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سپاسگزاری
در اوایــل ســالهای  1370نخســتین تالشهــای پژوهشــی خــود دربــارة رابطــة
اقتصــاد و دولــت در ایــران را آغــاز کــردم .علــت ایــن کار نارضایتــی از کارهــای
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــود کــه آشــکارا بســیاری از پرسـشها را در توضیــح
مهمتریــن اتفاقــات تاریــخ معاصــر مــا بــی پاســخ میگذاشــت .از همــان آغــاز
مشــکل اصلــی را در رویکردهــای ماتریالیســتی و کلیشـهای میدیــدم کــه از نقــش
تعییــن کننــدة اندیشـهها و عقایــد در ســیر تحــوالت اجتماعــی غفلــت میکــرد .در
آن ســالها مقاالتــی نوشــته و بــه طــور پراکنــده بــه ایــن مســئله اشــاره کــردم امــا
هیچــگاه فرصــت و امکانــات انجــام پژوهشــی مســتقل و نســبتاً فراگیــر فراهــم نشــد.
تــا اینکــه فکــر اصلــی کتــاب را در تابســتان  1392بــه صــورت پیشــنهاد طــرح
پژوهشــی بــرای مســئوالن وقــت اتــاق بازرگانــی تهــران ارائــه دادم و مــورد قبــول
واقــع شــد .انجــام طــرح بــه علــت کســالت حــاد ناگهانــی در ســال  1393حــدود
یــک ســال بــه تأخیــر افتــاد .اینجــا الزم میدانــم از آقــای دکتــر آل اســحق رئیــس
وقــت اتــاق تهــران بــه خاطــر فراهــم آوردن فرصــت و امــکان انجــام ایــن کار
صمیمانــه تشــکر کنــم .ایــن پشــتیبانی از ســوی رئیــس جدیــد اتــاق تهــران آقــای
مهنــدس خوانســاری همچنــان ادامــه یافــت و ایشــان از تأخیــر پیــش آمــده در
انجــام کار ،بزرگوارانــه چشــم پوشــی کردنــد کــه الزم اســت از ایشــان نیــز
سپاســگزاری کنــم .دوســت گرامــی آقــای مهنــدس دوســت حســینی تمــام ایــن کار
پژوهشــی را بــه دقــت مطالعــه کــرده و پیشــنهادات اصالحــی بســیار مفیــدی ارائــه
دادنــد کــه جــا دارد از زحمــات بــی شــائبة و راهنماییهــای ارزنــده ایشــان نیــز
قــدر دانــی کنــم .از همفکــری و کمــک دســتیار پژوهشــی ارجمنــدم ســرکار خانــم
شــاله صحافــی بــه ویــژه در تدویــن فصــل ششــم و بخشهایــی از فصــل دوم
بینهایــت سپاســگزارم و آینــدة درخشــانی را بــرای ایــن پژوهشــگر جــوان ،بــا
هــوش و بــا پشــتکار پیشبینــی میکنــم .طبــق فرمــول رایــج مســئولیت همــة
خطاهای احتمالی موجود در این کتاب را بر عهده میگیرم.
موسی غنی نژاد

اقتصاد ضد انحصار
مسعودخوانساری
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

اقتصــاد ایــران گرفتــار دولتهــا و انحصارطلبــی اقتصــادی آنهاســت و حتــی
چندیــن بــار تغییــر روش حکومــتداری طــی  100ســال گذشــته نیــز تفــاوت
چندانــی در ایــن نــگاه ایجــاد نکردهاســت .اقتصــاد ایــران بــه صــورت ســنتی در
انحصــار دولتهــا بــوده و هــر بــار تــاش بــرای تغییــر ایــن فضــا نیــز بــه شکســت
منجــر شدهاســت .همیــن انحصــار موجــب شــده تــا بدنــه ســنگین دولتــی و
بروکراســی کمرشــکن آن ،فضــای اقتصــادی کشــور را از چاالکــی و تحــرک متناســب
بــا نیازهــای عمومــی یــک اقتصــاد رو بــه رشــد دور کنــد و بــه ســمت اقتصــادی
رخوتزده پیش برد .اما چرا باید از اقتصاد دولتی نگران بود؟
تســلط بیــش از انــدازه دولــت (دولتهــا) بــر اقتصــاد ایــران موجــب شــده تــا
نــگاه انحصــاری جایگزیــن فضــای رقابتــی شــود و ایــن درحالــی اســت کــه در همین
دوره کشــورهای مختلــف جهــان بــرای دســتیابی بــه توســعه بیشــتر بــه ســمت
ایجــاد رقابــت حرکــت کردنــد .از گــذر همیــن سیاس ـتها کشــور کرهجنوبــی بــه
جایــگاه ســتودنی کنونــی رســید ،ژاپــن مســیر توســعه را پیمــود ،ســنگاپور بــه
بهشــت ســرمایهگذاران بــدل شــد ،مالــزی میزبــان شــرکتهای بینالمللــی شــد و
حتی امارات متحده عربی هم نامی برای خود در اقتصاد جهانی بهم زد.
بنابرایــن حرکــت بــه ســوی اقتصــاد رقابتــی ،نســخهای آزمــوده شــده بــه شــمار
میآیــد .بــه طــور مســلم تجربــه کشــورهای دیگــر نشــان میدهــد ،بخــش
خصوصــی و اساســا اقتصــاد تنهــا در شــرایط رقابــت ســالم و منطقــی امــکان رشــد
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بوکار تنهــا
مییابــد .در تمــام اقتصادهــای توســعه یافتــه جهانــی ،صاحبــان کس ـ 
زمانــی در مســیر رشــد حرکــت کردنــد کــه امــکان رقابــت برابــر و فعالیــت در فضای
سالم را یافتند.
تجربــه ســالهای گذشــته اقتصــاد ایــران نیــز نشــان میدهــد کــه هرزمــان
فضــا از حالــت رقابتــی خــارج شــد ،فســاد گســترش یافــت .بنابرایــن امروز پافشــاری
بررفتاری اشتباه گذشته نه شایسته و نه امکانپذیر است.
متاســفانه طــی چهــار دهــه گذشــته تمامــی ارکان اقتصــادی کشــور بــه حرکــت
در مســیر انحصــاری شــتاب داده و بــه طــور خــاص روش قیمتگــذاری دولتــی،
تولــد شــرکتهای دولتــی و شــبه دولتــی و از همــه بدتــر نظــام بروکراتیــک و قواعــد
زائد کسب و کار محصول همین نگاه به اقتصاد بوده است.
امــروز کــه در دهــه  90اقتصــاد ایــران اســیر رکــود و رشــد پاییــن شــده،
احســاس نیــاز بــه فضــای رقابتــی نیــز بیشــتر شدهاســت .جوانــان ایــن ســرزمین
نیــاز دارنــد تــا آینــدهای روشــن و درخشــان را پیــش روی خــود ببنیــد و ایــن مهــم
هیچــگاه بــه ثمــر نمیشــیند مگــر اینکــه دولتهــا اســتراتژی توســعه فضــای
رقابتــی را پیــش گیرنــد .گســترش نــگاه توســعه فضــای رقابتــی در اقتصــاد ایــران
هــم زمانــی محقــق میشــود کــه فرهنــگ مدیــران کشــور ارتقــاء یابــد و فرهنــگ
زمانــی بــارور خواهــد شــد کــه نویســندگان ،محققــان و اندیشــمندان بــه تولیــد فکــر
بپردازند و فرصت نشر آن را نیز داشتهباشند.
بــه بــاور اتــاق تهــران ،آنچــه بــه توســعه بیشــتر فضــای فکــری و اندیشهســاز در
کشــور یــاری میرســاند ،تضــارب آراء و بیــان دیدگاههــای متفــاوت اســت .زمانــی
کــه محققــان و اقتصاددانــان در فضــای فرهنگــی دیدگا ههــای مختلــف را مطــرح
کننــد و بــه نقــد عمومــی بگذارنــد ،سیاســتگذاران نیــز بــا دیدگاهــی روشــنتر
مسیر درست و رو به سمت توسعه واقعی را انتخاب میکنند.
کتــاب پیــش روی نیــز برمبنــای چنیــن هدفــی تدویــن شــده اســت .امیدواریــم
نمونــه چنیــن آثــاری بیــش از گذشــته تهیــه و بــه فعــاالن بخــش خصوصــی و
مدیــران و تصمیــم ســازان ارائــه شــود .در پــس ایــن تالشهــا افــق دیدهــا نیــز بــه
ســوی اقتصــادی ســالم ،رقابتــی ،ضــد انحصــار و عــاری از رانــت تغییــر جهــت
خواهد داد.

کالف سردرگم
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موسی غنینژاد
نگاهــی بــه پژوهشهــای صــورت گرفتــه دربــاره تاریــخ اقتصــادی ایــران معاصــر
نشــان میدهــد رویکــرد اغلــب آنهــا کــم و بیــش مبتنــی بــر نوعــی تفســیر
ماتریالیســتی تاریــخ بــوده ،یعنــی تحــوالت اقتصــادی -سیاســی را بــا تغییــرات
شــرایط مــادی -معیشــتی زندگــی اجتماعــی توضیــح دادهانــد .طبــق ایــن رویکــرد
کــه مارکسیســتها بیشــترین مبلــغ و مــروج آن بودهانــد ،تحــوالت تاریخــی در
جوامــع انســانی ،در تحلیــل نهایــی ،بــا شــرایط مــادی -معیشــتی تبییــن میشــود.
در ایــن چارچــوب فکــری تحــوالت در زیربنــای جامعــه (مناســبات تولیــدی و
طبقاتــی) تعییــن کننــده تغییــرات در روبنــای جامعــه (اندیشــه ،فرهنــگ و روابــط
سیاســی) اســت .البتــه ،رویکــرد ماتریالیســتی منحصــر بــه مارکسیسـتها و چپگراها
نیســت بلکــه بخــش بزرگــی از مکتبهــای جامعــه شناســی و اقتصــادی رایــج
امــروزی ،حتــی آنهــا کــه بــه لحــاظ سیاســی کامـ ً
ا مخالــف مارکسیســم هســتند،
بــه شــدت از نوعــی تفســیر مــادی تاریــخ تبعیــت میکننــد .مثـ ً
ا ،نظریــه «مراحــل
رشــد اقتصــادی» والتــر روســتو ،بــا عنــوان فرعــی «مانیفســت غیــر کمونیســتی» که
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درپاســخ بــه «مانیفســت کمونیســتی» مارکــس و انگلــس نوشــته شــده ،در واقــع،
بیانیـهای بــود بــا نگــرش کامـ ً
ا ماتریالیســتی .نظریــه مطــرح شــده درکتــاب روســتو
هســته مرکــزی دکتریــن اقتصــادی سیاســت خارجــی کنــدی ،رئیــس جمهــوری
ایــاالت متحــده آمریــکا دراوایــل دهــه  1960میــادی را تشــکیل مــیداد .ایــن
کتــاب بــه تدریــج در محافــل آکادمیــک غربــی بــه کتــاب مرجــع مهــم اقتصــاد
توســعه تبدیــل شــد .نادرســتی فرضهــای ایــن نظریــه و ناســازگاری شــواهد
تاریخــی و اســتداللهای آن انصافــاً گــوی ســبقت را از تحلیلهــای مارکسیســتی
بوده است.
زندگــی اجتماعــی ،وجــه تمایــز انســان از ســایر موجــودات زنــده و مهمتریــن
ابــزار وی بــرای ســازگاری بــا محیــط و حفــظ نــوع خــود اســت .در ایــن گونــه
زندگــی ،کنــش افــراد مبتنــی بــر قواعــد رفتــاری نشــئت گرفتــه از ارزشهــا و
اعتقاداتشــان اســت .درســت اســت کــه شــرایط عینــی محیــط ناگزیــر بــر
شــکلگیری ارزشهــا و قواعــد منبعــث از آنهــا تأثیــر میگــذارد امــا فرآینــد ایــن
تأثیــر بســیار پیچیدهتــر از آن اســت کــه بتــوان آن را بــا یــک رابطــه ســاده خطــی
توضیــح داد .تنــوع فرهنگــی جوامــع بشــری ،حتــی در شــرایط اقلیمــی و مــادی
یکســان نشــان از ایــن پیچیدگــی دارد .نکتــه بســیار مهــم و تعییــن کننــده ایــن
اســت کــه زندگــی اجتماعــی منجــر بــه شــکلگیری انســان اندیشــه ورز شــده
یعنــی انســانی کــه میتوانــد بــه کمــک قــدرت تفکــر خــود ،از وضــع موجــود بســیار
فراتــر رود و دربــاره ماهیــت ارزشهــا ،قواعــد رفتــاری و درســتی و نادرســتی آنهــا
بیاندیشــد .از ایــن بــه بعــد اســت کــه ســاحت زندگــی فکــری انســان بــر ســاحت
زندگــی مــادی وی میچربــد و تحــول ارزشهــا و قواعــد رفتــاری عمدتــاً تابــع
شــیوه تفکــر او دربــاره فلســفه زندگــی ،درســتی و نــا درســتی ارزشهــا ،عــدل و
ظلــم و ماننــد آن میشــود .بزرگتریــن ا ِشــکال رویکــرد ماتریالیســتی بــه تاریــخ،
غفلــت از ایــن ویژگــی مهــم وضعیــت زندگــی انســانی اســت .بــه ایــن ترتیــب،
مارکسیســتها نمیتواننــد توضیــح دهنــد چــرا پــس از هفتــاد ســال ســیطره
مناســبات سوسیالیســتی ،اعتقــاد بــه مالکیــت خصوصــی ،ارزشهــای دینــی،
خانوادگــی و ماننــد آن در جوامــع شــوروی ســابق از بیــن نرفــت .از طــرف دیگــر،
طرفــداران نظریــه روســتو نیــز نمیتواننــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه چــرا
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صــرف انتقــال علــم ،تکنولــوژی ،ســرمایه و نیــروی متخصــص غربــی بــه کشــورهای
جهــان ســوم ،بــدون تحــول در فضــای فکــری و ایجــاد نهادهــای مناســب ،نتوانســت
به رشد اقتصادی پایدار در آنها منجر شود.
در واقــع ،تحــوالت تاریخــی جوامــع ریشــه در نهادهــا ،اعــم از سیاســی ،فرهنگی
و اقتصــادی دارد و اینهــا خــود در نهایــت بــه ارزشهــا و اعتقــادات وابســتهاند .بنــا
بــر ایــن ،تحــول تاریخــی جوامــع را ،درتحلیــل نهایــی ،عمدتــاً بایــد بــا منطــق
اندیشــه توضیــح داد .رویکــرد مــا در ایــن پژوهــش مبتنــی بــر ایــن منطــق خواهــد
بــود .فرضیــه مــا ایــن اســت کــه تحــوالت تاریخــی در ایــران درجریــان مــراودات
فزاینــده بــا دنیــای مــدرن (غــرب) ،عمدتــاً از ایدولوژیهــای ناسیونالیســتی و
سوسیالیســتی غربــی کــه قرابــت بیشــتری بــا ارزشهــای جمــع گرایانــه ســ ّنتی
دارنــد تأثیــر پذیرفــت تــا ارزشهــای فردگرایانــه مــدرن کــه بــا س ـ ّنتهای ایرانــی
ســنخیت چندانــی ندارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان توضیــح داد چگونــه نهضــت
مشــروطه کــه در آغــاز در صــدد تحدیــد قــدرت سیاســی بــه ســیاق دموکراسـیهای
غربــی بــود بــه اســتبداد رضــا شــاهی ،بــا ایدولــوژی ناسیونالیســتی و اقتصــاد
دولتمــدار منتهــی شــد .از آن پــس رد پــای ناسیونالیســم و اقتصــاد دولتــی را در
همــه نهضتهــا و نظامهــای سیاســی ،از نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت گرفتــه
تــا انقــاب اســامی میتــوان مشــاهده کــرد .ســیطره کــم و بیــش تمــام و کمــال
اقتصــاد دولتــی ،تــداوم و تحکیــم آن ،بــه رغــم همــه انتقادهــای کارشناســانهای کــه
بــه نــا کارآمــدی آن ،از زمــان رضــا شــاه تــا کنــون صــورت گرفتــه ،حاکــی از قــدرت
ارزشهــای ایدولوژیــک و تأثیــر گــذاری تعییــن کنندهشــان بــر همــه نظامهــای
سیاســی اســت .در ایــن پژوهــش چگونگــی شــکلگیری ناسیونالیســم و اقتصــاد
دولتــی در ایــران و تأثیــر گــذاری آن بــر تحــوالت اقتصــاد سیاســی کشــورمان مــورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت .بــا ایــن رویکــرد ضعــف مزمــن و ســاختاری نظــام
اقتصــاد بــازار آزاد و بخــش خصوصــی در ایــران بــه عنــوان مشــکلی نشــئت گرفتــه
از شــیوة تفکــر و ایدولــوژی توضیــح داده خواهــد شــد؛ امــا پیــش از ورود بــه ایــن
بحــث ،دو نظریــة رایــج و غالــب در خصــوص تبییــن ماتریالیســتی تحــوالت اقتصادی
ایــران بــه نقــد و ســنجش گذاشــته میشــود تــا موضوعیــت رویکــرد ایــن پژوهــش
روشن شود.
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پژوهشــگرانی کــه رابطــه میــان اقتصــاد و دولــت در ایــران را مــورد بررســی قــرار
دادهانــد عمدت ـاً روی مســائل معیشــتی و شــرایط مــادی زندگــی تمرکــز کردهانــد
و از تأثیــر اندیش ـهها بــر تحــوالت تاریخــی و اقتصــادی غفلــت ورزیدهانــد .البتــه،
ایــن بررســیها بــا رویکردهــای متفاوتــی صــورت گرفتــه و همــه پژوهشــگران از
بینــش یــا تئــوری واحــدی پیــروی نکردهانــد ،امــا وجــه مشــترک آنهــا بــی توجهــی
بــه تحــوالت فکــری و تأثیــر گــذاری آن بــر تحــوالت تاریخــی بــوده اســت .تحلیــل
مــادی تاریــخ وجــه غالــب عمــده بررسـیهای مربــوط بــه تاریــخ معاصــر ایــران بــه
ویــژه در حــوزة اقتصــادی را تشــکیل میدهــد .دو پژوهشــگر مهــم و تأثیــر گــذار
کــه هرکــدام بــه شــیوهای متفــاوت از رویکــرد تحلیــل مــادی تاریــخ بــرای توضیــح
تحــوالت اقتصــادی در ایــران اســتفاده کردهانــد همایــون کاتوزیــان و احمــد اشــرف
هســتند .مــا در ایــن فصــل بــه ســنجش نظریــات آنهــا خواهیــم پرداخــت تــا از ایــن
طریــق ،موضوعیــت پژوهــش حاضــر کــه رویکــردی کامــ ً
ا متفــاوت دارد روشــن
شــود.
دکتــر محمــد علــی همایــون کاتوزیــان یکــی از پرکارتریــن پژوهشــگران ایرانــی
اســت کــه نــه تنهــا بســیاری از تحقیقــات صــورت گرفتــه در خصــوص جامعــه و
اقتصــاد ایــران را تلویحـاً یــا تصریحـاً نقــد کــرده بلکــه خــود نظریــه جدیــدی ارائــه
داده اســت .وجــه بــارز نظریــة وی ،تمرکــز روی ویژگــی تاریــخ ایــران و تأکیــد بــر
وجــوه تمایــز آن بــا تاریــخ دیگــر جوامــع ،بــه ویــژه جوامــع اروپایــی ،اســت .بــا توجه
بــه ناتوانــی تئوریهــای مارکسیســتی در توضیــح تحــوالت تاریخــی ایــران ،نظریــة
«اســتبداد ایرانــی» کاتوزیــان از ســوی بســیاری از روشــنفکران و پژوهشــگران مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
 -1-1نظریه «استبداد ایرانی»
بــه عقیــده کاتوزیــان مطالعــات تاریخــی دربــاره دولــت و جامعــه ایرانــی اغلــب
بــر اســاس نظریههایــی صــورت گرفتــه کــه بــه منظــور مطالعــه جوامــع اروپایــی
پدیــد آمدهانــد و ایــن بــه تناقضهایــی انجامیــده کــه بــا مطالعــه تطبیقــی و
ِ
شــناخت تفاوتهــا قابــل رفــع اســت .فقــدان فئودالیتــه یــا سیســتم مبتنــی بــر
آرسیتوکراســی (اشــرافیت زمینــدار) در ایــران و وجــود و تــداو ِم مالکیــت دولــت بــر
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اراضــی کشــاورزی ،وجــه تفــاوت ایــن کشــور و جوامــع اروپایــی در طــول تاریــخ
بــوده اســت .ایــن وضــع باعــث میشــد کــه مالکیــت ارضــی دراز مــدت در ایــران
شــکل نگیــرد .از آنجــا کــه طبقــات ،بــه علــت نبــود مالکیــت ،هیــچ حقوقی مســتقل
از دولــت نداشــتند ،قانونــی خــارج از اراده دولــت – کــه فــوق طبقــات بــود  -وجــود
نداشــت« .دولــت مشــروعیتش را از قانــون و رضایــت طبقــات بــا نفــوذ نمیگرفــت
و صِ ــرف توفیــق یــک شــورش بــرای مشــروعیت شورشــیان کفایــت میکــرد ».بــر
اســاس چنیــن مالحظاتــی در تاریــخ ایــران اســت کــه کاتوزیــان نظریــه «اســتبداد
ایرانــی» را بــرای تحقیــق و مطالعــه دربــاره جامعــه ایــران ارائــه میدهــد .وی نظریــه
تطبیقــی خــود دربــاره دولــت ،جامعــه و سیاســت در ایــران را در چهــارده حکــم
خالصــه میکنــد و پیــش از ارائــه ایــن احــکام ،دالئــل روش شــناختی لــزوم طــرح
نظریــه جدیــد را توضیــح میدهــد.
کاتوزیــان در یادداشــت روش شــناختی خــود بــر ایــن نکتــه تاکیــد م ـیورزد
کــه در اروپــا نظریههــای بســیاری دربــاره دولــت ،سیاســت و جامعــه ارائــه شــده
اســت؛ امــا همــة آنهــا بــه رغــم تفاوتهایــی کــه میــان خــود دارنــد ،انعــکاس
دهنــده واقعیتهــای تاریــخ اروپــا هســتند .ایــن نظریههــا بــرای تحلیــل جوامــع
غیــر اروپایــی ،از جملــه ایــران ،کاربــرد چندانــی ندارنــد .از ایــن رو ،تحلیلگرانــی کــه
نظریههــای اروپایــی را بــدون جــرح و تعدیــل ،در تحلیــل واقعیتهــای جامعــه ایــران
بــه کار میبندنــد راه بــه جایــی نمیبرنــد( .کاتوزیــان )3-4 ،1379،او رویکــرد روش
شــناختی خــود را اینگونــه توضیــح میدهــد:
در ایــن قضیــه روش شــناختی نکتــه مهمــی نهفتــه اســت کــه

تنهــا بــه بحــث حاضــر مــا محــدود نمیشــود؛ و آن خلــط
بیــن تعمیــم و جهــان شــمولی در علــوم طبیعــی و نیــز علــوم
اجتماعــی اســت .نظریههــای علمــی نوع ـ ًا انتزاعــی و کلیانــد،
امــا دقیقـ ًا بــه همیــن دلیــل قابلیــت صــدق آنهــا جهان شــمول

نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر نمیتــوان آنهــا را همــه جــا و در
همــه شــرایط بــه کار بــرد .وانگهــی ،هرچــه نظریـهای انتزاعیتــر

و کلیتــر باشــد ،دامنــه صــدق آن محدودتــر اســت .انتــزاع بــه
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نظریــه امــکان میدهــد کــه شــرایطی را کــه مدعــی اســت در
آن صــدق میکنــد مشــخص ســازد؛ و درســت بــه همیــن دلیــل

موقعیتهــای بســیار بیشــتری را کــه در آنهــا صــدق نمیکنــد

نادیــده میگیــرد .بــا وجــود ایــن ،نظریــة حاصــل همچنــان از
عمومیــت برخــوردار اســت ،بــه ایــن معنــی کــه رویدادهــا

و پدیدههــای مربــوط را در همــة موقعیتهایــی کــه بــا آن
شــرایط خــاص میخواننــد تبییــن میکنــد .اگــر نظریــه در
ایــن موقعیتهــا صــدق کنــد ممکــن اســت درســت باشــد؛ اگــر

نکنــد نادرســت اســت( .کاتوزیــان)5 ،1379 ،

آنچــه از رویکــرد روش شــناختی فــوق بــر میآیــد ایــن اســت کــه هرچــه
نظریــه دارای کلیــت کمتــری باشــد ،دامنــه صــدق آن گســتردهتر میشــود ،بــه
ســخن دیگــر ،هرچــه نظریــه مشــخصتر و انضمامیتــر باشــد ،احتمــال صــدق
آن بیشــتر خواهــد بــود؛ امــا مســئله دقیقــاً ایــن اســت کــه چــون واقعیتهــای
مشــخص و انضمامــی بــه علــت تأثیــر پذیریشــان از عوامــل متعــدد و ناشــناخته،
در نــگاه اول ،پیچیــده و غیــر قابــل فهــم هســتند مــا بــه انتــزاع یــا نظریــه پــردازی
روی میآوریــم .نظریــه ،تصویــری ســاده و انتزاعــی از واقعیتهــای پیچیــده و
انضمامــی اســت .بــدون چنیــن تصویــری فهــم آن واقعیتهــا ناممکــن اســت.
کاتوزیــان از «دامنــه صــدق» نظریــه ســخن میگویــد کــه معنــا دار نیســت چــرا
کــه نظریــه یــا صــادق اســت یــا کاذب و صــدق و کــذب دامنــه نــدارد .ظاهــرا ً منظور
وی دامنــه شــمول نظریــه اســت کــه در ایــن صــورت ،هرچــه نظریــه کلیتــر و
انتزاعیتــر باشــد دامنــه شــمول آن گســتردهتر میشــود و هرچــه کمتــر کلــی
باشــد دامنــه شــمول آن محدودتــر میگــردد .نظریــهای کــه ناظــر بــر زمــان
تاریخــی و مــکان جغرافیایــی مشــخصی اســت طبیعت ـاً نظری ـهای اســت بــا کلیــت
کمتــر و دامنــه شــمول محدودتــر؛ و برعکــس ،نظری ـهای کــه ناظــر بــر زمانهــای
تاریخــی و مکانهــای جغرافیایــی بیشــتری اســت ،نظریــهای کلیتــر و بــا دامنــه
شــمول بیشــتر اســت .در هــر صــورت ،بایــد توجــه داشــت کــه همــه قوانیــن علمــی
ماهیتــاً کلــی و انتزاعیانــد و تفاوتهــا در درجــه کلیــت و انتزاعــی بــودن اســت.

بررسی و نقد ادبیات موضوع

همــه قوانیــن در شــرایطی کــه تئــوری معیــن کــرده ،صــدق میکننــد ،بنابرایــن،
قانــون جهانشــمول بــه معنایــی کــه کاتوزیــان بــه کار میبــرد ،در مباحــث علمــی
موضوعیــت نــدارد و هیــچ دانشــمندی مدعــی چنیــن چیــزی نبــوده اســت؛ امــا
مســئله دقیقــأ بــه شــرایط صــدق تئــوری برمیگــردد و ربطــی بــه زمــان و مــکان
خاصــی نــدارد؛ اینجــا اســت کــه او خلــط مبحــث میکنــد .تئــوری تحــول انــواع
دارویــن ،بــه شــرط اینکــه موجــود زنــدهای وجــود داشــته باشــد کــه بــرای زنــده
مانــدن نــا گزیــر از تطبیــق خــود بــا شــرایط متغیــر بیرونــی باشــد ،در همــه مکانهــا
و زمانهــا صــدق میکنــد .در هــر جامعــهای کــه مبادلــه کاالیــی و تقســیم کار
گســترش یابــد ناگزیــر پدیــدهای بــا کارکــرد پــول ،بــا همــه الزامــات خــود بــه وجود
میآیــد و ایــن منحصــر بــه تاریــخ یــا جغرافیــای خاصــی نیســت .نظریــه پــردازان
تاریخیگــرای آلمانــی در ســده نوزدهــم مدعــی بودنــد کــه قوانیــن علــم اقتصــاد
آن گونــه کــه اقتصاددانــان کالســیک بیــان کردهانــد ،فقــط در انگلســتان صــدق
میکنــد و بــرای شــناخت قوانیــن اقتصــادی خــاص آلمــان بایــد تاریــخ آلمــان
را مــورد بررســی قــرار داد .رویکــرد روش شــناختی کاتوزیــان ،در واقــع ،نســخه
امــروزی شــده تاریخیگــری اســت کــه بــا ادبیــات و رنــگ و لعــاب پوپــری ،یعنــی
نظریــهای کامــ ً
ا در تضــاد بــا تاریخیگــری ،آمیختــه شــده اســت و بــه همیــن
دلیــل نظری ـهای متناقــض و غیــر قابــل دفــاع اســت.
کاتوزیــان بــا تکیــه بــر رویکــرد روش شــناختی نادرســت خــود در صــدد توجیــه
ایــن ادعــا اســت کــه گویــا تحــوالت تاریخــی جامعــه ایرانــی مســتلزم تئــوری خاصی
اســت کــه جنبــه عمومــی ،یــا بــه قــول وی همــه شــمول ،نداشــته و صرفـاً جامعــه
ایــران و احیان ـاً جوامــع مشــابه آن را ،توضیــح دهــد .او نظریــه خــود را «اســتبداد
ایرانــی» مینامــد و ویژگیهــای آن را در چهــارده «حکــم» ،تحــت عنــوان احــکام
اولیــه ،بیــان میکنــد.
در بخــش «احــکام اولیــه» نظریــهای تطبیقــی دربــاره دولــت،

جامعــه و سیاســت در ایــران عرضــه میشــود کــه محصــول
بــه کارگیــری الگوهــا و شــیوههای عمومــی علــوم اجتماعــی در

ســنجش واقعیتهــای تاریخــی و تجربــی جامعــة ایــران اســت.
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نظریـهای تطبیقــی اســت از ایــن نظــر کــه تجــارب ایــران را بــا
تجــارب اروپــا مقایســه و مقابلــه میکنــد و تفاوتهــای مهــم
ولــی غالبــ ًا پوشــیده و پنهــان آنهــا را نشــان میدهــد .بنــا
برایــن ،صرفـ ًا تمهیــدی انتزاعــی و قالبــی نیســت بلکــه آکنــده

دادن نیــاز به تفســیر
از شــواهدی از هــر دو جانــب بــرای نشــان
ِ

تــازهای از تاریــخ و جامعــه ایــران اســت( .کاتوزیــان)3 ،1379 ،

بــه نظــر میرســد ایــن احــکام اولیــه از مقایســه واقعیتهــای تاریخــی اروپــا
و ایــران نتیجهگیــری شــدهاند ،امــا مقایســه ،در بهتریــن حالــت ،صرفــاً میتوانــد
تفاوتهــا و شــباهتها را نشــان دهــد و بــه خــودی خــود ،نمیتوانــد منشــأ
نظریــه پــردازی باشــد .بــه ســخن دیگــر ،مقایســة صــرف تنهــا میتوانــد توصیــف
کننــده واقعیتهــا باشــد و نــه توضیــح دهنــده آنهــا .وانگهــی ،آنچــه کاتوزیــان از
آن تحــت عنــوان تجــارب اروپــا یــاد میکنــد ،همچنانکــه خواهیــم دیــد ،تفســیری
ماتریالیســتی و مارکسیســتی از تحــوالت جامعــه اروپــا اســت .او فــرض را بر درســتی
ایــن تفســیر بــرای تاریــخ اروپــا میگــذارد و مدعــی میشــود کــه ایــن الگــوی
اروپایــی ،بــه رغــم درســتی آن در شــرایط اروپــا ،در مــورد ایــران صــادق نیســت .در
واقــع ،ســیزده حکــم از احــکام چهــارده گانــه ،گزارههــای توصیفیانــد و تنهــا حکــم
چهاردهــم اســت کــه بــا تردیــد و امــا و اگــر در صــدد توضیــح «اســتبداد ایرانــی»
بــر میآیــد و از ایــن جهــت تنهــا حکــم تئوریــک در کل مجموعــه میتوانــد تلقــی
گــردد .مــا جلوتــر بــه اعتبــار علمــی و اســتحکام منطقــی حکــم چهاردهــم خواهیــم
پرداخــت .ابتــدا بهتــر اســت از حکــم اول شــروع کنیــم کــه در بــر گیرنــده عصــاره
اندیشــه کاتوزیــان دربــاره جامعــه ایرانــی اســت.
ایــران در طــول تاریــخ همــواره دولــت و جامعــه اســتبدادی

بــوده اســت کــه در آن ،دولــت ،طبقــات اجتماعــی ،قانــون،

سیاســت و ماننــد آنهــا صورتــی متفــاوت بــا آنچــه در تاریــخ
اروپــا مشــاهده شــده و نظریــه پــردازان اروپایــی تبییــن و
تحلیــل کردهانــد داشــته اســت .نظــام حکومــت اســتبدادی،
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مبتنــی بــر انحصــار حــق مالکیــت و نیــز اقتــدار نظامــی و
دیوانــی شــدید-اما نــه لزومــ ًا متمرکــز-ی بــود کــه بــر اثــر
آن پدیــد میآمــد .حــق مالکیــت خصوصــی اراضــی وجــود

نداشــت ،بلکــه فقــط امتیــازی بــود کــه دولــت بــه اشــخاص (و

ایلهــا و طوایــف) مـیداد و لــذا هرزمــان هــم کــه اراده میکــرد
آن را پــس میگرفــت( .کاتوزیــان)7 ،1379 ،

چنــد اشــکال روش شــناختی اساســی بــه ایــن حکــم اول کــه در واقــع شــالوده
اصلــی نظریــه «اســتبداد ایرانــی» را تشــکیل میدهــد ،وارد اســت .نخســت اینکــه
نویســنده چگونــه پــی بــرده کــه دولــت و جامعــه در ایــران همــواره اســتبدادی بــوده
اســت؟ فــرض میکنیــم او بــه عنــوان پژوهشــگر تاریــخ همــه نوشــتهها و اســناد
تاریخــی مربــوط بــه ایــران و اروپــا را مطالعــه کــرده اســت (فرضــی البتــه کام ـ ً
ا
دور از ذهــن) ،بــا ایــن حــال ،بایــد بپذیریــم کــه کل واقعیتهــای تاریخــی بســیار
گســتردهتر و فراتــر از آن چیــزی اســت کــه بــه صــورت نوشــتههای مورخــان و
اســناد تاریخــی در دســترس پژوهشــگران اســت .دادههــای تاریخــی ،در بهتریــن
حالــت ،بیانگــر بخشــی از واقعیتهــای تاریخیانــد و نوشــتههای مورخــان اغلــب
انعــکاس دهنــدة درک آنهــا از واقعیتهــای تاریخــی اســت بــه طــوری کــه یــک
واقعــه تاریخــی را ممکــن اســت دو مــورخ بــه طــور کامــ ً
ا متفــاوت یــا حتــی
متناقضــی روایــت کننــد؛ بنابرایــن ،صــادر کــردن حکــم کلــی دربــاره «ایــران در
طــول تاریــخ» ،نمیتوانــد مبنــای علمــی موجهــی داشــته باشــد .بعــاوه ،از جهــت
روش شــناختی ،قاعدتــأ حکــم کلــی کاتوزیــان بــه شــیوه اســتقرایی صــادر شــده،
یعنــی ،پژوهشــگر بــا مطالعــه دادههــای تاریخــی در دســترس ،برخــی از واقعیتهــای
ثبــت شــده را بــه کل تاریــخ ایــران تعمیــم داده اســت .در مباحــث روش شــناختی
امــروزی ،ایــن یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت کــه تئــوری علمــی ،حتــی در علــوم
طبیعــی نمیتوانــد مبتنــی بــر اســتقرا باشــد ،چــه برســد بــه علــوم اجتماعــی کــه
بــا واقعیتهــای پیچیدهتــری ســر و کار دارنــد .در ثانــی ،همچنانکــه کارل پوپــر،
همــگام بــا برخــی دیگــر از فیلســوفان علــم ،نشــان داده هــر مشــاهدهای مســبوق بــه
تئــوری اســت و مشــاهده مســتقل از تئــوری ســخن لغــوی بیــش نیســت.
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چیــزی بــه نــام مشــاهده خالــص یعنــی مشــاهده خالــی از

هــر نــوع نظریــه ،وجــود نــدارد .همــه مشــاهدات ،بخصــوص
مشــاهدات تجربــی ،نوعــی تفســیر امــور واقــع در تفســیر ایــن

یــا آن نظریــه بــه شــمار میآیــد( .پوپــر)189 ،1379 ،

نکتــه اینجــا اســت کــه کاتوزیــان هیچــگاه روشــن نمیکنــد کــه مشــاهدات
تاریخ ـیاش دربــاره دولــت اســتبدادی در ایــران مبتنــی بــر کــدام تئــوری دولــت
اســت .او میگویــد دولــت در ایــران همــواره اســتبدادی بــوده اســت ،امــا معلــوم
نمیکنــد منظــورش از دولــت چیســت و بــا کــدام تئــوریِ دولــت تاریــخ ایــران
را بررســی کــرده اســت .او در توضیــح تحــوالت تاریخــی اروپــا عمدتــاً از تئــوری
مارکسیســتی اســتفاده میکنــد ،امــا ایــن تئــوری را قابــل تطبیــق بــا تاریــخ ایــران
نمیدانــد .مطالعــه تطبیقــی وی عمــ ً
ا در ایــن خالصــه میشــود کــه بگویــد
جامعــه و دولــت در ایــران از جنــس متفاوتــی بــوده اســت ،یعنــی مختصــات تاریــخ
ایــران بــه صــورت ســلبی ترســیم میشــود بــدون اینکــه هیــچ تئــوری مشــخصی
بــرای توضیــح آن ارائــه شــود .جالــب اســت کــه خــود کاتوزیــان بــر آنچــه پوپــر در
خصــوص تقــدم تئــوری بــر مشــاهده گفتــه تاکیــد م ـیورزد و میگویــد بررســی
تاریــخ و جامعــه نیازمنــد چارچــوب تحلیلــی یــا «پارادایــم» اســت( .کاتوزیــان،1384،
 )21-22او در واقــع نظریــه «حکومــت خــود کامــه» یــا «اســتبداد ایرانــی» را نظریــة
جدیــدی بــرای بررســی تاریــخ ایــران و احتمــاالً بررســی جوامــع شــبیه ایــران ،معرفــی
میکنــد؛ امــا آنچــه ظاهــرا ً مــورد غفلــت وی قــرار میگیــرد ایــن اســت کــه آنچــه وی
تحــت عنــوان «اســتبداد ایرانــی» مطــرح میکنــد نظریــه نیســت بلکــه مشــاهدهای
اســت مســبوق بــه نظریــه فئودالیســم در اروپــا .ایــن ســخن کــه «در ایــران فئودالیســم
اروپایــی هرگــز پدیــد نیامــد ،زیــرا کــه بخــش بزرگــی از زمینهــای زراعــی مســتقیماً
در مالکیــت دولــت بــود و بخــش دیگــر بــه اراده دولــت بــه زمینــداران واگــذار میشــد»
(کاتوزیــان ،)1390،7،چیــزی جــز مشــاهده تاریــخ ایــران در آیینــه تاریــخ اروپــا ،بــه
روایــت مارکسیســم ،نیســت .براســاس ایــن مشــاهده ،کاتوزیــان مدعــی میشــود کــه
دولــت در ایــران ،بــر خــاف جوامــع اروپایــی ،متکــی بــه هیــچ طبقـهای نبــوده ،فــوق
طبقــات قــرار داشــته و مشــروعیتش اساسـاً ناشــی از «واقعیــت قــدرت آن (و در نتیجــه
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توانایــی اداره کشــور) بــود»( .کاتوزیــان )7 ،1390،کاتوزیــان ظاهــرأ توجــه نــدارد کــه
هیــچ فیلســوف سیاســی قابــل اعتنایــی ،از قدیــم و جدیــد و از چــپ وراســت تــا
کنــون ادعــا نکــرده کــه هیــچ دولتــی بتوانــد بــدون برخــورداری از نوعــی مشــروعیت
و بــه صــرف داشــتن قــدرت عریــان ،مــدت زیــادی دوام آورد .علــت اینکــه کاتوزیــان
چنیــن ادعایــی میکنــد ایــن اســت کــه او بــدون داشــتن تئــوری عمومــی دولــت
بــه داوری دربــاره تاریــخ ایــران مینشــیند .ظاهــرأ او بــه تئــوری عمومــی دولــت
کــه هــم در اروپــا صــدق کنــد و هــم در ایــران اعتقــاد نــدارد .در ایــن صــورت
میبایســت روشــن میکــرد تئــوری دولــت وی در خصــوص ایــران کــدام اســت.
مارکــس و طرفدارانــش ،تاریــخ اروپــا را در پرتــو نظریــه دولــت طبقاتــی توضیــح
میدادنــد .کاتوزیــان در پرتــو کــدام نظریــه تاریــخ ایــران را توضیــح میدهــد؟
مطابــق نظریــه مارکسیســتی ،دولــت ابــزار سیاســی طبقــه حاکــم ،بــرای تــداوم
بخشــیدن بــه ســلطه طبقاتــی و مهــار تضادهــای موجــود در جامعــه اســت .انگلــس
در کتــاب «منشــأ خانــواده ،مالکیــت خصوصــی و دولــت» ،در توضیــح ابــزار ســلطه
میگویــد منشــأ دولــت طبقــه خاصــی نیســت بلکــه ضــرورت جامعــه طبقاتــی بــرای
مهــار نیروهــای متخاصــم درون جامعــه اســت .از نظــر وی در جوامــع قبیلــهای و
اشــتراکی اولیــه کــه هنــوز مالکیــت خصوصــی شــکل نگرفتــه بــود ،دولــت وجــود
نداشــت؛ امــا بــا پدیــد آمــدن مالکیــت خصوصــی و تقســیم جامعــه بــه طبقــات
ـم اســتثمارگر و اســتثمار شــونده ،وجــود قدرتــی ضــرورت پیــدا میکنــد تــا
متخاصـ ِ
مانــع آن شــود کــه ایــن طبقــات در مبــارزهای بــی حاصــل ،همدیگــر را و جامعــه
را از پــای درآورنــد ،قدرتــی کــه ظاهــرا ً فــوق جامعــه جــای دارد و تنــازع درون
جامعــه را کــم رنــگ کــرده و آن را در محــدوده «نظــم» نــگاه مـیدارد .ایــن قــدرت
کــه از جامعــه بــر میخیــزد و خــود را در فــوق آن قــرار میدهــد و نســبت بــه
آن بیــش از پیــش بیگانــه میشــود ،دولــت اســت( .انگلــس)241-242 ،1380،
مارکــس و انگلــس کامـ ً
ا بــر ایــن نکتــه مهــم آگاه بودنــد کــه مطمئنتریــن وســیله
ســلطه ،قانــع کــردن دیگــران نســبت بــه ضــرورت ســلطه اســت .بــه ســخن دیگــر،
آنهــا میدانســتند کــه تــداوم ســلطه مســتلزم مشــروعیت بخشــیدن بــه آن یعنــی
توجیــه ضــرورت ســلطه اســت؛ بنابرایــن ،معتقــد بودنــد طبقــه حاکــم ،بــرای قانــع
کــردن دیگــران و مشــروعیت بخشــیدن بــه خــود ،الزم اســت دولــت خــود را بــه
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ارگانهــای ایدولوژیــک مجهــز کنــد .آنهــا کلیســا را ارگان مناســبی بــرای ایــن کار
تلقــی میکردنــد کــه میتوانــد بــا قانــع کــردن مــردم بــه پذیرفتــن وضــع موجــود
بــه عنــوان امــر طبیعــی یــا الهــی ،موقعیــت طبقــه حاکــم را تثبیــت کنــد .جملــه
معــروف مارکــس« ،دیــن افیــون تودههــا اســت» ،گویــای همیــن اعتقــاد اســت.
البتــه ارگان ایدولوژیــک منحصــر بــه دیــن نیســت و همــه نهادهــای فرهنگــی و
اجتماعــی کــه در خدمــت توجیــه وضــع موجــود باشــند ،همیــن نقــش را دارنــد.
مارکسیسـتها ،اساسـاً ،بــا ایــن تئــوری دولــت اســت کــه تاریــخ جوامــع بشــری از
جملــه تاریــخ اروپــا را مــورد بررســی قــرار میدهنــد .صرفنظــر از ایــن کــه تئــوری
مارکسیس ـتها تــا چــه حــد درســت یــا غلــط اســت ،حداقــل میتــوان گفــت کــه
آنهــا رویکــرد مشــخص و روشــنی نســبت بــه تحــوالت تاریخــی دارنــد.
کاتوزیــان ظاهــرا ً رویکــرد مارکسیســتی را صرفــاً دربــاره تاریــخ اروپــا صــادق
میدانــد و میگویــد دولتهــا در ایــن قــاره بــه طبقــات تکیــه داشــتند ،امــا در
ایــران ایــن گونــه نبــوده و بــه علــت اینکــه مالکیــت ارضــی در انحصــار دولــت بــوده،
طبقــات بــه دولــت وابســته بودنــد.
در اروپــا دولــت کمابیــش وابســته و نماینــده منافــع طبقــات

اجتماعــی بــود .هرچــه طبقــه جایــگاه باالتــری داشــت ،دولــت
بیشــتر بــه آن وابســته بــود و بیشــتر منافعــش را نمایندگــی

میکــرد .برعکــس در ایــران طبقــات بــه دولــت وابســته

بودنــد؛ و هــر چــه طبقــه اجتماعــی جایــگاه بلندتــری داشــت،
وابســتگیش بــه دولــت بیشــتر بــود؛ بــه عبــارت دیگــر چنانکــه

پیــش از ایــن گفتیــم ،در ایــران نقــش دولــت کارکــردی بــود و

طبقــات اجتماعــی صــوری و تغییــر یابنــده بودنــد .حــال آنکــه
در اروپــا برعکــس بــود( .کاتوزیــان)10 ،1379 ،

تنهــا توضیحــی کــه کاتوزیــان در خصــوص علــت وجــودی دولــت اســتبدادی در
ایــران ارائــه میدهــد در حکــم چهاردهــم وی آمــده اســت .او در احــکام ســیزده گانه
قبلــی ،صرف ـاً بــه توصیــف و توضیــح ســلبی ویژگیهــای جامعــه ایرانــی در طــول
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تاریــخ ،در قیــاس بــا جوامــع اروپایــی ،میپــردازد .در ایــن احــکام گفتــه میشــود
کــه برخــاف جوامــع اروپایــی ،در ایــران فئودالیســم هیچــگاه شــکل نگرفتــه و لــذا
حــق مالکیــت فئودالــی ،طبقــه اشــراف مالــک زمیــن بــه ســبک اروپایــی بــه وجــود
نیامــده اســت .کاتوزیــان در حکــم چهاردهــم ،در خصــوص مســئلة اصــل و منشــأ
دولــت اســتبدادی مینویســد:
بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله در ابتــدا ذکــر دو نکتــه ضــروری
اســت)1 :نظریــهای کــه دربــاره ویژگیهــای بنیادیــن دولــت و
جامــه اســتبدادی مطــرح کردیــم کامـ ً
ا مســتقل از هــر نظریــه

(اطالعاتــی) در مــورد عوامــل بوجــود آورنــدة ایــن دولت اســت؛
 )2دادن پاســخهای قطعــی بــه چنیــن پرســشهای تاریخــی

بزرگــی ،خاصــه بــا توجــه بــه کمبــود بــی انــدازة اســناد معتبــر،
اگــر هــم ســاده دالنــه نباشــد مســلم ًا جســورانه اســت .بــا ایــن

قیــد و شــرط ،فرضیــة زیــر بــه نظــر معقــول میرســد.
بــی آبــی احتمــاالً نقشــی اساســی در ســاختار اقتصــاد سیاســی

ایــران داشــته اســت؛ و بــه دو دلیــل عمــده .یکــی آنکــه
ـتایی منفــک و مســتقلی
باعــث ایجــاد واحدهــای تولیــد روسـ ِ

شــده کــه مــازاد تولیــد هیچکدامشــان آنقــدر نبــود کــه

بتوانــد پایــگاه قدرتــی فئودالــی پدیــد آورد .دوم اینکــه بــه
علــت وســعت مناطــق ،مجمــوع مــازاد تولیــد روســتاها آنقــدر

زیــاد بــود کــه اگــر بــه دســت یــک نیــروی نظامــی خــارج از
روســتاها میافتــاد بــرای آن پایــگاه اقتصــادی الزم را جهــت

ســاختن یــک امپراطــوری یــا دولــت اســتبدادی بوجــود
مــیآورد( .کاتوزیــان)27-28 ،1379 ،

رویکــرد روش شــناختی کاتوزیــان تأمــل برانگیــز اســت .او در بخــش نخســت
ســخن خــود مدعــی اســت کــه مســتقل از علــل بوجــود آورنــده یــک پدیــده
(دولــت اســتبدادی) میتــوان نظریـهای دربــاره آن مطــرح کــرد؛ امــا بایــد توجــه
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کــرد کــه هــدف پژوهــش علمــی توصیــف صــرف پدیدارهــا نیســت بلکــه فراتــر از
آن فهــم آنهــا اســت .فهــم پدیدارهــا مســتقل از نظریـهای کــه علتهــا را توضیــح
دهــد ،امکانپذیــر نیســت .ایــن ســخن کــه نظریـهای دربــاره یــک پدیــده میتوان
مطــرح کــرد کــه کاری بــه علــل بوجــود آورنــدة آن نداشــته باشــد ،چیــزی جــز
توصیــف گرایــی کــه خــود نســخه غیــر معتبــری از پوزیتویســم اســت ،نیســت.
کاتوزیــان در بخــش دوم ،بــه طــور محتاطانــه ،فرضیــهای در خصــوص علــل
شــکلگیری دولــت اســتبدادی مطــرح میســازد و میگویــد بــی آبــی در ایــران
موجــب میشــده مــازاد واحدهــای تولیــد روســتایی آنقــدر نباشــد کــه بتوانــد
پایــگاه قــدرت فئودالــی پدیــد آورد؛ وانگهــی ،مــازاد تولیــد روســتاهای پراکنــده در
مجمــوع آنقــدر زیــاد بــوده کــه میتوانســته پایــگاه اقتصــادی الزم بــرای دولــت
اســتبدادی باشــد .صرفنظــر از اینکــه بــه لحــاظ تاریخــی و منطقــی ،فرضیــه فــوق
قابــل دفــاع اســت یــا نــه بایــد تاکیــد کنیــم کــه ایــن نظریــه هــم ماننــد تئــوری
مارکسیســتی ،تفســیری ماتریالیســتی از تاریــخ ایــران ارائــه میدهــد و تحــوالت
جامعــه ایــران را بــا یــک پدیــده طبیعــی (کــم آبــی) توضیــح میدهــد .کاتوزیــان،
هماننــد مارکــس ،معتقــد اســت نهادهــای اجتماعــی از جملــه مهمترینشــان نهــاد
مالکیــت ،ریشــه در شــرایط عینــی تولیــد دارد .اگــر در اروپــا بــه علــت وجــود آب
فــراوان و واحدهــای روســتایی متمرکــز ،فئودالیســم و نهــاد مالکیــت فئودالــی دراز
مــدت بوجــود میآیــد ،در ایــران نبــود ایــن شــرایط عینــی ،مانــع شــکلگیری
مالکیــت دراز مــدت شــده و باعــث بوجــود آمــدن دولــت اســتبدادی میشــود.
در ایــن گونــه رویکردهــای مــادی ،مهمتریــن وجــه تمایــز انســان و حیــوان،
یعنــی اندیشــه و تصمیــم آگاهانــه ،بــه حاشــیه رفتــه و در تحلیــل نهایــی ،زندگــی
اجتماعــی انســان و تحــوالت آن بــا شــرایط مــادی زندگــی تبییــن میگــردد.
مالکیــت کــه یــک پدیــده حقوقــی و خــاص زندگــی اجتماعــی انســانها اســت،
بــه موضوعــی عینــی و اوضــاع و احــوال طبیعــی تقلیــل داده میشــود.
جالــب اســت بدانیــم کــه مفهــوم اســتبداد شــرقی و نســبت دادن آن بــه
موضــوع کــم آبــی و فقــدان مالکیــت بــر زمیــن ،در نوشــتههای مارکــس و
انگلــس بــه صراحــت مطــرح شــده بــود ،امــا بــه دلیــل تناقضهــای درونــی ایــن
فکــر و تضــاد آن بــا تئــوری دولــت طبقاتــی ،آنهــا موضــوع را در نوشــتههای
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متأخــر خــود ،کــم و بیــش مســکوت گذاشــته بودنــد .بعدهــا برخــی از پیــروان
آنهــا ماننــد ویتفــوگل ،ایــن فکــر را دو بــاره مطــرح کــرده و دربــاره آن نظریــه
پــردازی کردنــد .مارکــس در نامـهای بــه تاریــخ دوم ژوئــن  1853بــه انگلــس ،بــا
اســتناد بــه ســفرنامه فرانســوا برنیــة فرانســوی ،مینویســد« ،برنیــه بــه درســتی،
شــکل اصلــی همــه پدیدارهــای شــرق – او از ترکیــه ،ایران و هندوســتان ســخن
میگویــد – را در ایــن واقعیــت مییابــد کــه مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن
وجــود نــدارد .ایــن اســت کلیــد حقیقــی ،حتــی بــرای [فهــم] عــرش شــرقی
 )169 ،CERM( »...انگلــس در نامــه  6ژوئــن  1853در پاســخ بــه مارکــس ،بــه
نقــش ســه گانــه دولــت در شــرق تاکیــد م ـیورزد« ،دولــت در شــرق همیشــه
ســه بخــش اداری داشــته :مالیــه (غــارت کشــور) ،جنــگ (غــارت کشــور و
بیگانــگان) و خدمــات عمومــی بــرای مراقبــت از بازتولیــد( ».پیشــین)170 ،
باالخــره مارکــس در مقالــه معــروف «ســلطه بریتانیــا بــر هنــد» ،در «نیویــورک
دیلــی تریبیــون» ،در تاریــخ  25ژوئــن  ،1853گفتههــای انگلــس را دربــاره
نقــش ســه گانــه دولــت در شــرق تکــرار میکنــد و آن را مبنــای «اســتبداد
شــرقی» میدانــد کــه بــا اشــغال ســرزمین هندوســتان توســط بریتانیــا ،در هــم
میشــکند( .پیشــین)173-177 ،
رویکــرد کاتوزیــان در خصــوص فقــدان مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن و
جامعــه کــم آب و پراکنــده کامــ ً
ا بــا نــگاه مارکــس و انگلــس در خصــوص
جوامــع شــرقی تطبیــق میکنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه او مدعــی اســت در
جامعــه ایــران ،دولــت نقــش ســومی را کــه مارکــس و انگلــس بــرای دولــت
قائــل بودنــد ،یعنــی «خدمــات عمومــی» بــرای مراقبــت از بــاز تولیــد کشــاورزی
(عمدتــاً تأمیــن آب) ،نداشــته اســت .بــه عقیــده کاتوزیــان« ،کشــاورزی و
روســتاییان ایــران بــرای تأمیــن و تنظیــم منابــع آب یــا چیــز دیگــری بــه دولــت
وابســته نبودنــد بلکــه ایــن دولــت بــود کــه قــدرت خــود را از اســتثمار واحدهای
روســتایی پراکنــده و منــزوی از هــم میگرفــت ،واحدهایــی کــه دولــت مــازاد
تولیدشــان را یــا مســتقیماً ضبــط میکــرد یــا بــه زمینــداران و تیولــداران
واگــذار مینمود(».کاتوزیــان )77-78 ،1392،برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه
بخــش عمــده تئــوری کاتوزیــان بــر گرفتــه از مارکــس اســت ،امــا او «حاضــر بــه
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پذیــرش دیــن خــود بــه مارکــس نیســت و تأکیــد دارد کــه تعریــف وی حــاوی
عناصــری از الگــوی اصیــل و علمــی بــرای درک خصوصیــت توســعه تاریخــی
جامعــه ایــران اســت( ».ولــی  )41در واقــع ،پــروژهای را کــه مارکــس و انگلــس،
بــه علــت تناقضهــای درونــیاش رهــا کــرده بودنــد ،کاتوزیــان بــا جــرح و
تعدیلهایــی ،بــدون هیــچ موفقیتــی پــی میگیــرد .تئــوری «شــیوه تولیــد
آســیایی» مســتلزم تصــور متفاوتــی از دولــت بــود کــه بــا نظریــه دولــت طبقاتــی
مارکسیســتی در تضــاد قــرار میگرفــت .در جوامــع آســیایی ،ســطح تمــدن،
بــه زعــم مارکــس ،در ســطح بســیار پایینــی بــود بــه طــوری کــه مالکیــت
خصوصــی و لــذا مبــارزه طبقاتــی در آن بــه وجــود نیامــده بــود .از ایــن رو
مارکــس ،اســتعمار بریتانیــا را «وســیله ناخــودآگاه تاریــخ» بــرای ایجــاد یــک
«انقــاب اساســی در وضعیــت اجتماعــی آســیا» تلقــی میکــرد کــه «بــدون
آن ،بشــریت نمیتوانــد سرنوشــت خــود را بــه انجــام رســاند)177 ،CERM( ».
در شــیوه تولیــد آســیایی ،جامعــه فاقــد مکانیســم تحــول از درون اســت .دولــت
یــک عامــل خارجــی اســت کــه در قبــال تأمیــن برخــی خدمــات عمومــی ،عمدتاً
تاسیســات آب کشــاورزی ،جامعــه را در کلیــت آن اســتثمار میکنــد .ایــن تئوری
بــا نظریــه مألــوف مارکــس کــه دولــت را ابــزار ســلطه طبقــه اســتثمارگر تلقــی
میکنــد آشــکارا در تضــاد اســت ،زیــرا اینجــا دولــت بــه صــورت یــک عامــل
مســتقل ،ابــزار هیــچ طبقـهای نیســت بلکــه خــود همــان طبقــه اســتثمار کننده
اســت .واضــح اســت کــه مارکــس اگــر میخواســت از شــیوه تولیــد آســیایی بــه
طــور جــدی دفــاع کنــد میبایســت تئــوری دولــت جدیــدی مطــرح ســازد .او
در مقــام نظریــه پــرداز ،جدیتــر از آن بــود کــه بــدون داشــتن تئــوری دولــت
منســجمی ،بــه تحلیــل اســتبداد آســیایی بپــردازد ،از ایــن رو ،موضــوع شــیوه
تولیــد آســیایی را بــه عنــوان برنامــه تحقیقاتــی رهــا میکنــد.
کاتوزیــان در کتــاب «اقتصــاد سیاســی ایــران» کــه ناظــر بــر دوره تاریخــی
مشــروطه تــا پایــان سلســله پهلــوی اســت ،تئــوری «اســتبداد ایرانــی» خــود
را بــا چاشــنی مفاهیــم نامشــخص و مبهمــی ماننــد «شــبه مدرنیســم» و
«شــبه ناسیونالیســم» ،مبنــای توضیــح تحــوالت اقتصــاد سیاســی ایــران قــرار
میدهــد.

بررسی و نقد ادبیات موضوع

قــدرت اســتبداد ســنّتی ایــران زاییــدة ضعیــف مالکیــت

خصوصــی بــر زمیــن – و نیــز بــا تســری آن ،بــر ســرمایه – بــود

کــه ایــن خــود نشــانهای بــود از وســعت امــاک دولتــی و ســهم

مســتقیم آن در تأمیــن درآمدهــای دولــت و نیــز درآمدهــای

غیــر مســتقیمی کــه بــا بســتن مالیاتهــای مختلــف ارضــی

غیــر دولتــی ،عایــد دولــت میشــد .بــا وجــود ایــن منابــع

مختلــف درآمــد و دارایــی ،دولــت میتوانســت هزینههــای

نســبتأ معتنابــه اداری ،نظامــی و اجتماعــی خــود را تأمیــن کنــد

و در عیــن حــال بــا تخصیــص زمیــن و امتیــازات و یــا پــس

گرفتــن آنهــا بــه دلخــواه خویــش ،طبقــات دیوانــی و ثروتمنــد
را پــاداش دهــد ،یــا مجــازات کنــد( .کاتوزیــان)287 ،1390،

او در ادامــه اشــاره میکنــد کــه در قــرن نوزدهــم ،بــه دالیلــی موقعیــت مالــی
دولــت ضعیــف شــد و حکومــت کوشــید بــا اســتقراض خارجــی و فــروش امتیــازات،
کمبــود مالــی خــود را جبــران کنــد امــا ایــن سیاســت بــه تضعیــف بیشــتر اقتصــاد
داخلــی و نارضایتــی در میــان بازرگانــان و مالــکان دامــن زد .انقــاب مشــروطه
نقطــه اوج جنبشهــای ضــد دولتــی بــود .بــه عقیــده کاتوزیــان ،انقــاب مشــروطه،
برخــاف آنچــه مارکسیس ـتها میگوینــد انقــاب بورژوایــی نبــود و مطابــق مــدل
اســتبداد ایرانــی و جایگزینــی حکومتهــا ،مبــارزه ملــت علیــه دولــت بــود کــه
طبیعتــاً ،ابتــدا بــه آشــوب و پــس از آن برســر کار آمــدن حکومــت اســتبدادی
دیگــری انجامیــد .البتــه وی اذعــان دارد کــه خواســت مرکــزی انقــاب مشــروطه
تأســیس ســلطنتی محــدود یــا تعدیــل یافتــه بــود و اینکــه مشــروعیت حکومــت
زاییــده حمایــت مــردم باشــد( .کاتوزیــان )101 ،1390 ،امــا ســنت دیرینــة هــرج
و مــرج ناشــی از ســقوط دولــت بــه قــوت خــود باقــی بــود و خطــر فروپاشــی،
نهایتــاً منجــر بــه روی کار آمــدن اســتبداد جدیــدی در قامــت حکومــت پهلــوی
شــد .همزمــان بــا قــدرت گرفتــن پهلــوی اول ،درآمدهــای نفتــی رو بــه افزایــش
نهــاد و منبــع درآمــد بــه نســبت مطمئنــی بــرای تأمیــن مالــی نیازهــای دولــت
فراهــم آورد .وانگهــی ،خطــر هــرج و مــرج و فروپاشــی کشــور ،پــس از انقــاب
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مشــروطه ،گرایشهــای ناسیونالیســتی یــا شــبه ناسیونالیســتی در ایــران را تقویــت
کــرد .ترکیــب ســه عامــل عایــدات نفــت ،شــبه ناسیونالیســم و شــبه مدرنیســم (بــه
معنــای اعتقــاد بــی پایــه به کارســاز بــودن انتقــال تکنولــوژی بــرای رشــد اقتصادی-
اجتماعــی) ،اســتبداد را در هیئــت جدیــدش ،یعنــی ،اســتبداد نفتــی شــکل داد.
اســتبداد نفتــی ،پــس از دوران فترتــی ،پــس از برکنــاری رضــا شــاه در شــهریور
 1320تــا ســال  ،1342دوبــاره بــا شــدت و حــدت بیشــتری برقــرار شــد و نهایتـاً ،بــا
بــه حاشــیه رانــدن نهادهــای مذهبــی و افزایــش چشــمگیر درآمدهــای نفتــی ،بــذر
نابــودی خــود را کاشــت( .کاتوزیــان)289-288 ،1390 ،
هســته مرکــزی مــدل «اســتبداد نفتــی» ،اســتقالل مالــی دولــت از مالیــات و
کار ملــت اســت .دولــت بــا تکیــه بــر عوایــد نفتــی نــه تنهــا از لحــاظ مالــی از
ملــت خــود بــی نیــاز میشــود ،بلکــه بــا هزینــه کــردن آن بــه صــاح دیــد خــود،
میتوانــد گروههــا و اقشــاری از مــردم را بــه خدمــت خــود در آورد .کســب درآمــد
نفتــی حتــی نیــازی بــه ابــزار تولیــد بومــی نــدارد ،بعــاوه ،برخــاف دیگــر کارهــای
تولیــدی تحــت مالکیــت دولــت ،هزینــه چندانــی نــدارد.
بنابرایــن عوایــد نفــت در واقــع نوعــی بهــرة مالکانــه (بــه مفهوم
فنــی آن) اســت کــه یکجــا و مســتقیم ًا بــه دولــت پرداخــت

میشــود .ایــن عوایــد هنگامــی کــه تــا حــد زیــادی افزایــش

یافتــه و دســت کــم  10درصــد تولیــد ملــی را تشــکیل میدهند،

اســتقالل غیــر عــادی اقتصــادی و سیاســی دولــت را از نیروهای

مولــد و طبقــات اجتماعــی فراهــم میآورنــد .ایــن عوایــد بــرای
کل جامعــه بــه صــورت یــک منبــع نامرئــی (و تقریبــ ًا اســرار
آمیــز) «رفــاه» فزاینــده در میآیــد ...ایــن عوایــد بــه دولــت
انعطــاف پذیــری بســیار زیــادی در پرداختهــا میبخشــد :در

یــک کالم ،ایــن «پــول مالیــات دهنــدگان» نیســت تــا دولــت در

مــورد چگونگــی خــرج کــردن آن ملــزم بــه پاســخگویی باشــد.

بــه همــان میزانــی کــه درآمــد نفــت دولــت را از ابــزار تولیــد

داخلــی و طبقــات اجتماعــی مســتقل میکنــد ،در بســیاری
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مــوارد خــود ایــن طبقــات بــه دولــت وابســته میشــوند؛ از
جملــه بــرای کار ،کمکهــای مســتقیم و امیتــازات گوناگــون

دیگــر ،دریافــت وام ،بــرای ســرمایهگذاری ،دســتیابی بــه
بازارهــای داخلــی بــرای تحصیــل ســودهای کالن در امــر تولیــد

و تجــارت و بــورس بــازی و نیــز طرحهــای رفــاه عمومــی از
آمــوزش و پــرورش و بهداشــت گرفتــه تــا سوبســید مــواد
غذایــی؛ بنابرایــن هزینههــای دولــت ،بــه عنــوان سرچشــمة

قــدرت اقتصــادی و سیاســیای کــه تمایــل بــه حفــظ و
گســترش خــود دارد ،سرنوشــت طبقــات مختلــف اجتماعــی را

تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ).کاتوزیــان)290 ،1390،

نویســنده در ادامــه میگویــد اگــر درآمــد نفــت ســرانه بــه قــدر کافــی زیــاد
نباشــد ،دولــت گزینشــی عمــل میکنــد و تنهــا درصــد کوچکــی از جمعیــت
شــهری از امتیــازات ناشــی از بهــره مالکانــه نفتــی برخــوردار میشــوند .بــه ایــن
ترتیــب ،دولــت حامــی یــک «طبقــه وابســتة» در حــال رشــد و «قیــم» زندگــی و
کار تودههــای شــهری شــده و روســتاییان بــه انــزوا رانــده میشــوند .بــه عقیــده
کاتوزیــان ،نظــام نفتــی در جامع ـهای نظیــر ایــران کــه ســابقه نهادهــای تاریخــی
اســتبداد و نیــز ســلطه ســ ّنتی جامعــه شــهری بــر روســتایی در آن وجــود دارد،
ناگزیــر منجــر بــه بازســازی و تحکیــم روابــط اســتبداد سـ ّنتی میشــود( .کاتوزیــان،
 )291،1390بــه ســخن دیگــر ،اگــر در گذشــته شــرایط عینــی ناشــی از جامعــه
کــم آب و پراکنــده موجــد «اســتبداد ایرانــی» بــود ،اکنــون نظــام نفتــی چنیــن
کارکــردی دارد .تئــوری «اســتبداد ایرانــی» یــا «اســتبداد نفتــی» کاتوزیــان ،مبتنــی
بــر رویکــرد مــادی نســبت بــه تحــوالت تاریخــی اســت ،امــا برخــاف نظریــة
مارکسیســتی ،مبــارزه طبقاتــی را موتــور محرکــه ایــن تحــوالت در جامعــه ایرانــی
نمیدانــد و بــه جــای آن ،مبــارزه میــان ملــت و دولــت را قــرار میدهــد .طبــق
ایــن تئــوری تحــوالت مهمــی ماننــد تغییــر حکومتهــا یــا انقالبهــا ،زمانــی رخ
میدهــد کــه یــک نیــروی مهاجــم ،بــا رضایــت ضمنــی ملــت ،قــدرت حاکــم را
برمیانــدازد ،یــا اینکــه ملــت خــود علیــه ظلــم حاکمــان (دولــت) بــه پــا میخیــزد.
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در هــر صــورت ،چــون دولتهــا متکــی بــه طبقــات نیســتند و مشروعیتشــان صرفـاً

ناشــی از قدرتشــان اســت ،دور تسلســل اســتبداد – ظلــم – شــورش و اســتبداد
جدیــد ادامــه مییابــد.
تئــوری ماتریالیســم تاریخــی مارکــس ،بــه رغــم نادرســت بــودن اصــول اولیــه
آن ،دارای انســجام درونــی و منطقــی اســت ،در مقابــل ،اســتبداد ایرانــی کاتوزیــان،
همچنــان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،بــه علــت فقدان تئــوری دولــت ،فاقــد قدرت
تحلیلــی و تعلیلــی اســت .از ایــن رو ،نهضــت مشــروطه هماننــد انقــاب اســامی ،بــه
عنــوان دو تحــول تاریخــی بــزرگ ،در چارچــوب تئــوری اســتبداد ایرانــی یــا نفتــی
غیــر قابــل توضیحانــد .برخــاف آنچــه کاتوزیــان میگویــد ،نهضــت مشــروطه قیــام
یکپارچــه ملــت علیــه دولــت نبــود ،بلکــه یــک جریــان اصالحــی اساســاً فکــری
بــود کــه همانقــدر ریشــه در اصــاح طلبــان درون حکومــت داشــت کــه میــان
اقشــار بیــرون از دولــت .در جریــان مشــروطه هیــچ برانــدازی حکومتــی صــورت
نگرفــت ،حتــی تغییــر ســلطنت ،دو دهــه پــس از پیــروزی مشــروطه ،بــا ظواهــر
قانونــی و بــدون خشــونت انجــام یافــت .درســت اســت کــه انقــاب اســامی ،در
واقــع قیــام یکپارچــه مــردم علیــه رژیــم شــاه بــود ،امــا موتــور محرکــه آن عمدت ـاً
انگیزههــای فکــری و ایدولوژیــک بــود تــا مــادی .اتفاقـاً مــردم ایــران زمانــی انقــاب
کردنــد کــه وضعیــت مــادی زندگیشــان ،مطابــق دادههــای آمــاری کــه در خــود
کتــاب کاتوزیــان هــم آمــده ،نســبت بــه قبــل بــه طــور چشــمگیری بهتــر شــده
بــود .رویکــرد ماتریالیســتی تئــوری اســتبداد نفتــی قــادر بــه توضیــح ایــن واقعــه
مهــم تاریخــی نیســت.
 -2-2دولت و رشد سرمایهداری در ایران
اغلــب پژوهشــگرانی کــه بــا نــگاه مارکسیســتی بــه کنــکاش دربــاره دولــت
و اقتصــاد در تاریــخ ایــران پرداختهانــد ،طبیعتــاً ،مســئله اصلــی را چگونگــی
گــذار از اقتصــاد کشــاورزی (فئودالیســم) بــه اقتصــاد صنعتــی (ســرمایه داری)
دیدهانــد .آنهــا بــا الگــو بــرداری از تحلیــل مارکــس در خصــوص تحــوالت
تاریخــی اروپــا ،مســئله گــذار بــه معنــای مارکسیســتی کلمــه را محــور اصلــی
تحقیقــات خــود قــرار دادهانــد .البتــه بایــد اذعــان کــرد کــه مکتــب مارکسیســتی،
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ماننــد همــه مکاتــب فکــری مهــم ،بــه نحلههــا و گرایشهــای متفاوتــی تقســیم
شــده اســت ،بنابرایــن ،زمانــی میتــوان از رویکــرد مارکسیســتی واحــدی ســخن
گفــت کــه ایــن رویکــرد میــان همــه آنهــا مشــترک باشــد .وانگهــی ،بیشــتر
اختــاف نظرهــا ناظــر بــر کاربــرد تئــوری در تحلیــل و توضیــح مــورد یــا مــوارد
مشــخص اســت .وجــه مشــترک همــه مطالعــات مارکسیســتی در خصــوص تاریــخ
ایــران ،رویکــرد ماتریالیســتی آنهــا بــرای توضیــح تحــوالت تاریخی اســت .درســت
اســت کــه برخــی ماننــد مورخــان رســمی شــوروی ســابق و پیــروان ایرانیشــان،
اقتصــاد ماقبــل ســرمایهداری یــا ســنتی ایــران را فئودالــی میداننــد و برخــی
مارکسیســتهای دگــر اندیــش آن را نوعــی شــیوه تولیــد آســیایی تلقــی میکننــد،
امــا همــه آنهــا نقــش تعییــن کننــده تحــول در شــرایط مــادی تولیــد ،یــا نیروهای
مولــده را مســلم میگیرنــد و تحــول در اندیشــه را رو بنــا یــا نتیجــه ایــن تغییــرات
بــه شــمار میآوردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،چگونگــی رشــد ســرمایهداری ،موانــع و
مســائل آن موضــوع محــوری اغلــب بررس ـیهای مربــوط بــه دولــت و اقتصــاد را
تشــکیل داده اســت.
یکــی از آثــار معــروف و مــورد اســتناد در ایــن خصــوص کتــاب «موانــع تاریخــی
رشــد ســرمایهداری در ایــران :دوره قاجــار» نوشــته احمد اشــرف اســت .نویســنده در
ایــن کتــاب وجــوه مختلــف روابــط اقتصــادی و اجتماعــی در جامعــه ســنتی ایــران
را مــورد بررســی قــرار داده اســت .بــه عقیــده وی ،موانــع گــذار بــه ســرمایهداری
جدیــد صنعتــی در ایــران ،موجــب شــده اســت تحــوالت تاریخــی آن بــا آنچــه در
کشــورهای اروپایــی اتفــاق افتــاده متفــاوت باشــد .ایــن موانــع عبــارت بودهانــد از
«اســتبداد داخلــی همــراه بــا ویژگیهــای شــیوههای تولیــد در اجتماعــات ایلــی،
شــهری و روســتایی از یــک ســو و اســتعمار خارجــی از دیگــر ســوی» .ایــن عوامــل
«مانــع رشــد ســرمایهداری جدیــد صنعتــی و تحقــق رســالت تاریخــی ســرمایهداری
ملــی در کشــور مــا گردیدنــد( ».اشــرف )8 ،1359 ،فــرض اولیــه اشــرف ایــن اســت
کــه در کشــورهای غربــی (انگلســتان ،فرانســه و آمریــکا) ،ســرمایهداری صنعتــی و
دموکراســی «بورژوایــی» مرهــون تجــار و اصنــاف بــوده اســت؛ امــا تجــار بــزرگ در
کشــور مــا ،بــه رغــم تالشهــا و موفقیتهــای نسبیشــان در بازرگانــی خارجــی
و کوشــش در ایجــاد مشــروطیت ،نهایتـاً ،در بــه انجــام رســاندن «رســالت تاریخــی
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خــود» ،یعنــی تحقــق بخشــیدن بــه «ســرمایه داری صنعتــی» و «دموکراســی
بورژوایــی» بــا ناکامــی مواجــه شــدند( .اشــرف )7-8 ،1359 ،رویکــرد اشــرف آشــکارا
متأثــر از نظریــه تحــول تاریخــی مارکــس اســت کــه مطابــق آن ســرمایهداری تجاری
در فراینــد انباشــت ســرمایه نهایت ـاً بــه ســرمایهداری صنعتــی منجــر میشــود.
اشــرف در فصــل نخســت کتــاب خــود بــه موقعیــت تجــار و اصنــاف در جامعــه
شــهری میپــردازد و بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــیورزد کــه پدیــده شــهر نشــینی
چــه در دوره باســتان و چــه در دورة اســامی از ارکان اساســی زندگــی سیاســی و
اقتصــادی در جامعــه ایرانــی بــوده اســت.
شــهر اســامی متشــکل بــود از ارکان ســه گانــه ارگ ،مســجد
جامــع (آدینــه) و بازارهــا کــه هریــک جایــگاه یکــی از عناصــر

متشــکلة اجتمــاع شــهری یعنــی علمــا ،ع ّمــال دیوانــی و

بازاریــان (تجــار ،کســبه و پیشــه وران) بشــمار میآمــد .بازارهــا

ســتون فقــرات نظــام اجتماعــی شــهرها بودنــد و شــالودة زندگی
اقتصــادی و اجتماعــی در شــهرها را تشــکیل میدادنــد.

