرانه بهرقم  398دالر سال  1978بالغ ميگردد

تز اقتصادي كه صنايع را آزاد گذارده و آنان را مجبور ميكرد كه در سطح
جهاني رقابت كنند ،امروزه هواداران بسياري يافته است .بنا بهاين نظريه
صنايعي كه بتوانند ارز صادراتي بدست آورند بهسطح مطلوب تلفيق
تكنولوژي و نيروي كار ميرسند ويا تحت فشار رقابت از ميدان خارج خواهند
شد .اين كشورهاي روبهرشد ،با ارايه توليد ارزان كه ناشي از سطح پايين
درآمد است وارد بازار جهاني ميشوند .كم كم با جذب شگردشناسي
پيشرفتهتر كه بخشي از آن بوسيله سرمايهگذاران خارجي تامين ميگردد ،به
سطح باالتري از توليد دست مييابند .كره ،تايوان ،هنگكنگ ،سنگاپور و
مالزي اين راه را پيمودهاند و امروز نمونه آن چين و تا اندازهاي هندوستان
هستند.
نمونه بسيار روشن در حال حاظر چين است كه با چرخش  180درجهاي
سياستهاي مائو را كنار گذارده و بخشخصوصي بسيار فعال آن امروز يكي
از بازيكنان اصلي در صحنة جهاني است .بسياري بر اين نظراند در آينده
نزديك چين بهعنوان بزرگترين مركز توليد كارخانهاي
 MANUFACTURINGدر جهان تبديل خواهد شد .در مقايسه صنايع
دولتي حمايت شده چين ،تنبل ،باد كرده و بدون حمايت مستقيم دولت و
هدايت اعتبارات مالي بهسوي آنان قادر بهزندگي نيستند .بهگفته ديگر با
دخالت مستقيم دولت ،پسانداز ملي كه بايد بهسوي پُر درآمدترين بخش
اقتصاد انتقال يابد ،با تغيير جهت بهسوي بنگاههاي اقتصادي دولتي ،بههرز

ميرود .از سوي ديگر با ثبوت قدرت رقابتي در بازار جهاني ،چين توانسته
است بيش از پانصدميليارد دالر سرمايه خارجي را جذب كشور كند كه
ميليونها شغل ايجاد كرده و تكنولوژي باالتري چه در توليد ،بازاريابي و يا
مديريت ارايه داده است .سرمايهگذاري خارجي در صنايع چين ،بيشتر با
هدف صادرات كه بازارهاي كشور صاحب سرمايه را نيز در برميگيرد ،انجام
ميشود .امروز اين صنايع در رشتههايي كه رشد كردهاند ،يعني داراي توان
رقابتي در سطح جهاني هستند ،تبديل بهمنبع اصلي درآمد ارزي چين براي
خريد تكنولوژي و ماشينآالت پيشرفتهتر گرديدهاند كه تضميني است برادامه
رشد اقتصادي در آينده.
***
ميتوان گفت كه اقتصاد ايران در پيش از انقالب ،تا رسيدن بهپايههاي يك
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
شدن نظريهها و راههاي ديگر و مبارزه با فساد را فراهم ميكرد ،ميتوانست
بهشرايط مناسبتري دست يابد .با باز شدن فضاي سياسي ،سياستگذاري
اقتصادي مجبور بود كه شفافيت الزم را بهدست آورده و بهبحث و نقد
گذارده ميشد .با در نظر گرفتن روشهاي ديگر توسعه ،امكان تحولي
اساسي در بخشخصوصي نيز فراهم ميشد .عوامل ديگري نيز درحال شكل
گيري بودند كه ميتوانستند اثر بسيار مثبتي بر اقتصاد ايران بگذارند كه
عبارت بودند از رشد سريع طبقه متوسط و گروه آموزش ديده.
در اين دوران با خريد شگردشناسي از كشورهاي ديگر ،كه از محل درآمد
نفت تامين ميشد ،بسياري از صنايع در ايران شكل گرفتند .اين تحول
همراه با افزايش چشمگير تحصيل كردهها در رشتههاي مختلف فني ،مالي و
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
اقتصادي ،نيز افزايش مييافت .از سوي ديگر ،طبقه متوسط كه بخش
بزرگي از همين مديران از ميان آنان برخاسته بودند بهسرعت درحال توسعه
و بهدست آوردن قدرت بودند .اين طبقه كه گروه پايينتر بخشخصوصي را
نيز تشكيل ميدادند ،با رقابت بيشتري در كسب و كارهاي خود روبرو بودند
كه ميتوانستنند به عامل مثبتي در آينده تبديل شوند.
با تمام كاستيها ،در مقايسه با عملكرد اقتصادي در دوران پس از انقالب،
اقتصاد ايران و بخشخصوصي ،بسيار ميدرخشد.
ـــــ

1ـ نقل از  Middle East Economic Surveyديدارگاه ايران امروز  21ژانويه 2005
 2ـ ر.ك .يزدي ،فرهاد ـ امنيت ملي ـ نشر آيدا سال 2004
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تصاوير تلويزيوني رأيدهندگان عراقي به هنگام
خروج از حوزههاي اخذ رأي ،در حاليكه با
شادماني انگشت رنگ گرفته از “جوهرآبي” خود
را بهعالمت پيروزي نشان ميدادند ،يكي از
بيشمار تصاوير خوشايند و اميدواركننده ،براي
كساني بود كه در سراسر جهان با نگراني
سرنوشت عراق و سرنوشت نخستين انتخابات
اين كشور در ژانويه را دنبال ميكردند .رنگ آبي
بهجا مانده از انگشتنگاري براوراق اخذ رأي ،هم
در چشم بازيگر اصلي اين صحنه يعني ملت
عراق و هم در نظر بينندگان در سراسر جهان
بهسمبل اميد انسانها بهآزادي و بهداشتن حق
انتخاب در كشورهائي بدل شد كه تا آن زمان
آزادي در انتخاب بيمعناترين واژه مينمود.
بسياري از جوامع عربي از گروههاي عشيرهاي
و مذهبي تشكيل شدهاند .اكثر مردم اين كشورها
پيش از آنكه عضويت خويش را بهعنوان
شهروندان ساكن سرزمين و واحدي سياسي پذيرا
باشند ،خود را اَحدي از مجموعهاي انساني
ميشمارند كه بهواسطة رابطهاي خوني يا بدليل
اعتقادات مذهبي مشترك بهقبيله ،قوم يا گروهي
مذهبي وابستهاند .عدم تغيير اين مناسبات
عقبمانده و پيامدهاي آن در دوران جديد ،يعني
تشديد رقابتهاي ميان قبيلهاي و مذهبي از
يكسو و افزايش فشارهاي بيروني از سوي ديگر
موجب تشديد بحرانهاي دروني اين جوامع شده
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،
موجب خطر چندپارگي حاكميت و صدمه
بهيكپارچگي سرزميني شده و اين كشورها را در

آستانة جنگهاي داخلي قرار داده است.
جنگهائي نظير درگيريهاي مذهبي  15ساله
ميان شيعيان ،سنيها ،مسيحيان ،دروزيها و ...در
لبنان كه حاصل آن برجاي ماندن كشوري
منهدم و 150هزار كشته بود .امروز اعمال فشار و
ادامة سركوب از سوي سنيهاي صاحب قدرت
بر اقليتهاي شيعه در بحرين و عربستانسعودي،
علويها در سوريه يا فلسطينيهاي آماده بهيراق
براي ايجاد درگيريهاي خونين در اردن و بربرها
در مغرب و ...همه نشانگر آتشهاي زير
خاكسترند.
سران عرب و رژيمهاي اين كشورها طي
چندين دهة گذشته همواره توانستهاند وجود
چنين خطراتي را ابزار توجيه ادامة قدرت
استبدادي خود كرده و مانع دگرگوني روابط و
مناسبات عقبماندة قبيلهاي ـ مذهبي بشوند .از
سوي ديگر آنچه امروز بهعنوان چشمانداز
تحوالت و راه رسيدن بهآزادي در پيشروي
مردم اين كشورها قرار گرفته است ،چندان روشن
نيست و بهنظر ميرسد پرداخت بهاي سنگيني را
ميطلبد كه هيچ معلوم نيست ،اين مردم حاضر
به پرداخت چنين بهائي باشند .بهعنوان نمونه؛ با
ترديد ميتوان به اين پرسش پاسخ مثبت داد ،كه
در صورت وجود آگاهي از قبل و داشتن تصوري
از احتمال وقوع جنايات خونين و كشتارهاي
وحشيانهاي كه تروريستهاي اسالمي و
ناسيوناليستهاي صدامي در عراق تحت اشغال
نيروهاي نظامي اياالت متحدة آمريكا و
متحديناش بهراه انداختهاند ،آيا مردم عراق آماده
و داوطلب پرداخت چنين بهاي سنگيني براي
سرنگوني صدام و كسب آزادي ميشدند؟
همچنين با توجه بهوضعيت امروز عراق ،كه در

آن با انجام انتخابات ،صفبندي و ميزان قدرت
گروههاي قومي و مذهبي رسميت يافته است ،و
ممكن است در صورت كوچكترين اشتباهي از
هرطرف ،اين صفبندي بهسرعت بهسنگربندي
بدل گردند ،اين ترديد وجود دارد كه در پس
درگيري و افروخته شدن جنگهاي قومي ـ
مذهبي آيا اساساً ميتوان به تحقق آزادي و
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.
در هر صورت هم تجربة عراق و هم افغانستان
دادن پاسخ منفي قطعي بهاين پرسشها را نيز
ناممكن ميسازد .چه عراق براي رسيدن بهآزادي
و خاتمة تبعيض و سركوب قومي و متوقف
ساختن جنايات صدام و اطرافيانش و چه
افغانستان خسته از يك ربع قرن جنگهاي
قبيلهاي و در انتها عاصي از حكومت اسالمي
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
نظامي كشورهاي غربي پايهريزي كنند.
بنابراين هرقدر دادن پاسخ منفي يا مثبت
قطعي به پرسشها و ترديدهاي فوق امروز
ناممكن باشد و از حد حدس و گمان و گاه از
چارچوب مصلحتها و منافع سياسي روز فراتر
نردود .اما بهنظر نمي رسد؛ ترديدي در اين امر
وجود داشته باشد كه در آيندة عراق ضامن تداوم
تالش مؤثر در راه استقرار دمكراسي و گسترش
آن به همة عرصههاي زندگي اجتماعي در گرو
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ميزان وسعت ادارة مشترك در ميان گروههاي
عراقي براي باهم ماندن و حفظ تماميت
سرزميني و تقويت يكپارچگي حاكميت ملي اين
كشور ميباشد.
ارائه تصويري حنياالمكان واقعي از آيندة عراق
ايجاب ميكند نتايج انتخابات عراق ،
گروهبنديهاي قومي – مذهبي رأيدهندگان و
تركيب نمايندگان برگزيدة  60درصد از ملت،
جهتگيريهاي آتي مجلس و دولت در قبال اين
گروهبنديها مورد توجه قرار گرفته و معضالتي
كه ابعاد گسترده و جدي آنها را اين انتخابات
آشكارتر ساخته است ،شناخته شوند.
معضالتي چون استقرار هرچه سريعتر ثبات و
امنيت در كشوري كه تهديدات تروريستهاي
زرقاوي ـ صدامي و كوسههاي خونآشام اسالمي
كه با بوئيدن خون مراكز عملياتي خود را به
درون اين كشور انتقال دادهاند ،نخستين صدمه را
به پروسة دمكراتيزه كردن و برگذاري انتخابات
آزاد و سراسري عراق زد .اين تهديدات و عمل
بدان كه بيش از هركس ديگر مردم عراق را
بهخاك و خون كشيده است ،با خشم رهبران
سني بهدليل از دست دادن موقعيت ممتاز گذشته
ـ همراه شد و زمينه عدم شركت نه تنها چهل
درصد بقية صاحبان حق رأي در عراق را فراهم
ساخت ،بلكه يك جمعيت تقريباً  15ـ 20
درصدي از ملت را از مشاركت در نخستين گام
در سرنوشت دمكراسي آيندة مشترك كشور
بازداشت .بازگرداندن سنيها به مراكز قدرت و
تصميمگيري از اهميت حياتي برخوردار است.
بويژه در تنظيم و تدوين پيشنويس قانون
اساسي اين كشور ،كه بايد تا نيمة اوت امسال
آماده و دوماه بعد از آن طي برگذاري رفراندومي
بهرأي مردم گذاشته شود .زيرا در درجة اول از
شكلگيري و استحكام يك صصفبندي در برابر
بقيه و برعليه آنچه به عنوان دستاورد اين پروسه
ـ قانون اساسي ـ ثبت خواهد شد ،جلوگيري
كرده ،همچنين مانع از آن خواهد شد كه سنيان
اين كشور بهپايگاه سربازگيري تروريستها بدل
شوند.
معضل ديگر ميزان پافشاري كردها برجدا
ساختن حساب خود از بقيه كشور و رفتن بهدنبال

سراب “كردستان بزرگ” است كه عالوه بر
تحريك كشورهاي همسايه عليه خود ،همچنين
زمينه گسترش درگيريهاي قومي در منطقه
كردستان عراق را فراهم خواهد آورد (رو در
روئيهائي كه هماكنون نيز در اين منطقه ميان
كردها با عربها و تركمنها وجود دارد) .از سوي
ديگر اين اشتباه موجب مي شود بقيه حكومت به
بسيج بخش ديگر مردم عراق ـ اينبار شايد تحت
نام “ملت عرب”ـ برانگيخته شود .زيرا به قولي:
“هيچ حكومتي داوطلبانه و بدون مقاومت ـ كه
در اين كشورها حتماً خونين خواهد بود ـ تن
بهكوچكتر شدن حوزه ارضي تحت حاكميت خود
نخواهد داد”.
بنابراين آينده دمكراسي در اين كشور،
همچنين بهرفتار رهبران كرد و نمايندگان اين
اقليت قومي كه بيش از  25درصد از كرسيهاي
مجلس را در اختيار دارد ،وابسته است .رفتاري
كه برخالف دورة جنگ و سرنگوني صدام چندان
از متانت ديپلماتيك ،دولتمدارانه و از سر درايت
نبوده است .هنوز معلوم نيست رهبران كرد ،تا چه
ميزان برخواستهاي استقاللطلبانه پافشار بوده
و تا كجا نقشة خود مختاري را پيش خواهند برد.
آيا آنها حاضرند سلطة خود بر چاههاي نفت
كركوك و موصل را قرباني حضور سياسي مؤثر
در بغداد و سراسر عراق نمايند؟
از سوي ديگر همانقدر كه پافشاري به
مطالبات جدائيخواهانه و كسب يكطرفه و هرچه
بيشتر امتيازهاي قومي بدون ايجاد رشتههاي
پيوند داوطلبانه با ساير اقوام ،از سوي كردها
ميتواند تهديدي براي پروسة دمكراتيزه شدن
اين كشور بهحساب آيد ،اما گرايش ريشهدار
عرفيگرائي و پافشاري آنان برجدائي دين از
حكومت ميتواند در اتحاد با ديگر عرفيگرايان از
ميان گروههاي شيعه و سني يا ساير اقوام،
بصورت مانعي بر سر راه زيادهخواهيهاي رهبران
مذهبي و آيتاهللهاي شيعه كه اكثريت مجلس و
دولت برخاسته از اين اكثريت را در اختيار دارند،
بوده و آنان را از رؤيا و صرافت استقرار يك
“حكومت الهي” ديگر در منطقه باز داشته و به
خشكاندن ريشة يكي ديگر از عوامل مهم عدم
شكلگيري مناسبات باز و آزاد و احترام به حقوق

مساوي انسانها در اين نوع جوامع يعني دخالت
دين در حكومت ياري رسانده و اين مانع تبيين
حقوق ملت بر مبناي عرف و الزامات زمان را از
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
قرار داده است .با وجود همه سختيها و
ناماليمات اما در هر دو اين كشورها اولين
سنگبناي آيندهاي مبتني بر دمكراسي يعني
برگزاري انتخابت گذاشته شد .در اين انتخابات
سخن و ميل دروني هر دو ملت بهآيندهاي آزاد و
همراه با همزيستي مسالمتآميز با يكديگر
بهگوش جهانيان رسانده شد .بويژه توسط ملت
عراق كه چه بابت شهامت بينظير خود در انجام
انتخابات و رساندن اين پيام (عليرغم غوغا و
سروصدائي كه وسايل ارتباطجمعي اكثريت
كشورهاي منطقه و اروپا كه عمالً به ابزار
تبليغاتي تروريستها بدل شده و در ساندن پيام
تهديد و ايجاد رعب و وحشت آنها به گوش
مردم عراق در روزهاي قبل از برگذاري انتخبات
سنگ تمام گذاشته بودند) و چه بهخاطر
استقامتش براي تحقق اين آرزو به سختي توسط
جنايتكاران تروريست با عمليات انتحاري مورد
انتقامجوئي قرار گرفته و ميگيرد.
پس از انجام اين انتخابات در ميان خون و
آتش و خشم و كينه و از طريق صندوقهاي رأي
سهم مشروعيت و مسئوليت هريك از گروهها نيز
روشن شده است ( گاه حوزة مسئوليتها به
مراتب فراتر از آراء بدست آمده است) .حال اين
برعهدة سران ،رهبران ،روشنفكران و نيروهاي
سياسي اين گروههاست كه پيام مردم خود را به
درستي دريافته و در راه تحقق اميد ملت به
آزادي گام بردارند.

چكيدهاي از سخنان زرقاوي رهبر تروريست هاي اسالمي در بارة دمكراسي و انتخابات پيش از برگزاري انتخابات در عراق


ملت صاحب اختيار و حق است؟ نه! آخرين كالم تنها از آن خداوند است و هرچه غير از آن دشمني با ارادة اوست.



آزادي اعتقادات؟ انحراف و كجروي!



آزادي بيان؟ يعني داشتن اختيار در تعبير خالف از قوانين اسالم.



آزادي احزاب و اجتماعات؟ قاعدهاي انحرافي كه بهاحزاب كافر و دستههاي دشمن خدا رسميت قانوني ميبخشد.



اعتبار رأي اكثريت؟ از بنيان غلط! زيرا در اسالم هر تصميم و حقيقتي بايد با قران و سُنت مطابقت داشته باشد.
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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
همسايگان را بر نيروهاي تعيين كننده در ميدان سي است آن كشور دوخته است .با اين پرسش كه اين نيروها چگونه قادر خواهند بود راه عراق را بهسوي
آينده بگشايند .راه بيرون كشيدن يك نظام يكپارچه ,باثبات و دمكراتيك از ميان انبوهي از تناقضات و ابهامات.
پيآمدهاي انتخابت  30ژانويه در عراق و تأثير تعيين كنندة گراي شات قومي ـ مذهبي در اين انتخابات و همچنين تأثيرات تحوالت عراق بركشورهاي
همسايه ,موضوعاتي هستند كه طي گفتگو با آقاي داريوش همايون بهبحث گذاشتهايم.

گفتگو با داريوش همايون

تأثير انتخابات عراق برهمسايگان

تالش ـ مهمترين گام پس از انتخابات در عراق تدوين قانون اساسي توسط
مجلس منتخب است .قانون اساسي كه بتواند بيان و زبان همة مردم عراق و
اكثر گروهبنديهاي آن باشد و بيش از هرچيز اميد ايجاد ناامني و بيثباتي
در اين كشور را در دل عامالن ترور و جنايت نابود سازد! با توجه بهاينكه در
انتخابات اخير تمايالت و گروهگرائيهاي مذهبي و قومي نقش تعيين
كنندهاي داشت ,آيا مجلس برآمده از آن و با اين تركيب ,قادر خواهد بود
مسائل را فراتر از منافع قومي ـ مذهبي ببيند؟
36

همايون ـ تجربه ملي عراقيان در هشت دههاي كه از عمر آن كشور
ميگذرد بهخوبي با ژرفاي تجربه خود ما قابل مقايسه است .هر عراقي آگاه
ميتواند بهتاريخ دراز ديكتاتوري و كشتار جمعي و حكومت ارتشي ـ پليسي،
همه برخاسته از ناسازگاريهاي مذهبي و قومي ،بنگرد و درسهائي براي
آينده بگيرد .عراق كشوري چندپارچه است و با اينهمه محكوم است يكپارچه
بماند .همسايگان عراق اجازه نخواهند داد عراق از همبپاشد و تا كنون اين
يكپارچگي با بيرحمانهترين ديكتاتوريها و بدترين تجاوزات تحميل شده
است .اكنون عراقيان ميبايد سرنوشت ناگزير خود را در دست گيرند و در
فضاي دمكراتيك پكپارچه بمانند .آنها ميدانند كه يا ميبايد ،باهم زندگي
كنند و يا درهم بيفتند و آسايش و خود زندگي را ،براي گروههاي
بيشمارشان ،بدرود گويند .پس از انتخاباتي كه از تهران تا پاريس خنده را بر
لبها شكست نوشتن قانون اساسيي كه بههمه طرفها چيزي بدهد ناممكن
بهنظر نميآيد .رسيدن به يك همرائي ميان شيعياني كه براي نخستين بار از
يوغ مثلث سني آزاد ميشوند ،و كرداني كه از آغاز دهه نود بهدرجات باالي
خودمختاري رسيدهاند و وسوسه استقالل كامل در محافلي از آنها نيرومند
است ،و سنياني كه همه تلخي و سرخوردگياند ،آسان نيست .بههمينترتيب
در كشوري با باورهاي مذهبي تند و خشونتبار ،گرايش بهتحميل يك
حكومت بهدرجات گوناگون ،مذهبي ،ممكن است تدوين قانون اساسي را
بهدستاندازهاي سخت اندازد .در برابر ،سه عامل مهم بهسود يك قانون
اساسي پذيرفتني براي گروههاي قومي گوناگون عراق كار ميكند .نخست،
دورنماي هراسآور شكست كه عراق  2005را لبنان  1975بدتري با ابعاد
بزرگتر خواهد كرد :صحنه قدرتنمائي ديگران از دور و نزديك و ميدان
جنگ بيرحمانه داخلي .دوم ،حضور چيره امريكا كه جلو پارهاي زياده رويها

را ميتواند بگيرد .سوم ،حق وتوي هر سه استاني از استانهاي عراق كه
قانون اساسي آينده را با اكثريت دو سوم رد كنند .عراقيها چارهاي جز
رسيدن بهيك مصالحه ندارند.
ما هر چه در اهميت اين انتخابات بگوئيم مبالغه نكردهايم .خود اينكه هشت
ميليون و نيم عراقي در زير رگبار گلوله و رگبار تبليعاتي رسانههاي عرب و
اروپائي در شرايط اشغال نظامي كه با انتخابات آزاد سازگاري ندارد ,توانستند
در يك انتخابات آزاد شركت جويند عاملي است همارز تركيب جمعيتي
عراق و شكافهايي كه در آن جامعه هست و مخاطراتي كه عراق را از بيرون
تهديد ميكند .عراقيان اكنون ميدانند كه راهي جز دست بردن بهاسلحه
براي برطرف كردن اختالفات هست( .رسانهها و نويسندگان «مترقي» كه
هرچه توانستند برضد اين انتخابات كار كردند ،از انتخابات رياست جمهوري
صدام كه با صددرصد دارندگان حق راي برگزيده شد بياشارهاي گذشته
بودند .بهآساني ميتوان «مترقي» را بهجاي «در طرف عوضي تاريخ» بكار
برد).
تالش ـ پيش از برگزاري انتخابات چهرهها و شخصيتهاي شركت كننده در
جبهة شيعيان يكي از برنامهها و هدفهاي انتخاباتي خود را ,جلب هرچه
بيشتر سُنيان بهمشاركت در سرنوشت سياسي آينده كشور قرار داده بودند.
حتي از سوي كانديداي حزب شيعه الدعوه اعالم شده بود ,پس از برنده
شدن حاضر بهواگذاري چند كرسي بهنمايندگان سُني است .آيا تا كنون در
جهت هدف فوق گامي برداشته شده است و آيا سُنيها هنوز در بايكوت
سياسي خود و عدم همكاري با دولت عراق پافشارند؟
همايون ـ واگذاري كرسيهاي اضافي بهكساني كه درانتخابات شركت
نكردهاند عملي نيست و سنيان شامل كُردان كه خود سني هستند بيش از
صد نماينده در مجلس دارند .شريك كردن سنيان در فرايند سياسي در
تدوين قانون اساسي خواهد بود كه مسلما به سنيان عرب درون و بيرون از
پارلمان سهم زيادي داده خواهد شد .در جمعيت سُني ،گروهي از ترس و
بيشتري در اعتراض به اصل هر كس يك راي ،در انتخابات شركت چنداني
نكردند .تروريستها ،چنانكه ميدانيم در استانهاي سُني فعالند و بيشتر از
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همانها ميكشند و در انتخابات نيز راي دهندگان بيش از همه در همان
استانها خود را با خطر مرگ روبرو مييافتند .ولي مشكل سنيان با خود
دمكراسي بود .آنها نميخواستند قدرت سياسي از صندوق راي بيرون آيد زيرا
بيست درصدي جمعيت سُني عرب عراق در اقليتي است كه با دمكراسي
نميتواند برتري تاريخياش را حفظ كند .بهرحال بهسنيان عرب ،صرفنظر از
كرسيهايشان در مجلس ،سهم كافي در تدوين قانون اساسي داده خواهد
شد .در تركيب كابينه نيز بعيد است آنان را ناديده بگيرند .نميبايد فراموش
كرد كه استانهاي سنينشين حق وتو بر قانون اساسي دارند و ميبايد
بهدرخواستهاي معقولشان تن در داد.
تالش ـ در حالي كه اقدام شجاعانه اكثريت مردم عراق را كه بدون توجه
بهتهديدات تروريستهاي اسالمي بهپاي صندوقهاي راي رفتند در سراسر
دنيا ستودند ,موضع رسمي بسياري از سران كشورهاي عربي سكوتي همراه
با ناخرسندي بود .رئيس اتحادية عرب (عمرو موسي) در همان زمان اعالم
داشت« :جريان انتخابات عراق با دقت و همراه با نگراني از سوي سران
كشورهاي عربي دنبال ميشود ...همة كشورهاي عربي از نظر اقتصادي,
اجتماعي يا مذهبي آمادگي پذيرش دموكراسي را ندارند ».با توجه بهتجربه
دخالتهاي آشكار و پنهان رژيمهاي عربي در بحرانهاي منطقه آيا جمعيت
 20درصدي عربهاي سُني عراق ميتوانند پايگاه مناسبي براي اين
دخالتها باشند؟
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همايون ـ دمكراسي و انتخابات آزاد و خاورميانه عربي ـ اسالمي اساسا يك
تناقض عبارتي است .هنگامي كه چندسال پيش سران كشورهاي عرب در
مراسم خاكسپاري ملكحسين در عمان حضور يافنند روزنامهنگاران غربي از
منظره مرداني در دهههاي هفتم و هشتم زندگي كه تا چشم ميتوانست
بهعقب بنگرد بر سركار بودهاند بهشگفتي افتادند .بسياري از اين مردان
روساي جمهوري هستند كه پيدرپي با اكثريتهاي بزرگ انتخاب ميشود و
پسرانشان را در پشتسر براي پس از خود آماده ميكنند .يكي از آنها،
حافظاسد سوريه ،در عمل موفق هم شد (در جمهوريآذربايجان و كرهشمالي
نيز شاهد اين پديده هستيم ).در عراق ،مانند افغانستان ،تانكهاي امريكائي
راه انتخابات آزاد را گشودند و چنين خطري هيچ رژيم خاورميانهاي ديگري
را تهديد نميكند .با اينهمه عمرو موسي از زبان همه حكومتهاي عرب
سخن ميگويد و نگراني او درست است .هيچ حكومت خاورميانهاي تاب يك
انتخابات آزاد را نخواهد آورد و از آن بدتر ،در بيشتر اين كشورها انتخابات
آزاد بهروي كار آمدن اسالمياني خواهد انجاميد كه اصل هر كس يك راي
يكبار را قبول دارند .ايران دهه  1970در جهان عرب نمونههاي فراواني دارد:
رژيمهاي فرسوده و بهفساد و لختي فرمانروائي دراز بيرقيب افتاده،
سياستگراني آماده هر معامله ،روشنفكراني عوامفريب و فريفته عوام (و با
توجه بهفراوردههاي فكرييشان كم و بيش از جنس همان عوام) و يك
جريان اسالمي مسلط (كه نبايد با مسلمان اشتباه شود) كه از شكست
برنامههاي سياسي ناسيوناليستي(ناصري) و كمونيستي و نوسازندگي
نيمهكاره نيرو ميگيرد .جامعههاي عرب البته تجربه ايران را پيش چشم
دارند ولي خاورميانهاي چنان كسي است كه نگاه ميكند بيآنكه ببيند و
گوش ميدهد بيآنكه بشنود .او حقانيت دارد و بهواقعيات مزاحم راه
نميدهد .نمونههايش اينهمه نويسندگان و سياسيكاران همميهن در بيرون.
تاثيرات انتخابات عراق در همسايگانش درازمدت خواهد بود و بهجنبشهاي
آزاديخواهانه كمك خواهد كرد .اگر امريكائيان در طرح خاورميانه بزرگ

جدي باشند انتخابات عراق بهترين رهسپاريگاه است .انتخابات آزاد حتا زير
سرنيزه ارتش بيگانه در اين منطقه بداعتي است .خاورميانهايها نميبايد از
اين حقيقت گله كنند .اگر آنها دشمناني بدتر از خودشان و مخالفاني خونيتر
از ميان خودشان ندارند و جنگشان بيشتر با يكديگر است ناچار ديگران
بهجايشان تصميم خواهند گرفت ،از ابومصعب زرقاوي اردني تا فالن آخوند
قمي تا ژنرال ابوزائيد امريكائي سوري تبار.
تالش ـ با تشكيل يك حكومت شيعه در دل كشورهاي عربي كه پيون ِد
نژادي ـ قومي و همچنين ديني و مذهبي يگانه از حلقههاي مهم
«اتحادشان» محسوب ميشود ,آيا همانگونه كه پادشاه اردن عبداهلل اعالم
داشته است ,توازن قوا در منطقه عربي برهم خواهد خورد؟
همايون ـ ملكعبداهلل كه مانند پدرش از استعداد سياسي بزرگي برخوردار
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
به تروريسمي كه شيعه آخوندهاي ايران بهاسالم داده است و قدرتي كه
ايران مي تواند پشت هر طرح سياسي بگذارد حق دارد نگران توازن قوا باشد.
ولي ميان يك حكومت شيعه ،مانند آنچه در ايران داريم و حكومتي كه
شيعي مذهبان در آن اكثريتي نيز داشته باشند تفاوت است .عيب ملي عراق،
ناهمگني جمعيت و محكوم بودن بهزندگي با يكديگر ،در اين اوضاع و احوال
استثنائي ميتواند بهسود همه دنياي عرب در آيد .اگر اكثريت عراقيان اعراب
سني يا شيعه ميبودند نتيجه انتخابات بهاحتمال زياد يك حكومت اسالمي
ميشد .با قدرتي كه بهمردم عراق بخشيده شده است نميتوان تصور كرد
چهل در صدي از جمعيت اجازه دهد رفتاري كه حكومت شيعه با سنيان
ايران ميكند در عراق تكرارشود (اينكه قدرتبخشي چگونه بوده است
اهميت دراز مدت ندارد؛ بهر حال در عراق نيز مانند افغانستان راه ديگري
نميبود).
تالش ـ پنهان نيست كه بخشي از نگراني سران عرب از تشكيل حكومت
شيعيان در عراق احتمال تقويت موقعيت جمهورياسالمي در منطقه است.
آيا واقعاً حكومت اسالمي ميتواند روي دولت جديد عراق و اكثريت شيعهاي
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
نزديكي ميكنند؟
تالش ـ جمهوري اسالمي بهدليل بيش از دو دهه پشتيباني و ميزباني
بسياري از رهبران شيعي عراق و پولي كه هزينه ميكند از نفوذ قابل
مالحظهاي برخوردار است ولي در عراق امريكائيان نيز هستند كه تا باشند از
جمهورياسالمي نيرومندترند و اگر مداخالت رژيم آخوندي از حد بگذرد خود
آن را تهديد خواهند كرد .در جهان عرب جز سوريه هيچ كشوري سودي در
خرابتر كردن وضع عراق ندارد و امريكائيان ميتوانند از همكاري پارهاي از
آنان برخوردار شوند .كوشش جمهورياسالمي براي بازآفريني نمونه خود در
عراق محكوم بهشكست است .خود رهبران شيعي عراق بويژه آيتاهللهايشان
بيش از همه از ورشكستگي نه تنها سياسي بلكه تاريخي يك
جمهورياسالمي شيعي (نسخه بدل جمهورياسالمي سُني طالبان) آگاهند.
بيشتر عراقيان در همسايگي ايران با اوضاع آن كشور آشناتر از آنند كه تكرار
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چنان تجربه هولناك و ننگيني را بخواهند .در اين لحظه نميتوان گفت كه
چه كسي نخست وزير آينده عراق خواهد شد.
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تالش ـ انسجام و اتحاد دروني گروههاي ائتالفي شيعه برسر تقسيم
كرسيهاي قدرت و يا برسر ميزان دخالت دين در حكومت چقدر است؟ آيا
ممكن است بدليل كشاكش برسر قدرت يا برسر مواضع ,نيروي مسلح آنها
يعني سپاه بدر به طرفداري از هريك از گروههاي شيعه به روي هم اسلحه
بكشند؟
همايون ـ سپاه بدر در نبرد نجف و شهر صدر شكست بدي از امريكائيان
خورد و در شطرنج سياسي بهسيستاني باخت .مقتداصدر رهبر آن در مجلس
نمايندگاني دارد كه يك گروه حاشيهاي است آلوده بهلكه دستنشاندگي
آخوندهاي ايران و تصور نميرود ديگر بتواند عراق را بهخطر اندازد .در
ائتالف سي و چند گروهي كه اتحاديه شيعي را ميسازند همه گونه
گرايشها از جمله عرفيگرائي ميتوان يافت .سياست عراق را صرفا با شيعه و
سني نميتوان توضيح داد .ميدان گشادهاي است با بازيگراني كه بهآساني
ميتوانند جاي خود را عوض كنند .عامل امريكا را نيز نميبايد فراموش كرد.
هر چه هم اين سخن برمحافل مترقي گران آيد امريكائيان اكنون و پس از
درس گرفتن از اشتباهاتي كه همواره در نخستين مراحل ميكنند يك عامل
ثبات و ترقيخواهي (با مترقي عوضي گرفته نشود) در عراق هستند .آنها نيز
محكوماند در ماجراي خطيري كه درگيرش شدهاند كامياب شوند.
تالش ـ برخالف عالقمندي آمريكا و تالشهاي دولت موقت عراق به
تقويت مواضع عرفيگرايان و كساني كه خود را بيشتر عراقي ميدانند تا كرد
و شيعه و سني و الجرم برايشان حفظ يكپارچگي و ثبات كشورشان نسبت به
منافع گروهي از اولويت برخوردار است ,همانگونه كه گفته شد فرقههاي
مذهبي ـ قومي دست باال را در حوادث سياسي امروز عراق دارند .آيا
عرفيگرايان عراقي در موقعيتي هستند كه بتوانند بر تحوالت اين كشور
تأثير گذاشته و ثبات و يكپارچگي آن را حفظ كنند؟
همايون ـ عراق در دوران بعث چند بار از حمام خون بدرآمد ولي يك تجربه
دراز نزديك به دو نسل از يك عرفيگرائي نسبي را پشتسر گذاشت .زنان

عراقي بويژه نيروئي هستند كه ميبايد در شمار آيند .گروههاي بزرگ عراقي
كه از تبعيد بيرون بهكشورشان باز ميگردند جبهه عرفيگرائي را گستردهتر
ميسازند .در همه گروههاي قومي و مذهبي عراق عناصر عرفيگرا حضور
برجسته دارند و كُردان با بيست و پنج درصدي كه در مجلس كنترل ميكنند
و متحدان عرفيگرايشان در چهلواندي نماينده گروه عالوي و تهديد وتوي
قانون اساسي ،نخواهند گذاشت يك حكومت مذهبي در عراق روي كار آيد.
صحنة سياسي عراق چنان گشوده و گشاده است كه هر كشور عربي ميبايد
غبطهاش را بخورد .صدوپنجاه روزنامه ميتوانند هر چه بخواهند بنويسند،
مگر ترس از تروريستها نگذارد؛ و همين اندازه و بيشتر سازمانهاي سياسي
در صحنهاند .كمونيستهاي اصالح شده و نشده خودماني هيچ بهرو
نميآورند كه حزبكمونيست عراق در پناه سربازان امريكائي تظاهرات
ميكند؛ همان حزب كه صدامحسين محبوب شوروي و اردوي صلح و
بشردوستي و عدالت ،يا اعضايش را كشت يا بهتبعيد و زندان فرستاد.
تالش ـ احتمال اينكه جناياتي كه امروز تروريستها در عراق صورت
ميدهند و ظاهراً بعد از انتخابات برمحور كشتار شيعيان متمركز شده است و
بهيك جنگ مذهبي داخلي فرارويد چقدر است؟
همايون ـ جنگ داخلي در عراق احتمال دوري است .يك نشانه پختگي
جامعه عراقي پابرجائي شيعيان دربرابر تحريكات آدمكشان بعثي و
تروريستهاي اسالمي است .همه كشتارهاي آنان نتوانسته است بهتنشهاي
مذهبي ازگونه پاكستان كه آخرين كشوري است كه انسان بخواهد سفر كند
بينجامد .تروريسم يا «مقاومت» بهزعم امريكاستيزان و پدركشتگان مترقي،
در عراق محكوم بهشكست است .با بمب نميتوان بهجنگ صندوق راي
رفت بويژه كه ژنرال سوريتبار نيز در پيرامون صندوق باشد .زرقاوي
هنگامي كه در آستانه انتخابات بهدمكراسي اعالن جنگ داد سخن آخر و
يكي از آخرين سخنانش را گفت.
تالش ـ يكي ديگر از مسائل حساس عراق ,وضعيت كردهاست .با آرائي
بيش از  25درصد در مجلس ملي عراق جهتگيري آنها بهكدام سمت
خواهد بود .بهسمت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق يا جدائي و
استقاللطلبي؟
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برخالف زمان جنگ و سرنگوني صدام و دورة قبل از انتخابات ،رفتار
رهبران كرد عراق از متانت ديپلماتيك و دولتمداري كافي برخوردار نبوده و
بعضاً تحريك كننده است .آيا آنها حاضرند سلطه خود برچاههاي نفت
كركوك و موصل را قرباني حضور سياسي موثر در بغداد و سراسر عراق
نمايند؟ آمريكا چقدر متعهد بهحفظ وحدت و يكپارچگي عراق و متعهد
ساختن كُردها بهآيندة اين كشور است؟
همايون ـ امريكائيان هر چه بتوانند براي يكپارچگي عراق انجام خواهند داد
و تركيه در باال عاملي است كه تندروترين كُردان را نيز ناگزير از واقعبيني

تجزيهطلبان زير علم حق تعيينسرنوشت نه بهسود دمكراسي است نه پيكار
با جمهورياسالمي و نه حقوق اقوام .چنان انحرافي بر عمر جمهورياسالمي
خواهد افزود و گرايشهاي نظاميگري و حتا فاشيستي را دامن خواهد زد .در
ايران كمتر از بسياري كشورهاي ديگر ميتوان با يكپارچگي ملي بازي كرد.
نگهداري اين آب و خاك از آن موارد معدودي است كه ميتواند چشم ايراني
را بر هر مالحظهاي ببندد .اما تا آنجا كه بهسازمانهاي سياسي اصلي
كُردان ارتباط مييابد جز تاكيد بريكپارچگي ايران چيزي نميگويند .اختالف
ما با آنها بهنظر ميرسد بيشتر در نامهاست .ما در حزب مشروطهايران ،كه
بزرگترين نماينده گرايش ليبرال دمكرات ايران بشمار ميرود ،بهدليل



مردم كُ رد بيش از سهم خود از كشتار و پاكشوئي قومي داشتهاند و سزاوار زندگي آرام شهروندان آزاد در يك نظام دمكراسي ليبرال هستند.
حضور نيرومند كُردان در صحنه عراق اتفاقا به سود يكپارچگي و دمكراسي و عرفيگرائي در عراق است و جلو زيادهرويهاي ديگران را خواهد
گرفت.



كُردان ايران اگر از رهبري روشنبيني برخوردار باشند ،كه اميد است چنين باشد ،و اگر چپگرايان از همه سو نوميدي را كه براي جلب پشتيباني،
وعده استقالل بههر گروه قومي مي دهند جدي نگيرند ،هيچ مشكلي با جريان اصلي ناسيوناليسم دمكرات و ليبرال ايراني ندارند .آنها بازماندگان
نخستين ايرانياني هستند كه هنگامي كه پا بهميدان تاريخ گذاشتند جهان را دگرگون كردند .چنانكه نلسون فراي ،پروفسور ايران دوست
هاروارد ،نوشته است با آن ايرانيان بود كه فرايافت دين از دولت جدا شد .ما كه «دو بيني»  dualismرا به جهان دادهايم بهيك معني
عرفيگرائي را نيز آغاز كرديم.



دريافتن معني و دامنه واقعي فراخوان ما را قادر ميسازد كه سياست را در ايران بهسطح باالتري برسانيم و از كشاكش مبتذل بر سر شكل
حكومت يا نبرد بر سر گذشته بدر آوريم .تا همينجا فراخوان بهاين منظور خدمت كرده است .ببينيد مخالفان يك راهحل دمكراسي ليبرال ،يك
ايران همه ايرانيان ،خود را بهچه بنبست تاسفآوري انداختهاند.
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خواهد كرد .در اين ترديد نيست كه كُردان بيشترين چانه را براي گرفتن
امتيازات خواهند زد و كسي نميتواند آنان را سرزنش كند .پس از يك تاريخ
دراز تحمل تبعيض و سركوبي ،كُردان حق دارند از حقوقي كه در ميثاقهاي
پيوست اعالميهجهاني حقوقبشر ناظر بر حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي،
آمده است برخوردار باشند و امور خويش را خود اداره كنند و سهم عادالنهاي
از منابع طبيعي منطقه خود ببرند .ولي آينده آنها در عراق است و يك كشور
كوچك كُرد در محاصره قدرتهاي متخاصم بختي نخواهد داشت .مردم كُرد
بيش از سهم خود از كشتار و پاكشوئي قومي داشتهاند و سزاوار زندگي آرام
شهروندان آزاد در يك نظام دمكراسي ليبرال هستند .حضور نيرومند كُردان
در صحنه عراق اتفاقا بهسود يكپارچگي و دمكراسي و عرفيگرائي در عراق
است و جلو زيادهرويهاي ديگران را خواهد گرفت.
تالش ـ ايرانيان كُرد با چه نگاهي تحوالت اين منطقه را دنبال ميكنند ,آيا
اساساً وضعيت كردهاي عراقي ميتواند برروي مواضع كردهاي ما تأثيري
داشته باشد؟
همايون ـ كُردان ايران مسلما با نهايت عالقه تحوالت عراق را دنبال
ميكنند و اگر بخواهند همان موقعيت را در ايران داشته باشند در شگفت
نبايد شد .با آنكه وضع كُردان در ايران و عراق قابل مقايسه نيست اثر
پيوندهاي قومي را در موضعگيريهاي سازمانهاي سياسي كُرد نبايد ناديده
گرفت .توصيهاي كه بهگروههاي سياسي ايران ميتوان كرد آن است كه در
دفاع از حقوق اقوام بيش از مرز دمكراسي و حقوقبشر نروند و براي
گردآوري نيرو و لشگرآرائي از آن سو نيفتند .دهان به دهان شدن با

پيشينه تاريخي فدراليسم و ناسازگار بودنش با شرايط ايران و
سوءاستفادههائي كه از آن در موقعيت جغرافيائي ايران ميتوان كرد طرح
حكومتهاي محلي را بجاي فدراليسم براي تمركززدائي از حكومت پيشنهاد
كردهايم .در آنچه بهحقوق اقوام مربوط ميشود ما در چهارچوب
اعالميهجهاني حقوقبشر و ميثاقهاي پيوست آن فكر ميكنيم .كُردان ايران
اگر از رهبري روشنبيني برخوردار باشند ،كه اميد است چنين باشد ،و اگر
چپگرايان از همه سو نوميدي را كه براي جلب پشتيباني ،وعده استقالل
بههر گروه قومي ميدهند جدي نگيرند ،هيچ مشكلي با جريان اصلي
ناسيوناليسم دمكرات و ليبرال ايراني ندارند .آنها بازماندگان نخستين ايرانياني
هستند كه هنگامي كه پا بهميدان تاريخ گذاشتند جهان را دگرگون كردند.
چنانكه نلسون فراي ،پروفسور ايران دوست هاروارد ،نوشته است با آن
ايرانيان بود كه فرايافت دين از دولت جدا شد .ما كه «دو بيني»  dualismرا
به جهان دادهايم بهيك معني عرفيگرائي را نيز آغاز كرديم.
تالش ـ اخيراً با اوجگيري جدالهاي انتخابات رياست جمهوري دورنهم
ميآن جناحهاي حكومت اسالمي در ايران ,شاهد تاكتيكهائي از سوي
اصالحطلبان حكومتي هستيم كه نشان ميدهند ,آنها به هر وسيلهاي دست
ميزنند تا بتوانند به هزينه ملت ايران خود را در قدرت حتي بصورت
«تداركاتچي» ـ و در حاشية آن نگاه دارند.
تهماندههاي اصالحطلبان ديني با استفاده از تجربة دوم خرداد ,اين بار
مسئله اقوام ـ اين گروههاي بالقوه ناراضي ـ بويژه كُردها را به مسئله زنان و
جوانان افزوده و اميدوارند با سودجوئي از نارضايتيها و مطالباتشان ,آنها را
بصورت لشگر خود بهپاي صندوقهاي رأي بكشانند.
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از نظر شما آنها اين بار در ابزارسازي خود بههزينه مردم ايران و ايرانيان
كُرد چقدر موفق خواهند بود؟
همايون ـ اصالحگران در ايران غمانگيزترين افرادند .آنها در سراشيبي
افتادهاند كه بهسردار دزدساالري  cleptocracyختم خواهد شد .از
اصالحطلبان حكومتي هر فريبكاري بر ميآيد ،چه در قدرت باشند و چه
بيرون از آن .گوئي در مسابقهاي با انحصارگران در نشان دادن چهره اسالم
راستيني هستند كه بيستوشش سال است در آن فرو رفتهايم .تاكتيكهاي
آنان هر چه باشد اعتبارشان در حدود صفر است .هيچ كس جز همپالكيهاي
بياميدشان در بيرون ،خريدار سكه تقلبي آنان را نخواهد بود .انتخابات
رياستجمهوري امسال با اين مشكل روبروست كه شمار راي دهنگان واقعي
و بهميل خود از نامزدان چندان بيشتر نباشد.

سه اصل بنيادي در فراخوان ،نخستين مرحله چنان توافقي است:
اصالحناپذيري رژيمي كه با موجوديت ايران و بهروزي مردم ناسازگار است؛
قانون اساسي نويني براي ايران برپايه اعالميهجهاني حقوقبشر كه در واقع
آن را متن سياستهاي ايران قرار ميدهد؛ و فرايند انتخابات مجلس
موسسان و همهپرسي در شرايط آزاد و زير نظارت بينالمللي براي تدوين و
تصويب آن قانون.
دريافتن معني و دامنه واقعي فراخوان ما را قادر ميسازد كه سياست را در
ايران بهسطح باالتري برسانيم و از كشاكش مبتذل بر سر شكل حكومت يا
نبرد بر سر گذشته بدر آوريم .تا همينجا فراخوان بهاين منظور خدمت كرده
است .ببينيد مخالفان يك راهحل دمكراسي ليبرال ،يك ايران همه ايرانيان،
خود را بهچه بنبست تاسفآوري انداختهاند.
تالش ـ با سپاس فراوان از شما

تالش ـ جريان جنبش رفراندوم تا چه حد توانسته نظر گروههاي فعال
منتسب بهاقوام ايراني را به خود جلب نمايد؟ آيا بيانية فراخوان ملي برگزاري
رفراندوم ,از ظرفيت كافي براي پاسخگوئي اصولي بهمطالبات گروههاي فعال
اين اقوام و فعالترين آنها يعني ايرانيان كُرد دارا ميباشد و چشماندازي روشن
براي جذب آنها بهپروسه بنيانگذاري ايران دموكراتيك پس از
جمهورياسالمي را ارائه ميدهد؟

پروسة تدوين و تصويب قانون اساسي عراق

توسط مجلس ملي برگزيده در انتخابات  30ژانويه 2005
ـ تدوين پيشنويس قانون اساسي تا تاريخ  15اوت 2005
ـ برگذاري رفراندوم در تاريخ  15اكتبر 2005
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همايون ـ بزرگترين سازمانهاي سياسي قومي تا كنون و تا جائي كه من
ميدانم دربرابر فراخوان خاموش ماندهاند و شماري سازمانهاي كوچك
اعتراض كردهاند كه چرا در بيانيه از تماميت ارضي ايران ياد شده است .از
گروه دوم ميگذرم كه در پيله تنگ خود هيچ ربطي بهجهان بيرون از جمله
مبارزات مردم ايران ندارند .ولي در مورد سازمانهاي بزرگتر ،اين كنار
كشيدن از پيكار ملي و تمركز بر مسائل قومي هيچ كمكي بهافزايش تفاهم
كه الزمه حل مشكالت است نخواهد كرد .گذشته از اين ،چه در حقوق اقوام
و چه تمركززدائي هر پيشرفتي بستگي بهتغيير رژيم در جمهورياسالمي دارد
و همكاري همه نيروهاي آزاديخواه براي آن الزم است .اما در آنچه بههمه
ايران و نه تنها بخشي از آن مربوط ميشود ما كمتر شاهد مشاركت جدي
اين سازمانها بودهايم .بهنظر ميرسد آنها مبارزه با جمهورياسالمي را از
پشت منشور فدراليسم ميبينند .مشاركت آنان در حدي است كه گروههاي
سياسي ديگر را پيشاپيش بهچنان فرمولي متعهد سازند .اين استراتژي
ميتواند آنان را بهانزوا بكشاند.
فراخوان همهپرسي متن كوچكي است و وارد بسياري موضوعات نشده است
ولي هر چه در دايره آزاديخواهي و حقوقبشر بگنجد در آن هست .تاكيد
نشدن بر موضوعاتي مانند جدائي دين از حكومت يا حقوق اقوام بهمعني
غفلت از آنها نيست .قانون اساسي برپايه حقوقبشر كه از سوي نمايندگان
مردم در يك انتخابات آزاد تدوين و بهراي همگاني گذاشته شود حقوق و
آزاديهاي همه را تضمين ميكند .هيچجائي در اعالميهجهاني حقوقبشر
نيست كه تجاوز بهحقوق قومي يا كمترين تبعيضي را اجازه دهد و اداره امور
مردم توسط خود آنها از حقوقبشر است .فراخوان همهپرسي يك برنامه
سياسي نيست؛ يك استراتژي پيكار نيز نيست ،گرچه بخش موثري از آن
بشمار ميرود و رژيم را در تنگناي بيشتري ميگذارد .فراخوان نقشه راهي
است براي پس از جمهورياسالمي .اين گروههاي سياسياند كه ميبايد
اصول قانون اساسي آينده را در ميان خود بحث كنند و زمينه را براي
هنگامي كه سرانجام مردم بتوانند تصميم بگيرند آماده سازند .توافق بر سر

ـ تصويب قانون اساسي با دوسوم آراء مردم
ـ در صورت عدم خاتمة تدوين پيشنويس قانون اساسي تا تاريخ پيشبيني
شده ,عمر مجلس ملي  6ماه تمديد خواهد شد.
ـ در صورت تصويب قانون اساسي ,دولت منتخب رسماً در تاريخ  15دسامبر
آغاز بهكار خواهد نمود.
ـ در صورت عدم كسب دوسوم آراء مردم در رفراندوم ,يعني عدم تصويب
پيشنويس قانون اساسي ,در تاريخ  15دسامبر انتخابات ديگري براي
فراخواندن مجلس جديد برگزار خواهد شد كه كار تدوين يا اصالحات الزم در
پيشنويس قانون اساسي را در سال  2006پيخواهد گرفت و پروسه انجام
شده دوباره در اين سال تكرار خواهد شد.
ـ انتخابات مجلس ملي عراق  30ژانويه 2005
ـ تعداد كل عراقيهاي صاحب رأي  14ميليون نفر
ـ تعداد شركت كنندكان در انتخابات  8/5ميليون نفر ( 59درصد)
ـ تعداد سازمانها و ليستهاي ائتالفي كانديداها  75دسته و گروه
ـ تعداد كل نمايندگان مجلس ملي  275نفر
ـ تعداد نمايندگان منتخب از ليست اتحاد شيعيان ,گروه آليانس عراق
بهرهبري آيت اهلل سيستاني  132نفر (47درصد)