تجــار بــزرگ و متوســط در رأس سلســله مراتــب
در بازارهــا ّ
اجتماعــی جــای داشــتند و پــس از آنــان کدخدایــان و ریــش

ســفیدان جماعتهــای اصنــاف قــرار داشــتند .هــر حرفــه و
کســب وکاری در بــازار از ســه رده مشــخص تشــکیل میشــد
کــه شــامل اســتادان و صاحبــان دکان ،کارگــران و شــاگردان

بودنــد( .اشــرف)23 ،1359 ،

البتــه ،تجــار بــزرگ موقعیــت ممتــازی داشــتند و پایــگاه اجتماعــی آنهــا کامـ ً
ا
از اصنــاف متمایــز بــود .آنهــا در رأس هــرم قــدرت و ثــروت بــازار قــرار داشــتند
و همــراه علمــای روحانــی و عمــال دیوانــی از اعیــان شــهر بــه شــمار میآمدنــد و
در رده بنــدی قــدرت و منزلــت بعــد از علمــا و عمــال دیوانــی بودنــد؛ امــا تجــار
بــزرگ ایرانــی ،برخــاف همتایــان اروپایــی ،مســتقل از حکومــت نبودنــد و بســیاری
از آنهــا روابــط نزدیکــی بــا ســران حکومــت شــهر داشــتند و آنهــا را در منافــع خــود
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ســهیم میکردنــد تــا از حمایتهایشــان برخــوردار شــوند .تجــار تشــکیالت صنفــی
نداشــتند بــا ایــن همــه ماننــد اصنــاف تحــت نظــارت حکومــت شــهر بودنــد و از
زمانهــای قدیــم رســم بــر ایــن بــود کــه شــاه بــرای تجــار رئیســی معیــن میکــرد
کــه لقــب ملــک التجــار داشــت و رابــط میــان دســتگاه حکومتــی و تجــار بــود.
(اشــرف )26 ،1359 ،اصنــاف کــه در رده پایینتــر بــازار قــرار داشــتند ،یکــی از
ویژگیهــای مهــم بــازار ایــران را از ســدههای دور دســت تشــکیل میدادنــد.
اشــرف معتقــد اســت پایــگاه اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی انجمنهــای صنفــی
شــهرهای ایرانــی را بــا آنچــه در شــهرهای اروپایــی گیلــد  Guildنامیــده میشــد
نبایــد یکــی دانســت .کارکردهــای اصنــاف از گیلدهــا وســیعتر و قــدرت اقتصــادی
و نظــارت آنهــا بــر امــور حرف ـهای کمتــر بــود.
روئســای اصنــاف بــه نمایندگــی از طــرف حکومــت شــهری

وظایــف اداری و مالــی داشــتند و مباشــر مالــی حاکــم شــهر
بودنــد حــال آنکــه روئســای گیلدهــا دارای چنیــن وظایفــی
نبودنــد ...روئســای گیلدهــا را اعضــای انجمــن انتخــاب

میکردنــد ،در حالــی کــه روئســای اصنــاف را ،بــا توافــق
اعضــا ،حاکــم شــهر منصــوب میکــرد .بدیــن ترتیــب روئســا

ـان اصنــاف در برابــر حاکــم شــهر مســئول وصــول
یــا کدخدایـ ِ
مالیــات و اداره امــور صنــف خــود بودنــد( .اشــرف )33 ،1359

در غــرب صنعــت و بازرگانــی کــه در شــهرهای متمرکــز بود اساسـاً از کشــاورزی
جــدا بــود .فئودالهــا در دژهــای روســتایی میزیســتند و پیشــه وران و بازرگانــان
در شــهرها؛ امــا در شــرق میانــه ،عمــال حکومتــی و زمینــداران در شــهر میزیســتند
و لــذا هــم بــر اصنــاف شــهری مســلط بودنــد و هــم بــر روســتاییان« .ایــن امــر از
یکســو از آزادی و خــود مختــاری [اصنــاف] جلــو میگرفــت و از ســوی دیگــر
مانــع ایجــاد تضــادی میشــد کــه در مغــرب زمیــن از عوامــل مؤثــر پیدایــش نظــام
ســرمایهداری بــود( ».اشــرف)33 ،1359 ،
اشــرف بــر ایــن رأی اســت کــه هجــوم «تورانیــان» بــه ایــران از ســده پنجــم
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هجــری و مســلط شــدن شــیوه تولیــد عشــایری و ســلطه نظامــی عشــایر بــر
جامعــه شــهری و روســتایی ،مانــع دیگــری بــر ســر راه توســعه اقتصــادی و رشــد
ســرمایهداری جدیــد از بطــن بازارهــا ایجــاد کــرد.
 ...حضــور عشــایر نیرومنــد و ســلطه آنــان بــر اجتماعــات

شــهری ،روســتایی و ایلــی در منطقــه نفوذشــان ،مانــع اساســی
بــرای تــداوم ســلطه کامــل قــدرت مرکــزی کــه از لــوازم رشــد

و توســعه ســرمایهداری اســت پدیــد آورد و جریــان ســرمایه را
در دوران ماقبــل ســرمایهداری دشــوار ســاخت و ســبب کنــدی

فعالیتهــای تولیــدی در زمینههــای کشــاورزی و صنایــع

دســتی و نیــز موجــب کنــدی و دشــواری مبــادالت بازرگانــی

شــد( .اشــرف)38 ،1359،

در دوره قاجار وضع بدتر هم شد چون:
حکومــت قاجــار معایــب نظامهــای نیرومنــد مرکــزی و

معایــب نظامهــای ملــوک الطوایفــی را از نظــر ایجــاد شــرایط
الزم بــرای رشــد ســرمایهداری مســتقل ،در خــود گــرد آورده

بــود و بــا ایجــاد ناایمنیهــای گوناگــون مانــع رشــد و توســعه
ســرمایهداری صنعتــی کــه نیازمنــد ثبــات و امنیــت اســت

میگردیــد و تنهــا روزنههایــی بــرای رشــد ســرمایهداری

تجــاری بــاز میگذاشــت .از مهمتریــن موانــع رشــد

ســرمایهداری ملــی در ایــن دوران ناایمنــی شــدید مــردم
بطــور عمــوم و ناایمنــی تجــار و کســبه و پیشــه وران بطــور

خــاص بــود ...ســلطه حکومــت خودکامــه و دســتگاه حاکمــة
فاســد بــر بازاریــان ،ســبب اعمــال فشــارهای گوناگــون بــر

امــوال و حقــوق تجارتــی آنــان میگردیــد( .اشــرف،1359 ،

)38-39
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منظــور نویســنده ظاهــرا ً دو نــوع ناایمنــی یــا عــدم امنیــت اســت ،یکــی معطوف
بــه قــدرت منطقـهای عشــایر و نافرمانــی آنهــا از حکومــت مرکــزی و دیگــری ناشــی
از ُع ّمــال محلــی فاســد کــه منصــوب حکومــت مرکــزی مســتبد بودنــد و جــان و
مــال مــردم اســی ِر مطامــع آنــان بــود.
در دوره قاجــار ،رویــداد مهــم و نامســاعد دیگــر ،گرفتــار شــدن ایــران بــه
«وضعیــت نیمــه اســتعماری» اســت .از نظــر اشــرف وضعیــت نیمــه اســتعماری
وقتــی پدیــد میآیــد کــه دو نیــروی متخاصــم اســتعماری ســرزمینی را «همچــون
حائــل میــان خــود» نــگاه میدارنــد و آنــرا بــه «حوزههــای نفــوذ» تقســیم
میکننــد و بــرای تثبیــت نفــوذ خــود در آن بــه رقابــت میپردازنــد .پــی آمدهــای
مهــم وضعیــت نیمــه اســتعماری «حمایــت از نهادهــای کهــن حکومتــی و حفــظ
وضــع موجــود سیاســی و زیــر نفــوذ قــرار دادن اعیــان و اشــراف ایــن ســرزمینها
و دســت زدن بــه تحریــکات مــداوم در ســرزمینهای نیمــه مســتعمره بــود .از نظــر
اقتصــادی ،ادغــام نواحــی نیمــه مســتعمره بــه بــازار جهانــی ،ســرآغاز پاشــیدگی
بازارهــای کوچــک و غیــر قابــل انعطــاف محلــی ،رشــد تجــارت خارجــی ،تخصــص
در تولیــد و صــدور مــواد خــام ،زوال صنایــع دســتی ،اعتیــاد بــه مصــرف مصنوعــات
غربــی و بــه طــور کلــی وابســتگی اقتصــادی بــه قدرتهــای اســتعماری بــود .از
مشــخصات وضــع تــازه ،برهــم خــوردن تــوازن پرداختهــا ،افزایــش قرضههــای
خارجــی ،ســلطه قدرتهــای اســتعماری بــر مؤسســات اقتصــادی ماننــد بانکهــا،
گمرکهــا و بازارهــای محلــی و همچنیــن تســلط آنــان بــر بازرگانــان و اصنــاف
بــود( ».اشــرف )46 ،1359،آنچــه بــه اســتقرار وضعیــت نیمــه اســتعماری در ایــران
انجامیــد شکســتهای ایــران ابتــدا از روســیه تــزاری و بســتن عهدنامــه ترکمــن
چــای ( 1243ه.ق ).و ســپس از بریتانیــا و بســتن عهدنامــه پاریــس ( 1272ه.ق ).بود
کــه طــی آنهــا ســرزمینهای قفقــاز و افغانســتان از قلمــرو حکومــت قاجارهــا جــدا
شــد و راه بــر نفــوذ قدرتهــای اســتعماری شــمالی و جنوبــی ایــران همــوار گردیــد.
مطابــق بررس ـیهای اشــرف ،وضعیــت نیمــه اســتعماری و وابســتگی اقتصــادی
کشــور بــه بازارهــای جهانــی ،همــراه بــا رشــد مــداوم و شــتابان بازرگانــی خارجــی
در اواخــر قــرن ســیزدهم و اوایــل قــرن چهاردهــم هجــری قمــری ،ســرمایهداری
تجــاری در ایــران را بــه گســترش فعالیتهــای خــود ،از بازارهــای محــدود محلــی،
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بــه عرصــة بازارهــای جهانــی واداشــت .بــه ایــن ترتیــب ،تجــار برجســته و صاحــب
ســرمایه بزرگــی در کشــور مــا بــه وجــود آمدنــد کــه بــا یادگیــری از همتایــان
خارجــی خــود بــه فــوت و فــن تجــارت جدیــد دســت یافتنــد؛ امــا «وضعیــت نیمــه
اســتعماری و وابســتگی بــه اقتصــاد جهانــی مانــع رشــد ســرمایهداری صنعتــی در
کشــور مــا شــد و کوششــهای ســرمایهداران ایرانــی را در ایــن زمینــه عقیــم گــذارد».
(اشــرف )1359،73،علــل ایــن عقیــم مانــدن بــه «ماهیــت رشــد اقتصــادی در
شــرایط نیمــه اســتعماری» برمیگــردد کــه خصوصیــات آن عبارتنــد از :افزایــش
تولیــد مــواد خــام مــورد نیــاز بازارهــای بیــن المللــی؛ رونــق واردات کاالهــای فرنگــی
و اعتیــاد مــردم بــه مصــرف ایــن نــوع کاالهــا ،بــه ویــژه قمــاش منچســتر ،قنــد
و شــکر وچــای؛ زوال صنایــع نســاجی کشــور بــه دلیــل واردات قمــاش خارجــی؛
سیاســت نادرســت اقتصــادی و مالــی و گمرکــی حکومــت قاجارهــا؛ وابســتگی تجــار
بــزرگ ایرانــی بــه ســرمایهداری غربــی؛ امــا تجــار بــزرگ بــه رغــم وابســتگی بــه
خــارج ،بــه رقابــت بــا ســرمایهداران غربــی میپرداختنــد و از اینــرو دارای «تمایــات
ســرمایهداری ملــی» نیــز بودنــد .ایــن تمایــات «ســرانجام بصورت قیــام بازاریــان در
برابــر اســتبداد و اســتعمار در شــورش تنباکــو و نهضــت مشــروطیت تبلــور یافــت».
(اشــرف)1359،103،
اشــرف معتقــد اســت کــه اگــر ســرمایهداری تجــاری و تجــار بــزرگ ،بــه رغــم
تالشهایشــان ،نتوانســتند بــه رســالت تاریخــی خــود مبنــی بــر ایجــاد ســرمایه دار
صنعتــی و نیــز دموکراســی (بورژوایــی) عمــل کننــد ناشــی از دو دســته علــل داخلی
و خارجــی بــود .موانــع داخلــی بــه نوبــه خــود دو دســته اســت ،یکــی ،خصوصیــات
نظــام سیاســی و اقتصــادی در جامعــه شــهری و روابــط خــاص آن بــا جامعــه
روســتایی و دیگــری ،شــیوه تولیــد عشــایری و ســلطه ایــات و عشــایر بــر شــهر
وروســتا .بــه عقیــده ایــن نویســنده ،تولیــد شــهری و روســتایی در ایــران تفکیــک
ناپذیــر بودنــد و ایــن مانعــی بــرای شــکلگیری ســرمایهداری صنعتــی بــود:
شــیوه تولیــد شــهری و روســتایی در ایــران بــه گونـهای بــود که

ســبب توســعه نیافتــن تقســیم کار اجتماعــی میــان کشــاورزی،

بازرگانــی و صنعــت میگردیــد و در نتیجــه جامعــه را از جــدا
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کــردن تولیــد شــهری و روســتایی بــاز میداشــت؛ اجتماعــات
شــهری و روســتایی را در واحدهــای بزرگتــر منطقهای کــه دارای

پیوندهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و دینــی

بودنــد گــرد مــیآورد؛ و ســرانجام مانــع تمایــز میــان شــهر

وروســتا و رویارویــی آنهــا بــا یکدیگــر میشــد .ایــن ویژگــی
هــر چنــد از یکســو اهمیــت شــهر را در نظــام اجتماعــی افزایش
مـیداد امــا از دیگــر ســو مانــع خــود فرمانــی اجتماعات شــهری

میشــد و از اســتقالل بازاریــان و مشــارکت آنــان در حکومــت

شــهر جلوگیــری میکــرد .بــازار زیــر ســلطة ارگ و جامــع

بــود ،چــرا کــه شــهر بــه عنــوان پایــگاه قــدرت سیاســی ،خــواه

مرکــزی و خــواه محلــی و نیــز بعنــوان مرکــز قــدرت روحانــی
فرصــت مناســبی بــرای رشــد و توســعه انجمنهــای مســتقل
صنفــی فراهــم نمـیآورد ...انجمنهــای صنفــی از نظــر دســتگاه

حکومــت مرکــزی یــا حکومــت محلــی وســیلة مناســبی بودنــد

تــا ســازمان گــردآوری مالیــات و بیــگاری بتوانــد بــا پیشــه

وران شــهری بــه طــور دســته جمعــی روب ـهرو شــود و بآســانی
وظیفــهاش را انجــام دهــد .همچنانکــه روســتائیان را نیــز بــا
همیــن شــیوه بطــور دســته جمعــی مــورد اســتثمار قرار مـیداد

و مــازاد تولیــد آنــان را گــرد مـیآورد و در مــوارد لــزوم از آنــان

بیــگاری میکشــید .مجموعــه ایــن شــرایط موانــع اساســی در

راه رشــد و توســعة ســرمایهداری نویــن صنعتــی از درون بازارهــا

پدیــد مــیآورد( ».اشــرف)126-1359،127 ،

مانــع داخلــی دیگــر ،همچنــان کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،ســلطه سیاســی و
نظامــی «تورانیــان» بــر ایــران و رواج شــیوه تولیــد عشــایری ،از ســده پنجــم بــه ایــن
ســو اســت .در کنــار فشــار عمــال دیوانــی بــر بازاریــان در شــهرها ،ناایمنیهــای
ناشــی از ســلطه عشــایر مزیــد بــر علــت میشــد و بازاریــان را در وضعیــت
دشــوارتری قــرار م ـیداد .بعــاوه ،شــیوه تولیــد عشــایری فعالیتهــای کشــاورزی
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و تولیــد ثــروت روســتاییان را محدودتــر میکــرد .جامعــه ایرانــی میــان شــرایط
دوگانــه ســلطه حکومــت مرکــزی خودکامــه و پاشــیدگی آن کــه بــه معنــی قــدرت
گرفتــن نظــام ملــوک الطوایفــی بــود ،نوســان میکــرد.
هنــگام تســلط حکومتهــای مقتــدر مرکــزی قــدرت ملــوک

الطوایــف تــا حــدی محــدود میگردیــد و بــا ایجــاد امنیــت
در کشــور تولیــدات کشــاورزی رونــق میگرفــت ،راههــای

تجــاری امــن و امــان میشــد ،مبــادالت بازرگانــی توســعه
مییافــت ،صنایــع و بازرگانــی رشــد میکــرد ،بازارهــا رونــق

میگرفــت و شــهرها گســترش پیــدا میکــرد .لکــن بخاطــر

ســلطة دســتگاههای دیوانــی بــر بازرگانــان و اصنــاف و انــواع
مداخــات آنــان در کار بــازار موانعــی در راه پیدایــش طبق ـهای

مســتقل و خــود فرمــان از بازاریــان پدیــد میآمــد .از ســوی

دیگــر هنگامــی کــه ملــوک الطوایــف و قدرتهــای محلــی در
برابــر قــدرت مرکــزی قــد علــم میکردنــد اســاس تولیــدات
کشــاورزی و صنعتــی و مبــادالت بازرگانــی بــه مخاطــره

میافتــاد و ســبب ضعــف مــادی و مالــی بازاریــان میگردیــد.

در دورة قاجــار معایــب هــر دوی ایــن وضعیتهــا کــم و بیــش

تحقــق پیــدا کــرده بــود ،بــدون آنکــه فوایــد وضــع نخســت

وجــود داشــته باشــد .ایــن وضعیــت بــه نوبــة خــود از موانــع
اساســی در راه رشــد و توســعة ســرمایهداری نویــن و پیدایــش
طبقــهای متنفــذ و مقتــدر از تجــار کــه فرمانــروای بازارهــای
داخلــی و بــازار پولــی کشــور و نیــز کارگــزاران صنایــع جدیــد

باشــند بشــمار میآمــد( .اشــرف)128 ،1359،

از نظــر اشــرف ،پیدایــش وضعیــت نیمــه اســتعماری و وابســتگی اقتصــاد ســنتی
ایــران بــه بازارهــای جهانــی ،در ســده ســیزدهم هجــری قمــری (ســده نوزدهــم
میــادی) ،مهمتریــن مانــع خارجــی بــر ســر راه توســعه ســرمایهداری صنعتــی و
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دموکراســی در کشــور مــا بــود .وضعیــت نیمــه اســتعماری در کشــور مــا بــه علــت
رقابــت و کشــمکش دو نیــروی اســتعماری از شــمال (روســیه) و جنــوب (بریتانیــا)
پدیــد آمــد:
ایــن وضعیــت آثــار و نتایــج پــر اهمیتــی از نظــر ماهیــت
تحــوالت اجتماعــی در کشــور نیمــه مســتعمره داشــت:

همچــون حمایــت از نهادهــای کهــن حکومتــی و حفــظ وضــع

موجــود سیاســی ،پاشــیدگی بازارهــای کوچــک و غیــر قابــل
انعطــاف محلــی ،رشــد تجــارت خارجــی ،تخصــص در تولیــد
و صــدور مــواد خــام ،رکــود صنایــع دســتی ،اعتیــاد بــه
مصــرف مصنوعــات غربــی ،برهــم خــوردن تــوازن پرداختهــا،

افزایــش قرضههــای خارجــی ،ســلطه قدرتهــای اســتعماری

بــر مؤسســات اقتصــادی ماننــد بانکهــا ،گمــرکات و بازارهــای

محلــی و همچنیــن تســلط آنــان بــر بازرگانــان و اصنــاف و بطور

کلــی وابســتگی اقتصــادی بــه قدرتهــای دوگانــه اســتعماری.

(اشــرف)128-129 ،1359،

بــه رغــم اینکــه اثــر پژوهشــی احمــد اشــرف اطالعــات ذی قیمتــی دربــاره تاریخ
وجامعــه ایــران بــه دســت میدهــد امــا تحلیــل وی از ایــن اطالعــات و نتیجــه
گیریهایــش ،بــه دلیــل رویکــرد ماتریالیســتی وی کــه متأثــر از تئــوری مارکســی
اســت راه بــه جایــی نمیبــرد .ضعــف بــزرگ رویکــرد ماتریالیســتی در غفلــت از
ایــن اصــل مهــم اســت کــه انســانها بــر مبنــای درکــی کــه از واقعیتهــا دارنــد
عمــل میکننــد و واقعیتهــا مســتقل از چنیــن درکــی نمیتواننــد موجــد تحــول
در جوامــع انســانی شــوند .جوامــع مــدرن و پیشــرفته غربــی محصــول تحــول در
اندیشــه انســانهای غربــی اســت و نــه تحــول در شــرایط مــادی تولیــد ،آنگونــه کــه
ماتریالیس ـتها و مارکسیس ـتها مدعیانــد .ایــن اندیشــه مــدرن بــود کــه جامعــه
مــدرن را بــه وجــود آورد نــه برعکــس .اینجــا مــا بــا قضیــة مــرغ و تخــم مــرغ روبهرو
نیســتیم بلکــه بــا یــک رابطــه علّــی مشــخصی ســر و کار داریــم .انســان موجــودی
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مــادی نیســت بلکــه موجــودی فکــری اســت کــه بــر حســب اندیش ـههایش عمــل
میکنــد .شــرایط مــادی زندگــی یقینــاً بــر اندیشــههای انســانها اثــر میگــذارد
امــا ایــن اثــر تابــع قاعــده معیــن و قابــل شناســایی نیســت .دو بــرادر در یــک
خانــواده کــه در شــرایط مــادی کامــ ً
ا یکســانی بــزرگ شــدهاند ،ممکــن اســت
عقایــد متفــاوت و حتــی متناقضــی داشــته باشــند چــه برســد بــه تعــداد بیشــمار
افــراد جامعــه .رویکــرد ماتریالیســتی نمیتوانــد تحــوالت پیچیــده جوامــع بشــری
را توضیــح دهــد :پیدایــش نازیســم در جامعــه مــدرن و پیشــرفته آلمــان ،انقــاب
کمونیســتی در روســیه ،ســر بــرآوردن گروههــای تروریســتی در اروپــای دهههــای
 1960و  1970میــادی و بیشــمار رویدادهــای دیگــر هیــچ رابطــه علّــی معینــی بــا
تغییــر در شــرایط مــادی زندگــی ایــن جوامــع نــدارد.
از همــه جالبتــر موضــوع انقــاب اســامی ســال  1357در ایــران اســت.
ایــن انقــاب زمانــی رخ داد کــه جامعــه ایــران نزدیــک بــه دو دهــة پــر رونــق
اقتصــادی را پشــت ســر گذاشــته بــود و ســطح زندگــی و رفــاه عامــه مــردم
نســبت بــه گذشــته نزدیــک بهبــود چشــمگیری یافتــه بــود .بــه نظــر نمیرســد
هیــچ تئــوری ماتریالیســتی ،اعــم از مارکسیســتی یــا غیــر آن قــادر بــه توضیــح
انقــاب اســامی باشــد .آنچــه دربــاره قیــام «خــرده بــورژوازی انقالبــی» علیــه
«ســرمایه داری کمپــرادور» گفتــه شــده ،آنقــدر خیالبافانــه و دور از واقعیــت
اســت کــه حتــی از ســوی بســیاری از مارکسیســتها هــم جــدی گرفتــه
نمیشــود .احمــد اشــرف ،در مقالــهای دربــاره جایــگاه انقــاب اســامی در
تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران معاصــر ،اینگونــه «تفســیرهای تحریــف
شــده از جنبشهــای اعتراضــی» را مــورد انتقــاد قــرار میدهــد و بــر نقــش
علمــا در اتحــاد بــا بازاریــان تاکیــد مـیورزد( .اشــرف )117 ،1387،او بــا تکیــه
بــر نظریــات قبلــی خــود مبنــی بــر «اتحــاد بــازار و مســجد» طــی ســدههای
گذشــته ،مینویســد« :بازاریهــا بــه همــراه علمــا و روشــنفکران جــوان ،جنــاح
عمــدهای از مثلــث ائتالفــی انقــاب را تشــکیل میدادنــد .بــازار و مســجد ،دو
بــازوی ســازمان یافتــه قدرتمنــد علمــای مبــارز در تــاش بــرای بســیج انقــاب
بودنــد( ».اشــرف )143 ،1387،نویســنده بــر ایــن رأی اســت کــه تحــوالت
مربــوط بــه مدرنیــزه شــدن شــهر نشــینی ،درســت اســت کــه موجــب کاهــش
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اهمیــت ســنتی بــازار بــه عنــوان تنهــا محــل داد و ســتد شــد امــا بــه افــول آن
نیانجامیــد:
مراکــز تجــاری جدیــد نــه تنهــا جایگزیــن مغازههــای بــازار

نشــدند بلکــه بــه شــیوههای گوناگــون مکمــل آنهــا بودنــد.

عــاوه بــر آن ،بــازار بــا بــه کســوت خــود درآوردن مناطــق

مختلفــی در خــارج از محــدوده خــود شــیوه زندگ ـیاش را بــه
ســایر محلههــای شــهری تعمیــم مــیداد .ســرانجام آنکــه

بازارهــای تهــران و چنــد شــهر بــزرگ دیگــر در دهههــای
 1960/1340و  1970/1350از نظــر فضــا ،جمعیــت و بازرگانــی

توســعه قابــل توجهــی یافتنــد .از ایــن رو ،بــازار بخــش انعطــاف

پذیــر تجاری-اجتماعــی و فرهنگــی زندگــی شــهری در ایــران

باقــی مانــد کــه از قــدرت سیاســی بالقــوه قابــل توجــی
برخــوردار بــود( .اشــرف)143 ،1387،

بــه عقیــده وی ،برخــاف آنچــه اغلــب گفتــه میشــود ،علــت مخالفــت
«بازاریهــا و مغــازهداران خــرده بــورژوا» بــا دولــت ،بــه ویــژه پــس از اصالحــات
ارضــی اوایــل دهــه  ،1340حمایــت دولــت از «بــورژوازی وابســته» نبــود:
بــا ایــن حــال ،بــا در نظــر گرفتــن ســودهای کالنــی کــه

بازاریــان در ایــن دوران کســب کردنــد ،خطــری کــه دولــت برای

بازاریــان ایجــاد میکــرد اغلــب در مداخــات در فعالیتهــای

اقتصــادی و سیاسـتهای ســرکوبگرانه رژیــم در قبــال بازاریــان
جلــوه مینمــود کــه اثــر آن از توســعه مناطــق تجــاری جدیــد
وخیمتــر بــود .اجــرای خودســرانه و تبعیــض آمیــز مقــررات
تجــاری و مالیــات بنــدی بــر بازاریــان و اصنــاف در دهههــای
 1960/1340و  1970/1350دو عامــل عمــده دشــمنی بازاریــان بــا

حکومــت بــود( .اشــرف)144 ،1387،
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حــال پرســش ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه بهتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی و
موقعیــت اجتماعــی بازاریــان ،آیــا میتــوان مخالفــت آنــان بــا رژیــم شــاه را بازهــم
بــه انگیزههــای مــادی نســبت داد؟ سیاسـتهای مداخلــه جوایانــه دولــت در کنتــرل
قیمتهــا بــه بهانــه مبــارزه بــا گرانفروشــی و مالیــات بنــدی بــر بازاریــان و اصنــاف،
مشــکل ســ ّنتی همــه دولتهــا بــا بازاریــان از گذشــتههای دور بــوده و مســلماً
موجبــات نارضایتــی بازاریــان را فراهــم مــیآورده اســت؛ امــا ایــن مزاحمتهــای
زود گــذر و مقطعــی در مقایســه بــا منافــع عظیمــی کــه طــی دو دهــه  1340و
 1350نســیب بازاریــان شــده بــود واقعــاً ناچیــز بــود .اینگونــه مزاحمتهــا در
ســالهای پــس از انقــاب اســامی بــه مراتــب بیشــتر شــد امــا منجــر بــه هیــچ
جنبــش اجتماعــی اعتراضــی نشــد و کســی هــم چنیــن انتظــاری نداشــت .منافــع
مــادی بازاریــان و اصنــاف در شــرایط ثبــات و آرامــش سیاســی تأمیــن میشــود
نــه شــورش و انقــاب؛ آنهــا بــه طــور منطقــی هیــچ انگیــزة مــادی بــرای شــورش
سیاســی نمیتواننــد داشــته باشــند؛ بنابرایــن ،پیوســتن بازاریــان بــه انقــاب و فراتــر
از آن مشــارکت فعــال و مؤثــر آنــان در بســیج انقالبــی تودههــا را بــا منطــق دیگــری
غیــر از منافــع مــادی بایــد توضیــح داد .تناقضهــای موجــود در تحلیلهــای
اشــرف ریشــه در غفلــت از انگیزههــای غیــر مــادی (فکــری ،ایدولوژیــک) دارد .او
در خصــوص متحــدان همیشــگی بازاریــان یعنــی روحانیــان نیــز همیــن اشــتباه را
مرتکــب میشــود:
از لحــاظ منافــع مادی ،علمــا بیــش از بازاریــان از نتایج نوســازی

آســیب میدیدنــد .آنهــا از ایــن کــه بخشــی از شــبکه مســلط

سیاســی باشــند نــزول کردنــد و بــه طــور نســبی قــدرت خــود
را از دســت دادنــد .در حالــی کــه بازاریــان فرصتهــای مــادی

قابــل توجهــی بــه دســت آوردنــد .بیشــتر علمــا در اعتــراض بــه

امتیازهــای از دســت رفتــه خــود از انقــاب اســامی حمایــت

کردنــد( .اشــرف)156 ،1387،

نویســنده توضیــح نمیدهــد کــه منافــع مــادی و امتیازهــای علمــا چــرا و
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چگونــه در جریــان نوســازی آســیب دیــد و از دســت رفــت .واقعیــت ایــن اســت
کــه علمــا در ایــران ،همانگونــه کــه خــود اشــرف نیــز بــرآن تاکیــد مــیورزد،
برخــاف علمــای اهــل تســنن کــه بــه حکومــت وابســته بودنــد ،عمدت ـاً از ســوی
بازاریــان تأمیــن اقتصــادی میشــدند( .اشــرف )124 ،1387،از ایــن رو ،افزایــش
قــدرت اقتصــادی بازاریــان طبیعت ـاً موجــب تقویــت موقعیــت اقتصــادی روحانیــان
نیــز میشــد .وانگهــی ،نوســازی آســیبی بــه موقعیــت اجتماعــی و سیاســی علمــا
نیــز وارد نکــرد .در حالــی کــه ســرکوب شــدید سیاســی ،در در اواخــر دهــه 1340
و اوایــل دهــه  ،1350همــه احــزاب و گروههــای سیاســی را منفعــل کــرده بــود،
شــبکه گســترده و گســترش یابنــده مســاجد ،تکیههــا و هیئتهــای مذهبــی نفــوذ
واقعــی روحانیــان را در جامعــه عمــق بیشــتری میبخشــید .درســت اســت کــه
آنهــا بــه برخــی سیاســتهای فرهنگــی رژیــم شــاه اعتــراض داشــتند ،امــا بــه
نظــر نمیرســد نگــران از دســت رفتــن منافــع مــادی خــود بــوده باشــند.
اشــرف بــه کــرات از قیــام خــرداد  1342بــه عنــوان پیــش درآمــد انقــاب
اســامی یــاد میکنــد امــا توضیحــات وی دربــاره علــل ایــن قیــام ،از منظــر منافــع
مــادی ،قانــع کننــده نیســت.
قیــام شــهری  1963/1342واکنــش نیروهــای ســنتی شــهری بــر

ضــد اصالحــات شــاه بــود .برنامــه اصالحــات ارضــی ،اعطــای

حــق رأی بــه زنــان و حــذف قیــد اســام و قــران کریــم در
الیحــه انتخابــات والیتــی ،نشــان دهنــده آغــاز دوران جدیــدی
در ایــران بــود ،یعنــی آنکــه اتــکای اجتماعــی رژیــم شــاه کــه
پیــش از آن بــر زمیــن داران ،علمــا و بازاریــان بــود بــه طبقــات

جدیــد بالنــده همچــون کارمنــدان دولتــی ،متخصصــان و عناصر
بــورژوازی نــو انتقــال یافــت( ».اشــرف)135 ،1387 ،

پرســش ایــن اســت کــه نیروهــای ســنتی شــهری چــه منافعــی در نظــام
ارضــی روســتاها داشــتند کــه بخواهنــد علیــه اصــاح آن قیــام کننــد؟ حساســیت
برخــی از روحانیــان نســبت بــه حــق رأی زنــان و حــذف قیــد اســام و قــران
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کریــم در الیحــه انتخابــات چــه ربطــی بــه منافــع مــادی ایــن قشــر مذهبــی دارد؟
شــعارها و خواســتههای مشــترک قیــام  1342و انقــاب اســامی  1357اساســاً
بــه اســتقالل طلبــی و مخالفــت بــا نفــوذ بیگانــگان ،بــه ویــژه غــرب و آمریــکا،
مربــوط میشــد .انقالبیــون اســامی نــه تنهــا بــا حــق رأی زنــان مخالفــت نکردنــد
بلکــه عمــ ً
ا مشــارکت زنــان در فعالیتهــای اجتماعــی و سیاســی را گســترش
دادنــد .جناحهــای رادیــکال نیروهــای انقــاب اســامی خواســتار اصالحاتــی بــه
مراتــب عمیقتــر از اصالحــات ارضــی زمــان شــاه بودنــد ،گرچــه بــه علــت مخالفــت
روحانیــت ســنتی موفــق بــه پیــش بــردن همــه خواســتههای خــود نشــدند .آنچــه
اکثریــت اقشــار شــهر نشــین ایــران ،اعــم از فقیــر و غنــی را بــرای انقــاب علیــه رژیم
شــاه متحــد کــرد یقینـاً نمیتوانســت منافــع مــادی باشــد چــون آنهــا هیــچ وجــه
مشــترکی در ایــن خصــوص نداشــتند .تنهــا اهــداف جمعــی از جنــس ناسیونالیســم
یــا مشــترکات اعتقــادی میتوانســت موجــب چنیــن اتحــادی شــود.

فصل دوم

اندیشههای تجدد طلبانه
نهضتمرشوطه
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کشــف تمــدن نوظهــور غربــی بــرای ایرانیــان در خــال حــوادث دردنــاک
شکســت ایــران در جنــگ بــا امپراتــوری روســیه ،در نیمــه نخســت ســده نوزدهــم
میــادی صــورت گرفــت .در جریــان ایــن جنگهــا ،ایرانیــان بــا پدیــده ناشــناختهای
روبـهرو شــدند کــه آمادگــی مقابلــه بــا آن را نداشــتند :تجهیــزات مــدرن نظامــی و
شــیوه جدیــد نظامــی گــری متناســب بــا آن .بــه ســخن دیگــر ،مــردم ایــران ،نــه
از روی کنجــکاوی عالمانــة تــوأم بــا اشــتیاق ،بلکــه در شــرایط اظطــرار تــوأم بــا
اکــراه ،بــا غــرب و دســتاوردهای تمدنــی و مــادی آن آشــنا شــدند .طبیعــی اســت
ایــن شــیوه آشــنایی ،از همــان آغــاز ،ذهــن ایرانیــان را نســبت بــه تمــدن غربــی
میتوانســت بــد بیــن و بــی اعتمــاد کنــد.
شکســت نظامــی ایــران از روســیه کــه منجــر بــه عقــد دو عهدنامــه گلســتان (1228
ه.ق 1813 /.م ).و ترکمنچــای ( 1243ه.ق 1828/.م ).شــد ،نــه تنهــا بخشــی از خــاک
ایــران را از آن جــدا کــرد بلکــه شــرایط سیاســی-اقتصادی محدودکننــده و نابرابــری
را ،در زمینــه حقــوق کنســولی ،کاپیتوالســیون و تعرفههــای گمرکــی ،بــه کشــور مــا
تحمیــل کــرد .جنــگ میــان ایــران و روس ،عمــ ً
ا ،بــه عللــی ،منجــر بــه گســترش
روابــط فرانســه و انگلیــس بــا ایــران شــد .امپراطــوری فرانســه در اوایــل ســده نوزدهــم
میــادی کــه در گیــر جنــگ بــا روســیه بــود ،از نزدیکــی بــا ایــران ســود میجســت تــا
بــا تقویــت نظامــی ایرانیــان ،ضربـهای از جبهــه دیگــر بــه دشــمن خــود وارد کنــد؛ امــا
صلــح ناپلئــون بــا روســیه ،عبــاس میــرزا ،ولیعهــد و فرمانــده جنــگ را از فرانســویان
ناامیــد کــرد و او ناگزیــر بــه انگلیسهــا روی آورد( .نفیســی )10،از ســوی دیگــر،
انگلیسهــا هــم نگــران نفــوذ روســیه بــه افغانســتان و هندوســتان بودنــد و بــا نزدیــک
شــدن بــه ایــران و ترغیــب آشــکار وپنهــان آن بــه جنــگ بــا همســایه شــمالی ،در واقــع،
میتوانســتند ســدی در برابــر روســیه ایجــاد کننــد .مضافــاً اینکــه جنــگ ایــران بــا
روســیه قــوای نظامــی ایــران را تحلیــل میبــرد و نگرانــی انگلیسهــا را از بابــت تهدیــد
روســیه هــم برطــرف میکــرد .آشــنایی ایرانیــان بــا تمــدن جدیــد چنیــن پیشــینهای
دارد .ســعید نفیســی ایــن آشــنایی را «نخســتین گامهــا بــه ســوی تجــدد» میدانــد:
روابــط سیاســی کــه فرانســه و روســیه و انگلســتان در ایــن دوره
بــا ایــران بــه هــم زدنــد یگانــه نتیجـهای کــه بخشــید ایــن بود
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کــه عــده بســیار معــدودی از اگاهــان ایــران بــه برتــری تمــدن

جدیــد اروپــا پــی بردنــد و متوجــه بــاز مانــدن ایــران از کاروان

تمــدن جهــان شــدند و ایــن اندیشــه هرچنــد در ایــران بســیار
دیــر بــارور شــد بنیــادی نهــاد کــه ســالیان دراز اندیشــمندان
ایــران در پــی بــرآوردن ایــن آرزو رفتنــد تــا ســر انجــام نتیجــه

بخشــید( .نفیســی)222-221،

در برداشــتن نخســتین گامهــا ،عبــاس میــرزا نایــب الســلطنه مقیــم تبریــز و
صاحــب منصبــان نزدیــک بــه وی ،یقینــاً برجســتهترین نقــش را داشــتهاند .بــه
عقیــده نفیســی ،او بیــش از دیگــران ،بهتــر از دیگــران و حتــی زودتــر از دیگــران
متوجــه اهمیــت تمــدن جدیــد غربــی شــد و کوششــهای فــراوان کــرد کــه «ایــران
نخســتین گامهــا را بــه ســوی تجــدد بــردارد ».البتــه ،برتــری ارتــش روســیه در
جنــگ بــا ایــران موجــب میشــد او بیشــتر بــه پیشــرفتهای نظامــی اروپــا توجــه
داشــته باشــد .آوردن آمــوزگاران نظامــی فرانســوی و انگلیســی بــه ایــران از ابتــکارات
او بــود .او در ایجــاد دو کارخانــه تــوپ ریــزی در تهــران و اصفهــان و کارخانــه
اســلحه ســازی در تبریــز بیــش از همــه تــاش ورزیــد .اعــزام جوانــان ایرانــی بــه
انگلســتان بــرای فــرا گرفتــن علــوم و فنــون جدیــد و نیــز دعــوت از صنعتگــران
اروپایــی بــه ایــران بــرای تعلیــم جوانــان ،از ابتــکارات او بــود .آبلــه کوبــی نخســت در
زمــان او ( 1228ه.ق ).در تبریــز معمــول شــد .نخســتین چاپخانــه ســربی در ســال
 1240ه.ق .در دارالســلطنه تبریــز دایــر شــد و ســپس در دیگــر شــهرهای ایــران
رواج یافــت؛ و امــا اقــدام بســیار دلیرانــه وی اقــدام بــه جلــب مهاجــران اروپایــی
بــه ایــران ( 1238ه.ق 1823/.م ).بــود« .در آن زمــان بــا آن مقتضیــات مــادی و
معنــوی و اندیشـههایی کــه مخصوصـاً در آذربایجــان در قلمــرو حکمرانــی وی رواج
داشــته اســت ایــن اندیشــه را یکــی از آن دالوریهایــی بایــد دانســت کــه بــه نــدرت
در ذهــن کســان نقــش میبنــدد و نیــز پیداســت کــه در جلــب تمــدن جدیــد تــا
چــه انــدازه مؤثــر بــوده و بــه منزلــة پــی و پایــة تمــدن بــه شــمار میرفتــه اســت».
(نفیســی)222 ،
درســت اســت کــه انگیــزه عبــاس میــرزا نایــب الســلطنه ،در ارتبــاط برقــرار
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کــردن بــا اروپاییــان ،در درجــه اول ،نوســازی و تجیــز قــوای نظامــی ایــران بــود ،امــا
او در عمــل دریافــت کــه مشــکل واقعــی منحصــر بــه ایــن موضــوع خــاص نیســت
و ابعــاد بســیار گســتردهتری دارد .آنچــه در زمــان عبــاس میــرزا صــورت گرفــت
آگاهــی برخــی از نخبههــای ایرانــی از عقــب ماندگــی کشــور نســبت بــه اروپاییــان و
برداشــتن گامهــای اولیــه بــرای درک و جــذب تمــدن جدیــد غربــی بــود .ایــن رونــد
در دوران ســلطنت ناصرالدیــن شــاه کــه نزدیــک بــه نیــم قــرن طــول کشــید ،بــا
افــت و خیزهــای فــراوان امــا رو بــه جلــو ادامــه یافــت و نهایتـاً بــه نهضــت مشــروطه
انجامیــد .دوره ناصــری بــا صــدارت امیــر کبیــر و اقدامــات اصالحــی او از جملــه
تأســیس روزنامــه دولتی «وقایــع اتفاقیــه» و ایجــاد «دارالفنــون» ( 1267ه.ق1851/.
م ).آغــاز شــد .هــدف از انتشــار روزنامــه ،آگاه ســاختن مــردم از «امــور داخلــه و
وقایــع خارجــه» و جلــو گیــری از شــیوع «اخبــار کاذبــة اراجیــف» بــود( .محبوبــی،
ج  )247 ،1دارالفنــون بــه منظــور تعلیــم و تربیــت جوانــان ایرانــی و آشــنا کــردن
آنهــا بــا علــوم و صنایــع جدیــد دایــر شــد« .در آغــاز کار معلمیــن عمــدة مدرســه
اروپایــی بودنــد و پــس از چنــد ســال ایرانیــان تحصیلکــرده بــه تدریــج جــای آنهــا
را گرفتنــد ولــی بــه هــر حــال هیچــگاه مدرســه از معلــم اروپایــی خالــی و مســتغنی
نبــود( ».محبوبــی ،ج  )271 ،1گســترش آمــد و شــد اروپاییــان و ایرانیــان ،طبیعتـاً،
بــر نفــوذ اندیش ـههای تجــدد طلبانــه در کشــور مــا افــزود .دربــار ناصــری و حتــی
خــود ناصرالدیــن شــاه ،کــم و بیــش در معــرض نفــوذ چنیــن اندیش ـههایی بودنــد،
امــا چــون نهایت ـاً منافــع خــود را در تضــاد بــا آنهــا میدیدنــد ناگزیــر رفتارهــای
متناقضــی از خــود بــروز میدادنــد.
در ادامــه شکســت ایــران در جنــگ بــا روسهــا در زمــان فتحعلــی شــاه ،اقدامات
ناصرالدیــن شــاه نیــز بــرای بازپــس گرفتــن هــرات ،بــه شکســت در برابــر انگلیسهــا
انجامیــد و توجــه وی را بــه لــزوم تغییــر و تحــول جلــب کــرد( .امانــت )464،بعــاوه
نفــوذ فکــری اصالحطلبــی ماننــد میــرزا ملکــم خــان بــر دیدگاههــای سیاســی
ناصــر الدیــن شــاه از ســال  1272ه.ق 1856/.م .مشــهود بــود .ملکــم در نوجوانــی
در فرانســه تحصیــل کــرده و فــارغ التحصیــل پلــی تکنیــک پاریــس بــود .او پــس
از مراجعــت بــه ایــران در ســال  1269ه.ق .در دارالفنــون مشــغول تدریــس شــد.
میــرزا آقاخــان نــوری ،صــدر اعظــم ناصرالدیــن شــاه ،ابتــدا پــای او را بــه سیاســت
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کشــاند و او را مترجــم و مشــاور خــود قــرار داد ،امــا اندکــی بعــد توجــه شــاه بــه
او جلــب شــد و بــه مقــام مترجــم و مشــاور او ارتقــا یافــت( .امانــت )371،هــدف
نوشــتههای نخســتین ملکــم خــان عبــارت بــود از جلــب نظــر شــاه بــه ضــرورت
اصالحــات قانونــی بــه منظــور تقویــت مقــام ســلطنت ،افزایــش کارایــی دولــت،
بهبــود وضــع مــادی مملکــت و نیــز تثبیــت موقعیــت خــود وی (ملکــم خــان) بــه
عنــوان مغــز متفکــر ایــن نظــم جدیــد( .امانــت )472،اندیش ـههای اصــاح طلبانــه
ملکــم خــان ،در نوشــتههای اولیــهاش ،از آن جهــت اهمیــت دارد کــه مخاطــب
مســتقیم آنهــا خــود شــاه و حکومتیــان اســت .بــه ســخن دیگــر ،او در وهلة نخســت،
طرفــدار اصــاح نظــام سـ ّنتی حکومــت از بــاال اســت؛ امــا بــه هــر حــال آنچــه مطرح
میکنــد اندیشــههایی اســت کــه رفتــه رفتــه بــه آرمانهــای اصــاح طلبــان در
داخــل طبقــه حاکــم و بیــرون از آن تبدیــل میشــود.
او در یکــی از نخســتین نوشــتههای سیاســی خــود بــه نــام «کتابچــه غیبــی یــا
دفتــر تنظیمــات» ( 1275ه.ق 1858/.م) طرحــی از یــک نظــام حکومتــی مبتنــی بــر
قانــون ارائــه میدهــد و نزدیــک بــه نیــم قــرن پیــش از پیــروزی نهضــت مشــروطه،
واژههــا و مفاهیمــی را بــه کار میبــرد کــه بعدهــا در میــان اصــاح طلبــان تجــدد
خــواه درون طبقــه حاکــم و بیــرون از آن رواج عــام مییابــد .او تعریفــی از قانــون
بــه دســت میدهــد کــه فراتــر از مفهــوم ســنتی آن مــیرود و در واقــع ،گامــی
ضــروری بــرای وارد شــدن در فضــای سیاســی مــدرن اســت .قانــون نــزد ملکــم
خــان عبــارت اســت از «هــر حکمــی کــه از حکومــت صــادر شــود و مبنــی بــر
صــاح عامــه طایفــه باشــد و اطاعــت آن بالمســاوی بــر افــراد طایفــه الزم بیایــد».
(رســالهها )31،او اختیــار وضــع و اجــرای قانــون را بــا حکومــت میدانــد ،امــا در
عیــن حــال بــر ضــرورت جدایــی ایــن دو اختیــار تاکیــد مـیورزد و آن را بــرای نظــم
و پیشــرفت حکومــت الزم میشــمارد .او حکومتهایــی را کــه در آنهــا جدایــی ایــن
دو اختیــار ،یــا بــه زبــان امروزیهــا تفکیــک قــوا ،رعایــت میشــود ســلطنت معتــدل
مینامــد .نمونههــای ســلطنت معتــدل بــرای وی انگلســتان و فرانســه اســت؛ امــا بــا
توجــه بــه شــرایط آن روز ایــران و اینکــه مخاطــب «کتابچــه» درباریــان و نهایتاًخــود
ناصرالدیــن شــاه اســت ،او بــا مصلحــت اندیشــی واقــع بینانـهای اظهــار مـیدارد کــه
«اوضــاع ســلطنتهای معتــدل بــه حالــت ایــران اصـ ً
ا مناســبتی نــدارد .چیــزی کــه
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بــرای مــا الزم اســت ســلطنتهای مطلــق اســت ».امــا بالفاصلــه اضافــه میکنــد
«ســلطنت مطلــق نیــز بــر دو قســم اســت :یکــی ســلطنت مطلــق منظــم و دیگــری
ســلطنتهای مطلــق غیــر منظــم .در ســلطنت مطلــق منظــم مثــل روس و ن َمســه
[اتریــش] و عثمانــی اگرچــه پادشــاه هــر دو اختیــار حکومــت را کام ـ ً
ا بــه دســت
خــود دارد و لیکــن بــه جهــت نظــم دولــت و حفــظ قــدرت شــخصی خــود ایــن دو
اختیــار را هرگــز مخلــوط هــم اســتعمال نمیکنــد( ».رســالهها )32،بــه عقیــده
وی ،در ســلطنتهای معتــدل وضــع قانــون بــا ملــت اســت و اجــرای آن بــا پادشــاه،
امــا در ســلطنتهای مطلــق هــر دو اختیــار وضــع و اجــرای قانــون بــا پادشــاه
اســت .توصیــة او بــرای ایــران ســلطنت مطلــق منظــم اســت ،بــه ایــن معنــا کــه
پادشــاه ایــن دو اختیــار را باهــم خلــط نکنــد و ایــن دو وظیفــه متفــاوت را بــه
دو مجلــس مجــزا واگــذارد ،یعنــی «مجلــس وزرا» بــه عنــوان مجــری قوانیــن و
«مجلــس تنظیمــات» در مقــام وضــع کننــدة قوانیــن( .رســالهها)38،
درســت اســت کــه ملکــم در طــرح اصالحــی خــود اختیــار وضــع قانــون و
اختیــار اجــرای قانــون را حــق شــاه میدانــد امــا در عیــن حــال متذکــر میشــود
کــه «اجــرای [اداره] حکومــت ایــران بــر قانــون اســت» و در بیــان «وضــع قانــون»
و «اعتبــار قانــون» شــرط اول را ایــن قــرار میدهــد کــه «قانــون بایــد بیــان ارادة
شاهنشــاهی و متضمــن صــاح عامــة خلــق باشــد» (رســالهها )38،نکتــه مهــم در
ایــن شــرط «صــاح عامــة خلــق» اســت کــه نــه تنهــا عیــن ارادة شاهنشــاهی تلقــی
نشــده بلکــه در واقــع ،ارادة شاهنشــاهی را مشــروط کــرده اســت .پیــش از ایــن
نیــز ملکــم قانــون را حکمــی دانســته بــود کــه مبنــی بــر صــاح عامــه باشــد .ایــن
تعریــف از قانــون عمـ ً
ا «ارادة شاهنشــاهی» را محــدود میکنــد و بــه ایــن ترتیــب،
مــا بــا مفهومــی از دســتگاه حکمرانــی روبــهرو میشــویم کــه بــا تصــور ســ ّنتی
«چوپــان و گلــه» کام ـ ً
ا متفــاوت اســت .ملکــم در رســالة دیگــری بــه نــام «دفتــر
قانــون» کــه ظاهــرا ً اندکــی پــس از «دفتــر تنظیمــات» نوشــته شــده ،بــر ایــن نکتــه
تاکیــد مـیورزد کــه «الزمــة قانــون ایــن اســت کــه حکمـاً از دســتگاه قانــون صــادر
شــود؛ بنابرایــن آن قــراری کــه پادشــاه یــا فــان وزیــر یــا فــان حکیــم بنویســند،
آن قانــون نخواهــد بــود .در صورتــی کــه بهتــر از جمیــع قوانیــن روی زمیــن باشــد،
بهتــر از جمیــع احــکام مجــری شــود ،بــاز قانــون نخواهــد بــود .منتهایــش حکــم
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خــوب خواهــد بــود؛ زیــرا چنانکــه گفتیــم ،قانــون بایــد المحالــه از دســتگاه قانــون
صــادر بشــود( ».رســالهها )116-115،نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ملکــم خــان
بــا تعریفــی کــه از قانــون و منشــأ آن بــه دســت میدهــد ،عم ـ ً
ا ســلطنت مطلقــه
را بــه ســلطنت معتــدل تبدیــل میکنــد و ایــن نکتــهای نیســت کــه از چشــم
سیاســتمداران ســنتی دربــار و خــود ناصرالدیــن شــاه مخفــی بمانــد .او از ایــن هــم
فراتــر مــیرود و پرســش اساســی جایــگاه و وظیفــة دولــت در جامعــه را مطــرح
میســازد« :ایــن همــه مخــارج و صدمــات مالــی و جانــی کــه رعیــت ایــران بــه
جهــت حفــظ دســتگاه دیــوان متحمــل میشــود آیــا بــا عــوض اســت یــا عوضــی
هــم دارد؟ دســتگاه حکمرانــی ایــران در عــوض ایــن ده کــرور تومــان [مالیــات] و در
عــوض خــون ایــن صــد هــزار ســرباز رعیــت چــه میدهــد و چــه بایــد بدهــد؟» او در
پاســخ بــه ایــن پرســشها در ادامــه مینویســد:
در کل ایــران پنــج نفــر نداریــم کــه مقصــود اســتقرار دیــوان

را فهمیــده باشــند .نجبــای مــا خیــال میکننــد مقصــود از

دولــت حفــظ خانوادههــای بــزرگان اســت .عامــة مــردم خیــال
میکننــد کــه گــذران جمیــع ایشــان را دولــت بایــد بدهــد.

حتــی خوشــنویسهای مــا خیــال میکننــد چــون دایــرة

نــون را خــوب گــرد میکشــند ،بایــد دولــت آنهــا را در جمیــع

جهــات مســتغنی دارد .رعیــت مــا بــه هیــچ وجــه نمیدانــد کــه

از دســتگاه دیــوان چــه بایــد بخواهــد و از آن طــرف دســتگاه
دیــوان هیــچ نمیدانــد کــه بــه رعیــت چــه بایــد بدهــد .بــه

واســطة ایــن اغتشــاش حقــوق دیــوان و رعیــت ،تکالیــف

طرفیــن نیــز مبهــم و مغشــوش مانــده اســت .میبینیــم اغلــب
اوقــات دولــت ایــران مشــغول کارهایــی اســت کــه هیــچ ربطــی

بــه تکالیــف دولــت نــدارد و از آن طــرف ملــت نیــز از دولــت

چنــان توقعــات مینمایــد کــه بکلــی خــارج از حقــوق ملــی

اســت .خوبــی یــک دولــت موقــوف بــه درســتی اجــرای تکالیف
اوســت .چــه توقــع میتــوان کــرد از یــک دولتــی کــه هنــوز از
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تکلیــف خــود اطالعــی نــدارد .تکلیــف دولــت ایــران چیســت؟

تکلیــف عامــة دول ســه چیــز اســت :اول -حفــظ اســتقالل
ملــی ،دویــم -حفــظ حقــوق جانــی ،ســیم -حفــظ حقــوق

مالــی .خــارج از ایــن ســه عمــل هیــچ تکلیفــی بــر دولــت وارد

نیســت ...ملــت انگلیــس از دولــت خــود متوقــع نیســت کــه

فــان کارخانــه را بســازد ،یــا فــان کــوه را ســوراخ کنــد ،یــا
فــان معــدن را در بیــاورد؛ امــا هــرگاه دولــت در اجــرای ســه

تکلیــف خــود ذرهای کوتاهــی نمایــد ،اولیــای چنــان دولــت
فــی الفــور گرفتــار اشــد عقوبــت میشــوند .در ایــران دولــت

مشــغول همــه چیــز میشــود مگــر آن ســه تکلیفــی کــه

الزمــة وجــود دولــت اســت( .رســالهها)115-114،

اگــر توجــه کنیــم کــه ملکــم خــان ایــن ســخنان را نزدیــک بــه نیــم قــرن پیــش از
مشــروطیت گفتــه و اکنــون بیــش از یــک قــرن پــس از مشــروطیت تذکــرات وی هنــوز
یــادآور بخشــی از مســائل جامعــة امــروز مــا اســت ،بــه اهمیــت اندیشـههای وی و نیــز
تــداوم معضــات حــل نشــدة خــود پــی خواهیــم بــرد .میــرزا ملکــم خــان از معــدود
پیشــگامان جنبــش تجــدد خواهــی در ایــران اســت کــه بــه رابطــة ضــروری میــان
اقتصــاد و سیاســت در دنیــای جدیــد پــی بــرده و بــر آن پــای میفشــرد .او در رســاله
«اصــول ترقــی» ،در ســال  1301ه.ق .بــا زبانــی ســاده ،مبانــی اقتصاد مــدرن و رابطة آن
بــا سیاســت را بیــان مـیدارد« .اســاس آبــادی دنیــا» ،یــا پیشــرفت اقتصــادی بــه زبــان
امــروزی ،بــه بیــان وی ،در گــروی «امنیــت مالــی و جانــی» اســت( .رســالهها)185،
بــا توجــه بــه اینکــه تأمیــن امنیــت جانــی و مالــی ،وظیفــة حکومــت اســت ،بنابرایــن،
الزمــة پیشــرفت اقتصــادی ایــن اســت کــه دولــت بــه وظایــف اصلــی خــو بــه درســتی
عمــل کنــد .او منظــور خــود از «امنیــت جانــی و مالــی» را در رســالة «دفتــر قانــون» به
عنــوان «ضمانــت حقوقــی جانــی و مالــی» مــردم کــه دســتگاه حکومتــی عهــده دار آن
اســت توضیــح میدهــد( .رســالهها )117،صیانــت از حــق حیــات و حــق مالکیــت کــه
مبنــای اصلــی اندیشــة سیاســی-اقتصادی مــدرن را تشــکیل میدهــد در مرکــز توجــه
ملکــم قــرار دارد و آن را اســاس آبادانــی دنیــا میدانــد.
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ملکــم در رســالة کوتــاه و پرمغــز «اصــول ترقــی» ،نشــان میدهــد کــه فزونــی
آبادانــی و ثــروت براســاس «علــوم فرنگســتان» از چــه راه ممکــن اســت و چگونــه
دول فرنگســتان توانســتهاند بــر فقــر چنــد هزارســالة خــود در ایــن چنــد ســد ســال
فائــق آینــد .او در رســالة اصــول ترقــی مینویســد« ،راه تمــول یــک ملــت نــه در
جنــگ اســت نــه در غصــب امــوال دیگــران .راه تمــول یــک ملــت منحصــر بــه ایــن
اســت کــه زیــاد کار بکنــد ،زیــاد امتعــه بــه عمــل بیــاورد ،زیــاد داد و ســتد کنــد».
(رســالهها )170،ســخنان ملکــم در واقــع انعکاســی اســت از نظریــات اقتصــاد دانــان
کالســیک مبنــی بــر اینکــه تولیــد ثــروت تابعــی از میــزان کار انســانها اســت و ایــن
خــود بــه گســترش داد و ســتد یــا تجــارت بیشــتر نیازمنــد اســت .ملکــم مینویســد،
«تکثیــر امتعــه بــدون کثــرت داد و ســتد ،بــی حاصــل و خیلــی مشــکل و اغلــب
ممــر تکثیــر امتعــه اســت( ».رســالهها )172،تولیــد
مضــر اســت .تجــارت اولیــن
ّ
بیشــتر بــرای بــازار صــورت میگیــرد و اگــر بــازاری نباشــد انگیــزهای بــرای افزایــش
تولیــد ثــروت نخواهــد بــود .او بــه درســتی بــر اهمیــت تجــارت در آبــادی ملــک یــا
تولیــد ثــروت انگشــت میگــذارد و در عیــن حــال تأکیــد مـیورزد کــه منظــور وی
از تجــارت صرفـاً مفهــوم ســنتی آن یعنــی «فقــط حمــل و نقــل و فــروش امتعــه»
نیســت« ،معنــی تجــارت در زبــان علمــی فرنگســتان خیلــی وســعت پیــدا کــرده
اســت ».توضیــح او در ایــن خصــوص بســیار مهــم اســت و نشــان میدهــد کــه او
نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار را مــد نظــر قــرار دارد:
زراعــت و معــادن و صنایــع و نقاشــی و هــر چیــز و هــر
عملــی کــه از آن پــول حاصــل میشــود ،جــزو عالــم تجــارت

میداننــد .وقتــی میگوینــد فــان ملــک زیــاد تجــارت دارد
یعنــی آن ملــک زیــاد علــم و صنایــع دارد ،زیــاد کار میکنــد،
زیــاد امتعــه بــه عمــل مـیآورد و بــا ممالــک خارجــه زیــاد داد و

ســتد میکنــد کــه در حقیقــت لفــظ تجــارت یعنــی مجمــع کل

شــرایط و اعمــال آبــادی ...مــدار آبــادی دنیــا بــر رونــق تجــارت
اســت .بــدون تجــارت زندگــی خلــق بــه پســتی زندگــی

حیوانــات خواهــد بــود( .رســالهها)172،
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او در ادامــه نکتــه بســیار مهمــی را مطــرح میکنــد کــه از آن زمــان تاکنــون،
بــا گــذار از نهضــت مشــروطه ،جریــان ملــی کــردن صنعــت نفــت و انقــاب اســامی،
گــره ناگشــوده تفکــر اقتصــادی مــا ایرانیــان را تشــکیل داده اســت .البتــه ایــن
مســئله منحصــر بــه ایــران نیســت .او مینویســد:
در ایــران جمعــی بــر ایــن عقیــده هســتند کــه تجــارت مــا بــا

فرنگســتان مــا را فقیــر و اهــل فرنگســتان را غنــی میکنــد.
ایــن عقیــده دلیــل کمــال جهالــت اســت .بــه چــه دلیــل؟ بــه

صــد دلیــل کــه همــه را بایــد در مدرســه یــاد گرفــت .در معاملة
موقتــی یــک شــخص بــا شــخص دیگــر ممکــن اســت کــه یکــی

منفعــت کنــد و یکــی ضــرر ،در مداومــت معاملــة یــک ملــک بــا
ملــک دیگــر ،حتمــ ًا هــر دو منفعــت میکننــد ...در انگلســتان

زغــال زیــاد هســت ،در روس گنــدم زیــاد ،در چیــن چــای

زیــاد عمــل میآورنــد ،در ایــران تریــاک زیــاد ،روس گنــدم

میدهــد زغــال میگیــرد ،ایــران تریــاک میدهــد چــای
میگیــرد .هــر چهــار دولــت از معاوضــة ایــن امتعــة خــود

منفعــت میبرنــد.

اهــل ایــران میگوینــد مــا طــای خالــص خــود را میدهیــم

و از فرنگســتان ماهــوت و ســاعت بلــور بــی مصــرف میآوریــم.

ایــن حــرف بــه کلــی بــی معنــی اســت .خــود ایــران نــه یــک
مثقــال طــا دارد نــه یــک مثقــال نقــره ،چنانکــه انگلیــس و
خــود فرانســه هــم نــه یــک مثقــال طــا دارنــد نــه یــک مثقال

نقــره .در ایــن ســه دولــت هر قــدر طــا و نقــره هســت ،المحاله

عــوض و معــادل امتعــهای اســت کــه از خــاک خــود بیــرون

فرســتادهاند .تجــار ایــران برنــج میدهنــد بــه روس و در
عــوض آن از روس طــا میگیرنــد ،بعــد آن طــا را میدهنــد

بــه انگلیــس و در عــوض آن ماهــوت میگیرنــد کــه در حقیقــت

ایــران برنــج داده و ماهــوت گرفتــه( .رســالهها)173-172،
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بیــش از یــک صــد و ســی ســال از ایــن تذکــرات ملکــم در رســالة «اصــول
روشــنفکران تأثیــر
ترقــی» میگــذرد امــا هنــوز هــم جمعــی از سیاســتمداران و
ِ
گــذار مــا بــر ایــن عقیــده پــای میفشــارند کــه «تجــارت مــا بــا فرنگســتان مــا را
فقیــر و اهــل فرنگســتان را غنــی» میکنــد .تاریــخ معاصــر ایــران در بســیاری از
نوشــتهها ،بــه ویــژه در آثــار متأخریــن ،بــا چنیــن رویکــردی انعــکاس یافتــه و افــکار
عمومــی را شــکل داده اســت .مــا جلوتــر بــه ایــن موضــوع بــاز خواهیــم گشــت.
ملکــم از ایــن اصــل «علــوم فرنگســتان» کــه «مــدار آبــادی دنیــا بــر رونــق
تجــارت اســت» ،طبیعتــاً نتیجــه میگیــرد هــر آنچــه مانــع ایــن رونــق شــود
موجــب تــداوم فقــر و هــر آنچــه مشــوق آن باشــد رفــاه عامــه را بیشــتر فراهــم
خواهــد آورد .بــا ایــن اســتدالل او گمرکهــای داخلــی را کــه در سراســر ایــران آن
روز رایــج بــود عامــل فقــر و فالکــت میدانــد چراکــه مانــع توســعة تجــارت بیــن
والیــات میگــردد .بــه عقیــدة وی« ،گمرکهــای داخلــه از جملــة سرمشــقهای
نــادر جهالــت داخلــی اســت( ».رســالهها )178،بعــاوه ،دســتکاری در وزن ،عیــار و
تقســیمات پــول و مغشــوش ســاختن آنهــا از دیگــر عالئــم جهالــت دولتــی و مایــة
«ننــگ ایرانــی» اســت کــه بــه تجــارت لطمــه زده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،در حالیکه
در کل فرنگســتان ،همــه تالشهــا در جهــت تأمیــن رفــاه عامــه از طریــق تولیــد
«امتعــة» بیشــتر اســت ،در ایــران «اولیــای دولــت علیــة ایــران» عمـ ً
ا خــاف ایــن
جریــان حرکــت میکننــد .توســعة راههــا و بنــادر از جملــه تدابیــری اســت کــه
«ملــل فرنگســتان» بــرای گســترش تجــارت و تولی ـ ِد ثــروت بیشــتر اندیشــیدهاند
امــا در ایــران دولتمــردان از تــرس اســتیالی خارجــی مانــع ایــن کار میشــوند.
(رســالهها)197،
ملکــم خــان بــه تأســی از اقتصاددانــان کالســیک کــه بــه نظــر میرســد بــه
خوبــی بــا اندیشههایشــان آشــنا اســت ،توضیــح میدهــد کــه بــرای تولیــد متــاع،
یــا کاال بــه قــول امروزیهــا ،ســه شــرط ضــروری اســت :اســباب طبیعــی ،کار و
ســرمایه .اینهــا در واقــع عوامــل تولیــد هســتند ،یعنــی بــرای تولیــد هــر کاالیــی
ترکیــب آنهــا ضــروری اســت .او هــر کــدام از اینهــا را بــه زبــان ســاده شــرح میدهــد
و میگویــد شــرطهای اول و دوم در ایــران حاصــل اســت ،امــا ســرمایه بــه معنــای
«آلتهــای کار و لــوازم زندگــی و پــول و علــم ،در ایــران زیــاده از حــد کــم اســت».
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جالــب اســت کــه ملکــم در توصیــف مفهــوم ســرمایه ،نــه فقــط از «آلتهــای کار»
بلکــه از «لــوازم زندگــی و پــول و علــم» هــم نــام میبــرد .او مفهومــی گســتردهتر
و امروزیتــر از ســرمایه در ذهــن دارد و بــر ضــرورت چنیــن شــرطی بــرای آبــاد
کــردن صحــرا ،اســتفاده از معــادن ،ســاختن کارخانههــا و بــه طــور کلــی تولیــد هــر
گونــه کاالیــی تأکیــد م ـیورزد و بــا تأســف میگویــد بــه علــت فقــدان ســرمایه،
«جمیــع نعمــات طبیعــی و قــوای بشــری ایــران بــی مصــرف و بــی فائــده مانــده
اســت( ».رســالهها )180،او پیشــرفت ملــل فرنگســتان از قبیــل انگلیــس و فرانســه
را ناشــی از کثــرت ســرمایه میدانــد .آنهــا کاالهــای بیشــتری میتواننــد تولیــد
کننــد چــون ســرمایههای بیشــتری دارنــد ،امــا «در عهــد مــا درد بــزرگ ملــت
ایــران قلّــت ســرمایه اســت ».بــه عقیــده ملکــم راه چــاره ایــن درد را «علمــای
فرنگســتان مدتــی اســت در دنیــا بــاز کردهانــد» ،امــا ایرانیــان از آن بــی خبرنــد:
از جملــه غرایــب غفلــت مــا یکــی همیــن فقــره اســت کــه در

ایــن مــدت صــد ســال کــه بــا فرنگســتان مــراوده داریــم ،در
میــان مــا یــک نفــر پیــدا نشــد کــه پنــج دقیقــه حــواس خــود

را صــرف تحقیــق در علــوم مالیــة فرنگســتان نمایــد و حــال
اینکــه اغلــب ترقیــات و عجایــب ایــن عهــد نتیجــه و حاصــل

ایــن علــوم فرنگســتان اســت .نمیتــوان بیــان کــرد کــه

فرنگســتان در خصــوص تولیــد و اجتمــاع و تقســیم و تکثیــر

ســرمایه چــه فنــون عمیــق و دســتگاههای بــزرگ اختــراع
کردهانــد و نمیتــوان تصــور کــرد کــه مــا خلــق ایــران از

معانــی و فائــدة ایــن فنــون چــه قــدر بــی خبــر ماندهایــم.
(رســالهها)181،

ملکــم بــه درســتی کمبود مزمــن ســرمایه در ایــران را ناشــی از ناآگاهــی ایرانیان
از «علــوم مالیــة فرنگســتان» و فقــدان نهادهــای مالــی واســطهای و در رأس آنهــا
بانــک میدانــد .او بــا زبانــی ســاده توضیــح میدهــد کــه نهــادی ماننــد بانــک
چگونــه میتوانــد پــس اندازهــای پراکنــدة مــردم را کــه بــدون اســتفاده ماندهانــد
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بــه ســرمایههای مولــد تبدیــل کنــد« .یــک زارع اســترآبادی پانصــد تومــان پــول
الزم دارد تــا از ملــک خــود هــزار تومــان منفعــت بــردارد» ،شــخص دیگــری در
تهــران «پانصــد تومــان پــول نقــد دارد امــا نمیدانــد بــا آن چــه کنــد»؛ اگــر
واســطهای آنهــا را بــه هــم پیونــد مــیداد میتوانســتند از امکانــات یکدیگــر
منتفــع شــوند« ،و لیکــن چــون ایــن دو شــخص همدیگــر را نمیشناســند ،ملــک
اســترآبادی بــی مصــرف و پانصــد تومــان تهرانــی بــی منفعــت میمانــد .در ایــران
امــاک و کرورهــای زیــادی هســت کــه بــر طبــق مثــل فــوق از همدیگــر بــی خبــر
و از دو طــرف بــی فائــده و بــی مصــرف ماندهانــد( ».رســالهها )181،بــه عقیــده
ملکــم« ،علــوم مالیــة فرنگســتان» راه چــاره را نشــان دادهانــد .بــا ایجــاد بانــک بــه
عنــوان واســطة وجــوه ،میتــوان صاحــب پــول (پــس انــداز نقــدی) و متقاضــی
پــول (ســرمایه گــذار) را بــه هــم پیونــد داد و اســباب منفعــت هــر دو را فراهــم آورد.
نتیجــة ایــن کار آبــادی ملــک و افزایــش ثــروت اســت .ملکــم در عیــن حــال بــر
ایــن نکتــه بســیار مهــم تأکیــد مـیورزد کــه در ایــران بــه علــت انــدک بــودن داد و
ســتد ،نــه تنهــا پــول کــم اســت بلکــه شــرایط معامــات و گــردش پــول بــه قــدری
مغشــوش و مشــکل اســت کــه «آن جزئــی پــول هــم کــه هســت صــد یــک فائــده
خــود را نمیبخشــد ».اینجــا او در واقــع ســرعت گــردش پــول را مــد نظــر دارد:
«یکــی از اصــول بــزرگ کــه علــوم مالیــة ایــن عهــد پیــدا و مقــرر کــرده ایــن اســت
کــه ســرمایههای مــردم هــر قــدر زودتــر و بیشــتر حرکــت بکننــد ،منافــع آن زیادتــر
خواهــد بــود ...تاجــر فرنگــی بــه توســط دســتگاههای مخصــوص کــه در جمیــع
نقــاط تجــارت دنیــا برپــا کردهانــد پــول خــود را از لنــدن بــه اســامبول و از کلکتــه
بــه پطرزبــورغ و از چیــن بــه ینگــی دنیــا بــه ســرعت بــرق میچرخانــد .بیچــاره
تاجــر ایرانــی بــه هــزار تــرس و لــرز بایــد دو ســال معطــل بشــود تــا ســرمایة محقــر
او بــرود بــه اســامبول و از آنجــا برگــردد بــه ایــران .بــا ایــن قلــت ســرمایه و عســرت
معامــات در ایــران تکثیــر امتعــه و آبــادی ملــک محــال اســت( ».رســالهها )182،او
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا ایــن وضعیــت ایــران چــه بایــد کــرد ،دو توصیــة
مهــم و منطقــی دارد :تأســیس بانــک و آوردن ســرمایه از خــارج بــه داخــل کشــور
کــه یکــی از اســباب آن همیــن بانــک اســت( .رســالهها)183-182،
نویســندة رســالة «اصــول ترقــی» پــس از توضیــح ایــن واقعیــت کــه قــدرت و
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عظمــت سیاســی و نظامــی دول فرنگســتان ریشــه در قــدرت اقتصــادی آنهــا دارد،
دوبــاره بــر اهمیــت عامــل کار در تولیــد ثــروت تأکیــد میکنــد و ایــن بــار بــه ایــن
مســئله میپــردازد کــه چــرا «همــة طوایــف روی زمیــن مثــل هــم و بــه قــدر هــم
کار نمیکننــد ».او پاســخ را آن «تدبیــر بــزرگ» میدانــد کــه «دول فرنگســتان
همــه جــا بــه کار میبرنــد و بــه یمــن قــدرت آن یــک ده هندوســتان را مبــدل
بــه کلکتــه و بیابانهــای ترکســتان را مقــر امــن و مأمــن آبــادی میســازند،
آن را بــه اصطــاح خارجــی امنیــت جانــی و مالــی میگوینــد .امنیــت جانــی و
مالــی مبنــا و شــرط و روح کار انســانی اســت .درجــة کار هــر کــس بســته بــه آن
اطمینانــی اســت کــه از حفــظ نتیجــة کار خــود دارد( ».رســالهها)185-184،
تأکیــد ملکــم بــر تضمیــن حــق مالکیــت اســت ،هرچــه ایــن تضمیــن بیشــتر
باشــد انســانها بــا رغبــت بیشــتری کار میکننــد .همیــن امــر باعــث شــده کــه
«خلــق ایــران در ممالــک خارجــه خــوب و خیلــی زیــاد کار میکننــد امــا در
ـرک
ایــران خیلــی کــم و خیلــی بــد کار میکننــد ».بــه عقیــدة وی بهتریــن محـ ّ
و مشــ ّوق مــردم بــرای کار بیشــتر و بهتــر ،اطمینــان آنهــا از امنیــت جانــی و
مالــی اســت؛ امــا ایــن اطمینــان بــه «رأفــت و عدالــت شــخص پادشــاه نیســت» و
«عدالــت شــخص پادشــاه دخلــی بــه عدالــت اداره [امــور کشــور] نــدارد ».آنچــه
بــرای عدالــت در ادارة امــور کشــور و در نتیجــه ،تضمیــن امنیــت جانــی و مالــی
مــردم ضــرورت دارد «عدالــت خانــة قوانیــن» اســت« .بــدون عدالــت خانــه و بــدون
قوانیــن و ضمانتهــای صریــح حصــول امنیــت مالــی و جانــی محــال اســت».
(رســالهها )185،همچنانکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،ملکــم بــه پیونــد منطقــی و
ضــروری میــان اقتصــاد و سیاســت بــه خوبــی آگاه اســت و بــه کــرات و بــه انحــای
مختلــف ،اهمیــت آن را گوشــزد میکنــد.
در ادبیــات ملکــم ،منظــور از «عدالــت خانــه» در واقــع نظــام حقوقــی مبتنــی بــر
قانــون بــه عنــوان ضامــن امنیــت جــان و مــال مــردم اســت ،یعنــی همــان چیــزی
کــه غربیهــا بــه آن قانــون اساســی میگوینــد و در ایــران بعدهــا عنوان «مشــروطه»
بــه آن اطــاق شــد؛ بنابرایــن ،جــای شــگفتی نیســت کــه نهضــت مشــروطه در ایران
بــا درخواســت «عدالــت خانــه» آغــاز شــد و در نهایــت بــه قانــون اساســی و متمــم
آن انجامیــد .ملکــم در رســالة نــدای عدالــت ( 1323ه.ق ).کــه یــک ســال پیــش

اندیشههای تجدد طلبانه ،نهضت مشروطه و تحوالت ناشی از آن

از آغــاز نهضــت مشــروطه نوشــته و در ســفر مظفرالدیــن شــاه بــه اروپــا تقدیــم
او کــرده بــود ،در خصــوص الزامــات برقــراری امنیــت جانــی و مالــی مینویســد،
«در یــک ملــک چنــان دســتگاهی مقــرر شــود کــه هیــچ امیــر ،هیــچ وزیــر ،هیــچ
پادشــاه ،هیــچ امپراطــور ،خــواه بــا انصــاف خــواه بــی رحــم ،خــواه دارای فضائــل
خــواه مملــو از شــقاوت ،در هیــچ صــورت ،هرگــز بــه هیــچ وجــه نتوانــد بــدون
حکــم عدالــت قانونــی بــه حقــوق هیــچ کــس بــه قــدر ذرهای خلــل وارد بیــاورد».
(رســالهها )142-141،ایــن در واقــع ،همــان نظــام سیاســی مبتنــی بــر حکومــت
قانــون اســت کــه بــه آرمــان و خواســته اصلــی مشــروطه طلبــان تبدیــل شــد.
ارزیابیهــا در خصــوص میرزاملکــم خــان ناظــم الدولــه بســیار متفــاوت و بعضـاً
متناقــض اســت .محیــط طباطبایــی بــه رغــم اشــاره بــه شــخصیت «خــود پرســت»
و «طمــع و غضــب ملکــم» ،او را از «پیشــقدمان حکومــت مشــروطه» میدانــد و در
خصــوص تأثیــر وی بــر نهضــت مشــروطه مینویســد:
اگــر کســی بــه دقــت اصــول قانونــی را کــه او در کتابچــة غیبی و

دفتــر قانون پیشــنهاد کــرده با آنچــه مشــیرالدوله و ســعدالدوله

در نظــام نامــة اساســی و ســپس در متمــم قانــون اساســی بــه
رشــتة تحریــر در آوردهانــد مقایســه نمایــد آنوقــت بــه میــزان

تأثیــری کــه ایــن مــرد در تفهیــم و تعلیــم اصــول قانونــی و
اصالحــات نســبت بــه پیــش آهنــگان نهضــت مشــروطه داشــته
آشــنا خواهنــد شــد( .محیــط طباطبایــی ،یــح)

حامــد الــگار کــه از منتقدیــن سرســخت میــرزا ملکــم خــان اســت و او را بــه
«شــارالتان بــازی»« ،دورویــی»« ،جــاه طلبــی و توطئــه گــری» متهــم میکنــد،
بــا ایــن همــه منکــر تأثیــر گــذاری او نیســت« :آثــار ملکــم عامــل عمــدة آشــنایی
مــردم ایــران بــا عقایــد جدیــد دربــارة حکومــت و سیاســت بــود( ».الــگار)270،
امــا دیدگاههــای همــا ناطــق در نقــد بــی محابــای ملکــم از ایــن جهــت بســیار
غالــب روشــنفکری در جامعــة مــا
معنــا دار اســت کــه انعــکاس دهنــدة نــگاه
ِ
اســت .همــا ناطــق ،نــه تنهــا رفتــار و اقدامــات سیاســی وی ،بلکــه اندیشـههایش
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را نیــز خطرنــاک و خائنانــه میدانــد:
بــه جــرأت میتــوان گفــت آنچــه ملکــم بــه عنــوان اصــول

ترقــی و غیبگویــی و چــاره جویــی بــرای دولــت و ملــت بــی
خبــر ایــران ارائه مـیداد جزئــی از عقایــد اســتعماری آن روزگار

بــه شــمار میرفــت و او ،همچنانکــه خواهیــم دیــد ،نــه تنهــا

در نفــوذ اســتعمارگران و مســتعمره چیــان بــه ایــران نقشــی بــه

ســزا داشــت بلکــه در برهههایــی از زندگــی جــزو همانــان بــه
شــمار میرفــت( .ناطــق)1354،182،

بــه عقیــدة وی« ،ملکــم همــة عمــر دولــت و ملــت ایــران را بفریفــت»
(ناطــق )1354،191،البتــه ایــن مــورخ در مقال ـهای در دو دهــه بعــد ،داوریهــای
اولیــة خــود را قــدری تعدیــل کــرد:
مــن بــا ناپختگــی یــک ســره همــة گفتــار و کــردار او را طــرد
میکــردم .جملــه خدماتــش را نادیــده میگرفتــم ،امــروز بــر
آنــم کــه ملکــم خــان بــا رویــة سیاسـیاش ،نــه تنهــا اندیشــة

قانــون خواهــی را در ایــران پیــش بــرد ،بلکــه بــه ســالهایی کــه

ترکیــه در کار کشــتار عیســویان بــود ،بــا روشــنگریها و پــا در

میانیهایــش از ســرایت ارمنــی آزاری در ایــران جلــو گیــری

نمــود( .ناطــق ،1376 ،مجلــة کلــک)

امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــه رغــم تأثیــر نوشــتههای ملکــم بــر نهضــت
مشــروطه ،برخــی تفکــرات و مالحظــات بســیار مهــم وی ،بــه ویــژه دربــارة مســائل
اقتصــادی و تبعــات سیاســی آنهــا ،نــه تنهــا از ســوی ســران مشــروطه خــواه مــورد
توجــه قــرار نگرفــت ،بلکــه آنهــا در مــواردی در مســیر کامــ ً
ا متفــاوت نظــرات
وی گام برداشــتند .توصیــة اکیــد وی بــه گســترش تجــارت بــا خــارج و تشــویق
ســرمایه و کمپانیهــای خارجــی بــه فعالیــت در داخــل ایــران ،از همــان ابتــدای
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نهضــت مشــروطه بــا ســو ظــن و مخالفــت روبـهرو شــد .بینــش عمیــق وی مبنــی
بــر ایــن کــه تجــارت عرصــة تأمیــن منافــع متقابــل اســت و «مــدار زندگــی دنیــا
امــروز بــر تجــارت دنیاســت» فهمیــده نشــد .او بارهــا هشــدار داده بــود کــه «خبــط
دائمــی اهــل ایــران در تحقیــق تجــارت ایــن اســت کــه خیــال میکننــد خلــق
یــک ملــک میتواننــد در عالــم تجــارت یــک ملــک را غــارت کننــد ...بــد گمانــی
و احتــراز از کمپانیهــای خارجــه تــا امــروز دلیــل بــر بــی علمــی مــا و ســد
آبــادی ایــران بــوده ،بایــد از روی اطمینــان علــم ،ایــن ســد را از میــان برداشــت».
(رســالهها )192-191،ملکــم در واقــع مدافــع رویکــردی بــود کــه بعدهــا از ســوی
چپگرایــان و ناسیونالیســتها «عقایــد اســتعماری» خوانــده شــد و بســیاری از
مشــروطه طلبــان بــه مخالفــت بــا آن برخاســتند .اشــتباه بــزرگ ملکــم در ایــن
بــود کــه میــان اندیشــههای اقتصادی-سیاســی آزادیخواهانــه (لیبرالــی) غربــی و
سیاســتهای دولتهــای غربــی کــه در مــوارد متعــددی مغایــر بــا آن اندیشــهها
بــود نتوانســت تفکیــک قائــل شــود .بــه ســخن دیگــر ،او متوجــه تنــش میــان منطق
سیاســی قــدرت و منطــق اقتصــادی تجــارت در دنیــای مــدرن غربــی نبــود ،در
نتیجــه ،عــدم توانایــی وی بــرای توضیــح رفتــار ســلطه طلبانــه و اســتعماری دول
غربــی ،بــه بُــرد اندیشــههای اقتصــادی درســت و منطقــی وی لطمــه زد.
 -1-2اندیشه اقتصادی مجلس اول ،قانون اساسی و متمم آن
پیــش از پرداختــن بــه اندیشــة اقتصــادی حاکــم بــر مجلــس اول و اســناد مصوب
آن بایــد بــر ایــن نکتــة مهــم تاکیــد ورزیــم کــه نهضــت مشــروطیت و بــه تبــع آن
مجلــس نخســت مشــروطه عمدتـاً و اساسـاً محصــول تــاش نخبــگان درون و بیــرون
حکومتــی بــود نــه یــک انقــاب عمومــی مردمــی .بــه ســخن دیگــر ،مجلــس اول
ثمــره تالشــهای اصــاح طلبــان درون و بیــرون حکومــت و نیــز روحانیــون روشــن
بینــی بــود کــه تــداوم شــیوه کهــن کشــورداری را نامطلــوب و حتــی ناممکــن تلقــی
میکردنــد .ایــن تالشــها از زمــان والیــت عهــدی عبــاس میــرزا در دارالســلطنه تبریز
آغــاز شــده و بــه رغــم افــت و خیزهایــی در نیــم قــرن ســلطنت ناصرالدین شــاه و ده
ســال حکومــت مظفرالدیــن شــاه تــداوم یافتــه بــود .برخــی از حکومتیــان ایــن دوران
اعــم از خــود شــاه ،وزرا و دیگــر کارگــزاران دولتــی ،بــا مشــاهده پیشــرفتهای
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شــگرف جوامــع مــدرن غربــی ،بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بــدون دســت
یابــی بــه رمــز و راز ایــن پیشــرفتها و ســازگار کــردن جامعــه ایرانــی بــا آنهــا ،حفــظ
مملکــت در مقابــل توفــان حوادثــی کــه تحــوالت دنیــای جدیــد پدیــد آورده غیــر
ممکــن اســت .مهمتریــن دســتاورد نهضــت مشــروطه تشــکیل مجلــس نماینــدگان
و تدویــن قانــون اساســی بــود کــه حکومــت و هرگونــه ا ِعمــال زور دولتــی را مشــروط
بــه قانــون میکــرد .فکــر حکومــت مبتنــی بــر قانــون ابــداع نهضــت مشــروطه نبــود
و همچنانکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد حــدود نیــم قــرن پیــش از مشــروطه میــرزا
ملکــم خــان در «دفتــر تنظیمــات» از آن ســخن گفتــه بــود و توجــه ناصرالدیــن
شــاه جــوان را بــه ایــن امــر مهــم کشــورداری بــه مثابــه رمــز پیشــرفتهای بــزرگ
جوامــع مــدرن غربــی جلــب کــرده بــود .البتــه پیــش از آن هــم ناصرالدیــن شــاه
تحــت تأثیــر محیــط ترقــی خواهانــه دارالســلطنه تبریــز ،بــه ویــژه آموزههــای میــرزا
تقــی خــان امیرکبیــر نخســتین صدراعظــم خــود ،بــه ناکارآمــدی شــیوههای کهــن
کشــور داری پــی بــرده بــود و گاه و بیــگاه وسوســه میشــد تالشــهایی را در جهــت
اصالحــات آغــاز کنــد امــا هیچــگاه در ایــن راه ثابــت قــدم نبــود.
ناصــر الدیــن شــاه بــه دنبــال عــزل میــرزا آقــا خــان نــوری (اعتمادالدلــه) از مقام
صــدارت ،دســتور بــه تأســیس شــورای دولتــی یــا بــه اصطــاح امــروزی هیئــت
وزیــران داد و تقریبـاً همزمــان بــا آن یــک نهــاد مشــورتی بــه شــیوه جدیــد تحــت
عنــوان «مجلــس مصلحــت خانــه» بــه دســتور وی تأســیس شــد .ایــن مجلــس کــه
گاه آن را «مشــورت خانــة عامــة دولتــی» نیــز مینامیدنــد وظایفــی شــبیه بــه
پارلمــان داشــت امــا اعضــای آن انتخابــی نبودنــد .شــاه در توصیــف وظایــف ایــن
مصلحــت خانــه یــا مشــورت خانــه میگفــت:
 ...عقــای مملکــت و صاحبــان افــکار صائبــه آنچــه بــرای منافــع

مملکــت و صــاح امــور خلــق تدبیــر نمــوده باشــند در آن
مجلــس حاضــر شــده ،در حضــور رئیــس مجلــس تقریــر و بیــان

نماینــد؛ و اهالــی مجلــس در صحــت و ســقم آن امعــان نظــر
کــرده ،هرکــدام را از عیــوب و نقائــص مبــرا  ...داننــد و در ورقــة
جداگانــه منــدرج ســازند کــه ابتــدا بــه عــرض رأی جهــان آرا
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برســد یــا بــه مجلــس خــاص مشــورت وزرا رجــوع شــده ،بعــد
از امضــای مجلــس مزبــور حکــم بــه اجــرای آن صــادر فرماییــم؛

و در مســائل مختلــف فیهــا حکــم طــرف غالــب [یعنــی اکثریت]

معتبــر خواهــد بــود؛ و اگــر ادلــة رد و قبــول در یــک مســئلهای

جهت مســاوات داشــته باشــند [یعنــی عــدة موافقــان و مخالفان

برابــر باشــند] بعــد از رجــوع بــه مجلــس خــاص ،دلیــل هــر
کــدام از طرفیــن را کــه آرای وزرا تقویــت نمایــد ،حکــم طــرف

غالــب خواهــد داشــت.