مهمترين گروههاي شيعه تشكيل دهندة آليانس عراق


مجلس اعالي انقالب اسالمي بهرهبري سيدعبدالعزيز حكيم



حزب الدعوه بهرهبري ابراهيم جعفري



كنگرة ملي عراق بهرهبري احمد چلبي
ـ تعداد نماينـدگـان منتـخب كـُرد از ليست «اتحاد كـردهاي عـراق»  71نفـر
( 25درصد)
ـ تعداد نماينـدگان منتخب از ليست «عراقيها» بـه رهبـري ايادعلوي  38نفر
( 13/8درصد)
سُنيهاي عرب با جمعيتي معادل  20درصد مردم عراق بهدليل بايكوت انتخابات
به زحمت در اين مجلس صاحب نماينده ميشوند.
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حركت بسوي دمكراسي يعني عبور از حكومت تامگراي ديني
نيلوفر بيضايي
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ايران در ماههاي آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود .انتخابات
رياست جمهوري در كشوري كه حاكميتش ،جمهور مردم را تنها در شكل
“امت هميشه درصحنه“ و بصورت گلهوار ميخواهد ،استفاده از واژة
“انتخابات“ بيشتر بهيك شوخي بيمزه ميماند .مطلب پيش رو نه از زاوية
سياستگري و سياستورزي كه خوراك از وقايع روز ميگيرد ،بلكه از
ديدگاه مفهومي ,تالشي در جهت روشنگري است ،براي روشن شدن
تفاوتهاي اساسي صحنهسازيهاي صوري و مجازي “شبه دمكراتيك“ كه
انتخابات در جمهوري اسالمي نيز يكي از آنهاست ،با معناي واقعا موجود
دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.
در بازار “سياست ورزي“ سياسيون نسبتا موافق ،بعضا مخالف ،كمتر
مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني ،كه بهباور من و به شهود وقايع اين
بيست و شش سال  ،اكثرا جزو متوسطترينهاي تاريخ معاصر ما هستند،
واژههايي چون “واقعيتگرايي“ (كه البته قابل تفسير بنا برافكار مدعي است)،
“اصالحگرايي““ ،تحقق ممكنات“ ...اهميتي بس بيش از “آزاديخواهي“،
“دمكراسيخواهي““ ،حقوقبشر““ ،تجددطلبي“ و ...يافتهاند و از اين منظر ما
با يك عقبگرد ديگر تاريخي نسبت بهدوران انقالب مشروطه روبروييم .حتي
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
نشده است .ميدان ارائة تعاريف سليقهاي ،تحريف شده و ايدئولوژيك از اين
خواستههاي تاريخي ،در كف نخبگان ميانماية تربيت شده در مكتب فقه
نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميانمايهتر
از آن ديگران تنزل يافتهاند و اي بسا بهتر ميبود كه بهاستخدام ادارات آمار
و نظرسنجي در ميآمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و
ديگران باز ميكردند.
نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انسانيترين حكومتهاي تاريخ
معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوبهاي خود دست بههر كاري ميزند ،شاهد

آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبهدمكراتيك ساخته و پرداختة حكومت
ديني كه براه انداختن كارزارهاي داغ انتخاباتي يكي از آنهاست ،با ادعاي
اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك ،درگيري در
اجزاء ،آنچنان همهگير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از
مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسي ،انتخابات ،آزادي ...باز كرده است كه
بسيار خطرناك مينمايد .براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا
مفاهيم را تعريف كنم .من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم،
هيچ ،بسيار هم موافق آن هستم ،اما خطر را آنجا ميبينم كه درگيري با
اجزاء اليتغير بدليل موانع جدي قانوني ،حقوقي و ساختاري ،نقش مردم باز
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
دارد .حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و
ماهوي كه با يكديگر دارند ،در بعضي تعاريف از نزديكيهاي صوري با
يكديگر برخوردارند كه همين محملي ميشود براي وفاداران حكومت
اسالمي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومتاسالمي
را حكومتي “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار
در جامعه آگاهند سريع بهپسوند ميآورند كه البته بايد اصالحاتي در آن
صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسالمي
ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف ميكنند.
من در ادامه ي اين مطلب بهتفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در
اينجا الزم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه
روشنتر شود.
حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي
وسيع برخوردارند .بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومتهايي بر آمده از
راي و ارادة ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه
توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي ،انقالبات ...بهقدرت ميرسند .در اصطالح
عوام بهغلط گفته ميشود كه “دمكراسي يعني حكومت مردم بر مردم “ و
يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده باشد .اما هر حكومتي كه
توسط مردم بقدرت برسد ،الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش
مردمي كه در آن اكثريت بهچيزي راي مثبت بدهند ،الزاما دمكراتيك نيست.
دمكراسي زماني بوجود ميآيد كه آن حكومت برآمده از آراي مردم در
قانونگذاري و در عملكرد سياسي ،ملزم بهاعالمية جهاني حقوقبشر باشد،
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
هم حكومت استبدادي اسالمي در ايران با راي و در نتيجة انقالبات و
جنبشهاي وسيع تودهاي و بهراي اكثريت مردم بقدرت رسيدند .اينكه اكثريت
يك جامعه بهحكومتهايي راي بدهند كه آزاديكش ،انسانكش و حقكش
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هستند و در كارنامههاي خود قتل عامهاي خونين دارند ،بهيچوجه دليل بر
حقانيت راي آن اكثريت و اطالق واژة دمكراسي بدان نيست .دورانهاي
بحراني ميتوانند زايندة افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي
بشوند .اما برآمد آنها هر چه هست ،بهدمكراسي ربطي ندارد .دقيقا بهمين
دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوقبشر در
جايگاهي متضاد با حكومت برآمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي
دگرانديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نميگنجد ،از نوع
حكومتهاي توتاليتر روشن ميشود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي ،بدون
اينكه كمكي بهپيشبرد دمكراسي بكند ،تنها بر تداوم خطاهاي فاحش
تاريخيمان صحه ميگذارد.
ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم :حكومتهاي دمكراتيك،
حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تامگرا .حكومتهاي
اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند ،اما
بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند كه متاسفانه در كشور
ما با استفاده از واژة نادقيق “حكومتهاي استبدادي“ ،همه در يك ظرف
ريخته ميشوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا
همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت.
شناخت اين تفاوتها بهما ياري ميرساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در
هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم.
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آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصالحطلب
ميخواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ
كردن تنور انتخاباتي دارد كه همهچيز هست بجر
انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان
سلب شده است ،تنها بهتقويت اين فضاي مجازي ياري
ميرساند .مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه
خود را بنوعي ميراثخوار انقالبي ميدانند كه از نظر آنها
“دمكراتيك“ بوده (و براي همين نفي كامل حكومت
برآمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش نيز
ميبينند) ،اما بهگواه شواهد تاريخي و حقيقي ،جدا از
نييتهاي خوب و بد اين و آن بهبرآمدن يك حكومت
فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده،
دمكراتيك نميتوانسته باشد .تناقض اصلي آنها در درون
آنهاست و ميان اصالحگرايي مورد ادعايشان با
انقالبيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را
ميزند.

اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ،بهگروهي گفته ميشود كه نمايندگان
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

حضور دارد و بصورت متشكل ،فعاالنه براي تبديل شدن بهاكثريت در دورة
بعدي ميكوشند و يكي از مهمترين عرصههاي حركت آنان ،نقد و كنترل
عملكردهاي دولت و ارائة برنامههاي خود است .در عين حال براي دولت نيز
نظرات و نقدهاي اپوزيسيون ،بسيار حائز اهميت است ،چرا كه در بسياري از
تصميمگيريهاي سياسي و اقتصادي بههمكاري و راي اپوزيسيون نيازمند
است و ميبايست در جهت تعديل نقدهاي اپوزيسيون بكوشد .در حكومتهاي
دمكراتيك ،مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوة اداره و مديريت سياسي
است ،اما اين هر دو خود را بهساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايههاي
اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفتهاند .قوانين
اساسي كشورهاي دمكراتيك برپاية منشور جهاني حقوقبشر طرح ريزي
شده است ،قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد ،موظف و متعهد
بهرعايت اين چارچوبهاست .براي همين و از آنجا كه اين قوانين برقراري
عدالت حقوقي ـ سياسي را در صدر موضوعات خود دارد ،رقابت سياسي نيز
در همين عرصه انجام ميپذيرد.
در ساختارهاي دمكراتيك ،رفرميسم (يا اصالحگرايي) يكي از مهمترين
اركان سياستورزي مدرن است چرا كه در جامعة پويا و متحرك كه (عليرغم
بحرانهاي دورهاي) از ثبات سياسي ،اقتصادي و اجتماعي برخوردار است،
تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات ،بدون اصالح ،تغيير وتوانايي
انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست .رقابت سياسي نيز بر همين بستر
انجام ميگيرد و از آنجا كه دولت موظف بهپاسخگويي نيازهاي جامعه است،
ارائة برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشماندازهاي روشن مرتبط با
طرح پيشنهادي ،مهمترين ركن كارزارهاي انتخاباتي را تشكيل ميدهد.
در حكومتهاي دمكراتيك اصل “گوناگوني“ و “تفاوت“ كه در وجه سياسي
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
قوت اين جوامع است .در ساختارهاي دمكراتيك ،صفات فردي و اخالقي
حكومت كنندگان تعيين كنندة اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست ،بلكه
عدالت سياسي در نظام سياسي و در چارچوب قوانين عادالنه تعريف ميشود.
پس اگر در كشورهاي دمكراتيك ،صحبت از اصالح ميشود ،روشن است كه
منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق
بازيگران سياسي اين ساختار.
در كشورهاي دمكراتيك ،انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است
كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين ميكند .انتخاب كردن ،يعني خواستني
كه ميتواند در دورة بعد بنا بر عملكردهاي دورهاي انتخاب شوندگان به
نخواستن بدل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح
بهتري دارند ،باز كند.
دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است ،كه بهشهود
ميزان پيشرفتگي ،شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطالع ثانوي تنها
مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد را براي اكثر مردم
اين كشورها ممكن كرده است.
حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تامگرا بهحكومتهايي اطالق ميشود كه در
آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهانبيني قالب شناخته
ميشود كه همگان موظف بهپذيرش و حركت در چارچوب آن هستند .در
چنين حكومتهايي نه تنها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين
چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد ،بلكه مردم مجبور و مكلف بهوفاداري و
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حمايت از اين جهانبينيها ميشوند .براي مثال ميتوان از حكومت
ناسيونالسوسياليستي (مبنتي بر نژادپرستي) هيتلر در آلمان ،ديكتاتوري
استاليني در شوروي سابق (مبتني بر تز جامعة بيطبقه) و ديكتاتوري اسالمي
جمهوري اسالمي در ايران (مبتني بر اسالم ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ
مشخصات در اين تعريف ميگنجند .در چنين سيستمهايي كه عالوه برامور
سياسي در امور خصوصي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و غيره يك
ايدئولوژي خاص معيار قرار داده شده و “خوبي“ و “بدي “ ،حق حيات يا عدم
آن را ميزان وفاداري بهاين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين ميكند ،عدم تعهد
يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كلية عرصههاي زندگي ،منجر به سركوب
و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع ميشود .دستگاه سركوب از يكسو و
تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانهها كه در كنترل كامل
حكومت توتاليتر قرار دارد ،دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب
ميشوند.
حكومتهاي تامگرا يا توتاليتر بهتام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني
مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود ،ماهيتا بسيار
خشن و سركوبگر و غير انساني عمل ميكنند .نمونههايي چون اردوگاههاي
كاراجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و بهقتل رساندن چند
ميليون يهودي ،دگر انديش ،كمونيست ،...قتلعام چند ميليوني استالين در
زمان حكومتش و همچنين قتل عام ،شكنجه ،حذف فيزيكي ،تبعيد هزاران
مخالف و دگر انديش ،مجازاتهاي قرونوسطايي چون سنگسار و قطع دست
و پا ...در حكومت اسالمي ،گوياي جباريت كور نظامهاي تامگرا است.
در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو ،پينوشه و يا حكومت
پيشين ايران ،جهانبيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي نميشود ،بلكه اساس
حكومت را حفظ قدرت و اتوريتة فرد يا گروه خاصي تشكيل ميدهد.
در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام بهخطر
نيفتد ،وجود دارد .برخالف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر
سازماندهي تودهها براي تاييد جهانبيني حاكم ،نقشي بازي نميكند.
همچنين در حكومتهاي اتوريتر ،آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد ،اما
آزاديهاي سياسي كامال سلب ميشود .بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با
حكومت در نيفتند ،ميتوانند بهزندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي
به لباس پوشيدن ،راه رفتن ،نوع حرفزدن و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها
كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال
حكومت نباشد ،ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي
اجتماعياش با ايدئولوژي حاكم ،جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و
مورد آزار قرار گيرد.
مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر،
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
اصال نميمانند .اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان
يك خطر جدي محسوب ميشوند چرا كه حامل انديشة صدور ايدئولوژي
حتي بوسيلة زور ،ترور و تحريك همسويان خود در جهان ناامني را در عرصة
ملي و بينالمللي موجب و اين حكومتها اصالحپذير نيستند .چنين
حكومتهايي از آنجا كه بخشا بهپايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا
بهدستگاههاي تو در تو و خوفانگيز امنيتي ،نظامي متكياند ،تنها در صورت

عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد
فشارهاي بينالمللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر ميتوان بهاين
حكومت كه ننگ حضورش برپيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند ،پايان
داد .خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي
نوين نتيجة رسيدن بههمين ضرورت است و بهمين دليل ،انتخاباتي كه تمام
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
انتخابات فرمايشي است كه ما را بههدف كه همانا بركناري حكومت ديني و
برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد.
اصالح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسالمي سر برآوردهاند ،همچنان
بهچارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تالش ميكنند تا
شكل فاجعهآميز توتاليتر حكومت فعلي را بهسوي نوعي (محدود شده) از
حكومت اتوريتر متمايل سازند .تاكيد آنها بر وفاداري بهقانون اساسي و راه
امام (كاريسماتيك) خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن
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.
آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصالحطلب ميخواند و با ادعاي
واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تنور انتخاباتي دارد كه همهچيز
هست بجر انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان سلب شده
است ،تنها بهتقويت اين فضاي مجازي ياري ميرساند .مشكل اين بخش
همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراثخوار انقالبي ميدانند كه از نظر
آنها “دمكراتيك“ بوده (و براي همين نفي كامل حكومت برآمده از آن را نفي
حاصل عمر سياسي خويش نيز ميبينند) ،اما بهگواه شواهد تاريخي و
حقيقي ،جدا از نييتهاي خوب و بد اين و آن بهبرآمدن يك حكومت
فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده ،دمكراتيك نميتوانسته
باشد .تناقض اصلي آنها در درون آنهاست و ميان اصالحگرايي مورد
ادعايشان با انقالبيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را ميزند.
در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت
مطلق وجود ندارد و بهتعداد افراد بشر ميتواند تعابير گوناگون از “حقيقت“
موجود باشد .اما آنچه تفسير پذير نيست ،حقوقبشر صرفنظر از باور ،تعلق
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.

نيلوفر بيضايي
مارچ 2005
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در هيچمقطعي از انتخابات گذشته ,دستگاه حكومتي اينچنين دچار از همگسيختگي و دستهبندي نبوده است .رقابت برسرحفظ مواضع اصلي قدرت تا كنون بهمانعي در برابر
معرفي كانديداي مشتركي از سوي جبهة ظاهراً مشترك طرفداران رهبري ,نيروهاي راست و بنيادگرا يهآن بدل شده و عمالً جريان انتخابات را بهمكان بازتاب بحران دروني
رژيم بدل ساخته است.
در زير گفتگوي تالش با آقايحسين باقرزاده را ميخوانيد كه در پرسشها و پاسخها به ماهيت اين بحران و رودروئي جناحهاي مختلف در دعواي انتخاباتي و همچنين
نقش و تأثير اين جدال بر روي نيروهاي خارج از دايرة حكومتاسالمي يعني مردم و مخالفين رژيم پرداخته است.

گفتگو با دكترحسين باقرزاده

بحران قدرت در آئينه انتخابات رياست جمهوري

اصالح طلبان هر مشكلي هم كه با جناح مخالف خود داشته باشند حاضر نيستند قايقي را كه مشتركا در آن نشستهاند
بهخطر بيندازند.
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تالش ـ انتخابات در چارچوب نظام اسالمي و بر مبناي قانون اساسي آن
براي مخالفين اين حكومت از همان نخستين سالها هرگز اعتبار نداشت.
براي اكثريت مردم ايران با رنگ باختن «جنبش اصالحات» و بهطور قطعي
از دور دوم انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي بياعتبار شد.
اگر انتخابات در ساختار قدرت و قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان
امر بيمعنائي است و كانديداي منتخب ،بدون توجه بهاينكه چه ميزان از
رأي مردم را پشت سرخود داشته باشد ،حوزة اختيار عملش در حد يك
«تداركاتچي» خواهد بود ،پس اين همه جنجال بر سرمعرفي كانديداها براي
چيست و چرا هربار در مقاطع انتخابات بهسرعت در درون رژيم صفها و
جناحبنديهاي جديد و متعددي ايجاد ميشود؟
دكتر باقرزاده  -انتخابات در جمهوري اسالمي نه بهمنظور اعمال حاكميت
مردم و بلكه براي مشروعيت دادن بهرژيم برگزار ميشود .ساختار حقوقي
جمهورياسالمي بر اساس «انتخابات» شكل گرفته است .حتي تعيين
وليفقيه نيز ظاهراً بايد با انتخاب (دو مرحلهاي) از سوي مردم صورت گيرد.
ولي سازوكار اين امر طوري تنظيم شده است كه اوليگارشي روحانيت حاكم
همواره حفظ شود ،و همين اوليگارشي كنترل ارگانهاي «انتخابي» ديگر
مانند مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري را نيز در دست داشته باشد.
از اين نظر انتخابات را بايد انجام داد ـ ولي در حدي كه بهاين اوليگارشي
صدمه نزند ،و همه كساني كه بهحفظ نظام عالقمندند و يا منافع خود را در
آن ميبينند طبعا بايد براي «موفقيت» آن تالش كنند .يعني مردم را به
شركت در آن تشويق كنند.
در اين حالت طبيعي است كه همه جناحهاي درون رژيم و نيروهاي حامي
آنان براي انتخابات رياست جمهوري بهفعاليت بپردازند ولو اين كه بهتعبير
بسياري از آنان رييس جمهور «انتخاب» شده اختياراتي بيش از يك
«تداركچي» نخواهد داشت .رقابت در اين مورد يك رقابت درون رژيمي
است و مردم در آن نقشي ندارند .البته اگر آنان بتوانند با معرفي يك نامزد
توهمي در مورد اصالحات اقتصادي يا سياسي ايجاد كنند اين امكان وجود

دارد كه مردم را بهپاي صندوقهاي راي بكشانند .ولي پس از شكست هر دو
پروژه پيشين (انتخابهاي رفسنجاني و خاتمي) اين تاكتيكها ديگر تاثير
ندارد و پشت كردن مردم بهاصالحطلبان كه در انتخابات دوره دوم شوراهاي
شهر و سپس دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي رخ داد نقطه پايان اميد
بستن مردم بهنامزدهاي حكومتي بود .صفبنديها و جناحبنديهاي درون
رژيم نيز تغييري در اين مسئله رخ نخواهد داد.
تالش ـ در حاليكه باقيمانده اصالحطلبان حكومتي و دو جريان اصلي آن
يعني حزب مشاركت و مجاهدين انقالب اسالمي برسر كانديداي مشترك
خود مصطفي معين بهتوافق رسيدهاند اما بقيه حكومت كه تحت عنوان
نيروهاي انقالب ,شورائي براي هماهنگي در انتخابات و تعيين كانديداي
مشترك تشكيل دادهاند ,هنوز نتوانستهاند برسر فرد مشخصي بهتوافق برسند.
مسئله شركت يا عدم شركت هاشميرفسنجاني نيز بهمعماي بزرگ اين
انتخابات بدل شده است .درحالي كه وي از سوي باقيمانده اصالحطلبان از
همان آغاز رد شد ,طرفداران رهبري يا بهقول خودشان «اصولگرايان» هم
چندان رغبتي بهوي نشان نميدهند .با وجود اين خود وي اينجا و آنجا و هر
جا كه فرصتي دست دهد با ابهام و اشاره طرحهاي بهاصطالح انتخاباتي خود
را بيان ميكند .بهعنوان نمونه از تشكيل «دولت مقتدر» سخن ميگويد ,يا از
«تعامل منطقي با جامعه بينالمللي» دم ميزند و سخن از «حل منطقي
مشكل اتمي ايران» ميگويد .آيا واقعاً آنگونه كه اطرافيان وي و مطبوعات
قلم بهنان او تبليغ ميكنند ,كليد گشايش مشكالت حكومت اسالمي در
دست اوست؟
دكتر باقرزاده ـ بهروشني بخش عمدهاي از حاكميت (بهشمول هر دو جناح)
به هاشميرفسنجاني اميد بستهاند تا شايد بتوانند در مبارزه بيرمق انتخابات
روحي بدمند .به عقيده طرفداران رفسنجاني بقيه نامزدها بهطور قطع يك
تداركچي بيش نخواهند بود ،ولي او تنها كسي است كه اگر انتخاب شود
ممكن است بتواند در برابر رهبري بايستد (اصولگرايان بيشتر از اين نظر با
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شركت او مخالفند) .ولي رفسنجاني يك بار بهصورت افتضاحآميزي (در
انتخابات دوره ششم مجلس) از طرف مردم طرد شده است .بنابراين حتي با
حضور او نيز تضميني براي كشاندن مردم بهپاي صندوقهاي راي وجود
ندارد .اين است كه او و طرفدارانش نوعي بازي قايم موشك را با افكار
عمومي شروع كردهاند تا از يكسو واكنش مردم را در صورت شركت
احتمالي او بسنجند و از سوي ديگر شايد بتوان در تنور انتخابات دميد .در
واقع ،برنامههاي انتخاباتي مختلفي كه از سوي رفسنجاني مطرح ميشود نيز
احتماال براي سنجش افكار عمومي است تا ببينند كدام يك از آنها ممكن
است بيشتر افكار عمومي را بهخود جلب كند و از آن براي سازماندهي
مبارزه انتخاباتي او كمك بگيرند .بهنظر من تا رفسنجاني از پيروزي خود در
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
داد استقبال نخواهند كرد .نمايش انتخابات در جمهوري اسالمي بهانجام خود
رسيده است و مشكالت حكومت اسالمي از اين طريق حل شدني نيست.
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تالش ـ براي رفسنجاني و تمامي كانديداهاي جناح راست روشن است كه
پيروزي آنها از صندوقهاي رأي بيرون نميآيد ,بلكه تنها موكول بهحمايت
يكپارچة اين جناح از حكومت است .آنچه در اين ميان رفسنجاني طلب
ميكند اقتدار و اختيار عمل است و محافل اصلي قدرت هم برخالف ميل
وي بهدنبال ضابطة كنترل كامل بردولت و رئيسجمهور هستند.
اما در مورد جناح اصالحطلب چه؟ آنها نميتوانند منتظر خيرات و حُسن
همكاري جناح مقابل خود باشند و خوب ميدانند حتي اگر مصطفي معين
رأي بياورد ,سرنوشتي كه در انتظار وي است بهتر از خاتمي نخواهد بود .چرا
ميخواهند تجربة شكست خود را تكرار كنند؟
دكتر باقرزاده ـ جناح اصالحطلب جمهوري اسالمي ميداند كه در كشمكش
قدرت بازنده است ،ولي تالش ميكند كه باخت خود را بهحد اقل ممكن
برساند .توجه بكنيم كه دو جناح حكومت در حفظ نظام جمهوري اسالمي
اشتراك منافع دارند و بههيچعنوان حاضر نيستند كه بنياد نظام را بهخطر
اندازند .تعهد بهحفظ نظام براي اصالحطلبان بهمعناي آن است كه در بازي
انتخابات شركت كنند و مشروعيت نظام را زير سئوال نبرند .آنان غالبا
كساني هستند كه در طول بيست و شش سال حكومت اسالمي در
ارگانهاي مختلف اين جمهوري فعال بودهاند و بعضا مستقيما در جنايات
رژيم جمهوري اسالمي سهيمند .آنان ميدانند كه در صورت سقوط اين
رژيم نه فقط قدرت و موقعيت سياسي خود را از دست ميدهند بلكه بهلحاظ
اجتماعي و اخالقي بايد پاسخگوي كردار خود در گذشته باشند و حتي از نظر
حقوقي و جنايي نيز ممكن است تحت تعقيب قرار بگيرند.
از اين رو ،اصالحطلبان هر مشكلي هم كه با جناح مخالف خود داشته باشند
حاضر نيستند قايقي را كه مشتركا در آن نشستهاند بهخطر بيندازند .براي
آنان (همچنانكه براي جناح مخالفشان) مهم است كه انتخابات برگزار شود
و مردم پاي صندوقهاي راي بيايند .از اين رو است كه بايد نامزد داشته
باشند و روي او تبليغ كنند تا شايد انتخابات هيجاني داشته باشد .حال اگر از
اين گذر بهاتفاق سودي هم نصيبشان شد چه بهتر .الزم نيست نامزد آنان
انتخاب شود .آنان به هر اندازه كه بتوانند آراي مردم را جلب كنند ميتوانند
از آن در معامله قدرت با رقيب خود بهره بگيرند .آنان همچنين حضور خود را
بهعنوان سوپاپ اطمينان بهرقباي خود نشان ميدهند.
ميدانيد كه در بين اصالحطلبان ،بر خالف انتخابات سالهاي  1376و
 1380اتفاق نظر بر سر نامزد انتخاباتي وجود ندارد .آن موقع اكثريت قاطع

آنان از نامزدي آقاي خاتمي حمايت كردند .اكنون بخش سُنتي آنان مهدي
كروبي را نامزد خود ميدانند .بنابراين شانس پيروزي معين بسيار پايين است.
البته در سال  1376هم كمتر كسي بهپيروزي خاتمي اميدوار بود .ولي جنبش
دانشجويي يكباره بهحركت در آمد و با كمك جوانان و زنان اين موفقيت را
نصيب خاتمي كرد .امروز چنين نيرويي پشت سر اصالحطلبان نيست .آنان
بهجمهوري اسالمي بيش از آرمانهايي كه اين جا و آن جا مطرح ميكنند
پايبندند ،و اين يعني كه بايد در بازي انتخابات شركت كنند ـ حتي با علم
بهاين كه مصطفي معين راي نميآورد و اگر هم بياورد سرنوشتي بهتر از
خاتمي نخواهد داشت .ولي اين تجربه يك شكست نيست ،ضرورت التزام
بهنظام جمهوري اسالمي است.
تالش ـ درست مانند مقطع انتخابات دورة هفتم مجلس اسالمي اينبار هم
در آستانة دورة نهم رياستجمهوري ,رسوالن اصالحطلبي حكومتي همهجا
از داخل و خارج مشغول تبليغ ميان مأيوس شدگان از اصالحات از درون
حكومت و جلب مجدد آنها بهشركت در انتخابات هستند و بازهم مانند
همانزمان مسئله «ضرورت» همكاري با نيروهاي بيرون از نظام را طرح
ميكنند .تالش براي ايجاد ائتالف و اتحادعمل در مقاطع انتخابات ,روش
مرسومي در همهجا ,بويژه در كشورهاي دمكراتيك است .چرا شما فكر
ميكنيد كه؛ امروز بيش از هر زمان ديگر ائتالف براي شركت در اين
انتخابات ـ هرقدر هم كه دايرة آن نيروهاي بيشتري را در برگيرد ـ لطمه
بهروند شكلگيري «راي و ارادة ملي» مبني برخواست استقرار دمكراسي و
رفع هرگونه تبعيض از حقوق آحاد ملت است؟
دكتر باقرزاده ـ ايجاد ائتالف و اتحاد عمل در مقاطع انتخابات بهگفته شما
روش مرسومي در همه جا است .منتها در كشورهاي دموكراتيك اين ائتالف
در قالب يك ساختار دموكراتيك انجام ميگيرد .ولي در نظامهاي
نادموكراتيك ،تنها نيروهاي خاصي ميتوانند در ائتالف شركت كنند ،و يا
مضمون ائتالف را برآيند نيروهاي شركتكننده در آن تعيين نميكند و بلكه
از سوي نيروهاي وابسته بهقدرت حاكم به آنان ديكته ميشود .نمايندگان
جريان اصالحطلب حكومتي از ائتالف چيزي جز اين نميفهمند كه نيروهاي
خارج از حكومت مشروعيت نظام را بپذيرند و عالوه براين ،از اصالحطلبان
بهعنوان نمايندگان خود در درون حكومت پشتيباني كنند .اين يك ائتالف
يك طرفه است :نيروهاي خارج از حكومت از اصالحطلبان حمايت كنند ،و
آنان بهنام اين نيروها بر در ميز مذاكره با جناح مخالف خود بهچانهزني
مشغول شوند .البته در اين دوره ظاهرا تالش اصالحطلبان براي جذب
نيروهاي خارج از حكومت بيشتر شده است ـ آن هم صرفا بهاين دليل كه
نياز بيشتري بهآن پيدا كردهاند .در انتخابات رياست جمهوري خرداد  1376و
مجلس ششم در اسفند  1378آنان توانسته بودند نيروي دانشجويي و زنان و
جوانان را بهسويخود جلب كنند و نياز چنداني بهنيروهاي سياسي بيرون از
حكومت نداشتند .امروز (همانند مقطع انتخابات مجلس هفتم) اين نيروها را
عمدتاً از دست دادهاند .از اينرو بهياد «ضرورت» همكاري با نيروهاي بيرون
از نظام افتادهاند ،تا شايد بتوانند موقعيت خود را در درون رژيم تحكيم كنند.
البته براي جذب اين نيروها مترسكهايي هم دارند :سقوط جمهوري
اسالمي ،هرج ومرج ،بازگشت سلطنت و ساواكيها ،و مانند اينها.
بهروشني ،اين سياست بههدف تفرقهاندازي در بين صفوف نيروهاي
دموكرات صورت ميگيرد .اصالحطلبان ميدانند كه در بين مردم اعتبار و
نفوذ چنداني ندارند و گرايش بهسوي خواست تغييرات ساختاري رژيم روز به
روز گسترش بيشتري پيدا ميكند .آنان همچنين ميدانند كه اگر نيروهاي

تالش ـ سال چهارم ـ شماره  22ـ اسفند /فروردين 1383

دمكرات به اتفاق نظر در اين باره و اتحاد عمل دست يابند ممكن است از
حمايت مردمي برخوردار شوند و اين امر روند استقرار دموكراسي در ايران و
نفي استبداد مذهبي حاكم را تشديد كند .اين سرانجام مطلوبي براي آنان
نيست .پس بايد بخشي از اپوزيسيون را با ترساندن از عواقب اضمحالل
جمهوري اسالمي بهطرف خود جلب كنند .ولي اين اپوزيسيون بايد بداند كه
حمايت از اصالحطلباني كه حمايت مردمي را از دست دادهاند چيزي جز
پشت كردن به مردم ،تاخير در روند دموكراتيزاسيون جامعه و ادامه نظام
خشونتبار آپارتايد جنسي و عقيدتي جمهوري اسالمي و واليت فقيه نخواهد
بود.
تالش ـ برخي از افراد حاضر در صف مخالفين حكومت اسالمي و طرفدران
اتحاد جمهوريخواهي ,همصدا با نيروهائي از ملي ـ مذهبيون خواهان
شركت در انتخابات و دادن كانديداي «مستقل» و ايجاد يك «جبهه
دمكراسيخواهي» از همه نيروها در حمايت از اين كانديدا هستند .آنها با
احتساب روي شرايط موجود يعني فشار افكار عمومي مردم ايران و فشارهاي
بينالمللي معتقدند كانونهاي اصلي قدرت و شوراي نگهبان در برابر اين
فشار ممكن است عقب نشيني كنند.
تا جائيكه ميدانيم شما و ساير دوستان از زمان پايهگذاري «منشور »81
ضروت تشكيل «جبهه دموكراسيخواهي» با شركت همه نيروهاي
دموكرات ,را طرح نمودهايد .لطفاٌ جهت رفع هرگونه آشفتگي ذهني بفرمائيد
تفاوت آنچه شما ميگوئيد با آنچه كه مثالً آقاي نگهدار يا ابراهيم يزدي
ميگويند چيست؟ چه تفاوتي در آماج اين دو جبهه و تركيب نيروهائي كه در
اين دو جبهه حضور دارند وجود دارد؟
46

دكترباقرزاده ـ ابتدا بايد بگويم كه «جبهه دموكراسيخواهي» با حمايت از

وقتي از جبهه دموكراسيخواهي سخن ميگوييم بهروشني چنين جبههاي را
مد نظر داريم .البته در اين جبهه اصالحطلباني كه قواعد و ارزشهاي
دموكراتيك را بپذيرند نيز ميتوانند شركت كنند .و اين جا فرق اساسي جبهه
مورد نظر ما با آنچه كه بعضي از دوستان مطرح ميكنند روشن ميشود:
محتواي جبهه مورد نظر دوستان را اصالحطلبان (در چهارچوب جمهوري
اسالمي) تعريف ميكنند و انتظار دارند ديگران به آن بپيوندند ،وليمحتواي
جبهه مورد نظر ما را اصولي مانند منشور  81تعريف ميكنند و در آن بهسوي
همه نيروهايي كه اين ارزشها را بپذيرند باز خواهد بود.
تالش ـ از سوي اين نوع طرفداران شركت در انتخابات ,شما و ساير
طرفداران «رفراندوم» كه طبعاٌ انتظار ميرود بهصراحت خواهان تحريم
انتخابات رياستجمهوري باشيد ,را «تمامخواه»« ,آرمانگرا» و ...مينامند كه
بهشرايط توازنقوا توجه نداشته و فاقد روش انعطافپذيري و سازش كه
الزمة كار سياسي است ,ميخوانند.
دكترباقرزاده ـ برچسبهاي جالبي است« .تمامخواهي» خصوصيت نيروهاي
انحصارطلب است كه براي حضور افراد و نيروهاي ديگر در يك حركت
سياسي مالكهايي جز ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري تعيين
ميكنند .مثال ميتوان جمهوري اسالمي را تمامخواه ناميد چون مالكهاي
عقيدتي را ميزان شركت يا عدم شركت نيروهاي سياسي در فعاليت سياسي
قرار داده است .همچنين نيروهايي را كه مايلند نظام مطلوب خود را بدون
مراجعه به آراي عمومي بر مردم تحميل كنند ميتوان تمامخواه ناميد .ولي
چگونه ميتوان كساني را كه اوال ميزاني جز ارزشهاي دموكراتيك و حقوق
بشري براي شركت در جبهه دموكراسيخواهي نميشناسند و ثانيا راي مردم
و نه آرمانهاي سياسي خود را تعيينكننده آينده نظام سياسي آينده ايران

 در همين مورد فراخوان رفراندوم ،مسخرهتر از اين نميشود كه برخي از جمهوريخواهان بگويند چون افراد و نيروهاي
سلطنتطلبي از اين فراخوان حمايت كردهاند پس كاسهاي زير نيمكاسه است و آنان نميتوانند از آن حمايت كنند .تئوري توطئه
و كاسه زير نيمكاسه بودن در فرهنگ سياسي ايران البته يك بيماري مزمن ملي است و مسئله تازهاي نيست.

جمهوري اسالمي همخواني ندارد .جمهوري اسالمي يك نظام
ضددموكراتيك است و نميتوان در درون اين نظام جبهه دموكراسيخواهي
تشكيل داد .نه قانون اساسي جمهوري اسالمي اجازه شركت نامزدهاي
مستقل را ،فارغ از تعلقات جنسي و سياسي و عقيدتي ،در انتخابات ميدهد و
نه ارگانهاي كنترلكننده رژيم آن را تحمل ميكنند .جبهه
دموكراسيخواهي تنها با شركت آزادانه همه نيروهاي دموكرات و بدون قيد
و شرط (جز تعهد بهارزشهاي دموكراتيك و حقوقبشري) ميتواند تشكيل
شود و چنين جبههاي نميتواند با شركت در انتخابات جمهوري اسالمي
عمال بر خصوصيت ضد دموكراتيك آن صحه بگذارد .بنابراين دوستاني كه
ميخواهند با اصالحطلبان متحد شوند و در انتخابات شركت كنند بهتر است
نام ديگري براي جبهه مورد نظر خود انتخاب كنند.
جبهه دموكراسيخواهي همچنان كه از نام آن پيدا است بر اساس يك رشته
ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري شكل ميگيرد و هيچ قيد و شرط
ديگري در آن پذيرفته نميشود .عالوه بر اين ،اين جبهه بايد روابط بين
خود را بر اساس سازوكارهاي دموكراتيك تنظيم كند و برنامههاي
دموكراتيك داشته باشد .ما در گروه «براي دموكراسي بر بنياد منشور »81

ميدانند تمامخواه ناميد؟
آرمانخواهي البته عيب نيست و بلكه حسن نيز هست .ما همه آرمانهاي
سياسي خود را داريم .من بهطور مثال خواهان يك نظام سوسيال دموكراسي
مدرن كه فقر و خشونت و نابرابري را از جامعه ايران بزدايد و راههاي
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جامعه ما را بگشايد هستم ،و قالب مناسب آن
را نيز جمهوري ميدانم .ولي مهم اين است كه من نوعي بتوانم با نيروهاي
ديگري كه آرمانهاي سياسي ديگري دارند بر سر يك سلسله اصول
مشخص دموكراتيك و حقوق بشري توافق و كار كنيم .يعني آرمانهاي ما,
ما را به گروهگرايي نكشاند و تالش براي ايجاد يك جامعه دموكراتيك را
قرباني آرمانهاي عاليتر خود نكنيم .آرمانهاي سياسي من تنها در يك
جامعه دموكراتيك ميتواند تحقق بپذيرد .پس بهعنوان يك شرط الزم اول
بايد براي استقرار دموكراسي تالش كرد ـ و در اين راه ما بايد با همه
نيروهايي كه بهاين ارزش تعهد ميورزند همراه شويم.
تحريم انتخابات به معناي تمامخواهي يا آرمانگرايي نيست .اين تحريم را
هم من يا طرفداران رفراندوم انجام نميدهيم .اين تحريم اساسا از طرف
خود مردم صورت ميگيرد ـ همچنان كه آنان عمال انتخابات شوراهاي شهر
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در اسفند  81و مجلس هفتم در اسفند  82را در كالنشهرها تحريم كردند.
دليل آن هم نادموكراتيك و بينتيجه بودن انتخابات در تحقق خواستهاي
مردم است .اگر اين امر براي بخشي از مردم ما روشن نبود ،با تجربه
اصالحات و دوم خرداد ديگر كمتر جاي ترديدي باقي مانده است .البته اگر
جنبش اصالحي پيش ميرفت و مثال نامزدهاي قويتر و با برنامههاي
مترقيتري در مقايسه با دوران خاتمي پا بهميدان ميگذاشتند استدالل
كساني كه ميگويند بايد از فرصت انتخابات بهره گرفت و ارابه دموكراسي را
پيش برد ميتوانست تا حدي منطقي باشد .ولي در شرايط فعلي دعوت مردم
به شركت در انتخابات فقط آبروريزي داعيان را به دنبال خواهد آورد .اين كار
را برخي در دو انتخابات اسفند  81و  82تجربه كردند و نتيجه آن را ديدند ـ
و حال خود دانند اگر ميخواهند آن را تكرار كنند!

شما پيش بيني ميكنيد؛ گام بعدي يعني مبارزه عليه كليت نظام در راه است.
در اين صورت اين مبارزه ـ مانند هر جنبش ديگري ـ نيازمند نقطة اتكائي
است.
شما در خالل پاسخهاي خود اشاره كرديد« :اگر نيروهاي دمكرات به اتفاق
نظر و ...اتحاد عمل دست يابند ،ممكن است از حمايت مردمي برخوردار
شوند ».اين نظر بدين معناست كه نقطة اتكاء بعدي مردم نيروهاي دمكرات
خواهند بود .البته با اين پيششرط كه اين نيروها از «اتفاق نظر و اتحاد
عمل» برخوردار باشند .بيش از  35هزار امضاي حمايت زير «بيانية فراخوان
ملي برگذاري رفراندوم» نمونهاي است در تأئيد اين نظر( .نبايد از نظر دور
داشت كه يكي از داليل اين حمايت گسترده از فراخوان اين است كه از همة
ايرانيان و گروههاي دمكرات ،از هر انديشه و ديدگاه سياسي ،اعم از چپ و
راست و جمهوريخواه و طرفدار نظام پادشاهي را مخاطب قرار داده است).
با اين همه بهنظر نميرسد كه همة جناحها و جريانهاي طرفدار دمكراسي
آمادة چنين اتفاق و اتحادي باشند .حتي جريانهائي از جمهوريخواهان
بهدليل حمايت طرفداران نظام پادشاهي از اين حركت بهمخالفت با آن
برخاستند .بازتاب اين جدالهاي آشكار و پنهان در ميان مردم چه خواهد
بود؟

دكتر باقرزاده ـ كامال درست است كه مردم بايد به دنبال هر روزنهاي باشند
تا بتوانند صداي خود را به گوش همگان برسانند .و دقيقا بههمين دليل نبايد
بهتحريم انتخابات اكتفا كرد ،و بلكه بايد ديد كه چگونه ميتوان از آن
بهعنوان فرصتي براي طرح خواستهاي دموكراتيك مردم استفاده كرد.
معموال رژيمهاي سركوبگر در ماههاي پيش از انتخابات از شدت سركوب
خود كم ميكنند تا مردم بهشركت در انتخابات تشويق شوند .اين فرصت
خوبي است تا نيروهاي دموكرات بهحركت درآيند و بهبسيج خود و نيروهاي
ديگر بپردازند .البته اخالقاً در حد من و كسان ديگري كه در فضاي امن
خارج كشور نشستهايم نيست كه براي مبارزات داخل كشور تاكتيك تعيين
كنيم .اين امر بر عهده رهبران سياسي و اجتماعي داخل كشور است .و آنان
در اين زمينه بيكار ننشستهاند .فعاالن دانشجويي بهنوعي مقاومت منفي
دست زدهاند و در عين اعالم اين كه از هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي
حمايت نميكنند اجازه بهرهبرداري از فضاي دانشگاه را نيز به آنان نميدهند.
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.
حتي در مورد اين كه در روز انتخابات چه عملي ميتوان انجام داد
صحبتهاي زيادي شده است .مثال بهتازگي آقاي دكتر محمد ملكي كه از
داعيان اوليه فراخوان رفراندوم است پيشنهاد كرد كه در روز انتخابات مردم
بهجاي حضور در پاي صندوقهاي رأي با برافراشتن پرچمهاي سفيد كه بر
روي آنها شعار «انتخابات فرمايشي نه ،رفراندوم آزاد آري» نوشته شده باشد
در خيابانها حضور پيدا كنند .اين پيشنهاد عملي بسيار جالبي است .فعاليتهايي
از اين قبيل ميتواند بهشكلگيري همان حركتي منجر شود كه همانند
نمونههاي روز افزون آن در ساير نقاط جهان (گرجستان ،اوكراين ،لبنان و )...
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
كه جهانيان بشنوند چرا مردم ايران انتخابات را تحريم ميكنند...

دكترباقرزاده ـ بله ،عرض من اين بود كه عدم شركت الزاما نشانه انفعال
نيست .ميتوان اين موضوع را فعال كرد .يعني از فرصت انتخابات و فضاي
سياسي ماههاي پيش از آن براي گسترش فعاليتهاي دموكراتيك و تبليغ
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
عمل البته طبعا وقتي ميتواند مؤثر شود كه از حمايت بخش اعظم نيروهاي
دموكرات (اگر نه همه آنها) برخوردار باشد.
ولي همانطور كه اشاره كرديد همه نيروهاي دموكرات (يا مدعي
دموكراسي) از يك خواست مشترك حمايت نميكنند .اين امر بهخودي خود
البته نامنتظره نيست .يعني اين كه همه نيروهاي دموكرات يك جامعه حول
يك شعار يا برنامه عمل مشخص متحد شوند واقعبينانه نيست .ولي من فكر
ميكنم شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي از طريق مجلس مؤسسان بهدليل
اين كه از هيچ جريان يا گرايش سياسي خاصي حمايت نميكند و بر اصل
حاكميت و حق انتخاب و تعيين سرنوشت مردم تكيه ميكند بيش از هر
شعار و برنامه عمل ديگري بايد مورد استقبال نيروهاي مختلف قرار بگيرد ـ
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.
من در اين جا بهداليل مخالفت آنان كاري ندارم .اپوزيسيون ايراني بهاين
خصوصيت شناخته شده است كه هرگاه طرح و برنامهاي از سوي كسي يا
جرياني براي شكست بنبست تفرقه سياسي ايرانيان پيشنهاد ميشود،
هرچقدر هم كه از موضع حسننيت باشد ،از سويعدهاي با مخالفت و
كارشكني روبرو ميگردد .معموال كساني كه كاري نميكنند يا در برابر كار
ديگران به مخالفخواني برميخيزند محترمتر ميمانند .بهانه هم البته براي
مخالفت زياد است ـ از اين كه چرا فالن كلمه يا عبارت در فالن ماده آن
نيامده ،تا اين كه چرا فالن گروه يا فرد پاي آن را امضا كرده است .ولي اين
ها معموال بهانه است و داليل اصلي كار نيست .داليل اصلي را بايد در
خصوصيتهاي فردگرايانه و سكتاريستي نيروهاي سياسي ايراني دانست كه
بيش از يك ربع قرن پس از استقرار جمهوري اسالمي همچنان در گتوهاي
سياسي محقر خود درجا ميزنند و در جلب حمايت مردمي ناتوانند.

تالش ـ امر منطقي و مشروعي است كه مردم بهدنبال روزنههائي باشند تا
بتوانند صداي خود را بهگوش همگان برسانند ,آيا فكر ميكنيد ماندن در
خانه و بايكوت انتخابت رياستجمهوري پيام مردم ايران در مطالبه آزادي و
دفاع از حق مساوي همگان در تعيين سرنوشت سياسي كشور را به گوش
جهان خواهد رساند؟
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تالش ـ بنابراين عدم شركت مردم در انتخابات نشانة انفعال ـ به دليل
سرخوردگي بر اثر شكست «پروژة اصالحات» ـ نخواهد بود و آن گونه كه
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شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي از طريق مجلس
مؤسسان بهدليل اين كه از هيچ جريان يا گرايش
سياسي خاصي حمايت نميكند و بر اصل حاكميت و
حق انتخاب و تعيين سرنوشت مردم تكيه ميكند
بيش از هر شعار و برنامه عمل ديگري بايد مورد
استقبال نيروهاي مختلف قرار بگيرد ـ 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.

در همين مورد فراخوان رفراندوم ،مسخرهتر از اين نميشود كه برخي از
جمهوريخواهان بگويند چون افراد و نيروهاي سلطنتطلبي از اين فراخوان
حمايت كردهاند پس كاسهاي زير نيمكاسه است و آنان نميتوانند از آن
حمايت كنند .تئوري توطئه و كاسه زير نيمكاسه بودن در فرهنگ سياسي
ايران البته يك بيماري مزمن ملي است و مسئله تازهاي نيست .ولي اين
بيماري عمال در خدمت اهداف نيروهاي استبدادي قرار ميگيرد تا هر حركت
ملي و سازنده را تخطئه و سركوب كنند .شايعه پراكني و بدنام كردن
شخصيتها و نيروهاي سياسي يك برنامه حسابشده وزارت اطالعات
جمهوري اسالمي است كه به صورتهاي مختلف انجام ميشود ،و بسياري
از كسا ني كه به داليل سياسي يا ايدئولوژيك يا شخصي با يك طرح
مخالفند با اين شايعات تغذيه ميشوند و بدون اين كه خود بدانند ممكن
است در خدمت اهداف رژيم جمهوري اسالمي قرار بگيرند.
واال يك جمهوريخواه از اين كه پاي يك فراخواني ملي براي رفراندوم را
كه يك مشروطهخواه از آن حمايت كرده امضا كند چرا بايد هراس داشته
باشد؟ امضاي من پاي اين فراخوان بهاين دليل است كه بهآن اعتقاد دارم و
نه اين كه اين يا آن افراد آن را امضا كردهاند يا نكردهاند .ما بايد اين قدر از
شعور سياسي برخوردار شده باشيم كه قضاوت خود را بر محتواي يك برنامه
بگذاريم و نه اين كه نگاه بكنيم چه كساني آن را پذيرفتهاند .حقيقت را براي
خود آن بخواهيم و نه بهاعتبار اين كه ديگران در باره آن چه ميانديشند و
ميگويند .اگر از رفراندوم سخن ميگوييم بپذيريم كه هر فردي حق دارد در
خواست آن و شركت در آن سهيم باشد ،و گرنه آن ديگر رفراندوم نخواهد
بود .و فردا هم اگر قرار است اين امر بهجنبش ملي تبديل شود و مردم براي
مطالبه آن بهخيابانها بريزند ما نياز بهشركت تك تك افرادي داريم كه
بتوانند در آن جنبش سهيم باشند .نميتوان گفت برخي در خانهها بمانند
چون ما از گرايش سياسي يا ايدئولوژيك آنان خوشمان نميآيد! يا اگر قرار
است تظاهراتيعليه رژيم و براي دموكراسي صورت بگيرد جمهوريخواهان
صف خود را از سلطنتطلبان جدا كنند و مثال دسته اول در خيابان جمهوري
جمع شوند و دسته دوم در بلوار اليزابت!
بههرحال اين حركت بيش از هر برنامه و شعار سياسي مورد حمايت كمي و
كيفي وسيعترين طيف نيروهاي سياسي ايران قرار گرفته است و
مخالفتخوانيهاي پر سر و صداي آناني كه براي بهشكستكشاندن اين
جريان از هر وسيلهاي ـ از ايجاد شبهه و ابهامآفريني گرفته تا اتهامزني و
برچسبزدن و هجويهسرايي ـ بهره گرفتهاند تاثير زيادي در كاهش اين
حمايت نداشته است .از سوي ديگر ،خوشبختانه مردم ايران خود قدمها از
نيروهاي سياسي و مدعيان رهبري جلوتر حركت ميكنند .اين مسئله در

جريان انتخابات دوساله گذشته ديده شده است ـ نيروهاي سياسي بيشتر از
مردم الهام گرفتهاند و مواضع خود را تصحيح كردهاند (اگر كرده باشند) و نه
بالعكس .در اين جا هم فكر نميكنم مردم زياد بهاين مخالفتخوانيها
اهميتي بدهند .آنان بارها تمايل خود را براي تغييرات ساختاري نظام حاكم
بروز دادهاند و طبيعتا از هر حركتي كه اين خواست را هدف خود قرار داده
باشد و مردم را عامل اصلي اعمال آن بداند و بخواهد با حد اقل هزينه آن را
به انجام برساند حمايت خواهند كرد .نيروهايي كه در برابر اين حركت
ايستادهاند بيش از پيش به انزواي خود در بين مردم ايران كمك خواهند
رساند.
تالش ـ انتشار بيانية «فراخوان ملي برگذاري رفراندوم» و حمايت
دههاهزارتن از آن ،اميدهاي بسياري را در بهوجود آمدن چنين اتحادي زنده
كرد .اما بعد از انتشار بيانية موسوم به  565و نظرات بشدت متناقضي كه
حول آن شكل گرفته است ،در همين مدت كوتاه ايجاد ترديد نموده است.
شما و چند نفري از حمايت كنندگان فراخوان رفراندوم اين بيانيه را در ادامة
فراخوان رفراندوم ميدانيد .اما تعداد بيشتري از حاميان آن از كساني هستند
كه با فراخوان موافق نبودند .آن هم بهدليل رد كليت حقوقي و سياسي نظام
اسالمي .عدهاي هم بهسرعت دست به كار شده و در مقاالت اينترنتي خود از
دل اين بيانيه «راهكار» شركت در انتخابات آتي رژيم را بيرون كشيدهاند .در
اين ميان البته عدهاي ميگويند بايد از كانديداي اصالحطلبان حكومتي
حمايت كرد و برخي نيز خواهان دادن كانديد مستقل و هرچه مقبولتر و
صاحبنامتري در افكار عمومي داخل و خارج هستند .بعضيها هم ميان دعوا
نرخ تعيين كرده و ميگويند؛ در ايران جدال واقعي ميان «جمهوري
غيرواقعي اسالمي» و «جمهوري واقعي» است و...
شما كه هر دو بيانيه را امضاء كردهايد ،لطفاٌ بفرمائيد؛ چگونه مردم با وجود
اين همه سخنان ضد و نقيض سرگشته نشوند؟





جبهه دموكراسيخواهي تنها با شركت آزادانه همه نيروهاي
دموكرات و بدون قيد و شرط (جز تعهد بهارزشهاي
دموكراتيك و حقوقبشري) ميتواند تشكيل شود و چنين
جبههاي نمي تواند با شركت در انتخابات جمهوري اسالمي
عمال بر خصوصيت ضد دموكراتيك آن صحه بگذارد .بنابراين
دوستاني كه ميخواهند با اصالحطلبان متحد شوند و در
انتخابات شركت كنند بهتر است نام ديگري براي جبهه مورد
نظر خود انتخاب كنند.
در شرايط فعلي دعوت مردم به شركت در انتخابات فقط
آبروريزي داعيان را به دنبال خواهد آورد .اين كار را برخي در
دو انتخابات اسفند  81و  82تجربه كردند و نتيجه آن را
ديدند ـ و حال خود دانند اگر ميخواهند آن را تكرار كنند!

دكترباقرزاده ـ ببينيد ،نقطه مشترك فراخوان رفراندوم و بيانيه  565نفر سه
چيز است :يكي خواست تغييرات ساختاري ،دوم تاكيد بر ناسرانجامي جنبش
اصالحي ،و سوم لزوم تسليم حكومت بهحاكميت و اراده ملي .بهجز اين،
فراخوان يك راهكار دموكراتيك براي تامين هدف سوم نيز تعيين كرده كه

 فعاالن دانشجويي بهنوعي مقاومت منفي دست زدهاند و در عين اعالم اين كه از هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي حمايت نميكنند
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اجازه بهرهبرداري از فضاي دانشگاه را نيز به آنان نميدهند .شعار جنبشتالش ـ
ايران ـدر حال
رفراندوم
هاي عملي متعددي در باره بسيج كردن مردم نيروهاي فعال سياسي حول شعار رفراندوم مطرح شده است.