 ...از تکالیــف ایــن مجلــس نخواهــد بــود کــه در امــور
پولیطیکیــه گفتگــو نماینــد مگــر وقتــی کــه از جانــب ســنی

الجوانــب همایــون اذن بخصــوص داده شــود؛ و بلکــه تکالیــف
مجلــس مزبــور ایــن اســت کــه در امــور مملکتــی از قبیــل
ترویــج تجــارت و انتشــار علــوم و اختــراع صنایــع و اجــرای
قنــوات و انهــار و غــرس باغــات اشــجار و راه انداختــن معــادن

و ســاختن راههــا و توفیــر مداخــل و تقلیــل مخــارج و اشــاعة

دالیــل عــدل و انصــاف و رفــع بواعــث ظلــم و اجحــاف و ازدیــاد

نفــوس خالیــق و حفــظ صحــت آنهــا و امثــال ذالــک محــاوره
نماینــد( .آدمیــت ،1392،صــص )59-58

شــورای دولتــی و مجلــس مصلحــت خانــه بــه توصیفــی کــه آمــد دو نهــاد
سیاســی جدیــد بودنــد کــه بــا الهــام از شــیوة کشــور داری جوامــع مــدرن تأســیس
شــدند و بــا ریاســت میــرزا جعفــر خــان مشــیرالدوله بــر هــردوی آنهــا ،آغــاز بــه
کار کردنــد .میــرزا جعفــر از اقــوام میــرزا بــزرگ (قائــم مقــام فراهانــی) و از پنــج
محصــل اعزامــی بــه انگلســتان در دورة عبــاس میــرزا بــود .او کــه در انگلســتان درس
مهندســی خوانــده بــود از اعضــای دســتگاه دولتــی نائــب الســلطنه در آذربایجــان بــه
شــمار میآمــد و ماننــد امیرکبیــر از دســت پــروردگان میــرزا بــزرگ بــود ،امــا بــه
علــت تحصیــل و اقامــت انگلســتان ،از شــیوههای دولتــی انگلیســی تأثیــر پذیرفتــه
بــود( .اجاللــی )92-90 ،مجلــس مصلحــت خانــه و شــورای دولتــی گامهایــی مثبــت
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در جهــت اصــاح شــیوة کهــن کشــورداری بودنــد امــا از آنجــا کــه ناصرالدیــن شــاه
ارادة راســخی بــرای پیــش بــردن اصالحــات نداشــت و اکثریــت درباریــان منافــع
خــود را در تضــاد بــا هرگونــه تغییــر در شــیوة ســنتی مرســوم میدیدنــد ،ایــن
اقدامــات راه بــه جایــی نبــرد .از ایــن دســت اقدامــات نیمــه کاره در ســالهای بعــد
بــه ویــژه در دورة میــرزا حســین خــان سپهســاالر هــم صــورت گرفــت و بــا مخالفــت
برخــی درباریــان مرتجــع ابتــر مانــد.
و باالخــره ،ناصرالدیــن شــاه پــس از ســفر ســوم خــود بــه اروپــا و مشــاهده
پیشــرفتهای ایــن جوامــع ،بــرای چندمیــن بــار بــا شــور و حــرارت زایدالوصفــی
بــه فکــر اصالحــات افتــاد .او در ربیــع االول  1307ه.ق .وزیــران و شــاهزادگان را
احضــار کــرد و خطــاب بــه آنــان گفــت« :در ایــن ســفر آنچــه مالحظــه کردیــم تمــام
نظــم و ترقــی اروپ بــه جهــت ایــن اســت کــه قانــون دارنــد .مــا هــم عــزم خــود را
جــزم نمودهایــم کــه در ایــران قانونــی ایجــاد نمــوده ،از روی قانــون رفتــار نماییــم.
شــما بنشــینید و قانونــی بنویســید؛ و در ایــن خصــوص آنقــدر تاکیــد و اصــرار
کردنــد و مبالغــه نمودنــد کــه از حــد و حصــر گذشــت ».هیئتــی پنــج نفــری بــه
ریاســت عبــاس میــرزا ملــک آرا کــه بــه اصــول قانونگــذاری غربــی آشــنا بــود مأمــور
قانــون نویســی شــد .همیــن شــاهزاده ملــک آرا در خاطــرات خــود دربــارة ســخنان
ناصرالدیــن شــاه در آن مجلــس مینویســد« :چیــزی میفهمیدیــم نتوانســتیم
عــرض کنیــم کــه بنــد اول قانــون ســلب امتیــاز و خودســری از شــخص همایــون
اســت و شــما هرگــز تمکیــن نخواهیــد فرمــود .العــاج همــه بلــی بلــی گفتیــم».
(آدمیــت ،1355،ص  )14ایــن بــار هــم اقداماتــی آغــاز شــد کــه طبــق معمــول
بــه علــت عــدم پیگیــری شــاه و کار شــکنی آشــکار و پنهــان برخــی درباریــان و
شــاهزادگان واپســگرا نیمــه کاره مانــد .بــا ایــن همــه بــا همــکاری امیــن الدولــه و
برخــی از یــاران ســابق سپهســاالر ،متنهایــی از قوانیــن اروپایــی بــه زبــان فارســی
ترجمــه شــد و جزوههایــی فراهــم آمــد .درســت اســت کــه مخالفــان اصالحــات
بــا انتقــاد از ایــن قوانیــن مانــع بــه ســرانجام رســیدن قانــون نویســی شــدند
امــا نتوانســتند مانــع نفــوذ روزافــزون اندیشــة قانــون خواهــی در درون دســتگاه
حکومتــی شــوند .حــدود دو ســال بعــد (رجــب  )1309در پــی اعتــراض بــه انحصــار
نامــة رژی دوبــاره موضــوع قانــون خواهــی در دربــار ناصــری مطــرح شــد و میــرزا
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محســن خــان مشــیرالدوله بــه وزارت عدلیــه برگزیــده شــد .ایــن ترقــی خــواه آشــنا
بــه مبانــی حکومــت مــدرن در فکــر ایجــاد هیئــت «وزرای مســئول» و «دســتگاه
عدالــت و عدلیــه» مســتقل بــود ،امــا در آن زمــان موفــق بــه ایــن کار نشــد .پــس
از پنــج ســال ( 1314ه.ق ،).در زمــان مظفرالدیــن شــاه بــود کــه او توانســت الیحــة
قانونــی مربــوط بــه هیئــت وزیــران مســئول را تهیــه کنــد و آن را بــه صحــة شــاه
برســاند( .آدمیــت ،1355،صــص )16-15
قانــون خواهــی و فکــر ایجــاد مجلــس (پارلمــان) در زمــان ســلطنت دهســالة
مظفرالدیــن شــاه گســترش بیشــتری در درون دســتگاه حکومتــی یافــت کــه البتــه
از تحــوالت و مبــارزات فکــری بیــرون از دســتگاه حکومتــی شــدیدا ً متأثــر بــود.
شــاه جدیــد قاجــار بیــش از ســلف خــود بــه اصالحــات سیاســی عالقــه نشــان
م ـیداد امــا تــوان و جســارت چندانــی بــرای انجــام ایــن کار نداشــت .همچنانکــه
مهدیقلــی هدایــت (مخبــر الســلطنه) در خاطــرات خــود مینویســد« :مــن از روی
علــم شــهادت میدهــم کــه اســتقرار مجلــس از اول تــا آخــر آرزوی مظفرالدیــن
شــاه بــود تهــور اجــرا نداشــت تــا صورتـاً مجبــور شــد ،البتــه بــر کماهــی امــر وقــوف
نداشــت( ».مخبــر الســلطنه )144،او برحســب همیــن تمایــات اصالحطلبــی خــود،
شــخصیت ترقــی خــواه و روشــن اندیشــی ماننــد امیــن الدولــه را در ســال 1314
ه.ق .بــه مقــام صــدر اعظمــی برگزیــد .گرچــه دوران صــدارت او بیــش از یــک ســال
و دو مــاه طــول نکشــید امــا در ایــن مــدت کوتــاه اصالحــات مهمــی را در دســتگاه
دولتــی آغــاز کــرد کــه در واقــع پیــش درآمــد خواســتههای نهضــت مشــروطیت
در ده ســال بعــد بــود .او مجلــس شــبه قانونگــذاری بــه نــام «مجلــس مخصــوص
دولتــی» را بــا مســئولیت تنظیــم نقشــة اصالحــات عمومــی تأســیس کــرد کــه یــاد
آور مجلــس مصلحــت خانــة زمــان ناصرالدیــن شــاه و میــرزا جعفــر خــان مشــیر
الدولــه بــود .ایــن مجلــس ابتــکار خــو ِد امیــن الدولــه بــود و غیــر از «مجلــس وزرای
مســئول» بــود کــه در رجــب  1324ه.ق .بــه توشــیح مظفرالدیــن شــاه رســید.
 ...مجلســی کــه امیــن الدولــه بــه تأســیس آن اقــدام کــرد

در معنــی برتــر از مجلــس وزرای مســئول بــود ،خصلــت
قانونگــذاری داشــت و ذاتــ ًا میتوانســت در جهــت مجلــس
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ملــی تکامــل یابــد .نســخة اصــل الیحــة قانونــی بــه خــط و

انشــای امیــن الدولــه در دســت اســت و در ربیــع الثانــی 1315

بــه امضــای مظفرالدیــن شــاه رســیده .عنــوان آن در تشــکیل

«مجلــس مخصــوص دولتــی» بــه نــام «مجلــس اعیــان» اســت،

امــا در معنــی مفهــوم سیاســی وســیعتری دارد .مجلســی بــود
دارای مصونیــت سیاســی و بــا مســئولیت تنظیــم نقشــههای

اصالحــات مملکتــی و هــر کــس آزاد بــود هــر فکــر و نقش ـهای
دارد بــرای مطالعــه بــه آن مرجــع عرضــه بــدارد .روح ایــن

قانــون را نــه از اســمش بلکــه از محتــوای مجمــوع مــواردش

بایــد شــناخت( .آدمیــت ،1355 ،ص )107

بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه در آســتانه نهضــت مشــروطه ،دولتمــردان
حاکــم بــر ایــران و در رأس آنهــا خــود شــاه قاجــار بــا مفهــوم مجلــس بــه معنــای
پارلمــان ،یعنــی قــوه مقننــه مســتقل از قــوه مجریــه ،کــم و بیــش آشــنایی داشــتند
و حتــی تالشــهایی ،هرچنــد پراکنــده و متزلــزل ،در جهــت اســتقرار آن صــورت داده
بودنــد .ویژگــی نهضــت مشــروطه ایــن بــود کــه ارادة اصالحــات حکومتــی ایــن بــار
نــه صرف ـاً از ســوی برخــی قشــرهای ترقــی خــواه درون دســتگاه حکومتــی بلکــه
عمدتـاً از بیــرون ایــن دســتگاه مطالبــه میشــد .مجلــس مشــروطه و برقــراری نظــام
پارلمانــی در ایــران ،در ســایه مبــارزات اقشــار مختلــف مــردم ،بــه ویــژه بازاریــان،
اصنــاف و روحانیــان ،در اعتــراض مســالمت آمیــز بــه اســتبداد عمــال حکومتــی بــه
دســت آمــد .مجلــس اول ثمــره انقــاب بــرای زیــرو رو کــردن نظــام حکومتــی نبــود
بلکــه محصــول مصالحــة ترقــی خواهــان و خیرخواهــان مســالمت جــوی بیــرون و
درون دســتگاه حکومتــی بــود؛ امــا ایــن مصالحــة تاریخــی را افراطیــون و زیــاده
خواهــان «انقالبــی» از یــک ســو و محافظــه کاران و «ارتجاعیــون» حکومتــی ،از
ســوی دیگــر برهــم زدنــد و نهایتـاً نهضــت صلــح آمیــز اولیــه بــه خشــونت کشــیده
شــد و مجلــس اول مشــروطه بــا بــه تــوپ بســته شــدن آن بــه دســتور محمــد علــی
شــاه تعطیــل شــد .بــا ایــن همــه تصمیمــات مجلــس اول و مصوبــات مهــم آن از
جملــه قانــون اساســی مشــروطه و متمــم آن مســیر بعــدی زندگــی سیاســی ایرانیان
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را رقــم زدنــد.
اندیشــة اقتصــادی مشــروطه خواهــان و نخبــگان حاضــر در مجلــس اول هماننــد
اندیشــة سیاســی آنهــا متأثــر از دو گرایــش کلــی بــود ،یکــی اصــاح طلبــان
محافظــه کار کــه عمدتـاً بــه دســتگاه حکومتــی نزدیــک بودنــد یــا درون آن جــای
داشــتند و دیگــری مبارزانــی از جامعــة مدنــی کــه خواهــان تحــوالت عمیقتــری
بودنــد .گــروه نخســت کــه برخــی از آنهــا تحصیلکــردگان خــارج و کــم وبیــش آشــنا
بــا ســازوکارهای سیاســی-اقتصادی دنیــای مــدرن بودنــد ،وظیفــة تنظیــم نظــام نامه
مجلــس ،قانــون اساســی و ســپس متمــم آن را بــه عهــده گرفتنــد .ایــن گــروه
اکثریــت مجلــس را تشــکیل میدادنــد؛ و گــروه دوم کــه در اقلیــت بودنــد بیشــتر
تحــت تأثیــر روشــنفکرانی قــرار داشــتند کــه آرمانشــان انقــاب کبیــر فرانســه بــود،
البتــه بــدون اینکــه درک درســتی واقعـاً از آن داشــته باشــند .تاکیــد گــروه نخســت
بــر محــدود و مشــروط کــردن قــدرت سیاســی حاکــم بــه قانــون یــا بــه اصطــاح
برقــراری حکومــت قانــون بــود کــه در آن جــان و مــال مــردم در امــان باشــد.
آنهــا پیشــرفت اقتصــادی و رفــاه مــردم را در حفاظــت از حقــوق مالکیــت افــراد
میدانســتند .ســابقة ایــن فکــر بــه دهههــا قبــل بــه ویــژه دوران ناصرالدیــن شــاه
بــر میشــود کــه نهایتـاً بــه صــدور «اعــان رســمی» رمضــان  1305منجــر شــد .در
ایــن فرمــان یــا اعــان کــه حــدود بیســت ســال پیــش از پیــروزی نهضــت مشــروطه
صــادر شــد ،ناصــر الدیــن شــاه «حفــظ جــان و مــال رعایــای ممالــک محروســة
ایــران» را تکلیــف خــود دانســته و تصریــح میکنــد کــه «مــردم مالــک جــان و مــال
خــود بــوده و در کمــال ســعادت و راحــت در اموریکــه مایــة تمــدن و منشــأ تمکــن
اســت مشــغول باشــند» و ادامــه میدهــد:
عمــوم رعایــای مــا نســبت بــه جــان و مــال خــود آزاد و مختــار

هســتند کــه بــدون هیــچ تــرس و واهمــه هــر قســم تصرفــی در
امــوال خــود بخواهنــد بنماینــد و بــه هــر کاری از اجتمــاع پــول

و انعقــاد کمپانیهــا از بــرای ســاختن کارخانههــا و راههــا و بــه
هــر رشــته از رشــتههای تمــدن و تمکــن اقــدام نماینــد اســباب

رضــای خاطــر و خشــنودی مــا اســت و حفــظ آن بــر عهــدة مــا
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اســت و احــدی حــق و اختیــار دســت انــدازی یــا تصــرف یــا

مداخلــه در جــان و مــال و سیاســت و تنبیــه رعایــای دولــت
ایــران نخواهــد داشــت مگــر اینکــه در اجــرای حکــم شــرع و

عــرف باشــد( .تاریخچــه ســی ســاله)5 ،

بــه دنبــال صــدور ایــن فرمــان ،شــاه در ســام عــام مضمــون آن را تکــرار
میکنــد کــه «احــدی اختیــار تعــدی بــه جــان و مــال مــردم را نــدارد» .در ایــن
میــان یکــی از در باریــان میگویــد «هیچکــس چنیــن حقــی را نــدارد مگــر
اعلیحضــرت پادشــاه» .شــاه حــرف او را قطــع میکنــد کــه «نخیــر شــاه هــم حــق
نــدارد( ».آدمیــت ،1355،ص  )11ایــن اعــان و رویکــرد شــاه قاجــار بــه آن نشــان
میدهــد کــه ضــرورت حکومــت قانــون و حفاظــت از حقــوق مالکیــت مــردم و آزادی
آنهــا در «هــر قســم تصرفــی در امــوال خــود» بــرای رســیدن بــه «تمــدن و تمکــن»
امــری کــم و بیــش شــناخته شــده حتــی در درون دســتگاه حکومتــی بــود؛ امــا
ایــن فکــر و تمایــل هیچــگاه در دوران ناصرالدیــن شــاه بــه اصالحــات ملموســی
در نظــام حکومتــی منجــر نشــد چراکــه برخــی از درباریــان و در رأس آنهــا خــود
شــاه از تبعــات چنیــن اصالحاتــی واهمــه داشــتند و نهایتــاً اعالنهایــی از ایــن
دســت از قــوه بــه فعــل در نمیآمــد و در حــد حــرف باقــی میمانــد یــا نیمــه
کاره رهــا میشــد .نهضــت مشــروطه و مجلــس اول تــا حــد زیــادی بــه ایــن افــکار
و آرمانهــا فعلیــت بخشــید .گــروه اقلیــت و رادیــکال مجلــس در تصمیــم گیریهــای
مهــم مجلــس چنــدان محلــی از ا ِعــراب نداشــت و بیشــتر بــه تبلیغــات ،هیاهــو و
جنجــال اشــتغال داشــت و نــه ارائــه راه حلهــای مثبــت و عملــی .نمونــهای از
ایــن رفتــار در خصــوص مســائل اقتصــادی را در مخالفــت تقـیزاده بــا طــرح رفــرم
مالــی صنیــع الدولــه میتــوان دیــد ،مخالفتــی کــه هیــچ مبنــای منطقــی نداشــت.
(آدمیــت ،1355 ،ص )454
دو دســتاورد مهــم مجلــس اول تدویــن نظــام نامــة اساســی (قانــون اساســی)
و متمــم قانــون اساســی بــود .فرمــان مشــروطیت دائــر بــر تشــکیل مجلــس ملــی
در  14جمــادی الثانــی  1324بــه طــور رســمی از ســوی مظفــر الدیــن شــاه
اعــام شــد .بــا توجــه بــه مریــض احــوال بــودن شــاه و خطــر فــوت او در آینــده

اندیشههای تجدد طلبانه ،نهضت مشروطه و تحوالت ناشی از آن

نزدیــک ،مشــروطه خواهــان بــه ســرعت دســت بــه کار شــدند و بــا تصویــب قانــون
انتخابــات ملــی و برگــزاری انتخابــات عمومــی ،مجلــس اول تشــکیل شــد .پــس از
تشــکیل مجلــس ،تعــدادی از نخبــگان و تحصیلکــردگان اقــدام بــه تدویــن نظــام
نامــة اساســی یــا قانــون اساســی کردنــد و آنــرا در تاریــخ  14ذی قعــدة 1324
بــه امضــای شــاه و ولیعهــد او محمــد علــی میــرزا رســاندند .آنچــه تحــت عنــوان
قانــون اساســی تصویــب شــد عمدتـاً ناظــر بــر چگونگــی تأســیس مجلــس ملــی یــا
پارلمــان بــود .در آن شــیوه تشــکیل مجلــس ،شــرایط انتخــاب کننــدگان و انتخــاب
شــوندگان ،وظایــف مجلــس و حــدود و اختیــارات آن و نیــز شــرایط تشــکیل مجلس
ســنا و وظایــف آن توصیــف شــده اســت .تعجیــل در نوشــتن و تصویــب ایــن ســند
موجــب شــد کــه موضوعــات مهمــی ماننــد حقــوق مــردم و ترتیــب و تنظیــم قــوای
مملکــت و روابــط میــان آنهــا کــه معمــوالً در قوانیــن اساســی تصریــح میشــود در
آن انعــکاس نیابــد .از ایــن رو مشــروطه خواهــان در صــدد برآمدنــد ســند دیگــری
را در تکمیــل اولــی تدویــن کــرده و بــه تصویــب برســانند .ســند دوم متمــم قانــون
اساســی نــام گرفــت کــه در یکصــد و هفــت اصــل در  29شــعبان  1325ق یعنــی
نزدیــک بــه ده مــاه پــس از قانــون اساســی بــه امضــای محمــد علــی شــاه رســید.
ســند دوم ظاهــر و باطــن قانــون اساســی بــه معنــای متعــارف کلمــه را داشــت .در
ســند اول مباحــث اقتصــادی و مالــی طبیعتـاً مغفــول مانــده بــود امــا در ســند دوم
اصــول روشــنی دربــارة حقــوق مالکیــت و روابــط اقتصــادی و مالــی آمــده اســت.
اصــول پانزدهــم تــا هیجدهــم متمــم قانــون اساســی مشــروطیت دربــارة تضمیــن
حقــوق مالکیــت اســت یعنــی موضوعــی کــه اغلــب تجــدد خواهــان از دیربــاز بــر
آن پــای میفشــردند و آنــرا ســنگ بنــای رونــق اقتصــادی ،افزایــش ثــروت و رفــاه
میدانســتند .مطابــق اصــل پانزدهــم« ،هیــچ ملکــی را از تصــرف صاحــب ملــک
نمیتــوان بیــرون کــرد مگــر بــا مجــوز شــرعی و آن نیــز پــس از تعییــن و تادیــة
قیمــت عادلــه اســت ».در اصــل شــانزدهم آمــده «ضبــط امــاک و امــوال مــردم بــه
عنــوان مجــازات و سیاســت ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون ».و اصــل هفدهــم
تاکیــد دارد بــر ایــن کــه «ســلب تســلط مالکیــن و متصرفیــن از امــاک و امــوال
متصرفــة ایشــان بــه هــر عنــوان کــه باشــد ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون».
(حقــدار )540،ایــن اصــول از آنجــا کــه اساسـاً ناظــر بــر حفاظــت از حقــوق مالکیــت
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مــردم در برابــر دســت درازی حاکمــان و قدرتمنــدان محلــی و مرکــزی بــود ،نگرانــی
مــردم از فقــدان امنیــت و روشــن نبــودن حقــوق خــود را تــا حــدود زیــادی برطــرف
میکــرد .تــا پیــش از ایــن تاجــران و ثروتمنــدان بــرای حفــظ داراییهــای خــود
ناگزیــر از بــاج دهــی بــه صاحبــان قــدرت سیاســی بودنــد و همیشــه در موقعیــت
بســیار آســیب پذیــری قــرار داشــتند و ایــن مانــع بزرگــی در برابــر انباشــت ســرمایه
و افزایــش ثــروت در جامعــه بــود .تضمیــن اجــرای قوانیــن مربــوط بــه صیانــت از
حقــوق مالکیــت شــرط الزم بــرای هرگونــه پیشــرفت اقتصــادی اســت .مجلــس اول با
تصویــب ایــن قوانیــن گام مهمــی در ایــن جهــت برداشــت گرچــه تحقق بخشــیدن به
آنهــا بــه تنهایــی از عهــدة مجلــس بــر نمیآمــد .بعــاوه ،در میــان مشــروطه خواهــان
اقلیتــی از افراطیــون بــا گرایشهــای سوسیالیســتی هــم بودنــد کــه اهــداف انقالبــی
و ضــد ســرمایهداری در ســر داشــتند .اینهــا همچنانکــه خواهیــم دیــد بــا اقدامــات
نابخردانــه خــود ضربههــای هولناکــی بــه نهضــت مشــروطه وارد کردنــد.
اصــول اقتصــادی مهــم دیگــر متمــم قانــون اساســی بــه مالیــه دولتــی مربــوط
اســت .نظــام ســنتی تأمیــن مالــی دولــت دائــر بــر اجــاره دادن مالیــات ایالتهــا و
گمــرکات ،تیولــداری و درآمدهــای اراضــی خالصــه بســیار ناکارآمــد و فاســد بــود بــه
طــوری کــه بــه رغــم نارضایتــی مــردم از اجحــاف عمــال و کارگــزاران حکومتــی،
دولــت همیشــه در تنگنــای مالــی قــرار داشــت .اصلهــای نــود و چهــارم تــا صــدم
متمــم قانــون اساســی ترتیبــات اخــذ مالیــات را معین کــرده و کســب هرگونــه درآمد
دولتــی را منــوط بــه قانــون میکنــد .دو اصــل بعــدی بــه موضــوع نظــارت بــر نظــام
مالــی میپــردازد .اصــل صــد و یکــم تأســیس دیــوان محاســبات بــرای نظــارت بــر
امــور مالیــه را اعــام م ـیدارد و اصــل صــد و دوم وظایــف آن را معیــن میکنــد:
دیــوان محاســبات مأمــور بــه معاینــه و تفکیــک محاســبات

ادارة مالیــه و تفریــق حســاب کلیــة محاســبین خزانــه اســت
و مخصوص ـ ًا مواظــب اســت کــه هیــچ یــک از فقــرات مخــارج
معینــه در بودجــه از میــزان مقــرر تجــاوز ننمــوده ،تغییــر و
تبدیــل نپذیــرد و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف برســد
و همچنیــن معاینــه و تفکیــک محاســبة مختلفــة کلیــة ادارات
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دولتــی را نمــوده و اوراق ســند خــرج محاســبات را جمــع آوری

خواهــد کــرد و صــورت کلیــة محاســبات مملکتــی را بایــد بــه
انضمــام مالحظــات خــود تســلیم مجلــس شــورای ملــی نمایــد.
(حقــدار ،1383 ،ص )549

بــه نظــم درآوردن مالیــة دولتــی کار عظیــم و پردردســری بــود کــه مجلــس
اول بــه آن اهتمــام ورزیــد .اصــول منــدرج در متمــم قانــون اساســی گام نخســتی
بــود کــه میبایســت بــا اقدامــات دیگــر و تصویــب قوانیــن عــادی تکمیــل گــردد.
وانگهــی بــه علــت عــدم آشــنایی کافــی مســئوالن ایرانــی بــا مالیــة مــدرن ناگزیــر
میبایســت از کارشناســان کشــورهای پیشــرفته اســتفاده میشــد.
برقــراری حکومــت قانــون کــه مقصــود ازآن صیانــت از جــان و مــال مــردم یــا
بــه اصطــاح تضمیــن حقــوق مالکیــت اســت شــرط الزم بــرای هرگونــه اصــاح و
پیشــرفت اقتصــادی اســت چراکــه از یــک ســو ،فضــای مناســب بــرای رشــد بخــش
خصوصــی فراهــم مـیآورد و از ســوی دیگــر ،بــه بودجــه و هزینههــای دولــت نظــم و
نســق میبخشــد .مشــروطه خواهــان بــه خوبــی از ایــن موضــوع آگاه بودنــد و بــرای
تحقــق بخشــیدن آن تــاش میورزیدنــد؛ امــا اندیشــة اقتصــادی آنهــا منحصــر
بــه ایــن قضیــه نبــود .آنهــا کــه بــه لحــاظ سیاســی بــه شــدت از مداخلههــای
قدرتهــای بــزرگ خارجــی ذی نفــوذ در ایــران بــه ویــژه امپراتــوری روســیه و
انگلســتان نگــران بودنــد لــذا اســتقالل اقتصــادی را ،بــه اصطــاح امروزیهــا ،الزمــة
اســتقالل سیاســی بــه شــمار میآوردنــد .ایــن اســتقالل صرفــأ مســئله مربــوط
بــه اســتقراض خارجــی یــا امتیازهــای تجــاری و اقتصــادی نبــود بلکــه فراتــر از
آن تجــارت آزاد و ســرمایهگذاری خارجــی را نیــز در بــر میگرفــت .ایدئولــوژی
سیاســی -اقتصــادی مجلــس اول را فریــدون آدمیــت بــه ایــن ترتیــب خالصــه کــرده
اســت:
مجلــس جلــوه گاه سیاســت ملــی بــود .ناسیونالیســم از عناصــر
اصلــی ایدئولــوژی نهضــت مشــروطه خواهــی مظاهــر گوناگــون

داشــت .از بارزتریــن نمودهایــش وجهــة نظــر ضــد اســتعمار
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غربــی اســت .سیاســت کلــی مجلــس را نســبت بــه دولتهــای

انگلیــس و روس میتــوان در ایــن کالم میــرزا حســن خــان
شــیرازی خالصــه کــرد« :بایــد ایــن وطــن را از پنجــة شــیر و

چنــگال عقــاب برهانیــم» .رأی عــام مجلــس در رد کــردن قــرض

خارجــی؛ تاکیــد مجلــس بــه رهانیــدن مملکــت از زیــر بــار
قرضهــای پیشــین؛ رســیدگی بــه کار امتیازنامههــای ســابق

همچــون قرارنامــة نفــت جنــوب و بانــک شاهنشــاهی و شــیالت
دریــای خــزر؛ منــع امتیازنامههــای خارجــی ،منــع مطلــق فروش
امتیازنامههــای داخلــی بــه بیگانــگان؛ و حملــة مجلــس بــه
دســتگاه قزاقخانــه -بــر رویهــم جهت عمومــی سیاســت مجلس
را در مقاومــت بــا اســتعمار خارجــی مینمایانــد ،مقاومتــی کــه از

هشــیاری نســبت بــه حاکمیــت ملــی نشــأت میگرفــت .تمــام

تاکیــد و پافشــاری مجلــس بــه اصــاح اقتصــادی و مالــی از

جهتــی معطــوف بــه پیــکار بــا نفــوذ اقتصــادی و سیاســی روس

و انگلیــس بــود و از جهتــی دیگــر شــرط قــوام حکومــت ملــی
شــناخته گردیــده بــود( .آدمیــت ،1355،ص )433

نبایــد فرامــوش کــرد کــه تحریــم تنباکــو و اعتــراض بــه «امتیــاز نامــة رژی»
کــه حــدود پانــزده ســال پیــش از مشــروطیت اتفــاق افتــاد و بســیاری آنــرا پیــش
درآمــد نهضــت مشــروطه میداننــد در خاطــرة نماینــدگان مجلــس اول زنــده بــود.
درســت اســتکه آتــش شــورش بــر امتیــاز نامــة رژی را عمدت ـاً تجــار بــزرگ صــادر
کننــدة تنباکــو بــرای حفاظــت از منافــع سرشــار خــود شــعله ور کردنــد و کار خــود
را بــا کمــک گرفتــن از روحانیــون بلنــد پایــه پیــش بردنــد ،امــا در هــر صــورت ایــن
جریــان عم ـ ً
ا بــه نهضتــی ضــد خارجــی یــا بــه اصطــاح ضــد اســتعماری تبدیــل
شــد .از منظــر برخــی مشــروطه خواهــان ،نفــوذ اقتصــادی میتوانســت مقدمــة
نفــوذ سیاســی باشــد ،از ایــن رو ،آنهــا بــه آثــار سیاســی امتیــاز نامههــای اعطایــی
بــه خارجیــان و نیــز اســتقراض خارجــی کــه عمــ ً
ا صــرف هزینههــای مصرفــی
دربــار میشــد ،حساســیت بســیار از خــود نشــان میدادنــد .مجلــس اول از همــان
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ابتــدا در برابــر اســتقراض خارجــی و امتیــاز نامههــا ایســتادگی کــرد؛ امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه مســئله امتیازنامــه یــا ســرمایهگذاری خارجــی را بایــد از مســئله
اســتقراض خارجــی تفکیــک کــرد .امتیازنامههــا یــا قرارنامههــا اهدافــی کامــ ً
ا
متفــاوت بــا اســتقراض داشــتند و تقبیــح دربســت و کورکورانــة آنهــا کــه از ســوی
نویســندگان ملیگــرا و بــه ویــژه چپگــرا دامــن زده شــده بخــش مهمــی از واقعیــت
را پوشــیده نگهداشــته اســت .دغدغــة بــزرگ دوران قاجــار پــس از شکســت ایــران
در جنــگ بــا روســیه در اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی ،دســت یافتــن بــه صنعــت
و تکنولــوژی پیشــرفتة اروپــای غربــی بــود .اهــداف اصلــی اغلــب ایــن امتیازنامههــا
جلــب ســرمایه و صنعــت بــه ایــران بــود .بــد نامتریــن امتیازنامــة خارجــی در دورة
ناصــری امتیــاز نامــه بــارون رویتــر اســت .اگــر دقــت کنیــم کــه ایــن قرارنامــه بــه
ابتــکار و مدیریــت میرزاحســین خــان سپهســاالر یعنــی یکــی از خوشــنام تریــن و
میهــن دوســتترین رجــال دورة ناصــری بســته شــد و او تــا بــه آخــر مدافــع آن
باقــی مانــد ،پــی میبریــم کــه تــا چــه انــدازه داوریهــای دم دســتی رایــج دربــارة
موضاعــات مهمــی از ایــن قبیــل دور از حقیقــت اســت .زمانــی فریــدون آدمیــت
مــورخ برجســتة تاریــخ مشــروطه ایــن امتیازنامــه و مبتکــر آن را بــه شــدت تقبیــح
کــرده و مطابــق روال معمــول در ایــن خصــوص نوشــته بــود:
ایــن مــرد تاریخــی اجنبــی پرســت [میــرزا حســین خــان

سپهســاالر] امتیــاز تمــام معــادن و ســایر منابــع ثــروت ایــران

را یــک قلــم قبالــه کــرده تقدیــم بــارون رویتــر انگلیــس نمــود
و البتــه ایــن امتیازنامــة عجیــب کــه خــود انگلســتان هــم از

ســنگینی آن شــانه خالــی کــرد( ...آدمیــت ،1334،ص )225

امــا چنــد دهــه بعــد ،ایــن مــورخ پــر کار و بــا وجــدان ،البــد پــس از انجــام
بررســیهای دقیقتــر ،نظــر خــود را در ایــن خصــوص کامــ ً
ا تغییــر داد .او در
چاپهــای بعــدی کتــاب «امیــر کبیــر و ایــران» ایــن بخــش از نوشــتة خــود را دربــارة
میــرزا حســین خــان سپهســاالر حــذف کــرد؛ و در کتــاب دیگــری کــه ک ً
ال بــه دوران
زمامــداری او اختصــاص داده بــود بــا تجلیــل از وطنپرســتی و درایــت وی نوشــت:
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بــا صــدارت میــرزا حســین خــان اندیشــة بــکار انداختــن

ســرمایة خارجــی تحــرک تــازهای یافــت ،بلکــه مفهــوم تــازهای
پیــدا کــرد .وجهــة نظــر سپهســاالر از جهتــی بــا نقشــة ترقــی

اقتصــادی و از ســوی دیگــر بــا اســاس سیاســت خارجــی ایــران
همبســتگی داشــت .دو انگیــزه متمایــز سیاســی و اقتصــادی

بودنــد کــه سیاســت کلــی میــرزا حســین خــان را در قضیــة
جلــب ســرمایه ســاختند .امتیازنامــة معــروف رویتــر پرداختــه
آن دو فــرض اصلــی بــود( .آدمیــت ،1392،ص )343

او در ادامــه بــا تأکیــد بــر ایــن کــه «در ایــن موضــوع هیــچ تحقیــق تحلیلــی
مضبوطــی (بــه زبــان فارســی یــا خارجــی)» ســراغ نــدارد ،توضیــح نســبتاً مبســوطی
در ایــن خصــوص میدهــد و نتیجــه میگیــرد کــه هــدف ایــن امتیازنامــه از یــک
ســو جلــب ســرمایه خارجــی بــه منظــور دســت یافتــن بــه صنایــع جدیــد ماننــد
راهآهــن ،اســتخراج معــادن و تأســیس بانــک بــود و از ســوی دیگــر جلــب سیاســت
خارجــی انگلیــس بــرای تضمیــن تمامیــت ارضــی ایــران .بــه عقیــده آدمیــت «غایت
سیاســت خارجــی میــرزا حســین خــان ایمنــی سیاســی و تمامیــت خــاک ایــران
بــود» و بــه نقــل از رالینســون وزیــر مختــار انگلیــس در ایــران مینویســد« ،یکــی از
مــواد پروگــرام احیــای ایــران قرارنامــة رویتــر بــود از راه یکــی کــردن منافــع ایــران
و انگلیــس ».دیپلمــات انگلیســی در گــزارش رســمی خــود مینویســد« :امتیــاز نامــة
مزبــور میتوانســت عامــل بســیار مهمــی در آبــادی ایــران و تحکیــم وضــع سیاســی
انگلیــس در مشــرق گــردد( ».آدمیــت ،1392،ص )356
تردیــدی نیســت کــه ایــن «قــرار نامــه» بــه لحــاظ حقوقــی و اقتصــادی دارای
اشــکاالت اساســی بــود .مهمتریــن اشــکال البتــه بــه جنبــة انحصــاری بــودن ایــن
امتیــاز و دامنــة شــمول آن مربــوط میشــد .ایــراد مهــم دیگــر ایــن بــود کــه رویتــر
میتوانســت جزئـاً یــا ک ً
ال امتیــاز خــود را بــه دیگــران واگــذار کنــد و نهایتـاً اینکــه
هیــچ دســتگاهی از ســوی دولــت بــرای نظــارت بــر اجــرای قــرار داد پیــش بینــی
نشــده بــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن قــرار نامــه در نــوع خــود در ایــران
اولیــن تجربــه بــود چنانکــه در مذاکــرات امتیازنامــة بعــدی کــه آنهــم ناظــر بــه
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تأســیس راه آهــن بــود یعنــی امتیازنامــة ژنــرال فالکــن هاگــن بــرای کشــیدن راه
آهــن جلفــا بــه تبریــز ،بخــش مهمــی از ایــن مالحظــات در نظــر گرفتــه شــد .ایــن
دو امتیازنامــه هیچکــدام بــه ســرانجامی نرســید ،اولــی از ســوی دولــت ملغــی اعــام
شــد و دومــی بــه امضــای نهایــی نرســید .بــا ایــن همــه امتیــاز نامههــای بعــدی
کــه صــورت عملــی بــه خــود گرفــت خالــی از بــی تدبیــری و ایــراد نبــود .از ایــن
جملهانــد امتیازنامــة بانــک شاهنشــاهی و امتیازنامــة انحصــار تنباکــو کــه موجــب
زیــان اقتصــادی و نارضایتــی شــدید مــردم شــد و زمینههــای بــی اعتمــادی و
بدبینــی نســبت بــه ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران را فراهــم آورد .در چنیــن
فضــای بدبینــی اســت کهتــر و خشــک بــا هــم میســوزد و پیشــداوریهای
احساســی جــای محاســبات عقالنــی را میگیــرد .جلــب ســرمایه و تکنولــوژی
خارجــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر بــرای پیشــرفت ایــران بــود امــا وجــود برخــی
نقــاط ضعــف در «قرارنامــه هــا» و ســو اســتفادههای برخــی کارگــزاران و دالالن
معامــات بهانــه بــه دســت برخــی چپگرایــان مخالــف نظــام بــازار داد تــا هرگونــه
ســرمایهگذاری خارجــی و حتــی تجــارت خارجــی را مخالــف مصالــح ملــی معرفــی
کننــد .حکایتــی کــه پــس از گذشــت بیــش از یــک ســده از تاریــخ «قرارنامه»هــای
اولیــه هنــوز باقــی اســت.
امــا اســتقراض خارجــی بــه ویــژه از دو کشــور ســلطهطلبی کــه هــر آینــه در
پــی گســترش نفــوذ سیاســی خــود در دســتگاه حکومتــی بودنــد یقنـاً نمیتوانســت
در جهــت مصلحــت ملــی تلقــی شــود .یکــی از نخســتین اقدامــات مجلــس ملــی
مخالفــت بــا اســتقراض خارجــی و تــاش بــرای رفــع مضیقــة مالــی دولــت از منابــع
داخلــی بــود .در همــان اوایــل آغــاز بــه کار مجلــس ،دولــت بــرای رفــع نیازهــای
مالــی عاجــل ،تمایــل خــود بــه اســتقراض از دولتیــن روس و انگلیــس را بــه اطــاع
مجلــس رســانده و رأی نماینــدگان را در ایــن خصــوص جویــا شــد .متــن قرارنامــة
وام از دولتیــن در مجلــس قرائــت شــد و پــس از آن گفتگــو در ایــن خصــوص میــان
نماینــدگان در گرفــت .عــدهای بــا ایــن اســتدالل کــه دولــت در وضعیــت اظطــراری
اســت «و بــه مالحظــة ایــن کــه موعــد ادای آن یــک ســال اســت عیبــی نــدارد و
چــون از دو دولــت اســت دیگــر زور نخواهنــد گفــت» ،نظــر موافــق اعــام کردنــد.
(میــرزا صالــح )50،امــا جماعتــی دیگــر نظــر موافــق نداشــتند و آنــرا کار درســتی
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نمیدانســتند و خواســتار ارائــة ریــز قــروض دولــت بــه مجلــس بودنــد تــا تصمیــم
گیــری کننــد .معیــن التجــار بوشــهری از ســوی طبقــة تجــار نطــق کــرد و بــا رد
مفــاد یــک یــک مــواد قــرار نامــه ،میــزان بدهــی اعــام شــده دولــت را اغــراق آمیــز
دانســت و اظهــار داشــت کــه «بایــد دولــت جمــع ســه ســاله و مخــارج آن را بــه
مجلــس بفرســتد تــا از روی دقــت رســیدگی نماییــم .اگــر مســلم باشــد کــه دولــت
مقــروض اســت البتــه بــر ذمــة ملــت اســت کــه کار دولــت را راه بیانــدازد ولــی نــه
آنکــه از روس وانگلیــس قــرض شــود( ».میــرزا صالــح )50،در ادامــه او پیشــنهاد
تأســیس «بانکــی بــه اســم ملــت» نمــود تــا از ایــن طریــق نیازهــای مالــی مشــروع
دولــت تأمیــن شــود .نهایتـاً جمعــی از تجــار نیازهــای عاجــل دولــت را تأمیــن مالــی
کردنــد و دولــت از اســتقراض خارجــی منصــرف شــد امــا پــروژه تشــکیل بانــک ملــی
بــه رغــم پــی گیریهــای مجدانــة مجلــس ملــی بــه ســرانجامی نرســید .واقعیــت
ایــن اســت کــه در خصــوص میــزان بدهــی خارجــی دولــت تــا حــدود زیــادی اغــراق
شــده بــود و نســبت بــه کل درآمــد مالــی دولــت رقــم کمــر شــکنی نبــود .اگــر صرفاً
درآمدهــای گمرکــی ایــران را در نظــر بگیریــم کــه پــس از اصالحــات نــوز بلژیکــی از
ســال  1317ه .ق .رو بــه تزایــد گذاشــته بــود و از یــک میلیــون تومــان در ایــن ســال
بــه حــدود ســه میلیــون تومــان در ســالهای نهضــت مشــروطه ( )1326-1325و
بــه بیــش از چهــار میلیــون و دویســت هــزار تومــان در فاصلــة  1332-1331رســیده
بــود متوجــه میشــویم اقســاط وامهــای دولتــی بــه راحتــی بــا ایــن درآمدهــا قابــل
پرداخــت بــود .عایــدات خــرج در رفتــه گمــرک در ایــن ســال ،یعنــی هفــت تــا
هشــت ســال پــس از پیــروزی نهضــت مشــروطه ،بیــش از  42میلیــون قــران بــود
و کل پرداختــی بابــت قرضهــای دولــت بــه بانکهــای اســتقراضی روس و بانــک
شاهنشــاهی انگلیــس بــه کمتــر از  23میلیــون قــران یعنــی تقریبــاً  54در صــد
درآمــد خالــص گمرکــی میشــد( .جمالــزاده)42،
بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت اندیشــة اقتصــادی اکثریــت غالــب در
مجلــس اول مشــکل اصلــی کشــور را در اســتبداد یعنــی نبــودن حکومــت قانــون،
بــی اعتنایــی بــه حقــوق مالکیــت اشــخاص و در نتیجــه فقــدان امنیــت قضایــی
و اقتصــادی میدانســتند؛ بنابرایــن گرایــش کلــی ایــن مجلــس از منظــر فلســفة
سیاســی بیشــتر بــه اقتصــاد آزاد بــود گرچــه میتــوان نوعــی نــگاه ناسیونالیســتی بــا
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تاکیــد بــر نقــش دولــت در اقتصــاد ،تحــت تأثیــر سیاسـتهای اقتصــادی بیســمارک
در آلمــان ،در برخــی از نماینــدگان برجســتة آن مجلــس ســراغ گرفــت .زمانیکــه
صنیــع الدولــه نخســتین رئیــس مجلــس ،پــس از اســتعفا از ریاســت مجلــس در
مقــام وزیــر مالیــه الیحــهای را تقدیــم مجلــس کــرد در آن دیدگاههــای خــود را
در خصــوص اهمیــت مالیــة دولتــی و ک ً
ال نقــش دولــت در اقتصــاد مطــرح ســاخت.
بــه عقیــدة وی دولــت وظایــف ســه گانــهای بــر عهــده دارد« :اول حفــظ نظــم،
دوم تربیــت اطفــال اهالــی مملکــت و ســیم تســهیل اســباب مــراوده ،یعنــی آبــادی
طــرق و شــوارع( ».میرزاصالــح )40،او توســعة راه آهــن در ایــران را کلیــد پیشــرفت
اقتصــادی ایــران تلقــی میکــرد و اهمیــت ایــن موضــوع برایــش بــه قــدری بــود کــه
در ایــن بــاره کتــاب مســتقلی نوشــت .توصیــةاو تأمیــن مالــی پــروژه عظیــم شــبکه
راه آهــن را بــا اخــذ مالیــات از قنــد وچــای بــود 1.او افزایــش هزینههــای دولــت را
علــت و نشــانه پیشــرفت اقتصــادی میدانســت« :هیــچ ملتــی از صرفــه و امســاک
در مخــارج عمومــی بــه جایــی نرســیده و تاریــخ تمــام دول عالــم بــه طــور وضــوح
مینمایــد کــه هــر قــدر بــر مصــارف عمومــی ملــل مختلــف افــزوده شــده اســت
درجــات سعادتشــان از هــر جهــت رو بــه تزایــد گذاشــته اســت( ».میرزاصالــح)40،
صنیــع الدولــه در ســالهای  1876تــا  1884یعنــی زمــان صــدارت بیســمارک
در آلمــان تحصیــل کــرده بــود و بــه طرفــداری از آلمــان شــهرت داشــت( .بــوالرد
و دیگــران )240،البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه نظریــات او دربــاره نقــش
مســتقیم دولــت در اقتصــاد و طرفــداری از سیاســتهای حمایتــی از دیــر بــاز در
میــان نخبــگان سیاســی ایــران ریشــه داشــت و همانطــور کــه خواهیــم دیــد در
سرنوشــت اقتصــادی بعــدی ایــران نیــز بســیار تأثیــر گــذار بــود 2.امــا بــه هــر حــال
آنچــه در ایــن مقطــع زمانــی سرنوشــت ســاز میتوانســت تأثیــر مخــرب بــر رونــد
اصالحــات بگــذارد ایــن گونــه تفکــرات ناسیونالیســتی کــه بــا احتیــاط و اعتــدال
مطــرح میشــد نبــود بلکــه برخــی تفکــرات رادیــکال و چپگرایانــة اقلیتــی بــود
 - 1طرح راه آهن همانند طرح بانک ملی که در مجلس اول پیشنهاد شد هیچکدام در آن زمان به سرانجام
نرسیدند و سالها بعد در دورة رضا شاه بود که دوباره مطرح شده و به اجرا گذاشته شدند.
 - 2مهمترین این نخبگان سیاسی را شاید بتوان میرزا تقی خان امیر کبیر دانست که صراحتاً از نقش فعال
دولت در ایحاد صنایع جدید ،سیاستهای حمایتی دولتی و محدود کردن تجارت آزاد طرفداری میکرد .ن.ک.
آدمیت ( ،)1389امیر کبیر و ایران ،فصلهای  20و  21صص  387تا .420
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کــه گرچــه طرفــداران زیــادی نداشــتند امــا بــا جنجــال و تحریــک احساســات و
طــرح خواســتههای افراطــی ،نهضــت اصــاح طلبانــه مشــروطه را در برابــر جبهــة
اســتبدادیون تضعیــف میکردنــد.
 -2-2نفوذ روزافزون ایدولوژیهای سوسیالیستی در میان روشنفکران
اندیش ـههای سوسیالیســتی در ســدة نوزدهــم میــادی در قالــب نقــد اقتصــاد
سیاســی کالســیک و جامعــة ســرمایهداری مبتنــی بــر آن در اروپــا اشــاعه یافــت.
البتــه همــة نقدهایــی کــه بــه اقتصــاد آزاد اســمیتی صــورت میگرفــت الزامــاً
سوسیالیســتی نبــود .ایرانیانــی کــه طــی ســدة نوزدهــم میــادی بــا اندیش ـههای
نــو در اروپــا آشــنا میشــدند طبیعتـاً در جریــان نقدهــای اجتماعــی ،سوسیالیســتی
و ناسیونالیســتی هــم قــرار میگرفتنــد ،نقدهایــی کــه ناظــر بــر مشــکالت ناشــی از
نظــام ســرمایهداری و تجــارت آزاد تلقــی میشــد .شــاید نخســتین اثــر اقتصــادی
ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی کتــاب اقتصــاددان و مــورخ فرانســوی -سویســی
سیســموند ُد سیســموندی باشــد کــه اتفاقــاً کتابــی اســت در نقــد اندیشــههای
آدام اســمیت و «سیســتم آزادی طبیعــی» وی .ایــن ترجمــه ظاهــرا ً در حــدود ســال
 1300ه.ق .در دارالترجمــة وزارت انطباعــات زمــان ناصــر الدیــن شــاه صــورت گرفتــه
اســت 3.امــا بایــد توجــه داشــت کــه سیســموندی بــه رغــم انتقــاد از اقتصــاد آزاد
و تاکیــد بــر دخالــت دولــت در نظــام اقتصــادی و توزیــع ثــروت ،برخــاف تصــور
رایــج سوسیالیســت نیســت و همانطــور کــه ویراســتار فرانســوی چــاپ جدیــد کتــاب
تأکیــد دارد او چــه در کتــاب «اصــول جدیــد اقتصــاد سیاســی» کــه بــه فارســی
ترجمــه شــده و چــه در دیگــر آثــارش ،خــود را پیــرو آدام اســمیت میدانــد( .چــاپ
فرانســوی اصــول ،صــص  )10-9در هــر صــورت ،ترجمــة ایــن کتــاب کــه کیفیــت
بســیار نازلــی دارد ،چــه آنــرا مــروج سوسیالیســم بدانیــم یــا نــه بــه نظــر نمیرســد
 - 3نــگاه کنید بــه آدمیت ،1355 ،صص  271تا  273و مقدمة ناصر پاکدامن به بازنشــر فارســی کتاب
سیسموندی ،اکونومی پُلیتیک ،ترجمة رضا ریشار و محمد حسن شیرازی ،نشر نی ،1386 ،صص  10و .25
برخالف آنچه مقدمه نویس این نشر جدید نوشته ،با مقابلة ترجمه با اصل کتاب نه تنها «دقت مترجم و محرر
آشکار» نمیگردد بلکه بر عکس ،آنچه آشکار میشود این است که مترجم در بسیاری موارد حتی آنجا که با
مفاهیم ساده سرو کار داشته ،یا مطلب را نفهمیده یا دقت نکرده و سرسری ترجمه کرده است .در هر صورت
آن قسمت از کتاب هم که ترجمه شده ناقص ،نارسا و مخدوش است.

اندیشههای تجدد طلبانه ،نهضت مشروطه و تحوالت ناشی از آن

چنــدان تاثیــری از خــود برجــای گذاشــته باشــد چراکــه ذکــری از آن نوشــتههای
روشــنفکران و چپگرایــان آن دوران نمیبینیــم .اندیشــههای سوسیالیســتی در
شــکلگیری نهضــت مشــروطه تأثیــر نداشــت ،امــا پــس از اینکــه جنبــش پــا گرفــت
و زمینــة آزادی بیــان و فعالیتهــای سیاســی فراهــم آمــد ،ســر و کلــة مبلغــان
چپگــرا بــرای هدایــت جنبــش بــه ســوی آرمانهــای خــاص خــود پیــدا شــد.
البتــه ایــن ســخن بــه ایــن معنــا نیســت کــه تفکــرات سوسیالیســتی جایــی در
میــان روشــنفکران پیــش از مشــروطیت نداشــت ،بلکــه منظــور ایــن اســت کــه ایــن
ایدئولــوژی فاقــد نقشــی تأثیــر گــذار در جنبــش آغازیــن بــود.
اندیشــههای سوسیالیســتی از دو طریــق در میــان ایرانیــان رواج یافــت ،یکــی
بــا آشــنایی مســتقیم بــا نوشــتههای سوسیالیســتهای غربــی و دیگــری از
طریــق جنبشهــای آنارشیســت و سوســیال دموکــرات روس کــه در اواخــر ســدة
نوزدهــم میــادی بــه ســرعت در حــال رشــد بــود .میــرزا آقــا خــان کرمانــی و میــرزا
عبدالرحیــم طالبــوف تبریــزی دوتــن از نخســتین پیشــگامان تفکــر سوسیالیســتی
در میــان روشــنفکران ایرانــی هســتند .اولــی مســتقیماً از افــکار متفکــران غربــی
متأثــر بــود و دومــی «کــه عمــری را در قفقــاز گذرانــد ،نســبت بــه جنبشهــای
آزادیخواهــی و آرای نویســندگان سوســیال دموکــرات بصیــرت داشــت و تاثیــرش را
در نوشــتههای او میبینیــم( ».آدمیــت ،1354،ص  )6بــه نظــر میرســد مؤثرتریــن
عامــل نفــوذ اندیشــههای چــپ در ایــران جنبشهــای سوســیال دموکــرات -بــا
منشــأ روســی قفقــازی بــوده باشــد .تفکــرات سوسیالیســتی در آغــاز عمدتـاً در میان
مهاجــران ایرانــی در قفقــاز و روســیه رواج یافــت و تقریبــاً همزمــان بــا نهضــت
مشــروطه در مناطــق شــمالی ایــران و نیــز تهــران گســترش یافــت .همانگونــه کــه
سوســیال دموکراتهــای روســی از خیــزش ضــد اســتبدادی مــردم روســیه در ســال
 1905میــادی پشــتیبانی کردنــد ،قریــب بــه یــک ســال بعــد در ایــران نیــز فعــاالن
چپگــرای ایرانــی -قفقــازی بــا جدیــت بــه حمایــت از جنبــش مشــروطه برخاســتند؛
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه برخــی تفکــرات و رفتارهــای سیاســی «انقالبــی» آنهــا
بــا اصــول و آرمانهــای اصلــی مشــروطیت یعنــی حکومــت قانــون و آزادی سیاســی
و اقتصــادی ناســازگار بــود چراکــه آنهــا نهضــت مشــروطه را از لحــاظ تاریخــی یــک
حرکــت بورژوایــی در مســیر رســیدن بــه سوسیالیســم تلقــی میکردنــد.
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مشــروطیت اساسـاً جنبشــی اصــاح طلبانــه بــود کــه عمدتـاً ریشــه در تحــوالت
درون حکومتــی از زمــان عبــاس میــرزا بــه بعــد داشــت .پیشــگامان ایــن جنبــش را
میتــوان کســانی ماننــد قائــم مقــام فراهانــی ،میرزاتقــی خــان امیــر کبیــر ،4میــرزا
حســین خــان سپهســاالر و میــرزا علــی خــان امیــن الدولــه دانســت کــه همگــی در
دورههایــی صــدر اعظــم و از بــزرگان دســتگاه حکومتــی بودنــد .آرمــان اصلــی ایــن
افــراد کــه بعدهــا بــه هــدف اصلــی نهضــت مشــروطیت تبدیــل شــد محــدود کــردن
قــدرت مطلقــه و اســتبدادی شــاه ،برقــراری حکومــت قانــون و نظــم بخشــیدن بــه
قــوا یــا بــه عبــارت دقیقتــر تفکیــک قــوا بــود .روح مشــروطیت بــا تفکــر انقالبــی و
روشــهای خشــونت طلبانــه و افراطــی بیگانــه بود .اقشــار گســتردهای از شهرنشــینان،
از برخــی دولتمــردان و اعیــان دربــاری گرفتــه تــا طیفهایــی از روحانیــان ،تجــار
بــزرگ ،زمیــن داران ،اصنــاف مختلــف ،روشــنفکران و افــراد عــادی در ایــن جنبــش
مشــارکت داشــتند .آنچــه همــة آنهــا را بــه هــم پیونــد مـیداد رهایــی از اســتبداد
و برقــراری قانــون ،امنیــت ،آزادی و عدالــت بــود .اصالحاتــی کــه مــد نظــر داشــتند
مبتنــی بــر تصویــر بســیار کلــی از حکومتهــای اروپایــی بــود کــه در نوشــتههای
ســیاحت نامــه نویســان و گفتارهــای مســافران ،ســفرا و تحصیلکــردگان فرنــگ
رفتــه مطــرح میشــد؛ امــا سوسیالیســتهای ایرانــی هماننــد همتایــان اروپایــی
خــود از منتقــدان جــدی ایــن حکومتهــا بودنــد و همراهــی بــا نهضــت مشــروطه را
گام نخســت بــرای گــذار بــه مرحلــة بعــدی مبــارزه یعنــی انقــاب سوسیالیســتی
میدانســتند .آنهــا بنابــر ماهیــت ایدئولــوژی خــود هــم در مضمــون و هــم در
شــکل مبــارزه سیاســی ،بــا اصــاح طلبــان مشــروطه خــواه تفــاوت داشــتند .آنهــا
قائــل بــه جنــگ طبقاتــی بــا هــدف از میــان برداشــتن مالکیــت خصوصــی بودنــد و
در شــیوة مبــارزه نیــز ماننــد انقالبیــون چپگــرای اروپایــی بــه ویــژه روســی از بــه کار
گرفتــن قهــر انقالبــی حتــی بــه صــورت تــرور فیزیکــی اکراهــی نداشــتند.
امپراتــوری روســیه در دهههــای پایانــی ســدة نوزدهــم و ســالهای آغازیــن
 - 4میرزا یعقوب خان پدر میرزا ملکم خان ،در عریضة محرمانه به ناصرالدین شاه راجع به اصالحات ،از قول میرزا
تقی خان مینویسد« :مجالم نداند و اال خیال کنسطیطوسیون [قانون اساسی] داشتم .مانع بزرگم روسهای تو
بودند و انگلیس کمال همراهی را در باطن وعده میداد .منتظر موقع بودم( ».آدمیت ،1389،ص  )223منظور امیر
از «روسهای تو» کنایه به میرزا یعقوب خان بود که زمانی در کنسولگری روسها مترجم بود.
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ســدة بیســتم بــا بحــران سیاســی بزرگــی گریبانگیــر بــود کــه جریانهــای اعتراضــی
آزادیخــواه ،نیهیلیســتی و سوسیالیســتی از یــک ســو و جنبشهــای جدایــی طلبانــه
ملتهــای غیــر روس را ،از ســوی دیگــر در بــر میگرفــت .فعــاالن سیاســی ملتهــای
غیــر روســی طبیعتـاً بــه حــزب سوســیال دموکــرات روســیه گرایــش پیــدا کردنــد
چــرا کــه ایــن نیــروی مخالــف اســتبداد تــزاری از آرمــان انترناسیونالیســتی حمایــت
میکــرد و بــرای همــة ملتهــا حــق تعییــن سرنوشــت و اســتقالل سیاســی قائــل
بــود .از ایــن رو زمینــه بــرای شــکلگیری احــزاب سوســیال دموکــرات در میــان
مســلمان قففــاز و نیــز ارمنیــان و گرجیهــا فراهــم آمــد .حــزب نیرومنــد سوســیال
دموکــرات قفقــاز در چنیــن شــرایطی بــه وجــود آمــد:
یکــی از شــاخههای اصلــیاش حــزب «همــت» بــود کــه
در  1904در بادکوبــه تأســیس شــد؛ آن را «قدیمیتریــن

حــزب سوســیال دموکــرات» مســلمانان قفقــاز میشــمارند

و بــا حــزب روس پیوســتگی داشــت .بنیانگــذار حــزب همــت
دکتــر نریمــان نجــف اوغلــو نریمانــف ،پزشــک دانشــمند بــود.
(آدمیــت ،1354،ص )13

محمــد امیــن رســولزاده هــم از اعضــای ایــن حــزب بــود کــه پــس از نهضــت
مشــروطه بــه ایــران آمــد و در تشــکیل حــزب دموکــرات مشــارکت داشــت و از
نظریــه پــردازان آن بــه شــمار میآمــد بــه طــوری کــه مقدمــة مرامنامــه حــزب را
او نوشــت( .آدمیــت ،1354،ص  )281در ســال  1905میــادی یــک گــروه ایرانــی از
اهالــی تبریــز و تهــران کمیتــة سوســیال دموکــرات ایــران یــا اجتماعیــون عامیــون
ایــران را در بادکوبــه تشــکیل دادنــد .ایــن کمیتــه بــه تأســیس شــاخههای خــود
در ایــران پرداخــت .اصطالحــات «جمعیــت مجاهدیــن» یــا «انجمــن مجاهدیــن» یــا
«فرقــة فداییــان» معمــوالً و نــه همیشــه ،بــر همــان اجتماعیــون عامیــون اطــاق
میشــد .تقریبــاً یــک ســال پیــش از پیــروزی جنبــش مشــروطه یعنــی اواســط
ســال  1323ه.ق .شــعبة اجتماعیــون عامیــون در شــهر مشــهد تأســیس یافــت و دو
ســال بعــد ،یعنــی پــس از پیــروزی نهضــت مشــروطه ،در اساســنامة آن تجدیــد نظــر
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شــد و مرامنامــه و نظامنامــه تــازه ایــن ایــن فرقــه بــا عنــوان شــعبة ایرانــی جمعیــت
مجاهدیــن تدویــن شــد .طبــق ایــن نظــام نامــه ،مرکــز کل ادارة مجاهدیــن کمــا
فــی الســابق در قفقــاز خواهــد بــود .در همــان ســند بــه ایجــاد شــعبههای دیگــر در
تهــران ،اصفهــان ،رشــت و تبریــز اشــاره شــده اســت( .آدمیــت ،1354،صــص -17
 )19ظاهــرا ً تغییــر نــام و تجدیــد نظــر در مرامنامــه ،همچنانکــه خواهیــم دیــد بــه
منظــور دادن وجــة اســامی بــه تشــکیالت بــوده تــا بتواننــد بهتــر در میــان تودههــا
نفــوذ پیــدا کننــد.
حیــدر خــان تــاری وردیــف معــروف بــه حیــدر عمــو اوغلــی یکــی از تأثیــر
گذارتریــن فعــاالن شــعبههای ایرانــی اجتماعیــون عامیــون از پیــش از نهضــت
مشــروطه و بــه ویــژه پــس از آن بــود .او از بنیانگــذاران حــوزة مخفــی اجتماعیــون
عامیــون در تهــران بــود کــه در آن ســید جمــال واعــظ و ملــک المتکلمیــن رفــت و
آمــد داشــتند .ایــن حــوزه بــود کــه رأی بــه تــرور امیــن الســلطان داد و آن را بــه
کمیتــة مجــری فرســتاد .همانطــور کــه حیــدر خــان در خاطــرات خــود آورده:
کمیتــة مجــری هــم حکــم را بــه هیئــت مدهشــه کــه عبــارت از
دوازده نفــر تروریســت تقســیم بــه ســه جوقــة چهــارده نفــری و
در تحــت ریاســت مــن بودنــد فرســتادند .کمیســیون مخصــوص

بــرای تعییــن اســلحه یعنــی اینکــه تــرور بــا بمــب بشــود یــا

بــا اســلحه دیگــر منعقــد گردیــد...در هیئــت مدهشــه قرعــه

کشــیده شــد ،بــه نــام عبــاس آقــا بیــرون آمــد ،دو نفــر هــم
بــرای او محافــظ قــرار داده شــد( .حیــدر خــان عمــو اوغلــی،
صــص )33-32

عملیــات تروریســتی حیــدر خــان منحصــر بــه ایــن مــورد نبــود او شــخصاً در
شــب  15جمــادی االولــی  1325در منــزل عــا الدولــه «بمــب بزرگــی را ترکانیــده»
و در بمــب گــذاری ســر راه محمــد علــی شــاه ،قتــل شــجاع نظــام مرنــدی ،در زمــان
اســتبداد صغیــر ،دســت داشــته اســت .حیــدر خــان رابــط تشــکیالت اجتماعیــون
عامیــون ایــران بــه سوســیال دموکــرات روســیه بــود و از پیشــگامان ترویــج قهــر
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انقالبــی ،خشــونت و تــرور در ایــران بــه شــمار مـیرود.
چپگرایــان ایرانــی بــه مقتضــای زمــان مقاصــد نهایــی خــود را پنهــان
میکردنــد و مترصــد موقعیــت مناســبی بودنــد تــا خواســتههای واقعــی خــود
را عملــی ســازند .حــدود یــک ســال پــس از پیــروزی جنبــش مشــروطه ،فرقــة
اجتماعیــون عامیــون (مجاهــد) در کنفرانســی در شــهریور  1907(1286میــادی)
کــه ظاهــرا ً در مشــهد برگــذار شــده ،برنامــه و بــه ویــژه اساســنامه خــود را بــا
شــرایط جدیــد تطبیــق میدهــد .در پیشــگفتار ایــن برنامــه لــزوم حرکــت تدریجــی
درخواســتهای سیاســی و تأییــد نظــام پارلمانــی تــازه تأســیس در ایــران بیــان
شدهاســت .در ایــن ســند بــه رغــم ابــراز اعتمــاد محــدود بــه نماینــدگان انتخابــی
مجلــس ،دربــارة هرگونــه اعتمــاد بــه وزیــران دولــت هشــدار داده میشــود و اینکــه
مــردم بــرای نظــارت برفعالیتهــای صاحبــان قــدرت بایــد در ســازمانهای مجاهــد
متشــکل شــوند .برنامــه تأکیــد مــیورزد کــه ایــن کار وظیفــهای مقــدس اســت:
«همانطــور کــه در قــرآن آمــده اســت خداونــد افــراد فعــال را بیشــتر از افــراد منفعل
دوســت مــیدارد( ».شــاکری )187،بخشــی از مفــاد ایــن مرامنامــه خواســتههای
آزادیخواهانــه و دموکراتیــک ناظــر بــر آزادیهــای سیاســی ،آزادی بیــان و قلــم و حق
رأی عمومــی و مســاوی اســت و اینکــه انتخابــات ملــی بایــد بر حســب جمعیــت و نه
طبقــات اســتوار گــردد؛ امــا بخشــی دیگــر بیــان کننــدة خواســتههای رادیکالتــر
اجتماعــی و سیاســی ،ماننــد تقســیم اراضــی ،مالیــات بــر ثــروت ،حــق اعتصــاب
کارگــران و محــدود کــردن ســاعات کار اســت .البتــه اینهــا خواســتههای حداقلــی
و بــه مقتضــای زمــان اســت چراکــه مرامنامــه تأکیــد دارد در آینــده و در لحظــة
مناســب هنگامــی کــه مــردم ایــران بیــدار شــدند ،بــه «امیــد خــدا» خواس ـتهای
دیگــری نیــز مطــرح شــود( .شــاکری )188،بــه ســخن دیگــر ،آنچــه در مرامنامــه
آمــده برنامـهای حداقلــی و مقتضــی شــرایط تاریخــی خــاص ایــران اســت کــه گویــا
در مرحلــة ماقبــل ســرمایهداری یــا فئودالــی بــه ســر میبــرد .بــا پیشــرفت تاریخــی
و بیــدار شــدن مــردم ایــران البــد میتــوان آرمانهــای خــاص سوسیالیســتی را در
دســتور کار قــرار داد .در واقــع ،بــر اســاس تحقیقــات بُلــوا ،مــورخ اتحــاد جماهیــر
شــوروی ،در آذر مــاه  1285شمســی ،یعنــی چنــد مــاه پــس از صــدور فرمــان
مشــروطیت ،نماینــدگان فرقــة اجتماعیــون عامیــون از باکــو بــه تبریــز آمدنــد و
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طرحــی رادیــکال بــرای اصالحــات ارضــی بــه نفــع تودههــای وســیع دهقانــی بــه
انجمــن ایالتــی (انجمــن ملــی) ارائــه کردنــد ،امــا انجمــن بــا ایــن طــرح مخالفــت
کــرد .علــت مخالفــت بــه عقیــدة مــورخ مارکسیســت شــوروی« ،ترکیــب اجتماعــی
مرفــه ،شــامل نماینــدگان بــورژوازی تجــاری بــزرگ ،روحانیــت عالــی مقــام و اربابــان
زمینــدار» انجمــن ایالتــی بــود .او در ادامــه دربــارة ویژگیهــای اعضــای انجمــن
میگویــد« :از مــردم بیگانــه بودنــداز آغــاز شــدن مبــارزه ضــد فئودالــی وحشــت
داشــتند و ایــن برنامــه اصالحــی بــه نظــر آنهــا چپگرایانــه میآمــد( ».شــاکری)189،
ظاهــرا ً ایــن تجربــه باعــث تجدیــد نظــر در برنامــة اجتماعیــون عامیــون در کنفرانس
مشــهد شــده بــود تــا قــدری دســت بــه عصــا تــر راه برونــد.
در واقــع ،مجلــس اول مشــروطه نســبت بــه اصــاح مالکیــت ارضــی بــی تفــاوت
نبــود چراکــه نظــام تیولــداری را رســماً لغــو کــرد ،کاری کــه بــه تعبیــری حکایــت
«از پایــان دوران قــرون وســطایی داشــت( ».لمتــون )332 ،البتــه اصالحاتــی از ایــن
دســت بــه منظــور تثبیــت حقــوق مالکیــت خصوصــی صــورت میگرفــت کــه کامـ ً
ا
در چارچــوب فلســفة سیاســی مشــروطیت یعنــی حکومــت قانــون قــرار داشــت،
در حالــی کــه هــدف نهایــی سوسیالیســتهای انقالبــی چیــزی نبــود جــز نفــی
مالکیــت خصوصــی و جایگزیــن کــردن آن بــا مالکیــت جمعــی یــا دولتــی .در چنیــن
فضــای فکــری اســت کــه نویســندهای بــا امضــای ع.ا.د؛ کــه بــه عقیــدة فریــدون
آدمیــت کســی جــز علــی اکبــر دهخــدا نیســت ،موضــوع الغــای نظــام «اربــاب و
رعیــت» را طــی سلســله مقاالتــی در روزنامــه صــور اســرافیل ( 1325ه.ق ).مطــرح
میســازد .نویســندة ایــن مقــاالت کــه آشــکارا مجــذوب اندیشــههای متفکــران
سوســیال دموکــرات از جملــه ژان ژورس رهبــر سوســیالیسهای فرانســه اســت
مدعــی اســت اگــر اصالحــات اساســی و ریشــه دار در نظــام مالکیــت ارضــی صــورت
نگیــرد ،شــورش و انقــاب در آینــده اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود.
بــرای او فــروش امــاک خالصــه مطــرح نیســت ،بلکــه