در بيانيه مطرح نشده است .البته بيانيه بهشرح و تفصيل دسترفتهاي
جمهوري اسالمي پرداخته كه جاي آن نميتوانسته در فراخوان باشد.
همچنين بسياري از امضاكنندگان بيانيه در شرايطي بهسر ميبرند كه بهلحاظ
سياسي يا امنيتي آمادگي آن را ندارند تا در زير سلطه جمهوري اسالمي
خواست خود را با زبان صريح و قاطع بيان كنند و مثال كليت حقوقي و
سياسيآن را بهچالش بكشند .از اين رو لحن بيانيه تا حد زيادي نسبت به
فراخوان رقيقتر است و ظاهرا طوري تنظيم شده كه اين افراد هم بتوانند آن
را امضا كنند .بههر حال بايد شرايط داخل كشور را در نظر داشت .مهم اين
است كه در اين بيانيه با اين كثرت امضا بسياري از تابوهاي سياسي داخل
كشور شكسته شده است ـ صدور بيانيهاي كه حتي تا چند ماه پيش هم
تصور نميشد در ايران قابل امضا و پخش باشد .اكنون اين بيانيه منتشر شده
است و هدفهاي جنبش رفراندوم با زبان ديگري (و بعضا در لفافه) با اين
تنوع و كثرت امضا در ايران منتشر شده و در خارج نيز مورد حمايت غالب
نيروهاي دموكرات قرار گرفته است.
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موضعگيري نيروهاي سياسي در مورد انتخابات آينده رياست جمهوري،
مستقل از اين بيانيه صورت گرفته است و ميگيرد .ولي طبيعي است كه
بسياري از اين نيروها براي توجيه مواضع خود به اين بيانيه متوسل شوند.
قدر مسلم اين كه امضاكنندگان بيانيه موضع واحدي در باره اين انتخابات
ندارند و لذا كساني كه براي تاييد موضع خود به اين بيانيه متوسل ميشوند
موفقيت چنداني به دست نميآورند .كساني كه اصرار دارند در انتخابات
شركت كنند در واقع درس چنداني از انتخابات شوراها و مجلس هفتم در
دوساله گذشته نگرفتهاند .البته هم اصالحطلبان و هم كليت جمهوري
اسالمي با استيصال بهدنبال آنند كه مردم را پاي صندوقهاي راي بكشانند.
اين امر در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي زير فشار بينالمللي و
بهخصوص آمريكا قرار گرفته است براي آنان اهميت حياتي دارد .ولي
واقعيت اين است كه مردم از نمايش انتخاباتي رژيم جمهوري اسالمي خسته
شدهاند و بهسختي حاضرند كه يكبار ديگر بهپاي صندوقهاي راي بيايند.

شركت در چنين انتخاباتي در عمل كمك مستقيم بهبقاي جمهوري اسالمي
است.


«تمامخواهي» خصوصيت نيروهاي انحصارطلب است كه براي
حضور افراد و نيروهاي ديگر در يك حركت سياسي
مالكهايي جز ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري تعيين
ميكنند .....هم چنين نيروهايي را كه مايلند نظام مطلوب خود
را بدون مراجعه به آراي عمومي بر مردم تحميل كنند ميتوان
تمامخواه ناميد .ولي چگونه ميتوان كساني را كه اوال ميزاني
جز ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري براي شركت در
جبهه دموكراسيخواهي نميشناسند و ثانيا راي مردم و نه
آرمانهاي سياسي خود را تعيينكننده آينده نظام سياسي
آينده ايران ميدانند تمامخواه ناميد؟



تحريم انتخابات به معناي تمامخواهي يا آرمانگرايي نيست.
اين تحريم را هم من يا طرفداران رفراندوم انجام نميدهيم.
اين تحريم اساسا از طرف خود مردم صورت ميگيرد ـ
همچنان كه آنان عمال انتخابات شوراهاي شهر در اسفند 81
و مجلس هفتم در اسفند  82را در كالنشهرها تحريم كردند.



يك جمهوريخواه از اين كه پاي يك فراخواني ملي براي
رفراندوم را كه يك مشروطهخواه از آن حمايت كرده امضا كند
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
افراد آن را امضا كردهاند يا نكردهاند .ما بايد اين قدر از شعور
سياسي برخوردار شده باشيم كه قضاوت خود را بر محتواي
يك برنامه بگذاريم و نه اين كه نگاه بكنيم چه كساني آن را
پذيرفتهاند.

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
رژيم بهدرستي استدالل ميكنند كه اين جمهوري واقعي نيست و جمهوري
واقعي چيز ديگري است .يعني دعوا بر سر محتوا است نه اسم .اين مسئله با
تضاد بين جمهوري و سلطنت بهعنوان شكل كه در خارج كشور عمده شده
است اساسا فرق ميكند .بهروشني هم امضاكنندگان اين بيانيه و هم جمعي
كه فراخوان رفراندوم را صادر كردند همه جمهوريخواهند و بر
جمهوريخواهي خود تاكيد كردهاند .ولي هم آنان و هم تمامي
جمهوريخواهاني كه فراخوان را امضا كردهاند اوال حق همه مردم را براي
شركت در مبارزه براي دموكراسي بهرسميت ميشناسند ،ثانيا راي مردم را
تعيين كننده نظام آينده كشور ميدانند و بهآن احترام ميگذارند و ثالثا چون
معتقدند كه اكثريت مردم جمهوريخواهند از نتيجه يك چنين رايگيري
نگران نيستند و وقت خود را بيجهت در مبارزه با سلطنتطلبان بههدر
نميدهند ،و بلكه نيروي خود را متوجه حل تضاد اصلي يعني دموكراسي و
استبداد ميكنند ـ وظيفهاي كه بر دوش همه داعيان دموكراسي (از هر
گرايش سياسي و ايدئولوژيك) سنگيني ميكند.
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گفتگو با ناصر كاخساز

ائتالف دمكراتيك از تلخي انتقاد ميگذرد

!

تالش ـ آقاي كاخساز تاريخ يكربع قرني جمهوري اسالمي در ايران
سرگذشت اتحادها و ائتالفها و سپس ازهم پاشيدگي آنهاست .با وجود اين،
چنين نظامي عليرغم عدم انطباق با انتظارات انسان قرن بيستويكم و
فشارهاي گسترده و شديد برآن ،وارد بيستوششمين سال بقاء خود شده
است و در آستانة نهمين انتخابات رياست جمهوري آن ،بهنظر نميرسد،
چنتهاش از خلق چنين اتحادهاي سياسي خالي شده باشد.
از نظر شما كه چند سالي است بهبررسي ماهيت و مضمون «اتحادهاي
سياسي» در ميان جريانها و گروههاي مختلف فكري ـ سياسي در ايران
ميپردازيد ،چرا مخالفين رژيم نتوانستهاند از چنين اتحادها و ائتالفهائي ميان
خود سود برند؟
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كاخساز ـ اتحادها بهنتيجه نميرسند براي اين كه اطراف اتحاد بهدموكراسي
بهعنوان پاية فرهنگي مناسبات خود باور ندارند.
ميتوان گفت دو نوع اتحاد وجود دارد .يكي اتحاد در فرهنگهاي
دموكراتيك ،بهصورت وفاق بردموكراسي ،كه با تقدمِ ”حقوق“ بر ايدئولوژي
در ”ظرف ملي“ خود را نشان ميدهد .و وفاقي فوق نظري است.
ديگري اتحاد سياسي يا اتحادِ مورد نظر و رايج در ميان گروهها و احزاب در
جامعة غيردموكراتيك است .و قاعدتا هدفش بايد ايجاد اتحاد يا وفاق فوق
نظري باشد ولي در عمل براي تحكيم وفاق نظري استخدام ميشود.
ائتالف را نيز ميتوان بهدو نوعِ سنتي و دموكراتيك تقسيم كرد .ائتالف
قوامالسلطنه با حزب توده نمونهاي از ائتالف سنتي بود .يك ائتالف تاكتيكي
با مرزهاي مشخص كه در يك فرهنگ سياسي و اجتماعيِ سنتي بوجود آمد.
اما در دوراني كه قواعد مبارزة سياسي دگرگون شده و دموكراسي
بهپيشزمينه رانده شده است ،ديگر نميتوان بدون اولويت بخشيدن بهاعتقاد
دموكراتيك ،وارد ائتالف شد .و نميتوان با انديشهاي كه بيرون از گفتمان
دموكراتيك ميايستد و براي نفي آن ميكوشد ،ائتالف كرد .نمونة چنين
ائتالفي ،ائتالفِ مازوخيستي و يك جانبة سوسياليسم سنتي بود با
جمهورياسالمي ،كه مبتني بر بنيادگرائي بود .تعهد ضددموكراتيكِ مسلكي
نگذاشت كه سياستگران بفهمند ائتالف يا حمايت ائتالفي تنها برزمينة
دموكراسي عمل ميكند و اين قاعدة اول بازي است .هنگامي كه طرفين
اين قاعده را بهرسميت نشناسند ،ائتالف بيرون قواعد بازي ميايستد و حرفِ
بيمعني است .اين فورمولِ دموكراتيكِ ساده را رهبراني با سابقة شصت سال
فعاليت سياسي نميشناختند .به خاطر اين كه در شرايط خفقان سياسي،
مبارزة طوالني نيز بهآدم تجربة دموكراتيك نميآموزد .بايد ديد چگونه آدم
در يك جامعة مرسوم ـ غيردموكراتيك ـ ميتواند از دموكراسي بياموزد.
همچنين بايد ديد چرا آدمِ مرسوم ،كه مجبور بهزندگي در جامعة دموكراتيك
ميشود ،دموكراسي را تجربه نميكند ـ مثل بسياري از ما .اينها ولي
مستقيما بهصحبت ما مربوط نميشوند.
ائتالف سنتي ـ ائتالف ميان نيروهائي كه باورِ آنها بهدموكراسي روشن
نيست ـ ديگر كارائي ندارد و جلب اعتماد نميكند .زمينة ائتالف دموكراتيك،

كه از تلخي انتقاد ميگذرد ،نيز در ميان ما وجود ندارد .هنگامي كه ما
دموكراسي را بپذيريم تازه بايد بهصفت دموكرات در جامعه پذيرفته شويم
وگرنه طرفداري از دموكراسي در حرف ،پيش از كسب قدرت ،گرچه مفيد
است ولي اعتماد جلب نميكند .چرا كه استبداد در ميان ما ريشهدار است و
تقية نظري ،ويژگيِ اخالقي ـ مذهبي ما است .پس بايد گام بزرگتري برداريم
و كار بيشتري بكنيم تا جدي و نهادي شدنِ دموكراسي را در خودمان
بهمردم نشان دهيم .اين هم آسان است و هم بسيار دشوار.
تالش ـ در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري ،طرح مطالباتي از گروههاي
اجتماعي بويژه طرح اصالحاتي بهنفع زنان و جوانان توانست يك نيروي
بيست ميليوني را بهنفع خاتمي بهپاي صندوقهاي راي بكشاند و نمايندگان
اصالح طلبان را در مجلس ششم به اكثريت برساند .اصالحطلبان حكومت
ديني با استفاده از اين تجربه اينبار مسئلة اقوام را هم بهمسئلة زنان
افزودهاند .بهنظر ميرسد براي گروههاي دوم خردادي پس از «كشف»
مطالبات ايرانيان متعلق بهگروههاي قومي و باز كردن حساب روي حمايت
اين نيروي بالقوه ناراضي ،زمينة الزم براي انسجام بيشتر ائتالف در دفاع
يكپارچه از كانديدايشان يعني آقاي معين فراهم شده است .آيا فكر ميكنيد
طرح اين گونه مسائل اجتماعي اينبار هم در بسيج مردم موفقيت آميز باشد؟
كاخساز ـ دوم خرداد ،رويدادي كه تجربة ارزشمندي ،هم براي مردم و
اپوزيسيون و هم براي حاكميت مذهبي بود ،هرگز تكرار نخواهد شد .با اين
تجربه حاكميت دانست كه در روند دموكراسي نابود ميشود .بيست ميليون
مردم سيليخورده نيز دانستند كه راه نجاتي از درون نظام برنميخيزد .ـ اين
تجربه با رد پيشينيِ رفورم ،از سوي نيروهاي افراطيِ راست و چپ ،متفاوت
است .روانشناسي مردم اكنون دگرگون شده است .اصالحگران با شعارِ بد
زيان ميبينند ولي شعار خوب نيز بهآنها خدمتي نميكند .شعار حقوق زنان،
خلقها ،كودكان ،عدالتاجتماعي و ...برايشان سودي بهبار نميآورد .تنها
شعارهائي نظير آزادي مطبوعات ،محاكمة عاملين ترور مخالفان ،تعقيب
مسئولين كشتار عام ،آزادي زندانيان سياسي ،سلب قدرت از خاندان
رفسنجاني ـ كه بهقدرت شبهموروثي نظام اسالمي تبديل شده است ـ طرح
و بررسي اشتباهات سياسي آيتاهلل خميني و ...ميتواند وضعيت اصالحگران
را تغيير دهد .وگرنه طرح شعارهاي سوخته شده سودي نميدهد .مسئلة اقوام
نيز كه اشاره فرموديد تيغة دو دمي است كه خطر كردن ميخواهد و
اصالحگران محافظهكار از آن ناتوانند.
تالش ـ انتخابات دورههاي پيش و بويژه انتخابات دوم خرداد  76توانست
تشتت گستردهاي در صفوف نيروهاي مخالف ايجاد كند .آيا انتخابات رياست
جمهموري آينده هم موفق بهايجاد چنين تشتتي خواهد شد؟
كاخساز ـ برعكس ،شكست حاكميت در انتخابات ،كه بهصورت برگزاري
غيرآزاد انتخابات تجلي خواهد كرد ،ميتواند بهيكدستي نظرات اپوزيسيون
كمك كند ،بدون اين كه اجزاء اپوزيسيون را بهيكديگر نزديك كرده باشد.
شكستي از اين دست بهمعناي عريانتر شدن استبداد ديني است .كه
بهخودي خود مردم را بهياس و دلسردي ميكشاند .اين دلسردي يك تالي
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فاسد هم دارد :هرگاه مردم در داخل كشور فعال نباشند تحليلهاي سطحي،
تندرو و خردستيز زمينه بدست ميآورد؛ بهويژه در فضاي تبعيد و مهاجرت.
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
بيرون نيست؛ يك ،اميد بهاصالحات و تالش براي بازكردن روزنهها و
راههائي براي انجام اين اصالحات ،كه طبعاً اين اميد بايد پايگاهي در داخل
حكومت داشته باشد .دوم ،حضور در صحنه براي تغيير اوضاع ،كه چنين
حضوري از سوي مردم مستلزم چشماندازي روشن و اتكاء بهپشتيباني،
نيرومند است كه قدرت عمل حكومت را در سركوب محدود كند.
با توجه بهاينكه شما امكان اول يعني اصالح از درون نظام را مردود
ميشماريد و تكرار شرايط دومخرداد را ناممكن ،لطفاٌ بفرمائيد براي عملي
ساختن حالت دوم (ِيعني حضور مردم در صحنه براي تغيير اوضاع)،
اپوزيسيون چگونه و با چه شرايطي ميتواند اعتماد مردم را بهتوان پشتيباني
خود از مبارزاتشان جلب نمايد؟
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كاخساز ـ اپوزيسيون سازمان يافتة ما سه پارة عمده دارد .راست سنتي ،چپ
سنتي و مليگرائي سنتي .مالك سنتي بودن آنها مخالفت سنتي آنها با
يكديگر است .در مخالفت سنتي ”رابطه“ با مخالفين تابو ميشود.
بيرابطهگي تجليِ مخالفت سنتي است .در ديپلماسي مدرن ،مذاكره با
مخالفين ،حتي هنگام جنگ ،تابو نيست .در مخالفت سنتي ولي مذاكره
تابوست و از اين رو يا راه آن به كلي بسته است و يا راه بهمنافع جناحي يا
گروهي ميبرد .و چون اعتماد ملي را دور ميزند ،نامشروع است و بودش
زياني كمتر از نبودش ندارد و بهفضاي دموكراسي آسيب ميرساند .مذاكره
كه در فضاي مخالفت سنتي بهمعناي سازش در اصول است ،در رابطة مدرن
اين معني را نميدهد .چرا كه راست بدون چپ و چپ بدون راست يعني نبود
دموكراسي .رابطه در ميان اپوزيسيون ،كه بايد تمام پارههاي اپوزيسيون را در
برگيرد و نهادي باشد ،آن را مدرن ميكند .رابطه بر زمينة فرهنگِ انتقاد
گسترش مييابد و نبودِ آن نشانة نبودِ فرهنگ انتقادي است .مانعِ اصلي در
راه مدرن شدنِ نيروهاي سياسيِ سنتي ،زندگي نكردن در فضا و فرهنگ
انتقادي است .ما با پذيرفتن فرهنگ انتقادي مدرن ميشويم و از اين راه
زمينة وفاق ملي را فراهم ميكنيم .براي رسيدن بهوفاق ملي بايد از يك مانع
اخالقي عبور كنيم .اين چپزي است كه طرفداران و طراحان ائتالف و اتحاد
كه تنها بهضرورتهاي عملي نگاه ميكنند بهآن بيتوجهاند .در فضاي انتقاد
آدم بهتجربه در مييابد كه با انتقاد از خود نه تنها آسيب نميبيند ،بلكه جلب
اعتماد ميكند .نيروهاي اجتماعي كه نا توان از پذيرفتن اين فرهنگاند ،در
يك مخالفت سنتي با يكديگر ،راهِ ورود بهدموكراسي را ميبندند .متاسفانه
وضع اپوزيسيون در خارج را تنها با صفتِ بسيار بد ميتوان توصيف كرد .و
اميدي بهدستيابي وفاق ملي وجود ندارد .اميد اين است كه گسترش جنبش
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
ميداند ،ولي دستكم در آموختن فرهنگ دموكراسي منفعل است .يك
اپوزيسيون منفعل نميتواند مردم را از انفعال بيرون بياورد .چرا كه پيام
اخالقيِ الزم براي انگيزاندن شورملي در داخل كشور را ندارد .بدون شكستن
ديوار عادتها و سنتهاي سياسي گذشته ،كه يا استبدادي يا مسلكي و يا
مذهبياند ،نميتوان بر رويدادهاي ملي اثر گذاشت .تكرار حرفهاي

هميشگي ديگر براي مردم خسته كننده است .نفي استبداد ديني و اميد
بخشيدن بهمردم ،بهپيامي ديگر و روحية ديگري نيازمند است.
تالش ـ آيا فكر نمي كنيد؛ افرادي كه مانند شما به چنين نتايجي رسيدهاند،
يعني قبول دارند ،طرفداري از ارزشها و اصول دمكراسي در انحصار يك يا
چند گروه نيست و ساير نيروهاي اجتماعي ـ سياسي هم ميتوانند در
وفاداري بهاين اصول صادق باشند ،لزوماً دست روي دست نگذاشته و
منتظرنخواهند ماند .بعضي از آنها ممكن است با ابتكارهاي فردي يا گروهي
امكان رابطه ،ديالوگ و همكاري را با ساير نيروهاي دمكرات فراهم كنند.
چرا چنين اقدامي اعتماد ملي را دور ميزند؟ (مگر اينكه منظور ما ناظر برحفظ
اعتماد گروه خاصي باشد!) آيا فكر نميكنيد ،برخالف انتظار شما ،چنين
اقداماتي ميتوانند تابوشكنانه باشند؟ پيشگامي در يك عمل درست ـ در
اينجا شكستن تابوي ارتباط با مخالفين ـ همواره قابل ستايش است.
كاخساز ـ طرفداري از قواعد و اصول دموكراسي خلقالساعه بوجود نميآيد.
و بهدو پيشزمينه نياز دارد :يكي فرهنگ انتقادي و ديگر گذر از روشنگري.
برخورد شفاف با گذشتة خود و انتقاد از اشتباهها ،هرجا كه نشانهاي از نفي يا
نقض قواعد دموكراسي وجود داشته است ،زمينة اعتماد ملي و تفاهم همگاني
و بين گروهي را بوجود ميآورد.
نميدانم شما از وجود مخزني از نفرت مسلكي و گروهي كه در ميان
نيروهاي سياسي نهفته است تا چه حد آگاهيد؟ مخزني كه اگر سرپوش آن
برداشته شود ،منفجر خواهد شد .و اين فضاي نفرت و بياعتمادي از ميان
نميرود مگر از راه انتقاد متقابل كه فرهنگ سياسي ما را مدرن كند .من از
خودم كه انتقاد كنم ديگر نميتوانم با يك نيروي سياسي كه از خود انتقاد
نميكند نزديك شوم .براي اين است كه ميگويم بجاي سرگرم كردن مردم
با ائتالفها و اتحادهاي موقتي كه آيندة آنها قابل اعتماد نيست ،بايد در
يك جنبش گستردة روشنگري ،در راه آزادي و رسميت بخشيدن به نهاد ”
مخالفت“ درگير شد .شرط وفاق انتقاد و روشنگري است .روشنگري طرح
دموكراتيك يك انديشه قبل از اقدام بهآن است.
يك مثال :يك گروه سياسي از جناح رفورم در حاكميتاسالمي حمايت
ميكند و اين عمل بهشكست ميانجامد زيرا طرح از باال گرفته شده و از
غربال مناسبات دموكراسي نگذشته است و بهماده تبديل نشده است .اگر اين
طرح در بستر روشنگري بهمنظور بررسي همه جانبه قرار ميگرفت در جريان
روشنگري تصحيح و دگرگون ميشد.
يك مثال ديگر :يك جناح چپگرا ـ و يا يك جناح مليگرا ـ ميخواهد با
مدافعين انديشة راست ارتباط سياسي برقراركند .اين گروه ميتواند ابتدا
درخاستگاه سياسي و اجتماعي خود و همزمان ميان مردم روشنگري كند و
براي گسترش نظرات سياسي خود مبارزه نمايد .و از اين راه نوعي موقعيت
منتخب پيدا كند .اقدامي كه بهاعتبار اين موقعيت بهعمل ميآورد امري
مشروع و چنين ارتباطي الزمة دموكراسي است و گرنه پيآمد آن اين است
كه بهاي نزديكي بهيك گروه را با عميق كردن تضاد با گروههاي ديگر بايد
بپردازد .و اين بهامر تعادل سياسي كه ضرورت دستيابي بهدموكراسي است
آسيب جدي ميزند .سنتشكني در روشنگري رخ ميدهد كه حامل اخالق
انتقادي و طرح علني و همگاني يك انديشه قبل از عمل گروهي بهآن است.
تالش ـ بيترديد شما نيز ميپذيريد كه ما نه با گفتن حرفهاي كلي
بهنتيجهاي ميرسيم و نه با تكرار مكررات (به نام انتقاد از يكديگر) قادر
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بهبرداشتن گامي جدي خواهيم بود .اين انتظار هم كه ابتدا همه با هم بهيك
نقطه رسيده و بعد حركت كنند ,عمالٌ انداختن همهچيز بهتعويق محال و
حواله بهرويت محاق است .بههر صورت سياست عرصة روشن سخن گفتن,
تصميم روشن گرفتن و مستقل و شجاعانه حركت كردن است .با اين مقدمه
اجازه دهيد در پرسش آخرمان بهمسئله مشخص جمهوري اسالمي و
جبههاي كه در برابر آن ايجاد شده و خواهان دمكراسي است ,بپردازيم.
بر بستر اين جبهه ما امروز با جنبش «فراخوان ملي برگزاري رفراندوم»
روبروئيم .شما نيز از حمايتكنندگان بيانية اين فراخوان هستيد و از حضور
همه نيروهاي دمكرات از گرايشات مختلف فكري ـ سياسي در اين حركت
استقبال كردهايد .چرا فكر ميكنيد كه حضور همة نيروها در اين حركت از
نقاط قوت آن است؟ آيا اين حركت ميتواند بهيك جنبش ملي گسترده و
فراگير بدل شود؟
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كاخساز ـ تا آن جا كه من ميدانم ”جبهه خواهان دموكراسي در مقابل
جمهوري اسالمي“ تا كنون بوجود نيامده است .و من بر اين باورم كه
پيشزمينيه ايجاد چنين جبههاي پيش از هرچيز گسترش انديشة
آزاديخواهانه در درون نيروهاي سياسي است.
حمايت همگاني از رفراندوم الزم بود ولي محقق نشد .طرح رفراندم دركام
اپوزيسيون در خارج فرو رفت .حمايت اپوزيسيون در خارج نيمبند و ناكافي
بود .حمايت از رفراندم در صورتي همگاني ميشد كه با روحية فراساختاري
همراه ميبود كه متاسفانه اين در شرايط موجود اپوزيسيوني كه تحول
دموكراسي در آن ضعيف است عملي نبود .بههمين دليل طرح رفراندوم تنها
بكمك جنبش مردمي در داخل كشور (بيانيه  565نفر) از تنگنا نجات پيدا
ميكند .جبهه مشخص در برابر جمهوري اسالمي از داخل ميرويد و نقش
اپوزيسيون در خارج كنشپذيرانه است چون اپوزيسيون بايد در عمل نشان
بدهد كه خواهان دموكراسي ـ پيام مشخص مبارزه در شرايط موجود ـ
است .همان گونه كه چپ تنها با انتقاد از اعتقاد خود بهاستبداد مسلكي
ميتواند بهدموكراسي نزديك شود ،طرفداران انديشة راست هم با انتقاد
بهاستبداد گذشته در جامعه ايران ميتوانند بطور جدي حامل پيام دموكراسي
باشند .ما همه اجزاء و بافتهاي اندام واحدي هستيم .نفرتزدائي در ميان
اين اجزاء و ايجاد تعادل سياسي بدون مايهگذاري امكان پذير نيست .بدون
اين” حرف كلي “ هيچ كار مشخص جزئي نتيجهاي مطمئن نخواهد داد.
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ازآنجا كه “فراخوان ملي برگذاري رفراندوم” از بازتاب و حمايت گسترده اي ميان ايرانيان ،از افكار و گرايشات سياسي گوناگون برخوردار شده است ،لذا طبيعي است كه
حساسيت و توجه و دقت نسبت بهحوادث اطراف و تحوالت آتي آن وجود داشته باشد.
انتشار بيانيهاي موسوم به “بيانية  565نفر” از ايران ،حمايت از آن در خارج ،قرارگرفتن نام بعضي از امضاءكنندگان و حاميان “فراخوان ملي برگذاري رفراندوم” در كنار
اسامي كساني كه در موضع مخالفت با فراخوان قرار داشتند ،در يك متن پشتيباني مشترك از اين بيانيه و باالخره ارائه طرح و پيشنهاد مبني بر معرفي كانديدا براي شركت
در انتخابات رياستجمهوري ،حكومتاسالمي آنهم با استناد به “بيانية  565نفر” موجب ترديدها و پرسشهائي شد.
به منظور روشنتر شدن موارد فوق و توضيح رابطة “فراخوان رفراندوم” با بيانية اخير با دكتركامبيز روستا از مدافعين فعال و اوليه اين فراخوان در تاريخ چهاردهم مارچ
 2005بهگفتگو نشستيم و متن اين گفتگو را در اختيار عالقمندان بهاين موضوع قرار ميدهيم.

گفتگو با دكتر كامبيز روستا

نفي رژيماسالمي تنها راه در برابر آزاديخواهان است

ـ يعني همان خواست فراخوان برگذاري رفراندوم ـ


بايد پرسيد كه “بيانية  565نفر” در خارج از كشور و تا امروز عمدتاً موجب اتحاد چهكسي با چهكسي
است؟… بايد پرسيد اين بيانيه چهكساني را بههم وصل كرده است ..... .اين بيانيه كساني را كه در مورد
رفراندوم دچار ترديد بودند ،آنهم بهدليل نوعي طرفداري از حكومتاسالمي ،را با كساني متحد كرد كه
بدون ترديد موافق ادامة زندگي جمهورياسالمي هستند .اين چگونه اتحادي است؟!



طرح “رفراندوم” باعث شد؛ صفوف واقعي مخالفان رژيم اسالمي روشن شود .آنهم مخالفاني كه همه يكنوع نميانديشند .بويژه در خارج كشور اين
طرح موفق شد ،مخالفان و موافقان رژيماسالمي را در سرجاي اصلي خودشان قرار دهد ..... .از حجاريان تا ساير اصالحطلبان اسالمي از درمخالفت
با رفراندوم وارد ميدان شدند .فراخوان رفراندوم در اصل آنچه را كه در جنبش سياسي ايران وجود دارد ،بارز و آشكارتر كرد و اين بههيچ عنوان
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بهمعناي ايجاد نفاق نيست.

تالش ـ اخيراً بيانيهاي تحت عنوان “بيانية  565نفر” در ايران منتشر شده
است .طبق معمول پس از انتشار آن در خارج بحث و گفتگوي زيادي در
اطراف آن راه افتاده است و عدهاي نيز مطالبي در حمايت از اين بيانيه نوشته
و بهجمعآوري امضاء پرداختهاند .در ميان امضاءكنندگان اسامي عدهاي كه از
“فراخوان ملي برگذاري رفراندوم” حمايت كرده بودند نيز ديده ميشود .از
نظر شما چه رابطهاي ميان “بيانية  565نفر“ و “فراخوان رفراندوم” وجود
دارد؟
دكترروستا ـ از نظر من “بيانية  565نفر” كه در ايران منتشر شده را بايد تنها
از يك نقطهنظر خاصي مورد پشتيباني عمومي اما مشروط قرار داد .حمايت
از اين نظر كه در بخش اول “بيانية  565نفر” تصوير جامعي از شرايط ميهن،
نابسامانيها و وضعيت بد مردم ارائه شده و قدرتمداران و اعمال آنها را علت
همة اين نابسامانيها دانسته است .اين نكته مورد پشتيباني شخص من
است .اما پشتيباني مشروط بهاين دليل كه اين بيانيه تنها در چارچوب نقد
نظام اسالمي باقي ميماند .حال آنكه دوران نقد رژيم اسالمي حتي براي
كسانيكه سالهاي زيادي هم براين رژيم چشمي داشتند ،بهپايان رسيده
است و امروز تنها راهي كه در برابر آزاديخواهان باز است ،اعالم نفي
رژيماسالمي است .يعني همان خواست فراخوان برگذاري رفراندوم كه من از
آن دفاع كرده و كامالً مورد پشتيبانيام است.
از آنجا كه “بيانية  565نفر ” چنين ديدگاهي را عرضه نميكند ،بلكه
برعكس ،بهعنوان نمونه در صفحه پاياني خود از مسئله “سوءاستفاده
غيرمردمي از قانون اساسي” ـ يعني قانون اساسي رژيم اسالمي ـ صحبت

ميكند .بنابراين دست كساني را كه بهدنبال حفظ حكومت اسالمي هستند
باز ميگذارد تا تعبيرهاي برابر ميل خود را از اين بيانيه نموده و بگويند؛
شخصي را در انتخابات رياست جمهوري اسالمي بايد عُلَم كرد! در حاليكه
فراخوان رفراندوم خواهان برگذاري انتخاباتي آزاد و تحت نظارت
سازمانهاي بينالمللي براي تشكيل مجلس موسسان و تنظيم يك قانون
اساسي نوين است .و همة اين مطالبات و اقدامات ميبايست بهاستقرار يك
نظام دموكراتيك و ملتزم به ميثاق جهاني حقوقبشر بيانجامد ـ يعني
نظامي كه ما از آن دفاع ميكنيم ـ و چنين نظامي در تضاد كامل با حكومت
اسالمي است.
تالش ـ كسانيكه “بيانية  565نفر” را امضاء كردهاند از نظر نوع برخورد
بهحكومت اسالمي در طيفهاي بسيار متفاوتي هستند .عدهاي معتقدند
پتانسيل اصالحات از درون رژيم هنوز بهانتها نرسيده و براي تقويت اين
“توان” بايد رفت و از كانديداي اصالحطلبان حكومتي دفاع كرد .عدهاي هم
با اينكه تماميت نظام و هرگونه استعداد اصالحپذيري آن را رد ميكنند ،با
وجود اين معتقدند؛ بايد براي ايجاد “شورملي” يك كانديداي مستقل خوشنام
ـ بهعنوان مثال خانمشيرين عبادي ـ را معرفي كرد .بههر صورت ضرورت
هر دوي اين تاكتيكها ،شركت در انتخابات آتي است.
دكترروستا ـ دقيقاً! نكتهاي كه من اشاره ميكنم همين است .كسانيكه دادن
كانديداي مستقل براي انتخابات رياستجمهوري را پيشنهاد ميكنند ،توجه
داشته باشند كه اين نهاد يا اين مقام ،ارگان اجرائي نظام جمهورياسالمي
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است .بنا بههر تاكتيكي كه شما كانديدا بدهيد اين معنا را ميدهد كه تناقض
آشكاري ميان ساختار حكومتاسالمي و امور اجرائي آن نميبينيد يا حداقل
تا آن اندازهاي نميدانيد كه بهخواهيد براي ساختار آن جايگزيني را پيشنهاد
كنيد .اين آن نكتهاي است كه بهمبارزات آزاديخواهان صدمه خواهد زد و در
مورد ساختار نظاماسالمي كه در قانون اساسي آن منعكس است ،ايجاد شك
و ترديد ميكند.

مورد “فراخوان رفراندوم” گفتنيها ،گفته شده است .اما اجازه بدهيد براي
اينكه مضمون “بيانية  565نفر” روشنتر شود بهمتن خود آن رجوع كنيم.
1
“ما براين باور هستيم كه جريان حكومتگر (نه نظام جمهورياسالمي) با
حفظ انحصاري قدرت،با ايجاد نهادهاي ضدمردمساالري و بهرهگرفتن از
نهادهاي انتصابي كه در رأس آن شوراينگهبان قرار دارد ،از يكسو مردم را
از حق انتخاب شدن براي قبول خدمتگذاري عمومي و آزادي انتخاب
محروم كرده و از سوي ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايستهساالري
(خوب توجه كنيد نه اصل دموكراسي) 2امور حكومتي جامعه را بهدست
كساني سپردهاند كه بطور عمده فاقد صالحيت علمي ،تجربي ،تعهد اجتماعي
و مديريت كارا ميباشند”.

دكترروستا ـ اگر اينطور باشد بايد بگويم سادهپنداري است .بهنظر من
اينطور نيست .نظر بيشتر آنها بر اين است كه درگيريهاي درون رژيم را
افزايش دهند .اما اين تاكتيكها ميتواند در شرايط امروز بهضد خودش
تبديل شود.
عالوه براين چنين تاكتيكهايي ممكن است در ذهن مردم ترديدهائي در
مورد تضاد ميان دمكراسي و آزاديخواهي و ساختار نظاماسالمي ايجاد كند .و
مردم را دوباره بهاين اشتباه بياندازد كه گويا راهحلهائي براي رسيدن
بهدمكراسي و آزادي از درون اين نظام ممكن است .همان اشتباهي را كه
عدهاي كه اساساً مدافع جمهوري اسالمي نبودند ،در دورة انتخابات اول
خاتمي كردند و امروز بهاين نتيجه رسيدند كه جمهوري اسالمي سترون و
غيرقابل اصالحات دموكراتيك است.

تالش ـ اين متني كه قرائت كرديد ،عمالً سخنان مصطفي معين كانديداي
اصالحطلبان حكومتي است كه در سخنرانيهاي انتخاباتي خود اينجا و
آنجا برآنها تكيه كرده است .وي تماممدت قول ميدهد ،در صورت انتخاب
در گزينش افراد ،متعهد بهاصل “شايستهساالري” باشد.

تالش ـ فكر نميكنيد پيشنهاد اينگونه راهكارها يا تاكتيكها ،تالشهاي
پوشيده و آشكار كساني است كه در اصل ميكوشند ،شكل “جمهوري”
حكومت را حفظ و محتواي “اسالمي” آن را حذف نمايند؟
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تالش ـ گروه ديگري هم در ميان حاميان و امضاءكنندگان “بيانيه 565
نفر”هستند كه از ابتدا با “فراخوان رفراندوم” مخالف بودند .بعضي از آنها
استدالل ميكنند؛ كه “فراخوان رفراندوم” ميان نيروهاي داخل و خارج تفرقه
ايجاد نمود ،در حاليكه “بيانية  565نفر” موجب اتحاد و اتفاق داخل و خارج
شده است.
دكترروستا ـ ابداً اينطور نيست :البته طرح “رفراندوم” باعث شد؛ صفوف
واقعي مخالفان رژيم اسالمي روشن شود .آنهم مخالفاني كه همه يكنوع
نميانديشند .بويژه در خارج كشور اين طرح موفق شد ،مخالفان و موافقان
رژيماسالمي را در سرجاي اصلي خودشان قرار دهد .حتماً شما هم توجه
داشتيد كه از حجاريان تا ساير اصالحطلبان اسالمي از درمخالفت با رفراندوم
وارد ميدان شدند .فراخوان رفراندوم در اصل آنچه را كه در جنبش سياسي
ايران وجود دارد ،بارز و آشكارتر كرد و اين بههيچ عنوان بهمعناي ايجاد نفاق
نيست .اعتراضات بخشي از دوستان چپ ما كه طرفدار آزادي هستند ،با
داليل ديگري صورت گرفت .بسياري از آنها از اساس مخالف هرپروژهاي
هستند كه خودشان در آن دخالت نداشته باشند.
البته بايد پرسيد كه “بيانية  565نفر” در خارج از كشور و تا امروز عمدتاً
موجب اتحاد چهكسي با چهكسي است؟ صرفنظر از كسانيكه معتقدند بايد
از هرحركتي در تضعيف حكومتاسالمي ،حتي اگر مخالف ما هم باشد ،دفاع
كرد و تعداد اينگونه افراد انگشتشمار است ،بايد پرسيد اين بيانيه چهكساني
را بههم وصل كرده است .البته زمان الزم است كه مسائل روشنتر شوند.
اين بيانيه كساني را كه در مورد رفراندوم دچار ترديد بودند ،آنهم بهدليل
نوعي طرفداري از حكومتاسالمي ،را با كساني متحد كرد كه بدون ترديد
موافق ادامة زندگي جمهورياسالمي هستند .اين چگونه اتحادي است؟! در

دكترروستا ـ بله درست اينها همان چيزهائي است كه آقاي معين و امثال او
ميگويند و همچنين همان زاويهاي است كه اصالحطلبان اسالمي نظير
حجاريان در زمان خاتمي ميگفتند.
تالش ـ شايد اين سخنان از جهتي غلط نباشد و انتقادهايي است كه
بهحكومت وارد است ،اما آيا مشكالتي كه ما امروز با آن مواجه هستيم ،همة
علت آن نابسامانيهائي كه در ابتداي “بيانيه  565نفر” آمده است ،در
همينحد است؟
دكترروستا ـ نه خير! من ميخواهم فقط جهت و سمتگيري را روشن كنم.
از شما ميخواهم اين مطلب را با آنچه كه مورد نظر “فراخوان رفراندوم”
است مقايسه نكنيد .فراخوان رفراندوم مجموعة ساختار نظام را مورد سئوال
قرار داده است .گفته است؛ بهمردم رجوع كنيد تا بيايند و با اين نظام
تعيينوتكليف كنند .مشكل ما تنها نهادهاي انتصابي نيست ،حتي اگر نهادها
انتصابي نبودند هم كاري از پيش نميرفت ،مگر خاتمي انتخابي نبود؟!
“بيانية  565نفر” در انتها چنين نتيجهگيري ميكند:
“نتيجة ملموس اين عارضه و تسلط اين تفكر برامور كشور بهبنبست
كشاندن جامعه و عاجز كردن دولت و حكومت در راهحليابي براي مسائل
آن است”.
خوب توجه كنيد؛ اين يعني حكومت و دولت ميخواست مسائل و امور را
بهنفع مردم سروسامان بدهد ولي اين گروه(حكومتگر) همه را عاجز كردهاند.
تالش ـ آيا نظرتان اين است كه اين بيانيه تلويحاً طرح ميكند كه شكست
پروژه اصالحات نه بهدليل ماهيت نظام فكري اصالحطلبان كه در نهايت
خواهان يك حكومت ديني هستند ،بلكه فقط بهاين دليل بود كه در كارشان
كارشكني شد .خوب از كجا معلوم كه در كار تمام رئيسجمهورهاي منتخب
ديگر كارشكني نشود و كار آن كشور بهتعطيل نكشد ،همانگونه كه تا كنون
شده است.
دكترروستا ـ بله! از نظر اين بيانيه مشكل آن است كه يك عدهاي از
حكومتگران همه چيز را در انحصار خود گرفته و با كارشكني نميگذارند
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حكومت و دولت ،درست رفتار كند! در پارگراف آخر “بيانية  565نفر”
نتيجهگيري نهائي ميشود با اين مضمون:
“ما امضاءكنندگان فرصت و راهكار حتمي و نهائي را گردن نهادن بهرأي و
ارادة ملي دانسته و خواستار آنيم كه ساختار قدرت و ادارة امور كشور و روابط
بينالمللي آن بدون سوءاستفادة غيرمردمي از قانون اساسي ،مانند همه
كشورهاي پيشرفته جهان برپايه اعالميهجهاني حقوقبشر ...باشد”.
و اين (برپاية اعالميه جهاني حقوقبشر) نكتهاي است كه بيشك عدهاي از
امضاءكنندگان به اين متن اضافه كردهاند.
تالش ـ يعني عبارت فوق در وسط نشانده شده ،بدون آنكه با باال و پائين
خود خوانائي داشته باشد؟
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دكترروستا ـ ببينيد ،آنچه را كه من توضيح دادم ،بهروشني نشان ميدهد
امضاءكنندگان “بيانية  565نفر” بسيار متفاوتند و هر بخشي از آنها ،چيزهائي
را در متن آوردهاند تا بلكه زهر بيان نيروي ديگر گرفته شود .چنين چيزي
شكننده است .ماندگار نخواهد بود و در اولين امتحان سياسي خواهد شكست.
توجه داشته باشيد كه ديدگاه اصلي و گوهرين اين بيانيه نوعي سلوك با
جمهورياسالمي است و يا بهعبارت ديگر در ادامة فكري است كه خاتمي و
طرفدارانش داشتند.
البته ميدانم بسياري از امضاءكنندگان اين بيانيه از عناصر آزاديخواه هستند
كه بارها بهدليل دفاع از آزادي ،زندان رفته و آزار ديدهاند بايد از حقوق آنها
دفاع شود .طبعاً بايد از گامهائي كه در اعتراض بهجمهوري اسالمي
برميدارند دفاع نمود .مسلماً من شخصاً از حقوق امضاءكنندگان “بيانية 565
نفر” در صورت هجوم جمهورياسالمي بهآنها دفاع خواهم كرد ،اما اين
بيانيه كه مضمون مسلط برآن نفي جمهورياسالمي نيست نميتواند مورد
پشتيباني بيقيدوشرط من باشد.
تالش ـ با وجود اين عدهاي از حمايت كنندگان “فراخوان رفراندوم” بدون
هيچ قيدوشرطي “بيانيه  565نفر” را مورد حمايت قرار دادهاند.
دكترروستا ـ “بيانية  565نفر” در تضاد با رفراندوم نيست ،مبارزة ديگري
است و اعتراضي است بهجمهوري اسالمي .از همين زاويه هم اين دوستان
حتماً امضاء كردهاند.
تالش ـ با وجود اين بسياري از امضاءكنندگان “بيانية  565نفر” با استناد
بهآن ميگويند ،برويم و كانديداي مستقل براي انتخابات بدهيم.

برخاسته از چه هدفي است و برآورد ما از اين رژيم چيست .ما اين نكات را
بايد براي مردم روشن كنيم .اين را هم بگويم كه دوستان ما كه اين بيانيه را
امضاء كردهاند ،با اين تحليل است كه اين را در نهايت موازي “فراخوان
رفراندوم” ارزيابي ميكنند .اينهم درست است .هر حركت اعتراضي در
هرسحطي در تحليلنهائي و از نظر تاريخي در روند براندازي رژيم است.
البته من نميتوانم بهاين تحليل كه “بيانية  565نفر” موازي فراخوان
رفراندوم است اكتفا كنم .براي پشتيباني برايم اين كافي نيست كه هر
حركت اعتراضي در تحليل نهائي بهبراندازي خواهد انجاميد .در اين مرحله
ديگر مسئله مركزي نه نقد رژيماسالمي بلكه نفي آن است .البته ميدانم
طرح بسياري از مخالفتها با رژيماسالمي بهائي سنگين دارد و اين انتظار را
ندارم كه مخالفان رژيم زبان و بيان مرا در داخل كشور بهكار گيرند.
تالش ـ با استدالل اين دوستان ،پس ما بايد از اصالحطلبان دوم خردادي
هم دفاع ميكرديم ،چون در هرصورت موجب بحران و تضاد و چنددستگي
در حكومت شد .اما امروز روشن شده است كه چنين دفاعي موجب
سرگشتگي و بياعتمادي مردم شد .باعث شد تفاوتهاي ارزشي ميان يك
نظامدموكراتيك و نظامديني كه پشت به اين ارزشها دارد مخدوش شود.


“بيانية  565نفر”  .....را بايد تنها از يك نقطهنظر خاصي مورد
پشتيباني عمومي اما مشروط قرار داد .حمايت از اين نظر كه در
بخش اول “بيانية  565نفر” تصوير جامعي از شرايط ميهن،
نابسامانيها و وضعيت بد مردم ارائه شده و قدرتمداران و اعمال
آنها را علت همة اين نابسامانيها دانسته است .اين نكته مورد
پشتيباني شخص من است .اما پشتيباني مشروط بهاين دليل كه
اين بيانيه تنها در چارچوب نقد نظام اسالمي باقي ميماند .حال آنكه
دوران نقد رژيم اسالمي حتي براي كسانيكه سالهاي زيادي هم
براين رژيم چشمي داشتند ،بهپايان رسيده است.



ميدانم بسياري از امضاءكنندگان اين بيانيه از عناصر آزاديخواه
هستند كه بارها بهدليل دفاع از آزادي ،زندان رفته و آزار ديدهاند بايد
از حقوق آنها دفاع شود .طبعاً بايد از گامهائي كه در اعتراض
بهجمهوري اسالمي برميدارند دفاع نمود .مسلماً من شخصاً از
حقوق امضاءكنندگان “بيانية  565نفر” در صورت هجوم
جمهورياسالمي بهآنها دفاع خواهم كرد ،اما اين بيانيه كه مضمون
مسلط برآن نفي جمهوري اسالمي نيست نميتواند مورد پشتيباني
بيقيد و شرط من باشد.

دكترروستا ـ اشاره كردم هر دستهاي از امضاءكنندگان ،بندي و نكتهاي وارد
اين بيانيه كردهاند .حاال شما هم ميتوانيد بهبندهاي دلخواه خودتان استناد
كنيد و اشاره داشته باشيد.
تالش ـ بهاين ترتيب آيا شما بهمردمي كه با فاصله بيشتري اين مسائل را
مورد توجه قرار ميدهند ،حق نميدهيد كه دچار سرگشتگي و آشفتگي
شوند؟
دكترروستا ـ دقيقاً! اين وظيفة ماست كه روشن كنيم ،پشتيباني ما از
امضاءكنندگان “بيانيه  565نفر” و همة افرادي كه معترض رژيم هستند،

دكترروستا ـ تجربه و سير حوادث هم نشان داد كه ما حق داشتيم .اما بازهم
تكيه ميكنم تعدادي از امضاءكنندگان تنها از اين حركت بهعنوان يك
گاماعتراضي دفاع كردهاند و در اصول سياسي خود طرفدار نفي كامل
نظامديني هستند.
تالش ـ آقاي روستا ميبخشيد از اينكه اينهمه به اين قضيه پيله ميكنيم.
اما آيا فكر نميكنيد ،بهتر بود براي اعالم حمايت از حركت اعتراضي،
دوستاني كه “طرح فراخوان رفراندوم” را امضاء كردهاند ،روش ديگري را
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انتخاب ميكردند و از بلندگوهايي كه در اختيار دارند مانند شما توضيح
ميدادند كه دفاعشان از يك حركت اعتراضي است ،نه مضمون بيانيه .توجه
داشته باشيد كه بالفاصله بعد از انتشار “بيانية  565نفر” از ده نوشته و مقاله
در مورد آن هشتتاي آن با استناد بهاين بيانيه ميگويند حاال بايد رفت و
كانديداي انتخاباتي داد.
دكترروستا ـ ببينيد بسياري از همين افرادي كه اشاره داريد ،حتي افرادي از
امضاءكنندگان “بيانية  565نفر” هم انتخابات آينده را تحريم خواهند كرد.
تالش ـ بعضي از افرادي كه مخالف “فراخوان رفراندوم” بودند ،بهزمان اين
فراخوان ايراد ميگيرند و ميگويند اين فراخوان هنگامي داده شد كه خطر
حملة نظامي آمريكا وجود داشت .سئوال ما اين است كه:
 1ـ آيا رابطة زماني ميان انتشار “فراخوان ملي برگذاري رفراندوم” و حاد
شدن خطر اقدامات نظامي آمريكا عليه ايران وجود داشت؟
نكته ديگر اينكه؛ آيا جنبش آزاديخواهي و دمكراسيخواهي ايران بايد زماني
دست بهاقدام بزند كه جمهورياسالمي از لحاظ درگيريها و فشارهاي
بينالمللي فارغ بوده و از اين نظر احساس امنيت كافي نمايد؟
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دكترروستا ـ ابتدا بايد بگويم من با حمله هر خارجي بهايران مخالفم .اما اين
كه ايران درآن زمان در خطر حملة نظامي بود ،بهانهاي كامالً بيپايه است.
اگر شما بهمصاحبههاي من مراجعه كنيد ،هنگامي كه همه فكر ميكردند؛
آمريكا بهايران حمله ميكند ،بهوضوح توضيح ميدادم كه اينطور نيست .در
همان زمان اين تحليل هم وجود داشت .اينطور نبود كه همه براين نظر
باشند كه آمريكا حتماً بهايران حمله خواهد كرد .تجربه هم صحت گفتههاي
مرا ثابت كرد و آمريكا بهايران حملة نظامي نكرد .البته تا زمانيكه
جمهورياسالمي حاكم است ،هيچگاه خطر حملة نظامي منتفي نيست ،چرا
كه وجود رژيماسالمي ،علت اين بحرانها است.
حاال فردي در آن زمان بهغلط فكر ميكرد آمريكا بهايران حمله خواهد كرد
و بهخاطر چنين تحليل غلطي هم در برابر “طرح فراخوان رفراندوم” ايستاد،
اما امروز به غلط بودن آن تحليل پي برده يعني در عمل نادرست بودند
تحليلاش ثابت شده است .بنابراين اين فرد چرا امروز مخالفتاش با “طرح
فراخوان رفراندوم” را در آن روز كه برپايه تحليل غلط انجام داده درست
ارزيابي ميكند؟! آخر اين چه نوع شيوه استداللي است؟
اما در مورد نكته دوم بايد براين نكته تكيه كنم كه اپوزيسيون ايران نبايد از
مواضع آمريكا و كشورهاي اروپائي حركت كند .ما بايد از منافع و مصالح
بالواسطه مردم خود حركت كنيم .اساساً حركت از مواضع آمريكا و
كشورهاي اروپائي كه براي ما همة ابعادش روشن نيست ،مذاكرات پشتپرده
آنها ،تصميمگيريهاي آنها ناروشن است ،چگونه ميتواند بهنتايج درست
برساند! شما بهجاي اينكه مردم را بهدنبال توهم و خيال و افسانه بفرستيد،
بهتر است بهواقعيتهاي جامعه توجه كنيد و سياست خود را ارائه دهيد .آخر
اينكه روش مبارزه نيست كه ما برمبناي يكسري شايعات و جنجالها يا
برنامهها و نقشههائي كه از كموكيف آن بياطالعيم حركت كنيم.
تالش ـ آقاي دكترروستا با تشكر از شما.
زيرنويس
 1و  2ـ عبارات داخل پرانتز از آقاي روستا است.
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راه مسالمت آميز دمكراتيزه كردن ايران