امــاک دیوانــی را بایســتی بــدون چــون و چــرا بــه رایــگان
بــه برزگــران واگــذارد؛ و در مــورد امــاک شــخصی «فــروش

اجبــاری» آنهــا را الزم میشــمارد .ایــن هــم از روی ناچــاری و
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بــه ضــرورت سیاســی اســت ،ورنــه اعتقــاد باطنـیاش این اســت

کــه دســتگاه اربــاب و رعیتــی را یکســره براندازنــد و امــاک
خصوصــی را بــه طبقــة دهقــان منتقــل ســازند .ایــن کار را

در مســئولیت دولــت و ســردفتر «اصــاح خرابــی مملکــت»
میشناســد( .آدمیــت ،1355،ص )274

نویســندة صــور اســرافیل هماننــد همــة سوسیالیســتها مشــکل اصلــی را در
توزیــع ثــروت میدانــد و فقــر را کــه منشــأ اصلــی بدبختــی و اغلــب فســادهای
اخالقــی اســت در «بیعدالتــی در تقســیم ثروتهــای دنیــا» تصــور میکنــد .او بــه
حرکــت جبــری تاریــخ معتقــد اســت و اینکــه پیشــآمدهای همــة ملــل مختلــف
دنیــا شــبیه بــه یکدیگرنــد و تقریبـاً همــه از روی یــک نســخة اصلــی کپــی میشــود.
او «انقالبــات قــراء و قصبــات رشــت» را شــاهدی بــر درســتی نظریــات ژان ژورس
رئیــس «آدم پرســتهای دنیا»[بیــن الملــل سوسیالیســتها] معرفــی میکنــد و
تأکیــد مـیورزد کــه «پایــة ایــن حرفهــای بــر هــوا نیســت؛ و بــه زودی همــة ایــن
خیــاالت آدم آزاد کــن در ایــران از مســلمیات قانونــی اســت( ».آدمیــت ،1355،ص
 )275نویســندة صــور اســرافیل بــرای جلوگیــری از انقــاب دهقانی و ایجاد اغتشــاش
توصیــه میکنــد کــه اصــاح نظــام «اربــاب و رعیتــی» تنهــا راه حــل ممکــن اســت.
منظــور او از ایــن اصــاح «خریــدن ملــک از اربــاب و فروختــن آن بــه رعیــت» اســت.
تدبیــری کــه او بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف میاندیشــد ایجــاد «بانــک زراعــی
ملــی» اســت کــه نقــل و انتقــال امــاک بایــد از طریــق آن صــورت گیــرد .نویســنده
سوسیالیســت برحســب ایدئولــوژی خــود اصالحات سیاســی و ترویج قانــون را در گرو
بهبــود وضعیــت رعایــا کــه عمــده اهالــی مملکــت را تشــکیل میدهنــد میدانــد.
بــه ســخن دیگــر ،مشــروطه یــا حکومــت قانــون بــرای وی در درجــة اول مســتلزم
ســلب مالکیــت از اربابــان و صاحــب زمیــن کــردن رعیتهــا اســت .در حقیقــت،
هــدف نهایــی وی حکومــت قانــون بــه شــکلی کــه در اروپــای مــدرن شــکل گرفتــه
نیســت زیــرا «ایــن قانــون در ضمــن هــزاران فوائــد عــام المنفعــه ،بــا شــک تســلط
اغنیــا ،عبودیــت فقــرا و اجتمــاع امــوال هیئــت جامعــه را در مراکــز معیــن محافظــت
کــرده ،آقایــی یــک قســمت و بندگــی قســمت دیگــر مــردم را ابــدی میکنــد ».بــه
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عقیــدة وی قوانیــن اقتصــادی ،مالــی و بانکــی در جوامــع مــدرن اروپایــی طــوری
اســت کــه ســرمایههای کوچــک جــذب ســرمایههای بــزرگ میشــوند و در
نتیجــه «امــوال و انفــس فقــرا» بــه تملــک توانگــران در میآیــد .ادامــه ایــن وضــع
بــه ســلطة ســرمایهداران و مالکیــن خطرنــاک در جامعــه میانجامــد بــه گون ـهای
کــه «یــک نفــر بــه خریــداری هــزاران قریــه و صدهــا شــهر و بلکــه یــک مملکــت
قــادر شــده و رقیــت افــراد اهالــی آن را بــی هیــچ عایقــی مطالبــه میکنــد ».ایــن
حــد از تســلط و تمرکــز «ســرمایه داران حاضــر اروپــای متمــدن» در تاریــخ گذشــته
بــی ســابقه اســت( .آدمیــت ،1355،صــص  )279-278بــا ایــن تصویــری که ترســیم
میشــود واضــح اســت کــه جوامــع اروپــای متمــدن نــه تنهــا الگــوی آرمانــی بــرای
نویســنده نیســت بلکــه حاکــی از مرحلـهای تاریخــی از تحــول جوامــع بشــری اســت
کــه حتــی االمــکان بایــد از آن اجتنــاب کــرد .او در ادامــة گفتارهایــش در شــماره
 29هفتــه نامــة صــور اســرافیل بــر ایــن نکتــه تاکیــد مـیورزد کــه گــذار ایــران بــه
جامعــة آرمانــی سوسیالیســم بــه دو جهــت ســهل الوصــول تــر اســت اول بــه جهــت
ســازگاری دیــن اســام بــا اصــول سوسیالیســم و دیگــر اینکــه ســرمایهداری در ایران
فراگیــر نشــده اســت( .یزدانــی)148،
تفکــرات افراطــی و خیالپردازانــه اجتماعیــون بــذر بــی صبــری و خشــونت را در
میــان برخــی از طرفــداران مشــروطیت کاشــت کــه ثمــری جــز خشــونت مظاعــف
مســتبدین و طرفــداران نظــام ســابق نداشــت .افراطیــون بــا گفتــار و رفتــار خشــونت
آمیــز خــود تنهــا مخالفــان مشــروطه را تهدیــد نمیکردنــد بلکــه نیــروی خــود را
بــرای تخریــب سیاســتمداران معتــدل هــم بــه شــدت بــه کار میگرفتنــد .فریــدون
آدمیــت هویــت جبهــة افراطیــون را ایــن گونــه توصیــف میکنــد:
دســتة انقالبــی با مــرام سوســیال دموکراســی روســی ،بــه عالوه
گــروه اجتماعیــون عامیــون ،بــه عــاوه چنــد انجمــن ،بــه عالوه

عناصــر مجاهــد و فدایــی قفقــازی و آذربایجانــی ،بــه عــاوه

منفردینــی بــا همــکاری محــدود( .آدمیــت ،1387،ص )107

پیــش از ایــن اشــاره کردیــم کــه حیــدر خــان عمــو اوغلــی یکــی از ســرکردگان
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افراطیــون و طــراح تــرور امیــن الســلطان بــود .او در خاطــرات خــود بــه یــک حــوزة
خصوصــی [مخفــی] هفــت نفــری تحــت رهبــری خــود اشــاره میکنــد کــه رابــط
میــان حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه و تشــکیالت ایرانــی تــازه
تأســیس اجتماعیــون عامیــون بــود .او در خاطــرات خــود میگویــد:
پــس از آنکــه بــه فرقــة اجتماعیــون عامیــون روســیه اطــاع

داده شــد کــه در طهــران فرقــة اجتماعیــون عامیــون تشــکیل

شــده و هســت از آنجــا بــه شــخص مــن نوشــتند کــه الزمــة
دســتورالعمل بــه شــعبة مســلمانها و ایرانیهــا در قفقازیــه

داده شــده اســت و شــما شــعبة آن را در طهــران افتتــاح کــرده
مع ـ ًا بــا آنهــا کار کنیــد( .حیــدر عمواوغلــی)27،

حیــدر خــان را بایــد از مارکسیســتهای انقالبــی تمــام عیــار و از مروجــان تــرور
سیاســی بــا ابــزار مــدرن در ایــران بــه شــمار آورد .آنگونــه کــه از خاطــرات وی بــر
میآیــد او هماهنــگ کننــدة فرقههــای اجتماعیــون عامیــون در ایــران ،رابــط آنهــا
بــا سوســیال دموکراتهــای روســی و مســئول رهبــری شــعبة تهــران بــود .مؤثرترین
عناصــر افراطــی داخــل و بیــرون مجلــس عمدتــاً از اعضــای فرقــة اجتماعیــون
عامیــون بودنــد .از میــان نماینــدگان مجلــس اول ســه نفــر از فراکســیون اقلیــت
یعنــی ســید حســن تقــی زاده ،میــرزا ابراهیــم آقــا تبریــزی و میــرزا ابوالحســن خــان
معاضــد الســلطنه بــه یقیــن عضــو فرقــة اجتماعیــون عامیــون بودنــد .دو خطیــب
معــروف نهضــت مشــروطه ،ســید جمــال الدیــن اصفهانــی و ملــک المتکلمیــن
معــروف بــه حاجــی ملــک و ســه روزنامــه نویــس یعنــی میــرزا جهانگیــر خــان صــور
اســرافیل ،محمــد رضــا مســاوات و عبدالرحیــم خلخالــی (روزنامــة مســاوات) در ایــن
فرقــه فعالیــت داشــتند .بعــاوه «قومتــة [کمیتــه] مرکــزی اجتماعیــون» بادکوبــه به
هنــگام ضــرورت بــه یــاری رفقــای ایرانــی میشــتافت و گروههایــی از فداییــان پــاک
اعتقــاد را بــه ایــران گســیل میداشــت( .آدمیــت ،1387،ص )109
افراطیــون چپگــرا بــا آنکــه پایــگاه چندانــی در میــان مــردم نداشــتند امــا در
جریانهــای سیاســی بســیار تأثیــر گــذار بودنــد .البتــه ایــن تأثیــر گــذاری عمدت ـاً
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ابــزاری جــز خشــونت کالمــی و فیزیکــی (تــرور) نداشــت .مشــروطیت و مجلــس اول
کــه همــان مجلــس مؤســس قانــون اساســی و متمــم آن بــود ،بــا تدبیــر سیاســی،
بــدون خونریــزی و بــه طــور مســالمت آمیــز شــکل گرفــت.
در همــان ایــام نوشــتند« ،تــا کنــون در ایــران بلــوا بــه ایــن
معقولــی و نجابــت نکــرده بودنــد ».امــا نهضــت جفــت ناقصــی

هــم داشــت کــه مــردم را بــه بــرادر کشــی و خشــونت دعــوت

میکــرد .نخســتین اعالمیــة فرقــة اجتماعیــون عامیــون ایرانــی

پــس از فروپاشــی رژیــم قدیــم در ایــران اولیــن فراخــوان بــه

ضدیــت بــا حکومتهــای وقــت بــود کــه بــه اشــکال گوناگــون

تــا ســقوط حکومــت اتحــاد شــوروی تــداوم یافــت .دعــوت
«انتبــاه نامــه» در آن ایــام مهــر و همبســتگی ،جشــن و چراغانی

سراســری آن بــود کــه« :ای فقــرای ایــران،ای فقــرای کاســب

ایــران جمــع شــوید! اتحــاد نمــوده اجتمــاع بکنیــد! ...خودتــان
را از دســت ایــن حاکمــان ال مذهــب ،بــی دیــن  ...خــاص کنیــد
 ...در تبریــز هــر روز پنــج نفــر از گرســنگی هــاک میشــوند

 ...مگــر نمیبینیــد هــر هفتــه از عــراق بارهــای شــراب بــار
نمــوده بــه رشــت میبرنــد ...ای ملــت ایــران امــام حســین
شــهید بــرای نجــات دادن شــما امــت بــی عــار  ...جــان مبــارک

خــود را نثــار کــرد  ...بــر ریشــة ایــن بدتــر از مرتــدان کربــا
تیشــه بزنیــد  ...شــما حاکمــان نوکــر رعیــت هســتید  ...نارنجک

و بمــب مــا میگوییــد دروغ اســت .نــه بــزودی میبینیــد
چطــور بــدن کثیــف شــما را میســوزانیم( .میــرزا صالــح)41 ،

نــکات تــکان دهنــدهای در ایــن اعالمیــة اجتماعیــون عامیــون وجــود دارد کــه
کامــ ً
ا در تضــاد بــا آرمانهــای مشــروطیت و حکومــت قانــون اســت :دعــوت بــه
جنــگ طبقاتــی ،خشــونت و تــرور بــا تکیــه بــر احساســات دینــی عامــة مــردم.
ابــزاری کــردن دیــن بــرای مقاصــد سیاســی حتــی تروریســتی به شــکل مــدرن آن از
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ـون [سوسیالیس ـتهای] قاعدت ـاً
بدعتهــای سیاســی خطرناکــی بــود کــه اجتماعیـ ِ

بــی اعتقــاد یــا حــد اقــل بــی تفــاوت بــه دیــن ،بنیــاد گذاشــتند .تهدیــد بــه تــرور را
عناصــر وابســته بــه «هیئــت مدهشــة» حیــدر خــان در کمتــر از یــک ســال پــس از
تشــکیل مجلــس مشــروطه عملــی ســاختند و امیــن الســلطان را کــه در صدد آشــتی
دادن اختالفــات میــان شــاه و مجلــس بــود بــه قتــل رســاندند .تــرور نتیجــة نهایــی
اندیشـههای افراطــی و خشــونت آمیــزی بــود کــه از طریــق مطبوعــات و خطابههــا
در مســاجد و انجمنهــای متعــدد و حتــی در درون و محوطــة بیــرون مجلــس
تبلیــغ میشــد .افراطیــون بــا نشــر شــبنامههای آمیختــه بــه تهدیــد و پرخاشــگری،
رئیــس مجلــس و رئیــس دولــت را تهدیــد بــه قتــل میکردنــد .در فضــای رعــب و
وحشــتی کــه ایجــاد شــده بــود هریــک از وکالی مجلــس کــه مخالــف افراطیــون
ســخنی بــه میــان م ـیآورد مــورد توهیــن و تهدیــد قــرار میگرفــت .نماینــدگان
اکثریــت بــا تــرس و اظطــراب بــه مجلــس رفــت و آمــد میکردنــد .بارهــا اکثریــت
مجلــس بــرای حفــظ مشــروطیت در صــدد برآمدنــد بــه مقابلــه بــا جبهــة افراطــی
برخیزنــد امــا تــوان الزم را بــرای ایــن کار نداشــتند .مجلــس اول مشــروطه کــه
در پــی مأموریــت اصلــی خــود یعنــی محــدود کــردن قــدرت اســتبدادی ســلطنت
و برقــراری حکومــت قانــون بــود اینــک بــا معضــل دیگــری روبــهرو میشــد کــه
اســاس مشــروطیت را از جبهــة دیگــری تهدیــد میکــرد .افراطیــون آتــش بیــار
ـتیزان مســتبدی شــده بودنــد کــه دور ســلطان خــام اندیــش
معرکــة مشــروطه سـ
ِ
و بــی اعتمــاد بــه نهضــت اصالحــی را گرفتــه و هــر آن او را بــه برانداختــن اســاس
مشــروطیت ترغیــب میکردنــد .احتشــام الســلطنه ،دومیــن رئیــس مجلــس کــه از
نزدیــک گرفتــار تندرویهــا در درون و بیــرون مجلــس بــود در خاطــرات خــود در
ایــن خصــوص مینویســد:
 ...بعضــی از وکال کــه در رأسشــان تقــیزاده و حاجــی میــرزا

ابراهیــم آذربایجانــی قــرار گرفتــه بودنــد اصطــاح انقــاب کبیر

فرانســه از زبانشــان نمیافتــاد و عاشــق گیوتیــن و دادگاههــای
انقــاب بودنــد کــه ظــرف یــک ســاعت حکــم اعــدام شــاه و
درباریــان و جمیــع وزرا و امــرائ حــال و گذشــته را صــادر نماید.
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یکــی میخواســت روبســپیر بشــود دیگــری خــود را جانشــین

مــارا میدانســت و دیگــری دانتــون شــده بــود .هیچیــک از

علــل بــروز و کیفیــت وقــوع و شــرح حــوادث ناگــوار و آثــار و
عواقــب آن انقــاب در فرانســه اطالعــی نداشــتند و جز شــهرت

طلبــی هدفــی در کار نبــود .ایــن دســته متاســفانه ریشــه و
عالئــق خانوادگــی و ملکــی زیــاد هــم نداشــتند تــا از هــرج

و مــرج و آشــوب احســاس خطــر نمــوده و احتمــال خســارت

جانــی و مالــی بدهنــد ،بدیــن لحــاظ مســاعی مــن در کنتــرل و
جلــو گیــری از تنــدروی آنهــا زیــاد مثمــر ثمــر نبــود( .احتشــام
الســلطنه)619،

او در تحلیلــی تأمــل برانگیــز واقعــة بــه تــوپ بســتن مجلــس از ســوی محمــد
علــی شــاه را ســبب ســاز نجــات مشــروطیت میشــمارد چــرا کــه بــه عقیــدة وی
اگــر چنیــن اتفاقــی نمیافتــاد بــه احتمــال زیــاد مــردم مشــروطه طلــب خــود
طومــار آن را در هــم میپیچیدنــد:
 ...محمــد علــی شــاه در آن حرکتــی کــه کــرد فــی الواقــع

خدمتــی بــه مشــروطیت و ابقــاء آن نمــود (عــدو شــود ســبب
خیــر اگــر خــدا خواهــد) زیــرا همانطــور کــه قب ـ ً
ا ذکــر شــد،
کار مجلــس و فســاد و ســیاهکاریهای جمــع سرشــناس وکال و
تندرویهــای بــی مــورد و موقــع جمــع دیگــر از ایشــان و اعمــال

بــی رویــه و ناســالم انجمنهــا و مندجــات جرایــد ،بــه جایــی
رســیده بــود کــه دیــری نمیگذشــت کــه طبقــات مختلــف

مــردم و بازاریــان و کســبه و پیشــه وران بــر ضــد مجلــس قیــام

میکردنــد و آن بســاط را بــر میچیدنــد و اگــر چنیــن اتفــاق
میافتــاد بــی گمــان تــا یــک قــرن دیگــر هــم هیــچ کــس

و هیــچ قدرتــی جــرأت نمیکــرد نــام رژیــم مشــروطه را در
ایــران بــر زبــان بیــاورد( .احتشــام الســلطنه)678،
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احتشــام الســلطنه انحطــاط مجلــس اول را عمدتــاً متوجــه وکالی تنــدرو،
انجمنهــای مغــرض و جرایــد هــرزه و هتــاک میدانســت کــه هــر پادشــاه ترقــی
خــواه و عاشــق آزادی و حکومــت مشــروطهای را متنفــر و وادرا بــه دشــمنی بــا
مجلــس و آن نــوع مشــروطه خواهــی میکــرد چــه برســد بــه محمــد علــی شــاه
کــه مترصــد بهانـهای بــرای تعطیــل کــردن مجلــس بــود( .احتشــام الســلطنه)624،
تنــدروان افراطــی در بهتریــن حالــت دوســتان نــا آگاه مشــروطیت بودنــد کــه بــه
جــای خدمــت بــه آرمانهــای آن موجــب بــی اعتبــاری و زوال آن شــدند .داوری
فریــدن آدمیــت در ایــن خصــوص جالــب و عبــرت انگیــز اســت:
جبهــة افراطیــون نــه خدمتــی بــه آزادی و دموکراتیســم کــرد،

نــه بصیــرت و خــرد سیاســی داشــت کــه در ســیر حــوادث روش
منطقــی پیــش گیــرد؛ بــه همیــن ســبب در مجلــس ملــی و

جامعــة آزادیخــواه از منزلــت و اعتبــار سیاســی برخــوردار نبــود.

ســهم افراطیــون بــه کتــاب مشــروطیت خشــونت عریــان بــود،

عاملــی کــه در حــد خــود در انهــدام مجلس مســئولیت داشــت.
(آدمیــت)148 ،1387،

مجلــس اول مشــروطه یــا مجلــس مؤســس دو ســال نتوانســت دوام بیــاورد و
بــا دســتور محمــد علــی شــاه در اواخــر بهــار  1287شمســی بــه تــوپ بســته شــد
و عمــر آن بــه پایــان آمــد .تعطیلــی مشــروطه و دوران اســتبداد صغیــر بــا تعقیــب،
آزار و کشــتار مبــارزان مشــروطه خــواه تــوأم شــد .افراطیــون کــه ســهم عمــدهای در
تهدیــد و تحریــک مســتبدین و ایجــاد فضــای رعب و خشــونت داشــتند خــود قربانی
آن شــدند و بهــای ســنگینی پرداختنــد .میــرزا جهانگیــر خان صــور اســرافیل و ملک
المتکلمیــن اعــدام شــدند .ســید جمــال الدیــن واعــظ در بروجــرد بــه دام افتــاد و
کشــته شــد .عــدهای دیگــر بــا فــرار از تهــران یــا پنــاه گرفتــن در ســفارت انگلیــس
جــان بــه در بردنــد .بــه نظــر میرســد کــه بــه علــت ســرخوردگی مــردم از عملکــرد
مشــروطه خواهــان و دعواهــای دائمــی و فرســاینده میــان آنهــا ،ایســتادگی چندانــی
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در برابــر مســتبدین در تهــران صــورت نگرفــت .نهضــت مقاومــت بــه طــور جــدی
از تبریــز آغــاز شــد و بــه تدریــج بــه رشــت و دیگــر شــهرها نیــز تســری یافــت.
تعطیلــی مشــروطه بیــش از یــک ســال دوام نیــاورد و در تابســتان  1288شمســی
مشــروطه خواهــان تهــران را فتــح کردنــد و طبــق اقدامــی مشــابه مســتبدین ،برخی
از شــاخصترین مخالفــان خــود از جملــه شــیخ فضــل اهلل نــوری را اعــدام کردنــد.
شــاه کــه بــه ســفارت روســیه پنــاه بــرده بــود از ســلطنت خلع شــد و پســر صغیــر او
احمــد میــرزا جــای او را گرفــت .مجلــس دوم در پاییــز همــان ســال تشــکیل گردید؛
امــا مشــروطه دوم بــا خشــونت و خونریــزی بــه دســت آمــد و از ایــن جهــت شــباهت
چندانــی بــه مشــروطه اول نداشــت.
صــف آراییهــای سیاســی کــه در مجلــس اول وجــود داشــت در مجلــس
دوم بــا وضــوح بیشــتری شــکل گرفــت .گروهــی از وابســتگان ســابق اجتماعیــون
عامیــون حــزب جدیــدی بــه نــام «فرقــة دموکــرات ایــران» بــا همــان ایدئولــوژی
سوســیال دموکراســی تأســیس کردنــد .اعضــای فراکســیون اقلیــت در مجلــس دوم
عمدت ـاً متشــکل از وابســتگان ایــن فرقــه بــود .تعــدادی از ســران ایــن فرقــه کــه
در کمیتــة مرکــزی آن جــای گرفتنــد از سوسیالیســتها یــا مارکسیســتهای آن
دوران ماننــد حیــدر خــان عمــو اوغلــی و محمــد امیــن رســولزاده بودنــد .عــاوه بــر
اینهــا ،دیگــر اعضــای سرشــناس کمیتــة مرکــزی عبــارت بودنــد از ســید حســن
تقــی زاده ،ســلیمان میــرزا اســکندری ،ســید محمــد رضــا مســاوات ،میــرزا محمــود
خــان (محمــود محمــود بعــدی) .ریاســت کمیتــة مرکــزی بــا میــرزا محمــود بــود و
ســید حســن تق ـیزاده ریاســت فرقــه در مجلــس را بــه عهــده داشــت کــه پــس از
تــرور ســید عبــداهلل بهبهانــی بــه دســت عوامــل حیــدر خــان و مهاجــرت اجبــاری
تقـیزاده بــه خــارج از کشــور ،ایــن مســئولیت بــه عهــدة ســلیمان میــرزا اســکندری
گذاشــته شــد( .آدمیــت ،1354،ص  )136ســلیمان میــرزا اســکندری بعدهــا رهبــر
حــزب سوسیالیســت ایــران شــد و پــس از شــهریور  1320شمســی یکی از موسســان
حــزب تــوده ایــران بــود .درســت اســت کــه برخــی اعضــای معتــدل مجلــس دوم
ماننــد حســینقلی خــان نــواب در فراکســیون فرقــة دموکــرات بودنــد امــا بــا وجــود
افــرادی ماننــد حیــدر خــان عمــو اوغلــی و رســولزاده در ارگان رهبــری تردیــدی
نیســت کــه گرایــش کلــی فرقــه در مجمــوع افراطــی و سوسیالیســتی بــود امــا بــه
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مالحظــات سیاســی و اجتماعــی تمایلــی بــه آشــکار ســاختن آن در همــه شــرایط
نداشــتند .موضــع سیاســی -ایدئولوژیــک فرقــه اعتقــاد بــه ســتیز طبقاتــی بــود کــه
باعــث نگرانــی و هــراس مالــکان ،تاجــران ،روحانیــان و سیاســتمداران معتــدل و
محافظــه کار میشــد کــه اکثریــت مجلــس دوم را در اختیــار داشــتند .از اینــرو ،ایــن
گــروه نــا متجانــس فرقــة اعتدالیــون اجتماعیــون را بــرای مقابلــه بــا افراطیــون فرقــة
دموکــرات تأســیس کردنــد و اکثریــت نماینــدگان مجلــس دوم را در اختیــار گرفتند.
فرقــة دموکــرات نــه تنهــا بــه لحــاظ ایدئولوژیــک بــا اجتماعیــون عامیــون ســابق
تفــاوت چندانــی نداشــت بلکــه از نظــر شــیوههای مبارزاتــی نیــز بســیار شــبیه
بــه آنهــا بــود .ایــن فرقــه هماننــد ســلف خــود در مجلــس اول ،عامــل تنــش و بــی
ثباتــی و ســقوط پــی در پــی حکومتهــا در دورة مجلــس دوم بــود و بــرای رســیدن
بــه اهــداف سیاســی و فرقـهای از تــرور مخالفــان ابایــی نداشــت 5.تــرور میــرزا حســن
خــان امیــن الملــک از فعــاالن مؤثــر فرقــة اعتدالیــون بــه دســت مجاهــدان حیــدر
خانــی صــورت گرفــت .بــه دنبــال ایــن قتــل ،اعتدالیــون از طریــق ســید بهبهانــی
حکــم تکفیــر و اخــراج رئیــس فرقــة دموکــرات در مجلــس (تقــی زاده) را مرجــع
تشــیع نجــف یعنــی آخونــد خراســانی گرفتنــد .ادامــة ایــن ماجــرا نهایتـاً بــه تــرور
ســید عبــداهلل بهبهانــی بــه دســت عوامــل حیدر خــان انجامیــد .برخــی از طرفــداران
جبهــة اعتدالــی بــه انتقــام جویــی برخاســتند و تعــدادی از منســوبین تق ـیزاده و
حیــدر خــان را بــه قتــل رســاندند( .آدمیــت ،1354،صــص  )147-145ایــن گونــه
اقدامــات و رفتارهــای سیاســی یقینــاً نمیتوانســت بــه تحکیــم پارلمانتاریســم و
مشــروطیت کمــک کنــد و صرفـاً در خدمــت بــی اعتبــار کــردن نهضــت مشــروطه و
اندیش ـهها و نهادهــای تجــدد طلبانــه بــود.
در خصــوص ایدئولــوژی فرقــة دموکــرات در مجلــس دوم بایــد بــه شــخصیت
محمــد امیــن رســولزاده اشــاره کنیــم .او از بنیانگــذاران فرقــه و شــاید مهمتریــن
نظریــه پــرداز آن جمــع بــه شــمار میرفــت .مقدمــة مرامنامــة فرقــه را او نوشــته
 - 5محمود محمود (میرزا محمود خان) رئیس وقت کمیتة مرکزی فرقة دموکرات ،در یادداشــتهای خود
صراحتاً از نقش حیدر خان در سوقصدهای علیه عال الدوله ،محمد علی شاه و امین السلطان پرده برداشته و
اشاره کرده که این کارها با نظارت و تصویب تقیزاده صورت میگرفت .او قتل سید عبداهلل بهبهانی (رجب
 )1328را هم کار یاران حیدر خان میداند .او به کمک فرقة دموکرات برای رهایی حیدر خان از زندان نظمیه
و تأمین وسائل برای فرار وی از ایران هم اشاره کرده است .نگاه کنید به آدمیت ( ،)1340ص .343
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بــود و مدتــی هــم ســردبیری روزنامــة «ایــران نــو» ،ارگان فرقــه را بــه عهــده
داشــت .او در رســالهای تحــت عنــوان «تنقیــد فرقــة اعتدالیــون یــا اجتماعیــون
اعتدالیــون» کــه در آن بــه دیدگاههــای حــزب مخالــف پرداختــه ،مبانــی تفکــر
خــود و حــزب خــود را نیــز بیــان کــرده اســت .طبــق ارزیابــی فریــدون آدمیــت،
بیــش از دو ســوم ایــن رســاله بــه بحــث دربــارة اصــول سوسیالیســم اختصــاص
دارد و «نخســتین رســالة مظبوطــی اســت کــه در مبانــی ایــن مکتــب سیاســی
یافتــه و باهمــان دیــد اجتماعــی برخــی مســائل ایــران را بررســی کــرده اســت».
(آدمیــت ،1355،ص  )285از ایــن نوشــته چنیــن بــر میآیــد کــه او سوسیالیســم
بــه معنــای مارکسیســتی کلمــه را قبــول دارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه تحــوالت
تاریخــی جوامــع را بــا پیدایــش مالکیــت و جنــگ طبقاتــی بایــد توضیــح داد .بــه
عقیــدة وی «منطــق آهنیــن» تحــوالت تاریخــی اجتنــاب ناپذیــر اســت و نهایت ـاً
بــه جنــگ میــان کاپیتالیســم و سوسیالیســم میانجامــد .جنــگ آشــتی ناپذیــری
میــان طبقــة «کارده» [کارفرمــا یــا ســرمایه دار] و «کارکــن» در جریــان اســت
و هیــچ ائتالفــی میــان آنهــا قابــل تصــور نیســت .او کارل مارکــس را «معلــم
کبیــر» مینامــد کــه قانــون تحــول اجتماعــی را کشــف کــرده اســت .رســولزاده
براســاس علــم «ایکونومــی پلیتیــک» نظریــة مارکــس توضیــح میدهــد کــه
چگونــه بــا تمرکــز ســرمایه در بنگاههــای بــزرگ و از بیــن رفتــن تولیــد کننــدگان
کوچــک بیــکاری گســترده بــه وجــود میآیــد .بــه علــت تمرکــز شــدید ســرمایه
و ازدیــاد فقــر کار بــه جایــی خواهــد رســید کــه بــا «یــک تعطیــل عمومــی یــا
بــه ترتیــب دیگــر» ،کارگــران «آالت اســتحصالیه را از دســت ســرمایهداران خــارج
و مــال عمــوم بنماینــد ».بــا از میــان رفتــن «مالکیــت شــخصی کــه در نظــر
کونیــه میباشــد» انســانیت آزاد
سوسیالیس ـتها علــت تمــام ایــن نامســاعدتهای ّ
شــده و «اجتماعیــت یعنــی سوسیالیســم برپــا میشــود و ســعادت عمومــی شــامل
احــوال عمــوم اوالد بشــر میگــردد( ».آدمیــت ،1355،ص  )291جالــب اســت
کــه رســولزاده بــه پایبنــدی فرقــة دموکــرات به حقــوق اکثریــت و پارلمانتاریســم
تأکیــد مـیورزد و اینکــه دیــن را بایــد بــه کلــی از «سیاســیات» خــارج دانســت؛
امــا در عمــل فعــاالن فرقــة دموکــرات هــم ماننــد پیشــینیان سوســیال دموکــرات
در صــورت لــزوم از بــه کار گرفتــن شــیوههای غیــر دموکراتیــک و حتــی تــرور
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فیزیکــی اســتفاده میکردنــد .آنهــا هــم ماننــد حــزب ســلف خــود ،اجتماعیــون
عامیــون ،بــرای پیــش بــردن اهــداف سیاســی خــود از گفتــار بــه ظاهــر دینــی
ســود میجســتند و در پــی توجیــه شــرعی مســلک خــود در چشــم عــوام بودنــد.
(آدمیــت ،1355،ص )306
گرچــه جنبههایــی از اندیشــههای سوسیالیســتی در ســالهای پیــش
از پیــروزی نهضــت مشــروطیت در نوشــتههای برخــی از نویســندگان ایرانــی
ماننــد میــرزا آقــا خــان کرمانــی ،آخون ـدزاده و طالبــوف تبریــزی مطــرح شــده
بــود ،امــا بــر خــاف آرمانهــای قانــون خواهــی و مشــروطیت ،چنــدان نفــوذی
در میــان اصــاح طلبــان درون حکومتــی (سیاســتمداران روشــن اندیــش) و
بیــرون حکومتــی (تجــار دنیــا دیــده) نداشــت .تقریبــاً مقــارن بــا اوج گیــری
نهضــت مشــروطه بــود کــه تفکــرات سوسیالیســتی از طریــق شــکلگیری
گروههــا و احــزاب متمایــل بــه سوســیال دموکراســی در قفقــاز و ایجــاد
شــعباتی در خطههــای شــمالی کشــور ،بــه طــور جــدی وارد زندگــی سیاســی
ایرانیــان شــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در جریــان نهضــت مشــروطه،
افــرادی کــه جــذب آرمانهــای سوسیالیســتی شــدند و بــه طــور کلــی گروههــا
و انجمنهــای سیاســی بــا گرایشهــای سوسیالیســتی کــه از قبــل موجــود
بودنــد یــا بعــدا ً تأســیس شــدند بــه عللــی نتوانســتند در عملکــرد سیاســی
خــود بــه تحکیــم مبانــی نظــام مشــروطه و حکومــت قانــون کمــک کننــد.
شــاید مهمتریــن علــت بــه خــود ایدئولــوژی سوسیالیســم یــا حــد اقــل آن
نــوع سوسیالیســمی کــه در ایــران تبلیــغ میشــد بــر میگشــت چــرا کــه
نهایتـاً انقالبــی و مخالــف حکومــت قانــون بــود .سوسیالیسـتهای ایرانــی نظــام
مشــروطه را نــه بــه صــورت هدفــی در خــود یــا هــدف نهایــی بلکــه بــه صــورت
گام اولیــه و ابــزاری بــرای گــذار بــه نظــام مطلــوب خــود تلقــی میکردنــد.
آنهــا قانــون مســتقر مشــروطه و نظــام مالکیــت خصوصــی مبتنــی بــر عــرف و
شــرع را قبــول نداشــتند و پشتیبانیشــان از نهضــت مشــروطه صرفـاً تاکتیکــی
و بــرای از میــان برداشــتن دشــمن مشــترک یعنــی ســلطنت اســتبدادی بــود.
نهضــت مشــروطه اساسـاً جریــان سیاســی-اجتماعی اصــاح طلبانـهای بــود کــه
در رأس آن دولتمــردان اصــاح طلــب ،بــزرگان روحانیــت ،برخــی مــاکان و
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تجــار روشــن اندیــش قــرار داشــتند .طبیعت ـاً چنیــن ترکیبــی نمیتوانســت بــا
اهــداف سوسیالیســتی و مشــی انقالبــی ســازگار باشــد .آنهــا در پــی اصــاح
ســلطنت اســتبدادی و اســتقرار مســالمت آمیــز حکومــت معتــدل ،محــدود و
مبتنــی بــر قانــون بودنــد .واضــح اســت کــه پیشــرفت نهضتــی بــا ایــن ویژگیهــا
مســتلزم رفــع بــد گمانــی از ســلطان مســتبد و قانــع کــردن درباریــان فرصــت
طلبــی بــود کــه منافــع خــود را در تضــاد بــا اصالحــات میدیدنــد .ایدئولــوژی
سوسیالیســتی کــه خواهــان الغــای مالکیــت خصوصــی بــود و بــر ســتیز طبقاتــی
تأکیــد داشــت تنهــا میتوانســت بــه صــورت موقتــی و تاکتیکــی بــا ایــن
نهضــت همراهــی کنــد و گرنــه در اهــداف نهایــی و اســتراتژیک در تضــاد بــا
آن قــرار میگرفــت .وجــود ارگانهــای غیــر علنــی یــا بــه اصطــاح خودشــان
خصوصــی در تشــکیالت اجتماعیــون عامیــون حکایــت از ایــن اختــاف نظــر و
ایدئولــوژی داشــت .البتــه چپگرایــان ایرانــی قواعــد اتحــاد موقتــی و تاکتیکــی را
هــم رعایــت نکردنــد .آنهــا در حســاسترین مرحلــة نهضــت یعنــی تثبیــت و
تحکیــم نهادهــای تــازه تأســیس و شــکنندة مشــروطه ،نــه تنهــا بــا آن همراهــی
نکردنــد بلکــه بــا گفتــار و کــردار افراطــی خــود تــا تــرور فیزیکــی مخالفــان و
متحــدان رقیــب خــود پیــش میرفــت ،عم ـ ً
ا بــه بحرانهــای سیاســی دامــن
زدنــد و موجبــات تزلــزل در ارکان مشــروطیت را فراهــم آوردنــد .اگــر نتیجــة
افــراط گرایــی و خشــونت انقالبــی ،بــه تــوپ بســته شــدن مجلــس و بازگشــت
اســتبداد صغیــر بــود ،در مشــروطة دوم پــس از خلــع ســلطنت از محمــد علــی
شــاه و تشــکیل مجلــس دوم ،تکــرار همــان رفتارهــا بــا شــدت و وســعت بیشــتر،
وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی کشــور را بــه خطــر انداخــت و ایــن بــار راه را
بــرای ایجــاد حکومــت اقتــدار گــرا یانــه بــا ظواهــر مــدرن بــه منظــور حفــظ
یکپارچگــی ایــران و برقــراری نظــم و قانــون بــاز کــرد .در فصــل ســوم ایــن
موضــوع بررســی خواهــد شــد.
در هــر صــورت ،ورود پــر قــدرت ایدئولــوژی چپگرایانــة اجتماعیــون عامیــون بــه
عرصــة اندیشــه و عمل سیاســی در ایــران مفهوم دولــت و کارکــرد آن در جامعه را ،به
ویــژه نــزد روشــنفکران و تحصیلکــردگان تغییــر داد .مشــروطه خواهــان اصالحطلــب
بــه تأســی از اندیشــة مــدرن آزادیخواهانــه ،بــه دولــت محــدود و مشــروط بــه قانــون

اندیشههای تجدد طلبانه ،نهضت مشروطه و تحوالت ناشی از آن

قائــل بودنــد کــه در حــوزة خصوصــی و زندگــی اقتصــادی مــردم نبایــد دخالــت
کنــد .بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع الزم اســت بــه رســالة کوچــک امــا بســیار
اساســی کــه در همــان اوان مشــروطیت نوشــته شــده بپردازیــم .شــاید هیــچ اثــری
ماننــد رســالة محمــد علــی فروغــی تحــت عنــوان «حقــوق اساســی یعنــی آداب
مشــروطیت دول» گویــای فلســفة سیاســی مشــروطه خواهــان اولیــه و اصالحطلــب
نباشــد .ایــن اثــر همزمــان بــا تدویــن متمــم قانــون اساســی در ســال  1325ه.ق.
نوشــته شــده و میتــوان گفــت انعــکاس دهنــدة مبانــی نظــری آن قانــون اســت.
فروغــی ایــن رســاله را بــه توصیــة پــدرش ،بــر اســاس منابــع اروپایــی نوشــته و
هــدف از نــگارش آن تهیــة متنــی بــود بــرای تدریــس در «مدرســة علــوم سیاســی»
کــه ریاســت مدرســه آن را آن زمــان فروغــی پــدر بــه عهــده داشــت؛ امــا نبایــد
فرامــوش کــرد کــه نویســندة جــوان و دانشــمند ایــن رســاله ،پــس از پیــروزی
نهضــت مشــروطه در ســال  1324ه.ق .از ســوی صنیــع الدولــه ،نخســتین رئیــس
مجلــس شــورای ملــی ،بــه عنــوان مســئول امــور دبیرخانــة مجلــس منصــوب شــده
بــود و مســتقیماً در متــن حــوادث و مباحــث مشــروطیت قــرار داشــت؛ بنابرایــن،
ایــن رســاله را نمیتــوان یــک اثــر صرف ـاً آکادمیــک و منتــزع از جریــان تاریخــی
مشــروطیت تصــور کــرد .رســالة «حقــوق اساســی» از یــک مقدمــه و دو «بــاب»
تشــکیل شــده اســت .نویســنده در مقدمــه منظــور از مفهــوم حقــوق اساســی را
بــه ایــن صــورت تصریــح میکنــد :شــعبهای از علــم حقــوق کــه «اســاس دولــت
را معیــن میکنــد و حــد آن را تحدیــد مینمایــد ...شــعبهای از حقــوق داخلــی کــه
شــکل دولــت و اعضــای رئیســه آن را تعییــن میکنــد و انــدازة اختیــارات ایشــان
را بــه افــراد نــاس معلــوم مینمایــد( ».فروغــی 1325،ه.ق .ص « )118بــاب» اول
دربــارة اختیــارات دولــت اســت و در آن ســاختار تشــکیالت حکومتــی اعــم از قــوة
مقننــه و اجرائیــه و نیــز اختیــار محاکــم (قــوة داد قضائیــه) و روابــط میــان آنهــا
توصیــف شــده اســت« .بــاب» دوم کــه بخــش کوچکتــری از رســاله را تشــکیل
میدهــد دربــارة حقــوق ملــت اســت و دو فصــل دارد :آزادی و مســاوات .مقدمــة
بــاب دوم بــا تکــرار ایــن اصــل آغــاز میشــود کــه مأموریــت دولــت «نگهبانــی
عــدل» و حفــظ جامعــه از طریــق وضــع قوانیــن و اجــرای آنهــا اســت و در دولــت
مشــروطه دو هیئــت جداگانــه ایــن دو وظیفــه را انجــام میدهنــد .ســپس ایــن
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نکتــة بســیار مهمــی مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد:
ترتیبــات ســابق الذکــر بــرای مشــروط بــودن دولــت کفایــت
نمیکنــد و شــرط دیگــر هــم الزم اســت بــه ایــن معنــی کــه
دولــت نبایــد مختــار باشــد کــه هــر قســم قانونــی میخواهــد

وضــع کنــد و بایــد مقیــد بــه بعضــی قیــود و حــدود باشــد.
توضیــح آنکــه افــراد نــاس بالفطــره و بالطبیعــه بعضــی حقــوق
عمومــی دارنــد کــه دولــت بایــد آنهــا را رعایــت کنــد بــه طوری
کــه وضــع قوانیــن و اجــرای آنهــا منافــی حقــوق مزبــوره نشــود
زیــرا کــه بنــای دولــت بــرای حفــظ همیــن حقــوق نهــاده شــده

و اگــر غیــر از ایــن کنــد از وظیفــة خــود خــارج و متعــدی شــده
اســت( .فروغــی 1325،ه.ق .ص )178

آنچــه فروغــی اینجــا بــه روشــنی بیــان میکنــد ایــن اســت کــه بــرای مشــروطه
بــودن دولــت ،صــرف تفکیــک قــوا کافــی نیســت بلکــه شــرط الزم دیگــر ایــن اســت
کــه قوانیــن موضوعــة مجلــس و مقــررات اجرایــی بایــد مشــروط و مقیــد بــه رعایــت
حقــوق مــردم باشــد .او در ادامــه توضیــح میدهــد کــه بــرای حقــوق افــراد ملــت
هیــچ حــدی متصــور نیســت مگــر بــه ســبب دو امــر« :یکــی اینکــه اجــرای حــق
یــک نفــر مضــر و منافــی اجــرای حــق دیگــری نبایــد بشــود .دیگــر اینکــه در بعضــی
مواقــع نفــع عمــوم مقــدم بــر نفــع خصــوص اســت .حقــوق عمومــی ملــت مجموعـاً
تحــت دو عنــوان در میآیــد اول آزادی ،دویــم مســاوات( ».همــان ،ص  )179آزادی
یعنــی اختیــار انجــام هــر کاری بــه شــرط آنکــه زیانــی بــه دیگــران نرســاند .حــد
آزادی یــک شــخص «قیــودی اســت کــه بــه جهــت آزاد بــودن ســایر مــردم الزم
اســت ».ایــن قیــود در واقــع همــان قوانینــی اســت کــه حکومــت بــرای رعایــت
آنهــا تشــکیل شــده اســت .فروغــی تصریــح میکنــد کــه آزادی بــدون قیــد قانــون
معنــا نــدارد زیــرا فقــدان قانــون بــه هــرج و مــرج و اســتبداد میانجامــد« ،پــس
بایــد اطاعــت قانــون کنیــم تــا بــه بندگــی مــردم مبتــا نشــویم( ».همــان ،ص
 )180خالصــة کالم اینکــه حکومــت مشــروطه در نهایــت حکومــت قانــون اســت،
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البتــه قانونــی کــه خــود مقیــد بــه رعایــت حقــوق افــراد و در درجــة اول حــق آزادی
اســت .فروغــی در رســالة خــود مصداقهــای آزادی را از «اختیــار نفــس و مــال» تــا
«اختیــار اجتمــاع و تشــکیل انجمــن» نــام بــرده و هــر کــدام را بــه اختصــار شــرح
میدهــد .او دومیــن حــق عمومــی ملــت یعنــی مســاوات را یکســان بــودن همــه در
برابــر قانــون میدانــد و اینکــه بــرای هیچکــس اســتثنا و مزیتــی قــرار داده نشــود.
او تأکیــد مـیورزد کــه «مســاوات حقــوق» غیــر از «مســاوات احــوال» اســت و ایــن
نــوع مســاوات صــورت گرفتنــی نیســت زیــرا کــه مــردم بالفطــره و بالطبیعــه از حیث
قــوه و توانایــی و قابلیــت و اخــاق و خیــاالت تفــاوت دارنــد و ایــن اختالفــات ناچــار
منجــر بــه اختــاف احــوال میشــود( .همــان ،ص  )191اینهــا اصــول اساســی یــا
شــاید بهتــر بگوییــم مبانــی فلســفی حکومــت مشــروطه اســت کــه انعــکاس آن را در
جــای جــای متمــم قانــون اساســی مشــروطه کــه تقریبـاً همزمــان در مجلــس اول
تدویــن و تصویــب شــد میتــوان پیــدا کــرد ،گرچــه ایــن قانــون در برگیرنــده کل
فلســفة سیاســی حاکــم بــر «رســاله» بــه طــور کامــل و منســجم نیســت.
-3-2تأسیس نهادهای اجتماعی اقتصادی مدرن و مشکالت آنها
از ســال  1453میــادی ،پــس از آنکــه ســنای ونیــز برقــراری روابــط سیاســی بــا
پادشــاه آققویونلــو در ایــران را تصویــب کــرد ،بــه تدریــج محصــوالت تمــدن جدیــد،
یــا بــه عنــوان کاالهــای بازرگانــی و یــا بــه عنــوان هدیــه ،توســط نماینــدگان
تجــاری و سیاســی آن جمهــوری وارد ایــران شــدند و بدینترتیــب آشــنایی ایــران
بــا جنبههایــی از تمــدن جدیــد آغــاز شــد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد اول.)5-6 ،
در دوره صفویــه روابــط ایــران بــا اروپــا بطــور قابــل توجهــی افزایــش یافــت؛ چنانکــه
در ایــن دوره« ،کمتــر ســالی هســت کــه حداقــل یــک ســفیر و یــا ســیاح اروپایــی
در ایــران نبــوده باشــد ».در ایــن دوره بــود کــه اســتفاده از اســلحه گــرم در ایــران
رواج یافــت( .همــان ،صــص  14و  )20در دوره افشــاریه نیــز علیرغــم ناآرامیهــای
داخلــی و جنــگ بــا همســایگان ،مــراوده بــا اروپائیــان و لــذا آشــنایی بــا تمــدن
جدیــد کــم و بیــش ادامــه یافــت .تالشهــای نــادر شــاه بــرای کشتیســازی و
ـاوگان متشــکل شــامل پانــزده نــاو انگلیســی برای نخســتین
همچنیــن ایجــاد یــک نـ
ِ
بــار در ایــران ،از ثمــرات آشــنایی بــا ایــن تمــدن جدیــد اروپایــی بــود( .همــان،
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صــص  )48-41امــا مهمتریــن اقداماتــی کــه بــرای دســتیابی بــه محصــوالت تمــدن
جدیــد اروپایــی و نوســازی در ایــران صــورت گرفــت ،بــه دوره قاجــار ،ســالهای
منتهــی بــه مشــروطیت و پــس از آن بازمیگــردد .در ایــن دوره بــود کــه «ایــران
بــدون واســطه بــا سیاســت اروپایــی روبـهرو شــد  ...و در انــدک زمانــی دریافــت کــه
آمادگــی مقابلــه بــا آن را نــدارد و بایــد خــود را بــه ســاح تمــدن جدیــد مســلح
ســازد( ».همــان )49 ،نهادهــای مدرنــی را کــه در ایــن دوره بــرای نخســتین بــار وارد
کشــور شــدند جنبههــای گوناگــون دارنــد .مــا در مقدمــة ایــن فصــل بــه موضــوع
نهادهــای سیاســی در ســطح کالن اجمــاالً اشــاره کردیــم ،اینجــا بــه چگونگــی ورود
برخــی نهادهــای نظامــی ،اقتصــادی و اجتماعــی خواهیــم پرداخــت.
شکس ـتهای پــی در پــی ایــران از روســیه در نبردهــای اوایــل قــرن نوزدهــم
میــادی ،بــرای عبــاس میــرزا ،ولیعهــد فتحعلیشــاه درس مهمــی داشــت؛ او
دریافــت کــه قشــون ایــران بــا آن وســایل ســاده و ازکار افتــاده و همچنیــن بــا
ـریع بــدون نقشــه پیرامــون واحدهــای دشــمن» ،در
اســتراتژی سـ ِ
ـنتی «حــرکاتِ سـ ِ
مقابــل ارتــش منظــم روســیه کــه بــه بهتریــن ســاحها مجهــز بــوده و بــه انــواع
فنــون جنگــی آشــنا هســتند ،محکــوم بــه شکســت اســت و بایــد جــدا ً در صــدد
اصــاح آن برآمــد .بــرای ا ِعمــال ایــن اصالحــات بــه کوشــش عباسمیــرزا در ســال
 1807میــادی ( 1186ه.ش) ،یــک هیئــت نظامــی فرانســوی وارد ایــران شــده و
مشــغول بــه کار شــدند .از جملــه اقدامــات آنهــا میتــوان بــه تعمیــر و ســاخت
قلعههــای نظامــی ،ســاخت کارخانههــای توپریــزی ،ســاخت تفنــگ و فشــنگ
مطابــق نمونههــای فرانســوی ،تأســیس ســه مرکــز تعلیمــات نظامــی ،تأســیس یــک
مدرســه مهندســی نظــام ،تهیــه لباسهــای متحدالشــکل بــرای ســربازان ،ایجــاد
صفــوف مختلــف نظــام مطابــق ســازمان ارتــش فرانســه ،اعطــای درجــات نظامــی
اشــاره کــرد( .همــان ،صــص  )76-61از ایــن دوره بــود کــه نخســتین تالشهــا
بــرای نوســازی نظــام لشــکری و ایجــاد یــک ارتــش حرف ـهای در ایــران آغــاز شــد.
ایــن تالشهــا بــرای تشــکیل و ترویــج نظــام جدیــد و همچنیــن رواج ســاخت
ســاحهای گــرم در ایــران ،در دوره محمدشــاه پســر عباسمیــرزا کمــاکان ادامــه
یافــت تــا اینکــه در زمــان ناصرالدینشــاه بــا روی کار آمــدن امیرکبیــر بــه اوج خــود
رســید( .همــان ،صــص )202-198
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یکــی دیگــر از اقدامــات عباسمیــرزا بــرای دســت یافتــن بــه پدیدههــای تمــدن
جدیــد در ایــران ،اعــزام یــک عــده محصــل و کارگــر بــه اروپــا بــرای فراگیــری
علــوم و فنــون جدیــد بــود .دســته اول محصلیــن (دونفــر) در ســال  1811میــادی
و دســته دوم محصلیــن (پنــج نفــر) در ســال  1815میــادی اعــزام شــدند کــه
یکــی از آنهــا میرزاصالــح شــیرازی بــود .او کــه در انگلســتان عــاوه بــر حکمــت
طبیعــی و تاریــخ و چنــد زبــان ،صنعــت چــاپ را نیــز فراگرفتــه بــود ،پــس از اتمــام
تحصیــات بــه هنــگام بازگشــت یــک دســتگاه چــاپ بــا خــود بــه ایــران آورد و در
ســال  1837میــادی ( 1216ه.ش) بــه تقلیــد از انگلیس ـیها نخســتین روزنامــه را
درایــران تأســیس کــرد .ایــن روزنامــه بــدون نــام خاصــی ،ماهــی یکبــار (بــه صــورت
نامنظــم) ،در دو صفحــه بــزرگ منتشــر میشــد؛ صفحــه اول آن بــه اخبــار «ممالــک
شــرقیه» و صفحــه دوم آن بــه اخبــار «ممالــک غربیــه» اختصــاص داشــت( .همــان،
صــص  )222-224روزنامــه وقایــع اتفاقیــه دومیــن روزنامــه فارســی زبــان ایــران
بــود کــه در ســال  1851میــادی ( 1230ه.ش) توســط امیرکبیــر تأســیس شــد و
هفت ـهای یکبــار انتشــار مییافــت .مطالــب روزنامــه غالب ـاً عبــارت بــود از «اخبــار
داخلــه ،اخبــار ممالــک خارجــه ،صــورت نــرخ اجنــاس ،مقــاالت علمــی و گاهــی هــم
اعــان ».منبــع اخبــار داخلــی ،گزارشهــای حـ ّکام والیــات و منبــع اخبــار خارجــی،
گزارشهــای مأموریــن ایرانــی اعــزام شــده بــه آن ممالــک و همچنیــن روزنامههــای
متعــددی بــود کــه از اروپــا و مصــر و عثمانــی و هندوســتان میرســید .ایــن روزنامــه
از ســال  1239خورشــیدی بــه «روزنامــه دولــت علّیــه ایــران» تغییــر نــام داد و بــه
صــورت مصــور انتشــار مییافــت( .همــان ،صــص  )253-246پنــج ســال پــس از
تأســیس وقایــع اتفاقیــه ،در ســال  1856میــادی ( 1235ه.ش) ،روزنامـهای انتشــار
یافــت بــه نــام «ملــت علّیــه ایــران» کــه بعدهــا بــه «روزنامــه ملتــی» تغییــر نــام داد؛
ایــن روزنامــه کــه بــه دســتور ناصرالدینشــاه تأســیس شــده بــود و ماهــی یکبــار
انتشــار مییافــت ،اولیــن روزنامـهای بــود کــه در آن همــه مــردم اجــازه درج مقالــه
و مطلــب داشــتند .در دوره ناصرالدینشــاه چندیــن روزنامــه دیگــر نیــز تأســیس
شــدند از جملــه« ،روزنامــه علمیــه دولــت علّیــه ایــران» در ســال  1243ه.ش کــه
مطالــب آن عمدت ـاً در خصــوص علــوم و صنایــع جدیــد بــود؛ روزنامــه «وطــن» در
ســال  1255ه.ش کــه بــه دو زبــان فارســی و فرانســه چــاپ میشــد؛ «روزنامــه

 104اقتصاد و دولت در ایران

علمــی» در ســال  1256ه.ش و روزنامــه «مریــخ» در ســال  1257ه.ش کــه مطالــب
آن عمدتـاً در خصــوص وقایــع نظامــی بــود( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم ،صــص 7
و  )25-24تعــداد ایــن روزنامههــا تــا زمــان صــدور فرمــان مشــروطیت بــه بیســت
عنــوان رســید.
عــاوه بــر تأســیس روزنامــه وقایــع اتفاقیــه ،دیگــر ابتــکار امیرکبیــر در زمــان
صدارتــش ،تأســیس نخســتین مدرســه بــه ســبک اروپایــی ،یعنــی دارالفنــون،
در ایــران بــود .او دریافتــه بــود کــه چنانچــه عــاوه بــر اعــزام محصــل بــه اروپــا،
مرکــزی بــرای تعلیــم معــارف جدیــد در ایــران دایــر شــود ،پیشآمدهــای خارجــی
نمیتواننــد خللــی در فراگیــری ایــن علــوم توســط جوانــان ایرانــی ایجــاد کننــد.
بــا ایــن هــدف ،دارالفنــون بــه عنــوان نخســتین مدرســه جدیــد در ســال 1851
میــادی ( 1230ه.ش) در ایــران تأســیس شــد .هــدف اصلــی امیرکبیــر از تأســیس
دارالفنــون ،رفــع نیازهــای فنــی و نظامــی کشــور بــود؛ دروس اساســی مدرســه
عبــارت بودنــد از «مهندســی ،دواســازی ،طــب و جراحــی ،توپخانــه ،پیــاده نظــام،
ومعدنشناســی» کــه در ابتــدای امــر بــرای تدریــس آنهــا شــش معلــم از پــروس
و اطریــش اســتخدام شــد .عــاوه بــر ایــن هفــت رشــته ،دروس دیگــری نیــز ماننــد
تاریــخ و جغرافیــا ،متناســب بــا هــر رشــته تدریــس میشــد( .محبوبــی اردکانــی،
جلــد اول ،صــص  256-253و  .)270پــس از دارالفنــون ،چنــد مدرســه دیگــر بــه
همیــن ســبک در ایــران تأســیس شــدند :مدرســه تبریــز کــه «جنبــه نظامــی آن
غلبــه داشــت» ،مدرســه مشــیریه کــه عمدتــاً زبانهــای خارجــی و جغرافیــا در
آن تدریــس میشــد ،مدرســه همایونــی در اصفهــان کــه مدرســهای نظامــی بــود
و همچنیــن چنــد مدرســه دخترانــه و پســرانه کــه اروپائیــان بــا کســب اجــازه از
دولــت ایــران در تهــران ،ارومیــه ،ســلماس ،تبریــز و اصفهــان تأســیس نمودنــد.
(همــان ،صــص  )367-366امــا ایــن مــدارس همگــی متعلــق بــه «خــواص» بودنــد؛
یعنــی تنهــا فرزنــدان اعیــان ،اشــراف و سرشناســان دســتگاه دولتــی میتوانســتند
در ایــن مــدارس تحصیــل کننــد .نخســتین مدرســه عمومــی ایــران کــه بــه عامــه
مــردم تعلــق داشــت و از هــر قشــری دانشآمــوز میپذیرفــت ،مدرســه رشــدیه
بــود کــه در ســال  1889میــادی ( 1268ه.ش) توســط میرزاحســن رشــدیه در
تبریــز تأســیس شــد .گرچــه یکســال بعــد ،رشــدیه بــا فشــار مردمــی کــه توســط
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پیشنمــاز محــل تحریــک شــده بودنــد مجبــور بــه تعطیــل مدرســه شــد و هــر
بــار کــه اقــدام بــه بازگشــایی مجــدد مدرســه در یکــی دیگــر از محلههــای تبریــز
کــرد بــا تهدیــد مواجــه شــده و ناچــار از تــرک تبریــز شــد ،امــا قدمــی کــه او
در جهــت تأســیس یــک مدرســه عمومــی بــه ســبک جدیــد برداشــت ،دیگــران را
نیــز بــه حرکــت واداشــته و ســبب شــد کــه مقــارن بــا تأســیس مدرســه رشــدیه،
چندیــن مدرســه عمومــی دیگــر نیــز در ایــران تأســیس شــوند :مــدارس مظفریــه،
افتتاحیــه ،علمیــه ،ســادات ،ابتدائیــه و ادب در تهــران ،مــدارس کمــال و لقمانیــه در
تبریــز ،مــدارس مظفریــه ،همــت و ادب در مشــهد ،مدرســه شــرافت در رشــت .بــه
ایــن ترتیــب ،تأســیس مــدارس جدیــد در ایــران بــه تدریــج رونــق گرفــت( .همــان،
صــص )380-375
امــا در ســال  1899میــادی ( 1278ه.ش) ،در زمــان مظفرالدینشــاه ،قــدم
مهــم دیگــری در راســتای اقتبــاس از تمــدن جدیــد اروپایــی و نشــر آن در ایــران
برداشــته شــد و آن تأســیس نخســتین مرکــز تحصیــات عالــی کشــور بــود .بــا
توســعه روزافــزون روابــط بینالمللــی ایــران ،زمامــداران کشــور بویــژه وزیــر امــور
خارجــه وقــت ،میرزاحسـنخان مشــیرالملک (پیرنیــا) ،دریافتنــد کــه تــا نمایندگــی
ایــران در ممالــک خارجــه بــه کارمندانــی کــه بدینمنظــور آمــوزش دیــده و تربیــت
یافتهانــد ســپرده نشــود ،زیانهــای تحمیــل شــده بــه کشــور تــداوم خواهــد
داشــت .از ایــن رو میرزاحسـنخان ،پــس از شــرح محســنات ایــن اقــدام بــه شــاه و
کســب رضایــت او ،مدرســه عالــی علــوم سیاســی را در تهــران تأســیس کــرد .ترجمه
کتــاب «اصــول ثــروت ملــل یــا اکونومــی پولیتیــک» و نــگارش کتــاب «حقــوق
سیاســی» توســط محمــد علــی فروغــی و تدویــن کتــاب حقــوق بینالملــل عمومــی
توســط حســن پیرنیــا از نخســتین ثمــرات ایــن مدرســه بــود( .همــان ،صــص -399
 .)401بــه دنبــال مدرســه عالــی علــوم سیاســی ،مدرســه عالــی حقــوق نیــز از ســوی
نصرتالدولــه ،وزیــر عدلیــه وقــت ،تأســیس شــد .دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی
دانشــگاه تهــران ،محصــول ادغــام ایــن دو مدرســه آمــوزش عالــی در ســال 1305
ه.ش و الحــاق آن بــه دانشــگاه تهــران در ســال  1313ه.ش اســت.
وزارتخانههایــی امــور خارجــه و عدلیــه کــه بانــی مدرســه عالــی علــوم سیاســی و
حقــوق شــدند ،در حقیقــت نهادهــای اداری بــه شــکل مــدرن آن در ایــران بودنــد که
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ســابقة تشــکیل آنهــا در ایــران بــه زمــان صــدارت میرزاحســینخان سپهســاالر،
صدراعظــم ناصرالدینشــاه ،برمیگــردد .اودر ســال  1872میــادی ( 1251ه.ش)
الیح ـهای مبنــی بــر تشــکیل دربــار اعظــم شــامل نــه وزارتخانــه داخلــه ،خارجــه،
جنــگ ،مالیــات ،عدلیــه ،علــوم ،فوائــد ،تجــارت و زراعــت ،بــه ضمیمــه صــدارت
عظمــی ،پیشــنهاد کــرد کــه مــورد پســند شــاه قــرار گرفــت و تصویــب شــد .دربــار
اعظــم شــامل ایــن نــه وزارتخانــه و صدراعظــم رئیــس ایــن دربــار و شــخص اول
دولــت بــود کــه عــزل و نصــب وزرا را در حیطــه اختیــارات خــود داشــت .عــزل و
نصــب صدراعظــم نیــز ماننــد ســابق بــه اراده شــاه صــورت میگرفــت( .محبوبــی
اردکانــی ،جلــد دوم .)24 ،ایــن گام مهمــی بــود در جهــت ایجــاد ســاختار جدیــد
تشــکیالت دولتــی و نظــام دیوانســاالری در ایــران.
بلدیــه یــا شــهرداری نیــز از ســازمانهای جدیــد ایــران اســت کــه بــه طــور
رســمی در ســال  1907میــادی ( 1286ه.ش) بعــد از اســتقرار مشــروطیت تشــکیل
شــد .قرنهــا در ایــران مرســوم بــود کــه مــردم هــر شــهر ،خــود بــر اســاس
اعتقــادات شــخصی و دینــی و آداب و رســوم ،بــدون مداخلــه دولــت ،امــور مربــوط
بــه محلــه خــود را در حــد تــوان انجــام میدادنــد و خدمــات شــهری ،مثــل غالــب
امــور دیگــر جنبــه خصوصــی داشــت؛ امــا بــا توســعه روزافــزون روابــط بینالمللــی
ایــران و تأســیس ســفارتخانههای خارجــی در تهــران ،زمامــداران کشــور ،اهمیــت
تمیــزی و زیبایــی ظاهــر شــهر را بیــش از پیــش دریافتــه و خــود درصــدد تحقــق
آن برآمدنــد .تســطیح و ســنگفرش کوچههــای ارگ ناصرالدینشــاه در ســال
 1851میــادی ( 1229ه.ش) اولیــن گام در ایــن جهــت بــود؛ بنابرایــن خدمــات
بلــدی (شــهر داری) ،در دوران نفــوذ تمــدن جدیــد در ایــران و از ارگ شــاهی آغــاز
شــد .ســال بعــد هــم عــدهای مأمــور نظافــت شــهر شــدند کــه در گویــش عــادی
آنهــا را «احتســاب» میگفتنــد .ایــن خدمــات در ســال  1873میــادی (1252
ه.ش) تــا انــدازهای نظــم پیــدا کــرد ،بدینترتیــب کــه ادارهای بــه نــام «احتســابیه»
تأســیس شــد کــه دارای دو شــعبه «احتســاب» و «تنظیــف» بــود؛ نظافت و تســطیح
خیابانهــا از وظایــف شــعبه احتســاب بــود و خاکروبــی ،آبپاشــی و نصــب چــراغ
در خیابانهــا از وظایــف شــعبه تنظیــف .در ســال  1879میــادی ( 1258ه.ش)،
خدمــات بلــدی ،کلیــه ظایــف اداره احتســابیه ،بــه نظمیــه واگــذار شــد و تــا اســقرار
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مشــروطیت از وظایــف ایــن ســازمان باقــی مانــد .پــس از اســتقرار مشــروطیت در
زمــان مظفرالدینشــاه بــود کــه مجلــس شــورای ملــی ،قانــون بلدیــه را تصویــب
کــرد و بــه موجــب آن بــرای نخســتین بــار تشــکیالتی بــه نــام بلدیــه در تهــران
تأســیس شــد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم)134-128 ،
ایجــاد نظمیــه یــا شــهربانی بــه ســبک جدیــد نیــز به عهــد ناصــری بازمیگــردد.
ناصرالدینشــاه کــه در تمــام دوره ســلطنت خــود در جســتجوی راهــی بــرای
افزایــش قــدرت کشــور در مقابــل روســیه و انگلســتان بــود ،در ســفر دوم خــود بــه
اروپــا از پادشــاه اطریــش درخواســت کــرد کــه بــه منظــور آمــوزش ارتــش ایــران،
یــک هیئــت نظامــی بــه کشــور مــا اعــزام دارد .در پــی ایــن درخواســت پادشــاه
اطریــش چهــار مستشــار نظامــی را بــه ایــران فرســتاد؛ یکــی از ایــن مستشــاران بــه
نــام «کنــت دومونــت فــورت» تعهــد کــرد کــه نیــروی پلیــس بــه ســبک اروپایــی
آن را در ایــران ایجــاد کنــد .بدینمنظــور بــه پیشــنهاد او  400نفــر پلیــس پیــاده
و  60پلیــس ســوار اســتخدام شــد و دســتگاه پلیــس خانـهای اجــاره متمرکــز شــد.
بــه ایــن ترتیــب اداره نظمیــه ایــران در ســال  1879میــادی ( 1258ه.ش) تأســیس
شــد و آغــاز بــه کار کــرد( .همــان .)140-139 ،در اوایــل ســلطنت مظفرالدینشــاه،
امــور انتظامــی تهــران بــه چهــار کالنتــری تقســیم شــد و دایــره تحقیــق (آگاهــی)
و شــور نیــز در نظمیــه تأســیس گردیــد؛ امــا عمــده اصالحــات در نظمیــه ایــران در
دوره مشــروطه و پــس از آن اعمــال شــد .در ســال  1913میــادی ( 1292ه.ش)،
چنــد مستشــار ســوئدی بــرای اصــاح نظمیــه ایــران اســتخدام شــدند .آنهــا در
قریــب ده ســالی کــه بــر ســر کار بودنــد« ،بــه تربیــت علمــی افســران و افــراد
شــهربانی پرداختنــد ،امــور انتظامــی تهــران را بیــن  10کالنتــری تقســیم کردنــد
و نقشــه جداگانـهای از هــر حــوزه کالنتــری تهیــه نمــوده و مناطــق گشــت آنهــا را
بــا خطــوط مخصــوص عالمتگــذاری کــرده و نقش ـههای مزبــور را در کالنتریهــا
نصــب کردنــد ،مطابــق تشــکیالت نظمیــه ممالــک اروپایــی و احتمــاالً کشــور
خودشــان نظامنامــه صحیــح و کاملــی بــرای نظمیــه ایــران نوشــتند و بالفاصلــه بــه
مــورد اجــرا گذاشــتند» .بــه اینترتیــب توانســتند «شــالوده صحیحــی بــرای نظمیــه
ایــران بنــا کننــد( ».همــان)155-149 ،
ســازمان ثبــت احــوال نیــز یکــی دیگــر از ســازمانهای جدیــدی اســت کــه