 25سالي است كه اپوزيسيون دمكرات ايران پراكنده در گروهها و دسته هاي مختلف در داخل و خارج ايران در راه آزادي ,حقوق بشر و دمكراسي و در مقابل
رژيم استبدادي ـ ديني مبارزه ميكند .رژيمي كه تاكنون هرگونه تالش مسالمتآميز در جهت ايجاد آزادي و ليبراليزه كردن كشور را بهطرق مختلف سركوب
كرده و آخرينبار با ممانعت از اقدامات اصالحطلبان بهرهبري رئيسجمهوري كشور هرگونه اميد بهتغييراتي در ساختار و سلسله مراتب دستگاه قدرت از طريق
رفرم و در چارچوب نظام اسالمي و قوانين كشور را به شكست كشانده است.
پس از اين شكست ,هر روز تعداد بيشتري از حاميان دمكراسي راه خود را از جريان اصالحطلبي درون حكومت جداكرده و بهصف مخالفين رژيم و
طرفداران جدائي دين از حكومت مي پيوندند .خواست برگزاري رفراندوم از سوي چند تن از فعالين سياسي جوان و دانشجويان از داخل ايران در اين روند قابل
توضيح است.
اين جوانان آزاديخواه ,كه برخي از آنان بههنگام اين اقدام در درون زندانهاي رژيم اسالمي بسر ميبردند ,در نوامبر سال  2004مبادرت بهانتشار بيانيهاي
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تحت عنوان «بيانيه فراخوان ملي برگزاري رفراندوم» نموده و در آن پس از توضيح وضعيت اسفبار ملت و در خطر بودن امنيت كشور به طور جدي ,خواهان
برگزاري انتخاباتي آزاد زير نظر نهادهاي مستقل بينالمللي ,بهمنظور گزينش نمايندگان مردم و تشكيل مجلس مؤسسان شدهاند .مجلسي كه وظيفة تدوين
يك قانون اساسي جديد برمبناي حقوق بشر و ساير ميثاق هاي الحاقي بدان را برعهده خواهد داشت .آنها اين طريق را تنها راه تغييرات مسالمتآميز و بدور از
خشونت در جهت آزادي و دمكراسي ميدانند.
به ياري و حمايت اپوزيسيون در خارج كشور ,صفحه اي اينترنتي تنظيم و با قراردادن متن بيانيه از همة ايرانيان در سراسر جهان خواسته شد ,در دفاع از
فراخوان برگزاري رفراندوم ,امضاي الكترونيكي خود را پاي متن اين فراخوان قرار دهند .از آن تاريخ تا كنون  35هزار ايراني از جريانهاي مختلف فكري و
سياسي از اين فراخوان حمايت خود را اعالم كرده اند ,كه در ميان آنان افراد صاحب نامي از روشنفكران ,هنرمندان ,روزنامهنگاران و سياستمداران از داخل و
خارج كشور حضور دارند .همانگونه كه انتظار ميرفت اين صفحه اينترنتي پس از چند روز توسط دستگاههاي امنيتي و سانسور رژيم بسته و براي ايرانيان
ساكن كشور و بويژه جوانان و دانشجويان غيرقابل دسترسي گرديد.
آنچه در درخواست تغيير نظام سياسي حاكم در ايران بهيك حكومت عرفي و دمكرات نهفته است ,نه تنها مطالبه رهائي مردم از زير سركوب و نقض
آزاديها ,بلكه همچنين موضوع مهم تالش در جهت تأمين امنيت تمامي جهان است .در صورت پيوستن ايران به جرگه كشورهاي دمكرات جهان ,اساساٌ زمينة
ايجاد قدرت اتمي جديد در منطقه از ميان خواهد رفت و بهتبع آن احتمال هرگونه اقدام نظامي برعليه ايران منتفي گشته ,تأمين آرامش و امنيت در عراق
ساده تر و پروسه دمكراتيزه كردن اين كشور سرعت بيشتري خواهد يافت .مهمتر از همه تروريسم بينالمللي يكي از سرچشمههاي اصلي حمايت و تغذيه خود
را از دست داده و به اين ترتيب جهان از ثبات و امنيت بيشتري برخوردار خواهد شد.
تاريخ  25سالة رژيم حاكم بر ايران نشان ميدهد كه اين رژيم همواره تحت سياست فشار يكپارچه بينالمللي ,آنهم بدون هرگونه قيدوشرط و معاملهاي ,از
خود انعطاف بيشتري نشان داده است .مدتهاست كه زمان صفبندي يكپارچه و اتخاذ سياستي يگانه در برابر رژيم اسالمي فرارسيده است .حمايت از خواست
برگزاري رفراندوم در ايران مي تواند به تحقق ايده تحول دمكراتيك اين كشور جامه عمل پوشانده و بكارگيري قهر و خشونت و يا خطر اتخاذ تدابير نظامي را
منتفي سازد.
ترجمة از متن ارسالي به نهادهاي آلماني در جلب حمايت از «فراخوان ملي برگزاري رفراندم»
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در تقويت جنبش رفراندوم بكوشيم!
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پس از ربع قرني مبارزة پراكندة نيروهاي دمكرات و آزاديخواه در داخل و خارج كشور “فراخوان ملي برگذاري رفراندوم“ بلندترين گامي است
كه در جهت ايجاد حركتي مشترك به سوي كسب آزادي ،پيريزي دمكراسي و استقرار حقوق بشر در ايران برداشته شده است .گامي كه توان
فراروئيدن به يك جنبش ملي و سراسري را داراست .چنين چشمانداز گستردهاي را در درجة نخست ظرفيت هاي نهفته در بيانيه “فراخوان ملي
برگذاري رفراندوم” در اختيار احزاب ،سازمانها و شخصيتهاي سياسي ايراني قرار ميدهد .متن اين بيانيه با همة اختصار و فشردگي از هر
جهت بسيار جامع و داراي دامنه اي گسترده و فراگير است ،بدون آنكه مضمون آن كشدار و قابل تعبيرهاي به ميل بوده و به مانعيت و مرزهاي
قاطع و روشن آن خدشهاي وارد سازد.
پررنگترين مرزهاي بيانية فراخوان رفراندوم با خط التزام ملت ايران و همة نيروهاي سياسياش به ميثاق جهاني حقوق بشر و احترام به
حقوق فردي و برابر انسانها ،مندرج در اين ميثاق و پيوستهاي آن ،ترسيم شده است .و سپس در چنين حيطه و ميداني است كه رأي و ارادة
آزاد ملت باالترين مرجع تصميم و مقام قضاوت قرار مي گيرد .بيانيه با تكية الزم بر دو اصل فوق نه تنها حجت را در مورد رژيم اسالمي و
قانون اساسي آن تمام كرده و حرف آخر را در مورد ضرورت جايگزيني هم قانون اساسي اسالمي و هم كل نظام ميزند ،همچنين راه را بر هر
تعبير ديگري به قصد كم رنگ كردن اين اصول دوگانه يعني احترام و التزام به حقوق و آزاديهاي فردي و گردن نهادن به ارادة ملت ميبندد.
خواست تشكيل مجلس مؤسسان ـ نخستين مكان تجلي رأي وارادة ملت ـ از طريق برگذاري يك انتخابات آزاد و تحت نظارت و كنترل
نهادهاي بينالمللي ،به م نظور تدوين قانون اساسي نوين مبتني بر حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست ،تكية موجز اما قاطع و روشن بر اين مرزهاي
خدشهناپذير و در عين حال ترسيمكنندة مسير به دور از خشونت وقهر تحول نظام سياسي كشور از يك نظام استبدادي ـ مذهبي به يك نظام
دمكراتيك و انتقال قدرت از حاكمان اسالمي به ملت و نمايندگان برگزيدة آن ميباشد.
وسعت ديد و گسترة فراگير از ديگر برجستگيهاي اين بيانيه است كه آن را به حق از صدها بيانيهاي كه تا كنون توسط نيروهاي سياسي
در اين سالهاي مبارزه در راه آزادي و دمكراسي منتشر شدهاند ،ممتاز ميسازد .اين امتياز در وسعت نيروهائي است كه اين بيانيه مورد خطاب
خود قرار داده و آنان را به اقامة يكپارچة برگذاري رفراندوم فرا ميخواند .تنظيمكنندگان بيانية رفراندوم با نگاهي دقيق و واقعبينانه و منصفانه
به تركيب نيروهاي حاضر در جبهة دمكراسي و آزاديخواهي نگريستهاند ،منافع و مطالبات سياسي مختلف و متفاوت آنها را به رسميت شناخته و
بدون آنكه بخواهند براين تفاوتها سايه افكنند ويا حضور نيروئي در اين صف را منكر شوند ،همة آنهائي كه در اين جبهه آمادهاند مطالبات
سياسي خود را در چارچوب دمكراسي و التزام به حقوق بشر پيگرفته و در نهايت خود و خواستهايشان را به رأي آزاد و آگاهانة مردم بگذارند
را به ميدان رفراندوم فراميخواند.
به رسميت شناختن تفاتها و موكول نمودن تصميم در مورد اختالفات سياسي ميان گروهها به باالترين مرجع قضاوت يعني مردم ،برخاسته از
جوهر و مضمون دمكراتيك مسلط بر بيانية فراخوان رفراندم است .پذيرش و پيروي از اين الگو توسط مدافعان اين بيانيه نخستين گام در
جهت ايجاد مناسبات دمكراتيك و همزيستي مسالمتآميز ميان گروههاي سياسي ايران وبه منزلة پايهگذاري فرهنگ دمكراتيك در جامعه
است .تكيه بر مرجعيت رأي مردم پاسخي مناسب و با درايت به جدالهاي فرعي اما مهمي است كه سالها صف نيروهاي دمكرات ميهنمان را
از يكديگر جدا كرده است .بيانيه فراخوان رفراندوم با سپردن تعيين شكل نظام به انتخاب مردم ،پس از تحوالت دمكراتيك در كشور ،عمالً
طرفداران نظام پادشاهي مشروطه و حاميان نظام جمهوري را به آمادگي گردن نهادن به رأي نهائي ملت فراميخواند و به اين ترتيب نقش آنان
را در تحكيم وحدت ملي و الگوهاي رفتاري دمكراتيك يادآور ميشود.
تقويت و گستردهتر كردن جنبش رفراندوم و قرار دادن هزاران امضاي ديگر در كنار بيش از  35هزار امضاكنندة كنوني و همچنين جلب
حمايت نهادهاي بينالمللي ،دولتهاي كشورها و آزاديخواهان جهان از اين جنبش ،مطمئنترين و روشنترين راه براي دستيابي به آزادي،
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
بزرگي در برابر سياستهاي ماجراجويانه و خانمان برانداز حكومت اسالمي كه امنيت و موجوديت كشورمان را در خطر دائمي نگاه داشته است،
خواهد بود.
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داريوش همايون

صد سال كشاكش با تجدد
فصل ششم

گامهائي بهپيش ،گامهائي بهپس



در هيچ كشوري دانشگاه با اصالحات ارضي يا حق راي زنان يا سهيم شدن كارگران در سود كارخانهها مبارزه نكرده است .آن
اصالحات دليرانهترين اقدامات دوره محمدرضاشاه بود و نيرومندترين اليههاي اجتماعي ــ زمينداران بزرگ ،خانهاي فئودال و
آخوندها ــ را ضعيف ميكرد و بهطبقه متوسط نوخاسته ميدان ميداد .جابجائي نسلي سرامدان سياسي ايران پس از آن اصالحات
رويداد و تكنوكراتها بر دستگاه اداري تسلط يافتند .اينهمه پيشزمينههائي براي دمكراتيك كردن نظام سياسي ميبود .آنچه انتظار
نميرفت و پيش آمد ،موضعگيري دشمنانه نيروهاي مخالف از جبههملي و هواداران مصدق تا بقاياي حزب توده و چپگراياني بود كه
بهزودي بهسازمانهاي چريكي روي آوردند .آنها تا آنجا رفتند كه راي دادن به «لوايح شاه» (نامي كه مخالفان به آن برنامه شگرف
ميدادند) تا اوايل انقالب اسالمي گناه ،و ،بعدا ،جرمي بشمار ميرفت.
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بخش دوم
در فضاي بازتر پس از رضا شاه ،بحث درباره تجدد مانند همه
موضوعات ديگر ،شدت يافت .اصالحات گسترده او كه بهريشههاي عادات
باستاني ميزد از سه سو زير آتش در آمد كه دوتاي آنها ،اسالميان
وچپگرايان ،قدرت روزافزون يافتند و توانستند سرانجام بهياري سومي،
مصدقيها ،پادشاهي پهلوي را سرنگون كنند .از ميان آنها اسالميان بهآساني
توانستند رشتههاي پيوند صدها ساله با هيئت حاكمه را از نو استوار سازند
بويژه كه هيئت حاكمه پيش از رضاشاهي نيز در رژيم تازه مواضع كليدي را
بهياري بستگيهايش به انگلستان ،از نو به چنگ آورده بود .فرايند
نوسازندگي و گفتمان تجدد در فضاي بسيار محافظهكارانهتري قرار گرفت و
آهنگ پيشرفت نيز بهسبب جنگ و اشغال ايران و پيامدهايش سالها چنان
كند شد كه بهدشواري از عهده بيش از نگهداري وضع موجود بر ميآمد.
جهت عمدة حمله اسالميان ،كه در كنار و زير سايه پادشاهي باليدند و با
گذشت زمان نيرومندترين دشمنانش شدند ،بهاصالحات رضاشاهي و غربي
شدن سراسري ايران بود؛ و بر بازگشت بهگذشته پيش از اسالم ،كه بيش از
نيمي از تاريخ ايران و نيمه پرافتخارترش را دربر ميگيرد .آنها در تاكيد خود
بر ايران به عنوان يك ملت مسلمان شيعي ،و هويت ملي اسالمي و با
اينهمه درگير مسابقهاي با واپسماندگي ،هر جا توانستند اسالم را بهزيان
تجدد پيش انداختند.
از همان دوران مشروطه يك مكتب فكري نيرومند در ميان تجددخواهان
استدالل ميكرد كه ايرانيان مذهبيتر از آنند كه بكلي غربي شوند .اين
محافظهكاران توانسته بودند با جناح بانفوذي از روحانيان ،دست كم تا
چندگاهي در انقالب مشروطه ( ) 1906 - 1909كار كنند؛ و پس از آن نيز
بهعنوان تعديل كننده سياستهاي راديكال تجددخواهان مكتب تقيزاده،

همواره نفوذي كمابيش در سياست ايران داشتند .براي آنان غرب دشمني بود
كه براي «رفع و دفع » آن چارهاي جز گرفتن ابزارهايش نيست .هواداران
اين مكتب كه از آن هنگام در روايتهاي گوناگونش ،برگفتمان تجدد چيره
بودهاند ،درجهاي از تجدد و نوسازندگي را (اين دو تا اين اواخر در بحثهاي
توسعه از هم متمايز نشده بودند) بهعنوان تنها راه دفاع از استقالل و فرهنگ
و نيزهويت ايران الزم ميشمردند .اين نگرش محدود و دفاعي بهتجدد با
همه منطقي نمودنش ،يكي از سوءتفاهمهاي عمدهاي بوده كه گفتمان
مدرنيته را در ايران و كشورهاي جهان سومي ديگر مغشوش كرده است.
مدرن شدن براي آنكه حتا بيشتر سنتي بمانند تناقضي است كه همه فرايند
تجدد را محكوم بهنقص و ناكامي گردانيد .اصل تجدد ،دريافتن ديالكتيك
دگرگوني است« :خودي» كه بايد ديگر شود« .خود» در اندركنشي
 interactionبا «ديگر »،خود ديگري ميشود و ميماند .ولي آنها از
تناقض خودي كه ديگر ميشود تا همانتر بماند ،راه بهديالكتيك (خودي كه
ديگر ميشود ولي ديگري نيست) نبردند .تجدد بهنظر آنان اگر هم لزومي
ميداشت ،براي دفاع بهتر از فرهنگ و هويت اسالمي ـ ايراني بود؛ نه
بهخوديخود و براي ساختن يك جامعه نوين با انسانهائي كه براي زندگي در
جهان امروزين آماده باشند .برتري فرهنگ غربي برفرهنگ ملي ،هويت و
فرهنگ و استقالل ايران را ــ كه هر سه يكي شمرده ميشدند ــ تهديد
ميكرد .جامعه ميبايد دگرگون ميشد تا بيشتر همانچه بود بماند.
روشنفكران ديگري دنباله جمالالدين افغاني و پيروان مصري و
پاكستانياش را گرفتند و مانعي در گرفتن ابزارهاي تمدن بياعتنا بهارزشها و
روحيهاش نديدند؛ يا ادعاي برتر بودن اسالم را از همه دستاوردهاي بشري،
تا پايانش بردند وعلم و فلسفه غرب را برگرفته از اسالم يا دست كم همذات
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با آن شمردند .برخي مبلغان بعدي اين مكتب و مهمترين شخصيتهاي
غيرآخوند انقالب و جمهوري اسالمي ،مانند نخستين رئيسجمهوري ،و
نخستين نخستوزير خميني (از جمله سبكوزناني كه با زير و رو شدنهاي
انقالبي ،روي آب ميآيند )،در كوششهاي خود براي در آوردن يك دانش
اقتصادي از اصل توحيد؛ يا كشف پايههاي علمي دستورهاي «پاكيزگي»
اسالمي و اثبات وجود خدا از طريق فيزيك نيوتوني بهزيادهرويهاي خنده آور
رسيدند .اين شيوه تفكر با همه ميانتهي بودنش (مانند رهبري سياسي و
روشنفكري آن انقالب) پرقدرتترين عامل در آهسته راندن و از خط خارج
كردن تجدد ايران بوده است.
عيبجويان چپگرا (برخورد يك سويه و از پيشداوري ،عيبجوئي است نه
انتقادي) برنامه نوسازندگي رضاشاه ــ و پس از او محمدرضاشاه را ــ از
ديدگاه راهرشد غيرسرمايهداري رد كردند .سرچشمه الهام آنان اتحاد شوروي
بود (نه اتحاد ،نه شوروي) و بيانصافانه بهسازندگان ايراننو برچسب
خدمتگزاران امپرياليسم زدند .اما براي مصدق كه صنعت نفت ايران را ملي
كرد و در دهه  53ـ  32 / 1943ـ  1322بر صحنه سياسي ايران چيرگي
داشت و هواداران ناسيوناليست او كه بسياري از خدمات رضاشاه را خيانت
قلمداد ميكردند موضوع اصلي ،نه تجدد و حتا نوسازندگي ،بلكه پادشاهي
پهلوي بود و نقشي كه بيگانگان در مراحلي از دوران آنان داشتند .از نظر
آنان پيشرفتهاي شگرف دوران پهلوي اگر زيانآور و خائنانه نبود ،يا اصال
ارزش بحث نميداشت ،يا بهدستور بيگانگان بود و از اينرو پيشرفت بشمار
نميآمد.
نظريهپرداز مهم تجدد در آن سالها (تا پيش از ظهور نظريهپرداراني
چون آلاحمد و شريعتي و همفكرانشان در دربار شاهنشاهي كه گفتمان
ضدتجدد را پيش بردند) فخرالدين شادمان بود ،مردي فراورده پرورش سنتي
مذهبي و بهترين دانشگاههاي اروپا؛ يك روشنفكرـ سياستگرـ روزنامهنگار

o

انديشهمند اجتماعي را زير سايه مانندهاي جالل آلاحمد و احمد فرديد
ميبرد .ملتها همچنين شايسته روشنفكراني هستند كه دارند« .تسخير
تمدن فرنگي» چهل سالي پس از انقالب مشروطه و شش سال پس از
رضاشاه ،سخن تقيزاده را پيشتر ميبرد ولي از نظرگاهي متفاوت ،و در
همانجاست كه بهنتايجي ناخواسته ميرسد و سالحي بدست كهنهپرستان
ميدهد .ايران آن زمان ،هنوز در تكانه  shockبرخورد با اروپا ،نوكيسهاي
فرهنگي بود كه چيز زيادي هم در كيسه نداشت .اين چنين نوكيسهاي را
شادمان فكلي ميناميد و او را بزرگترين دشمن ايران و ايراني ميدانست.
نمونههاي اين تيپ فرهنگي را ما امروز در اجتماع مهاجر ايراني در امريكا
و اروپا مييابيم ،مردماني كه به اغراق ميكوشند مانند اروپائيان و امريكائيان
رفتار كنند ولي پس از مدتها زيستن و حتا درس خواندن در بيرون كمابيش
بهگفته گوبينو ،سفير نامآور فرانسه در دربار ناصرالدين شاه« ،هماناند كه
بودند .با اين تفاوت كه بر عيوبشان افزوده شده است و من در ميانشان كسي
كه يكي از فضائل و خوبيهاي اروپا را بدست آورده باشد نديدهام )7(».زبانها
پر از فرانسه و انگليسي و ...است ولي سخنان در همان سطح گردگرفته
ماللآور .تفاوت بزرگ فكلي شادمان با خانهبدوش فرهنگي مهاجر آن است
كه اولي ميخواست ايران را مانند اروپائي كه در ذهن كوچك او ميگنجيد
سازد و دومي ميكوشد كه هر چه بيشتر از ايران فاصله بگيرد .در هردو جا
افزودن معايب غرب است بركم و كاستيهاي ايران .خانهبدوش فرهنگي
مهاجر ،اين مزيت را بر فكلي دارد كه از نيش قلمي همچون شادمان در امان
است؛ كسي او را جدي نميگيرد .او ميخواهد خود و بويژه فرزندانش اروپائي
يا امريكائي شوند كه مشكلي نيست؛ «بر آن كه چه افزود و زان كه چه
كاست؟» فكلي نيز شش دههاي پس از نيشهاي گزنده شادمان مدتهاست
ناپديد شده است .او بهعنوان يك تيپ اجتماعي يا در حاشيه ماند يا به زن و
مرد فرهيختهاي كه در خدمت توسعه اجتماعي و اقتصادي در ميآمد

محمدرضاشاه در آن روز يك برنامه اصالحات شش مادهاي را بههمهپرسي گذاشت كه گذشته از اصالحات ارضي ،شامل
حق راي زنان ،سپاه دانش ،ملي كردن جنگلها و مرغزارها (مراتع) و سهيم كردن كارگران در سود كارخانهها بود .آن برنامه
روي كاغذ نماند وچهره ايران را تغيير داد .قدرت سياسي زمينداران بزرگ ،و خانهاي عشايري كه ضربات رضاشاه را دوام
آورده بودند از ميان برد؛ به زنان برابري سياسي داد كه اندك اندك تا برابري مدني پيش رفت؛ براي نخستينبار در تاريخ،
خدمات اجتماعي را (با تشكيل سپاههاي بعدي بهداشت و ترويج و آباداني) بهروستاهاي ايران برد؛ برقدرت خريد كارگران
افزود و نخستين گامهاي جدي را براي حفظ محيطزيست برداشت .درآمدن ايران به يك جامعه طبقه متوسط ،با اصالحات آن
سال بود كه بهانجام رسيد.

ديگر كه خطر تقليد سطحي از اروپا و فرنگيمآبي نمايشي را دريافت و همه
نظريه تجدد خود را برگرد آن ساخت .كمسوادي و قبيلهوار بودن جامعه
روشنفكري ايران نگذاشت كه شادمان ،همچنانكه تقيزاده ،در زمان خود
توجه سزاوارش را بيابد .ولي كتاب كوچك او «تسخير تمدن فرنگي» يكي از
سرفصلهاي مهم در گفتمان تجدد است و هيچ بحثي در اين باره از
بازگشت بهآن گريزي ندارد .او كه در قالب روشنفكر جهان سومي ـ
ماركسيست ـ انقالبي نميگنجيد از سوي روشنفكراني كه بيشتر،
تاريكيهاي مذهبي راست و شبهمذهبي چپ را نمايندگي ميكردند ،ناديده
گرفته شد .توطئه سكوتي كه پيش از او ،ثروت انتلكتوئل تقيزاده را به
بيرون از جهان بينواي روشنفكري رايج رانده بود ،چنان نويسنده برجسته و

دگرگشت يافت( .هرچند ميبايد انصاف داد و نقش دو گونه فكلي شادمان را
در انقالب اسالمي تصديق كرد .در آن بزنگاه مردماني هم فرنگيمآب در حد
تظاهر و هم اصالتگراي متظاهر ،بهسبب جايگاه بلند خويش توانستند ضربه
خالص را به رژيم خودشان بزنند) .جامعه ايراني از نگرانيهاي آن كتاب كه
امروز مبالغهآميز مينمايد درگذشته است .حتا سرزمينهائي مانند الجزاير كه
از آن بهعنوان نمونه بيريشه شدن جامعه درتقليد سطحي از تمدن غربي
بدترين مثالها را ميآورد در برخورد فرو دستانهشان با تمدن غرب از ميان
نرفتهاند و دست و پا زنان در همان فرهنگ سنتي راهي بهبيرون ،بهتمدني
باالتر و بهتر ،ميجويند .مسئله براي تمدنهاي واپسمانده آن نيست كه
تمدن تازه آنها را نابود خواهد كرد؛ اين است كه اگر نجنبند و از جهان
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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
چنان بههراس افكنده بود كه با نگاهي وارونه بهراهحل درستي كه
ميانديشيد رسيد .مشكل آن بود كه تا دو نسلي ،نگاه ماند و بهراهحل اعتناي
درخوري نشد .براي روشنفكراني كه مانند شادمان ،بيتواني جامعه ايراني را
در برابر همه توانائي تمدن غرب ميديدند ــ غربي كه با سالح و بهقصد
استعمار آمده بود ــ نگهداري هويت و فرهنگ ملي ايران بهمان اندازه
استقالل و يكپارچگي كشور حياتي مينمود .آنها پديده فكلي را ميديدند و
بر آينده جامعهاي كه درس خواندههايش از ملت و فرهنگ خود شرمنده
ميبودند و درس نخواندههايش امامزاده و درخت ميپرستيدند و گشايش گره
خود را از دستان بريده مردي ميخواستند كه هزاروسيصد سالي پيش صرفا
در يك درگيري نظامي كوچك شكست خورده و كشته شده بود ،انديشناك
مي شدند .آنها داستان تجدد را درست نخوانده بودند و همان بس ميبود كه
از نزديكتر به همان روسيه و ژاپن مينگريستند كه پديده فكلي مدتها در
آنها حضور و حتا چيرگي داشت و فرايند فرهنگپذيري را دچار اختالل نكرد.
بسيار از ژاپن بهعنوان سرمشقي كه بايست در برخورد با غرب پيروي
ميكرديم گفتهاند .ولي تا دو سه دهه پس از اصالحات «مي جي» در دهه
شصت ،مردمي كه پس از لنگر انداختن ناوگان امريكائي در ناگازاكي از سه
سده انزواي فرهنگي بدر آمده بودند تا گلو در تقليد يك تمدن برتر كه در
نخستين مراحل بهناچار سطحي و آسانگير و شيفتهوار است فرو ميرفتند.
براي ژاپنيها همان دو سه دهه بس بود كه بهپيچيدگي و ژرفاي تمدني كه
بهزور ولي بيشليك يك گلوله آنان را ناگزير از گشايش بر جهان كرده بود
پي برند .آنها بهزودي هزار هزار بهغرب رفتند و بهتندي بهترجمه كتابهاي
مهم تمدن غربي و نه صرفا رمانهاي بازاري ،از زبانهاي اروپائي پرداختند و
زيرساخت اداري و فرهنگي و نظامي الزم را از روي بهترينهائي كه اروپا
عرضه ميداشت بازسازي كردند .براي ما با كولهبار اسالميمان كه شصت
سال هم ديرتر آغاز كرديم اين فرايند بهدرازا كشيد .از پارهاي جهات ما هنوز
در پايان سده نوزدهم ژاپن هستيم .تفاوت ديگري هم در ميانه بود :ناوگان
«پري» اندكي بعد لنگر كشيد و ديگر بازنگشت و اين ژاپن بود كه غرب را
چالش كرد ،نه آنكه هر روز از آن زور بشنود و تهديد شود .اما فكلي ايراني
بيش از فكلي ژاپني نتوانست زبان و حتا خط فارسي را عوض كند و مردم را
از اسالم برگرداند (خود آخوندها دارند اين كار را ميكنند و ديگر نميتوان
ايرانيان را در عموم ،ديد كه مانند دوره شادمان يا بيست سي سال پيش
مسلمان باشند ).فرهنگ سختجانتر از آن است كه او ميترسيد و مانعي
بزرگتر از آن است كه او ميپنداشت.
در آن خاموشي كه بر انديشهها و نوشتههاي شادمان افتاده بود بهژرفاي
اثرش نرفتند .خود او هم بهسبب گرفتاريها مشاغل سياسي كه او را پارياي
جامعه روشنفكري (اما نه اهل فضل) گردانيده بود نگاهي دوباره را
بهمهمترين كتابش الزم ندانست و برهمان سخن جواني ماند .ديگران نيز
بيش از آن درگير پيشبردن حلزونوار كشور ميبودند ،يا در بند ارزشهاي
اصيل ،يا راهرشد غيرسرمايهداري كه بهبحث تجدد پردازند .از پيام او آنچه
شعارگونه بود از سوي تجددستيزان دشمن غرب گرفته شد (آلاحمد ميگفت
شادمان بر او فضل سبق دارد) و هسته دروني آن ،ايران و فرنگ هردو را
شناختن و زبان فارسي را پاس داشت ،اعتناي شايستهاي نيافت .شادمان در
رهيافت دفاعي و واژگونهاي بهتمدن غربي ،آن را دشمني بدتر از عرب و
مغول توصيف ميكرد .او بهرغم قضاوت بهتر خود و با ناديده گرفتن تجربه