 108اقتصاد و دولت در ایران

پــس از اســتقرار مشــروطیت در ایــران ایجــاد شــد .تــا ســال  1297ه.ش نــام
خانوادگــی در ایــران وجــود نداشــت؛ افــراد را بــا اضافــه کــردن نــام پــدر یــا مــادر،
محــل زندگــی و یــا القابــی کــه عامــه مــردم ،شــاه ،یــا صاحــب قدرتــی بــه آنهــا
داده بودنــد بازمیشــناختند؛ امــا در ســال  1918میــادی مقــارن بــا  1297ه.ش،
هیئــت وزرای کابینــه وثوقالدولــه قانونــی بــرای ثبــت احــوال تصویــب و وضــع
کردنــد و بنــا شــد کــه نظمیههــای شــهرها آن را اجــرا نماینــد .طبــق ایــن قانــون،
رؤســای خانوادههــا بایــد بــرای هــر یــک از فرزنــدان خانــواده خــود اظهارنام ـهای
نوشــته و آن را بــه حوزههــای ثبــت احــوال کــه تحــت نظــارت نظمیــه دایــر شــده
بودنــد ارائــه کــرده و در مقابــل شناسنامههایشــان را تحویــل میگرفتنــد .اینگونــه
بــود کــه اولیــن قــدم بــرای تأســیس ســازمان ثبــت احــوال برداشــته شــد .در ســال
 1300ه.ش ثبــت احــوال از تشــکیالت نظمیــه جــدا شــده و بــه بلدیــه (شــهرداری)
واگــذار شــد ،امــا در ســال  1307ه.ش مســتقل شــد و ماننــد نظمیــه و شــهرداری از
ســازمانهای بــزرگ تابــع وزارت کشــور شــد( .همــان)158-157 ،
تجــار نیــز کــه بــه
تجــار ،انجمــن تجــارت و هیئــت اتحادیــه ّ
مجلــس وکالی ّ
نوعــی «نیــاکان اتــاق بازرگانــی ایــران محســوب میشــوند» ،تشــکلهایی هســتند
کــه در ســالهای منتهــی بــه نهضــت مشــروطه و پــس از آن در ایــران پاگرفتنــد.
در دوران قاجــار ،ناامنیهــای اجتماعــی و سیاســی نظیــر حملــه ایــات و عشــایر
بــه کاروانهــای تجــاری ،طمــع حاکمــان محلــی و شــاهزادگان بــر امــوال تاجــران،
مصــادره امــاک و داراییهــای آنهــا ،فقــدان نظــام قضایــی و قانونــی مشــخص در
تجــار ایرانــی را در وضعیــت دشــواری قــرار داده بــود .بــه عــاوه،
دعــاوی مالــیّ ،
ادغــام روزافــزون اقتصــاد ایــران در اقتصــاد جهانــی ســبب شــده بــود کــه کاالهــای
تجــار ایرانــی در معــرض رقابــت بــا کاالهــای ارزانتــر و باکیفیتتــر خارجــی قــرار
تجــار ایرانــی برانگیخــت و آنهــا را بــه فکــر
بگیــرد .ایــن وضــع واکنشهایــی را در ّ
انداخــت کــه بــرای رقابــت بــا اروپاییــان ،ترفندهــای آنهــا را در تجــارت آموختــه
و بــکار گیرنــد .از جملــه اینکــه بــا ترکیــب ســرمایههای کوچــک و راکــدی کــه
در دســت مــردم بــود ،شــرکتهای ســهامی بــزرگ ایجــاد کننــد .اینگونــه بــود
کــه بــه تدریــج برخــی شــرکتهای ســهامی و تجارتخانههــای جمعــی جایگزیــن
«حجرههــای کوچــک و تنــگ درون بــازار» شــدند و شــیوههای نویــن تجــارت
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جــای خــود را در میــان تجــارت ســنتی خانوادگــی بــاز کردنــد( .ترابــی فارســانی،
صــص .)44-39
امــا ایــن دگرگونــی در شــیوه تجــارت ،مســتلزم دگرگونــی در ســاختار روابــط
تجــار بــا حاکمیــت نیــز بــود .سپهســاالر و برخــی دیگــر از اصالحطلبــان درون
ّ
حاکمیــت دوران قاجــار کــه ایــن نکتــه را دریافتــه بودنــد ،در صــدد ســامان دادن بــه
تجــار برآمدنــد و بدینمنظور در ســال  1872میــادی ( 1251ه.ش)
امــور مربــوط به ّ
وزارت تجــارت و زراعــت را ایجــاد کردنــد .ایــن وزارتخانــه وظیفــه حمایــت از منافــع
تجــار را بــر عهــده داشــت ،امــا از آنجــا کــه نهــادی کام ـ ً
ا دولتــی بــود ،نتوانســت
ّ
رضایــت آنهــا را بــرآورد و در عمــل تنهــا بــه ممــر درآمــدی بــرای برخــی متصدیــان
تجــاری کــه دیگــر وضــع موجــود را برنمیتافتنــد،
آن بــدل شــد .چنــدی بعــدّ ،
تجــار عصــر
اعتــراض خــود را از طریــق حــاج امینالضــرب ،یکــی از ثروتمندتریــن ّ
خــود ،بــه گــوش ناصرالدینشــاه رســانده و خواســتار اصــاح امــور خــود شــدند.
شــاه نیــز در پاســخ ،وزیــر تجــارت وقــت را برکنــار نمــود و فرمــان تشــکیل «مجلــس
تجــار ایــران» را صــادر کــرد .ایــن نهــاد کــه در ســال  1884میــادی (1263
وکالی ّ
ه.ش) تشــکیل شــد ،نخســتین اتــاق تجــارت در ایــران بــود کــه چنــدی بعــد از آغــاز
بــه کار ،بــه دلیــل مخالفتهــا و بعضــاً کارشــکنیهای حــکام والیــات ،برخــی از
تجــار ورشکســته ،بــه دســتور ناصرالدینشــاه تعطیــل شــد.
روحانیــون و همچنیــن ّ
(همــان.)68-60 ،
پــس از اســتقرار مشــروطیت کــه تشــکیل انجمنهــای گوناگــون نظیــر
انجمنهــای صنفــی ،انجمنهایــی بــا نــام شــهرها و محلههــا ،انجمنهایــی بــا
تجــار نیــز موقعیــت را مناســب
نــام یــک طبقــه اجتماعــی و غیــره رواج یافــتّ ،
دیدنــد و انجمنــی در تهــران تشــکیل دادنــد بــه نــام «انجمــن تجــارت» کــه بــا
تجــار صاحــب نفــوذ در مجلــس شــورای ملــی ،بعنــوان یــک نهــاد
کوشــش ّ
رســمی مــورد قبــول دولــت قــرار گرفــت .فعالیتهــای ایــن انجمــن و همچنیــن
تجــار کــه در شهرســتانها تشــکیل یافتــه بودنــد ،همــه در چارچــوب
انجمنهــای ّ
حفــظ بنیانهــای مشــروطیت و اســتقرار نهادهــای مــدرن در کشــور قــرار داشــت.
(همــان )91-79،ایــن انجمــن بــه فعالیتهــای خــود ادامــه داد تــا اینکــه بــروز
بحرانهــای سیاســی و اجتماعــی ناشــی از جنــگ جهانــی اول ،پیدایــش موانــع
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تجــار
تجــاری ،رکــود و مشــکالت دیگــر ،فکــر ایجــاد تشــکلی ســازمانیافتهتر را نــزد ّ
پرورانــد .در همیــن راســتا ،در ســال  1919میــادی ( 1298ه.ش) ،تشــکلی بــه نــام
تجــار» ایجــاد شــد کــه بــه لحــاظ ســازمانی و تشــکیالتی کــه در
«هیئــت اتحادیــه ّ
تهــران و شهرســتانها داشــت ،بســیار نظاممندتــر از انجمــن تجــارت بــود .هیئــت
تجــار فعالیتهــای زیــادی داشــت کــه رســیدگی بــه اختالفــات مالــی
اتحادیــه ّ
تجــار بــا یکدیگــر و همچنیــن اختالفــات آنهــا بــا وزارت مالیــه و دیگــر مراکــز دولتی
ّ
از جملــه آنهــا بــود .ایــن اتحادیــه بــرای حــل مســئله انحصــار تجــارت کــه توســط
شــوروی اعمــال شــده بــود نیــز فعالیتهــای قابــل توجهــی انجــام داد؛ از جملــه
اینکــه نظــرات اصالحــی خــود بــرای بهبــود شــرایط را در اختیــار وزارت خارجــه
گذاشــته و حتــی در مــواردی ،خــود بــا مســئولین دولــت شــوروی وارد مذاکــره شــد.
تجــار کــه نهــادی غیــر دولتــی
(همــان ،صــص  105و  .)118-115هیئــت اتحادیــه ّ
و خودجــوش بــود ،در پــی شــکلگیری دولــت پهلــوی اول ،تحتالشــعاع نهادهــای
برآمــده از دولــت متمرکــز وی قــرار گرفــت و جــای خــود را بــه «اتــاق تجــارت»
تجــار بــود».
داد کــه «عامــل اجرایــی وزارت فوایــد عامــه و رابــط ایــن وزارتخانــه بــا ّ
(همــان)168-165،
پســت بــه مفهــوم امــروزی آن ،در آغــاز ســلطنت ناصرالدیــن شــاه ،در دوره
صــدارت امیرکبیــر در ایــران ایجــاد شــد .او در ســال  1851میــادی ( 1230ه.ش) از
طریــق روزنامــه وقایــع اتفاقیــه اعــام کــرد کــه از ایــن پــس عمــوم مــردم میتواننــد
از چاپارهــای دولتــی اســتفاده کننــد؛ و بــرای ایجــاد نظــم در امــور ،ترتیبــی داد
کــه چاپارهــا ماهــی دوبــار ،اول و پانزدهــم مــاه ،بــه آذربایجــان ،فــارس ،گیــان،
مازنــدران ،کرمــان ،خراســان و کرمانشــاه رفتــه ،نامههــای مــردم را دریافــت کــرده و
بــه تهــران بازگردنــد .از همــان ســال نیــز ســاخت چاپارخانــه در راههــای ایــران آغــاز
شــد (محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم )245-244 ،امــور پســت بــه تدریــج توســعه
مییافــت تــا اینکــه از ســال  1873میــادی ( 1252ه.ش) ،ریــدرر داکســبرگ،
مدیــر پســت اطریشــی کــه طــی ســفر اول ناصرالدینشــاه بــه اروپــا اســتخدام شــده
بــود ،مســئولیت اداره پســت را بــه دســت گرفــت و تغییــرات عمــدهای در آن ایجــاد
کــرد .تأســیس چندیــن کالس بــرای آمــوزش اصــول و مقــررات پســت اروپــا و
تربیــت کارمنــدان الزم ،تهیــه نظامنامههــای پســتی ،تهیــه یونیفــورم و نشــانهای
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مخصــوص بــرای نامهرســانها ،ایجــاد تمبــر و شــعباتی بــرای فــروش آن در برخــی
نقــاط کشــور ،تهیــه و نصــب صنــدوق پســت در تهــران ،از جملــه اقدامــات ریــدرر
بودنــد .حمــل نامــه و ســایر مرســوالت از تهــران بــه شهرســتانها نیــز از زمــان
تصدیگــری ریــدرر آغــاز شــد؛ اولیــن پســت تهــران بــه تبریــز و جلفــا در بهمــن
مــاه ســال  1254خورشــیدی از تهــران حرکــت کــرد و اولیــن پســت تهــران بــه
شــمیران نیــز چهــار مــاه بعــد از آن« .امــور پســت در آن زمــان چنــان منظــم شــده
بــود کــه پســت تهران-تبریــز تقریب ـاً چهــار روزه بــه مقصــد میرســید ».در ســال
 1258خورشــیدی نیــز بــا کوشــشهای ریــدرر ،ایــران بــه اتحادیــه بینالمللــی
پســتی در ســویس پیوســت( .همــان)255-249 ،
اولیــن ارتبــاط تلگرافــی نیــز در دوره ناصــری برقــرار شــد .در ســال 1858
میــادی ( 1236ه.ش) ،ملکمخــان بــرای جلــب نظــر ناصرالدینشــاه جــوان ،بــا
دســتگاهی کــه از اروپــا بــه ایــران آورده بــود ،پیامــی را از دارالفنــون بــه ارگ شــاهی
(قصــر گلســتان) مخابــره کــرد .ناصرالدینشــاه کــه تحــت تأثیــر ایــن آزمایــش قــرار
گرفتــه بــود ،دســتور داد کــه بیــن قصــر گلســتان و بــاغ اللــهزار ،ســیم تلگــراف
کشــیده شــود .پــس از اجــرای موفقیــت آمیــز ایــن عملیــات توســط کرشــش
اطریشــی ،معلــم توپخانــه دارالفنــون ،در ســال  1237خورشــیدی ،مقــرر شــد کــه
خــط تلگــراف تــا زنجــان کــه از نظــر ییالقــی مــورد نظــر شــاه بــود ،گســترش یابــد.
ســپس حکــم شــد کــه خــط تلگــراف را بــه تبریــز و همچنیــن بــه شــمیران نیــز
برســانند کــه هــر دوی آنهــا در ســال  1239خورشــیدی محقــق شــدند .از آن پــس
احــداث خطــوط تلگرافــی چنــان ســرعت گرفــت کــه ظــرف کمتــر از بیســت ســال،
خــط تلگــراف از تهــران بــه گیــان ،بوشــهر ،اســترآباد ،مشــهد ،خوزســتان ،یــزد و
کرمــان نیــز امتــداد یافــت( .همــان)197-194 ،
احــداث راهآهــن از نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میــادی فکــر رجال سیاســی کشــور
را بــه خــود مشــغول کــرد و از همــان زمــان بــود کــه ســیل تقاضــا بــرای کســب
امتیــاز احــداث راهآهــن در ایــران از ســوی اروپاییــان آغــاز شــد« .هــر چنــد روز
یکبــار انگلیســیها ،روسهــا ،فرانســویها ،اطریشــیها ،آلمانیهــا ،آمریکاییهــا،
بلژیکیهــا و ایتالیاییهــا بدینمنظــور بــا دولــت ایــران وارد مذاکــره میشــدند ،امــا
نمیتوانســتند طلســم آنــرا بشــکنند ».یکــی از مهمتریــن آنهــا رویتــر انگلیســی
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بــود کــه در ســال  1872میــادی ( 1251ه.ش) موفــق بــه کســب سلســله امتیازاتی،
از جملــه امتیــاز احــداث راهآهــن از خــزر تــا خلیــج فــارس بــه مــدت هفتــاد ســال،
از دولــت ایــران شــد« .او بــه محــض امضــای قــرارداد ،شــروع بــه نقش ـهبرداری و
خاکریــزی کــرد» ،امــا ناصرالدینشــاه بدلیــل نگرانــی از خشــم روسهــا امتیــاز
را لغــو کــرد و کار نیمــه تمــام مانــد( .احتشــامی )49-48،امــا باالخــره در ســال
 1888میــادی ( 1267ه.ش) طلســم شکســته شــد و راهآهــن تهــران بــه حضــرت
عبدالعظیــم (شــهرری) ،توســط صاحــب امتیــاز آن کــه یــک شــرکت بلژیکــی بــود،
احــداث و افتتــاح شــد .یــک ســال بعــد از آن هــم محمدحســن امینالضــرب،
راهآهــن محمودآبــاد بــه آمــل را احــداث کــرد .پــس از اســتقرار مشــروطیت ،ســاخت
راهآهــن در ایــران اندکــی ســرعت گرفــت؛ راهآهــن تبریــز -جلفــا ،راهآهــن ماکــو،
راهآهــن ســیاهوزان ،راهآهــن رشــت -پیرهبــازار و راهآهــن برازجــان همــه در دوره
مشــروطه ،بیــن ســالهای  1913میــادی ( 1291ه.ش) تــا  1919میــادی (1297
ه.ش) در ایــران ســاخته شــدند (همــان.)75-71 ،
پیشــنهاد تأســیس بانــک در ایــران ،بــرای اولیــن بــار در دوره ناصــری در ســال
 1864میــادی ( 1243ه.ش) ،هنگامــی کــه وزیــر مختــار ایــران در لنــدن مشــغول
مذاکــره پیرامــون ســاخت راهآهــن در ایــران بــود ،توســط گروهــی از ســرمایهداران
و صرافــان فرانســوی بــه نمایندگــی ژانســاواالن مطــرح شــد .ایــن پیشــنهاد مــورد
موافقــت ناصرالدینشــاه نیــز قــرار گرفــت ،امــا بــا ایــن بهانــه کــه فع ـ ً
ا بــه صــاح
دولــت نیســت تحقــق پیــدا نکــرد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم )75 ،دو ســال بعد،
بنــگاه فرانســوی ارالنگــه پیشــنهاد دیگــری بــرای کســب امتیــاز تأســیس بانــک در
ایــران مطــرح کــرد کــه بــه دلیــل امتنــاع دولــت ایــران از تضمیــن اندوختههــای
بانکــی در برابــر اعمــال خودســرانه حــکام ،مذاکــرات مربــوط بــه ایــن پیشــنهاد
نیــز بــه نتیجــه نرســید .روشــنفکران و ســرمایهدارانی چــون میرزاملکمخــان
ناظمالدولــه و محمدحســن امینالضــرب نیــز ضــرورت تأســیس بانــک در ایــران
را خاطــر نشــان ســاختند ،امــا ناصرالدینشــاه ،درباریــان و شــاهزادگان بدلیــل بــی
اطالعــی از فضــای اقتصــادی آن روز ایــران ،قــادر بــه درک نیــاز ایــران بــه تأســیس
بانــک نبودنــد( .ربیعــی رودســری )40،امــا باالخــره انگلیســیها موفــق شــدند
نخســتین بانــک را در ایــران تأســیس کننــد .در ســال  1888میــادی ( 1267ه.ش)
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«بانــک جدیــد شــرقی» کــه توســط انگلیسـیها در هندوســتان تأســیس شــده بــود،
شــعبههای خــود را در تهــران ،مشــهد ،تبریــز ،رشــت ،اصفهــان ،شــیراز و بوشــهر
افتتــاح کــرد .ایــن بانــک بــا صــدور حوالههــای پنــج قرانــی ،بــرای اولیــن بــار پــول
کاغــذی را در ایــران رواج داد؛ امــا عمــر بانــک جدیــد شــرقی در ایــران بــه دو ســال
نرســید؛ چــرا کــه ســاختمان بانــک بعــاوه کلیــه شــعب و اثاثیــه آن ،توســط بانــک
شاهنشــاهی کــه در ســال  1889میــادی در ایــران تأســیس گردیــد ،خریداری شــد.
(محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم« )77-76 ،بانــک شاهنشــاهی» دومیــن بانــک ایــران
بــود کــه توســط بــارون جولیــوس رویتــر در تهــران تأســیس شــد .در حقیقــت ،پــس
از لغــو امتیــاز رویتــر در ســال  1873میــادی ( 1251ه.ش) ،کشمکشــی میــان او و
دولــت ایــران درگرفــت کــه در نتیجــه آن ،دولــت ایــران ناچــار شــد بجــای امتیــاز
لغــو شــده ،امتیــاز تأســیس بانــک شاهنشــاهی را بــه مــدت شــصت ســال بــه رویتــر
اعطــا کنــد؛ ایــن بانــک از مالیــات معــاف و از حــق انحصــاری نشــر اســکناس بــا پایــه
طــا نیــز برخــوردار شــد .در مقابــل متعهــد شــد کــه ســاالنه شــش درصــد ســود
خالــص خــود را (مشــروط بــر اینکــه از چهــار هــزار لیــره کمتــر نباشــد) بــه دولــت
ایــران پرداخــت کنــد .طبــق قــرارداد ،مرکــز بانــک میبایســت در تهــران باشــد،
امــا رویتــر توانســت ضمیم ـهای بــه قــرارداد اضافــه نمایــد مبنــی بــر اینکــه مرکــز
بانــک در کشــوری باشــد کــه ســهم اعظــم ســرمایه در آن تحصیــل شــده اســت.
بــه اینترتیــب مرکــز بانــک شاهنشــاهی در لنــدن گشــایش یافــت و ایــن بانــک
تحــت حمایــت حقوقــی انگلســتان قــرار گرفــت .ســرمایه بانــک ،چهــار میلیــون لیره
تعییــن شــده بــود کــه بانــک پــس از انتشــار یــک چهــارم ایــن ســرمایه در قالــب
ســهام در ایــران ،میتوانســت کار خــود را آغــاز کنــد .زمانیکــه ایــن ســهام عرضــه
شــد ،چنــان از آن اســتقبال شــد کــه «هــر ســهم ده لیــرهای بــه دوازده لیــره فــروش
رفــت ».پــس از انتشــار ســهام ،هیئتــی بــه ریاســت ژوزف رابینــو بــرای افتتــاح
بانــک وارد تهــران شــد و بدیــن ترتیــب از ســال  1889میــادی ( 1268ه.ش) بانــک
شاهنشــاهی کار خــود را آغــاز کــرد .ایــن بانــک در واقــع وظایــف بانــک مرکــزی
را هــم در ایــران انجــام م ـیداد یعنــی نگهــداری وجــوه خزانــه دولــت ،اعطــای وام
بــه دولــت ،ضــرب ســکه و نشــر اســکناس همــه توســط بانــک شاهنشــاهی انجــام
میگرفــت( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم81-77 ،؛ ربیعــی رودســری )45-43 ،امــا
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پــس از اســتقرار مشــروطیت ،بحــث تأســیس بانــک ملــی ایــران ،دو بــار بــه طــور
جــدی در کشــور مطــرح شــد :یکبــار در ســال  1906میــادی ( 1285ه.ش) توســط
نماینــدگان مجلــس اول و بــار دیگــر در ســال  1922میــادی ( 1301ه.ش) توســط
قوامالســلطنه نخســت وزیــر وقــت؛ امــا هــر بــار بــه دالیلــی ایــن اقــدام عملــی نشــد
تــا اینکــه در ســال  1927میــادی ( 1306ه.ش) کابینــه مســتوفیالممالک ،الیحــه
«قانــون اجــازه تأســیس بانــک ملــی ایــران» را بــه مجلــس بــرد و پــس از تصویــب
ایــن قانــون ،در ســال  1307خورشــیدی بانــک ملــی ایــران افتتــاح شــد .دوســال
بعــد ،بــا خریــد امتیــاز نشــر اســکناس از بانــک شاهنشــاهی و واگــذاری آن بــه بانــک
ملــی ،ایــن بانــک وظایــف بانــک مرکــزی در ایــران را نیــز عهــدهدار شــد( .محبوبــی
اردکانــی ،جلــد دوم)112-108 ،
نخســتین اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای صنعتیســازی کشــور ،هماننــد
بســیاری از نوآوریهــای دیگــر ،عمدتــاً مربــوط بــه دوره ســلطنت ناصرالدینشــاه
اســت :اولیــن کارخانههــای ریختهگــری ایــران در ســال  1883میــادی (1262
ه.ش) بــا تالشهــای صنیعالدولــه دایــر شــدند .اولیــن کارخانــه بلورســازی و اولیــن
کارخانــه چینیســازی در ســال  1888میــادی ( 1267ه.ش) بــه ابتــکار حســن
امینالضــرب تأســیس شــد( .همــان .)62 ،اولیــن کارخانــه قندســازی در ســال
 1896میــادی ( 1274ه.ش) بــه ســعی امینالدولــه و بــا مشــارکت یــک شــرکت
بلژیکــی بــه نــام «شــرکت ســهامی بلژیکــی بــرای قندســازی در ایــران» تأســیس
شــد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد ســوم )341 ،اولیــن کارخانــه کبریتســازی نیــز در
همــان ســال در الهیــه شــمیران بــه راه افتــاد .چنــد کارخانــه نخریســی و پارچهبافــی
هــم در ایــن دوره تأســیس شــدند از جملــه کارخانــه ریســمان ریســی صنیعالدولــه
در ســال  1895میــادی ( 1273ه.ش) ،دو شــرکت مســعودیه و اســامیه در ســال
 1899میــادی ( 1277ه.ش) در اصفهــان( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد دوم)41 ،
اولیــن امتیازنامــه مســتقل بــرای جســتجو و اســتخراج نفــت در ایــران بــه
دوره ناصــری بازمیگــردد .ایــن امتیــاز را یــک بــازرگان هلنــدی بــه نــام «آلبــرت
هوتــز» کــه مرکــز فعالیتــش در بوشــهر بــود ،در ســال  1883میــادی (1262
ه.ش) کســب کــرد .پــس از کســب امتیــاز ،مأمــوران او در حوالــی دالکــی مشــغول
جســتجو شــدند ،امــا بــه نفــت نرســیدند .پــس از آن ،بانــک شاهنشــاهی کــه طبــق
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قــراردادش بــا دولــت ایــران ،از حــق اســتخراج معــادن ایــران نیــز برخــوردار شــده
بــود ،کنسرســیومی بــرای جســتجو و اســتخراج نفــت تشــکیل داد .زمینشناســانی
کــه توســط ایــن کنسرســیوم اســتخدام شــده بودنــد ،عالئــم وجــود نفــت را در
ســمنان ،دالکــی و ســاالخ تشــخیص دادنــد ،امــا علیرغــم حفــر چاههــای عمیــق
در ایــن نواحــی ،نفتــی پیــدا نشــد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد ســوم )215-213 ،در
همــان ســالها ،یــک باستانشــناس فرانســوی بــه نــام «دومــورگان» کــه در غــرب
و جنــوب غربــی ایــران مشــغول بررســی آثــار باســتانی بــود ،طــی مقالـهای در مجلــه
فرانســوی «معــادن» ،ادعــا کــرد کــه ضمــن بررسـیهای خــود ،بــه وجــود نفــت در
حوالــی مســجد ســلیمان و «چــاه ســرخ» پــی بــرده اســت .آنتــوان کتابچیخــان،
رئیــس ســابق گمــرک ایــران کــه مقالــه دومــورگان را خوانــده و خــود نیز در ســفر به
غــرب ایــران آثــار ســطحی نفــت را در نقاطــی مشــاهده کــرده بــود ،بــه وجــود منابع
نفتــی در ایــران اطمینــان یافــت و طــی مذاکراتــی کــه جهــت یافتــن ســرمایهگذار
مناســب بــا درومونــد ولــف ،وزیــر مختــار اســبق انگلســتان در ایــران ،داشــت ،بــه
«دارســی» ســرمایهدار انگلیســی رســید .دارســی در ســال  1901میــادی (1280
ه.ش) ،در نتیجــه مذاکــرات آرتــور هاردینــگ ،وزیــر مختــار وقــت انگلســتان در ایران،
بــا امینالســلطان صدراعظــم مظفرالدینشــاه ،امتیــاز جســتجو و اســتخراج نفــت در
ایــران را بــه مــدت شــصت ســال از آن خــود کرد .پــس از کســب امتیــاز ،متخصصین
حفــاری دارســی بــه سرپرســتی رینولــدز ،عملیــات کاوش نفــت را از چــاه ســرخ
آغــاز کردنــد .ایــن عملیــات علیرغــم هزینههــای هنگفتــی کــه داشــت ،بینتیجــه
مانــد .دارســی بــرای پیشــگیری از خطــر ورشکســتگی ،بــا شــراکت یکــی از اشــراف
ثروتمنــد انگلیســی و همچنیــن شــرکت نفــت برمــه« ،شــرکت ســندیکای امتیازات»
را تأســیس کــرد و عملیــات کاوش را در ماماتیــن ،حوالــی رامهرمــز ادامــه داد؛ بــاز
هــم نفتــی پیــدا نشــد تــا اینکــه در نتیجــه پــی گیریهــای رینولــدز ،در  26مــه
ســال  1908میــادی ( 1287ه.ش) نخســتین چــاه نفــت در میــدان نفتــون واقــع
در مسجدســلیمان کشــف شــد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد ســوم )228-216 ،پــس
از آن کــه چاههــای دیگــری نیــز حفــر شــده و همگــی بــه نفــت رســیدند ،دارســی
و شــرکایش دریافتنــد کــه منطقــه نفتخیــز وســیعی در ایــران وجــود دارد ،از ایــن
رو ،بــرای جــذب ســرمایه بیشــتر ،در ســال  1909میــادی ( 1288ه.ش) ،شــرکت
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تــازهای ،بــا حقــوق و تعهــدات «شــرکت ســندیکای امتیــازات» و امتیــاز دارســی ،بــه
نــام «شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران» تأســیس شــد و در لنــدن بــه ثبــت رســید.
بــه اینترتیــب« ،پایــه صنعــت و تجــارت نفــت در ایــران گــذارده شــد( ».محبوبــی
اردکانــی ،جلــد ســوم)229 ،
نخســتین اقــدام عملــی بــرای برقــراری بیمــه ،بــه مفهــوم امــروزی آن در ایــران،
هماننــد بســیاری از اقدامــات مشــابه ،بــه دوره ناصــری بازمیگــردد .اعتمادالســلطنه
در خاطــرات مــورخ دوم جمــادیاالول ســال  1308هجــری قمــری ( 1269ه.ش)
نوشــته« :شــنیدهام دولــت ایــران بــه یــک کمپانــی روس ،امتیــاز اطمینــان مــال
و جــان داده اســت کــه در فرانســه بــه آن اســورانس میگوینــد ».گرچــه معلــوم
نیســت ایــن امتیــاز در نهایــت صــادر و اجــرا شــد یــا نــه امــا قطع ـاً مذاکراتــی در
ایــن خصــوص میــان دول ایــران و روســیه صــورت گرفتــه بــود .پــس از آن ،در ســال
 1911میــادی ( 1289ه.ش) ،دو مؤسســه روســی «نــادژدا» و «کافکازمرکــوری»
نمایندگیهــای خــود را در ایــران دایــر کردنــد و فعالیــت بیمــه رســماً در ایــران
آغــاز شــد .ســالهای بعــد نیــز دو شــرکت بیمــه انگلیســی بــه نامهــای «آلیانــس»
و «بریتیــش اورســیز» ،یــک شــرکت بیمــه آلمانــی بــه نــام «فونیکــس» و یــک
شــرکت بیمــه روســی بــه نــام «اینگســتراخ» بــه تأســیس نمایندگــی در ایــران اقدام
کردنــد تــا اینکــه در ســال  1314خورشــیدی ،شــرکت بیمــه ایــران بعنــوان اولیــن
شــرکت بیمــه ایرانــی تأســیس شــده و آغــاز بــه کار کــرد( .محبوبــی اردکانــی ،جلــد
دوم)181 ،
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نهضــت مشــروطه چهــره سیاســی ایــران را در داخــل کشــور و در صحنــة
بینالمللــی عــوض کــرد و بــه رواج مفاهیــم و نهادهــای مــدرن در جامعــه کــه
از یــک ســدة پیــش در میــان اقشــار فرهیختــة جامعــه رســوخ پیــدا کــرده بــود
شــتاب بیشــتری داد؛ امــا ســماجت و زیــاده خواهــی هواخواهــان نظــام کهــن
اســتبدادی از یــک ســو و تنــدروی اقلیتــی از مبــارزان افراطــی مشــروطه خــواه
از ســوی دیگــر ،نهضــت مســالمت آمیــز اولیــه را بــه خشــونت کشــاند .مجلــس
ملــی در کمتــر از دو ســال پــس از تأســیس ،در  23جمــادی االول /1327
 23ژوئــن  ،1908بــه تــوپ بســته شــد و در جریــان تســخیر و بیــرون رانــدن
مشــروطه خواهــان از آن تعــدادی از نیروهــای مردمــی کــه مقاومــت میکردنــد
جــان باختنــد.
برخــی از مشــروطه خواهــان معــروف دســتگیر و اعــدام شــدند و برخــی دیگــر
کــه جــان از مهلکــه بــه در بــرده بودنــد بــه ســفارتخانههای خارجــی پنــاه بــرده و
از کشــور گریختنــد .بــا اینکــه ســرکوب نهضــت بســیار خشــن و خونیــن بــود امــا
نتوانســت شــعلههای جنبــش را کام ـ ً
ا خامــوش کنــد .در برخــی از شــهرها ماننــد
تبریــز و رشــت ،مشــروطه خواهــان بالفاصلــه بــه مقاومــت برخاســتند و به ارادة شــاه
مســتبد بــرای تعطیلــی مشــروطه گــردن ننهادنــد.
مقاومــت مســلحانهای کــه از همــان فــردای بــه تــوپ بســتن مجلــس از تبریــز
آغــاز شــد بــه تدریــج در ســایر نقــاط کشــور نیــز گســترش یافــت و پــس از قریــب
ســیزده مــاه ،در  27جمــادی الثانــی  16//1327ژوئیــه  ،1909بــه فتــح تهــران از
ســوی نیروهــای مشــروطه خــواه و برکنــاری محمــد علــی شــاه انجامیــد .ایــن بــار
مشــروطه خواهــان بــا قــدرت نظامــی مســتبدین را مغلــوب خــود کردنــد و پرچــم
مشــروطه را در پایتخــت برافراشــتند .احیــای ایــن چنینــی نهضــت خســارتهای
فراوانــی بــه همــراه آورد کــه محــدود بــه تلفــات جانــی و مالــی در جریــان مبــارزه
مســلحانه نبــود .از یــک طــرف یکپارچگــی و اقتــدار سیاســی دولــت بــه شــدت
خدشــه دار شــد و از ســوی دیگــر راه بــرای نفــوذ مخــرب بیگانــگان در امــور داخلــی
و حتــی حضــور نظامــی آنهــا فراهــم آمــد .ســالهای پــس از اســتبداد صغیــر تــا
کودتــای اســفند  1299را میتــوان دوران تزلــزل در حاکمیــت ملــی و خــاء قــدرت
واقعــی توصیــف کــرد.
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 -1-3خطر فروپاشی حاکمیت ملی و تجزیة ایران
شــکاف فزاینــده میــان شــاه و مشــروطه خواهــان پــس از بــه تــوپ بســتن
مجلــس و تــاش مســلحانه بــرای بازگردانــدن مشــروطیت عمــ ً
ا اقتــدار قــدرت
مرکــزی را بیــش از پیــش تضعیــف کــرد .درســت اســت کــه نیروهــای طرفــدار
مشــروطیت نهایت ـاً بــر مســتبدین غالــب آمدنــد و محمــد علــی شــاه برکنــار شــد
امــا ایــن پیــروزی بســیار پــر هزینــه بــود چــرا کــه حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضی
کشــور را در معــرض تهدیــد قــرار داد .البتــه نافرمانــی و خودســری در ایــاالت از
زمــان مشــروطیت اول و چالشــهای آن رو بــه فزونــی گذاشــته بــود و ایــن مســئله
بــه طــور کلــی موضــوع تــازهای بــه شــمار نمیرفــت امــا آنچــه تازگــی داشــت ابعــاد
مســئله ،بــه ویــژه گســترش نفــوذ نیروهــای مداخلهگــر خارجــی بــود.
مبــارزه بــرای بازپــس گیــری مشــروطیت عمـ ً
ا بــه نوعی جنــگ داخلــی میان
مســتبدین طرفــدار نظــام کهــن و مشــروطه خواهــان انجامیــد .نهضــت مقاومتــی
کــه پــس از بــه تــوپ بســتن مجلــس از تبریــز آغــاز شــد و ســتار خــان و باقــر
خــان در رأس آن قــرار گرفتنــد ،نبــرد محلــه بــه محلــه و کوچــه بــه کوچــه میــان
مجاهــدان مشــروطه خــواه و نیروهــای دولتــی هــوادار محمــد علــی شــاه بــود کــه
بــه تدریــج بــه ســایر شــهرهای آذربایجــان و دیگــر مناطــق کشــور نیــز تســری
پیــدا کــرد؛ امــا نظــر بــه اهمیــت «انجمــن تبریــز» بــه عنــوان جانشــین نمادیــن
مجلــس ملــی منحــل شــده و ســخنگوی نهضــت و بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از
تهــران ،تبریــز دومیــن شــهر سیاســی کشــور تلقــی میشــد کــه در آن روســیه،
انگلیــس و عثمانــی کنســولگری فعــال داشــتند ،همــه نگاههــا بــه سرنوشــت
نهضــت در ایــن شــهر دوختــه شــد .پــس از ده مــاه مبــارزه خونیــن و پیــروزی
و شکســتهای متنــاوب ،نهایتــاً نیروهــای دولتــی اقــدام بــه محاصــرة تبریــز و
بســتن راه ورود آذوقــه بــه شــهر کردنــد تــا از ایــن طریــق مبــارزان مشــروطه
خــواه را بــه زانــو درآورنــد .تــداوم محاصــره و بــروز قحطــی و گرســنگی در شــهر
بهانــه بــه دســت روسهــا مـیداد کــه بــرای حفــظ جــان اتبــاع خارجــی ،قــوای
نظامــی بــه تبریــز گســیل دارنــد تــا راه بــرای ورود آذوقــه بــه شــهر بــاز شــود.
ورود نظامیــان روســی خطــر بزرگــی بــرای حاکمیــت ملــی بــود کــه ســردمداران
سیاســی مشــروطه خــواه بــه خوبــی از آن آگاه بودنــد و تــاش میورزیدنــد بــه
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هــر وســیلة ممکــن از آن جلوگیــری کننــد .روحانــی مشــروطه خــواه ثقه االســام
تبریــزی بــا مشــی اعتدالــی خــود حتــی حاضــر شــد بــا توســل بــه محمــد علــی
شــاه و جلــب توافــق او بــرای برداشــتن محاصــره از ســوی نیروهــای دولتــی،
از فاجعــة ورود نیروهــای خارجــی بــه کشــور ممانعــت کنــد؛ امــا ایــن تالشــها
در ابتــدا بــا مخالفــت برخــی از رهبــران تنــدرو مشــروطه خــواه مواجــه شــد و
زمانیکــه همگــی بــا درک وخامــت اوضــاع نهایتـاً بــه توافــق رســیدند دیگــر خیلی
دیــر شــده بــود 1.حضــور نیروهــای نظامــی روســی در ایــران کــه تــا جنــگ اول
جهانــی ادامــه یافــت ،یکــی از عوامــل مهــم بــی ثباتــی کشــور و خدشــه دار شــدن
حاکمیــت ملــی بــود.
محمــد علــی شــاه کــه پــس از گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از ســرکوب
مشــروطه خواهــان نتوانســته بــود بــر اوضــاع سیاســی مســلط شــود ،از همــه طرف
تحــت فشــار بــود تــا دســت بــه اصالحــات زده و بــه آشــتی بــا مشــروطیت روی
بیــاورد .اکثریــت مراجــع بــزرگ نجــف بــا او صراحت ـاً بــه مخالفــت برخاســته و از
مشــروطیت حمایــت میکردنــد .برخــی از رجــال سیاســی میانــه رو کــه پــس
از بــه تــوپ بســتن مجلــس از سیاســت کنــار کشــیده یــا بــه همــکاری بــا شــاه
روی آورده بودنــد بــه او توصیــه میکردنــد کــه بــرای جلوگیــری از اضمحــال
کامــل سیاســی ،دوبــاره مشــروطیت و مجلــس را برقــرار ســازد .وخامــت اوضــاع
بــه انــدازهای بــود کــه حتــی نماینــدگان سیاســی قدرتهــای بــزرگ ذی نفــوذ
در ایــران یعنــی روس و انگلیــس نیــز ،بــرای حفــظ منافــع خــود ،خواســتار آن
بودنــد کــه شــاه مشــروطه را بپذیــرد و مجلــس را بــاز کنــد تــا اختالفهــا و
 - 1منصوره اتحادیه در این خصوص مینویسد« :ادامة محاصرة تبریز و خطر بروز قحطی ،فرصت خوبی برای
مداخلة روسها میداد تا به بهانة نجات جان خارجیان آن شهر ،نیروهای خود را به داخل ایران بفرستند .در
ماه ربیع االول ،از آغاز محاصرة تبریز ،بین عین الدوله [حاکم منصوب شاه در تبریز که این زمان در باسمنج
مستقر شده بود] و ثقه االسالم و تقیزاده مکاتبه میشد به این امید که از بروز جنگ و به خصوص دخالت
روسها جلو گیری شود .عین الدوله به نامهها جواب میداد و یک نفر هم برای مذاکرات شفاهی از طرف عین
الدوله به تبریز اعزام شد اما نتیجهای نداد .در آن مکاتبات ،تقیزاده با اصرار عزل محمد علی شاه را میخواست
در صورتی که ثقه االســام تا آن حد تند نبود ...فقط چند روز پیش از ورود قوای روســی به تبریز ،تقیزاده
تلگرافی مبنی بر تسلیم بی قید و شرط ،به ثقه االسالم مخابره کرد ولی جواب قبول شاه دیر رسید و قوای
روسی در  8ربیع الثانی وارد تبریز شدند( ».اتحادیه ،1388،ص  )290همچنین نگاه کنید به کسروی ،تاریخ
مشروطة ایران ،1388 ،صص  798و .817
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کشــمکشهای داخلــی فــرو نشســته و آرامــش و امنیــت در کشــور برقــرار گــردد.
باالخــره شــاه بــه رغــم میــل خــود در اردیبهشــت ســال /1288ربیــع الثانــی 1327
ســر بــه مشــروطه فــرود آورد و ناصرالملــک را کــه در زمــان مشــروطة اول مقــام
رئیــس الوزرایــی داشــت بــه ریاســت وزرا برگزیــد .شــاه بــا صــدور دســت خطــی
عفــو عمومــی اعــام کــرد و بــرای دلجویــی از مشــروطه خواهــان نوشــته دیگــری
منتشــر کــرد و بــد گویــی نســبت بــه آنهــا را ســزاوار کیفــر دانســت؛ امــا ایــن
اقدامــات مانــع از پیشــروی نیروهــای مشــروطه خواهــی کــه از گیــان بــه رهبــری
ســپهدار و از اصفهــان بــه ســرکردگی ســردار اســعد بــه طــرف تهــران حرکــت
کــرده بودنــد نشــد( .کســروی 1388،ب ،صــص )26- 24
باالخــره تهــران بــه دســت نیروهــای عشــایری بختیــاری جنــوب و مجاهــدان
شــمال ســقوط کــرد و آن انــدک اقتــدار دولــت مرکــزی هــم کــه در پایتخــت
وجــود داشــت از میــان رفــت .آمــدن پــر اقتــدار نیروهــای بختیــاری بــه پایتخــت
و تــداوم حضــور و مداخلــة آنهــا در امــور سیاســی مشــکل ســاز بــود و موجــب
بــی نظمــی و اغتشــاش شــد بــه ویــژه آنکــه میــان آنهــا و مجاهــدان رقابــت و
دو دســتگی وجــود داشــت .بــا توجــه بــه رقابــت و اختــاف نظــر در میــان خــود
ســران عشــایر بختیــاری ،قــدرت یافتــن بخشــی از آنهــا در پایتخــت موجــب تنــش
و بلــوا در بعضــی مناطــق عشــایری از جملــه فــارس و کرمــان شــد .بعــاوه وجــود
مجاهــدان مســلح در تهــران ،بــه ویــژه مجاهــدان گیــان کــه رهبــری متمرکــزی
نداشــتند منشــأ اقدامــات خودســرانه و ناامنــی بــود .در چنیــن شــرایطی ،تعــدادی از
روحانیــان ،مشــروطه خواهــان ،درباریــان و تجــار بــه همــراه ســرکردگان فتــح تهران
یعنــی ســردار اســعد و ســپهدار گــرد هــم آمدنــد و «مجلــس عالــی» را بــرای ســر و
ســامان دادن بــه اوضــاع آشــفته کشــور برپــا کردنــد .ایــن مجلــس کــه در برگیرنــده
دههــا نفــر بــود از میــان خــود کمیســیونی متشــکل از قریــب بیســت نفــر کــه اکثرا ً
ســران آزادیخــواه بودنــد برگزیــد و رشــته کار بــه دســت آن ســپرد .ایــن کمیســیون
محمــد علــی شــاه را کــه بــه ســفارت روس پناهنــده شــده بــود از ســلطنت خلــع
کــرد و پســر ســیزده ســالة او احمــد میــرزا را بــه پادشــاهی ایــران انتخــاب کــرد و
چــون شــاه جدیــد بــه ســن قانونــی نرســیده بــود عضدالملــک رئیــس ایــل قاجــار
را پیشــکار او گردانیــد .هیئــت وزیــران جدیــد از ســوی کمیســیون معیــن شــد و
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چــون رشــته کارهــا در دســت کمیســیون بــود رئیــس الوزرایــی تعییــن نگردیــد.
(کســروی 1388،ب ،صــص  )77-76بــه ایــن ترتیــب ،قــدرت نهــاد ســلطنت بــه
شــدت تضعیــف شــد چــرا کــه احمــد شــاه صغیــر و نائــب الســلطنه (عضدالملــک)
تــوان و تمایلــی بــه مداخلــه در امــور سیاســی کشــور را نداشــتند .ایــن مســئله
گرچــه از یــک نظــر بــه نفــع نهضــت مشــروطه بــود بــه ایــن معنــی کــه کانــون
توطئــة نیروهــای اســتبدادی عمــ ً
ا از بیــن رفــت امــا بــا در نظــر گرفتــن ایــن
واقعیــت کــه نهــاد ســنتی ســلطنت نمــاد تمرکــز قــدرت واحــد دولتــی بــود عمـ ً
ا
موجــب نوعــی خــاء قــدرت و تقویــت نیروهــای محلــی متمــرد شــد .از آنجــا کــه
دولــت تــوان الزم بــرای فرونشــاندن اغتشاشــات محلــی را نداشــت نیروهــای خارجی
ذی نفــوذ در ایــران مداخــات خــود را در امــور داخلــی کشــور بــه بهانــة تأمیــن
امنیــت اتبــاع خــود و گشــودن راههــای تجــاری در شــمال و جنــوب افزایــش دادنــد
و ایــن خــود مزیــد بــر علــت شــد و اقتــدار حکومــت مرکــزی را بیــش از پیــش
تضعیــف کــرد.
انتخابــات مجلــس دوم در مــرداد مــاه  1288در تهــران برگــذار شــد امــا بــه
علــت اغتشاشــات محلــی ،انتخابــات در ســایر نقــاط کشــور بــا تأخیر صــورت گرفت.
دورة دوم مجلــس شــورای ملــی در دوم ذی قعــدة  1327مطابــق بــا  24آبــان مــاه
 1288افتتــاح شــد .انتخابــات ایــن دوره بــه صــورت دو درجــهای انجــام گرفــت
و عــدة وکال مجموع ـاً  120نفــر بــود .در مجلــس دوم پنــج نفــر از علمــای طــراز
اول بــه انتخــاب علمــای نجــف وکیــل شــدند و اقلیتهــای زردشــتی و مســیحی
و کلیمــی نیــز نماینــدگان خــود را بــه مجلــس فرســتادند( .عاقلــی )71،قانــون
انتخابــات مجلــس دوم تغییــر یافــت و دیگــر ماننــد مجلــس اول طبقاتــی نبــود .در
مجلــس اول طبقــات ششــگانه نماینــدگان خــود را از ایــاالت و والیــات بــه ترتیــب
زیــر انتخــاب میکردنــد :شــاهزادگان و قاجاریــه  4نفــر ،علمــا و طــاب  4نفــر،
تجــار  10نفــر ،مالکیــن و فالحیــن  10نفــر و اصنــاف از هــر صنفــی یــک نفــر و
جمعـاً  32نفــر (اتحادیــه )100 ،1375،امــا در قانــون انتخابــات جدیــد ایــن شــیوه
طبقاتــی کنــار گذاشــته شــد و شــرایط مالــی و عمومــی بــرای انتخــاب کننــدگان
ســهلتر شــد .ایــن قانــون جدیــد انتخابــات کــه ظاهــرا ً از کشــورهای دموکراتیــک
الگــو بــرداری شــده بــود قصــد داشــت ترکیــب مجلــس را بــه اصطــاح مردمیتــر
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کنــد ،امــا بــا توجــه بــه ســطح بســیار پاییــن ســواد و دانــش عمومــی در جامعــه
عقــب مانــده آن روز ایــران ،نمیتوانســت نتایــج مــورد انتظــار را بــرآورده ســازد.
در هــر صــورت پــس از تشــکیل مجلــس دوم اصــاح قانــون انتخابــات در دســتور
کار مجلــس قــرار گرفــت و پــس از مذاکــرات طوالنــی قانــون جدیــد انتخابــات در
 28شــوال  1329بــه تصویــب رســید .قانــون جدیــد حــق رأی را عمومــی کــرد
امــا همیــن اقــدام بــه ظاهــر مردمــی کــه عمدتـاً تحــت فشــار حــزب دموکــرات و
جریانهــای چپگــرای مجلــس دوم صــورت گرفــت مشــکالت زیــادی در انتخابــات
بعــدی بــه همــراه آورد.
تجربــة مشــروطیت دوم کــه بــا ســقوط محمــد علــی شــاه و تأســیس مجلــس
دوم آغــاز شــد در واقــع بــه نوعــی تکــرار همــان تندرویهایــی بــود کــه نــه تنهــا
بــه مشــروطیت بــه معنــای حقیقــی آن یعنــی «حکومــت قانــون» کمــک نکــرد
بلکــه بیــش از پیــش تمامیــت ارضــی کشــور را در معــرض تهدیــد قــرار داد .در
ایــن دوره ،از آنجــا کــه نهــاد ســلطنت ک ً
ال در عرصــة تصمیــم گیــری سیاســی
عمـ ً
ا بــه حاشــیه رانــده شــده بــود ،مجلــس از قــدرت سیاســی بیشــتری برخــوردار
گردیــد؛ امــا کشــمکشهای جناحــی درون مجلــس و عملکــرد افراطیــون وابســته
بــه اقلیــت دموکــرات مجلــس کــه نهایتـاً کار را بــه تکفیــر نماینــده شــاخص اقلیــت
یعنــی تقـیزاده از یــک ســو و تــرور روحانــی برجســته مشــروطه خــواه بهبهانــی ،از
ســوی دیگــر ،انجامیــد عم ـ ً
ا جایــگاه سیاســی مجلــس را تضعیــف کــرد .مجلــس
کــه در غیــاب اقتــدار نهــاد ســلطنت میتوانســت نقــش مهمتــری در جهــت حفــظ
یکپارچگــی ملــی ایجــاد کنــد ،درســت برعکــس عمــل کــرد .نگاهــی بــه مباحــث
سیاســی درون مجلــس و مواضــع احــزاب سیاســی حامــی آنهــا میتوانــد روشــنگر
تحــوالت بعــدی باشــد.
تنــدروان مشــروطه اول کــه در قالــب فرقههــای اجتماعیــون عامیــون فعالیــت
میکردنــد در مشــروطه دوم در «فرقــه دموکــرات ایــران» گــرد هــم آمدنــد .نظریــه
پــرداز اصلــی ایــن حــزب محمــد امیــن رســولزاده و ســازمان دهنــدة تشــکیالت آن
حیــدر خــان عمــو اوغلــی ،طــراح ترورهــای سیاســی پــس از مشــروطه بــود .هــردوی
اینهــا بــا جریانهــای سوســیال دموکــرات قفقــاز در ارتبــاط بــوده و بنابرایــن تعلیــم
یافتــه سوســیال دموکراســی روســی بودنــد.
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ریاســت کمیتــة مرکــزی دموکــرات را میــرزا محمــود خــان

(محمــود محمــود) بعــدی بــه عهــده داشــت؛ رئیــس فرقــه در

مــدت هشــت ماهــة اول مجلــس دوم ســید حســن تق ـیزاده
بــود؛ و پــس از آن ســلیمان میــرزا اســکندری( .آدمیــت،

)95 ،1354

ســلیمان میــرزا اســکندری همــان کســی اســت کــه بعدا ً حــزب سوسیالیســت
و بعدتــر حــزب تــودة ایــران را بنیــاد نهــاد .رســولزاده از فعــاالن جریــان سوســیال
دموکراســی قفقــاز بــود و در زمــان مبــارزات اســتبداد صغیــر کــه مهاجــران
سوســیال دموکــرات ایرانــی بــه یــاری مبــارزان مشــروطه خــواه بــه ایــران آمــده
بودنــد ابتــدا بــه رشــت و ســپس همــراه مجاهــدان روانــة تهــران شــد .او وقتــی
بــه ایــران آمــد نویســندة سیاســی معروفــی بــود بــا تفکــر سوسیالیســتی و
ناسیونالیســتی ضــد روســی .او در نوشــتههای خــود بــه شــدت از سیاس ـتهای
ســلطه طلبانــة روســیة تــزاری انتقــاد میکــرد و از حــق خــود مختــاری و حتــی
اســتقالل ملتهــای غیــر روس ســخن میگفــت 2.رســولزاده پــس از ورود بــه
تهــران فعالیتهــای خــود را در روزنامــة «ایــران نــو» بــه عنــوان ســردبیر آغــاز
کــرد .شــماره نخســت ایــن روزنامــه کــه بعــدا ً بــه ارگان حــزب دموکــرات تبدیــل
شــد چهــل روز بعــد از فتــح تهــران در  7شــعبان  1327انتشــار یافــت( .صالحــی،
 )55رســولزاده را میتــوان نظریــه پــرداز جریــان فکــری چــپ و ناسیونالیســت
ایرانــی در آن زمــان دانســت کــه نماینــدگان آن عمدتــاً در حــزب دموکــرات
گــرد آمدنــد و بــه رغــم اینکــه اقلیــت مجلــس دوم را تشــکیل میدادنــد امــا
تأثیرگــذاری زیــادی روی تصمیمــات سیاســی کشــور داشــتند .حــزب دیگــری
کــه همزمــان بــا افتتــاح مجلــس دوم فعالیــت خــود را آغــاز کــرد اعتدالیــون
عامیــون بــود کــه نماینــدگان آن در مجلــس اکثریــت داشــتند .دموکراتهــا
حــزب اعتدالیــون را ارتجاعــی میخواندنــد:
 - 2کتاب حسین آبادیان (« ،)1376رسول زاده ،فرقه دموکرات و تحوالت معاصر ایران» ،انتشارات موسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،حاوی اطالعات مبســوطی درباره زندگی و افکار رســولزاده است اما متاسفانه
تحلیلهای نویسنده به علت غلبة تئوری توطئه بر آنها اغلب ضعیف و غیر علمی است.
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زیــرا آن حــزب هــوادار روش مالیمتــر و رعایــت ســیر تکامــل

بــود و اعتقــاد بــه کشــتن و از میــان بــردن مســتبدان و
ارتجاعیهــا نداشــت و از ایــن رو بیشــتر اعیــان بــدان حــزب

پنــاه میبردنــد .ســپهدار اعظــم تنکابنــی ،ســردار محیــی،
دولــت آبادیهــا ،ســید عبــداهلل بــزرگ بهبهانــی ،ســید محمــد

بــزرگ طباطبایــی دو پیشــواز مشــروطه -و غالــب متنفذیــن
و ناصرالملــک نایــب الســلطنه و فرمانفرمــا و غالــب اعیــان و
روحانیــان و اکثریــت مجلــس دوم طرفــدار یــا عضــو ایــن حــزب

شــدند .اینهــا دموکراتهــا را انقالبــی و تنــدرو میخواندنــد
و در جرایــد خــود انتقــاد میکردنــد و احیانــ ًا از تهمتهــای
دینــی و تکفیــر خــود داری نداشــتند( .ملــک الشــعرای بهــار،

جلــد یــک)9 ،

جــدال فکــری و سیاســی میــان ایــن دو حــزب در واقــع بــه نوعــی ادامــة
همــان دو جریــان اصالحطلــب اعتدالــی و تنــدروی انقالبــی در مشــروطة اول بــود.
دموکراتهــا همــان اســتداللها و شــیوههای سیاســی اجتماعیــون عامیــون ســابق
را عمــ ً
ا بــه کار میبســتند و بــه رغــم اینکــه در حــرف از مبــارزات پارلمانــی و
دموکراتیــک دفــاع میکردنــد امــا همچنــان دارای تشــکیالت مخفــی و تمایــات
تروریســتی بودنــد .البتــه حــزب دموکــرات ماننــد رقیــب اعتدالــی خــود فاقــد
ســاختاری یــک دســت بــود و در میــان اعضــای آن گرایشهــای سیاســی متفاوتــی
را میشــد ســراغ گرفــت .فریــدون آدمیــت پنــج ویژگــی بــرای آن ذکــر میکنــد:
مرامنامــة رادیــکال فرقــة دموکــرات بــه خــودی خــود داللــت

بــر ماهیــت «انقالبــی» نــدارد .دوم اینکــه تعبیرهــای وهــن
آمیــزی را کــه مخالفــان آن فرقــه روا میداشــتند ماننــد

«انقالبــی و ال مذهــب» و «مفســد» و «شــورش خــواه» ،بــدان
صــورت موجــه نمیدانیــم .ســوم اینکــه فرقــة دموکــرات
ترکیــب یکدســت و یکپارچـهای نبــود بلکــه عناصــر دموکــرات
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اجتماعــی ،دموکــرات انقالبــی و حتــی لیبــرال در آن جلــوه

داشــتند .حیــدر خــان نــه تنهــا وجهــة نظــر انقالبــی محــض

داشــت ،ایــن مایــه و اســتعداد در وجــود او بــود کــه فعالیــت
حــزب را بــه بســتر انقالبــی بیانــدازد ،حتــی مســیر حــوادث
را عــوض کنــد؛ امــا چــه تناســب اجتماعــی و سیاســی میــان
حیدرخــان و حســینقلی خــان نــواب بــود؟ چهــارم اینکــه فرقــه
دموکــرات آداب «پارلمانتاریســم» را کامــ ً
ا رعایــت نمیکــرد.
اگــر جانــب اصــول پارلمانــی را نــگاه میداشــت نمیبایســتی
علیــه حکومــت حــزب اکثریــت بــه کار شــکنی برآیــد و بحــران

پــی در پــی سیاســی بــه وجــود آورد .پنجــم اینکــه اگــر پایــش

میافتــاد از روش «تــرور» هــم رو گــردان نبــود ،آنهــم نــه در

جهــت تــرور انقالبــی و برانداختــن دشــمنان حکومــت ملــی

مشــروطه بلکــه بــه منظــور نابــود کــردن عناصــر حــزب مخالف

و در جهــت تمایــات فــردی( .آدمیــت ،1354،ص )149

آدمیــت بــه رغــم همدلــی بــا آرمانهــای دموکراســی اجتماعــی فرقــة دموکــرات
و مترقــی خوانــدن مرامنامــة حزبــی آن ،رویــة ایــن حــزب را در مجلــس مــورد انتقاد
قــرار میدهــد کــه «نــه اصولــی بــود و نــه بازنمــای مــرام مترقــی آن( ».آدمیــت،
 ،1354ص  )151امــا حزبــی کــه برخــی از ســران آن معتقــد بــه تــرور فیزیکــی
مخالفــان بودنــد و بــه ایــن اعتقــاد عمــل میکردنــد چگونــه میتوانســت رویــة
اصولــی داشــته باشــد؟ در کــش و قــوس صــف آرایــی سیاســی میــان اعتدالیــون
و دموکراتهــا ،عوامــل تــرور حیــدر خــان عمواوغلــی یــک از فعــاالن اعتدالــی بــه
نــام میــرزا حســن خــان امیــن الملــک را در خانـهاش کشــتند .نظمیــه کــه بیشــتر
متمایــل بــه دموکراتهــا بــود و ریاســت آن را یفریــم خــان بــر عهــده داشــت
بــر ایــن قضیــه ســرپوش گذاشــت و عمــ ً
ا قاتــان بازداشــت نشــدند .اعتدالیــون
کــه ســران افراطــی فرقــة دموکــرات را مســئول ایــن قتــل میدانســتند ،از طریــق
روحانــی مشــروطه خــواه نزدیــک بــه خــود ،ســید عبــداهلل بهبهانــی ،حکــم اخــراج
تقـیزاده از مجلــس را از مرجــع بــزرگ شــیعیان نجــف ،آخونــد خراســانی ،گرفتنــد
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(جمــادی الثانــی )1328؛ و ایــن بــه دموکراتهــا کــه تقــیزاده مهــره مهمشــان
در مجلــس بــود گــران آمــد .مجلســیان بنــا بــه مصلحــت ،حکــم آخونــد را علنــی
نکردنــد و در پــی راضــی کــردن تقـیزاده بــه گرفتــن «مرخصــی» از مجلــس بودنــد
کــه مجاهدیــن حیــدر خــان ایــن بــار خــود ســید بهبهانــی را کشــتند .ایــن تــرور
بحــران سیاســی را شــعله ورتــر کــرد .مــردم بــه اعتــراض برآمدنــد و اصنــاف بازارهــا
را بســتند .متهــم ردیــف اول طبیعتـاً تقـیزاده بــود ،او از بیــم جــان خــود بالفاصلــه
تهــران را بــه مقصــد تبریــز تــرک کــرد و چــون اوضــاع زادگاه خــود را نیــز مســاعد
مجاهــدان ســردار محیــی معزالســلطان
ندیــد از ایــران خــارج شــد .از آن طــرف
ِ
بــه انتقــام جویــی برآمدنــد و یکــی از منســوبان تقــیزاده و یــک نفــر دیگــر از
عناصــر انقالبــی نزدیــک بــه دموکراتهــا را بــه قتــل رســاندند( .آدمیــت،1354 ،
صــص  )147-145ســه روز بــه خاطــر قتــل ســید بهبهانــی تعطیــل عمومــی اعــام
شــد .پــس از تشــکیل مجلــس میــرزا اســداهلل خــان یکــی از نماینــدگان اعتدالیــون
تحلیــل هوشــمندانهای از اوضــاع سیاســی بــه دســت داد و خطــر اضمحــال مملکــت
را گوشــزد کــرد .از نظــر وی:
ملتــی کــه میخواهــد تحصیــل آزادی نمایــد اول در هــدم
جماعتــی خونخــوار کــه طرفــداران اســتبداد نامیــده میشــوند
میکوشــد .پــس از موفقیــت آن طبیعــی اســت کــه جماعتــی

ناراضــی تشــکیل قــوة ارتجاعــی مینماینــد .آنهــا را هــم از

میــان بــر م ـیدارد .باالخــره در صورتــی کــه مملکــت تصــادف

بــا ضعــف قــوای مالــی و حربــی نمایــد ،قــوة ثالثــی پیــدا
میشــود کــه آنــرا هــرج و مــرج مینامنــد؛ و ایــن دشــمن

مدهــش تــر بــوده ،مملکــت را بــه ســوی اضمحــال میبــرد.
(آدمیــت ،1354 ،ص )148

تندروانــی ماننــد تق ـیزاده در مشــروطه اول ،اقدامــات خشــونت آمیــز و هــرج
و مــرج را «حــرارت ملــی» میخواندنــد و بــر آن ارج مینهادنــد .همیــن جریــان
پــس از اســتبداد صغیــر و تشــکیل مجلــس دوم نیــز بــه روشــهای قانــون شــکنانه یــا
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بــه زعــم خــود انقالبــی ادامــه داد و بــه جــای پاســداری از مشــروطیت و حکومــت
قانــون ،شــکاف سیاســی میــان مشــروطه خواهــان را بیــش از پیــش عمیقتــر کــرد
و کشــور را بــه ســوی پرتــگاه اضمحــال ســوق داد.
در ایــن روزهــا مداخــات دو امپراتــوری توســعه طلــب بریتانیــا و روســیة
تــزاری در امــور داخلــی ایــران رو بــه افزایــش بــود .ایــن دو دولــت ،بــا امضــای
موافقتنامــة  31اوت  1907ایــران را بــه ســه منطقــه نفــوذ در شــمال (روســیه)،
جنــوب (بریتانیــا) و منطقــه بیطــرف مرکــزی تقســیم کــرده بودنــد 3.ایــن اقــدام
تــوان دولــت ایــران در اســتفاده از تضــاد منافــع آنهــا را بــه شــدت تضعیــف کــرده
بــود .بــا آرایــش سیاســی جدیــدی کــه در اروپــا شــکل میگرفــت ،بریتانیــا در صــدد
نزدیکــی سیاســی بــا روســیه بــود و در نتیجــه دخالتهــای آشــکار ایــن کشــور در
امــور ایــران را عمـ ً
ا نادیــده میگرفــت .نیروهــای نظامــی روســی بــه بهانــة تأمیــن
امنیــت در برخــی از ایالتهــای شــمالی ایــران مســتقر بودنــد و بــا پشــتیبانی از
باقــی ماندههــای عوامــل اســتبدادیون بــه هــرج و مــرج و ناامنــی بیشــتر دامــن
میزدنــد .کار مداخلــة روسهــا در سیاســت داخلــی ایــران بــه جایــی رســید کــه
در خصــوص اخــراج مــورگان شوســتر امریکایــی ،خزانــه دار کل ایــران ،بــه دولــت
اولتیماتــوم دادنــد .مجلــس دوم بــه اصــرار دموکراتهــا اولتیماتــوم را نپذیرفــت.
روسهــا تهدیــد بــه اشــغال نظامــی پایتخــت کردنــد .بریتانیاییهــا بــه دولــت
توصیــه کردنــد بــرای جلوگیــری از وخامــت بیشــتر اوضــاع اولتیماتــوم را بپذیــرد.
دولــت بــه توصیــة ناصرالملــک ،نائــب الســلطنه ،اولتیماتــوم را دوم محــرم 1330
پذیرفــت و مجلــس را تعطیــل کــرد( .کســروی ،1388 ،صــص  )296-291البتــه از
عمــر دوســالة مجلــس هــم چیــزی نمانــده بــود ولــی بــا توجــه بــه بهــم ریختگــی
اوضــاع سیاســی و دشــواری انجــام انتخابــات جدیــد برخــی معتقــد بــه تمدیــد عمــر
مجلــس دوم بودنــد کــه بــا جریــان اولتیماتــوم و رودر رویــی مجلــس و دولــت ،ایــن
تدبیــر عمـ ً
ا منتفــی شــد .آشــفتگی اوضــاع سیاســی در کشــور بــه قــدری بــود کــه
تــا ســه ســال انتخابــات مجلــس ســوم بــه تعویــق افتــاد .کار مداخلــه روسهــا در
امــور داخلــی ایــران بــه جایــی رســید کــه تبریــز را عم ـ ً
ا اشــغال نظامــی کردنــد
و ثقــه االســام تبریــزی روحانــی سرشــناس مشــروطه طلــب را بــه همــراه دیگــر
 - 3در خصوص این موافقتنامه و تبعات آن نگاه کنید به براون ،ادوارد ( ،)1380فصل ششم ،صص  170به بعد.

سالهای تزلزل و خالء قدرت پس از استبداد صغیر 129

مبــارزان آزادیخــواه در روز دهــم عاشــورای  1330ه.ق .بــه دار آویختنــد .آنهــا در
روزهــای بعــد بــه تعقیــب ،آزار و کشــتار مشــروطه خواهــان تبریــز ادامــه دادنــد و از
حکومــت صمــد خــان شــجاع الدولــه ،از اســتبدادیون طرفــدار محمــد علــی شــاه ،بــر
ایالــت آذربایجــان بــه رغــم مخالفــت دولــت مرکــزی حمایــت کردنــد .تبریــز عمـ ً
ا
بــه زیــر ســلطه روسهــا در آمــد .اگــر جنــگ اول جهانــی اتفــاق نمیافتــاد و روســیة
تــزاری از هــم نمیپاشــید معلــوم نبــود چــه بــر ســر آذربایجــان و برخــی دیگــر از
ایــاالت شــمالی ایــران میآمــد .اغتشــاش و آشــوب منحصــر بــه ایــاالت خاصــی
نبــود و تقریب ـاً همــة کشــور را فــرا گرفتــه بــود.
عــاوه بــر آذربایجــان ،در گیــان و خراســان نیــز روسهــا مداخــات خــود را
افزایــش داده و مقــدرات سیاســی را بــه دســت گرفتــه بودنــد و بــا حمایــت از بقایــای
نیروهــای اســتبدادی طرفــدار محمــد علــی شــاه ،بــه بــی نظمــی و شــورشهای
محلــی دامــن میزدنــد .اخاللگــری روسهــا منحصــر بــه ســه ایالــت شــمالی نبــود،
آنهــا از ســاالر الدولــه کــه غــرب کشــور از کرمانشــاه تــا همــدان را عرصــة تاخــت
و تــاز خــود قــرار داده بــود حمایــت میکردنــد .در دورة ســه ســالة فتــرت مجلــس
و بــه رغــم تالشــهای ناصرالملــک (نائــب الســلطنه) و دولتهــای مــورد حمایــت وی،
بــی نظمــی و ناامنــی سراســر کشــور را فــرا گرفــت .نائــب حســین کاشــی عــاوه بــر
کاشــان ،در اصفهــان ،محــات ،نــراق و قــم بــه قتــل و غــارت پرداختــه و اقتــدار
دولــت مرکــزی را بــه ســخره گرفتــه بــود .ترکمنهــا در شــمال غــرب کشــور تــا
شــاهرود بــه یاغیگــری و چپــاول مشــغول بودنــد .ایــات و عشــایر از کرمــان تــا قصــر
شــیرین و عربســتان (خوزســتان) و لرســتان ،راههــا را نــا امــن کــرده و قافلههــا را
غــارت میکردنــد( .صالحــی)119 ،
ایــن وضعیــت تــا تاجگــذاری احمــد شــاه در  27شــعبان  1332و آغــاز جنــگ
جهانــی اول در فاصلــه کمــی پــس از آن (رمضــان  )1332ادامــه داشــت .بــا آغــاز
جنــگ وضعیــت عمومــی و سیاســی کشــور رو بــه وخامــت بیشــتر نهــاد .بــا اینکــه
ایــران بــی طرفــی خــود را در جنــگ اعــام کــرده بــود ،نیروهــای نظامــی روســیه
و بریتانیــا از شــمال و جنــوب وارد کشــور شــدند .بهانــة آنهــا جلــو گیــری از نفــوذ
نیروهــای آلمانــی و عثمانــی یعنــی دو متحــدی بــود کــه در اروپــا علیــه دو متحــد
دیگــر جنــگ ،روســیه و بریتانیــا ،میجنگیدنــد .ایــن وضعیــت موجــب شــد کــه
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خــاک ایــران عرصــة تاخــت و تــاز نیروهــای متخاصــم در اروپــا شــود .اســتراتژی
آلمــان و عثمانــی ایــن بــود کــه بــا نفــوذ در ایــران ،جبهــة جدیــدی علیــه روســیه و
بریتانیــا بــاز کننــد .آلمانیهــا و عثمانیهــا از طریــق مهاجــران مشــروطه خواهــی
کــه در دوران اســتبداد صغیــر و نیــز بعــد از بســته شــدن مجلــس دوم بــه ایــن
کشــورها پناهنــده شــده و بــه فعالیتهــای سیاســی و تبلیغــی میپرداختنــد بــه
درســتی دریافتــه بودنــد کــه ایرانیــان تــا چــه انــدازه از مظالــم روسهــا و بــی تفاوتی
و حتــی همراهــی بریتانیاییهــا بیــزار و آزرده دلانــد ،از ایــن رو ،میخواســتند بــا
ـمنان ایــران ،نفــوذ سیاســی خــود را در ایــن
ـمنان دشـ ِ
معرفــی خــود بــه عنــوان دشـ ِ
کشــور گســترش داده و مــردم ایــران را علیــه دو امپراتــوری ســلطه طلــب بشــورانند.
کســروی در ایــن خصــوص مینویســد ...« ،عثمانــی و آلمانــی میخواســتند ایرانیــان
را بــه روس و انگلیــس بشــورانند و یــک دشــمن دیگــری بــرای آنــان بتراشــند،
ســپس هــم از ایــن راه بــه افغانســتان و هندوســتان پیوســتگی پیــدا کننــد و آنهــا
را نیــز بشــورانند( ».کســروی ،1388 ،ص  )650بــه ایــن ترتیــب ،ایــران در معــرض
رقابــت و کشــمکش چهــار کشــور قــرار گرفــت کــه هــر کــدام میخواســتند بــه
نحــوی ،بــا تحریــک نیروهــای بومــی و اســتفاده از مســائل آنهــا موقعیــت خــود را در
جنــگ تحکیــم بخشــند.
روسهــا در آســتانه جنــگ جهانــی اول دســت بــه اقداماتــی زده بودنــد کــه
حاکــی از نیــت شــوم آنهــا بــه جــدا کــردن بخشهــای شــمالی ایــران و انضمــام
آنهــا بــه روســیه بــود .آنهــا تــا آنجــا پیــش رفتــه بودنــد کــه در تبریــز کار شــهربانی
را بــه یــک ارمنــی روســی واگــذار کــرده بودنــد و از آن بدتــر اینکــه از ثروتمنــدان و
توانگــران مالیــات گرفتــه و آنهــا را تحــت الحمایــه خــود قــرار میدادنــد( .کســروی،
 ،1388صــص  )619-618ایــن گونــه نقــض حاکمیــت ملــی منحصــر بــه آذربایجــان
نبــود آنهــا در گیــان و خراســان نیــز کارهــای مشــابهی انجــام میدادنــد تــا زمینــه
را بــرای عــادی کــردن حکمرانــی قــوای روســی بــر مردمــان ایرانــی فراهــم آورنــد؛
امــا در جریــان جنــگ جهانــی اول تحوالتــی در زندگــی سیاســی درون روســیه رخ
داد کــه منجــر بــه فروپاشــی روســیه تــزاری شــد .درپــی انقــاب اکتبــر  1917بــه
رهبــری لنیــن ،ارتــش تــزاری ازهــم پاشــید .در نتیجــه فرماندهــی نیروهــای متجــاوز
روســی در ایــران هــم فــرو ریخــت و نظامیــان روســی بــه تدریــج کشــور را تــرک
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کردنــد .طرفــه اینکــه رفتــن آنهــا هــم بــرای مــردم ایــران بســیار پــر هزینــه بــود چرا
کــه در مســیر بازگشــت خــود از هیــچ قتــل و غارتــی تــا آنجــا کــه میتوانســتند
خــود داری نکردنــد .بعــاوه بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه فروپاشــی روســیه
تــزاری پایــان مداخلــه روســیه در امــور داخلــی ایــران نبــود .روســیه کمونیســتی هم
ماننــد َس ـلَف امپریالیســت خــود از توســعهطلبی و مداخلــه جویــی در امــور کشــور
مــا دســت برنداشــت ،همچنانکــه آشــوب جنگلیهــا در گیــان در ســالهای پــس
از جنــگ جهانــی اول و غائلــة آذربایجــان پــس از جنــگ جهانــی دوم ایــن واقعیــت
را بــه روشــنی آشــکار ســاخت.
در ایــن زمانــة پــر آشــوب خطــر فروپاشــی ایــران و تجزیــه و از بیــن رفتــن
اســتقالل کشــور بــه نگرانــی اصلــی مــردم و سیاســتمداران حاکــم تبدیــل شــد.
بعــاوه ،بــا پایــان گرفتــن جنــگ جهانــی اول ،شــرایط بینالمللــی طــوری رقــم
خــورد کــه ثبــات و امنیــت سیاســی در ایــران بــه یکــی از اهــداف اســتراتژیک
بریتانیــا تبدیــل شــد .روســیه کــه در آغــاز جنــگ متحــد بریتانیــا بــود ،بــا وقــوع
انقــاب کمونیســتی  1917و امضــای صلــح بــا آلمــان ،عمــ ً
ا رو در روی بریتانیــا
قــرار گرفــت .رقابــت ســابق میــان روســیه و بریتانیــا کــه جــای خــود را بــا قــرارداد
 1907بــه همــکاری و تقســیم ایــران بــه مناطــق نفــوذ داده بــود ،دو بــاره از ســر
گرفتــه شــد و موقعیــت ایــران را در عرصــة بینالمللــی تحکیــم بخشــید .در واقــع،
بــی ثباتــی در ایــران میتوانســت بــه نفــوذ هرچــه بیشــتر روســیه شــوروی و نهایتـاً
انضمــام ایالتهــای شــمالی بــه اتحــاد شــوروی بیانجامــد ،حادثــهای کــه منافــع
بریتانیــا در افغانســتان و هندوســتان را بــه شــدت مــورد تهدیــد قــرار مــیداد .از
ســوی دیگــر روســیه شــوروی هــم کــه بــا تجزیهطلبــی ناسیونالیسـتهای قفقــازی
روبـهرو شــده بــود ترجیــح مـیداد روابــط دوســتانهای بــا دولــت ایــران داشــته باشــد
و ثبــات و امنیــت ایــن کشــور همســایه را حــد اقــل در آن شــرایط دشــوار داخلــی به
نفــع خــود میدانســت؛ امــا مشــکل ایــران در ایــن زمــان بیشــتر وضعیــت سیاســی
داخلــی و ضعــف شــدید قــدرت مرکــزی بــود کــه در برابــر آشــوب در ایالتهــا و
ترورهــا و کشــمکشهای سیاســی در تهــران نمیتوانســت کاری از پیــش ببــرد.
ســقوط پــی در پــی کابینههــا و تــداوم مبــارزه و چشــم و هــم چشــمی میــان
افراطیــون تنــدرو و محافظــه کاران ،کار حکومــت را بــه شــدت دشــوار کــرده بــود .از
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ایــن رو ،بــاز گردانــدن اقتــدار دولــت مرکــزی و ایجــاد امنیــت سراســری ،نخســتین
اولویــت سیاســی ایرانیــان را فــارغ از گرایشهــای سیاســی و ایدولوژیــک شــان
تشــکیل م ـیداد.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه وثــوق الدولــه بــا جلــب پشــتیبانی بخــش نســبتاً
وســیعی از جریانهــای سیاســی ،از جملــه نیروهــای مذهبــی بــه رهبــری ســید
حســن مــدرس و نیــز ســفیر بریتانیــا در تهــران ،توانســت کابینـهای تشــکیل دهــد
کــه حــدود دو ســال ،از  27شــوال  1336تــا  8شــوال  1338دوام آورد .کابینــه وثوق
الدولــه در برقــراری امنیــت نســبتاً موفــق عمــل کــرد .بســاط «کمیتــة مجــازات»
کــه دســت بــه ترورهــای سیاســی مـیزد و رعــب و وحشــت در تهــران ایجــاد کــرده
بــود برچیــده شــد .بســیاری از یاغیــان و راهزنــان کــه در تهــران و شــهرهای مرکــزی
ایــران بــه قتــل و غــارت میپرداختنــد ســرکوب و ریشــه کــن شــدند .دو برنامــه
اصلــی دولــت وثــوق الدولــه ایجــاد نیــروی نظامــی قدرتمنــد و متمرکــز و انجــام
اصالحــات مالــی و اقتصــادی اساســی بــود( .صالحــی )245-243 ،امضــای قــرارداد
 1919بــا دولــت بریتانیــا کــه بــا هــدف تأمیــن منافــع مشــترک و متقابــل دو کشــور
صــورت گرفتــه بــود وثــوق الدولــه را در وضعیــت بســیار دشــواری قــرار داد .جــار و
جنجالــی کــه مخالفــان و مطبوعــات دربــارة ایــن قــرارداد بــه راه انداختنــد اقتــدار و
اعتبــار دولــت را خدشــه دار کــرد .همزمــان بــا بحرانــی کــه در ایــن رابطــه بــه راه
افتــاده بــود دو معضــل بــزرگ سیاســی نیــز در برابــر دولــت ظاهــر شــد .یکــی قیــام
شــیخ محمــد خیابانــی در آذربایجــان و دیگــری غائلــه جنــگل و اعــام جمهــوری
گیــان .تالشهــای دولــت وثــوق الدولــه بــرای مقابلــه بــا قیــام جنگلیــان بــه نتیجــه
نرســید .در ایــن میــان بلشــویکها بــه بهانــة تعقیــب روسهــای ســفید تــا ســواحل
ایــران در دریــای خــزر پیشــروی کردنــد و عــدهای از ارتــش ســرخ بــه اتفــاق
کمونیســتهای قفقــازی ،در اواخــر  ،1338انزلــی را بــه تصــرف خــود درآورده و
وارد رشــت شــدند( .بهــار ،جلــد اول )49 ،وثــوق الدولــه کــه بخشــی از متحــدان
ســابق خــود را از دســت داده بــود و نمیتوانســت در مقابــل معضــات عدیــدة
پیــش رو کاری از پیــش ببــرد از شــاه تقاضــای «اختیــارات تامــه» کــرد و وقتــی بــا
مخالفــت او و نماینــدگان سیاســی بریتانیــا مواجــه شــد اســتعفا داد .شکســت آخرین
کوشـشهای وثــوق الدولــه ایــن فکــر را بیــش از پیــش تقویــت کــرد کــه سیاســت
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ـنتی کهــن پاســخگوی مشــکالت کشــور نیســت و بایــد تدبیــر
ورزی بــه شــیوة سـ ِ
نوئــی اندیشــید .بــه ایــن ترتیــب ،کســب قــدرت از طریــق کودتــای نظامــی و اعمــال
قــدرت عریــان و حتــی دیکتاتــوری ،راه حلــی بــه نظــر میرســید کــه در بســیاری
از محافــل سیاســی تهــران طرفــدار پیــدا کــرده بــود .کودتــای ســوم اســفند 1299
از قــوه بــه فعــل درآمــدن ایــن فکــر بــود.
 -2-3کم رنگ شدن آرمانهای مشروطه خواهی
و استقبال از نوعی ناسیونالیسم
همانگونــه کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد نهضــت مشــروطه ریشــه در تحــوالت
تاریخــی یــک ســده پیــش در ایــران داشــت کــه مهمتریــن وجــه آن آشــکار شــدن
ناتوانــی و عقــب ماندگــی ایــن کشــور در برابــر جوامــع مــدرن غربــی بــود .ایــن
تحــوالت عمدت ـاً بــا شکســت نظامــی در جنگهــای ایــران و روس ،در اوایــل ســدة
نوزدهــم میــادی آغــاز شــد .بســیاری از نهادهــای مــدرن در طــول ایــن ســده ،بــه
ویــژه از نیمــة دوم آن بــه تدریــج در کشــور مــا ظاهــر شــده و کــم و بیــش توســعه
یافتنــد .نخبــگان حکومتــی و اهــل فکــر بیــرون از آن بــه درســتی متوجــه شــدند که
شــیوة کهــن کشــورداری ،بــی نظمــی ،عــدم امنیــت جانــی و مالــی بــه علــت فقــدان
مؤسســات مــدرن سیاســی ،حقوقــی ،فرهنگــی و اقتصــادی علــت اصلــی مشــکالت
اســت .آنهــا در یافتنــد کــه اســتقرار تنظیمــات حکومتــی نخســتین گام در ایــن
خصــوص اســت و بــرای ایــن منظــور اقداماتــی هــر چنــد متزلــزل و بــدون مداومــت
در دوران ناصــر الدیــن شــاه و مظفــر الدیــن شــاه صــورت گرفــت .نهضــت مشــروطه
در حقیقــت مطالبــة اصالحاتــی بــود کــه وعــدة آنهــا در گذشــته از ســوی حاکمــان
داده شــده بــود امــا هیچــگاه بــه طــور جــدی پــی گیــری نمیشــد .آرمــان سیاســی
اصلــی نهضــت مشــروطه ناظــر بــر محــدود و مشــروط کــردن قــدرت اســتبدادی و
نظــم بخشــیدن بــه رفتــار حاکمــان بــود .بــه ســخن دیگــر ،نهضــت مشــروطه هــدف
ـی برقــراری حکومــت قانــون بــه جــای حکومــت خــود کامــه را پــی میگرفــت.
نهایـ ِ
البتــه ایجــاد نهادهــای جدیــد سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی شــرط الزم بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف بــه شــمار میآمــد کــه از آن جملــه بایــد از مجلــس شــورای
ملــی (پارلمــان) نــام بــرد .بــه رغــم عنوانــی کــه بعدهــا بــه آن دادنــد ،ایــن نهضــت
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ماهیــت انقالبــی نداشــت و کســانی کــه آنــرا پیــش بردنــد و بــه مقصــد رســاندند
عمدت ـاً نخبــگان و تحصیلکــردگان اصالحطلــب درون حکومتــی بودنــد؛ امــا زمانــی
کــه نهضــت بــه پیــروزی اولیــه دســت یافــت و در ســایة آزادیهــای ناشــی از ایــن
پیــروزی ،تندرویهایــی صــورت گرفــت کــه جنبــش اصــاح طلبانــه و صلــح آمیــز
را بــه خشــونت کشــاند .ادبیــات کینــه توزانــه ،خواســتههای افراطــی و نهایتــاً
قتــل و تــرور سیاســی موجــب بــروز نفــاق و دشــمنی حتــی در درون مشــروطه
خواهــان شــد .نهضتــی کــه بــه پشــتیبانی اکثریــت نماینــدگان طبقــات و گروههــای
اجتماعــی ،بــدون خونریــزی و خشــونت ،دســتگاه اســتبدادی حکومــت را وادار بــه
قبــول مشــروطه و حکومــت قانــون کــرده بــود بــه علــت تندرویهایــی کــه اشــاره
شــد بــه ســرعت بــه انشــقاق و دو دســتگی دچــار آمــد و تــوان اولیــه خــود را کــه
ناشــی از پشــتیبانی برگزیــدگان اقشــار مختلــف جامعــه بــود از دســت داد .اســتبداد
صغیــر نتیجــة ناگزیــر ایــن زوال در اندیشــة اصالحطلبــی اولیــه و کشــاندن آن بــه
ســوی آرمانهــای انقالبــی نامعقــول بــود.
کشــمکش میــان مشــروطه خواهــان و اســتبدادیون در دوران یک ســالة اســتبداد
صغیــر ،قــدرت و اقتــدار حکومــت مرکــزی را بــه شــدت تضعیف کــرد .مشــروطة دوم
بــا جنــگ و خونریــزی بــه دســت آمــد و طبیعت ـاً نتایــج تأســف بــار خــاص خــود
را داشــت .بــا آغــاز کار مجلــس دو دســتگی میــان مشــروطه خواهــان نــه تنهــا
از میــان نرفــت بلکــه بــه تــرور و دشــمنی خونیــن انجامیــد .اغتشــاش و ناامنــی
در کشــور بــه علــت ضعــف حکومــت مرکــزی مقتــدر بهانــه بــه دســت نیروهــای
متجــاوز خارجــی ،یعنــی روســیه و بریتانیــا داد تــا مداخــات خــود را افزایــش دهنــد
و بــه نوبــة خــود حاکمیــت ملــی را خدشــه دار ســازند .آغــاز جنــگ جهانــی اول
مزیــد بــر علــت شــد و بــا ورود نیروهــای متخاصــم خارجــی بــه کشــور هــرج و مــرج
و ناامنــی بــه اوج خــود رســید و حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ایــران در معــرض خطــر
اضمحــال کامــل قــرار گرفــت .در چنیــن شــرایطی بســیاری از مشــروطه خواهــان
و روشــنفکران و سیاســتمداران خیــر اندیــش بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حفــظ
حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی در اولویــت اســت و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــه
هــر وســیلة ممکــن حتــی حکومــت دیکتاتــوری میتــوان متوســل شــد .بــه ایــن
ترتیــب آرمــان حکومــت قانــون (مشــروطه) تحــت الشــعاع هــدف حفــظ وحــدت و
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یکپارچگــی ایــران قــرار گرفــت .اســتدالل منطقــی ایــن بــود کــه اگــر ایران از دســت
بــرود دیگــر مشــروطه خواهــی هــم موضوعیتــی نخواهــد داشــت .در ســالهای پــس
از نهضــت مشــروطه و بــه ویــژه در جریــان چهــار ســال جنــگ جهانــی اول ،بــه
علــت ترکتــازی خارجیــان در خــاک ایــران و مداخالتشــان در سیاســت داخلــی،
گرایشهــای اســتقالل طلبــی و حتــی خارجــی ســتیزی (بــه معنــای نســبت دادن
همــة مشــکالت کشــور بــه خارجیــان) بــه شــدت در میــان ایرانیــان گســترش یافــت
و راه را بــرای نفــوذ انــواع ایدولوژیهــای ناسیونالیســتی بــاز کــرد .همانطــور کــه
جلوتــر خواهیــم دیــد ســیطرة نوعــی ناسیونالیســم رمانتیــک ،در دورههــای بعــد
تاریــخ کشــورمان بــه یکــی از معضــات سیاســی و نیــز اقتصــادی اصلــی تبدیــل
شــد.
بــا افتتــاح مجلــس دوم و به حاشــیه رانده شــدن اســتبدادیون ،مبــارزات فکری و
ایدولوژیــک میــان مشــروطه خواهــان محافظــه کار و تنــدرو شــتاب بیشــتری گرفت.
پیــش از ایــن اشــاره شــد کــه تنــدروان کــه همــان بقایــا و پیــروان اجتماعیــون
عامیــون مشــروطه اول بودنــد ایــن بــار در قالــب فرقــه (حــزب) دموکــرات خــود
را ســازمان دهــی کردنــد تــا شــاید آن خاطــرة بــد افراطــی گــری را از ذهنهــا
بزداینــد.
اجتماعیــون عامیــون یــک تشــکیالت مخفــی بــود کــه

عــدهای فدایــی مســلح داشــت ولــی حــزب دموکــرات یــک

حــزب آشــکار و رســمی بــود و بــه خصــوص مایــل بــود رابطــة
گذشــتهاش بــا انقالبیــون فراموش شــود و نــام خــود را دموکرات

یــا عامیــون گذاشــت و عنــوان اجتماعیــون یــا سوسیالیســت

را بــه همیــن علــت از نــام خــود حــذف کــرد .بــا ایــن حــال

بــاز هــم رقبــا آنهــا را انقالبــی و سوسیالیســت میدانســتند.
(اتحادیــه)309 ،1381،

امــا در واقعیــت امــر ،ایدولــوژی ،تشــکیالت و حتــی بســیاری از افــراد شــاخص
فرقــة دموکــرات تفــاوت چندانــی بــا جریــان ســابق نداشــت .روزنامــة «ایران نــو» که
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چنــد مــاه پیــش از تشــکیل مجلــس دوم آغــاز بــه انتشــار کــرده بــود و بعدهــا رســماً

تبدیــل بــه ارگان فرقــة دموکــرات شــد در حقیقــت تفکــر و خــط مشــی حــزب را
انعــکاس مـیداد .تئوریســین اصلــی ایــن حــزب کــه ســردبیری روزنامــه را نیــز عهده
دار شــده بــود محمــد امیــن رســولزاده نــام داشــت و همانطــور کــه قب ً
ال اشــاره شــد
از مبــارزان بــه نــام سوســیال دموکــرات قفقــاز بــود کــه همــراه بــا مجاهــدان گیــان
در جریــان فتــح تهــران وارد ایــن شــهر شــد .رســولزاده مارکسیســت بــود و تصــور
میکــرد جامعــة ایــران هماننــد دیگــر جوامــع شــرقی از لحــاظ تاریخــی در مرحلــة
فئودالیســم قــرار دارد و مبــارزات ضــد فئودالــی و ضــد اســتعماری را در جهــت
حرکــت تاریــخ بــه ســوی سوسیالیســم میدانســت .او چنیــن تعبیــری از نهضــت
مشــروطه داشــت و تــاش میورزیــد جنبههــای انقالبــی آن را تقویــت کنــد .در
مرامنامــة حــزب دموکــرات کــه احتمــاالً بــه قلــم او نوشــته شــده آمــده کــه قــرن
بیســتم بــرای شــرق ،هماننــد قــرن هفدهــم بــرای اروپــا ،دورة غلبــة کاپیتالیســم بــر
فئودالیســم اســت؛ در ایــران اصــول قــرون وســطایی حاکــم اســت کــه بایــد جــای
خــود را بــه یــک مملکــت قانونــی بــا حکومــت مرکــزی قــوی بدهــد کــه خارجیــان
نتواننــد بــر آن ســیطره یابنــد.
خطــوط اصلــی برنامــة حــزب دموکــرات در جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف
اصلــی نوشــته شــده اســت .برخــی اصــول اقتصــادی ایــن برنامــه ظاهــرا ً از
برنامههــای احــزاب ترقیخــواه غربــی الهــام گرفتــه شــده اســت ماننــد اصــاح نظــام
مالــی ،دولتــی کــردن منابــع طبیعــی ،ممنوعیــت بیــگاری و کار کــودکان ،محــدود
کــردن ســاعات کار روزانــه« ،اســتراحت عمومــی و اجبــاری یــک روز در هفتــه»،
«مواظبــت از لــوازم کار و حفــظ الصحــة کار خانههــا» .در عیــن حــال ،بــر اصــاح
روابــط میــان مالکیــن و برزگــران و تقســیم اراضــی میــان زارعیــن نیــز تأکیــد شــده
اســت .اصــل هفدهــم اصــول اقتصــادی حــزب دموکــرات ناظــر بــر همیــن موضــوع
اســت« :تقســیم اراضــی خالصــه بــه زارعیــن و رعایــا و فراهــم آوردن اســباب همیــن
ترتیــب در امــاک اربابــی بــه وســیلة تأســیس بانــک زراعتــی در بلــوکات و دادن
حــق تقــدم خریــد بــه زارعیــن در موقــع فــروش 4».نگاهــی گــذرا بــه مفــاد ایــن
برنامــه ،آرمانخواهــی بریــده از واقعیــت آن را آشــکار میســازد .کافــی اســت فقــط
 - 4دربارة جزئیات این برنامه نگاه کنید به اتحادیه ( )1388صص .313-312
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بــه همیــن اصــل تقســیم اراضــی توجــه کنیــم کــه پــس از گذشــت بیــش از نیــم
قــرن از اعــام ایــن برنامــه ،کــم و بیــش بــا همــان مضمــون ،بــه اجــرا گذاشــته
شــد و نــه تنهــا وضعیــت کشــاورزی و کشــاورزان مــا را بهبــود نبخشــید بلکــه
بــه کارآمــدی و رشــد آن لطمــه زد .اندیشــههای سوسیالیســتی رســولزاده را در
جایجــای ســرمقالههای روزنامــة ایــران نــو میتــوان مشــاهده کــرد.
ایــن روزنامــه همــان انــدازه بــه ســنت پرســتان حملــه میبــرد
کــه بــه سیاســت ارتجاعــی دولــت روس میتاخــت .آنچــه را
کــه رســولزاده در قفقــاز نمیتوانســت آشــکارا بیــان کنــد و

بــه لطایــف الحیــل نشــر مــیداد اکنــون آزاد وار مینوشــت.
(آدمیــت)97 ،1354 ،

خالصــة نظریــات سیاســی رســولزاده در رســالة «تنقیــد فرقــة اعتدالیــون یــا
اجتماعیــون اعتدالیــون» آمــده اســت 5.او در ایــن رســاله پیــش و بیــش از اینکــه بــه
نقــد دیدگاههــای رقیــب سیاســی بپــردازد اعتقــادات سوسیالیســتی خــود را توضیــح
میدهــد .بــه عقیــده وی از زمــان پیدایــش مالکیــت خصوصــی ،جنــگ طبقاتــی در
جامعــة انســانی بــه وجــود آمــده و اقلیتــی ممتــاز بــر اکثریــت حاکــم شــده اســت؛
امــا در ســایة «قانــون تکامــل» و مبــارزات مــردم ،حاکمــان ناگزیــر شــدهاند دیگــران
را در قــدرت شــریک کننــد و بــه ایــن ترتیــب حکومتهــای ملــی و دولتهــای
مشــروطه (دموکراســیهای اروپایــی) بــه وجــود آمــده اســت .او مطابــق اندیشــة
مارکسیســتی بــه ســیر مــادی و جبــری تاریــخ بــاور دارد که «هیــچ قــوهای نمیتواند
آن را از حرکــت بــاز دارد ».در دموکراسـیهای اروپایــی اصــول ســرمایهداری حاکــم
اســت؛ امــا بــا حرکــت جبــری تاریــخ ،ســرمایهداری بــه ضــرورت طبقــة پرولتاریــا
را بــه وجــود م ـیآورد و ایــن طبقــه بــه مبــارزه برمیخیــزد کــه قــدرت سیاســی
را بــه چنــگ آورد .اقلیــت ســرمایه دار کــه صاحــب «آالت اســتحصالیه» هســتند
طبقــة «بــورژوا» نــام دارنــد و اکثریــت تولیــد کننــدگان ثــروت کــه فاقــد ســرمایه
 - 5فریدون آدمیت این رساله را به تفصیل بررسی کرده است :آدمیت ( ،)1354فصل چهارم ،صص .117-98
ما اطالعات و نقل قولهای مربوط به رساله را از این منبع آوردهایم.
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هســتند یعنــی همــان «عملههــا و صنــف کارگــران» را در اروپــا «پرولیتــاری»
میگوینــد« .منافــع ایــن دو صنــف  ...بــه انــدازهای ضــد همدیگــر میباشــند کــه
مافوقــش متصــور نیســت ».در ایــن مبــارزة بــی امــان ،سوسیالیســتها «حامــی
منافــع پرولیتــاری میباشــند و در آزادی پرولیتــاری از قیــد عبودیــت ســرمایه،
آزادی نــوع بشــر را تصــور مینماینــد؛ و میگوینــد کــه قانــون تکامــل و ترقیــات
صنعــت نیــز ُم ّ ِمــد مظفریــت آنــان اســت ».قانــون تحــول اجتماعــی را «معلــم کبیر»
سوسیالیســم [کارل مارکــس] کشــف کــرده و مطابــق آن« ،ممالکــی کــه در آنجــا
اصــول ســرمایهداری حکمفرمــا و فابریکهــای صنعتــی پــا بــر جاســت -تابــع یــک
قانــون آهنیــن ایکونومــی یعنــی اقتصــاد میباشــند ».منظــور از ایــن قانــون همــان
تئــوری تمرکــز ســرمایه مارکــس اســت کــه در جریــان رقابــت بنگاههــای کوچــک
توســط بزرگترهــا بلعیــده میشــوند و نهایتــاً انحصارهــای بــزرگ بــه وجــود
میآینــد« .عقیــدة سوسیالیستهاســت کــه در ســایة همیــن مرکزیــت ســرمایه
و ازدیــاد فقــر عمومــی کار بــه جایــی خواهــد رســید کــه بــه یــک تعطیــل عمومــی
و یــا بــه ترتیــب دیگــر کارگــران را ممکــن خواهــد شــد کــه آالت اســتحصالیه را از
دســت ســرمایهداران خــارج و مــال عمــوم بنماینــد؛ و بــه ایــن نحــو مالکیت شــخصی
کونیــه میباشــد -از میــان
کــه در نظــر سوسیالیس ـتها علــت تمــام نامســاعدتهای ّ
برداشــته میشــود؛ و انســانیت کــه یــک قســمتش از فراوانــی و دیگــر حصــهاش
از فقــر و تنگدســتی در هالکانــد -آزاد شــده ،اجتماعیــت یعنــی سوسیالیســم
بــر پــا میشــود و ســعادت عمومــی شــامل احــوال عمــوم اوالد بشــر میگــردد».
رســولزاده برقــراری ســرمایهداری را شــرط الزم بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم
میدانســت و معتقــد بــود در جامعــهای کــه «ســرمایه داری نداریــم پرولیتــاری
هــم نیســت و در فکــر حاکمیــت یــک صنــف غیــر موجــود افتــادن هــم غیــر ممکــن
اســت ».بــه همیــن دلیــل او در کشــوری ماننــد ایــران از برقــراری «حکومــت تــام
ملــی» یعنــی دموکراســی پارلمانــی کــه مقــوم نظــام ســرمایهداری و برابری سیاســی
اســت پشــتیبانی میکــرد تــا زمینــه بــرای تکامــل بــه ســوی سوسیالیســم و برابــری
اقتصــادی فراهــم شــود .در حکومــت ملــی یــا مشــروطه کــه اســتبداد بــر افتــاده
و آزادی سیاســی بــه وجــود آمــده تمــام صنــوف ملــی بــه فکــر «تشــکیل پارتــی
[حــزب] سیاســی» میافتنــد تــا از ایــن طریــق «امتیــازات خــود را قانون ـاً مســجل
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گرداننــد ».در هــر جامعـهای طبقــات ممتــازهای هســتند کــه «بــرای حفــظ منافــع
ملکــداری و ســرمایهداری خــود» میخواهنــد «روح حاکمیــت موجــودة اســتبدادی
کــه منقلــب بــه حاکمیــت ملــی میشــود بــه قالــب مشــروطیت وارد کننــد؛ و
بدیــن واســطه بتواننــد مقامــی را کــه در دور ســابق داشــتند در عهــد جدیــد هــم
داشــته باشــند ».از اینجــا بــه بعــد اســت کــه رســولزاده بــه تنقیــد فرقــة اعتدالیــون
میپــردازد و آن را «خدعــة طبقــة ممتــازة ایرانــی» توصیــف میکنــد.
رســولزاده در مقدمــة نظــری طوالنــی خــود دو هــدف را پــی میگیــرد یکــی
توضیــح مبانــی فکــری فرقــة دموکــرات یــا همــان سوسیالیســم مارکسیســتی و
دیگــری افشــای «مقاصــد وخیــم» پنهــان شــده تحــت لفــظ «اعتــدال» .او انتقــاد را
از نــام فرقــه آغــاز میکنــد و اینکــه «اجتماعیــون اعتدالیــون» در واقــع «دو مســلک
متضــادی را یکجــا جمــع مینمایــد ».میگویــد حــزب اعتدالــی در معنــا همــان
«محافظــه کاری» یــا «کنســرواتور» در جوامــع اروپایــی اســت و «محافظــه کاری
مســلکی اســت کــه رســومات و آداب کهنــه را محافظــه میکنــد و از تجــدد هراســان
اســت ».در ادامــه تأکیــد میکنــد کــه «اجتماعیــت» بــه معنــای سوسیالیســم اســت
بنابرایــن ترکیــب «اعتدالیــون اجتماعیــون» موجــب «خنــده و تحیــر» اســت چــون
محافظــه کاری بــا سوسیالیســم ســازگار نیســت .او از ایــن ایــراد لفظــی فراتــر
مـیرود و بــا اذعــان بــه اینکــه «در ایــران ســرمایهداری اروپــا و آمریــکا را نداریــم تــا
اینکــه سوسیالیســت شــده بــر ضــد او کار کنیــم» و ایــران در یــک مرحلــة تاریخــی
پایینتــر یعنــی فئودالیســم قــرار دارد ،اعتدالیــون را متهــم میکنــد بــه اینکــه «بــا
فئودالهــا ،خانهــا و مالکیــن کــه از ســرمایهدار بــه درجاتــی در نظریــات ترقــی
پرورانــه پایینتــر میباشــند ،اتحــاد و اتفــاق دارنــد .در حالــی کــه مشــروطیت بــا
موجودیــت فئودالیــزم و خــان خانــی هرگــز قابــل ائتــاف نیســت؛ و در جایــی کــه
تتمــه فئودالیــزم موجــود اســت ،تاریــخ بــه مــا نشــان میدهــد کــه سوسیالیسـتها
بــا ســرمایهداران بورژواهــا یکــی بــوده بــر ضــد آنــان جنگیدهانــد؛ زیــرا بــرای اینکــه
زمینــة مســتعدی بــرای تبلیغــات مقاصــد سوسیالیســتی مهیــا شــود – حاکمیــت
اصــول ســرمایهداری از ملزومــات بشــمار اســت ».بــه ســخن دیگــر ،رســولزاده
مدعــی اســت کــه چــون برخــی از مالکیــن و روحانیــان محافظــه کار از حــزب
اعتدالیــون طرفــداری میکننــد ایــن حــزب اساسـاً ارتجاعــی و ضــد مشــروطه اســت
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و سوسیالیســتها بــا طرفــداران ســرمایهداری یکــی میشــوند تــا ریشــه آنهــا را
براندازنــد و زمینــة اجتماعــی را بــرای برقــراری سوسیالیســم آمــاده ســازند .ایــن
تفکــر کلیشـهای و بریــده از واقعیــت ،بنیــان ایدئولــوژی بخــش مهمــی از چپهــای
ایرانــی را از آن زمــان بــه بعــد تشــکیل میدهــد .ایــن واقعیــت مهــم تاریخــی کــه
غالــب رهبــران اولیــه ،نظریــه پــردازان و نویســندگان قانــون اساســی مشــروطیت و
متمــم آن از اشــراف ،روحانیــان و اقشــار بــه اصطــاح محافظــه کار جامعــه بودنــد
بــه کلــی نادیــده گرفتــه میشــود چــون در آن قالــب کلیشـهای ایــن واقعیــات قابــل
توضیــح نیســت .رســولزاده کــه بــرای نظریــات خــود از تاریــخ اروپــا شــاهد مـیآورد
گویــا فرامــوش میکنــد کــه در مهــد مشــروطیت یعنــی بریتانیــا ،همیــن اشــراف
زمیــن دار و محافظــه کار بــا نهضــت تدریجــی و اصالحــی خــود کــه منجــر بــه صدور
«منشــور بــزرگ» در قــرن ســیزدهم میــادی شــد مشــروطیت را بنیــان گذاشــتند.
ـتی مســلک خــود را هــم نادیــده میگیــرد کــه
او ظاهــرا ً حتــی منطــق ماتریالیسـ ِ
بــر افتــادن خودکامگــی ،لغــو تیولــداری و تثبیــت حقــوق مالکیــت بــه نفــع مــاکان
بــود و موقعیــت اجتماعــی آنهــا را تحکیــم میکــرد بنابرایــن دلیلــی نداشــت بــر
علیــه مشــروطیت توطئــه کننــد .آنهــا طبیعتـاً مخالــف اقدامــات انقالبــی و ایجــاد
آشــوب و ناامنــی بودنــد کــه زمینــة بازگشــت خــود کامگــی و تزلــزل در ارکان
جامعــه را فراهــم مـیآورد .ا ِشــکال بــزرگ تحلیــل رســولزاده و ک ً
ال نظریــه پــردازان
مارکسیســت ایــن اســت کــه نهضــت مشــروطه را صرف ـاً گامــی در جهــت تکامــل
تاریخــی بــه ســوی سوسیالیســم در نظــر میگیرنــد و شــأن مســتقلی بــرای آن
قائــل نیســتند .واضــح اســت کــه ایــن تحلیــل ایدئولوژیــک و فاقــد مبنــای علمــی
در تضــاد بــا واقعیــات قــرار دارد .البتــه ایــن ســخن بــه معنــای نفــی قــدرت تبلیغــی
عظیــم و در عیــن حــال تخریبــی ایــن ایدئولــوژی در جهــت تهییــج و تحریــک مردم
بــه ویــژه روشــنفکران و تحصیلکــردگان نیســت« .مســاوات اقتصــادی» سوسیالیســم
بــرای ایــن اقشــار بســیار جذابتــر از مســاوات سیاســی بــود کــه پــس از اســتقرار
مشــروطیت امــر بدیهــی و طبیعــی تلقــی میشــد .جریــان چــپ کــه در ســایة
آزادیهــای سیاســی ناشــی از پیــروزی نهضــت مشــروطه گســترش شــتابانی در
جامعــه پیــدا کــرد بــا طــرح شــعارهای افراطــی ناظــر بــر مبــارزه طبقاتــی ،ســلب
مالکیــت از مــاکان و غیــره ،بخشــی از مشــروطه خواهــان محافظــه کار را بــا تــرور
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فکــری و فیزیکــی در صحنــة سیاســی جامعــة ایــران منفعــل ســاخت و تنــش و
پرخــاش را جایگزیــن رقابــت پارلمانــی و سیاســی کــرد.
برخــاف آنچــه رســولزاده در «تنقیــد» خــود القــا میکنــد حــزب «اجتماعیــون
اعتدالیــون» مشــروطه خــواه و تجــدد طلب بــود و از دموکراســی پارلمانــی و نهادهای
سیاســی اقتصــادی مــدرن دفــاع میکــرد ،منتهــی بــر ایــن موضــوع تأکیــد داشــت
کــه حرکــت در جهــت ترقــی بایــد بــا مالحظــة ســنتهای بومــی و بــا اعتــدال و
تدریــج تــوأم باشــد .اعتدالیــون بیشــتر بــا روش «انقالبــی» و «آنــی» دموکراتهــا
مخالفــت میورزیدنــد تــا بــا آرمانهــای ترقــی خواهانــه شــان .آنهــا در مرامنامــة
خــود بــر همیــن وجــه تدریجــی و توجــه بــه «اســاسهای قدیمــه» تأکیــد دارنــد
کــه روش انقالبــی «جــز اختــال و خرابــی و آشــفتگی عالــم اجتماعــی نتیج ـهای
نخواهــد داشــت .لــذا بایــد ایجــاد اســاسهای جدیــده را بــر اعــدام اســاسهای
قدیمــه مقــدم داشــت و ایجــاد را بهتــر از اعــدام دانســت زیــرا ایجــاد اســاس جدیــد
مســتلزم اعــدام اســاس قدیــم اســت؛ بنابرایــن بایــد همیشــه اســاسهایی کــه
وســیلة ســعادت و موجــب نیکبختــی هیــأت اجتماعــی اســت بــا رعایــت تدریــج
و بــروز اســتعداد تأســیس و ایجــاد نمــود( ».مرامنامههــا ،ص  ،100بــه نقــل از
صالحــی ،ص  )72در مرامنامــة آنهــا آزادی جــای شایســته خــود را دارد و بــا تأکیــد
بــر «آزادی اجتماعیــات ،مطبوعــات ،نطــق ،مکاتبــات ،مخابــرات ،قــرارداد ،ســکنی،
مشــاغل ،تابعیــت» اذعــان مـیدارد کــه «ایــن اصــول تمــام افــراد را صاحــب آزادی
مطلقــه میشناســد ».بــه نظــر میرســد ایــن اصــول ملهــم از اعالمیــة حقــوق
بشــر و شــهروند فرانســه باشــد کــه حــد و مــرز آزادی افــراد را آزادی دیگــر هــم
نوعــان تلقــی میکنــد؛ امــا بــا توجــه بــه پایبنــدی اعتدالیــون بــه ســنتها و بــه
ویــژه ســنت دینــی ،قیــد دیگــری هــم بــر آزادی میزننــد« :آزادی هریــک از افــراد
تــا جایــی کــه مصــادم آزادی دیگــران و مخــل انتظــام حــوزة اجتماعیــه و مبایــن
اصــول اجتماعــی نباشــد ممتــد و منبســط اســت .کســانی کــه مخــل و غاصــب
آزادی مشــروع هیئــت جامعــه شــوند دفــع آنهــا جــدا ً فریضــة ذمــت هیــأت اســت».
(مرامنامههــا ،ص  ،101صالحــی )73،اعتدالیــون قائــل بــه حرکــت تدریجــی و انجــام
اصالحــات بــه جــای اقدامــات انقالبــی بودنــد .در مرامنامــه آنهــا اصالحــات بــه ســه
بخــش اقتصــادی ،سیاســی و اخالقــی تقســیم شــده و دربــارة هــر کــدام بــه تفصیــل
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ســخن رفتــه و پیشــنهاداتی مطــرح شــده کــه همگــی بــا واقــع بینــی و مالحظــة
شــرایط و محــذورات جامعــة ایرانــی آن زمــان تدویــن یافتــه اســت .مرامنامــة حــزب
اعتدالیــون گرچــه پایــة نظــری روشــن و منســجمی نــدارد امــا نســبت بــه مرامنامــة
حــزب دموکــرات واقــع بینانــه تــر نوشــته شــده و حاکــی از آگاهــی جامعتــری از
شــرایط پیچیــدة جامعــة ایرانــی اســت.
در ســنجش مرامنامــة دو حــزب دموکــرات و اعتدالــی میتــوان

دومــی را بومــی و تــا حــد زیــادی حاصــل اندیشــة نخبــگان
میانــه رو ایرانــی دانســت .نخبگانــی کــه عناصــر اصلی تشــکیل

حــد زیــادی میشــناختند .از
دهنــده جامعــة ایــران را تــا
ّ
میــزان توانمنــدی ســنّت در ایــران آگاه بودنــد و از وضــع

اقتصــاد ،سیاســت و طبقــات اجتماعــی ایــران شــناخت

خوبــی داشــتند .میدانســتند کــه ســوق دادن کشــور عقــب
مانــدهای نظیــر ایــران در مســیر تجــدد و ترقــی بــا روشهــای

انقالبــی و بــه گونــهای آمرانــه و آنــی امکانپذیــر نیســت .از
ایــن رو روشهــای اعتدالــی و تدریجــی را تجویــز میکردنــد.
(صالحــی)74،

برخــاف آنچــه ممکــن اســت در بــدو امــر بــه نظــر برســد مضمــون و شــکل
سیاســت ورزی اعتدالیــون بیشــتر بــا مشــروطه خواهــی ســازگاری داشــت تــا
سیاســت ورزی دموکراتهــا.
همانطــور کــه قب ـ ً
ا اشــاره شــد انشــقاق در میــان جبهــة مشــروطه خواهــان و
رو در رویــی تندروهــا و محافظــه کاران نــه تنهــا موجــب تزلــزل پایــگاه نهضــت در
میــان مــردم شــد بلکــه اقتــدار دولــت مرکــزی را نیــز بــه شــدت تضعیــف کــرد.
آشــوب و اغتشــاش در ایالتهــا و در میــان عشــایر ،گســترش بــاج گیــری و راهزنــی
یاغیــان و باالخــره مداخــات روزافــزون و علنــی نیروهــای سیاســی بیگانــه در امــور
داخلــی ایــران موجــب شــد نگرانــی از فروپاشــی کامــل کشــور بــه مهمتریــن مســئله
سیاســی تبدیــل شــود ،بــه طوریکــه حتــی آرمانهــای مشــروطیت تحتالشــعاع
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یــک اولویــت اصلــی و ضــروری یعنــی وحــدت و یکپارچگــی ملــی قــرار گیــرد .وقــوع
جنــگ جهانــی اول ،تبدیــل کشــور بــه عرصــة تاخــت و تــاز قــوای نظامــی متخاصــم
(روســیه ،بریتانیــا ،عثمانــی و آلمــان) و از بیــن رفتــن تقریبـاً کامــل اقتــدار حکومــت
مرکــزی مزیــد بــر علــل داخلــی شــده و خطــر فروپاشــی را قریــب الوقــوع کــرده
بــود .در چنیــن شــرایطی بانــگ «خطــر اضمحــال» در طــول دهــة  1330قمــری
( 1290شمســی) در محافــل سیاســی ،مطبوعاتــی و روشــنفکری رفتــه رفتــه بلندتــر
میشــد .گرایشهــای ناسیونالیســتی شــدید و غلیــظ بــر آرمــان مشــروطیت و
حکومــت محــدود بــه قانــون غلبــه مییافــت .چشـمها بــه دنبــال دســت نیرومنــدی
میگشــت کــه بــرای حفــظ وطــن ،حکومــت مقتــدر ایجــاد کنــد حتــی اگــر ایــن
کار بــه شــیوة دیکتاتــوری باشــد .ملــک الشــعرای بهــار فضــای فکــری و سیاســی آن
روزگار را بــه ایــن صــورت توصیــف کــرده اســت:
از آن واقعــة هــرج و مــرج مملکــت و هتاکــی جرایــد کــه در ایام
بعــد از انقــاب روســیه و فاصلــة میــان مهاجــرت و کابینــة دوم

آقــای وثــوق الدولــه روی داد ،اوقاتــی کــه هــر دو مــاه دولتــی
بــه روی کار میآمــد و میافتــاد و حــزب بــازی و فحاشــی و

تهمــت و ناســزاگویی بــه رجــال سیاســی و پیشــوایان حزبــی
از طــرف منفــی بافــان و بــه اصطــاح مخالفــان مطلــق هــر

چیــز و هــر کــس ،رواج کاملــی یافتــه بــود و نتیج ـهاش ضعــف
حکومــت مرکــزی و قــوت یافتــن راهزنــان و یاغیــان در انحــا
کشــور و هــزاران مفاســد دیگــر بــود ،از آن اوقــات حــس کــردم

و تنهــا هــم نبــودم کــه مملکــت بــا ایــن وضــع علــی التحقیــق

رو بــه ویرانــی خواهــد رفــت .معتقــد شــدم و در جریــدة
نوبهــار مکــرر نوشــتم کــه بایــد حکومــت مقتــدری بــه روی کار
آیــد ...همــواره در صفحــات نوبهــار آروزی پیــدا شــدن مــردی

کــه همــت کــرده مملکــت را از ایــن منجــاب بیــرون بیــاورد

پــرورده میشــد .دیکتاتــور یــا یــک حکومــت قــوی یــا هرچــه
میخواهــد باشــد ...در ایــن فکــر مــن تنهــا نبــودم ،ایــن فکــر
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طبقــة بــا فکــر و آشــنا بــه وضعیــات آن روز بــود ،همــه ایــن را
میخواســتند .چــاره هــم جــز ایــن نبــود .مــا خــود بواســطة

رقابــت و عنــاد و کوتــاه نظــری رفقــای خــود موفــق بــه ایجــاد
چنیــن حکومتــی نشــدیم ،ناچــار وثــوق الدولــه بــه روی کار

آمــد .او هــم رفــت و کودتــا شــد( .بهــار ،جلــد دوم ،صــص -100
)101

بهــار رفتــار خــود و حــزب خــود (دموکــرات) را منصفانــه مــورد انتقــاد قــرار
داده و حتــی از فرصــت از دســت رفتــه در کابینــة دوم وثــوق الدولــه کــه دولــت
نســبتاً قــوی تشــکیل داده بــود اظهــار تأســف میکنــد .بــه عقیــده وی رئیــس دولت
نخواســت یــا جــرأت نکــرد روش آتاتورک یــا موســولینی را در پیش گیــرد و «این کار
بعدهــا صــورت گرفــت ...ولــی بــه دســت عــدهای قــزاق نــه بــه دســت عــدهای عالم و
آزادیخــواه( ».مســکوب )27 ،منظــور بهــار ایــن اســت کــه اگــر حکومــت مقتــدر بــه
دســت وثــوق الدولــه مشــروطه خــواه و عالــم و آزادیخــواه تحقــق مییافــت بهتــر
بــود تــا بــه دســت عــدهای قــزاق بــه رهبــری رضــا خــان میــر پنــج کــه نظامــی
کــم و بیــش بیســوادی بــود .دولــت وثــوق الدولــه را تنــدروان عمدت ـاً نزدیــک بــه
حــزب دموکــرات بــه زیــر کشــیدند و بــا هــو و جنجالــی کــه بابــت امضــای قــرار داد
 1919بــه راه انداختنــد و بــا متهــم ســاختن وی بــه وطــن فروشــی ،در شــرایطی
کــه ناسیونالیســم ایرانــی در حــال اوج گرفتــن بــود ،بــه زندگــی سیاســی وی پایــان
دادنــد .البتــه ایــن را نیــز فرامــوش نبایــد کــرد کــه بهــار و همفکــران سیاســی وی
و همچنیــن اکثریــت قریــب بــه اتفــاق روشــنفکران ایرانــی ،حداقــل در آغــاز کار
از برآمــدن رضاخــان پشــتیبانی کردنــد و بــه او در مقــام ناجــی حاکمیــت ملــی و
یکپارچگــی کشــور امیــد بســتند.
در هــر صــورت خطــر فروپاشــی کشــور و تجزیــة ایــران همــگان را بــه تکاپــو
واداشــت تــا بــه دنبــال وحــدت ملــی و دولــت مقتــدر باشــند ،امــا رســیدن بــه
ایــن هــدف مســتلزم وســایل مقتضــی بــود .سیاســتمداران ترســو و احتیــاط کار،
مــرد ایــن میــدان نبودنــد و بایــد کنــار گذاشــته میشــدند ،بــه قــول ملــک
اشــعرای بهــار:
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 ...ایــن مشــتی ضعیــف و جبــان و ناالیــق را کــه از تــرس مــن و
امثــال مــن نمیتواننــد بــه وظایــف قانونــی و اداری خــود عمــل

کننــد و از تــرس رخنــه دار شــدن وجهــة ملــی خــود حاضرنــد
کشــور را بــه بــد بختــی ســوق دهنــد دور انداخــت( .بهــار ،جلد
دوم)101 ،

بــه ســخن دیگــر ،بایــد شــخص قدرتمنــدی پیــدا کــرد کــه تــرس از هیاهــوی
روزنامــه نــگاران و مخالفــان سیاســی نداشــته باشــد و ماننــد آتاتــورک یــا موســولینی
بــا مشــت آهنیــن حکومــت کنــد؛ امــا ایــن بــه تنهایــی کافــی نیســت زیــرا هرگونــه
سیاســت ورزی ،حتــی اگــر بــه شــکل دیکتاتــوری باشــد نیازمنــد آرمــان و ایدولــوژی
اســت .ناسیونالیســم مناســبترین وســیلة ایدولوژیــک بــرای رســیدن بــه هــدف
وحــدت ملــی ،تمامیــت ارضــی و حکومــت مقتــدر اســت .از ایــن رو بــه طــور طبیعی
نوعــی نــا سیونالیســم ایرانــی در فضــای فکــری و تاریخــی آن زمــان شــکل گرفــت
تــا مالطــی باشــد بــرای بهــم پیوســتن تنــوع قومــی ،زبانــی و فرهنگــی «ممالــک
محروســه» کــه در خطــر تجزیــه و فروپاشــی قــرار گرفتــه بــود.
یگانــه چــارهای کــه تقریب ـ ًا همــة اندیشــه منــدان ایراندوســت

بــرای ایــن پریشــانی یافتنــد دو راه بــه هــم پیوســته و یــک
ســویه بــود :ایرانیگــری (ناسیونالیســم) در ایدولــوژی؛ دولــت
نیرومنــد مرکــزی ،در میــدان عمــل .پــس از صــد ســال تحقیــر،
هیــچ چیــز بخوبــی ناسیونالیســم پاســخگوی نیــاز عاطفــی

میهــن دوســتان نبــود .از ســوی دیگــر ،هیــچ چیــز هــم
بخوبــی دولتــی نیرومنــد نمیتوانســت آن را تحقــق بخشــد.
(مســکوب)8،

در ســالهای پــس از اســتبداد صغیــر و بــه ویــژه بــا آغــاز جنــگ جهانــی اول،
ناسیونالیســم بــه تدریــج بــه مذهــب مختــار در میــان کثیــری از سیاســتمداران
و روشــنفکران تبدیــل شــد ،جریانــی کــه باالخــره دو دهــه پــس از آغــاز نهضــت
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مشــروطه ،زمینــه را بــرای حکومــت مقتــدر و نهایتـاً دیکتاتــوری پهلــوی اول فراهــم
آورد .ایدولــوژی ناسیونالیســتی حاکــم بــر دو دهــه آغازیــن ســدة حاضــر شمســی
بــه ناگزیــر اقتصــاد دولتــی را بــه همــراه آورد .اقتصــاد دولتــی وجــه جدایــی ناپذیــر
هرگونــه ایدولــوژی ناسیونالیســتی اســت.

فصل چهارم

ناسیونالیسممقتدر
و اقتصاد دولتمدار
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ناسیونالیســم ایدولــوژی دوران مــدرن اســت و هماننــد سوسیالیســم بایــد آن
را در ذیــل آســیب شناســی اندیشــة مــدرن بررســی کــرد .ناسیونالیســم را نبایــد
بــا میهــن دوســتی کــه پدیــدهای بســیار کهــن ،بــه قدمــت جوامــع بشــری اســت
اشــتباه گرفــت .همــة انســانها طبیعتــاً نســبت بــه زادگاه خــود و نیــز خانــواده،
قــوم و گــروه اجتماعــی کــه در آن پــرورش یافتهانــد دلبســتگی دارنــد .ایــن «حــب
وطــن» در انســان طیــف گســتردهای از واحدهــای اجتماعــی را در برمیگیــرد
و وجهــة سیاســی و فکــری خاصــی نــدارد و از ایــن رو در وهلــة نخســت فاقــد
هرگونــه خصلــت ایدولوژیــک اســت .بــه مثــل کســی کــه در شــهری از آذربایجــان
بــه دنیــا آمــده و در آن بــزرگ شــده ،بــه طــور طبیعــی حــب وطــن بــرای وی
میتوانــد از شــهر خــود آغــاز شــود و ســپس بــه خطــة آذربایجــان ،کشــور ایــران
و حتــی خاورمیانــه و آســیا هــم گســترش یابــد .همیــن موضــوع بــرای کســی کــه
در ویلــز بریتانیــا متولــد شــده نیــز صــدق میکنــد .ایــن گونــه تعلــق خاطرهــا
متفــاوت از پدیــدهای اســت کــه تحــت عنــوان ناسیونالیســم ،در ســدة نوزدهــم
میــادی در اروپــا ،بــه ویــژه در آلمــان ســر بــرآورد و بــه عنــوان ایدولــوژی سیاســی
در ســایر نقــاط جهــان نیــز طرفدارانــی پیــدا کــرد .ایــن مفهــوم از ناسیونالیســم
اســت کــه در ســالهای دشــوار پــس از نهضــت مشــروطه در ایــران رواج یافــت و
سرنوشــت سیاســی بعــدی ایــران را بــه نوعــی رقــم زد؛ امــا پیــش از آغــاز بحــث
دربــارة شــکلگیری ناسیونالیســم در ایــران ،اشــارهای هــر چنــد کوتــاه بــه پیدایــش
ایــن مفهــوم و پدیــده در زادگاه آن در غــرب الزم اســت چــرا کــه بــدون چنیــن
مقدمـهای دچــار همــان بــد فهمیهــای زیانبــاری خواهیــم شــد کــه دامــن بســیاری
از نویســندگان و روشــنفکران مــا را گرفتــه اســت.
بــرای روشــن شــدن موضــوع ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه مفهوم
ملــت یــا دقیقتــر بگوییــم ملت-دولــت بــه معنایــی کــه امــروزه بــه کار م ـیرود
پدیــدة جدیــدی اســت کــه در اروپــای مــدرن پــس از قــرون وســطی و بــه دنبــال
فروپاشــی فئودالیســم شــکل گرفــت .ایــن پدیــده ترجمــان گســترش و فراگیــر
شــدن فلســفة سیاســی آزادیخواهــی (لیبرالیســم) از یــک ســو و روابــط اقتصــادی
مبتنــی بــر نظــام بــازار از ســوی دیگــر بــود .ملــت عبــارت اســت از گردهمایــی یــا
اجتمــاع انســانهای برابــر حقــوق کــه عالیــق مشــترکی آنهــا را بــه هــم پیونــد
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میدهــد .شــکلگیری یــک ملــت بــدون عالیــق مشــترک عم ـ ً
ا ناممکــن اســت
امــا بایــد دقــت کــرد کــه مشــترکاتی ماننــد زبــان ،قومیــت یــا فرهنــگ بــه تنهایــی
کافــی نیســت و اتفاقـاً آنچــه در یکپارچــه کــردن آحــاد متفــرق ملــت ،در معنــای
مــدرن آن ،اهمیــت درجــه اول دارد پیوندهــای اقتصــادی و سیاســی اســت .در
واقــع ،در پــس زمینــه شــکلگیری ملت-دولتهــا در اروپــا عامــل اقتصــادی
بســیار تعییــن کننــده بــود و گرنــه وجــود ملــت -دولتهــا یــا کشــورهایی
ماننــد فرانســه ،آلمــان ،اســپانیا ،ایتالیــا و غیــره را بــا وجــود تنــوع زبانــی ،قومــی
و فرهنگــی موجــود در آنهــا نمیتــوان توضیــح داد .بــه وجــود آمــدن ملــت-
دولتهــا ،در حقیقــت ،پاســخی بــود بــه نیــاز متشــکل شــدن بازارهــای پراکنــدهای
کــه میــل بــه گســترش داشــتند امــا وجــود حکومتهــای فئودالــی بــا تحمیــل
هزینههــای معامالتــی ســنگین ماننــد موانــع گمرکــی محلــی ،تعــدد واحدهــای
پولــی و انــدازه گیــری ،قوانیــن مالیاتــی متنــوع وپیچیــده ،فقــدان امنیــت و نظایــر
آن ،مانــع بزرگــی بــه شــمار میآمدنــد .ملت-دولــت ،در حقیقــت ،واحــد سیاســی
متشــکل و متمرکــزی اســت کــه بــا یکپارچــه کــردن دیوانســاالری و قوانیــن و
مقــررات ،موجــب کــم هزینــه شــدن و تســهیل مبــادالت میشــود ،مبادالتــی کــه
بــه نوبــه خــود بــا پیونــد دادن آحــاد مــردم از طریــق شــبکه نیازهــای متقابــل،
موجبــات انســجام اجتماعــی را فراهــم مـیآورد .در حقیقــت ،موتــور محرکــه تولیــد
ثــروت و پیشــرفت اقتصــادی در طــول تاریــخ اساس ـاً توســعه تجــارت و گســترش
بازارهــا بــوده اســت .هیــچ کشــف بــزرگ علمــی یــا اختــراع خــارق العــاده فنــی
نمیتوانــد بــه تولیــد ثــروت و رفــاه بیشــتر کمــک کنــد مگــر اینکــه وارد چرخــه
تجــارت شــده و از ایــن طریــق عمومیــت یابــد .تشــکیل ملت-دولتهــا در اروپــای
غربــی اساســاً در خدمــت چنیــن فراینــدی قــرار گرفــت کــه از قــرون وســطای
متأخــر بــه تدریــج آغــاز شــده بــود :توســعه تمــدن شــهری ،رونــق گرفتــن تجــارت
و پیدایــش بازارهــای متشــکل و بــه هــم پیوســته .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان گفــت
ملت-دولــت شــکل جدیــدی از واحــد سیاســی بــود کــه بیشــترین ســازگاری را در
شــرایط آن زمــان اروپــا بــا فراینــد پیشــرفت اقتصــادی داشــت .بــه ســخن دیگــر،
ملت-دولــت وســیلهای بــود سیاســی بــرای رســیدن بــه هدفــی اقتصــادی .امــروزه،
بــا جهانــی شــدن اقتصــاد ایــن رابطــه وســیله-هدف بهتــر از پیــش قابــل درک
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اســت .کــم رنــگ شــدن مرزهــای اقتصــادی ،کــم وزن شــدن حاکمیــت ملــی
بــه علــت عضویــت داوطلبانــه در نهادهــا و پیمانهــای منطق ـهای و بیــن المللــی،
حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه در دنیــای امــروزی ،الویــت بــا بهــروزی فــردی
انســانها اســت و نــه نهادهــای سیاســی کالن ماننــد ملت-دولــت هــا؛ امــا ایــن
واقعیــت همیشــه ایــن گونــه تفســیر نشــده اســت .بعضیهــا ملت-دولــت را نــه بــه
عنــوان واحــد سیاســی معینــی کــه در مقطعــی از تاریــخ وســیله مناســبی بــرای
پیشــرفت انســانها بــوده ،بلکــه بــه عنــوان هدفــی متعالــی و قائــم بــه خــود تلقــی
کردنــد کــه تــک تــک انســانها بایــد در خدمــت آن باشــند؛ بــه ایــن ترتیــب بــود
کــه پدیــدهای بــه نــام ناسیونالیســم (ملتگرایــی) بــه وجــود آمــد.
ناسیونالیســم در حقیقــت طغیانــی بــود علیــه نهضــت روشــنگری ســدة
هیجدهــم در اروپــای غربــی .ایــن طغیــان بــه رغــم اینکــه در آغــاز بــه صــورت
یــک جنبــش هنــری -ادبــی و نقــد تفکــر عقــل گرایانــه بــروز کــرد امــا بــه ســرعت
جریانهــای سیاســی -ایدولوژیــک قــوی بــه همــراه خــود آورد کــه در طــول ســدة
نوزدهــم و بیســتم میــادی چهــرة اروپــا و جهــان را دگرگــون کــرد« .ارنســت
گلنــر» یــک از برجســتهترین پژوهشــگران موضــوع ناسیونالیســم در ایــن خصــوص
مینویســد:
1

در حالــی کــه روشــنگری بــر عقــل و عــام گرایــی تاکیــد

مـیورزد ،رمانتیســیزم احساســات و خــاص گرایــی را میســتاید.
در حالــی کــه تجویــزات عقــل جهــان شــمولاند (آنچــه عقــل

معتبــر میشــمارد ،بــرای همــه و در همــه مکانهــا و زمانهــا
معتبــر اســت) ،احساســات بــه جوامــع خــاص و فرهنگهــا
مربــوط میشــوند...عقالنیت اساســ ًا نمیتوانــد مبنــای

عضویــت در باشــگاههای انحصــاری باشــد؛ امــا احساســات
 - 1نمونه بارز این جریان را در اروپای متحد میتوان مشاهده کرد .کشورهای اروپای متحد نه تنها مرزهای
گمرکی را میان خود از میان برداشتهاند بلکه برای تردد شهروندان عضو اتحادیه نیز دیگر مرزی وجود ندارد.
به این ترتیب هیچ کشور عضو نمیتواند از پذیرفتن مهاجرت دیگر اتباع اروپایی عضو ممانعت به عمل آورد.
این واگذاری داوطلبانه بخشی از حق حاکمیت ملی میتواند بعضاً مسئلهساز شود و به مهاجرت گسترده نیروی
انسانی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر منجر گردد.
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میتواننــد چنیــن کارکــردی داشــته باشــند .برخــاف اندیشــه

بــرادری همــه انســانها کــه جنبــش روشــنگری مدافــع آن

بــود ،ملتهــا باشــگاههای انحصاریانــد( .گلنــر)82،

منظــور گلنــر از باشــگاههای انحصــاری ،تأکیــد بــر تفاوتهــا بهجــای
شــباهتها و نابرابــری بــه جــای برابــری اســت .از منظــر عقالنیــت عصــر روشــنگری
کــه ریشــه در فلســفة سیاســی آزادیخواهــی (لیبرالیســم) دارد ،همــة انســانها
صرفنظــر از رنــگ پوســت ،زبــان ،قومیــت و فرهنگشــان ،عضــوی از جامعــة بشــری
هســتند و از ایــن حیــث از حــق و شــأن انســانی برابــری برخوردارنــد .ایــن در واقــع
همــان رویکــرد اعالمیــة حقــوق بشــر و شــهروند انقــاب فرانســه و اعالمیههــای
مشــابه در ســایر کشــورها از جملــه در ایــاالت متحــده آمریــکا اســت؛ امــا رویکــرد
ناسیونالیســم مبتنــی بــر رمانتیســیزم ،قائــل بــه برابــری همــة انســانها و
جهانشــمول بــودن حقــوق ذاتــی آنهــا نیســت .طبــق ایــن رویکــرد جامعــة بشــری
یــا بشــریت مفهومــی انتزاعــی و بــی معنــا اســت .انســانها اعضــای ملتهــا و
فرهنگهــای متفاوتانــد و از ایــن رو شــأن و منزلــت یکســانی ندارنــد .ارزش
انســان بــه فردیــت او نیســت بلکــه بــه ملیــت و فرهنــگ او اســت .انســان هویــت
فــردی نــدارد بلکــه در تعلــق بــه جمــع یعنــی ملــت یــا فرهنــگ خاصــی شــخصیت
پیــدا میکنــد .دو فیلســوف مهــم آلمانــی در شــکلگیری ناسیونالیســم رمانتیــک
نقــش اساســی داشــتند یکــی « ِهــردِر» و دیگــری «نیچــه» .اولــی بــر ایــن واقعیــت
انــکار ناپذیــر تأکیــد داشــت کــه جامعــة بشــری از ملتهــا و فرهنگهــای متفاوتــی
تشــکیل شــده اســت .او از تنــوع فرهنگــی دفــاع میکــرد و مخالــف یکســان ســازی
فرهنگــی بــود .ایــن رویکــرد بــه خــودی خــود مســئله ســاز نبــود و نــه تنهــا الزامـاً
در تضــاد بــا فلســفة حقــوق بشــر قــرار نداشــت بلکــه میتوانســت مقــوم آن تلقــی
شــود؛ امــا آنچــه مشــکل آفریــن شــد آمیختــن تنــوع فرهنگــی با نوعــی داروینیســم
اجتماعــی بــود« .نیچــه» بــا الهــام از نظریــه انتخــاب طبیعــی و بقــای اصلــح دارویــن
بــر نابرابــری میــان انســانها تأکیــد ورزیــد و بــه ســتایش از «ابــر انســان» و روح
برتــری طلبــی و ســتیزه جویــی پرداخــت و فلســفة برابــری و صلحطلبــی انســانها
در نهضــت روشــنگری را کــه ملهــم از تعالیــم مســیحیت بــود بــه اخــاق بــردگان
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تعبیــر کــرده و نادرســت دانســت .ناسیونالیســمی کــه بــر اســاس ترکیبــی از تنــوع
فرهنگــی و جمــع گرایــی (تأکیــد بــر تعلــق بــه جمــع بــه جــای فردیــت) ِهــردِر و
داروینیســم ُرمانتیــک نیچــه در آلمــان شــکل گرفــت تبدیــل بــه ایدولــوژی بســیار
خطرناکــی شــد .طبــق ایــن ایدولــوژی،
جوامــع نــه فقــط از نظــر فرهنگــی ،بلکــه از نظــر زیســت
شــناختی نیــز ،متمایــز تلقــی میشــدند و نــه فقــط بایــد از
ممیــزه فرهنگــی خــود پاســداری میکردنــد ،بلکــه میبایســت

از نظــر سیاســی و بــا ســتیزه گــری نیــز آن را مــورد تاکیــد و
تصریــح قــرار میدادنــد .بایــد تاکیــد شــود کــه ســتیزه گــری

بیــش از آن کــه وســیله باشــد ،هــدف محســوب میشــد و
مبیــن و پیــش شــرط ســرزندگی حقیقــی بــه شــمار میآمــد.
(گلنــر)85،

بــه ســخن دیگــر ،جوامــع و فرهنگهــای برتــر بــرای حفــظ برتــری خــود بایــد
دائم ـاً مبــارزه میکردنــد و جوامــع و فرهنگهــای پس ـتتر را تحــت ســلطة خــود
قــرار میدادنــد .ایــن ایدولــوژی ناظــر بــر ســتیز میــان ملتهــا و فرهنگهــا کــه
زادة آلمــان ســدة نوزدهــم میــادی بــود بــه اشــکال مختلــف در اروپــا و ســپس
در ســایر نقــاط جهــان طرفدارانــی پیداکــرد و در کنــار ایدولــوژیِ ســتیز طبقاتــی
مارکسیســتی ،آتــش بیــار معرکــة دو جنــگ جهانــی در ســدة بیســتم میــادی شــد.
درســت اســت کــه ناسیونالیســم در پــی شــکلگیری ملت-دولتهــا ســر بــر آورد
امــا نتیجــة طبیعــی و منطقــی ایــن فرآینــد نبــود بلکــه عکــس العملــی بــود در
مقابلــه بــا اندیشــة فردگرایانــه و مســاوات طلبانــة مضمــر در آن.
 -1-4روشنفکران و برآمدن حکومت متمرکز رضا شاهی
همچنانکــه در فصــل ســوم اشــاره شــد نهضــت مشــروطه بــه رغــم اینکــه
توانســت قــدرت حاکمــة ســلطنت اســتبدادی را بــا افــت و خیزهــا و مرارتهــای
فــراوان وادار بــه پذیرفتــن قانــون اساســی و حکومــت محــدود بــه قانــون کنــد امــا
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در ایــن میــان عوامــل متعــددی دســت بــه دســت هــم دادنــد و اقتــدار دولــت
مرکــزی را بیــش از پیــش تضعیــف کردنــد بــه طوریکــه حاکمیــت و یکپارچگــی
کشــور بــه شــدت بــه مخاطــره افتــاد .از جملــة ایــن عوامــل میتــوان از یــک
ســو بــه کارشــکنیها و توطئههــای شــاهزادگان مرتجــع و دیگــر نیروهــای
اســتبدادی کــه رویــای بازگردانــدن رژیــم کهــن را در ســر میپروراندنــد اشــاره
کــرد و از ســوی دیگــر ،بــه تندرویهــای برخــی افراطیــون در جنــاح مشــروطه
خــواه کــه بــا اعمــال خــود تخــم تردیــد و تزلــزل در میــان اعتدالیــون ومردمــان
عــادی میافکندنــد .البتــه در ایــن میــان نقــش دو قــدرت سیاســی بــزرگ
آن زمــان یعنــی روســیه و بریتانیــا را هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا بهــره
گرفتــن از اختالفــات داخلــی و ضعــف اقتــدار سیاســی ایــران ،کشــور مــا را صحنــة
کشــمکش و قهــر و آشــتیهای ناشــی از مطامــع سیاســی خــود قــرار داده بودنــد.
فقــدان امنیــت نــه فقــط در والیــات دور دســت بلکــه در خــود پایتخــت بــه حــدی
رســیده بــود کــه تعــدادی از «دلســوزان وطــن» کــه ســابقة مشــروطهخواهی
هــم داشــتند «کمیتــة مجــازات» تشــیکل داده بودنــد و بــه صــاح دیــد خــود
«خائنــان بــه میهــن» را تــرور میکردنــد 2.در چنیــن شــرایطی طبیعــی بــود کــه
مســئلة اقتــدار دولــت مرکــزی و امنیــت در درجــة نخســت اهمیــت قــرار گیــرد .از
سیاســتمداران کهنــه کار آغــاز نهضــت مشــروطه گرفتــه تــا جوانــان روشــنفکر و
تحصیلکــرده کــه تــازه وارد عرصــة سیاســی میشــدند همگــی مهمتریــن معضــل
پیــش روی خــود را خطــر از دســت رفتــن یکپارچگــی کشــور و گســترش ناامنی و
هــرج و مــرج میدیدنــد؛ بنابرایــن جــای شــگفتی نبــود کــه اغلــب روشــنفکران و
فعــاالن سیاســی مشــروطه خــواه ایجــاد حکومــت مقتــدر و متمرکــز را در اولویــت
آرمانهــا و خواســتههای خــود قــرار دهنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور حتــی
از کودتــا و شــیوههای نامعمــول کســب قــدرت ابایــی نداشــته باشــند .اوضــاع
طــوری شــده بــود کــه بســیاری از سیاســتمداران موجــه نیــز بــه خیــال کودتــا
افتــاده بودنــد( .بهــار ،جلــد اول )61 ،کودتــای اســفند  1299شمســی بــه دســت
ســیدضیا الدیــن طباطبایــی و بــا کمــک رضاخــان میــر پنــج قــزاق ،اتفــاق غیــر
 -211این کمیته در سال  1295شمسی ( 1334قمری) ایجاد شد؛ دربارة تاریخچه و عملکرد آن رجوع کنید
به کمیتة مجازات و خاطرات عماد الکتاب ،به اهتمام محمد جواد مرادی نیا ،انتشارات اساطیر.1384 ،
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منتظــرهای در شــرایط ایــران آن روز نبــود .ایــن کودتــا موجــب ترقــی ســریع رضــا
خــان در سلســله مراتــب نظامــی و سیاســی شــد و ایــن امــر مــورد حمایــت قاطبة
روشــنفکران آن زمــان قــرار گرفــت.
پیــش از ایــن بــه دیدگاههــای ملــک الشــعرای بهــار در حمایــت از تأســیس حکومت
مقتــدر و حتــی دیکتاتــوری بــه شــیوة حکومــت موســولینی اشــاره کردیــم ،اینجــا بایــد
تأکیــد کنیــم کــه او در ایــن عقیــده تنهــا نبــود و اکثریــت اهــل فکــر در آن زمــان بــه
نتیجــة مشــابهی رســیده بودنــد .آرمــان اصلــی نهضــت مشــروطه یعنــی حکومــت قانون
رفتــه رفتــه تحــت الشــعاع آرمــان دیگــری قــرار میگرفــت کــه عبــارت بــود از حکومــت
مقتــدر و مســتقل .بیــش از یــک دهــه تجربــة دولتهــای ضعیــف و ناتــوان کــه کشــور
را در آســتانة فروپاشــی کامــل قــرار داده بــود بســیاری از مشــروطه خواهــان اولیــه و
روشــنفکران جوانتــر را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه بــدون اســتقرار حکومــت مقتــدر و
مســتقل دســت یافتــن بــه خواســتههای نهضــت مشــروطه ممکــن نیســت؛ امــا هــر
اقــدام سیاســی نیازمنــد اندیشــه ،آرمــان یــا بــه اصطــاح امروزیهــا ایدولــوژی اســت و
در خصــوص معضــل آن روز جامعــه مــا هیــچ چیــز بهتــر از ناسیونالیســم نمیتوانســت
پاســخگوی چنیــن نیــازی باشــد .در شــرایطی کــه کشــمکشهای قومــی و ایلــی در
درون جامعــه و مطامــع قدرتهــای بیگانــه از بیــرون وحدت سیاســی و اســتقالل کشــور
را مــورد تهدیــد قــرار داده بــود ناسیونالیســم میتوانســت تنهــا چــاره درد بــه شــمار آید.
بــا توجــه بــه اینکــه ناسیونالیســم اساس ـاً ایدولــوژی تفــاوت و تمایــز اســت و فرهنــگ
ایرانــی و ایرانیــت قدمــت تاریخــی بســیار طوالنــی دارد لــذا ناسیونالیســم در ایــن کشــور
را میتــوان براســاس ایرانیگــری بنــا نهــاد و ایــن کاری اســت کــه بســیاری از اهــل
سیاســت و فکــر در ایــن مــرز و بــوم ،بــدون هماهنگــی بــا هــم اقــدام بــه آن کردنــد.
از ســردار ســپه کــم ســواد گرفتــه تــا سیاســتمدار دانایــی

چــون مشــیر الدولــه پیــر نیــا و پــور داود دانشــمند هــر ســه

بیخبــر از یکدیگــر و هــم زمــان بــه تاریــخ گذشــته آن هــم
گذشــته دوره (پیــش از اســام) روی آوردنــد یکــی در میــدان

عمــل و دو تــن دیگــر در عالــم علــم (تاریــخ نــگاری و اســطوره

شناســی)( .مســکوب)11،
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امــا آنهایــی کــه بــه ناسیونالیســم روی آوردنــد منحصــر بــه ایــن تعــداد نبونــد.
طیــف گســتردهای از روشــنفکران و تجــدد خواهــان چــه در داخــل کشــور و چــه در
خــارج در ســودای ناسیونالیســم بودنــد و از برآمــدن و قــدرت یافتــن کســی ماننــد
ســردار ســپه اســتقبال کردنــد و مســتقیم یــا غیــر مســتقیم به کمــک وی شــتافتند.
تعــدادی از مشــروطه خواهــان و روشــنفکران ایرانــی کــه در جریــان جنــگ
جهانــی اول و ســالهای پــس از آن بــه دالیــل مختلــف در خــارج از ایــران زندگــی
میکردنــد محافــل روشــنفکری چنــدی در برلــن تشــکیل دادنــد و بــه اشــاعه
نوعــی «ناسیونالیســم فرهنگــی» و نیــز مبــارزه بــا اســتبداد داخلــی و دشــمن
خارجــی پرداختنــد( .بهنــام )2 ،گــرد آمــدن آنهــا در برلــن تصادفــی نبــود .در واقــع
دو دشــمن اصلــی آلمــان در جنــگ جهانــی اول امپراتــوری روســیه و امپراتــوری
بریتانیــا بودنــد از ایــن رو دولــت آلمــان بــرای نفــوذ در ایــران و بــاز کــردن جبهـهای
جدیــد علیــه آنهــا در صــدد کمــک بــه ناسیونالیس ـتهای ایرانــی برآمــد .ایرانیــان
بــه شــدت از مداخلــة دو قــدرت بــزرگ در امــور داخلــی کشــور نگــران بودنــد و آن
را موجــب نکبــت و نگــون بختــی میدانســتند .از ســوی دیگــر اتحــاد بــا آلمــان
بــرای ناسیونالیسـتهای ایرانــی فرصتــی بــود کــه بــا اســتفاده از آن میشــد دســت
دو همســایه قدرتمنــد و مداخلهگــر را از کشــور کوتــاه کــرد .مضاف ـاً اینکــه تصــور
عمومــی بــر ایــن بــود کــه آلمــان جــاه طلبــی امپریالیســتی نــدارد و حتــی برخــی
بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه ایرانیــان ،بــه عنــوان آریایــی ،خویشــاوندی نــژادی بــا
قــوم ژرمــن دارنــد و اتحــاد میــان آنهــا امــری طبیعــی و بــه ســود هــر دو طــرف
اســت .یــک ســال پــس از آغــاز جنــگ اول جهانــی «کمیتــه ملیــون ایرانــی» بــه
ابتــکار ســید حســن تقـیزاده و بــا پشــتیبانی تمــام و کمــال دولــت آلمــان در برلــن
تشــکیل شــد .تقـیزاده تعــدادی از تجــدد خواهــان و روشــنفکران ایرانــی مقیم خارج
را بــرای ایــن منظــور بــه برلــن فــرا خوانــد بــه کمــک آنهــا روزنامــه «کاوه» را بنــا
نهــاد «کــه روزنام ـهای سیاســی بــر ضــد دشــمنان آلمــان و بــرای اســتقالل کامــل
ایــران بــه تقویــت آلمــان بــود .مخارجــش را آلمانیهــا میدادنــد( ».تقـیزاده)186،
دوره اول «کاوه» ( 1916تــا  )1919بــا مجموعــاً  52شــماره عمدتــاً بــه انعــکاس
اخبــار جنــگ ،پیروزیهــای آلمــان و افشــای جنایــات روســیه و بریتانیــا در ایــران
میپــردازد .بــه دنبــال شکســت آلمــان در جنــگ انتشــار دوره نخســت آن بــه پایــان
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میرســد و دوره جدیــد بــا حــال و هــوای متفاوتــی از ســال  1920آغــاز میشــود
و بیــش از دوســال دوام مــیآورد .ســرمقاله دوره جدیــد اعــام مــیدارد کــه کاوه
جدیــد نســبتی بــا کاوه ســابق نــدارد و «مســلک و مقصــدش بیشــتر از هــر چیــز
ترویــج تمــدن اروپایــی اســت در ایــران ،جهــاد بــر ضــد تعصــب ،خدمــت بــه حفــظ
ملیــت و وحــدت ملــی ایــران ،مجاهــدت در پاکیزگــی و حفــظ زبــان و ادبیــات
فارســی ( »...بهنــام )79 ،دوره جدیــد کاوه بیشــتر در صــدد ترویــج آرمانهــای
روشــنگری ،اخــذ تمــدن غربــی و در عیــن حــال توجــه بــه تاریــخ گذشــته بــه ویــژه
ایــران باســتان بــود و از جهــت ســاختار قــدرت «اســتبداد منــور» را میپســندید.
(بهنــام )81 ،انتشــار دوره جدیــد مجلــه کاوه بــه دلیــل مشــکالت مالــی پــس از دو
ســال متوقــف شــد امــا ایرانیــان مقیــم برلــن دســت بــه انتشــار مجــات دیگــری
زدنــد کــه بــه رغــم داشــتن تفاوتهایــی باهــم نقاطــه مشــترک هــم داشــتند کــه
عبــارت بــود از تأکیــد بــر ایرانیگــری (ناسیونالیســم) ،ایجــاد حکومــت مقتــدر یــا
حتــی «اســتبداد منــور» و اخــذ دســتاوردهای مثبــت تمــدن غربــی.
مجلــه ایرانشــهر بــه ابتــکار و هزینــه شــخصی کاظـمزاده ایرانشــهر از همــکاران
قدیمــی و نزدیــک مجلــه کاوه منتشــر شــد و مــدت پنــج ســال ( 1922تــا )1927
دوام آورد .گرایــش اصلــی ایــن مجلــه بــه ایــران باســتان و زبــان و فرهنــگ ایرانــی
و نیــز اعتقــاد بــه روح ملــی بــود بــه طــوری کــه نویســندگان آن بــه «شوینیســم» و
تبلیــغ نــژاد آریــا و زرتشــتیگری متهــم شــدند( .بهنــام )89 ،همزمــان بــا ایرانشــهر
مجلــه دیگــری بــه نــام «نامــه فرنگســتان» از ســوی دانشــجویان ایرانــی کــه بــه
تازگــی و مســتقیماً از ایــران بــرای تحصیــل بــه آلمــان آمــده بودنــد منتشــر میشــد
کــه طبیعت ـاً لحــن صریحتــر و تندتــری داشــت .ایــن مجلــه هــم همــان رویکــرد
کاوه را داشــت و در اولیــن ســرمقاله خــود تأکیــد داشــت کــه «بــا حفــظ مزایــای
اخالقــی ذاتــی ایــران ،ایــن ســخن بــزرگ را بــه کار ببندیــم :ایــران بایــد روح ـاً و
جســماً ،ظاهــرا ً و باطن ـاً فرنگــی مــآب شــود ».نویســندگان نامــه فرنگســتان جهــل
و فقــر را دشــمنان اصلــی ایــران میدانســتند و معتقــد بودنــد بــا یــک انقــاب
اخالقــی بایــد ایرانــی را از انســان قــرون وســطایی بــه انســان قــرن بیســتم ترقــی
داد و ایــن کار هــم بــه دســت یــک مــرد آهنیــن ،یــک «دیکتاتــور عاقــل» صــورت
خواهــد گرفــت .اینجــا هــم میبینیــم کــه مضامیــن اســتبداد منــور (کاوه) و مــرد
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آهنیــن (ایرانشــهر) تکــرار میشــود( .بهنــام ،صــص  )99-98در همــان زمــان
کــه روشــنفکران و تحصیلکــردگان ایرانــی از «اســتبداد منــور»« ،مــرد آهنیــن» و
«دیکتاتــور عاقــل» بــه عنــوان درمانــی بــرای آشــفتگی سیاســی و عقــب ماندگــی
اجتماعــی و اقتصــادی ســخن میراندنــد ،ســردار ســپه (رضــا شــاه پهلــوی بعــدی)
بــه دنبــال کودتــای  1299ســید ضیــا الدیــن طباطبایــی ،در حــال قــدرت گرفتــن
بــود .طبیعتــاً تعــداد زیــادی از روشــنفکران و تحصیلکــردگان ایرانــی از قــدرت
گرفتــن ســردار ســپه ،حــد اقــل در اوایــل کار او خشــنود بودنــد و از وی حمایــت
میکردنــد .تقـیزاده کــه بنیانگــذار کمیتــه ملیــون و سرسلســله روشــنفکران برلنــی
بــود همزمــان بــا اوج گرفتــن قــدرت ســردار ســپه بــه ایــران بازگشــت و از مشــورت
دادن بــه وی دریــغ نورزیــد و بــه رغــم اینکــه در مجلــس پنجــم از معــدود مخالفــان
بــه ســلطنت رســیدن وی بــود امــا بعدهــا بــه همــکاری نزدیــک بــا او ادامــه داد و
حتــی بــه مقــام وزارت دارایــی و ســپس ســفارت ایــران در فرانســه رســید ،گرچــه
عاقبــت ماننــد بســیاری دیگــر مــورد غضــب رضــا شــاه قــرار گرفــت و تــا پــس از
برکنــاری وی از ســلطنت در شــهریور ســال  1320دیگــر هیــچ پســت دولتــی بــه
وی واگــذار نگردیــد.
تقـیزاده در در ایــن راه تنهــا نبــود نویســندگانی بــا دیدگاههــای کامـ ً
ا متفــاوت
از تمرکــز قدرتــی کــه ســردار ســپه بــا ســرکوب سرکشــیهای ایــات و عشــایر
وجــود آورده بــود کام ـ ً
ا پشــتیبانی میکردنــد .احمــد کســروی هــم کــه در زمــان
غائلــه شــیخ خزئــل ،بــه توصیــة ســردار ســپه ریاســت عدلیــة خوزســتان را بــه
عهــده گرفــت ،ماننــد دیگــر تجــدد گرایــان و مشــروطه خواهان ،بــه شــدت در آرزوی
برآمــدن دســتی نیرومنــدی بــود کــه بــا «مشــتی آهنیــن راهزنــان و گردنکشــان و
جدایــی خواهــان را ســرکوب و پیــش از هــر کار ایــران پراکنــده را یکپارچــه کنــد».
او دعــا گــو و ثنــا گــوی ســردار ســپه اســت کــه «گــردن آخریــن گــردن کشــان
ایــران و طاغــی خوزســتان را خــرد کــرده اســت( ».مســکوب )27 ،کســروی بــه رغــم
تفاوتهــای مهــم دیدگاههایــش بــا کســانی ماننــد ملــک الشــعرای بهــار و ســید
حســن تق ـیزاده ،در یــک نکتــه بــا آنهــا کام ـ ً
ا توافــق دارد و آن ناسیونالیســمی
اســت بــا هــدف نهایــی ایجــاد ایــران یکپارچــه و دولــت مقتــدر و متمرکــز .از اینهــا
گذشــته ،جمــع مهمــی از جوانــان تحصیکــرده از فرنــگ بــر گشــته نیــز ،کــم و بیش،
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در ســودای همیــن ناسیونالیســم بودنــد.
تشــکیل «انجمــن ایــران جــوان» یکــی از نمونههــای جالــب و بــارز تالشــهای
جوانــان تحصیلکــردهای بــود کــه میگفتنــد «ایــران پیــر و فرســوده بایــد بــا قبــول
تمــدن جدیــد از نــو جــوان و نیرومنــد گــردد ».ایــن انجمــن بــه ابتــکار علــی اکبــر
سیاســی و همــکاری علیقلــی خــان (مهنــدس الدولــه) ،حســن خــان (شــقاقی)،
اســماعیل خــان (مــرآت) ،جــواد خــان (عامــری) ،حســن خــان (مشــرف نفیســی)
تأســیس شــد .مرامنامــه ایــن انجمــن کــه در آغــاز کار بــه جوانــان تحصیلکــرده اروپا
و آمریــکا اختصــاص داشــت در فروردیــن  1300شمســی انتشــار یافــت( .سیاســی،
 )85-84اکثــر ایــن افــراد همــکاران مجلــة فرنگســتان در برلیــن بودنــد کــه پــس از
پایــان تحصیــات بــه ایــران بازگشــته بودنــد .مــواد مهــم مرامنامــه انجمــن ایــران
جــوان از ایــن قــرار اســت:
اســتقرار حکومــت عرفــی در ایــران و تجزیــة امــور مدنــی
از مســائل روحانــی ،الغــای کاپیتوالســیون و کلیــة امتیــازات

قضایــی و حقوقــی کــه بــرای اتبــاع خارجــه در ایــران موجــود
اســت ،الغــای محاکــم خصوصــی و ارجــاع کلیــة امــور بــه
محاکــم عرفــی و عمومــی ،احــداث راه آهــن در قســمتهای

مختلــف ایــران ،تجدیــد نظــر در قراردادهــای تجارتــی و
مخصوصــ ًا قراردادهــای گمرکــی ،تجدیــد نظــر در مالیاتهــا و
وضــع مالیاتهــای جدیــد  ...ترویــج تعلیمــات ابتدایــی مجانــی

و اجبــاری ،تأســیس مــدارس متوســطه ،توجــه بــه تحصیــات
فنــی و صنعتــی ،اعــزام محصلیــن و محصــات بــه خارجــه ...
آزادی نســوان ،اقتبــاس و ترویــج قســمت خــوب تمــدن غــرب

( . ...آریــن پــور ،جلــد دوم)304 ،

اعضــای انجمــن کــه جوانــان پرشــور امــا بــی پــول بودنــد بــرای تأمیــن مالــی
فعالیتهــای خــود اقــدام بــه نوشــتن و اجــرای نمایشــنامههایی بــه ســبک اروپایــی
کردنــد .نخســتین نمایــش در ســالن بــزرگ گرانــد هتــل در خیابــان اللــه زار تحــت
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عنــوان «عشــق و وطــن» برگــزار شــد و نویســنده آن علــی اکبــر سیاســی همــان
بنیانگــذار انجمــن بــود .فعالیتهــای انجمــن مــورد اســتقبال ترقــی خواهــان و
متجــددان قــرار گرفــت بــه طوریکــه صــدای آن در محافــل سیاســی نیــز پیچیــد
و موجــب کنجــکاوی ســردار ســپه (رضــا شــاه بعــدی) قــرار گرفــت .او نماینــدگان
انجمــن را بــه منــزل خــود فــرا خوانــد و دربــارة هــدف آنهــا استفســار نمــود .علــی
اکبــر سیاســی در مقــام رئیــس انجمــن در پاســخ اظهــار داشــت« ،ایــن انجمــن از
عــدهای از جوانــان وطــن پرســت تشــکیل شــده اســت .مــا از عقــب افتادگــی ایــران
و از فاصلــة عجیبــی کــه مــا را از کشــورهای اروپــا دور ســاخته اســت رنــج میبریــم
و آرزوی از بیــن بــردن ایــن فاصلــه و ترقــی و تعالــی ایــران را داریــم و مــرام انجمــن
مــا بــر همیــن مبنــا گذاشــته شــده اســت ».ســردار ســپه پــس از مطالعــة مرامنامــة
انجمــن آن را مــورد تأییــد قــرار میدهــد و میگویــد« ،حــرف از شــما عمــل از مــن
خواهــد بــود  ...بــه شــما اطمینــان ،بلکــه بیــش از اطمینــان بــه شــما قــول میدهــم
کــه همــة ایــن آرزوهــا را بــرآورم و مــرام شــما کــه مــرام خــود من هــم هســت از اول
تــا آخــر اجــرا کنــم  ...ایــن نســخة مرامنامــه را بگذاریــد نــزد من باشــد  ...چند ســال
دیگــر خبــرش را خواهیــد شــنید( ».سیاســی )86،برنام ـهای کــه پهلــوی اول پــس
از تحکیــم قــدرت خــود بــه اجــرا گذاشــت کــم و بیــش همــان مرامنامــة «انجمــن
ایــران جــوان» بــود .بنــا برایــن طبیعــی بــود کــه بــرای اجــرای برنامههــای خــود از
همیــن جوانــان در دســتگاه حکومتــی خــود بهــره گیــرد.
 -2-4قدرت گرفتن تحصیلکردهها و تکنوکراتها در نظام حکومتی
ســیر وقایــع سیاســی در ایــران پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول بــه گون ـهای
پیــش رفــت کــه نهایتــاً قرعــة فــال بــرای برقــراری حکومــت مقتــدر و متمرکــز
یــا بــه اصطــاح «اســتبداد منــور» بــه نــام رضــا خــان ســردار ســپه ،رضــا شــاه
بعــدی ،افتــاد .رضــا پهلــوی بــا کودتــای ســید ضیاالدیــن طباطبایــی در اســفند
 1299شمســی وارد عرصــة سیاســت شــد و در همــة دولتهــای پــس از آن عهــده
دار وزارت جنــگ بــود تــا اینکــه در آبــان مــاه  1302بــه نخســتوزیری رســید و
دو ســال بعــد در مقــام ســلطنت قــرار گرفــت .او بــا ادغــام قــوای نظامــی وقــت
آن زمــان یعنــی نیــروی قــزاق و ژاندارمــری توانســت بــه تدریــج ارتــش منظــم و
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یکپارچ ـهای ایجــاد کنــد و بــا ســرکوب یاغیــان و نیروهــای جدایــی طلــب محلــی،
در کشــور آشــوب زده و در معــرض خطــر فروپاشــی نظــم و امنیــت برقــرار نمایــد.
بــه ســخن دیگــر او بــا ایجــاد دولــت مقتــدر و متمرکــز کــه بــه تدریــج بــه ســوی
دیکتاتــوری تمــام و کمــال میــل کــرد ،آرزوی روشــنفکران ناسیونالیســت ایرانــی را
تحقــق بخشــید .گرچــه بــا گــذر زمــان تشــدید دیکتاتــوری موجــب آزردگــی خاطــر
و حتــی درد ســر بســیاری از روشــنفکران و مشــروطه خواهــان اولیــه شــد ولــی در
هــر صــورت دســتگاه حکومتــی پهلــوی اول بــدون کمــک و پشــتیبانی مســتقیم و
غیــر مســتقیم آنهــا قابــل دوام نبــود .او در مجمــوع بیســت ســالی کــه عمـ ً
ا قــدرت
را در اختیــار داشــت همــان گونــه عمــل کــرد کــه در ســال  1300شمســی بــه
روشــنفکران «انجمــن ایــران جــوان» قــول داده بــود .مشــکل ظاهــرا ً از روشــنفکران
جــوان ایرانــی بــود کــه معنــای جملــة ســردار ســپه را مبنــی بــر اینکــه «حــرف از
شــما امــا عمــل از مــن خواهــد بــود» بــه درســتی متوجــه نشــده بودنــد .وانگهــی در
مرامنامــة انجمــن ایــران جــوان ســخنی از حکومــت مشــروطه و آزادی نرفتــه بــود.
نوســازی جامعــه بــه شــیوة غربــی محــور اصلــی برنامههــای پهلــوی اول را تشــکیل
مـیداد امــا ایــن نوســازی بــا توجــه بــه دو دهــه تجربــة هــرج و مــرج و بــی نظمــی
پــس از نهضــت مشــروطه میبایســت بــا «اســتبداد منــور» صــورت گیــرد .البتــه
نوســازی در دســتگاه حکومتــی ،دیوانســاالری و قوانیــن و مقــررات کشــور تنهــا از
عهــدة تحصیلکــردگان و آشــنایان بــه تمــدن غربــی برمیآمــد .از ایــن رو ،بــا گــذر
زمــان هــر چــه بــه قــدرت رضــا شــاه افــزوده شــد او بیــش از پیــش سیاســتمداران
کهنــه کار و ســنتی را کنــار نهــاد و بــه متجددهــا روی آورد .نگاهــی بــه ترکیــب
کابینههــای وی چــه در دورة کوتــاه نخســتوزیری و چــه در دورة شــانزده ســالة
ســلطنتش ایــن واقعیــت را آشــکارا نشــان میدهــد .مــا در ایــن بخــش و بخــش
بعــدی بــه دو سیاســتمدار برجســته دوران رضــا شــاه یعنــی محمــد علــی فروغــی
و علــی اکبــر داور خواهیــم پرداخــت کــه بــه عنــوان نماینــدگان روشــنفکران و
تحصیلکــردگان تجــدد خــواه ایرانــی نقــش مهمــی در تحــوالت سیاســی و اقتصــادی
داشــتند.
محمــد علــی فروغــی (ذکاالملــک) از همــان ابتــدای قــدرت گرفتن ســردار ســپه
پــس از کودتــای ســوم اســفند  1299بــه حمایــت از وی همــت گماشــت .از ایــن
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رو وقتــی ســردار ســپه رئیــس الــوزرا شــد (آبــان مــاه  )1302او را بــه مقــام وزارت
برگزیــد .در دورة کوتــاه فطــرت میــان خلــع ســلطنت قاجاریــه و تأســیس ســلطنت
پهلــوی او کفالــت ریاســت وزرایــی را بــر عهــده گرفــت و زمانــی کــه ســردار ســپه
بنــا بــه تصمیــم مجلــس موسســان بــه مقــام ســلطنت منصــوب شــد (آذر )1304
نخســتین رئیــس الــوزرای وی همــان ذکاءالملــک بــود کــه در ســالهای پــر آشــوب
برآمــدن ســردار ســپه همیشــه از او پشــتیبانی کــرده بــود و ایــن حمایــت و وفــاداری
خــود را بــه وی تــا پایــان ســلطنتش ادامــه داد .او ســه بــار در دوران ســلطنت
رضاشــاه بــه مقــام رئیــس الوزرایــی (نخســت وزیــری) رســید و ســالهای طوالنــی
در دیگــر دولتهــای دوران پهلــوی اول مقامهــای وزارت جنــگ و وزارت خارجــه را
بــه عهــده داشــت .او رئیــس هیئــت نمایندگــی ایــران در جامعــة ملــل و چنــدی
هــم رئیــس دورهای آن ســازمان مهــم بینالمللــی در ســال  1306بــود .فروغــی از
مشــروطه خواهــان فرهیختــه و برجســته اولیــه بــود .او در ســالهای منتهــی بــه
نهضــت مشــروطه معلــم و ســپس معــاون مدرســة علــوم سیاســی بــود و در مجلــس
اول مشــروطه در ســال  1324قمــری رئیــس داراالنشــاء (رئیــس دبیرخانــه) مجلــس
و ســال بعــد پــس از فــوت پــدرش ،بــه جــای او رئیــس مدرســة علــوم سیاســی شــد
و لقــب پــدرش ذکاءالملــک بــه او رســید .او در مجلــس دوم بــه نمایندگــی از طــرف
مــردم تهــران انتخــاب شــد و مدتــی هــم ریاســت مجلــس را بــه عهــده گرفــت .او در
بیشــتر دولتهــای پــس از مشــروطه مقامهــای مهــم دولتــی اعــم از وزارت (مالیــه،
خارجــه ،جنــگ) و نیــز ریاســت دیــوان تمیــز را بــه عهــده داشــت( .فروغــی،1389،
صــص  )2-1فروغــی مترجــم و مؤلــف نخســتین کتابهــای درســی مربــوط بــه حقوق
اساســی و علــم اقتصــاد اســت .او تالیفــات دیگــری در هــم تاریــخ فلســفه غربــی
(ســیر حکمــت در اروپــا) و نیــز تاریــخ و ادبیــات ایــران دارد کــه حاکــی از عمــق
معلومــات وی دربــارة اندیشــة مــدرن و نیــز فرهنــگ ســنتی ایرانــی اســت .فروغــی
را شــاید بتــوان فرهیختهتریــن سیاســتمدار پــس از نهضــت مشــروطه و بــه ویــژه
دوران حکومــت پهلــوی اول دانســت ،گرچــه دیدگاههــای آزادیخواهانــة وی همیشــه
بــاب طبــع «مســتبد منــور» نبــود بــه طــوری کــه او در شــش ســالة آخــر ســلطنت
رضــا شــاه از کارهــای اجرایــی بــه کلــی کنــار کشــید و وقــت و انــرژی خــود را صرف
کارهــای علمــی و ادبــی کــرد .البتــه در تابســتان ســال  1320زمانــی کــه ایــران بــه
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اشــغال قــوای متفقیــن درآمــد و بــه درایــت و تدبیــر او نیــاز افتــاد ،بــه اصــرار رضــا
شــاه دوبــاره وارد صحنــة سیاســت شــد تــا کشــور را از وضعیــت بحرانــی کــه دچــار
آن شــده بــود نجــات دهــد.
فروغــی در بنیانگــذاری نهادهــای مــدرن سیاســی و حقوقــی در ایــران از آغــاز
نهضــت مشــروطه تــا پایــان ســلطنت پهلــوی اول نقــش مهمــی داشــت .تجربــة
آشــفتگیهای سیاســی -اجتماعــی ســالهای پــس از نهضــت مشــروطه او را بــه
ایــن نتیجــه رســانده بــود کــه مســئله اصلــی ایــران فقــدان ملــت و دولــت بــه
معنــای جدیــد کلمــه اســت .او زمانــی کــه بــه عنــوان عضــو هیئــت نمایندگــی
ایــران در کنفرانــس صلــح پاریــس ( 1919میــادی) در ایــن شــهر بــه ســر میبــرد
در نام ـهای بــه حکیــم الملــک (ابراهیــم حکیمــی) دربــاره مشــکل سیاســی ایــران
در روابــط بینالمللــی مینویســد «ایــران نــه دولــت دارد و نــه ملــت( ».فروغــی،
 ،1389ص  )73منظــور وی ایــن بــود کــه بــه علــت پاییــن بــودن ســطح آگاهــی
مــردم ،افــکار عامــه وجــود نــدارد و در نتیجــه هیئتــی کــه ایــن افــکار عامــه را
نمایندگــی کنــد ،بــه طریــق اولــی ،وجــود نــدارد .او تأکیــد میکــرد« ،اصــاح حــال
ایــران و وجــود آن متعلــق بــه افــکار عامــه اســت ».و ایــن کــه:
ایــران بایــد اول وجــود پیــدا کنــد تــا بــر وجــودش اثــر مترتــب