شخصياش كه هر روز براي صدها هزار جهان سومي ديگر پيش ميآيد (تا
خودشان چه اندازه ظرفيت فراگرفتن داشته باشند) بياختيار توسن قلم را
چنين از دست ميداد« :حمله تمدن فرنگي از حمله عرب و ترك و تاتار بدتر
است چرا كه ميفريبد و خود فريفته نميشود… بيرحمي است كه علم و
هنر و هر چيز خوب فرنگي را از ما دريغ ميدارد اما بهر حالي كه بتواند يك
روز بهدست فكليان و روز ديگر بهمدد خائنان و رشوهگيران و دينفروشان
فكر ما را آشفته ميكند )8( ».بازتابي ،اگرچه دور ،از رويكرد دودالنهاي كه
دويست سال ذهن ايراني را در مسئله تجدد برآشفته است :آميزهاي از هراس
فلجآور؛ اعجاب خلع سالح كننده (تا حد باور داشتن بهمشيت غرب؛) از
يكسو چشم بهدهان غرب دوختن و از سوي ديگر آن را مسئول همه
كوتاهيها و سستيهاي خود شمردن؛ همان ناله زدنهاي جهان سومي .گوئي
خائنان و رشوهگيران و دينفروشان با فرنگي بهايراني كه بهگفته او پيش از
حمله فرنگي «استقالل فكري بهكمال داشت» (كدام استقالل و بويژه كدام
فكر؟) آمدند .او نيز مانند بيشتر تجددخواهان صد ساله گذشته بيش از آن در
فرهنگي كه ميخواست دگرگونش كند فرو رفته بود .طرفه زندگياش آن
است كه بهعنوان يك نظريهپرداز تجدد از سوي نيروهاي ارتجاع كه در
غرب بزرگترين دشمن خود را ميديدند بهخدمت گرفته شد .آن كهنهپرستان
كه از دهه  60/40برگفتمان سياسي چيرگي يافتند با بهرهگيري از فضاي
ناسالم سياست ،كه گناه بزرگترش همواره بهگردن حكومتهاست ،بخش
بزرگ طبقه متوسط ايران را از جريان اصلي ترقيخواهي بيگانه ساختند.
تسخير تمدن فرنگي بر آن بود كه ايراني در عرصه تمدن از تقليد
بهآفرينشگري و از دنبالهروي بهپيشتازي برسد ولي در فضاي تبآلود پس از
جنگ و در حالي كه يك پيكار ضدامپرياليستي (از نوع شوروي) بهپايان
نرسيده پيكار ضدامپرياليستي ديگري (از نوع انگليسي) در ميگرفت نگرش
دشمنانه او به غرب بيش از پيام غربگرايانهاش بهدلها مينشست .صداي
مهمترين انديشهمند آن سالها بدين ترتيب برآخوندهائي كه سر بلند كرده
بودند و روشنفكراني كه پاسخ پرسشهاي بيشتر غلط خود را در بازگشت
بهريشههاي اسالمي و دوري گرفتن از ترقيخواهي رضاشاهي ميجستند؛ يا
در سرسپردگي بهشوروي ،با هر چه غربي بود دشمني ميورزيدند ،افزوده
شد .فكلي در طبقات دوزخ غربگرايان جاي خود را به غربزده و از آن بدتر
«قرتي» آلاحمدي داد كه بهر تجددخواهي انگ زدند .ناتوان از درس
خواندن و ايران و دنيا را شناختن ،با نگاه سرسري و مايه اندك ،از پشت رو
به آينده نهادند؛ بجاي تالش براي رسيدن بهغرب ،بهدشمني با آن كه گويا
از عرب و مغول هم بدتر بود (عربي كه دههزار دههزار از ايرانيان ميكشت و
آسيابها را با خون ايرانيان ميگرداند و مغولي كه در قتل عامهايش شهرهاي
بزرگ را از جانوران نيز خالي ميكرد) پرداختند .جامعه ايراني بهرهبري
نامناسبترين عناصر ،بهدنبال آنچه خود داشت ،هر چه بيشتر از آنچه ميبايد
داشت دورتر افتاد.
***
پس از يك ميانپرده بيستساله كه در آن ايران توانست بهكندي و افتان
و خيزان بر راهي كه رضاشاه پيش پايش گذاشته بود برود ،دومين پادشاه
پهلوي دست بكار برنامه بلند پروازانهتري شد كه دستاوردهاي پشين
امكانپذيرش ساخته بود .قلب آن برنامه يك اصالح ارضي پردامنه بود كه
مانند معمول ما نيمهكاره و كژومژ اجرا شد ،با اينهمه در كنار آموزش
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
پهلوي بشمار ميرود .ايران با آن دگرگونيها بود كه بهيك جامعه طبقه
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متوسط دگرگشت (تحول) يافت .يكبار ديگر ايران بهجنبش افتاده بود و
پادشاه صاحب اختيار همه ،برنامه اصالحي اقتدارگرا و غيرمشاركتي خود را
پيش ميبرد .يكبار ديگر برنامه اصالحي از توسعه مادي سرشار بود و از
جامعه مدني كوتاه ميآمد .بار ديگر نوسازندگي ،بهمعني غربگرائي ،با چالش
اسالمي روبرو گرديد .اما در واپسين روياروئي ،در سال  9 / 1357ـ  78اراده
مبارزهاي كه تا آن زمان نبردها را برده بود سستي گرفت و همه چيز در
خشونت و فاجعه فرو رفت.
ششم بهمن  1341 / 1963يكي از روزهاي مهم تاريخ ايران است؛ نه
تنها از اينرو كه يك دوره توسعه اقتصادي و اجتماعي را پيش آورد كه از نظر
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
جامعه در كام ارتجاع مذهبي را نيز براه انداخت .تضادهاي ناگشودني فرايند
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.
محمدرضاشاه در آن روز يك برنامه اصالحات شش مادهاي را
بههمهپرسي گذاشت كه گذشته از اصالحات ارضي ،شامل حق راي زنان،
سپاه دانش ،ملي كردن جنگلها و مرغزارها (مراتع) و سهيم كردن كارگران
در سود كارخانهها بود .آن برنامه روي كاغذ نماند وچهره ايران را تغيير داد.
قدرت سياسي زمينداران بزرگ ،و خانهاي عشايري كه ضربات رضاشاه را
دوام آورده بودند از ميان برد؛ بهزنان برابري سياسي داد كه اندك اندك تا
برابري مدني پيش رفت؛ براي نخستينبار در تاريخ ،خدمات اجتماعي را (با
تشكيل سپاههاي بعدي بهداشت و ترويج و آباداني) بهروستاهاي ايران برد؛
برقدرت خريد كارگران افزود و نخستين گامهاي جدي را براي حفظ
محيطزيست برداشت .درآمدن ايران به يك جامعه طبقه متوسط ،با
اصالحات آن سال بود كه بهانجام رسيد .در برنامه اصالحات ارضي كه
شاهبيت آن اصالحات بشمار ميرفت حسن ارسنجاني ،يك روشنفكر ـ
روزنامه نگار ـ سياستگر ديگر ،كه از سالها پيش چنان اصالحاتي را الزم
ميشمرد سهم اصلي داشت .فرصتي كه ميجست با رياست جمهوري كندي
بدست آمد .كندي اصالحات اجتماعي و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان
سومي را براي جلوگيري از افتادنشان بهدامن شوروي الزم ميشمرد و
محمدرضاشاه كه در آن هنگام بهبنبست سياسي و اداري افتاده بود ،نه تنها
اصالحات ارضي را كه در گذشته هم بدان توجهي داشت از آن خود كرد
بلكه برنامههاي ديگري را نيز بر آن افزود كه بعدا انقالب سفيد و انقالب
شاه و مردم نام گرفت .آن همهپرسي با استقبال عمومي روبرو شد و بهجامعه
روحيه تازهاي داد .براي نخستينبار پس از جنبش ملي كردن نفت اكثريتي از
ايرانيان در پشتيباني خود از يك امر ملي همراي شدند ،اميدواري بهآينده ،تا
ده دوازده سالي بعد ،جاي بدبيني هميشگي ايراني را گرفت.
در هر كشور رو بهتوسعه ديگري چنان اصالحاتي زمينه يك همرائي
ميشود و مخالفان نيز فرصت گشاده شدن جامعه و گسترش طبقه متوسط
را ،اگر چه براي بردن مبارزه بهجبهههاي ديگر ،غنيمت ميشمرند .در هيچ
كشوري دانشگاه با اصالحات ارضي يا حق راي زنان يا سهيم شدن كارگران
در سود كارخانهها مبارزه نكرده است .آن اصالحات دليرانهترين اقدامات
دوره محمدرضاشاه بود و نيرومندترين اليههاي اجتماعي ــ زمينداران
بزرگ ،خانهاي فئودال و آخوندها ــ را ضعيف ميكرد و بهطبقه متوسط
نوخاسته ميدان ميداد .جابجائي نسلي سرامدان سياسي ايران پس از آن
اصالحات رويداد و تكنوكراتها بر دستگاه اداري تسلط يافتند .اينهمه
پيشزمينههائي براي دمكراتيك كردن نظام سياسي ميبود .آنچه انتظار

نميرفت و پيش آمد ،موضعگيري دشمنانه نيروهاي مخالف از جبههملي و
هواداران مصدق تا بقاياي حزب توده و چپگراياني بود كه بهزودي
بهسازمانهاي چريكي روي آوردند .آنها تا آنجا رفتند كه راي دادن به «لوايح
شاه» (نامي كه مخالفان به آن برنامه شگرف ميدادند) تا اوايل انقالب
اسالمي گناه ،و ،بعدا ،جرمي بشمار ميرفت.
برنامه اصالحات اجتماعي كه آرزوي دو نسل آزاديخواهان ايران بود و در
مرامنامههاي احزاب گوناگون از جمله حزب توده ،مواد نزديك بهآن آمده بود
و طبعا ميبايست همرائي بيشتري ميان دو سوي طيف غيرمذهبي طبقه
سياسي پديد آورد و بهگشايش جامعه كمك كند ،برعكس بهراديكال كردن
سياست ايران و رشد خودكامگي انجاميد .چهار ماه از ششم بهمن برنيامده
نيروهاي مخالف رژيم پادشاهي ،همگروه بهخميني پيوستند يا آماده پيوستن
بودند ــ اگر مانند پانزده سال بعد به آنها فرصت داده شده بود .آنها هم كه
فرصت نيافتند ،پس از شكست او در نجف به رهبريش گردن نهادند.
ائتالفي كه در  1979/1357برد در همان خرداد  1342كه « »1905خميني
بود ،پايه گرفت( .لنين شكست خود را در  1905مقدمه پيروزي 1917
ساخت ).گروههاي مدعي ترقيخواهي و دمكراسي هيچ مانعي در پشتيباني از
جنبشي كه لشگريانش در همان سه روز تظاهرات خود ،كتابخانه عمومي
پارك سنگلج را آتش ميزدند و برچهره زنان بيحجاب اسيد ميپاشيدند
نديدند.
آن اصالحات به دست شاهي انجام ميگرفت كه از نظر مخالفان
مشروعيت نميداشت .ولي در مترقي و «مشروع» بودن خود برنامه
اصالحي هيچ ايراني ميهندوستي نميتوانست ترديد كند .از آن مهمتر،
هرذهن آزاد از ايمان ايدئولوژيك و كينه كور ،ميتوانست ببيند كه ساختن
برآن برنامه اصالحي و دنباله گرفتنش در فضائي كه داشت مساعد ميشد،
بهتوسعه ايران ،ازجمله توسعه سياسي ،بيشتر خدمت خواهد كرد تا پيروي از
يك آخوند مرتجع ،يا پيوستن بهسازمانهاي چريكي كه در هر جامعهاي
بهخشكيدن نهال دمكراسي و نيرو گرفتن بدترين گرايشها ،از استبداد تا
نيهيليسم ،ميانجامد .سياستهاي شاه ،هر چه هم نابسنده و بهدست پادشاهي
كه فراتر از قانون عمل ميكرد ،اسباب رسيدن بهدمكراسي را فراهم ميآورد
ــ مانند همه جامعهها كه آن اسباب و مقدمات را پيش از دمكراسي فراهم
آوردند .او چه خود ميخواست يا ميدانست و چه نميخواست و نميدانست،
زمينه را براي گذار از ديكتاتوري بهدمكراسي آماده ميكرد .ولي دشمني با
اصالحات نه تنها جلو پيشرفت جامعه را ميگرفت ،شرايط سياسي رسيدن
بهنظام گشادهتر و همرايانهتر  consensualرا از ميان ميبرد ــ همانكه
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
رد كرده بودند و اكنون برضد اصالحات اجتماعي ،با «روحانيت» كه
بزرگترين مانع تاريخي پيشرفت و نوسازندگي جامعه ايراني است بيعت
ميكردند؛ و جواناني كه از بهترين دانشگاههاي اروپا و امريكا و مراكز
روشنرائي ،نماينده بهپيشگاه خميني ميفرستادند مصرفي نداشت .پيروزي
آسان براردوي روحاني و ملي و ترقيخواه (صفاتي كه به خود داده بودند) و
پيشرفتهاي نفسگير برنامه نوسازندگي (بيست درصد رشد ساالنه صنعت؛
رسيدن ايران به مقام شانزدهم جهان از نظر درآمد سرانه ناخالص ملي)...
طبعا بر بيمدارائي او افزود .اندك اندك هركمترين نشانه استقاللي را كيفر
دادند و بيشماراني را بيهوده بهاردوي دشمنان راندند .هر امكان گفت و شنود
و همرائي در سياست ايران از ميان رفت .اگر مخالفان مذهبي و چپ و ملي
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در شاه بجز عيب نميديدند او نيز آنها را از هر فضيلتي عاري ميشمرد و تا
اعالم ميانتهي و ويرانگر «هر كه نميخواهد گذرنامهاش را بگيرد» رفت.
اتقالب اجتماعي روشنرايانه ،طرفه روزگار ،زمينه يك انقالب سياسي ـ
فرهنگي ارتجاعي شد و شاه با تكان بزرگي كه بهاصالحات داد به آمدن
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
كوه مرجاني ،هم سخت و هم شكننده ،بهزيبائي باال ميآيد ،تنها در ايران
روي ميدهد.
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آنچه آن مرحله روياروئي را متمايز ميساخت نوسازندگي سنتگرائي
اسالمي بود ــ شاهد واژگونه ولي گويائي بر پيروزي تاريخي برنامه
نوسازندگي پهلويها .در پانزده ساله  56ـ  77 /1342ـ  1962ايران چنان
دگرساني بيسابقهاي را تجربه كرد كه هيچ چيز را بيرون از تاثير خود
نگذاشت .از آن ميان اسالم زير نفوذ جهان سومگرائي و يك ماركسيسم ـ
لنينيسم زمخت درآمد .راديكالهاي نوين اسالمي ازجمله پارهاي روحانيان
بزرگ ،كه بنا بهفرض ،ستونهاي سنت و محافظه كارياند ،مذهب شيعه را
با همه پيرايههاي فولكلوريش ،تا بهرهگيري از روايات دروغين ،در جامه يك
ايدئولوژي انقالبي پيچيدند؛ انگاره مدرنيته را با زبان ضداستعماري و
شبهكمونيستي رد كردند؛ و فرهنگ و هويت ملي را ــ كه با شيعيگري و
پيرايههاي فولكلوريكش يكي شناخته ميشد ــ تشريف استقالل پوشاندند و
با موفقيت بهسالحي برضد غربگرائي درآوردند .اين فلسفه سياسي واپسنگر
و فرورفته در خرافات و توحش كه سده هفتم را تا سده بيستم ميكشاند ،و
در آن جاي چنداني براي خرد و انسانيت نميبود ،بزرگترين عامل در
گردآمدن انبوه طبقه متوسط ايران ،بهرهبري روشنفكران مقدم زمان ،در
پشت واپسگراترين عناصر در ميان روحانيان ،با گرايش مقاومتناپذيري كه
بهارتجاع دارند ،شد و بهانقالب و حكومتي انجاميد كه كمتر كسي در آن
طبقه متوسط از آن پشيمان نيست .شگفت آنكه گروهي از نزديكترين
سرامدان به دربار شاهنشاهي و وزارت حساسي مانند آموزش و پرورش از
مهمترين مناديان اين ارتجاع نوين آغشته به گفتمان «چپ شيك» (روايت
ديگري از فكلي شادمان) بودند.
انقالبيان اسالمي كه گفتمان تجدد را وارونه گردانيده بودند در بامداد
پيروزي خويش كوشيدند هفت دهه نوسازندگي را ناچيز كنند .خميني
ستايش گذشتهاي را كه مردم زندگي ساده قرون وسطائي سالهاي كودكي او

را ميزيستند موعظه ميكرد .بسياري از آنچه بدست آمده بود يا ويران يا به
خود گذاشته شد تا بهويراني بيفتد .آنها حتا خواستند تخت جمشيد و آرامگاه
فردوسي ،شاعر ملي ايران ،را از ميان بردارند (سرمشقي كه طالبان در باميان
عمل كردند ).اما مشكلشان در اين بود كه هفت دهه پيش از آن نه تنها
ايران را در نهادها و سازمان و زيرساخت ،نوسازندگي كرده بود ،يك جامعه
نوين با ميليونها زنان و مردان درس خوانده آشنا بهراه و رسم جهان امروز
پرورش داده بود كه در همان حال برهويت ايراني خود آگاهتر و از اينرو از
هميشه ناسيوناليستتر بودند .اين توده نوشونده پس از يك دوره كوتاه
افسون ماهزدگي بهزودي به خود آمد و جمهوري اسالمي را همچون دومين
حمله عرب ديد و نامگذاري كرد .مردم در پي آن برآمدند كه از كشور خود در
برابر حكومتي كه خويشتن را فاتحي كشورگشا ميشمارد و در توجيه مصادره
اموال عمومي و خصوصي و تاراج منابع كشور ،از غنيمت جنگي دم ميزند
دفاع كنند.
***
همه مكتبهاي فكري و سرتاسر طيف سياسي ايران در انقالب و حكومت
اسالمي با لحظه حقيقت روبرو شدند ،و اسالميان بيش از همه( .هرچند
گروههاي بسيار بزرگي از آنان از همه رنگ ،در مرداب انديشگي و اخالقي
خود اصال نميدانند لحظه حقيقت يعني چه؟) اسالميان به روياي «همه
قدرتها بهاسالم( »،همان «همه قدرتها به ساويتها») رسيدند و دريافتند كه
جز قدرت چيزي درميانه نيست .پس از دو دهه و نيم حكومت مطلقه ،اسالم
خود ميگويد كه هيچ سخني در كشورداري ندارد و تنها بهكار توجيه يك
دوره سياه هراس و هرج و مرج و تاراج و ويرانگري آمده است .آنها كه در

جستجوي كليد زرين اسالم براي گشودن درهاي بهشت ميبودند و بهانتظار
دوران ظهور خود ،در هر گام جلو پيشرفت و بهروزي جامعه را ميگرفتند
ديگرهر دعوي خوشبختي مردم ،حتا فراهم كردن يك سطح زندگي شايسته
را رها كردهاند .اكنون كه موضع بوميگرانه آنان در مسئله نوسازندگي به
ورشكستگي افتاده است و راهي از آن سو نيست ،بدين خرسندند كه مانند
يك نيروي اشغالي رفتار كنند.
از جمالالدين افغاني و ميرزا ملكمخان و اقبال الهوري تا نواب صفوي و
آلاحمد و خميني و شريعتي و ملي مذهبيان دنبالهرو آنها تا نزديكان
«روحاني» و فكلي دربار شاهنشاهي كه دنبال برگرداندن اصالت اسالمي
بهياري علم و تكنولوژي غربي ميبودند (شادمان آنگونه «روحانيان» را رويه
ديگر فكلي ميشمرد )،همه دينانديشان و پاسداران هويت اسالمي و احيانا
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ايراني ،صدسال هر چه توانستند براي وارونه كردن تجدد و دور زدن و كنار
گذاشتن گوهر خردگرايانه ،انسانگرايانه ،و عرفيگرايانه آن ،و درآوردنش
بهجامه اسالمي كردهاند .همفكرانشان در كشورهاي اسالمي ديگر در
كوششي همانند ،دويست ساله گذشته را در زنده كردن هويت اسالمي و
روياروئي با فرهنگ غرب گذرانداند .پيكار آنها پيشرفتهاي بزرگ داشته
است .آنها توانستهاند جهان اسالمي را بهمقدار زياد برارزشهاي فرهنگ غربي
ببندند .برخالف جهان اسالمي در اروپاي شرقي و جنوبي و آسياي خاوري
«هجوم فرهنگي» مدرنيته ــ جنبشهاي باززائي و روشنرائي سده هاي  16و
 18ــ با تحميل دوباره ارزشهاي اصيل پاسخ داده نشد .جامعههاي كاتوليك
در شبهجزيره ايبري بهدرجات بيش و كم بهايستادگي بياميد خود ادامه دادند
ولي انكيزيسيون ديگري سر بلند نكرد .فرهنگهاي كنفوسيوسي ،اصل
پيشرفت و دگرگوني بنيادي را پذيرفتند و زير بار دشوار كمرشكن كاربردهاي
آن ،خود را بهجهان امروزين ميرسانند .نوسازندگي سياست در اين جامعهها
هنوز در مراحل كمتر و بيشتر توسعه يافته است و جاي پيشرفت زياد دارد.
پيامدهاي پيروزي و پايداري فرهنگ اسالمي را بهصورت چيرگي
بنيادگرائي ،كه اصيلترين تعبير شريعت و سنت است ،برحكومتها و بخشهاي
مهمي از جامعههاي اسالمي پيش چشم داريم .در ايران كه بزرگترين ميدان
اين پيروزي و پايداري بوده است آزمايش بيش از دو دهه گذشته براي مردم
ــ تا مذهبيترين اليههاي جمعيت ــ درسهائي داشته است كه بهكار همه
جامعههاي اسالمي ميآيد .بنيادگرائي اسالمي در كشوري ثروتمند با ساخت
اداري و اقتصادي و نظامي پيشرفته (بهنسبت كشورهاي اسالمي ديگر) با
يكي از آفرينندهترين و پرانرژيترين مردمان در سراسر كشورهاي اسالمي،
توانست حكومت مطلق خود را برقرار كند .رژيمي كه از بيشترين پشتيباني
مردمي و بينالمللي برخوردار بود و براي تحميل ارزشهاي خود و ريشهكن
كردن غرب «فاسد» دستي گشاده داشت شكستي همهسويه خورده است؛
تنها توانسته است تا جائي كه طبيعت انساني اجازه ميدهد پائين برود و
بيهيچ ترديدي نشان دهد كه واقعيت ارزشهاي اصيلش چيست؟
چنين شكستي ،آن پيروزي كامل سياسي و فرهنگي سال  1979/1357را
الزم ميداشت تا هيچ بهانهاي نماند .نابسندگي طرح اسالمي براي جامعهها
و رهبري مردمان از همان نخستين دهههاي اسالمي آشكار شده بود ولي
مومنان هزار دليل ميداشتند كه واقعيات را نبينند .در عصر ما كه گوئي
بايست همه اشتباهات بزرگ تاريخ تكرار ميشد ،آزمايشي كاملتر الزم آمد.
تا آن طرح همه اسباب خود را در اختيار نميداشت ،نابسندگياش
نميتوانست بهدرستي آشكار شود .هنگامي كه روحانيان اسالمي ،قدرت را در
چنان زمان و چنان كشوري مستقيما در دست گرفتند ديگر هيچ عذري
نماند .حكومت آخوندي در ايران پايان سده بيستم بهاسالمي كردن فرهنگ
و جامعه پرداخت ،در عصري كه تكنولوژي براي نخستينبار اسباب كنترل
نزديك بهمطلق را در اختيار ايدئولوژيهاي توتاليتر گذاشته است؛ و در
كشوري كه توانائي بدست آوردن آن اسباب مادي را دارد .اگر در ايران
نميشود جامعه را از روي نمونه اسالمي (كه بنا بركتاب و سنت ،بيش از
همه بهمعني حذف خشونتآميز هر مخالف و حتا دگرانديش است) سازمان
داد ،در هيچ جا نميشود .افغانستان و سودان در بينوائي خود بيش از آنكه
مثالهاي چنان پيروزي باشند ورشكستگي آن را بهنمايش زنندهتري گذاشتند.
بيش از همه بازگشت سريع جوانان و طبقه متوسط ،بويژه زنان در
ميانشان ،بهغرب و بويژه امريكا ،بهشيوه زندگي و ارزشهائي كه غرب و
امريكا را ميسازد ،ابعاد شكست حكومت اسالمي را در ايران برجسته
مينمايد .در دهه پنجاه/هفتاد باال گرفتن گفتمان ضدامريكائي كه واكنشي

به برتري همهسويه امريكا در ايران بود و با بحرانهاي طرح نوسازندگي
محمدرضاشاه باالتر گرفت ،جامعه را بهدامان آخوندها انداخت .اكنون در
پسزنشي  backlashبهانقالب اسالمي و ارزشهاي آن ،غربگرائي تازهاي
جامعه را فرا ميگيرد .ارزشهاي اصيل و هويت اسالمي و احيانا ايراني ،ديگر
نه در روياروئي با مدرنيته ،كه گوهر تمدن غربي است ،بلكه حداكثر در كنار
آن و تا آنجا كه جلوگير آن نباشد در شمار ميآيد .آرزوي رسيدن بهغرب از
سر تا پاي جامعه را گرفته است و هر گروه سني و اجتماعي بهفراخور
ظرفيتش در آن شيوه زندگي غوتهور است و پاسخ نيازهايش را در آن
ميجويد .حتا اجراي سختگيرانه شرع اسالمي در مورد زنان بهپيكار
فمينيستي ،شتاباهنگ  momentumتازهاي داده است .تنها دو ماه پس از
انقالب ،زنان در تهران نخستين تظاهرات ضد جمهوري اسالمي را راه
انداختند و خميني را ناگزير از پس گرفتن فتوايش درباره حجاب كردند .با
آنكه رژيم بهتدريج بهآنچه ميخواست رسيد زنان دست برنداشتهاند و پيوسته
حضور خود را در جامعه گسترش دادهاند و حجاب را نيز به صورتي در خدمت
خود گرفتهاند .پدران و شوهران خشكمغز خانوادههاي سنتي ديگر نميتوانند
با رفتن دختران يا همسران خود به دانشگاه يا اداره مخالفت ورزند .پيش از
انقالب ،حكومت پادشاهي خود را ناگزير از گذراندن قانوني يافت كه
جلوگيري پدران را از درس خواندن فرزندانشان كيفر ميداد .امروز بيش از
نيمي از دانشجويان دخترانند.
در جامعه روشنفكري ،رهيافت بوميگرايانه بهتجدد و استداللهاي
هوادارانش رو بهزوال است .تجربه سخت پرهزينه بهجريان اصلي
روشنفكري ايران نشان داده است كه اقدامات نيمهكاره ،برخورد دودالنه ،و
پسافكندن دگرگونيهاي پرهيزناپذير ،واپسماندگي را بهدرازا ميكشد و
درمان ناپذيرتر ميكند .جايگزيني  alternativeجز به خود گرفتن نظام
ارزشهاي غرب نيست .توسعه و نوسازندگي نمونه يكتائي ندارد .فرايندي
است كه در شرايط زمان و مكان شكل ميگيرد .ولي چهارچوبهاي آن را از
سده هفدهم گذاشتهاند و نمونههاي كاميابترش در اينجا و آنجا ميتواند راه
جويندگان را كوتاهتر كند .هر ملت ميبايد رهيافت خود را بهتوسعه و
نوسازندگي داشته باشد و هويت ملي خود و بيشتر شيوه زندگياش را
نگهدارد .ولي مدرنيته يكي بيشتر نيست و آنچه در فرهنگ يك ملت با
رويكردهاي انسانگرايانه ـ ليبرال ـ دمكراتيك در آموزش ،روابط اجتماعي و
سياست در تضاد است ميبايد بهكناري گذاشته شود.
زيرنويس
 7و  8ــ تسخير تمدن فرنگي ،فخرالدين شادمان ،با مقدمه عباس ميالني ،
گام نو ،تهران1382 ،
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