شــود .وجــود داشــتن ایــران وجــود افــکار عامــه اســت .وجــود
افــکار عامــه بســته بــه ایــن اســت کــه جماعتــی ولــو قلیــل

باشــند ،از روی بــی غرضــی در خیــر مملکــت کار بکننــد و
متفــق باشــند؛ امــا افســوس بــس گفتــم زبــان مــن فرســود.
(فروغــی ،1389 ،صــص )76-74

زندگــی سیاســی فروغــی را میتــوان بــر اســاس تــاش بــرای تحقــق
بخشــیدن بــه ایــن اندیش ـهها رد یابــی کــرد .او در پــی شــکل دادن بــه هویــت
ملــی از طریــق توســعه نهادهــای مــدرن بــه ویــژه نهادهــای فرهنگــی در ســطوح
مختلــف بــود .او در دوران همــکاری خــود بــا رضــا شــاه چــه بــه عنــوان وزیــر و
چــه نخســت وزیــر همــواره در ایــن مســیر کوشــید .در دوره نخســتوزیری وی
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دانشــگاه تهــران و فرهنگســتان زبــان ایــران بــه کمــک دیگــر روشــنفکران متجــدد
بنــا نهــاده شــد .برگــزاری جشــن هــزاره فردوســی ،ایجــاد انجمــن آثــار ملــی،
تجدیــد ســاختمان آرامــگاه حافــظ و تعمیــر بنــای آرامــگاه ســعدی در همیــن دوره
صــورت گرفــت( .حقــدار )29 ،نگاهــی بــه نوشــتههای فروغــی از دوران جوانــی تــا
کهنســالی نشــان میدهــد کــه وی متجــددی آزاد اندیــش ،معتــدل و معتقــد بــه
نظــام اقتصــادی و سیاســی آزاد مبتنــی بــر حکومــت قانــون بــود؛ امــا او در عمــل
دریافتــه بــود کــه بــرای دســت یافتــن بــه چنیــن نظامــی ابتــدا ایــران بایــد وجــود
پیــدا کنــد تــا بــر وجــودش اثــر مترتــب شــود .علــت حمایــت او از رضــا شــاه و کنار
آمدنــش بــا «دیکتاتــوری من ـ ّور» را در ایــن چارچــوب بایــد توضیــح داد.
نخســتین کتــاب درســی علــم اقتصــاد تحــت عنــوان «اصــول علــم ثــروت ملــل
یــا اکونومــی پولیتیــک» بــا ترجمــه و نــگارش فروغــی در ســال  1323قمــری در
ایــران انتشــار یافتــه اســت .ایــن کتــاب ترجمــه خالصــه شــدهای اســت از کتــاب
مبانــی اقتصــاد سیاســی نوشــته «پــل ب ُ ـ ُورگار» اســتاد اقتصــاد سیاســی دانشــگاه
پاریــس .ایــن کتــاب در برگیرنــده همــه مباحــث مهــم اقتصادی پایــان قــرن نوزدهم
میــادی اســت بــه طــوری کــه میتــوان آن را یــک کتــاب درســی کامــل بــرای
زمــان خــود دانســت .فروغــی ایــن کتــاب را بــرای مدرســه علــوم سیاســی کــه خــود
آنجــا تدریــس میکــرد ترجمــه کــرده اســت .ترجمــة دقیــق و در عیــن حــال قابــل
فهــم ایــن اثــر را میتــوان از شــاهکارهای ترجمــه متــون علــوم انســانی بــه زبــان
فارســی دانســت کــه پــس از گذشــت بیــش از یکصــد ســال اهمیــت خــود را در
انتقــال مفاهیــم هنــوز حفــظ کــرده اســت .ایــن ترجمــه اســتادانه نشــان میدهــد
کــه فروغــی بــه مبانــی علــم اقتصــاد زمانــة خــود کامـ ً
ا آشــنا بــود .مضمــون اصلــی
کتــاب توضیــح نظــام بــازار آزاد و چگونگــی عملکــرد آن اســت و نشــان میدهــد
چگونــه ثــروت در جامعــه بــا آزاد گذاشــتن افــراد در روابــط اقتصــادی میــان خــود
و بــا گســترش مبــادالت داوطلبانــه افزایــش مییابــد و در نتیجــه تمــدن و ســطح
زندگــی مــردم ارتقــا پیــدا میکنــد 3.طبــق آموزههــای ایــن کتــاب بنیــاد ترقــی
 - 3کتاب «اصول علم ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک» در سال  1377توسط انتشارات فرزان روز تجدید چاپ
شده است .نگارنده این سطور در ضمیمة تحلیلی روزنامة دنیای اقتصاد مورخ  5مهر ماه  1385این کتاب را
معرفی و ارزیابی کرده است.
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جوامــع مبتنــی بــر ترتیــب آزادی اســت کــه جایگزیــن اســتبداد حکومتــی میشــود.
تصــور اینکــه آزادی بــه هــرج و مــرج میانجامــد باطــل اســت زیــرا:
عمــل افــراد بــی قاعــده نیســت بلکــه تابــع قوانیــن ثروتــی

[اقتصــادی] اســت و ایــن قوانیــن از قبیــل قانــون رقابــت و
همــکاری و عرضــه و تقاضــا و قیمــت عادلــه ،قهــرا ً بــه میــان
میآیــد و تولیــد و َد َوران ثــروت را ســریع مینمایــد و تبذیــر
و امســاک را معتــدل میکنــد و چــون مــزد را متناســب بــا
خدمــت کــرد توزیــع ثــروت را عادالنــه مینمایــد ...نفع شــخصی

چــون بــا نفــع عمومــی مطابــق اســت لهــذا هرکســی بــرای فرد

کار میکنــد بــرای عمــوم کار کــرده .از طــرف دیگــر هــر فــردی

بــه منافــع خــود بصیرتــر از دیگــران اســت لهــذا قوانیــن ثروتی

[اقتصــادی] اگــر بــه آزادی مقــرون باشــد تولیــدَ ،د َوران و توزیع
ثــروت را تحــت صحــت و مناســب و اعتدالــی در م ـیآورد کــه
اگــر هــم کامــل نباشــد بهتــر از ترتیبــی اســت کــه از تســلط

حکومــت ممکــن اســت پیــش آیــد( .فروغــی ،1377 ،ص )425

و جلوتــر در پاســخ بــه کســانی کــه دخالــت دولــت در فعالیتهــای اقتصــادی
را تجویــز میکننــد و معتقدنــد بــرای رفــع مشــکالت ،نارســاییها و بــی عدالتــی
اقتصــادی چنیــن تدبیــری ضــرورت دارد ،بــر نادرســتی ایــن کار از منظــر علــم
اقتصــاد انگشــت میگــذارد:
ولــی علــم ثــروت در ایــن تردیــد نیســت و قطــع دارد کــه

توســل بــه دولــت بیجــا و حرکــت قهقــرا اســت و نبایــد از
دولــت متوقــع بــود کــه متکفــل و متقلــد تمــام امــور مــردم

باشــد بلکــه راه ترقــی ایــن اســت کــه مــردم اجتماعهــای آزاد
تشــکیل دهنــد و امــور خــود را بــدان وســیله گذراننــد .ایــن
اســت معرفتهایــی کــه از علــم ثــروت حاصــل میشــود...
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علــم ثــروت وســیلة ازدیــاد ســعادت انســان را در ایــن میدانــد
کــه مــردم آزاد و مختــار اعمــال خــود باشــند و نتیجــة آن

اعمــال عایــد خودشــان شــود( .فروغــی ،1377 ،ص )427

اگــر فروغــی را آگاه و معتقــد بــه ایــن گونــه برداشــت از علــم اقتصــاد بدانیــم
قاعدتــاً او نمیبایســت موافــق بــا سیاســت دولتــی کــردن اقتصــاد باشــد کــه در
دورة رضاشــاه دنبــال میشــد ،بــه ویــژه پــس از آنکــه داور بــه توصیــة شــاه عهــده
دار وزارت مالیــه در زمــان نخس ـتوزیری خــود فروغــی شــد و بــه دولتــی کــردن
اقتصــاد ســرعت بیشــتری بخشــید .مــا بــه ایــن موضــوع بعدتــر خواهیــم پرداخــت،
اینجــا فقــط یــاد آوری میکنیــم کــه فروغــی بــا اوج گرفتــن ایــن سیاســتها در
ســال پاییــز  1314از دولــت کنــاره گرفــت و خــود را تمــام وقــت وقــف فعالیتهــای
فکــری و علمــی کــرد .او در ســخن رانــی خــود در دانشــکده حقــوق در ســال 1315
شمســی از مهجــور مانــدن علــم اقتصــاد اظهــار تعجــب میکنــد و میگویــد بیــش
از ســی ســال از انتشــار اولیــن کتــاب دربــارة علــم ثــروت ملــل [اقتصــاد سیاســی]
کــه او از فرانســه بــه فارســی برگردانــده میگــذرد امــا هنــوز کتــاب دومــی در ایــن
خصــوص پیــدا نشــده اســت( .پهلــوان )330 ،کنایــة او شــاید بــه غلبــة سیاســت و
قــدرت بــر علــم و عقــل باشــد.
همــان گونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ،فروغــی نخســتین کتــاب درســی دربــارة
حقــوق اساســی را نیــز ترجمــه و تدویــن کــرده اســت .فروغــی کتــاب کوچــک امــا
بســیار پــر محتــوای «حقــوق اساســی یعنــی آداب مشــروطیت دول» را ،هماننــد
کتــاب پیشــین دربــارة علــم ثــروت ،بــه توصیــة پــدرش بــرای تدریــس در مدرســة
علــوم سیاســی در ســال  1325قمــری نوشــته اســت .هــم زمانــی تألیــف ایــن اثــر
و تدویــن قانــون اساســی مشــروطه ( 1324ق) و متمــم قانــون اساســی ( 1325ق)
از ایــن جهــت قابــل تأمــل اســت کــه برخــی مباحــث بســیار مهــم ایــن کتــاب بــه
ویــژه در بــاب حقــوق ملــت انعکاســی در قانــون اساســی و متمــم آن پیــدا نکــرده
اســت .در ایــن کتــاب آمــده اســت کــه در دولــت مشــروطه دو قــوه اجرایــی و مقننــه
بایــد از هــم جــدا باشــند امــا در ادامــه بــر ایــن نکتــة بســیار مهــم تأکیــد کــرده کــه
معنــای مشــروطه صرف ـاً در تفکیــک قــوا خالصــه نمیشــود:
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اکنــون بایــد دانســت کــه ترتیبــات ســابق الذکــر بــرای

مشــروطه بــودن دولــت کفایــت نمیکنــد و شــرط دیگــری
هــم الزم اســت بــه ایــن معنــی کــه دولــت نبایــد مختــار باشــد
کــه هــر قســم قانونــی میخواهــد وضــع کنــد و بایــد مقیــد

بــه بعضــی قیــود و حــدود باشــد .توضیــح آنکــه افــراد نــاس
بالفطــره و بالطبیعــه بعضــی حقــوق عمومــی دارنــد کــه دولــت

بایــد آنهــا را رعایــت کنــد بــه طوریکــه وضــع قوانیــن و اجــرای

آنهــا منافــی حقــوق مذبــوره نشــود زیــرا کــه بنــای دولــت

بــرای حفــظ همیــن حقــوق نهــاده شــده و اگــر غیــر از ایــن کند

از وظیفــه خــود خــارج و متعــدی شــده اســت( .فروغــی1325 ،
ق ،ص )178

در توضیــح حقــوق عمومــی آمــده کــه اینهــا «تحــت دو عنــوان در میآیــد
اول آزادی ،دویــم مســاوات ».آزادی عبــارت اســت از اختیــار انجــام هــر کاری بــه
شــرط آن کــه ضــرری بــه دیگــران وارد نیایــد ،بــه ســخن دیگــر حــد آزادی هــر
کــس «قیــودی اســت کــه جهــت آزاد بــودن دیگــران الزم اســت ».ایــن قیــود در
واقــع همــان قوانینــی اســت کــه حکومــت بــرای مرعــی داشــتن آنهــا تشــکیل
شــده اســت .آزادی بــدون قیــد قانــون معنایــی جــز هــرج و مــرج نــدارد چراکــه
آر ایــن صــورت نهایتــاً بــه غلبــة زورمنــدان و اســتبداد میانجامــد« .پــس بایــد
اطاعــت قانــون کنیــم تــا بــه بندگــی مــردم مبتــا نشــویم( ».فروغــی 1325،ق،
صــص  )180-178و منظــور از مســاوات یکســان بــودن همــه در برابــر قانــون
اســت و اینکــه بــرای هیچکــس اســتثنا و مزیتــی قــرار داده نشــود( .همــان ،ص
 )191براســاس رســالة حقــوق اساســی ،مشــروطه حکومتــی اســت مقیــد بــه رعایــت
حقــوق عمومــی مــردم؛ امــا در اســناد قانــون اساســی مشــروطه ایــران ایــن جنبــه
از مضمــون حکومــت مشــروطه تصریــح نشــده اســت .در هیــچ جایــی از ایــن اســناد
تعریــف کلــی و مســتقلی از آزادی نمیتــوان ســراغ گرفــت .اصــول هشــتم تــا بیســت
و پنجــم متمــم قانــوی اساســی مشــروطه بــه موضــوع حقــوق ملــت اختصــاص دارد
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امــا مفــاد اصــول طــوری نوشــته شــده کــه گویــا بــه حکــم قانــون میتــوان همــة
حقــوق و آزادیهــای مــردم را تعطیــل کــرد .ایــن ســبک انشــاء کــه حکــم قانونــی را
باالتــر از حقــوق افــراد قــرار میدهــد در تضــاد بــا ســبک بیــان و مضمــون حقیقــی
رســالة حقــوق اساســی اســت کــه شــأنی بــرای قانــون جــز رعایــت حقــوق مــردم
قائــل نیســت .اگــر در «رســاله حقــوق اساســی» ،قانــون مقیــد بــه رعایــت حق شــده
در مقابــل مشــاهده میکنیــم کــه در متمــم قانــون اساســی مشــروطه ایــران ایــن
حــق اســت کــه بــا حکــم قانونــی مقیــد شــده اســت و هیــچ قیــدی بــه جــز آنچــه
در اصــل دوم دربــارة قواعــد مقدســة اســام آمــده نمیتــوان مشــاهده کــرد.
ایــن توضیحــات را دربــارة نوشــتههای فروغــی آوردیــم تــا نشــان دهیــم برخــی
از فرهیختــگان تجــدد طلبــی کــه در دوران رضــا شــاه بــه مقامــات بــاالی حکومتــی
رســیدند از اســباب و علــل جامعــة مــدرن فــی الجملــه آگاه بودنــد امــا تحــوالت
تاریخــی و رابطــة نیروهــای سیاســی از همــان ابتــدای نهضــت مشــروطه طــوری رقم
خــورده بــود کــه آنهــا تــوان اجــرای کامــل تفکــرات خــود را نتوانســتند پیــدا کننــد
و یــا اساس ـاً مصلحــت کشــور را در ایــن دیدنــد کــه اهــداف دیگــری را در اولویــت
قــرار دهنــد .در هــر صــورت فروغــی سیاســتمدار فرهیختــه و تجــدد خواهــی بودکــه
نجــات کشــور را در درجــة اول در افزایــش آگاهــی عمومــی و ایجــاد اندیشــه ایــران
دوســتی و نوعــی ناسیونالیســم بــرای وحــدت ملــی میدانســت و در هــر فرصتــی،
چــه در مناصــب حکومتــی و چــه بیــرون از آن ،در ایــن مســیر کوشــید.
 -3-4پایه ریزی اقتصاد متمرکز دولتی و توجیه نظری آن
ســابقة اقتصــاد دولتــی در ایــران بــه دوران زمامــداری پهلــوی اول و برنامــة
متجــدد کــردن جامعــة ایرانــی بــا ارادة سیاســی و حکومتــی برمیگــردد .تصــور
بــر ایــن بــود کــه بــرای ایجــاد نــه فقــط زیرســاختهای اقتصــادی بلکــه واحدهــای
صنعتــی و تجــاری مــدرن ،دولــت بایــد پیشــقدم شــود و گرنــه بخــش خصوصــی
دارای تــوان مالــی و مدیریتــی کافــی بــرای چنیــن فعالیتهایــی نیســت .تــا پیــش
از دوران پهلــوی کمتــر ســابقهای در دخالــت مســتقیم دولــت در امــور اقتصــادی
میتــوان ســراغ گرفــت .آنچــه دولتهــای زمــان قاجــار بــه لحــاظ اقتصــادی
انجــام میدادنــد بیشــتر بــه دادن برخــی امتیــازات بــه بنگاههــای خارجــی مربــوط
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میشــد ،حتــی مهمتریــن بانــک موجــود در کشــور کــه حســابهای دولــت
نیــز در آن نگهــداری میشــد یــک بانــک خصوصــی خارجــی (بانــک شاهنشــاهی)
انگلیســی بــود .از ســوی دیگــر ،فقــدان قــدرت سیاســی-اداری متمرکز ،غلبــة اقتصاد
روســتایی -عشــایری و بــه طــور کلــی فقــر فراگیــر کــه منابــع مالــی دولــت را بــه
شــدت محــدود میکــرد همگــی مانــع از آن بودنــد کــه دولــت ،حتــی اگــر بخواهــد
بتوانــد در عرصــة اقتصــادی وارد شــود .بــا پیــروزی نهضــت مشــروطه و شــکلگیری
نظــام پارلمانــی انتظــار میرفــت وضــع عــوض شــود و دولــت نظــم و نســق بهتــری
پیــدا کنــد .در واقــع یکــی از اهــداف مهــم مشــروطه خواهــان انتظــام بخشــیدن بــه
دســتگاه اداری دولــت و بــه ویــژه نظــام مالیاتــی بــود؛ امــا همچنــان کــه پیــش از این
دیدیــم دو دهــه پــس از نهضــت ،کشــور گرفتــار دورهای پــر آشــوب و هــرج و مرجــی
شــد کــه عمـ ً
ا اصالحــات سیاســی ،اداری و اقتصــادی مــد نظــر مشــروطه خواهــان
را نــا ممکــن ســاخت .طرفــداران نهضــت مشــروطه متوجــه شــدند کــه تحقــق یافتن
ایــن اصالحــات در درجــة اول نیازمنــد دولــت و قــدرت سیاســی مقتــدر در رأس
امــور اســت کــه بتوانــد امنیــت و یکپارچگــی کشــور را حفــظ کنــد .بــه ایــن ترتیــب
بــود کــه حکومــت مقتــدر ســردار ســپه (رضاشــاه بعــدی) بــا پشــتیبانی مشــروطه
خواهــان ،تحصیلکــردگان و روشــنفکران ،در جریــان بیشــمار حــوادث غیــر قابــل
پیــش بینــی داخلــی و خارجــی ،اســتقرار یافــت .آرمانهــای مشــروطه خواهــان
قدیمــی و تجــدد خواهــان جــوان بــرای اصالحــات در دســتگاههای اداری ،نظامــی
و اقتصــادی تنهــا در ســایة نظــم و امنیــت دولتــی متمرکــز و مقتــدر امکانپذیــر
بــود ،شــرایطی کــه پهلــوی اول ،بــه قیمــت «اســتبداد منــور» ،کمابیــش توانســت
فراهــم آورد .آغــاز دخالــت مســتقیم دولــت در اقتصــاد به صــورت بنگاهــداری دولتی
در ســطح گســترده ،بــه ســالهای حکومــت پهلــوی اول بــاز میگــردد .دو آرزوی
بــزرگ و دیریــن تجــدد خواهــان ایرانــی ،یعنــی ایجــاد راه آهــن و بانــک ملــی بــه
دســت دولــت و در ســالهای آغازیــن ســلطنت پهلــوی اول تحقــق یافــت امــا
همچنانکــه جلوتــر خواهیــم دیــد در نیمــة دوم حکومــت پهلــوی و عمدتـاً بــا ابتــکار
علــی اکبــر داور ،بنگاهــداری دولتــی بــا شــتاب بیشــتری در اقتصــاد ایــران رایــج
گردیــد.
ســاختن راه آهــن سراســری و ایجــاد بانــک ملــی از آرزوهــای ترقــی خواهــان
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ایرانــی ســالها پیــش از نهضــت مشــروطه بــود و در جریــان ایــن نهضــت بــه
مطالبــات مهــم مشــروطه خواهــان تبدیــل شــد .کاشــف الســلطنه در رســالهای کــه
در ســال  1306هجــری قمــری یعنــی هیجــده ســال پیــش از آغــاز نهضت مشــروطه
دربــارة فوائــد راه آهــن نوشــته بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه «فقــر و پریشــانی
و فالکــت و خرابــی مملکــت و صــد قســم مصائــب و گرفتــاری دیگــر مــا همــه
از نداشــتن راه آهــن اســت ».و صنیــع الدولــه ،نخســتین رئیــس مجلــس شــورای
ملــی ،یــک ســال پــس از برقــراری مشــروطه در رســالهای بــا عنــوان «راه نجــات»
همــان مضمــون را دربــارة اهمیــت راه آهــن بــا اســتدالل اقتصــادی دقیقتــری بیــان
کــرده اســت( .طباطبایــی )350،قانــون نقشــه بــرداری و ســاختن راه آهــن در زمــان
ریاســت وزرایــی ســردار ســپه در بهمــن مــاه  1304از مجلــس گذشــت و بــرای
انجــام ایــن کار گروهــی مهنــدس آمریکایــی بــه ایــران دعــوت شــدند و ادارة راه
آهــن تأســیس شــد .تأمیــن مالــی ایــن پــروژه بــزرگ و پــر هزینــه در قانــون انحصــار
قنــد و شــکر و چــای کــه در خــرداد مــاه  1304بــه مجلــس شــورای ملــی ارائــه
شــد پیــش بینــی شــده بــود .نخســتین کلنــگ ســاختمان راه آهــن ،پــس از قریــب
بــه دو ســال مطالعــه و نقشــه بــرداری در  23مهــر مــاه  1306بــه دســت رضــا شــاه
بــه زمیــن زده شــد( .احتشــامی )77 ،کارهــای اولیــه نقشــه بــرداری و ســاختمان راه
آهــن بــا  267کارگــر آغــاز شــد و در ســالهای  1314تــا  1316کــه اوج فعالیتهــا
بــود هــر روز بیــش از  60هــزار نفــر در ســاختمان راه آهــن کار میکردنــد .در ایــن
مــدت بیــش از  40شــرکت اروپایــی و ایرانــی در ایــن پــروژه مشــارکت داشــتند
و کارهــا را بــه مناقصــه انجــام میدادنــد .ســرانجام راه آهــن سراســری ایــران بــا
 1394کیلومتــر خــط آهــن ،پــس از نزدیــک بــه یــازده ســال در  4شــهریور  1317به
هــم متصــل شــد .ایــن پــروژه شــش مــاه و  24روز زودتــر از آنچــه انتظــار میرفــت
بــه پایــان رســید( .احتشــامی)82-78 ،
ایجــاد بانــک ملــی هــم از دیــر بــاز از آرزوهــای روشــنفکران و متجــددان ایرانــی
بــود .ظاهــرا ً نخســتین بــار میــرزا حســین خــان سپهســاالر صــدر اعظــم معــروف
ناصرالدیــن شــاه کمیســیونی را در ســال  1298ق مأمــور تأســیس بانــک کــرد.
میــرزا ملکــم خــان در مقــام مخبــر ایــن کمیســیون بــر ضــرورت تأســیس بانــک
تأکیــد داشــت( .رســالههای میــرزا ملکــم خــان ،صــص  )235-211امــا نخســتین
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بانــک در ایــران بــا ســرمایة خارجــی تأســیس شــد .بعدهــا تــاش مشــروطه خواهان
در مجلــس اول بــرای تأســیس بانــک هــم بــه نتیجــه نرســید؛ و باالخــره در دوران
پهلــوی اول بــود کــه بانکهایــی بــا ســرمایه ایرانــی ایجــاد شــدند .بانــک ســپه
نخســتین بانــک ایرانــی اســت کــه ابتــدا بــا نــام «بانــک پهلــوی قشــون» در ســال
 1304بــا ســرمایهای کــه بخشــی از آن از محــل وجــوه صنــدوق بازنشســتگی
افســران و درجــه داران ارتــش تأمیــن میشــد تأســیس شــد .ایــن بانــک در ســال
 1321بــه بانــک تعاونــی ســپه و در ســال  1324بــه بانــک ســپه تغییــر نــام داد.
(ربیعــی رودســری )73-72 ،و باالخــره قانــون اجــازة تأســیس بانــک ملــی ایــران در
ســال  1306شمســی بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید؛ و پــس از اســتخدام
متخصصــان خارجــی و بــا تصویــب اساســنامة آن در تابســتان  1307رســماً آغــاز بــه
کار کــرد( .تاریخچــه ســی ســاله بانــک ملــی)82 ،
یکــی از کارگــزاران و نخســت وزیــران رضــا شــاه کــه اتفاق ـاً بــا اقتصــاد دولتــی
چنــدان موافــق نبــود ،پــس از برکنــار شــدن رضــا شــاه از قــدرت در کتابچــه کوچکــی
انگیــزه اولیــه ورود مســتقیم دولــت بــه فعالیتهــای اقتصــادی و تأســیس شــرکتهای
دولتــی ایرانــی را قراردادهــای بازرگانــی ایــران بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی دانســته
اســت .بــه عقیــدة وی هــدف از ایجــاد شــرکتهای دولتــی ایــن بــود کــه:
در مقابــل ســازمان دولتــی شــوروی کــه یگانــه عهــده دار

بازرگانــی خارجــی اســت ســازمانی در ایــران بــه وجــود آیــد که
کار بازرگانــی را بــه دســت گرفتــه اوالً نگــذارد بازرگانــان و تولید

کننــدگان بــه حــال متفــرق تســلیم معامــات دســتگاه دولتــی
مقتــدر و منفــرد بشــوند ثانی ـ ًا بنــا بــر تعهــدی کــه دولــت بــه

موجــب قــرار داد داشــت کــه همــه ســاله الاقــل صــدی ده بــر

محصولــی کــه بــه مأموریــن شــوروی فروختــه میشــد افــزوده
شــود بنگاههــای دولتــی در ایــن ازدیــاد تولیــد مراقبــت کننــد.
(متیــن دفتــری ،صــص )2-1

امــا در حقیقــت ،مســئله فقــط ایــن مــورد خــاص نبــود و گرایــش به گســترش
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فعالیتهــای اقتصــادی دولتــی ابعــاد بســیار گســتردهتری داشــت .رضــا شــاه
بــه شــدت بــر ســرعت بخشــیدن بــه پیشــرفتهای اقتصــادی و صنعتــی اصــرار
داشــت و تصــور میکــرد متولــی ایــن کار بایــد دولــت باشــد .تصــور عمومــی رایــج
در آن زمــان ایــن بــود کــه قــدرت اقتصــادی کشــورهایی ماننــد آلمــان ،ایتالیــا و
بــه طریــق اولــی روســیة شــوروی ناشــی از نقــش پــر رنــگ دولــت در ادارة امــور
اقتصــادی اســت ،از ایــن رو الگویــی مشــابه بــرای ایــران طرفــداران زیــادی داشــت.
رضــا شــاه در نیمــة دوم ســلطنت خــود زمانــی کــه خیالــش از بابــت امنیــت داخلی
و ثبــات سیاســی تــا حــدود زیــادی آســوده شــد طبیعتـاً جــاه طلبیهایــش بیشــتر
بــه پیشــرفت اقتصــادی معطــوف شــد .ظاهــرا ً هیچکــس بهتــر از علــی اکبــر داور
نمیتوانســت ایــن بخــش از منویــات شــاه را تحقــق بخشــد .داور بــا اصالحــات
جســورانه و گســترده خــود در نظــام قضایــی کشــور در زمانــی کــه در کابینــة مخبر
الســلطنه وزیــر عدلیــه بــود کاردانــی خــود در عمــل نشــان داده بــود .البتــه داور به
همــراه دو تحصیلکــرده اروپــا رفتــه دیگــر یعنــی عبدالحســین تیمورتــاش و نصــرت
الدولــه فیــروز ،از همــان ابتــدای برآمــدن پهلــوی اول همــراه وی بــود و بــه شــدت
از او در مراحــل مختلــف قــدرت گرفتنــش حمایــت کــرده و لــذا در مرکــز توجــه
و اعتمــاد او قــرار داشــت( .عاقلــی )7 ،1369 ،داور رضاشــاه را نمــاد ترقــی ایــران
جدیــد میدانســت و بــرای موفقیــت برنامههــای جــاه طلبانــه وی حاضــر بــه هــر
گونــه فــداکاری بــود .البتــه الزم بــه تأکیــد اســت کــه گســترش مداخــات دولــت
در اقتصــاد ایــران از پیــش از انتصــاب داور بــه مقــام وزیــر مالیــه (دارایــی) آغــاز
شــده بــود و پــس از وی نیــز ادامــه یافــت .قانــون انحصــار قنــد و شــکر وچــای
همــان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد در ســال  1304بــه منظــور تأمیــن
مالــی پــروژه راه آهــن بــه تصویــب رســیده بــود .از آغــاز دهــه  1310مداخلــه
دولــت در تجــارت خارجــی بیشــتر از عرصههــای دیگــر افزایــش یافتــه بــود.
قانــون انحصــار تجــارت خارجــی در اســفند  1310بــه تصویــب رســید و بدیــن
ترتیــب کل تجــارت خارجــی ایــران تحــت کنتــرل دولــت قــرار گرفــت( .رشــیدی،
 )163، 1386پیــش از ایــن قانــون کنتــرل اســعار خارجــی مصــوب اســفند 1308
ورود کاالهــای تجملــی را مســتلزم کســب مجــوز مخصــوص کــرده بــود و صــادر
کننــدگان میبایســت  90درصــد ارز تحصیــل شــده را ظــرف یــک ســال بــه
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دولــت بفروشــند .سیاســت دولــت در ایــن ســالها ایجــاد کارخانههــای دولتــی از
یــک ســو و حمایــت از صنایــع و تولیــدات داخلــی از ســوی دیگــر بــود« .اســتراتژی
صنعتــی در حــدی کــه وجــود داشــت ،بــر ایــن اســاس بــود کــه کارخانــه بیشــتر از
کارخانــه کمتــر ،کارخانــه دولتــی از کارخانــه خصوصــی ،کارخانــه بــزرگ از کارخانه
کوچــک و تولیــد ســرمایه بــر از تولیــد کاربــر بهتــر اســت( ».باریــر)130-129 ،
بنابرایــن وقتــی داور متصــدی امــور اقتصــادی کشــور شــد جریــان دولتــی کــردن
اقتصــاد در کار بــود منتهــی آنچــه اتفــاق افتــاده بــود ظاهــرا ً شــتاب الزم را از منظر
رضــا شــاه نداشــت.
داور در کابینــة جدیــد فروغــی در ســال  1312بــه وزارت دارایــی برگزیــده شــد و
بــه توصیــة مؤکــد شــاه مأمــور شــد بودجــة کشــور را بــدون وضــع مالیاتهــای جدیــد
افزایــش دهــد .تأکیــد رضــا شــاه بــر ایــن بــود کــه بودجــه کشــور ســاالنه 100
میلیــون ریــال افزایــش یابــد .داور ناگزیــر بودجــه ســال  1313را بــه مبلغــی بالــغ
بــر  621میلیــون ریــال تنظیــم کــرد کــه نســبت بــه ســال قبــل متجــاوز از 100
میلیــون ریــال ،افزایــش یافتــه بــود( .عاقلــی ،1369 ،صــص  )273-271بــه ســخن
دیگــر بودجــه دولتــی بــدون تکیــه بــه درآمدهــای مالیاتــی نزدیــک بــه  20در صــد
افزایــش یافــت .طبیعتـاً دولــت بــرای محقــق ســاختن چنیــن منویاتــی راهــی جــز
وارد شــدن در فعالیتهــای بازرگانــی و اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم نداشــت .از
ایــن رو داور بــه توســعة فعالیتهــای اقتصــادی دولتــی و انحصــارات دولتــی روی
آورد؛ امــا نبایــد تصــور کــرد کــه داور در طــول ســه ســال مســئولیت خــود در وزارت
مالیــه صرف ـاً مجــری چشــم و گــوش بســتة دســتورات شــاه بــود بلکــه همچنانکــه
خواهیــم دیــد آنچــه او در ایــن مــدت انجــام داد کامـ ً
ا بــا اندیشـههای اقتصــادی وی
ســازگاری داشــت؛ بــه عبــارت دیگــر ،در وزارت دارایــی ،فرصتــی بــرای وی فراهــم
آمــده بــود تــا آنچــه را کــه او از دوران جوانــی راه اصلــی ترقــی ایــران میدانســت
عملــی ســازد.
داور نزدیــک بــه یــازده ســال در اروپــا اقامــت گزیــده و در ســوئیس بــه تحصیــل
حقــوق پرداختــه بــود .ظاهــرا ً او در لــوزان شــاگرد ویلفرد پارتــو اقتصــاد دان و جامعه
شــناس معــروف بــود و هماننــد اســتاد خــود بــه نقــش تاریخــی نخبــگان اعتقــاد
داشــت( .بهنــام )121 ،رشــته تحصیلــی داور حقــوق بــود امــا همچنانکــه از مقالــة
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وی بــا عنــوان «بحــران» کــه در مجلــة «آینــده» در ســال  1305شمســی نوشــته
اســت بــر میآیــد او بــه موضوعــات اقتصــادی نیــز بــه طــور جــدی عالقهمنــد بــود
و دربــارة آنهــا میاندیشــید .داور در ایــن مقالــه اســاس مشــکل یــا بحــران عقــب
ماندگــی در ایــران را وضــع اســفناک اقتصــادی میدانــد و مینویســد« ،اســاس
خرابــی کارهــای مــا بــی چیــزی اســت ،ملــت فقیــر بــه حکــم طبیعــت محکــوم
بــه تمــام ایــن نکبتهــا اســت( ».عاقلــی )334 ،1369 ،او بــا انتقــاد از مســیر طــی
شــده پــس از مشــروطه ،تأکیــد مــیورزد کــه حکومــت ملــی ،آزادی و مســاوات
کــه آرمانهــای صــدر مشــروطه بــود بــدون اصــاح وضــع فالکــت بــار اقتصــادی
امکانپذیــر نیســت .او بــه صراحــت اصــاح مســیر طــی شــده از نهضــت مشــروطه
بــه ایــن طــرف را ضــروری میدانــد و بــا دفــاع از نوعــی ماتریالیســم اقتصــادی
مینویســد:
بــه اعتقــاد علمــای از مــا بهتــران ،طــرز تولیــد ثــروت اســاس
اخــاق و ادبیــات و سیاســت ملــل دنیــا اســت .حکومــت امروزی

مــا زندگانــی ایــات ،قــدرت ایلخانهــا و خوانیــن محلــی،
نبــودن آزادی و همــة عیبهــا ،همــه تراوشــات طبیعــی ســبک

و شــیوهای اســت کــه مــا در تولیــد ثــروت و بــه عمــل آوردن
محصــول داریــم .اگــر واقعــ ًا میــل داریــد اوضــاع عمومــی
اصــاح بشــود زندگانــی اقتصــادی را تــازه و نــو کنیــد ،کاری

نداشــته باشــید مــن شــبی چنــد مرتبــه از عشــق آزادی ضعــف
میکنــم ،نــگاه کنیــد بــرای اصــاح زندگــی مــادی شــما چــه

نقشــه و فکــر عملــی دارم .خالصــه دنبــال نــان برویــد آزادی

خــودش دنبــال شــما میآیــد( .عاقلــی)335 ،1369 ،

ایــن نگــرش ماتریالیســتی کــه اقتصــاد را زیربنــای همــة وجــوه دیگــر زندگــی
اجتماعــی میدانســت و آشــکارا رویکــردی متفــاوت نســبت بــه آزادی و آرمانهــای
اولیــه نهضــت مشــروطه داشــت از ویژگیهــای نســل جدیــد تجــدد خواهــان بــود
کــه بــا برکشــیدن رضــا شــاه بــه قــدرت ،بــر مســند تکنوکراتهــای رژیــم وی
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نشســتند .داور بــر ایــن بــاور اســت کــه بحــران اقتصــادی در ایــران ناشــی از بــه
هــم خــوردن تعــادل میــان تولیــد و مصــرف اســت .او علــت بــه هــم خــوردن
ایــن تعــادل را آشــنا شــدن ایرانیــان بــا مصنوعــات فرنگــی میدانــد کــه موجــب
تغییــر در ذوقهــا شــده و بــر احتیاجــات افــزوده اســت .بــه عقیــده وی مــا بیــش از
قــوة تولیدمــان مصــرف میکنیــم و علــت پاییــن بــودن تولیــد فقــدان ســرمایه و
نیــروی کار متناســب اســت ،وانگهــی «جهــل زارعــان» دربــارة شــیوههای درســت
«فالحــت» و خرافاتــی کــه گریبانگیــر آنهــا اســت مانــع افزایــش تولیــدات
کشــاورزی میشــود .او علــت کمبــود ســرمایه را مصــرف بیــش از تولیــد میدانــد
و میگویــد« ،ســرمایه ناشــی از پــس انــداز اســت ،مــا کــه دائــم مصارفمــان زیــاد
میشــود و بــه آن نســبت تولیدمــان پیــش نم ـیرود نمیتوانیــم ســرمایه داشــته
باشــیم( ».عاقلــی )342 ،1369،او بــه درســتی تأکیــد مـیورزد جایــی کــه ســرمایه
کــم اســت کرایــه پــول (نــرخ بهــره) بــاال اســت و ایــن خــود مانعــی بــرای ترقــی
محصــوالت فالحتــی اســت .بــه عقیــدة وی وضــع صنعــت از کشــاورزی بدتر اســت
و ایــران در ایــن خصــوص هیــچ پیشــرفتی نکــرده اســت .حــال پرســش ایــن اســت
کــه عــدم تناســب میــان تولیــد و مصــرف را چگونــه میتــوان برطــرف کــرد؟ یــا
بایــد از مصــرف کاســت یــا بــر تولیــد افــزود .او کاســتن از مصــرف را نــه عملــی
میدانــد و نــه موافــق مصلحــت زیــرا کاســتن از مصــرف بازگشــت بــه عقــب و
مغایــر بــا ترقــی و تمــدن اســت .بــه عقیــدة داور راه عــاج در افزایــش تولیــد اســت
امــا ســه مشــکل اساســی بــر ســر راه تولیــد قــرار دارد کــه بایــد برطــرف شــود.
مشــکل اول بــه بــاور وی عــدم شــناخت بــازار بــرای تولیــدات اســت .تجــار ایرانــی
شــناخت صحیحــی از تجــارت امــروز ندارنــد و وســایل مــادی آنهــا نیــز اجــازة
اقداماتــی در جهــت بازاریابــی داخلــی یــا بینالمللــی را نمیدهــد .دوم اینکــه
تولیــد برخــی اجنــاس مقــرون بــه صرفــه یــا مصلحــت ملــی نیســت .از نظــر داور
هــر کشــوری ضــرورت نــدارد همــه چیــز را تولیــد کنــد بلکــه میتوانــد بخشــی از
نیازهــای خــود را بــا مبادلــة بینالمللــی تأمیــن کنــد .مشــکل ســومی کــه داور بــر
آن تأکیــد دارد ایــن اســت کــه جنــس را بــه قیمــت مناســب بایــد وارد بــازار کــرد
و ایــن هــم ممکــن نخواهــد شــد مگــر اینکــه محصــوالت خــود اعــم از فالحتــی
و صنعتــی بــر طبــق تازهتریــن اصــول علمــی و بــا صرفهتریــن ســبک کار بــه
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عمــل آوریــم و بــا ارزانتریــن وســایل نقلیــه و بــا ســرعت بــه بــازار برســانیم.
(عاقلــی)349-347 ،1369،
داور پــس از طــرح مشــکل اقتصــادی و شــناخت بحــران ایــن پرســش اساســی
را مطــرح میکنــد کــه چــه کســی بایــد مــا را از بحــران نجــات دهــد ،مــردم یــا
دولــت؟ پاســخ او روشــن و در عیــن حــال بــرای آینــده اقتصــادی کشــور سرنوشــت
ســاز اســت:
بــه عقیــدة مــن در حالــت فعلــی مملکــت ،جــز دولــت هیــچ

تجــار مــا نمیتــوان
قــوه قــادر بــه رفــع بحــران نیســت .از ّ
انتظــار داشــت بــازار بــرای محصــوالت ایــران پیــدا کننــد،

تجــار بــازار نشــان بدهــد .نمیتــوان از مــردم
دولــت بایــد بــه ّ

توقــع داشــت طــرح تــازه بــرای محصــوالت فالحتــی مــا
بریزنــد ،مأموریــن متخصــص دولــت بایــد مــردم را راهنمایــی
کننــد .جنــس ارزان بــه عمــل آوردن بســته بــه اصــول علمــی

جدیــد ،طــرق تجارتــی خــوب و مناســب ،کمــی کرایــة پــول یــا

بــه عبارتــی دیگــر کمــی نــرخ تنزیــل اســت کــه آن هــم تــا

درجــة زیــادی مربــوط بــه امنیــت قضایــی اســت .انجــام کــدام

یــک از ایــن شــروط در قــوة مــردم بــی مایــه و بــی اطــاع مــا
اســت؟ بلــه دولــت بایــد اوضــاع پــر نکبــت امــروز مــا را عــوض

کنــد( .عاقلــی)350 ،1369،

ایــن نــگاه بــه دولــت بــه عنــوان تنهــا نجــات دهنــدة اقتصــاد کشــور از عقــب
ماندگــی ،منحصــر بــه داور نبــود بلکــه بســیاری از روشــنفکرانی کــه درک درســتی
از عملکــرد نظــام اقتصــادی نداشــتند ایــن گونــه فکــر میکردنــد .البتــه پیشــنهاد
داور بــرای آن مقطــع زمانــی خــاص از تاریــخ ایــران بــود امــا متأســفانه آفــت ایــن
گونــه تفکــرات هنــوز هــم دامنگیــر بســیاری اهــل فکــر و سیاســتمداران مــا از
آن زمــان تــا کنــون بــوده اســت .بــه هــر صــورت آنچــه را داور در ســال 1305
میگویــد در ســال  1312زمانــی کــه عهــده دار وزارت مالیــه میشــود بــه آن
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عمــل میکنــد .زمــان مســئولیت او بــر ایــن وزارتخانــه ( 1312تــا  )1315در واقــع
نقطــة عطفــی در دولتــی شــدن اقتصــاد ایــران بایــد بــه شــمار آورد .تفکــرات داور و
عملــی کــردن آنهــا از ایــن جهــت بســیار اهمیــت دارد کــه شــاید بتــوان گفــت کــه
از آن زمــان تــا بــه حــال ،در بزنگاههــای مختلــف تاریخــی ،اندیشــه و عمــل غالــب
بــر دولتمــردان ایرانــی بــوده اســت .وجــه غالــب ایــن اندیشــه ،خلــط میــان نقــش
نخبــگان و عمــال دولتــی یــا دیوانســاالران اســت .پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی
در همــه جــای دنیــا بــا ابتــکارات اقلیتــی از نخبــگان «آنترپرنــر» آغــاز میشــود و
هماننــد لکوموتیــوی قطــار عظیــم دیگــر فعــاالن ســاده و عــادی افــراد جامعــه را
بــه دنبــال خــود میکشــد؛ امــا نــه تنهــا هیــچ ضرورتــی نــدارد ایــن اقلیــت نخبــه
دولتمــردان و دیوانســاالران باشــند بلکــه میتــوان گفــت هــر زمــان ایــن اتفــاق
افتــاده معضــات جدیــد و پیچیدهتــری بــر ســر راه پیشــرفت ایجــاد کــرده اســت.
البتــه آنجــا کــه داور از اهمیــت امنیــت قضایــی ســخن میگویــد کام ـ ً
ا بــر حــق
اســت امــا وقتــی بــرای دولــت وظایــف اقتصــادی و تجــاری مشــخصی ،هــر چنــد
موقتــی ترســیم میکنــد مســیر درســتی را نشــان نمیدهــد .الزم بــه تأکیــد اســت
کــه علــی اکبــر داور ســالهای قبــل از تصــدی گــری وزارت مالیــه ،در مقــام وزیــر
عدلیــه اصالحــات عمیــق ،گســترده و شــجاعانهای در مجموعــة قوانیــن و دســتگاه
عدلیــه (قضایــی) ایجــاد کــرده بــود کــه بــرای پیشــرفت عمومــی کشــور بــه ویــژه
در حــوزة اقتصــادی اهمیــت درجــة اول داشــت .مجموعــه قوانینــی کــه در دورة او
تدویــن گردیــد ،از جملــه قانــون مدنــی و قانــون تجــارت از دســتاوردهای بــزرگ
ایــن سیاســتمدار و تکنوکــرات ایــران دوســت اســت کــه جایــگاه واالیــی در تاریــخ
معاصــر بــه او بخشــیده اســت .شــاید موفقیــت چشــمگیر او در عدلیــه بــود کــه رضــا
شــاه را وسوســه کــرد بــرای تحقــق بخشــیدن بــه آرمانهــای اقتصادیــش بــه او
متوســل شــود .از ایــن رو عملکــرد سیاســی و خدمــات داور را بایــد در دو جایــگاه
متفــاوت مــورد داوری قــرار داد.
داور زمانــی کــه بــر مســند وزارت مالیــه نشســت بــر حســب اندیشــههای
اقتصــادی خــود آغــاز بــه تأســیس شــرکتهای دولتــی زیــادی بــه صــورت شــرکت
ســهامی در حوزههــای مختلــف کــرد .از جملــه شــرکتهایی کــه بــه ابتــکار وی
ایجــاد شــد میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :شــرکت ســهامی ســاختمان
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ایــران ،شــرکت ســهامی حمــل ونقــل ،شــرکت ســهامی گلــه داری ،شــرکت قنــد و
شــکر ،شــرکت کبریــت ســازی ،شــرکت نســاجی ،شــرکت آبیــاری ،شــرکت پنبــه،
شــرکت برنــج ،شــرکت پشــم و پوســت ،شــرکت بیمــه و دههــا شــرکت دیگــری کــه
بــه طریــق بازرگانــی اداره میشــدند و تشــریفات دســتگاههای دولتــی را نداشــتند.
تعــداد ایــن شــرکتها بــه  40واحــد رســید( .عاقلــی )274 ،1369،همــان طــور کــه
پیــش از ایــن اشــاره شــد داور در مقالــه خــود در مجلــه آینــده تأکیــد داشــت کــه
هــر کشــور لزومــی نــدارد همــه کاالهــای مــورد نیــاز خــود را خــود تولیــد کنــد،
بنابرایــن وقتــی در مقــام اجرایــی قــرار گرفــت توجــه زیــادی بــه توســعه تجــارت
خارجــی ایــران کــرد .او بــرای ایــن منظــور قراردادهایــی را بــا دو کشــور روســیه و
آلمــان بــه امضــا رســاند .تجــارت بــا آلمــان بــه علــت محدودیتهایــی کــه دولــت
ایــن کشــور بــرای تجــارت خارجــی ایجــاد کــرده بــود چنــدان توســعه نیافــت،
امــا تجــارت بــا شــوروی براســاس معامــات پایاپــای گســترش پیــدا کــرد .دولــت
ایــران در قبــال واردات قنــد و شــکر ،قمــاش ،آهــن آالت ،ســیمان و ماشــینهای
کشــاورزی از شــوروی متعهــد شــد پنبــه ،پشــم ،پوســت ،برنــج و کنــف بــه ایــن
کشــور صــادر کنــد .داور عقیــده داشــت تهیــه و جمــع آوری کاالهــای صادراتــی
بــه شــوروی از عهــده دســتگاههای دولتــی بــا تشــریفات اداری دســت و پاگیــر
آنهــا بــر نمیآیــد لــذا بهتــر اســت چنــد شــرکت بــا ســرمایه دولتــی تأســیس
شــود و هــر کار بــه یکــی از ایــن شــرکتها ســپرده گــردد تــا کارهــا بــا ســرعت
عمــل بیشــتری پیــش رود( .عاقلــی )275-274 ،1369،ایــن شــرکتها در واقــع
وظیفــة ســامان دادن بــه تجــارت داخلــی و خارجــی را بــه عهــده داشــتند .بــرای
تمرکــز بخشــیدن بــه مدیریــت مجموعــه ایــن شــرکتها داور بــه فکــر تأســیس
یــک شــرکت مرکــزی افتــاد .بــه ایــن ترتیــب شــرکت ســهامی مرکــزی از ســوی
دولــت تأســیس شــد کــه مــادر شــرکتهای فرعــی قنــد و شــکر ،پنبــه و پشــم و
پوســت ،برنــج و غیــره بــود و در رأس آنهــا قــرار داشــت( .وکیلــی )37 ،شــرکت
مرکــزی برخــی محصــوالت داخلــی ماننــد برنــج و پنبــه را بــه قیمتهــای باالتــر
از تولیدکننــدگان میخریــد و بــه قیمــت پایینتــر بــه شــورویها میفروخــت.
ایــن سیاســت حمایتــی از تولیــد کننــدگان داخلــی بــا بســتن تعرفــه ســنگین روی
کاالهــای وارداتــی ماننــد قنــد و شــکر و کبریــت تکمیــل میشــد و در ضمــن بــرای
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دولــت نیــز درآمــد چشــمگیری بــرای تأمیــن مالــی خریدهــای زیــان ده داخلــی و
دیگــر هزینههــای دولــت از جملــه هزینههــای عمرانــی ایجــاد میکــرد .داور یکــی
از نخســتین مبتکــران سیاس ـتهای یاران ـهای و حمایتــی در ایــران اســت .البتــه او
ایــن سیاسـتها را بــر حســب شــرایط خــاص و بــه عنــوان اقدامــات موقتــی توجیــه
میکــرد و معتقــد بــود چــون مــردم آشــنا بــه کارهــای اساســی و الزامــات اقتصــاد
مــدرن نیســتند و تشــکیالتی ندارنــد ناگزیــر دولــت بایــد ابتــکار عمــل را بــه دســت
گیــرد .او تأکیــد داشــت کــه دولــت بایــد شــروع کنــد و عم ـ ً
ا فوائــد و چگونگــی
کارهــا را بــه مــردم نشــان دهــد و بعــد بــه تدریــج هــر رشــتهای را بــه مــردم واگــذار
نمایــد( .وکیلــی )95 ،اکثریــت دولتهــا از زمــان داور بــه ایــن ســو ایــن اســتدالل را
در توجیــه مداخــات دولــت در اقتصــاد مطــرح کردهانــد امــا تجربــة تاریخــی نشــان
ی َک َننــد.
داده کــه دولتهــا بــه ایــن آســانیها از داشــتههای اقتصــادی خــود دل نم 
بــه ســخن دیگــر ،ورود دولــت بــه اقتصــاد ملــی بــه راحتــی صــورت میگیــرد امــا
خروجــش از آن ،طــی طریــق معکــوس نیســت و مســائل بســیار پیچیــدهای بــه
همــراه م ـیآورد کــه از آغــاز نمیتــوان تصــور آنهــا را کــرد.
آنچــه داور بــا شــتاب فــراوان انجــام داد موجــب شــد حجــم فعالیتهــای
اقتصــادی دولــت و بودجــة دولتــی در مــدت کوتاهــی بــه شــدت افزایــش یابــد .در
فاصلــة زمانــی  1312تــا  1315کــه داور عهــده دار وزارت مالیــه بــود بودجــة دولــت
تقریبــاً دو برابــر شــد و بــه مبلــغ بیــش از یــک میلیــارد ریــال رســید( .وکیلــی،
 )17تعهــدات ســنگینی کــه وزارت مالیــه در قبــال شــرکتهای دولتــی عریــض و
طویلــی کــه وارد همــه گونــه فعالیتهــای اقتصــادی از کشــاورزی و صنعــت گرفتــه
تــا ســاختمان ســازی و تجــارت شــده بودنــد نهایتــاً مشــکالت عدیــدهای را بــه
لحــاظ مالــی و مدیریتــی بــه وجــود آورد .بــا وخیمتــر شــدن اوضــاع مالــی دولــت
کــه کشــور را در آســتانه ورشکســتگی قــرار داده بــود داور بــه کارشناســان خارجــی
متوســل شــد و از دکتــر شــاخت اقتصــاددان معــروف آلمانــی دعــوت کــرد تــا بــرای
ســر و ســامان دادن بــه اوضــاع مالــی و اقتصــادی بــه تهــران بیایــد .دکتــر شــاخت در
 15آذر  1315وارد تهــران شــد و از بانــک ملــی و مؤسســات اقتصــادی بازدیــد کــرد
و دیدگاههــای خــود را مبنــی بــر ضــرورت تقلیــل مؤسســات اقتصــادی بــرای عــاج
بحــران بــا وزیــر مالیــه در میــان گذاشــت .داور کــه در میــان مشــکالت اقتصــادی
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از یــک طــرف و تنــد خوییهــای رضاشــاه از طــرف دیگــر کالفــه شــده بــود در
 21بهمــن  1315خــود کشــی کــرد .محمــود بــدر کــه در زمــان خــود کشــی داور
معــاون وی بــود و پــس از آن تــا ســال  1318جانشــین او در وزارت مالیــه شــد در
ارزیابــی فعالیــت داور در ایــن وزارتخانــه مینویســد:
در چنــد مــاه وزارت آن مرحــوم کارهــا بــه طــور عــادی جریــان

داشــت پــس از آن یــا در اثــر تلقینــات اشــخاص خــارج یــا

بنــا بــر ســلیقه شــخصی مرحــوم داور شــروع بــه ایجــاد
ســازمانهایی بــه ســبک شــرکت ســهامی نمودنــد .بــه وســیلة

ایــن شــرکتها یــک قســمت از فعالیتهــای اقتصــادی کشــور
را کــه معمــوالً توســط افــراد بــا ســرمایههای خصوصــی انجــام
میگردیــد بــه دســت گرفتــه و دامنــة ایــن عمــل بــه تدریــج

توســعه داده میشــد تــا جایــی کــه در ســالهای اخیــر بیشــتر

اوقــات شــخص خــود آن مرحــوم و همــکاران مؤثــر آن متوجــه و

مصــروف ایــن فعالیتهــا کــه در هیــچ تاریــخ عهــده دار آنهــا

نبــود میگردیــد .ایــن رویــه بــه دخالــت در امــور اقتصــادی کــه

بــه نــام «اتاتیســم»[دولتمداری] مشــهور و در ســالهای قبــل
از جنــگ دوم در غالــب کشــورهای جهــان کــه حکومتهــای

دیکتاتــوری در آنهــا برقــرار بــود حکمفرمــا و معمــول گردیــده

بــود بــه اشــکال مختلــف جلوهگــر میگردیــد .در ایــران آن
زمــان نیــز طرفدارانــی داشــت و مرحــوم داور آن را در زمــان

تصــدی خــود در وزارت دارایــی بــه تدریــج عملــی نمونــد.

(عاقلــی)355 ،1369،

پــس از فــوت داور محمــود بــدر جانشــین او در وزارت مالیــه شــد و بــه رغــم
اینکــه بــا «اتاتیســم» اقتصــادی بنــا بــه گفتــة خــود میانــه خوبــی نداشــت و آن
را خــاف رأی دانشــمندان اقتصــادی میدانســت امــا رویــة وی را تــا ســه ســال
بعــد ادامــه داد .تــا زمانــی کــه بــدر در مصــدر امــور بــود شــرکت مرکــزی و ســایر
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شــرکتهای دولتــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد .علــی وکیلــی کــه از آغــاز تــا
پایــان کار شــرکت مرکــزی در رأس ایــن تشــکیالت قــرار داشــت معتقــد اســت کــه
ســبب بقــای شــرکت مرکــزی و ســایر شــرکتهای دولتــی حمایــت رضــا شــاه
بــوده اســت( .وکیلــی )101،واقعیــت ایــن اســت کــه رضــا شــاه نــه دانــش سیاســی
عمیقــی داشــت و نــه بــه طریــق اولــی دانــش اقتصــادی تــا خــود بتوانــد سیاســت
اقتصــادی معینــی را پیــش ببــرد .او مــرد عملگــرای جــاه طلبــی بــود کــه بــه
خواســتههای ناسیونالیســتی و تجــدد طلبانــة نخبــگان و روشــنفکران جامــة عمــل
پوشــید .در هــر صــورت ،نتیجــة دولتــی کــردن اقتصــاد ایــن بــود کــه ســرمایههای
بخــش خصوصــی کشــور نتواننــد بــه طــور شایســتهای در خدمــت توســعه اقتصــاد
ملــی قــرار گیرنــد.
ثروتمنــدان بــه جــای ســرمایهگذاری در صنایــع یــا مؤسســات
بازرگانــی بــه خریــداری زمیــن میپرداختنــد و بقیــه ثــروت

نقــد خــود را در بانکهــای خــارج بــه ودیعــه میگذاشــتند.

بــه ایــن جهــت یکــی از بــد نامیهــای ایــران در ســالهای
پــس از جنــگ دوم جهانــی ایــن بــود کــه برخــی از ایرانیــان
پولهــای کالنــی را در بانکهــای ســوئیس و ســایر کشــورها

بــه ودیعــه گــذارده بودنــد( .آوری ،جلــد دوم)114 ،

ایــن واقعیــت البتــه نشــان دهنــدة غیــر مؤثــر بــودن سیاســت کنتــرل جریــان
ارز و انتقــال آن بــه خــارج از کشــور هــم بــود.

فصل پنجم

دهه  1320و گسرتش
روشنفکریچپ
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جنــگ جهانــی دوم هماننــد جنــگ جهانــی اول پیامدهــای بســیار شــومی بــرای
کشــور مــا داشــت .بــه رغــم اینکــه ایــران در هــر دو جنــگ اعــام بیطرفــی کــرده
بــود امــا محــل تاخــت و تــاز کشــورهای در گیــر در ایــن دو جنــگ شــد و خســارات
مــادی و معنــوی زیــادی بــه آن وارد آمــد .دو ســال پایانــی ســلطنت رضــا شــاه
مصــادف بــا جنــگ بینالمللــی دوم بــود؛ امــا تأثیــر فاجعــه بــار جنــگ بــر ایــران
بــا اشــغال کشــورمان از ســوی نیروهــای نظامــی متفقیــن (شــوروی و بریتانیــا) در
تابســتان ســال  1320و مداخــات آنهــا در امــور داخلــی ،ابعــاد بــی ســابقهای
گرفــت بــه طــوری کــه شــیرازة نظــام سیاســی و اقتصــادی کشــور بــه کلــی از هــم
پاشــید .دیکتاتــوری تــوأم بــا ثبــات سیاســی دوران رضــا شــاه جــای خــود را بــه
دموکراســی ناپایــداری داد کــه آمــدن و رفتــن کابینههــای متزلــزل ،بــی ثبــات و
کوتــاه مــدت نتیجــة طبیعــی آن بــود .رضــا شــاه کــه از ســوی متفقیــن مظنــون بــه
طرفــداری از آلمانهــا شــده بــود وادار بــه اســتعفا شــد و محمــد رضــا پســر ارشــد،
جــوان و بیتجربــة او جــای پــدر را گرفــت.
رضاشــاه یــک نظامــی حرف ـهای (قــزاق) بــود و بــه نظامــی بــودن خــود فخــر
میفروخــت .بخــش عمــدهای از تبلیغــات سیاســی رژیــم وی بــر عظمــت ارتــش
ایــران تأکیــد داشــت .او در طــول ســلطنت خــود همه ســاله بخــش بزرگــی از بودجه
دولــت را بــه توســعه ارتــش و نظامــی گــری اختصــاص داد .او بــا ادغــام نیروهــای
نظامــی متفــرق قــزاق و ژاندارمــری ارتــش واحــد جدیــدی بــه شــیوه کشــورهای
کمــی و کیفــی آن همــت گماشــت .نظامیــان
غربــی بــه وجــود آورد و بــه گســترش ّ
ایــران از  42هــزار نفــر در ســال  1309بــه بیــش از  105هــزار نفــر در ســال  1316و
 127هــزار نفــر در ســال  1320رســیدند کــه در  18لشــگر ســازماندهی شــده بودنــد
و قابلیــت بســیج  400هــزار نفــر نیــز وجــود داشــت( .کرونیــن )74 ،بــا توجــه بــه
جمعیــت آن زمــان ایــران کــه بــرای ســال  1320کمتــر از  15میلیــون نفــر تخمیــن
زده میشــود (بــاری یــر ،)38،ایــن تعــداد نیــروی نظامــی چشــمگیر اســت .تأمیــن
مالــی نیــروی انســانی و تجهیــزات ایــن ارتــش بــزرگ هزینههــای زیــادی بــرای
بودجــه دولــت در بــر داشــت .در تمــام دوران ســلطنت رضــا شــاه ،وزارت جنــگ
بیشــترین ســهم را در میــان کلیــه وزارت خانههــا داشــت .در ســالهای اولیــه
ســلطنت ســهم وزارت جنــگ از کل بودجــه عمومــی بیــش از  40در صــد بــود و در
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ســالهای پایانــی ایــن نســبت بــه زیــر  30در صــد کاهــش یافــت امــا بــا توجــه
بــه ایــن کــه در ایــن ســالها هزینههــای خریــد وســائل نظامــی از محــل بودجــه
اختصاصــی تأمیــن میشــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در کل دورة رضــا شــاه
بیــش از  30در صــد بودجــه عمومــی بــه هزینههــای نظامــی اختصــاص داشــت.
(بــاری یــر )93-92 ،بعــاوه ،اجــرای طــرح ســربازی اجبــاری و تبلیغــات گســترده
دربــارة عظمــت و قــدرت ارتــش کــه آن را نمــاد وحــدت ملــی معرفــی میکــرد
ناسیونالیســم رضــا شــاهی را در انظــار عمومــی بــه قــدرت ارتــش گــره زده بــود.
بــا ایــن توصیفــات ارتــش ایــران بــه رغــم دســتور رضاشــاه بــرای مقابلــه بــا
اشــغالگران فقــط ســه روز توانســت در برابــر تجــاوز نیروهــای متفقیــن (شــوروی و
بریتانیــا) بــه ایــران در ســوم شــهریور  1320ایســتادگی کنــد .دولــت منصــور در روز
پنجــم شــهریور اســتعفا داد و بــه جــای او محمــد علــی فروغــی نخســت وزیــر شــد.
در جلســه روز ششــم شــهریور ،هیئــت دولــت جدیــد تصمیــم بــه «تــرک مخاصمــه»
گرفــت( .عاقلــی ،1384،جلــد دوم )330-329 ،شکســت بــرق آســای نیروهــای
نظامــی ایــران کــه از ســوی رژیــم پهلــوی نمــاد اســتقالل و غــرور ملــی معرفــی
شــده بــود موجــب سرشکســتگی رژیــم و جریحــه دار شــدن احساســات ملــی شــد.
بــا اســتعفا و خــروج رضــا شــاه از ایــران ،بســیاری از روشــنفکران و تجــدد خواهانــی
کــه از برآمــدن او حمایــت کــرده و البتــه از دیکتاتــوریاش ناخشــنود بودنــد زبــان به
انتقــاد گشــودند .فضــای سیاســی ناشــی از خــروج دیکتاتــور و خــاء قــدرت ،آزادی
تــوأم بــا هــرج و مرجــی را پدیــد آورد کــه یــاد آور دورههای نخســت پــس از پیروزی
نهضــت مشــروطه بــود بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار رادیکالیســمی کــه از ایــن اوضاع
ســر بــرآورد منحصــر بــه چپهــا نبــود بلکــه ملــی گرایــان (ناسیونالیس ـتها) نیــز
ســهم مهمــی در آن داشــتند .منتقــدان ناسیونالیســت مدعــی شــدند کــه رضاشــاه را
عوامــل بیگانــه (انگلیسـیها) بــر ســر کار آوردنــد و دیکتاتــوری دوران وی در واقــع
محصــول توطئــة اجنبیهــا بــود .آنهــا ناسیونالیســم دوران رضاشــاهی را دروغیــن
توصیــف کردنــد و ملــی گرایــی واقعــی را در تقابــل بــا هرگونــه نفــوذ سیاســی
بیگانــگان دانســتند .بــا توجــه بــه ایــن کــه رضــا شــاه عامــل انگلیس ـیها معرفــی
میشــد بنابرایــن ملــی گرایــی در عمــل طبیعت ـاً رنــگ و بــوی ســتیز بــا بریتانیــا
بــه خــود گرفــت .از ســوی دیگــر بــا برافتــادن رژیــم رضاشــاهی نیروهــای مخالــف
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چــپ کــه بخــش مهمــی از آنهــا در زنــدان بودنــد فرصــت حضــور در صحنــة
سیاســی کشــور را یافتنــد .رادیکالیســم چــپ ایــن بــار برخــاف دوران مشــروطیت
بــه پشــتیبانی همســایة شــمالی (روســیة شــوروی) دلگــرم بــود امــا بــا توجــه بــه
شــرایط خــاص زمانــه ابتــدا در لبــاس ناسیونالیســتی بــه صحنــه آمــد .چپهــا بــا
پایــان گرفتــن جنــگ دوم جهانــی مدعــی شــدند کــه دشــمن اصلــی ملــت ایــران
تنهــا امپراتــوری بریتانیــا نیســت بلکــه کل دنیــای ســرمایهداری غــرب و در رأس
آن ایــاالت متحــده آمریــکا اســت .بــه عقیــدة آنهــا اســتقالل واقعــی سیاســی و
اقتصــادی کشــور نهایت ـاً بــا بریــدن از دنیــای ســرمایهداری غــرب و پیوســتن بــه
جبهــة سوسیالیســم امکانپذیــر اســت.
 -1-5ایدولوژی اقتصادی مارکسیستهای ایرانی
و تأثیر آن بر تصمیمات حکومتی
بالفاصلــه پــس از فروپاشــی دیکتاتــوری رضاشــاه در شــهریور  ،1320مبــارزان
چپگــرا گــرد هــم آمدنــد و حــزب تــودة ایــران را در مهــر مــاه همــان ســال
تشــکیل دادنــد .بــه رغــم ایــن کــه بخــش مهمــی از ایــن افــراد مارکسیس ـتهای
گــروه ارانــی بودنــد کــه بــه دنبــال عفــو عمومــی ،تــازه از زنــدان آزاد شــده بودنــد
امــا نــه تنهــا نــام حــزب کمونیســت را بــر تشــکیالت سیاســی خــود نگذاشــتند
بلکــه مــرام نامــه آن را هــم طــوری نوشــتند کــه عمدت ـاً حکایــت از گرایشهــای
دمکراتیــک ،ترقــی خواهانــه ،ضــد اســتعماری و ضــد امپریالیســتی داشــت .دو علــت
اصلــی بــرای ایــن کار ذکــر کردهانــد ،یکــی مالحظــات تاکتیکــی بــرای دور زدن
قانــون «مجــازات مقدمیــن علیــه امنیــت و اســتقالل مملکــت» مصــوب  22خــرداد
 1310کــه فعالیتهــای بــا مــرام اشــتراکی (کمونیســتی) را ممنــوع کــرده بــود
(ذبیــح)141 ،؛ و دیگــری توصیــة «کمینتــرن» بــه مارکسیســتهای ایرانــی کــه
تشــکیل حــزب کمونیســت را بــه مصلحــت ندانســته و بــر فعالیــت تحــت پوشــش
ملــی و غیــر کمونیســتی تأکیــد میورزیــد( .اســکندری )322-320 ،در واقــع ،بنیــان
حــزب تــودة ایــران ابتــدا بــه زعامــت ســلیمان میــرزا اســکندری و در منــزل وی
ریختــه شــد ،کســی کــه بــه رغــم داشــتن اندیشـههای سوسیالیســتی و پشــتیبانی
از سیاســتهای اتحــاد شــوروی گرایشــات ملــی گرایانــه و مذهبــی هــم داشــت.
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ســلیمان میــرزا از مشــروطه خواهــان قدیمــی و وجیــه الملّــهای بــود کــه بــودن
او در رأس حــزب میتوانســت بــه موقعیــت و نفــوذ آن میــان مــردم کمــک
کنــد( .اســکندری )311 ،بــه ایــن ترتیــب حــزب تــوده بــا وجهــة ملــی گرایانــه،
ترقــی خواهانــه و ضــد اســتعماری شــکل گرفــت و بــه ســرعت اکثریــت بزرگــی از
تحصیلکــردگان ،روشــنفکران و نویســندگان را بــه خــود جــذب کــرد.
در رســالة «حــزب تــودة ایــران چــه میگویــد و چــه میخواهــد» از انتشــارات
کمیســیون تبلیغــات حــزب تــوده بــه قلــم احمــد قاســمی ،مرامنامــه حــزب تشــریح
شــده اســت .مــاده  1مرامنامــه ناظــر بــر اســتقالل و مبــارزه بــا اســتعمار اســت:
حفــظ اســتقالل و تمامیــت ایــران و مبــارزه بــر علیــه هــر
گونــه سیاســت اســتعماری نســبت بــه کشــور ایــران بــر طبــق

اصــل معــروف «آزادی و اختیــار ملتهــا در تعییــن سرنوشــت

خویــش».

نویســنده رســاله در توضیــح مفهــوم اســتقالل ،آن را نفــی تحمیــل اراده خارجــی
بــر ملــت ایــران میدانــد و ایــن کــه ملــت بــه هــر طریقــی کــه خــودش صــاح
میدانــد کشــور خــود را اداره کنــد؛ و در ادامــه مینویســد:
از روزی کــه انحطــاط کامــل ایرانــی شــروع شــد و تمــدن
اروپایــی بــه مرزهــای کشــور مــا رســید اســتقالل واقعــی

ملــت ایــران بــر بــاد رفــت ،همیشــه تحــت تأثیــر دولتهــای
بیگانــه قــرار گرفــت و هــر وقــت بــرای مصالــح خویــش قدمــی
برداشــت بــه توســط دولتهــای اســتعمار طلــب متوقــف

شــد .مــا دربــارة نفــوذ شــوم بیگانــگان در کشــور محتــاج
تفصیــل نیســتیم .همــة هموطنــان مــا آن را حــس میکننــد

و از آن بیزارنــد .از ایــن جهــت حــزب تــوده ایــران اســتقالل

ایــران را در ســر لوحــه مــرام خویــش قــرار داده اســت .منتهی
مــا اســتقالل را بــه آن معنــای محــدودی کــه بعضیهــا بــه

 186اقتصاد و دولت در ایران

آن میدهنــد نمیفهمیــم  . ...اســقالل حقیقــی یــک ملــت را

فقــط بــا قــرار داد سیاســی نمیتــوان تضمیــن کــرد .اســتقالل
حقیقــی وقتــی صــورت عملــی بــه خــود میگیــرد کــه بــا

تضمیــن حقیقــی یعنــی بــا اســتقالل اقتصــادی تــوأم باشــد... .

ملتــی کــه دارای صنایــع جدیــد نیســت و بــه محصــوالت ملت
دیگــر احتیــاج مبــرم دارد ،ملتــی کــه ســرمایههای ملــت

دیگــر ،سرچشــمههای اقتصــادی و حیاتــی او را در دســت
گرفتــه ناچــار اســت کــه تابــع ارادة آن ملــت باشــد و گرنــه

هســتی وی در خطــر خواهــد افتــاد  ...بایــد ایــن کشــور کهــن
ســال را از ایــن عقــب ماندگــی بیــرون آورد ،بایــد صنایــع
عهــد عتیــق را کنــار گذاشــت و دوشــادوش دنیــای صنعتــی
قــدم نهــاد ،بایــد کاری کــرد کــه زندگــی اقتصــادی ایــران در

دســت خــود او باشــد .فقــط آن وقــت اســت کــه میتــوان
اســتقالل حقیقــی را تضمیــن نمــود( .اســناد تاریخــی  ،...جلــد
اول)179-178 ،

نویســنده رســاله در ادامــه بــه تشــریح مفهــوم اســتعمار میپــردازد و مطابــق
نظریــة مارکسیســتی آن را بــه توســعه ســرمایهداری غــرب بــه منظــور یافتــن منابــع
ثــروت و بازارهــای جدیــد نســبت میدهــد .اســتعمار گــران بــرای غــارت دیگــر
مناطــق و جوامــع دنیــا اقــدام بــه اســتخراج معــادن ،کشــیدن راه آهــن ،حفــر کانــال
و غیــره پرداختنــد و اســم ایــن اقدامــات را «اســتعمار» یعنــی آبــاد کــردن گذاشــتند
در حالــی کــه هــدف نهانــی آنهــا غــارت کــردن و بــه بردگــی کشــاندن هــر چــه
بیشــتر دیگــر ملتهــا بــود .بــه عقیــدة نویســنده:
امــا ایــران هــم از ممالکــی اســت کــه پیوســته مــورد نظــر

ســرمایهداران بــوده و بــه تیــر رس اســتعمار رفتــه اســت.
آنچــه تاکنــون ایــران را از ایــن اســتعمار رهایــی داده رقابــت

ســرمایهداران بــزرگ عالــم بــوده اســت ولــی ایــن خطــر رفــع
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نشــده و در کمیــن مــا اســت .از طــرف دیگــر ایــن وضــع نیمــه
مســتقل و ایــن ناتوانــی اقتصــادی کــه مــا تاکنــون داشــتهایم

مــا را در وضعیتــی نــگاه داشــته کــه نوعــی اســتعمار محســوب
میشــود .مــا همانطــور کــه در قســمت راجــع بــه اســتقالل

شــرح دادیــم بــا ایــن وضعیــت مبــارزه میکنیــم و بــه هیــچ
وجــه حاضــر نیســتیم کــه منابــع ثــروت کشــور مــا بــه معــدة

پــر اشــتهای ســرمایهداران ریختــه شــده و اســتقالل سیاســی

مــا بــا نابــودی اســتقالل اقتصــادی نابــود گــردد( .اســناد
تاریخــی ،جلــد اول)181-180 ،

پیونــد زدن اســتقالل سیاســی بــه اســتقالل اقتصــادی و طــرح ایــن موضــوع
کــه ایــران در تیــر رس اســتعمار بــوده و در حقیقــت در وضعیــت نیمــه مســتقل
اســت کــه نوعــی اســتعمار محســوب میشــود گفتــاری اســت کــه از ایــن زمــان
بــه بعــد وجــه غالــب در میــان روشــنفکران و تحصیلکــردگان پیــدا میکنــد و تأثیــر
تعییــن کننــدهای بــر زندگــی سیاســی ایرانیــان میگــذارد .طبــق ایــن گفتــار بــرای
رســیدن بــه اســتقالل کامــل سیاســی بایــد ابتــدا بــه اســتقالل اقتصــادی دســت
یافــت و بــرای ایــن منظــور بایــد ایــران را از تیــررس ســرمایهداران اســتعمارگر دور
کــرد .بــه ســخن دیگــر ،ســرمایهداری موجــب میشــود ایــران بــه دامــن اســتعمار
گــران غربــی بیافتــد و اســتقالل سیاســی کشــور نابــود شــود .بــا ایــن توصیفــات
پرســش مهــم ایــن اســت کــه اگــر ســرمایهداری غربــی منشــأ اســتعمار و بدبختــی
اســت پــس بــرای تأســیس صنایــع جدیــد و تأمیــن اســتقالل اقتصــادی کــه مــورد
نظــر مرامنامــة حــزب اســت چــه بایــد کــرد؟ در مرامنامــه پاســخ روشــنی بــه ایــن
پرســش نمیتــوان پیــدا کــرد؛ امــا نتیجــه منطقــی ایــن گفتــار ضــد ســرمایهداری
روی آوردن بــه سوسیالیســم اســت منتهــی چــون حــزب تــوده ،بــه دالیلــی کــه
پیــش از ایــن اشــاره شــد ،خــود را از منتســب کــردن بــه کمونیســم بــر حــذر
مـیدارد از پاســخ صریــح بــه ایــن پرســش مهــم طفــره مـیرود و منویــات خــود را
بــا اشــاراتی بــه برخــی اصالحــات در زمینههــای اقتصــادی مختلــف بیــان میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه در اوایــل دهــه  1320نزدیــک بــه  80درصــد جمعیــت
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ایــران را روســتاییان تشــکیل میدادنــد و حــدود  50در صــد محصــول ناخالــص
ملــی در ایــن بخــش تولیــد میشــد (باریــر ،صــص  36و  ،)81اصالحــات در ایــن
بخــش اهمیــت سیاســی و اقتصــادی زیــادی داشــت .از ایــن رو بخشــی از مرامنامــه
حــزب بــه «اصالحــات الزم در طــرز اســتفاده از زمیــن و زراعــت جهــت بهبــود
وضــع دهقانــان» اختصــاص دارد .در تشــریح ایــن وضــع در رســاله حزبــی آمــده
کــه وضعیــت فالکــت بــار دهقانــان ایــران دو علــت دارد یکــی آنکــه افزارهــای
کشــاورزی دهقانــان ایــران خیلــی ناقــص و ابتدایــی اســت؛ دیگــر آنکــه دهقانــان
ایــران بهــرهای از مالکیــت ندارنــد( .اســناد ،جلــد اول )218،نویســنده رســاله معتقــد
اســت عقــب ماندگــی ابزارهــای زراعــت و تکامــل نیافتــن آنهــا ناشــی از بــی بهــره
مانــدن کشــاورز از ثمــرة کار خویــش اســت کــه موجــب میشــود «اســتعدادهایش
را در بهبــود افزارهــا و افزایــش محصــول» بــه کار نگیــرد؛ بنابرایــن:
یگانــه راه چــاره در این اســت کــه اوالً دهقانــان از ثمرة دســترنج
خویــش بهره ور باشــند تــا در بهبــود افــزار کار و افزایــش میزان

محصــول بکوشــند و اســتعداد خــود را در ایــن راه بــه کار برنــد.
ثانیــ ًا دولــت کــه ایــن همــه مالیــات کمــر شــکن از آنهــا
میگیــرد و چرخهــای خــود را بــه قــدرت آنهــا میچرخانــد
افزارهــای جدیــد کشــاورزی را خریــداری نمــوده در دســترس

اســتفاده آنهــا بگــذارد و فقــط اجــاره ناچیــزی از ایــن بــاب

دریافــت کنــد .البتــه در ایــن امــر هــم برخــاف شــیوهای کــه

همیشــه در کارهــای دولــت مرســوم بــوده اســت ،نبایــد بــه زور
متوســل شــد بلکــه بایــد فوائــد افزارهــای جدیــد کشــاورزی را
عم ـ ً
ا بــه دهقانــان نشــان داد و آنهــا را بــه وســائل گوناگــون

بــه قبــول فنــون جدیــد کشــاورزی تشــویق کــرد .ممکن اســت
دولــت افزارهــای نویــن و فنــون جدیــد کشــاورزی را در چنــد

نقطــة هــر شهرســتان در امــاک خالصــه بــه معــرض نمایــش

گذاشــته طــرز کشــاورزی جدیــد و فوائــد آن را بــه دهقانــان

نشــان بدهــد( .اســناد تاریخــی ،جلــد اول)220،
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راه چــارة ارائــه شــده از ســوی حــزب تــوده بــرای اصــاح وضعیــت کشــاورزی
بــی شــباهت بــه نســخة علــی اکبــر داور در خصــوص صنعــت نیســت ،هــر دو بــر
پیشــگام بــودن دولــت بــرای انتقــال افزارهــای جدیــد یــا بــه اصطــاح امــروزی
تکنولــوژی پیشــرفته تأکیــد میورزنــد .وانگهــی دولــت در زمــان رضاشــاه چنیــن
کاری را در مناطــق مختلــف بــا آوردن ماشــین آالت و تراکتــور انجــام داده
بــود امــا چنــدان نتیج ـهای عایــد کشــاورزان نشــده بــود ،امــا نویســندة رســاله
عــدم موفقیــت ایــن طــرح را تــرس دهقانــان از کارشــکنیهای دولــت و نیــز
برخوردارنشــدن آنهــا از ثمــرة کارشــان نســبت مــیداد .بنابــر ایــن راه چــاره
در مرامنامــه بــه ایــن صــورت آمــده« :واگــذاری بالعــوض امــاک شــاه ســابق و
خالصجــات دولتــی بــه دهقانــان بــی چیــز ».در توضیــح ایــن مــاده آمــده کــه
رضــا خــان امــاک خــود را بــه دو طریــق بــه چنــگ آورده :یــا بــه زور آنهــا را
از فئودالهــا و مالکیــن بــزرگ غارتگــر گرفتــه یــا از دهقانــان تنــگ دســتی کــه
مالــک حقیقــی امالکشــان بودنــد و روی آنهــا زحمــت میکشــیدند« .حــال اگــر
ملکهــای رضــا خــان بطــور کلــی میــان دهقانــان بــی چیــز تقســیم شــود ایــن
دهقانــان غــارت شــده نیــز بــه ملــک خویــش خواهنــد رســید و ایــن عمــل موافــق
عدالــت اجتماعــی خواهــد بــود ».بعــاوه دولــت بایــد خالصجــات دولتــی را بــا
خریــد ماشــین آالت و لــوازم جدیــد کشــاورزی بــه مــزارع نمونــه تبدیــل کنــد
و پــس از ایجــاد تســهیالت رفاهــی ماننــد ماننــد مــدارس و امکانــات پزشــگی،
آنهــا را بــه دهقانــان واگــذار نمایــد و آنهــا را از عقــب ماندگــی بیــرون بیــاورد».
در ایــن صــورت بدیهــی اســت کــه هــم بــه صرفــه دهقانــان خواهــد بــود و هــم به
صرفــه دولــت؛ زیــرا کــه دهقــان از اســتثمار وحشــیانه امــروزی رهایــی مییابــد
و بــا وســائل مذکــور میتوانــد وارد مرحلــه نویــن کشــاورزی گردیــده محصــول
کار خــود را چندیــن برابــر گردانــد و ســهم بیشــتری بــه دولــت بدهــد( .اســناد
تاریخــی ،جلــد اول )225-224 ،گذشــته از امــاک رضــا خــان و خالصجــات
دولتــی کــه اختیــار تصمیمگیــری دربــارة آنهــا در دســت حاکمیــت اســت،
توصیههایــی هــم دربــاره مالکیــت ارضــی بــه طــور کلــی صــورت میگیــرد و آن
«خریــداری امــاک بــه وســیلة دولــت و واگــذاری آنهــا بــه زارعیــن بــه اقســاط
اســت ».در توضیــح ایــن مــاده از مرامنامــه آمــده:
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بدیهــی اســت کــه اگــر بخواهیــم بــرای بهبــود حــال دهقانــان
اقــدام اساســی انجــام دهیــم بایــد ایــن ملکــداران بــزرگ را

کــه ثمــره دســترنج زارعیــن نصیــب معــدة پــر اشــتهای آنهــا

میشــود از ســر دهقانــان برداریــم؛ امــا چــون ایــن اشــخاص

امــروز بــه نــام مالــک معروفنــد بــرای اینکــه اصــل مالکیــت

از هــر حیــث محفــوظ بمانــد برنامــة حــزب تــودة ایــران ایــن
اســت کــه امــاک آنهــا بــه قیمــت عادالنــه بــه توســط دولــت

خریــداری شــود تــا بــه مالکیــت ملکــداران مذکــور هــم

لطمــهای وارد نیایــد( .اســناد تاریخــی ،جلــد اول)226 ،

حــزب تــوده در واقــع مشــروعیتی بــرای مالکیتهــای بــزرگ قائــل نیســت امــا
چــون نمیخواهــد متهــم بــه داشــتن مــرام اشــتراکی یــا کمونیســتی شــود کــه
برخــی از مخالفــان از جملــه ســید ضیاالدیــن طباطبایــی بــه آن وارد میکردنــد
راه حلهــای معتدلتــری را پیشــنهاد میکنــد و اصــل مالکیــت را زیــر ســؤال
نمیبــرد .ایــن راه حــل اصالحــی حــزب تــوده را محمــد رضاشــاه در اوایــل
دهــه  1340بــا تغییــرات اندکــی بــه اجــرا گذاشــت .اشــکال اساســی ایــن گونــه
پیشــنهادات اصالحــی ظاهــر الصــاح نادیــده گرفتــن نقش اقتصــادی مهــم مالک در
چرخــة تولیــد کشــاورزی اســت کــه خــاء آن و ناتوانــی نهادهــای دولتــی بــرای پــر
کــردن آن نتایــج تأســف بــاری را ممکــن اســت بــه همــراه بیــاورد .تجربــة اصالحــات
ارضــی در ســالهای  1340تأییــدی بــر ایــن مدعــا اســت.
از دیگــر پیشــنهادات اصالحــی اقتصــادی در مرامنامــة حــزب تــوده مربــوط بــه
نظــام مالیاتــی اســت مبنــی بــر ایــن کــه مالیــات بــر مصــرف کاهــش یافتــه و
مالیــات بــر درآمــد تصاعــدی برقــرار شــود .پیشــنهاد دیگــر تقویــت انحصارهــای
دولتــی و مداخلــة بیشــتر دولــت در امــو اقتصــادی اســت .نویســنده در تفســیر
مرامنامــه مینویســد:
مــا برخــاف طرفــداران محتکریــن معتقدیــم کــه دولــت بایــد

در امــور تجارتــی مداخلــه نمایــد و از ایــن جهــت بــا تقویــت

دهه  1320و گسترش روزافزون روشنفکری چپ و بیگانه ستیز 191

انحصارهــای دولتــی موافقیــم زیــرا کــه اگــر ســود سرشــاری که

بــه جیــب یــک مشــت ســفته بــاز ریختــه میشــود عایــد خزانه
دولــت گــردد بدیهــی اســت کــه بــه صرفــة تــوده خواهــد بــود،

از طــرف دیگــر چــون دولــت میتوانــد بــه حوائــج تــوده وقــوف

بیشــتر داشــته باشــد و در امــور تجارتــی نیــز نظــم اجتماعــی را

در نظــر بگیــرد از هــرج و مــرج اقتصــادی تــا حــدی جلوگیــری

خواهــد شــد( .اســناد تاریخــی ،جلــد اول)270 ،

البتــه نویســنده انحصارهــای دولتــی بزرگــی را کــه در زمــان رضــا شــاه تشــکیل
شــده بودنــد بــه دلیــل رســوخ عمیــق رشــوه و اختــاص در آنهــا تخطئــه میکنــد
و توجــه نــدارد کــه طبــق منطــق اقتصــادی هــر انحصــاری کــه در امــور تجارتــی
بــه وجــود آیــد زمینــه ســاز فســاد خواهــد بــود صرفنطــر از ایــن کــه چــه کســی یــا
چــه حزبــی در رأس امــور باشــد.
پیشــنهاد اقتصــادی دیگــر مرامنامــه «تأســیس شــرکتهای تعاونــی مصــرف
و تولیــد بــرای دهقانــان ،کارگــران ،کارمنــدان و پیشــه وران» اســت .در توضیــح
و توجیــه شــرکتهای تعاونــی آمــده کــه دو عامــل باعــث گرانــی کاالهــا
میشــود یکــی ســودی کــه ســرمایه گــذار بــرای تولیــد کاال مطالبــه میکنــد و
دیگــری ســود تاجــری کــه واســط میــان تولیــد کننــده و مصــرف کننــده اســت.
شــرکتهای تعاونــی در واقــع میتواننــد ایــن دو عامــل را از میــان برداشــته
یــا الاقــل از تأثیــر آنهــا بکاهنــد .بــه ســخن دیگــر مصــرف کننــدگان بــا اتحــاد
بــا یکدیگــر و هــر کــدام بــا گذاشــتن ســهم کوچکــی میتواننــد ابتــدا شــرکت
تعاونــی مصــرف تشــکیل دهنــد و نقــش تاجــر واســط را حــذف کننــد و نهایت ـاً
میتواننــد بــا توســعه فعالیتهــا و افزایــش ســرمایه خــود نقــش ســرمایه گــذار
تولیــد کننــده را نیــز خــود بــه عهــده گیرنــد .درشــرکتهای تعاونــی دو قاعــده
اساســی بایــد مراعــات گــردد ،یکــی ایــن کــه بــر ســرمایة اعضــا ســودی تعلــق
نمیگیــرد و ســود آن همــان تفــاوت قیمــت در اجنــاس مــورد مصــرف اســت؛
دیگــر ایــن کــه تمــام اعضــا بــدون در نظــر گرفتــن تعــداد سهامشــان بایــد بــا
یکدیگــر برابــر باشــند و در ادارة امــور شــرکت بیــش از یــک رأی نداشــته باشــند.

 192اقتصاد و دولت در ایران

شــارح مرامنامــه کارکــرد غیــر اقتصــادی ایــن دو اصــل بنیــادی تعاونــی را توضیــح
نمیدهــد کــه اگــر نفــع اعضــای تعاونــی صرفـاً اســتفاده از تفــاوت بهــای اجنــاس
مــورد مصــرف باشــد و هــر عضــو صرفنظــر از تعــداد ســهام و میــزان آوردهاش یــک
رأی داشــته باشــد چــه انگیــزهای بــرای آورده بیشــتر و انباشــت ســرمایه و توســعة
فعالیتهــای تعاونــی وجــود خواهــد داشــت؟ حاکــم بــودن همیــن منطــق غیــر
اقتصــادی بــر شــرکت تعاونــی موجــب شــده کــه فعالیــت ایــن نــوع شــرکتها
در هیــچ جــای دنیــا تــوأم بــا موفقیــت نباشــد و تــداوم حیــات آنهــا وابســته بــه
کمکهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم دولتهــا باشــد .آنچــه در توضیــح مرامنامــه
آمــده درســت برعکــس ایــن واقعیتهــا را القــاء میکنــد و میگویــد تعاونیهــا
«در ممالــک دموکراســی رواج یافتــه و در کشــورهای مترقــی رو بــه کثــرت و
توســعه مـیرود و تأثیــر فراوانــی در اوضــاع رقــت بــار مصــرف کننــدگان دارد؛ امــا
در ایــران تاکنــون طرفــداری پیــدا نکــرده زیــرا کــه کســی در فکــر اصــاح اوضــاع
نبــوده اســت( ».اســنادتاریخی ،جلــد اول)273-271 ،
همــان گونــه کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد حــزب تــودة ایــران بــه رغــم
اینکــه کادر رهبــری آن را عمدتــاً چپگرایــان مارکسیســت تشــکیل میدادنــد
فعالیتهــای خــود را بــا طــرح آرمانهــا و شــعارهای ناسیونالیســتی و اســتقالل
طلبانــه آغــاز کــرد و البتــه الزمــة تحقــق آنهــا را صریح ـاً یــا تلویح ـاً روی آوردن
بــه سیاسـتهای سوسیالیســتی بــه ویــژه در بخــش اقتصــادی دانســت .آنچــه ایــن
حــزب دربــارة اصــاح نظــام اقتصــادی کشــور تبلیــغ میکــرد و شــدیدا ً مــورد
اســتقبال روشــنفکران و تحصیلکــردگان قــرار میگرفــت بــه تدریــج تبدیــل
بــه دســتور کار تصمیمــات حکومتــی شــد .ســتیز بــا بیگانــگان اســتعمارگر و
امپریالیســت ،برچیــدن بســاط بــزرگ مالکــی ،توســعة انحصارهــای دولتــی ،مداخلــة
هرچــه بیشــتر دولــت در اقتصــاد اعــم از حــوزة تجــارت ،صنعــت یــا کشــاورزی و
باالخــره توصیــة بدیلهــای عامــه پســند اصالحــی بــرای نظــام ســرمایهداری ماننــد
شــرکتهای تعاونــی مصــرف و تولیــد از جملــه خواســتههای حــزب تــوده بــود
کــه بــه تدریــج در دســتور کار همــة دولتهــای ایــران از دهــه  1320بــه ایــن ســو
قــرار گرفــت.
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 -2-5نهضت ملی کردن صنعت نفت و استقالل طلبی بیگانه ستیز
اســتقالل طلبــی و مبــارزه بــا نفــوذ سیاســی دولتهــای بیگانــه در امــور داخلــی
کشــور از آرمانهــای برجســته ایرانیــان از دوران قاجــار بــود و یکــی از پایههــای
اصلــی نهضــت مشــروطه را تشــکیل مــیداد .ادوارد بــراون ادیــب بریتانیایــی کــه
عالقــة وافــری بــه فرهنــگ و تمــدن ایرانــی داشــت و متخصــص تاریــخ ادبیــات ایران
بــود نهضــت مشــروطه را بیشــتر ناشــی از اســتقالل طلبــی ایرانیــان میدانســت تــا
میــل بــه مشــارکت مردمــی در حکومــت ،درخواســت حکومــت قانــون یــا آزادیهای
فــردی .او در پیشــگفتار کتابــی کــه بــه هــواداری از نهضــت مشــروطه و انــدک
زمانــی پــس از اســتبداد صغیــر و ســقوط محمــد علــی شــاه بــه چــاپ رســانده بــر
ماهیــت عمدت ـاً ناسیونالیســتی نهضــت مشــروطه تأکیــد میکنــد.
اگــر ســاطین اخیــر ایــران حتــی تــا حــدودی از خــود میهــن

پرســتی ،عدالــت یــا دور اندیشــی نشــان داده بودند ،درخواســت
یــک حکومــت مردمــی اصــوالً ،یــا بــه هــر روی ،در زمــان مــا،
مطــرح نمیگردیــد .ایرانیــان هرگــز علیــه شــاه اســماعیل،

شــاه عبــاس ،یــا کریــم خــان قیــام ننمودهانــد .ایشــان آنــگاه
درخواســت مشــارکت در حکومــت را آغازیدنــد کــه متقاعــد

شــدند سرزمینشــان مــورد تحقیــر بیگانــه قــرار گرفتــه ،منافــع

آن بــه ثمــن بخــس فروختــه شــده و مذهــب و موجودیتشــان
بــه عنــوان یــک ملــت در معــرض خطــر نابــودی واقــع گشــته

اســت ...در سراســر مبــارزه ،ایرانیــان آگاهانــه بــرای موجودیــت
خــود بــه عنــوان یــک ملــت جنگیدهانــد و بدیــن لحــاظ

حــزب مشــروطه یــا مردمــی را بــه درســتی میتــوان ملــی
گــرا (ناسیونالیســت) نامیــد( .بــراون)18 ،1380 ،

بــراون در جــای دیگــری ،در مکاتبــات خــود بــا مبــارزان مشــروطه خــواه در
تبریــز ،همیــن مضمــون را تکــرار میکنــد و علــت اصلــی بــروز نهضــت و عصیــان
مــردم را اساســاً حفــظ حیثیــت و اســتقالل ایــران میدانــد:
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بــه عقیــدة مــن تنهــا ســفاکی ســلطانی مســتبد نمیتوانســت

طاقــت ملتــی مالیــم و صبــور چــون ایرانیــان را طــاق ســازد
و آنهــا را بــه عصیــان وادارد ،در صورتــی کــه ســفاکی در

داخــل کشــور ،بــا حفــظ حیثیــت در خــارج تــوأم میبــود و
تــا حــدی اســتقالل ایــران حفــظ میگردیــد .آنچــه تحمــل

ناپذیــر شــد تــوأم شــدن بــدی حکومــت ،اســراف کاری،
عــدم وطنپرســتی و ســفاکی باهــم بــود .انتخــاب حکومــت
مشــروطه تنهــا بــه ســبب شــیوة حکومــت مشــروطه نبــود،

بلکــه بیشــتر بــه علــت احتیــاج مبرمــی بــود کــه بــه وجــود
حکومتــی صالحتــر ،کاریتــر و وطــن پرســت تــر احســاس
میشــد( .بــراون)14 ،1361،

تأکیــد بــر وجــه ناسیونالیســتی نهضــت مشــروطه از ســوی پژوهشــگران و
مورخــان معاصــر هــم صــورت گرفتــه اســت ،بــه ویــژه آنهایــی کــه نهضــت ملــی
کــردن صنعــت نفــت را دنبالــة حرکــت تاریخــی مشــروطه خواهــی میداننــد.
ریچــار کاتــم کــه کتابــی دربــارة ناسیونالیســم در ایــران نوشــته ،بــر ایــن رأی اســت
کــه برخــاف آنچــه بعض ـاً گفتــه میشــود ناسیونالیســم در ایــران بــه یکبــاره و بــا
رســیدن دکتــر مصــدق بــه نخسـتوزیری در ســال  1330پدیــد نیامــد بلکــه بــرای
جســتجوی ریشـههای ناسیونالیســم ایرانــی بایــد بــه گذشــتههای دورتــر بازگشــت.
«بــرای فهــم دورة مصــدق بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بســیاری از ویژگیهــای
ناسیونالیســم ایرانــی در ســالهای  )1906-1912(1285-91شــکل گرفــت».
(کاتــم )8 ،سوســن سیاوشــی کــه معتقــد بــه وجــود نوعــی «لیبــرال ناسیونالیســم»
در ایــران اســت خاســتگاه نهضــت ناسیونالیســم را انقــاب مشــروطیت 1285
میدانــد و تأکیــد مــیورزد کــه از آن پــس نهضــت بــا دو هــدف مهــم و مرتبــط
بــه هــم یعنــی از بیــن بــردن اســتبداد داخلــی و ایجــاد کشــوری مســتقل مشــخص
میشــود( .سیاوشــی )11 ،او در عیــن حــال اشــاره میکنــد کــه برخــی طرفــداران
دکتــر مصــدق یــا ملیــون ایرانــی بــا لیبــرال دانســتن نهضــت ملــی مخالفنــد و از نظر
آنهــا دادن عنــوان لیبــرال ناسیونالیســم ماهیــت و مقاصــد آن را تحریــف میکنــد.
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(همــان )12،امــا ارزیابــی روح اهلل رمضانــی شــاید عمیقتــر و دقیقتــر باشــد .از
نظــر ایــن نویســنده جنبــة ضــد امپریالیســتی وجــه غالــب نهضــت ملــی کــردن
صنعــت نفــت بــود و ایــن خصلــت باعــث میشــود دشــوار بتــوان ناسیونالیســم
دوران مصــدق را لیبــرال و دموکراتیــک صــرف نامیــد:
مصدقیهــا میگفتنــد کــه مبــارزة آنــان علیــه انگلســتان و

«شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران» مبــارزهای اســت برای کســب
اســتقالل کامــل ایــران و هــدف نهایــی آنــان نیــز تأمیــن «آزادی

و دموکراســی» اســت .ولــی بررســی دقیــق سیاســت خارجــی
ایــران در دوران مصــدق نشــان میدهــد کــه اهــداف اولیــه و

مبــرم نهضــت کــه تأمیــن اســتقالل ملــی کشــور بــود ،در عمــل
بــه تنهــا و مهمتریــن هــدف آن تبدیــل شــد .دســتیابی بــر
ایــن هــدف بــه هــر قیمــت عمـ ً
ا بــدان منجر شــد کــه پــارهای

از نمادهــای بنیانــی اندیشــههای لیبرالــی و خــط مشــیهای

دموکراتیــک یعنــی انتخابــات آزاد و تشــکیل مجلســی کــه
واقعــ ًا بیانگــر آرزوهــای مــردم باشــد ،تحــت الشــعاع هــدف

فــوق قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه ایــن بــار ضــد امپریالیســتی
نهضــت ملــی میتــوان گفــت کــه نهضــت بیشــتر ماهیــت

ناسیونالیســتی داشــت تــا دموکراتیــک( .رمضانــی)503 ،

بــه عقیــدة ایــن نویســنده مبــارزان مشــروطه خــواه هــم بــرای اســتقالل ملــی
اولویــت بیشــتری قائــل بودنــد تــا آزادی فــردی و در هــر دوی ایــن نهضتهــا حــق
تعییــن سرنوشــت از نوعــی حمایــت مردمــی بــر خــوردار بــود .او اضافــه میکنــد کــه
سیاســتهای حکومتهــای دیکتاتــوری رضــا شــاه و پســرش نیــز ناسیونالیســتی
بــود امــا ناسیونالیســم آنهــا بــرای تأمیــن منافــع خانــوادة ســلطنتی بــود و پایــگاه
مردمــی نداشــت( .رمضانــی )504-503 ،رمضانــی بــه نــکات مهمــی توجــه کــرده
امــا ظاهــرا ً از برخــی تفاوتهــای اساســی میــان نهضــت مشــروطه و جریــان ملــی
کــردن صنعــت نفــت غفلــت کــرده اســت .اوالً اســتقالل طلبــی مشــروطه خواهــان
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ماهیــت بیگانــه ســتیزی نداشــت و همــة مشــکالت داخلــی را بــه حســاب مداخــات
اجنبیــان نمیگذاشــت .مشــروطه خواهــان فقــدان حکومــت قانــون را سرچشــمة
همــه مشــکالت از جملــه مداخــات بیگانــگان در امــور داخلــی کشــور میدانســتند.
از ایــن رو ،آنهــا تمــام ّهــم خــود را در درجــة اول بــه اســتقرار حکومــت قانــون
گذاشــتند و نــه ســتیز بــا بیگانــگان .در ثانــی ،نهضــت مشــروطه هیچگاه تحــت تأثیر
رادیکالیســم چــپ جریانهایــی ماننــد اجتماعیــون عامیــون ،از مســیر اصالحــی و
اعتدالــی خــود منحــرف نشــد گرچــه تبلیغــات و اقدامــات افراطــی آنهــا موجــب
تفرقــه در صفــوف مشــروطه خواهــان و تضعیــف قــدرت آنــان گردیــد.
بــه رغــم شــباهتهای ظاهــری ،نــه تنهــا ناسیونالیســم دهــة  1320و دوران
قــدرت گرفتــن دکتــر مصــدق ربطــی بــه تجــدد خواهــی اصــاح طلبانــة نهضــت
مشــروطه نــدارد بلکــه از جهاتــی در تضــاد با آن اســت .آرمــان ناسیونالیســتی نهضت
ملــی کــردن صنعــت نفــت فراتــر از اســتقالل طلبــی سیاســی نهضــت مشــروطه ،بــر
اســتقالل اقتصــادی تأکیــد داشــت کــه متأثــر از ایدولوژیهــای سوسیالیســتی و
مارکسیســتی بــود .از ایــن رو ناسیونالیســم مصدقــی ،بــه ویــژه در جریــان ملــی
کــردن صنعــت نفــت ،بــه نوعــی رنــگ وبــوی خصومــت بــا دنیــای صنعتی پیشــرفته
یــا بــه اصطــاح ســرمایهداری غربــی بــه خــود گرفــت .بعــاوه ،شــیوة حکمرانــی
دکتــر مصــدق در مــدت دو ســال و ســه مــاه نخسـتوزیری وی بــا اصــول حکومــت
قانــون ،یعنــی آرمــان اصلــی نهضــت مشــروطه ،آشــکارا ناســازگار بــود.
ســابقة نهضــت ملــی کــردن نفــت بــه ســالهای پــس از اشــغال ایــران از ســوی
نیروهــای متفقیــن بــر میشــود زمانــی کــه روسهــا بــا حضــور نیروهای نظامیشــان
در مناطــق شــمالی ایــران خواهــان امتیــاز نفــت شــمال شــدند .ایــن درخواســت کــه
از ســوی هیئتــی بــه ریاســت «ســرگی کافتــارادزه» معــاون کمیســاریای ملــی امــور
خارجــه شــوروی در شــهریور  1323مطــرح شــد مــورد اســتقبال دولــت ســاعد قــرار
نگرفــت و پاســخ روشــنی بــه آن داده نشــد .ایــن برخــورد موجبــات نارضایتــی هیئت
روســی را فراهــم آورد بــه طــوری کــه رئیــس هیئــت روســی بــه مقامــات بلنــد
پایــه ایرانــی از جملــه نخســت وزیــر و شــاه فشــار آورده و هشــدار داد کــه بهبــود
روابــط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور بســتگی بــه اعطــای امتیــاز نفــت شــمال
بــه شــوروی دارد .شــاه در مالقــات بــا کافتــارادزه اظهــار داشــت کــه تصمیمگیــری
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در بــاب قراردادهــا از اختیــارات دولــت و مجلــس شــورای ملــی اســت؛ و ســاعد در
مقــام نخســت وزیــر اعــام کــرد کــه بــر اســاس تصمیصــم هیئــت وزیــران اعطــای
هرگونــه امتیــاز نفتــی جدیــد موکــول بــه پایــان جنــگ شــده اســت چراکــه در
شــرایط جنگــی وضــع اقتصــادی دنیــا روشــن نیســت و نمیتــوان در ایــن خصــوص
تصمیــم گیــری کــرد( .راســخی )103-100،دولــت شــوروی در واکنــش بــه دولــت
ایــران ،نارضایتــی و تهدیــد خــود را بــا تحریــک طرفــداران خــود در حــزب تــوده
و برگــزاری تظاهراتــی از ســوی ایــن حــزب بــه حمایــت از اعطــای امتیــاز نفــت
شــمال نشــان داد .روزنامــة مــردم ارگان حــزب تــوده در  19آبــان  1323نوشــت،
«بــرای برقــراری تــوازن قــوا همــان گونــه کــه انگلیسـیها امتیــاز نفــت جنــوب را در
اختیــار دارنــد شــوروی نیــز میبایــد بــر امتیــاز نفــت شــمال دســت یابــد ».طرفــه
ایــن کــه دکتــر رضــا رادمنــش عضــو فراکســیون ایــن حــزب در مجلــس شــورای
ملــی انــدک زمانــی پیــش بــا دادن امتیــاز بــه دولتهــای خارجــی بــه طــور کلــی
مخالفــت کــرده بــود( .راســخی )104 ،موضــع گیــری حــزب تــوده بــه نفــع یــک
کشــور خارجــی بــه پایــگاه اجتماعــی آن بــه ویــژه نــزد روشــنفکران لطمــه زد و در
نهایــت بــه انشــعاب در درون آن انجامیــد .از ســوی دیگــر ،موضــع گیــری صریــح
دکتــر مصــدق علیــه هرگونــه امتیــاز بــه کشــورهای خارجــی موجــب محبوبیــت و
شــهرت هــر چــه بیشــتر وی شــد.
دکتــر مصــدق در جلســة  11آذر  1323مجلــس شــورای ملــی طــی ســخنانی
بــا دادن هــر گونــه امتیــاز بــه خارجیــان مخالفــت کــرد و خواســتار اســتخراج نفــت
بــه دســت خــود دولــت ایــران شــد و بــرای ایــن کار پیشــنهاد کــرد وزارت خاصــی
تشــکیل شــود .او در پایــان نطــق خــود ،طــرح چهــار مــادهای بــه قیــد دو فوریــت
بــرای تحریــم اعطــای امتیــاز نفــت بــه مجلــس تقدیــم کــرد .طبــق مــاده اول ایــن
طــرح هیــچ مقــام دولتــی نمیتوانــد راجــع بــه امتیــاز نفــت بــا هیــچ مقــام رســمی
دولتهــای خارجــی ،یــا شــرکتهای نفتــی و غیــر آن مذاکــره کنــد یــا قــرار داد
ببنــدد .طبــق مــادة دوم دولــت میتوانــد بــرای فــروش نفــت و روش اســتخراج و
ادارة معــادن نفــت مذاکــره کنــد و از جریــان مذاکــرات بایــد مجلــس شــورای ملی را
مســتحضر نمایــد .مــادة ســوم و چهــارم مربــوط بــه تعییــن مجــازات بــرای متخلفین
از مــواد قبلــی اســت .ایــن طــرح بــه رغــم مخالفــت نماینــدگان چپگــرای مجلــس بــا
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اکثریــت قاطــع بــه تصویــب رســید .در مقابــل رحیمیــان یکــی از نماینــدگان جنــاح
چــپ طرحــی را بــه صــورت مــاده واحــده بــه مجلــس ارائــه داد کــه ناظــر بــر لغــو
امتیــاز نفــت جنــوب بــود امــا اکثریــت نماینــدگان از جملــه دکتــر مصــدق ،بــه
دلیــل ایــن کــه نمیتــوان قــرارداد منعقــده را یــک طرفــه لغــو کــرد از تصویــب آن
طــرح خــودداری ورزیدنــد( .راســخی )109-108 ،شــعار لغــو امتیــاز نفــت جنــوب با
گذشــت زمــان و بــه تدریــج تبدیــل بــه ابــزاری شــد بــرای کســب وجهــة سیاســی
و دســت یافتــن قــدرت .در جریــان ایــن حــال و هــوای سیاســی بــود کــه موضــوع
ملــی کــردن صنعــت نفــت از ســوی برخــی سیاســت پیشــگان تنــدرو مطــرح گردید.
عبــاس اســکندری نماینــدة تنــدرو مجلــس پانزدهــم ،در جریــان اســتیضاح
دولــت هژیــر در تیــر مــاه  1327پیشــنهاد لغــو امتیــاز نفــت جنــوب و ملــی کــردن
صنعــت نفــت را مطــرح ســاخت و خواســتار آن شــد کــه دولــت بــا ملــی کــردن
صنعــت نفــت اســتخراج آن را خــود بــه عهــده بگیــرد و بــه قیمــت عادالنــه آن را
در خلیــج مکزیــک بــه انگلســتان بفروشــد( .نظــری )104 ،ایــن پیشــنهاد آن زمــان
بــه جــد گرفتــه نشــد امــا دوســال و انــدی بعــد در مجلــس شــانزدهم بــود کــه
موضــوع ملــی کــردن صنعــت نفــت پــس از طــرح در کمیســیون نفــت بــا جدیــت
پــی گیــری شــد .البتــه پیــش از ایــن مســئلة اســتیفای حقــوق تضییــع شــده ایــران
در قــرار داد نفــت جنــوب و ممنوعیــت دادن امتیــاز بــه خارجیــان در قانــون مصــوب
 29مهــر  1326در مجلــس پانزدهــم در رابطــه بــا رد قــرارداد قوام-ســادچیکف در
خصــوص نفــت شــمال مطــرح شــده بــود .مطابــق بنــد «ج» ایــن قانــون« ،واگــذاری
هــر گونــه امتیــاز اســتخراج نفــت کشــور و مشــتقات آن بــه خارجیهــا و ایجــاد هــر
نــوع شــرکت بــرای ایــن منظــور کــه خارجیهــا در آن بــه وجهــی از وجــوه ســهیم
باشــند مطلقـاً ممنــوع اســت ».و در بنــد «ه» آمــده« ،دولــت مکلــف اســت در کلیــه
مــواردی کــه حقــوق ملــت ایــران نســبت بــه منابــع ثــروت کشــور اعــم از منابــع زیــر
زمینــی و غیــر آن مــورد تضییــع واقــع شــده اســت بــه خصــوص راجــع بــه نفــت
جنــوب بــه منظــور اســتیفای حقــوق ملــی مذاکــرات و اقدامــات الزمــه را بــه عمــل
آورد و مجلــس شــورای ملــی را از نتیجــة آن مطلــع ســازد( ».فاتــح)382-381،
بنــد «ج» ایــن قانــون در حقیقــت تصریــح قانــون مــورخ  11آذر  1323بــا هــدف
رد قــرارداد قوام-ســادچیکف در خصــوص اعطــای امتیــاز نفــت شــمال بــه روســیة

دهه  1320و گسترش روزافزون روشنفکری چپ و بیگانه ستیز 199

شــوروی بــود .بــا اســتناد بــه ایــن قانــون مشــکل پیــش آمــده در رابطــه بــا قــول
وقــرار قــوام بــا روسهــا کــه بــه منظــور راضــی کــردن آنهــا بــرای بیــرون بــردن
قــوای نظامیشــان از ایــران و ختــم غائلــة آذربایجــان بســته شــده بــود برطــرف شــد
امــا مســئله اســتیفای حقــوق ضایــع شــده ایــران در قــرارداد نفــت جنــوب همچنــان
در دســتور کار دولتهایــی کــه پــس از قــوام بــر ســرکار آمدنــد قــرار گرفــت .انتقــاد
از ایــن قــرار داد و درخواســت لغــو آن کــه ابتــدا از ســوی نیروهــای چــپ مطرح شــد
رفتــه رفتــه جنبــة عمومــی بــه خــود گرفــت و بــه یــک مطالبــة همگانــی و موضــوع
حیثیــت ملــی تبدیــل شــد.
دولتهایــی کــه پــس از قــوام ســر کار آمدنــد تــاش کردنــد بــا بــاز کــردن بــاب
مذاکــره بــا شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران ،ســهم ایــران را در ایــن قــرار داد بــا اتخاذ
تمهیداتــی افزایــش دهنــد امــا شــرکت بــدون توجــه بــه حساســیت افــکار عمومــی
در ایــران بــه آســانی زیــر بــار تغییــر قــرارداد نمیرفــت و نهایت ـاً صرف ـاً پذیرفــت
کــه الحاقیـهای بــه آن اضافــه شــود و اندکــی در ســهم دولــت ایــران از درآمدهــای
نفتــی افزایشــی صــورت گیــرد .ایــن قــرارداد الحاقــی کــه در دولت ســاعد و از ســوی
گلشــائیان مــورد مذاکــره بــا نماینــده شــرکت نفــت بــه نــام گــس قــرار گرفتــه بــود
بــه قــرار داد گــس -گلشــائیان معــروف شــد .مخالفــان ملیگــرای ایــن قــرارداد
مانــع تصویــب آن در مجلــس پانزدهــم شــدند و کار بــه مجلــس شــانزدهم کشــیده
شــد کــه در آن اتفاقـاً حائزیــن اکثریــت آرا در تهــران اغلــب از فعــاالن جبهــة ملــی و
مخالــف قــرار داد الحاقــی گس-گلشــائیان بودنــد .در ایــن مجلــس کمیســیون خاص
نفــت تشــکیل شــد و دکتــر مصــدق بــه ریاســت آن انتخــاب شــد( .عاقلــی ،جلــد
اول )434،در آذر  1329کمیســیون نفــت مجلــس شــانزدهم طــی گزارشــی اعــام
کــرد کــه قــرارداد الحاقــی بــرای اســتیفای حقــوق ایــران کافــی نیســت و دکتــر
مصــدق طــی نطقــی در محاســن ملــی کــردن نفــت ســخن گفــت و پیشــنهادی بــا
امضــای یــازده نفــر از نماینــدگان دربــارة ملــی شــدن صنعــت نفــت تقدیــم مجلــس
کــرد امــا چــون امضــای کافــی نداشــت مطــرح نگردیــد( .فاتــح )404 ،بــه رغــم ایــن
کــه اکثریــت منتخبیــن مجلــس شــانزدهم از تهــران ،ســران و فعــاالن جبهــة ملــی
بودنــد امــا در کل مجلــس آنهــا اقلیــت کوچکــی را تشــکیل میدادنــد و بــه آســانی
نمیتوانســتند منویــات خــود را در مجلــس پیــش ببرنــد بــه طــوری کــه در همیــن
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مجلــس بــه رغــم مخالفــت بســیار پــر ســر و صــدای دکتــر مصــدق و هوادارانــش
بــا نخســتوزیری ســپهبد رزم آرا ،نتوانســتند مانــع رأی موافــق اکثریــت قاطــع
نماینــدگان بــه وی شــوند .از ایــن رو ،هنــگام ارائــه طــرح ملــی کــردن صنعــت
نفــت وقتــی نتوانســتند امضــای کافــی جمــع کننــد بــه روشهــای تبلیغــی و تهییــج
مــردم در بیــرون از مجلــس همــت گماشــتند.
زمانــی کــه پیشــنهاد ملــی کــردن صنعــت نفــت در  26آذر  1329به ســرانجامی
نرســید مطبوعــات نزدیــک بــه دکتــر مصــدق ،موضــوع ملــی کــردن صنعــت نفــت
را بــه عنــوان یــک مســئلة ملــی رســانهای کردنــد .در  30آذر دانشــجویان بــا تجمــع
در میــدان بهارســتان بــا شــعار نفــت بایــد ملــی شــود بــه تظاهــرات پرداختنــد .روز
بعــد یعنــی اول دی ،بــه دعــوت آیــت اهلل کاشــانی تظاهــرات بزرگــی بــا حضــور
هــزاران نفــر از طبقــات مختلــف مــردم در مســجد شــاه برگــزار شــد و ناطقیــن
دربــارة ابطــال قــرار داد  1933و ملــی کــردن صنعــت نفــت ســخن رانــی کردنــد.
در ســوم دی رزم آرا نخســت وزیــر در جلســة خصوصــی مجلــس شــورای ملــی در
مخالفــت بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت ســخن گفــت .اســتدالل او ایــن بــود کــه
ایــران بــه تنهایــی دارای قــدرت اســتخراج نفــت و فــروش آن در بازارهــای دنیــا
نیســت و اضافــه کــرد« ،ایرانــی کــه یــک کارخانــه ســیمان را نمیتوانــد بــا پرســنل
خــود اداره نمایــد و ایرانــی کــه کارخانجــات کشــور را در اثــر عــدم قــدرت فنــی بــه
صــورت ناگــواری در آورده اســت و ضــرر میدهــد ،بــا کــدام وســائل میخواهــد
نفــت را شــخصاً اســتخراج کنــد ».رزم آرا صریحـاً گفــت ملــی کــردن صنعــت نفــت
بزرگتریــن خیانــت اســت .ســخنان نخســت وزیــر طرفــداران نهضــت ملــی شــدن
نفــت را بــه خشــم آورد و مطبوعــات نزدیــک بــه آنهــا حمــات تنــدی علیــه دولــت
بــه عمــل آوردنــد .در  8دی تظاهــرات عظیمــی بــه دعــوت آیــت اهلل کاشــانی در
میــدان بهارســتان صــورت گرفــت و در آن ناطقیــن بــا احساســات شــدیدی علیــه
اقدامــات دولــت و شــرکت نفــت ســخن رانــی کــرده و خواســتار ملــی کــردن صنعــت
نفــت شــدند( .عاقلــی ،جلــد اول441 ،؛ فاتــح )405 ،اعتــراض عمومــی علیــه دولــت
رزم آرا کــه بــا ملــی کــردن صنعــت نفــت مخالفــت کــرده بــود در روزهــای بعــد
نیــز همچنــان ادامــه یافــت .نهایت ـاً در  16اســفند  1329رزم آرا هنــگام خــروج از
مســجد شــاه تــرور شــد .ضــارب خلیــل طهماســبی عضــو جمعیــت فدائیــان اســام
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بــود .او در اولیــن بازجویــی گفــت چــون رزم آرا خائــن بــود او را کشــتم .یــک روز
بعــد یعنــی  17اســفند طــرح ملــی شــدن صنعــت نفــت در کمیســیون نفــت مجلس
شــورای ملــی بــه تصویــب رســید و همــان روز بعــد از ظهــر بــه مناســبت قتــل رزم
آرا تظاهــرات بزرگــی در میــدان بهارســتان بــر پــا شــد کــه در آن حســین مکــی و
دکتــر بقایــی ضمــن ســخن رانــی ،قتــل نخســت وزیــر را بــه ملــت ایــران تبریــک
گفتنــد .روز بعــد ( 18اســفند) دوبــاره جمعیــت کثیــری از جبهــة ملــی ،حــزب
ایــران ،مجمــع مســلمانان مجاهــد ،حــزب اســتقالل ،کمیتــة جوانــان و گروهــی از
بازرگانــان و اصنــاف در میــدان بهارســتان گــرد آمدنــد و خواســتار ملــی شــدن
صنعــت نفــت شــدند .در چنیــن فضــای پــر شــور و التهابــی بــود کــه باالخــره طــرح
ملــی شــدن صنعــت نفــت در جلســة علنــی مجلــس در  24اســفند بــه تصویــب
رســید .در  29اســفند مجلــس ســنا رأی مجلــس شــورای ملــی را تأییــد کــرد و در
همــان روز قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه امضــای شــاه رســید( .عاقلــی ،جلــد
اول)444-442 ،
آنچــه در آغــاز کار ،طرفــداران نهضــت ملــی در محاســن ملــی کــردن صنعــت
نفــت میگفتنــد و بــرای مردمــان عــادی کوچــه و بــازار هــم بســیار جالــب مینمــود
تأکیــد روی دو نکتــه بــود :یکــی منافــع اقتصــادی بســیار زیــاد و دیگــری اســتقالل
سیاســی کشــور و مصــون مانــدن از نفــوذ سیاســی بیگانــگان .ایــن دو نکتــه در نطــق
 26آذر  1329دکتــر مصــدق در مجلــس بــه روشــنی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
اســت .ایــن نطــق کــه بــه علــت کســالت دکتــر مصــدق از ســوی حســین مکــی
خوانــده شــد ،در واقــع ،آغــاز جریانــی بــود کــه نهایتـاً بــه ملــی کــردن صنعــت نفــت
انجامیــد .آنجــا ابتــدا منافــع اقتصــادی ملــی کــردن صنعــت نفــت توجیــه شــده و
ســپس بــه محاســن سیاســی ایــن اقــدام اشــاره شــده اســت:
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه کشــور ایــران دچــار هیــچ گونــه
ضــرر اقتصــادی و ارزی هــم در اثــر ملــی کــردن صنعــت نفــت

نخواهــد شــد زیــرا اگــر فــرض کنیــم کــه ایرانیــان بــه جــای
 30میلیــون تــن اســتخراجی شــرکت در ســال  1950فقــط 10

میلیــون تــن اســتخراج کننــد و بــرای هــر تــن کــه شــرکت
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یــک لیــره خــرج میکنــد دو لیــره مصــرف نماینــد بازهــم بــر

اســاس فــروش هــر تــن  5لیــره (کــه قیمــت فرضــی خلیــج
فــارس خواهــد بــود) دولــت ایــران  30میلیــون لیــره عایــدی

خواهــد داشــت و حــال آنکــه بــا اســتخراج  30میلیــون تــن

در ســال  1950و طبــق اظهــار وزیــر دارایــی عایــدی دولــت
ایــران حداکثــر  25میلیــون لیــره خواهــد شــد و تــازه هــم

 20میلیــون تــن باقــی مانــده کــه  100میلیــون ارزش دارد

ذخیــره خواهــد مانــد تــا فرزنــدان آتیــة ایــران بتواننــد از آن

بــه نفــع خــود بهــره بــرداری نماینــد .محاســن و برتریهــای
دیگــری کــه اهمیــت سیاســی دارد و بــا ملــی کــردن صنعــت

نفــت تأمیــن خواهــد شــد ایــن اســت کــه  -1دولــت و ملــت
از اعمــال نفوذهایــی کــه شــرکت و دولــت انگلیــس معمــول

داشــته و شــمهای از آن را در جلســة یکشــنبه  12آذر  1329بــه

عــرض مجلــس شــورای ملــی رســانیدم مصــون خواهــد مانــد.
 -2ســایر کشــورها هــم بهانــهای بــرای تقاضــای ایــن قبیــل
امتیــازات کــه بــا اســتقالل و تمامیــت کشــور متعــرض اســت

نخواهنــد داشــت(...فاتح)518-517 ،

در روزهــای بعــد ،ســخن رانیهایــی از ایــن دســت از ســوی دیگــر طرفــداران
نهضــت ملــی ماننــد دکتــر شــایگان ،محمــود نریمــان و دکتــر بقایــی در صحــن
مجلــس صــورت گرفــت .مضمــون اصلــی ایــن ســخن رانیهــا عــاوه بــر تکــرار
همــان دو نکتــه اشــاره شــده در فــوق یعنــی منافــع اقتصــادی و اســتقالل سیاســی،
پاســخ بــه شــبهه و تردیــد منتقــدان دربــارة تــوان فنــی ایرانیــان در اســتخراج و
فــروش نفــت در ســطح بینالمللــی بــود .عبدالرحمــن فرامــرزی در جلســة 19
بهمــن  1329مجلــس شــورای ملــی نســبت بــه توانایــی ادارة صنعــت نفــت اظهــار
نگرانــی میکنــد و میگویــد« ،آنچــه بنــده شــخصاً میترســم ایــن اســت کــه
پوســت کنــده بگویــم کــه مــا نتوانیــم اداره کنیــم یعنــی مــن از آن میترســم
همیــن حالتــی را کــه در کارخانههــا و معــادن مــا اســت در آن جــا هــم جــاری
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بشــود یعنــی مجبــور بشــویم کــه وضــع یــک مالیاتــی بکنیــم کــه از آن مالیــات
صــرف ادارة آن بکنیــم ».در همــان جلســه حســین مکــی در پاســخ بــه فرامــرزی
میگویــد« ،آقــای فرامــرزی فرمودنــد ممکــن اســت اســتخراج ایــن منابــع نفتــی
از بیــن بــرود .دنیــای امــروز  30میلیــون تــن نفــت [ایــران] را نمیتوانــد از جــای
دیگــر اســتخراج بکنــد ... .مجبــور هســتند اگــر تنــی  50لیــره هم شــده پــول بدهند
و مــا اســتخراج بکنیــم .ایــن یــک رقــم عمــدهای اســت کــه دنیــا نمیتوانــد از آن
صرفنظــر بکنــد .آنهــا مجبــور هســتند حتــی مهندســین مجانــی هــم بــه اختیــار
دولــت ایــران قــرار بگذارنــد بــرای ایــن کــه بتواننــد بــازار دنیــا را اداره بکننــد».
دکتــر مصــدق در همــان جلســه ســخنان مکــی را تأییــد میکنــد« :بنــده صــدی
صــد اطمینــان میدهــم کــه ایــن نفــت از چــاه بیــرون خواهــد آمــد و احتیــاج
طــرف مقابــل ســبب بیــرون آوردن نفــت از چــاه میشــود( ».فاتــح)522-521،
اظهاراتــی از ایــن دســت کــه مرتــب تکــرار میشــد و بــه تهییــج افــکار عمومــی
دامــن مـیزد ،برخــاف ادعــای طرفــداران نهضــت ملــی نــه تنهــا مبتنــی بــر نظــرات
کارشناســی دقیــق نبــود بلکــه حکایــت از بــی خبــری و ســاده انــگاری گوینــدگان و
مبلغــان ملــی کــردن صنعــت نفــت داشــت .در همــان ســال اول ملــی شــدن صنعــت
نفــت ایــران ،تولیــد نفــت کویــت از  17میلیــون تــن بــه  27میلیــون تــن ،تولیــد
عــراق از  7بــه  15و تولیــد عربســتان ســعودی از  26بــه  49میلیــون تــن افزایــش
یافــت( .فاتــح)522 ،
هدفهــای اعــام شــده نهضــت ملــی کــردن صنعــت نفــت در آغــاز کار دوگانــه
بــود ،بهبــود وضعیــت اقتصــادی مــردم و کســب اســتقالل سیاســی؛ امــا پــس از
ملــی کــردن صنعــت نفــت و بــه بــن بســت رســیدن مذاکــرات میــان دولــت ایــران
و شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران کــه منجــر بــه تحریــم خریــد نفــت ایــران شــد
شــعارهای اولیــه بــه تدریــج تغییــر یافــت و جنبــة سیاســی اســتقالل طلبــی بــر
موضــوع تأمیــن رفــاه اقتصــادی غلبــه پیشــی گرفــت و نهایتـاً آن را بــه طــور کامــل
بــه ســایه رانــد .اگــر در آغــاز ســخن از ایــن بــود کــه شــرکت نفــت جنــوب ثــروت
اقتصــادی ایــران را بــه یغمــا میبــرد و بــا بازگردانــدن آن بــه ایــران وضــع رفاهــی
مــردم بهبــود مییابــد بعــدا ً نفــس بیــرون رانــدن شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران
از ایــران و قطــع نفــوذ سیاســت انگلیــس بــر کشــور تبدیــل بــه شــعار اصلــی و
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نهایتــاً موضــوع حیثیــت ملــی شــد .البتــه در ایــن میــان ترفندهــای سیاســی و
دیپلماتیــک هــم بــه کار میرفــت تــا بــا َعلَــم کــردن تهدیــد کمونیســم و خطــر
شــروع جنــگ جهانــی ســوم از ایــران ،پشــتیبانی ایــاالت متحــدة امریــکا بــه عنــوان
مهمتریــن نیــروی اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی آن زمــان ،در جهــت حمایــت از
نهضــت ملــی کــردن نفــت جلــب شــود .دکتــر مصــدق در مصاحبــة مطبوعاتــی
خــود در  30خــرداد  1330اظهــار داشــت« :بــرای نجــات ملــت ایــران کــه بــه
عقیــدة مــن مقدمــة الزم بــرای نجــات دنیــا از جنــگ ســوم جهانــی اســت بایــد بــه
ایــن اوضــاع اســف بــار خاتمــه داد ».بــه عقیــدة وی نجــات ایــران از عقــب ماندگــی
و فقــر نیازمنــد «ســرمایة کافــی» اســت و ایــن از دو راه ممکــن اســت فراهــم شــود
یکــی «قرضــه از خــارج» و دیگــری «عوایــد ملــی» کــه مهمتریــن آنهــا «عایــدات
سرشــار نفــت جنــوب» اســت .اســتقراض خارجــی بــه نتیجــه نرســیده ،حــال آنکــه
«عایــدات نفــت مــال مــا اســت و احــدی نمیتوانــد حــق مــا را انــکار کنــد ».و در
ادامــه میگویــد« ،از عوائــد نفــت میتوانیــم تمــام احتیاجــات خــود را رفــع کنیــم
و بــه فقــر و جهــل و بیمــاری میلیونهــا مــردم زحمتکــش ایــن مملکــت خاتمــه
دهیــم و بعــاوه بــا کوتــاه کــردن دســت شــرکت ســابق نفــت ،کانــون انتریــک و
فســاد و مداخلــه در امــور داخلــی مــا بــه هــم میخــورد و ایــادی شــرکت ســابق
نفــت کــه در تمــام شــئونات مــا مداخــات نــاروا مینماینــد قطــع خواهــد شــد و
بــه ایــن ترتیــب اســتقالل اقتصــادی و سیاســی مــا تأمیــن خواهــد گردیــد( ».فاتــح،
 )525الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن اظهــارات پــس از آن بیــان میشــد کــه بــه
دنبــال اعــام انحــال شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران و بــه اجــرا گذاشــتن قانــون
ملــی کــردن صنعــت نفــت ،دولــت انگلســتان و شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران بــه
مناســبت فســخ قــرار داد و ملــی ســاختن صنعــت نفــت بــه دیــوان داوری الهــه
شــکایت بــرده بودنــد ( 6خــرداد  )1330و دو هفتــه پــس از آن ( 20خــرداد) نیــز
هیئتــی از انگلســتان بــه ریاســت جاکســن بــرای مذاکــره بــا دولــت ایــران بــه تهــران
وارد شــده بــود .جاکســن آمادگــی شــرکت نفــت را بــه شناســایی نوعــی از ملــی
شــدن بــه تعبیــر خــود کــه در آن شــرکت نیــز نقشــی داشــته باشــد و رژیــم تنصیف
عوایــد برقــرار گــردد اعــام کــرد؛ امــا در  29خــرداد دکتــر مصــدق در پیامــی بــه
مــردم پیشــنهاد هیئــت جاکســن را منافــی بــا قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت
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دانســته و آن را رد کــرد( .عاقلــی ،جلــد اول )451-449،هــر قــدر زمــان میگذشــت
و چشــم انــداز حــل اختالفــات میــان طــرف ایرانــی و انگلیــس تیرهتــر میشــد
رویکــرد نهضــت نســبت بــه مســئله رنــگ سیاســیتری بــه خــود میگرفــت و
وجــه اقتصــادی را تحــت الشــعاع قــرار م ـیداد .ایــن موضــوع در ســخن رانــی 20
تیــر  1330دکتــر مصــدق در مجلــس کام ـ ً
ا مشــهود اســت:
امــروز دیگــر بــرای مــردم و مجلــس ایــران مبالغــه و اغــراق

نیســت و شــاید در شــمارة واقعیــات و بدیهیــات باشــد اگــر
گفتــه شــود کــه شــرکت ســابق نفــت سلســله جنبــان و علــت

العلــل همــة بــد بختیهــای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی

ایــن کشــور بــوده اســت و یقیــن اســت کــه اگــر دســت ایــن

شــرکت را کوتــاه کنیــم هیــچ فــرد و دولتــی یــارای آن نخواهــد

داشــت کــه جریــان امــور را بــه همان صــورت ســابق نگاهــدارد.

(فاتــح)549 ،

در اواخــر تیرمــاه  1330اورل هریمــن ،در مقــام نماینــده هــری ترومــن ،رئیــس
جمــور ایــاالت متحــده آمریــکا ،بــرای میانجــی گــری میــان ایــران و انگلیــس بــه
تهــران آمــد .توصیــة او مذاکــره میــان طرفیــن بــرای حــل اختالفــات بــود .در 12
مــرداد همــان ســال یــک هیئــت انگلیســی بــه سرپرســتی ریچــارد اســتوکس بــرای
مذاکــره وارد تهــران شــد .دکتــر مصــدق شــرط مذاکــره بــا هیئــت را بــه رســمیت
شــناختن ملــی شــدن صنعــت نفــت از ســوی دولــت انگلیــس و شــرکت نفــت ســابق
تعییــن کــرد .اســتوکس طــی نامـهای ایــن شــرط را پذیرفــت .ده روز بعــد اســتوکس
طــرح پیشــنهادی خــود را در  8مــاده ارائــه کــرد( .عاقلــی ،جلــد اول )454،طــرح
اســتوکس ناظــر بــر دو نکتــه مهــم بــود یکــی تشــکیل ســازمانی بــه نــام ســازمان
خریــد بــرای صــادرات نفــت ایــران بــا مشــارکت دو طــرف و دیگــری اصــل تنصیــف
منافــع کــه هیــچ کــدام مــورد قبــول دولــت واقــع نگردیــد و کار بــه بــن بســت
رســید( .فاتــح 558 ،و  )575الزم بــه یــادآوری اســت کــه اصــل تنصیــف عوایــد کــه
شــرکت انگلیــس و ایــران از اواخــر دورة رزم آرا در ســال  1329بــه دفعــات بــه ایــران
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پیشــنهاد کــرد یکــی از مطالبــات اصلــی ایرانیــان بــه ویــژه در دو ســال منتهــی بــه
ملــی کــردن صنعــت نفــت بــود کــه بــا اشــاره بــه قراردادهــای جدیــد شــرکتهای
نفتــی آمریکایــی در ونزوئــا و عربســتان ســعودی ،خواســتار آن بودنــد؛ امــا شــرکت
نفــت انگلیــس و ایــران در برابــر ایــن خواســته مقاومــت میکــرد تــا نهایت ـاً زمانــی
بــه اصــل تنصیــف عوایــد تــن داد کــه موضــوع ملــی شــدن صنعــت نفــت در عرصــة
عمومــی مطــرح شــده و طرفــداران پروپــا قــرص بســیاری پیــدا کــرده بــود .ایــن
تعلــل و تأخیــر از مهمتریــن عواملــی بــود کــه موجــب شــد کشــمکش بــر ســر
تقســیم عوایــد نفــت در انظــار عمومــی ،از یــک مســئلة اقتصــادی ،بــه ســرعت
تبدیــل بــه یــک مســئلة سیاســی و حیثیــت ملــی شــود .ایــن جریــان را دکتــر
مصــدق در نطــق  19آذر  1330در خصــوص بــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات بــا
شــرکت نفــت جنــوب بــا زبــان خــاص خــود بیــان کــرده اســت:
علــت ایــن کــه کار مــا پیشــرفت نکــرد ســوئ سیاســت شــرکت

ســابق نفــت بــوده اســت .اگــر شــرکت نفــت در دورة پانزدهــم
همیــن پنجــاه درصــد کــه کــه االن حاضر اســت بــه ایــران بدهد

قبــول کــرده بــود مــن یقیــن دارم کــه هیــچ اختالفــی بیــن

شــرکت و ملــت ایــران نبــود .ولــی شــرکت یــک ســماجتهایی

کــرد .شــرکت خواســت کــه از ایــن منابــع مــا به قــدر اســتفاده
کنــد کــه بــه ایــران هیــچ ندهــد .ایــن بــود کــه ملــت ایــران را

عصبانــی کــرد( .فاتــح)583 ،

ایــن ســخنان پیشــوای نهضــت ملــی بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه دعــوای
مالــی دولــت ایــران بــا یــک شــرکت خارجــی چگونــه ممکــن اســت تبدیــل بــه
معضلــی سیاســی و پــر هزینــه بــرای طرفیــن شــود .رفتــار رهبــران نهضــت ملــی
نشــان داد ایــن عصبانیــت «ملــت ایــران» را بــا مذاکــره دربــارة تقســیم منافــع
نمیتــوان برطــرف کــرد و ایــن کار از منظــر آنهــا تنهــا بــا پذیــرش بــی چــون
و چــرای کل قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه تعبیــر نویســندگان ایــن قانــون
امکانپذیــر اســت .در چارچــوب چنیــن رویکــردی بــود کــه کلیــة پیشــنهادات
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مربــوط بــه نحــوة اجرایــی کــردن قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت و رفــع و رجــوع
مشــکل پیــش آمــده از طریــق مذاکــره بــه بــن بســت میخــورد .بــه ایــن ترتیــب
بــود کــه پیشــنهاد بانــک بینالمللــی ترمیــم و توســعه (بانــک جهانــی بعــدی) کــه
موسسـهای فراملیتــی و وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد بــود نیــز از ســوی دولــت
ایــران رد شــد .پیشــنهاد بانــک جهانــی مبنــی بــر راه حلــی موقتــی بــرای از ســر
گرفتــن صــادرات نفــت ایــران بــود تــا بــا ایجــاد گشایشــی در وضعیــت مالــی دولــت
ایــران امــکان تنفســی دو ســاله بــرای ادامــة مذاکــرات و رســیدن بــه توافــق فراهــم
آیــد؛ امــا نماینــدگان دولــت ایــران اعــام کردنــد کــه پیشــنهاد بانــک بینالمللــی
برخــاف اصــول صریــح قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت اســت چراکــه ایــن قانــون
بهــره بــرداری و اســتخراج نفــت از ایــران را بــرای هــر موسســه یــا دولــت بیگانــه
منــع کــرده اســت( .روزنامــه کیهــان 26 ،آذر )1330
بــا گــذر زمــان کــه دولــت نهضــت ملــی در مییابــد برخــاف تصــور قبلــی
خــود قــادر بــه فــروش نفــت و کســب درآمــد از ایــن طریــق نیســت و دولــت ایــاالت
متحــده آمریــکا هــم بــر خــاف انتظــار بــا تقاضــای کمــک مالــی و وام موافقــت
نمیکنــد ،گرایشهــای اســتقالل طلبانــه رفتــه رفتــه رنــگ بیگانــه ســتیزی بــه
خــود میگیــرد و تشــدید میشــود .ایــن گرایــش بــه وضــوح در ســخن رانــی دکتــر
مصــدق در  23فروردیــن  1331خطــاب بــه نماینــدگان تــازه انتخــاب شــدة دورة
هفدهــم مجلــس شــورای ملــی پیــدا اســت:
 ...البتــه آقایــان انتظــار داریــد و در ایــن انتظــار نیــز محــق
هســتید کــه تصــور فرماییــد همــان طــور کــه دولــت در

خلعیــد شــرکت اقــدام نمــوده بایســتی بــه فوریــت در فــروش
محصــوالت نفتــی هــم اقــدام میکــرد کــه ایــن بحــران کنونــی

پیــش نیایــد .ایــن منظــور شــما عیــن مطلــوب دولــت بــوده و
هســت ولــی چــه بایــد کــرد کــه پیشــامدهایی رخ داد کــه کام ً
ال
غیــر منتظــره بــود و نمیشــد قبــ ً
ا پیــش بینــی نمــود .روزی

کــه تصمیــم گرفتــه شــد اتبــاع انگلیــس از خوزســتان خــارج

شــوند و قســمتی از خــاک کشــور را کــه قبضــه کــرده بودنــد
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تــرک کننــد پــارهای مشــکالت پیــش بینــی میشــد .تصــور

میشــد بــه جــای  32میلیــون تــن مــواد نفتــی کــه در ســال
اخیــر شــرکت ســابق نفــت تهیــه میکــرده مــا الاقــل بتوانیــم

خودمــان  5میلیــون تــن تهیــه کنیم...متاســفانه مشــکالت

جــدی بــوده اســت کــه تــا حــال نتوانســتیم از نظــر اقتصــادی

کامیــاب شــویم ...مــا تصــور میکردیــم اگــر بــه عوایــد نفــت
احتیــاج داریــم دولــت انگلیــس هــم بــه نفــت مــا نیازمنــد

اســت ...اکنــون مــا بــر ســر دوراهــی واقــع شــدهایم کــه
فــی المثــل یکــی مــا را بــه جهنــم میبــرد و آن دیگــری بــه
بهشــت .اگــر مــا بــه حیثیــات ملــی خــود پشــت پــا بزنیــم و

آزادی و اســتقالل خــود را از دســت بدهیــم و از تمــام مفاخــر

خــود صرفنظــر نمــوده طــوق بندگــی و رقیــت بــه گــردن نهیــم
و بــا هــر گونــه شــرایطی کــه بانکهــای بینالمللــی بــه مــا

تحمیــل میکننــد موافقــت کنیــم ایــن همــان راهــی اســت
کــه مــا را بــه جهنــم میبــرد ...اگــر کســانی تصــور کننــد کــه

ممکــن بــود نفــت ایــن منبــع زرخیــز کشــور را از زیــر ســلطة

بیگانــه بیــرون آورد و بــا نهایــت ســهولت مــورد اســتفاده قــرار
داد و مســیر ســیل طــا را از لنــدن متوجــه تهــران نمــود یقیــن

اســت فکــری خطــا و نــاروا کردهانــد( .فاتــح)602-601 ،

ســردمداران نهضــت ملــی کــه در آغــاز کار تصــور میکردنــد «تهیــة الاقــل 5
میلیــون تــن نفــت» از ســوی ایــران امکانپذیــر اســت و میــزان نیازمنــدی دولــت
انگلیــس و دنیــای غــرب را بــه نفــت ایــران بیــش از واقــع ارزیابــی میکردنــد،
مصــداق همــان کســانی هســتند کــه دکتــر مصــدق در نهایــت میگویــد «فکــر
خطــا و نــاروا کردهانــد» .زعمــای نهضــت ملــی بــه جــای درس گرفتــن از ایــن
تجربــة تلــخ ناشــی از فکــر خطــا و نــاروا و تصحیــح مســیر نادرســت طــی شــده ،فرار
بــه جلــو میکننــد و بــا شــانه خالــی کــردن از مســئولیت مربــوط بــه اشــتباهات
خــود همــة تقصیرهــا را بــه گــردن خارجیهــا میاندازنــد و هــر گونــه توافــق
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مســالمت آمیــز و مرضــی الطرفیــن میــان دولــت ایــران و شــرکت نفــت ســابق را
پشــت پــا زدن بــه حیثیــات ملــی و آزادی و اســتقالل دانســته و آن را راهــی بــه
جهنــم تلقــی میکننــد .در چنیــن وضعیتــی اســت کــه پیشــنهادهای بعــدی هــم
کــه بــرای حــل اختــاف مطــرح میشــدند بــا مخالفــت دولــت نهضــت ملــی مواجــه
میشــود.
وقایــع تیــر مــاه  1331موجــب تشــدید رادیکالیســم نهضــت ملــی شــد .مطابــق
ســنت معمــول سیاســی ،بــا تصویــب اعتبارنامههــا و رســمیت یافتــن نتیجــة
انتخابــات مجلــس شــورای ملــی جدیــد (دورة هفدهــم) ،دولــت دکتــر مصــدق در
 14تیــر  1331اســتعفای خــود را بــه شــاه تقدیــم کــرد .روز  15تیــر مــاه مجلــس
جدیــد بــا اکثریــت آرا بــه نخس ـتوزیری دکتــر مصــدق ابــراز تمایــل نمــود و روز
 19تیــر فرمــان نخسـتوزیری دکتــر مصــدق از ســوی شــاه بــه وی ابــاغ شــد؛ امــا
روز  25تیــر دکتــر مصــدق پــس از یــک گفتگــوی طوالنــی ســه ســاعته بــا شــاه ،بــه
طــور ناگهانــی از مقــام خــود اســتعفا داد و علــت اســتعفا را مخالفــت شــاه بــا قــرار
گرفتــن پســت وزارت جنــگ در اختیــار نخســت وزیــر اعــام داشــت .بــه دنبــال
پذیرفتــه شــدن اســتعفای دکتــر مصــدق از ســوی شــاه ،مجلــس شــورای ملــی بــه
نخسـتوزیری احمــد قــوام ابــراز تمایــل کــرد و روز  27تیــر فرمــان نخسـتوزیری
قــوام صــادر شــد؛ امــا دولــت قــوام بــا مخالفــت شــدید عمومــی روبــهرو شــد.
تظاهــرات گســترده در تهــران و دیگــر شــهرها در  30تیــر بــا زد و خــورد و کشــتار
تــوأم شــد و نهایتــاً بــه اســتعفای قــوام و نخســتوزیری مجــدد دکتــر مصــدق
انجامیــد( .عاقلــی ،جلــد اول )469-466 ،بازگشــت دکتــر مصــدق بــه نخسـتوزیری
در چنیــن شــرایطی طبیعتــاً او را در موضــع قــدرت بیشــتری قــرار داد .شــاه بــا
خواســتة وی مبنــی بــر واگــذاری وزارت جنــگ موافقــت کــرد و مجلــس شــورای
ملــی الیحــة اختیــارات نخســت وزیــر را بــرای مــدت شــش مــاه بــه تصویــب رســاند.
حــزب تــوده کــه یــک ســالة اول حکومــت دکتــر مصــدق بــه شــدت از سیاسـتهای
او انتقــاد میکــرد و او را عامــل و دســت نشــاندة امپریالیســم آمریــکا میدانســت،
از ســی تیــر بــه بعــد تغییــر موضــع داده و بــه پشــتیبانی از دولــت وی برمیخیــزد.
اســتراتژی حــزب تــوده ایــن بــار بــر پایــة حمایــت از گرایشهــای ناسیونالیســتی
نهضــت ملــی و ســوق دادن آن بــه مخالفــت بــا ســرمایهداری غربــی بــه عنــوان
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حامــی اصلــی سیاس ـتهای اســتعماری بنــا میشــود .البتــه حــزب تــوده در ایــن
کار دســت تنهــا نیســت و منشــعبین از ایــن حــزب کــه جریانــی موســوم بــه نیــروی
ســوم را تشــکیل داده بودنــد ،بــه رغــم مخالفــت شدیدشــان بــا حــزب تــوده بــه
علــت وابســتگی آن بــه سیاس ـتهای دولــت شــوروی ،همــان رویکــرد رادیکالیســم
ضــد ســرمایهداری را بــه عنــوان مارکسیس ـتهای مســتقل در درون نهضــت ملــی
پــی میگیرنــد .مــا بــه ایــن موضــوع در فصــل بعــدی خواهیــم پرداخــت.
بــا بــه بــن بســت رســیدن مذاکــرات بــرای حــل مســئله نفــت و بــا پــا فشــاری
دولــت و در رأس آن دکتــر مصــدق بــر تفســیری آرمــان گرایانــه از قانــون ملــی
شــدن صنعــت نفــت و جــدا شــدن بخشهایــی از نیروهــای درون نهضــت ملــی
بــه ویــژه و مهمتــر از همــه نیروهــای مذهبــی پیــرو آیــت اهلل کاشــانی کــه از
نزدیــک شــدن دولــت بــه چپگرایــان حــزب تــوده و نیــروی ســوم نگــران بودنــد،
سرســختی و بیگانــه ســتیزی دولــت بیشــتر میشــود .در  30مهــر  1331در
جلســة فــوق العــادة هیئــت دولــت قطــع رابطــه سیاســی ایــران و انگلیــس بــه
تصویــب میرســد .ایــن قطــع رابطــه بــا کمــال تعجــب انــدک زمانــی پــس از آن
رخ میدهــد کــه نخســت وزیــر جدیــد انگلیــس ،وینســتون چرچیــل و رئیــس
جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا ،هــری ترومــن ،در پیــام مشــترکی بــه نخســت
وزیــر ایــران ،نــه تنهــا ملــی شــدن صنعــت نفــت را بــه رســمیت میشناســند
بلکــه اختــاف فــی مابیــن را صرف ـاً منحصــر بــه حــل و فصــل موضــوع غرامــت
مــورد درخواســت شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران و نیــز دعــاوی و دعــاوی
متقابلــة طرفیــن در دیــوان دادگســتری بینالمللــی مینماینــد .پاســخ دولــت
دکتــر مصــدق بــه ایــن پیــام حاکــی از ســوء تفاهــم و ســوء ظــن شــدید نســبت
بــه نیــات پیــام دهنــدگان بــه ویــژه دولــت انگلیــس اســت .در ایــن پاســخ گفتــه
میشــود کــه پیشــنهادهای دولتهــای انگلیــس و آمریــکا مغایــر بــا قانــون ملــی
شــدن صنعــت نفــت اســت و بــه عــاوه بــا توجــه بــه رأی دیــوان داوری الهــه
اســتدالل میشــود کــه «محاکــم ایــران یگانــه مرجــع رســیدگی دعــاوی شــرکت
ســابق» اســت؛ و اگــر شــرکت نخواهــد بــه ایــن محاکــم رجــوع کنــد دولــت ایــران
حاضــر اســت پــس از حصــول توافــق در مســائل ذیــل ،قضــاوت دیــوان الهــه را
قبــول نمایــد:
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 -1تعییــن میــزان و تقســیط پرداخــت غرامــت اموالــی کــه

شــرکت ســابق در موقــع ملــی شــدن صنعــت نفــت در ایــران

داشــته بــر اســاس هــر قانونــی کــه دریکــی از ممالــک بــرای
ملــی شــدن صنایــع بــه کار رفتــه و شــرکت ســابق آن را قبــول

کنــد .ایــن تنهــا غرامتــی اســت کــه دولــت ایــران بــه شــرکت
ســابق خواهــد پرداخــت و غیــر از ایــن شــرکت ادعــای هیــچ

گونــه غرامــت دیگــری نخواهــد داشــت.

 -2رســیدگی بــه دعــاوی و حــل اختالفــات طرفیــن از  1933تــا

آخــر  1947بــر اســاس قــرار داد تحمیلــی  1933تــا آخــر 1947
و از اول  1948تــا سـیام آوریــل  1951مطابــق نهــم اردیبهشــت

( 1330تاریــخ تصویــب قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت)

براســاس قــرارداد تحمیلــی  1933و قــرار داد الحاقــی گــس-
گلشــاییان کــه شــرکت ســابق آن را قبــول و امضــا کــرده و
دولــت و مجلــس ایــران آن را بــرای اســتیفای حقــوق ملــت

ایــران کافــی ندانســتهاند...

 -3رســیدگی و تعییــن میــزان خســارت دولــت ایــران ناشــی

از مشــکالت و موانعــی کــه دولــت انگلیــس و شــرکت ســابق در
راه فــروش نفــت ایــران ایجــاد کردهانــد و همچنیــن خســارات

ناشــی از تضییقــات نســبت بــه صــادرات کاال و اســتفاده از وجوه
اســترلینگ کــه دولــت انگلیــس در بنــد ب مــاده  3ضمیمــه آن
را تصدیــق کــرده اســت.

 -4تأدیــة قبلــی و علــی الحســاب  49میلیــون لیــرهای کــه

شــرکت ســابق ضمــن بیــان  1950بابــت افزایــش حــق االمتیــاز

و مالیــات و حــق الســهم ایــران از مخــازن بــه حســاب آورده

اســت ...ایــران قبــول میکنــد کــه اگــر دیــوان بینالمللــی
دادگســتری تمــام یــا قســمتی از آن وجــوه را حــق ایــران

ندانســت آن مبلــغ بــه صورتــی کــه دریافــت شــده دیــن دولــت

ایــران بــه شــرکت ســابق تلقــی گــردد( .فاتــح)622-621 ،
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بندهــای فــوق در واقــع پیشــنهادات متقابــل دولــت ایــران بــا ایــن فــرض اســت
کــه دولــت انگلیــس و شــرکت ســابق رجــوع بــه دادگاههــای ایــران را بــرای حــل
اختــاف نپذیرنــد .ایــدن وزیــر خارجــة انگلســتان در پیامــی بــه دکتــر مصــدق از
ســوء تفاهــم پیــش آمــده ابــراز تأســف کــرده و تــاش مــیورزد مضمــون پیــام
مشــترک را توضیــح دهــد:
پیشــنهادات ارســالی بــه هیــچ وجــه حاکــی از عــدم شناســایی

عمــل دولــت ایــران و ملــی کــردن صنایــع نفــت خــود نبــوده
و منظــور آن احیــای امتیــاز  1933نمیباشــد .در پیشــنهادات

مزبــور اشــاره بــه اینکــه صنایــع نفــت ایــران بــه دســت

اتبــاع خارجــی اداره شــود نبــوده چــه رســد بــه اینکــه ایــن
موضــوع یکــی از شــرایط قــرار داده شــود و از طرفــی نیــز
در نظــر نداشــتهایم کــه خریــد نفــت در انحصــار مــا باشــد.
پیشــنهادات مزبــور بــرای تصفیــة دعــاوی و دعــاوی متقابلــه

طرفیــن بــه وســیلة قضــاوت بیطرفانــه حــاوی یــک طریقــة

عادالنــه بــوده و حــال آنکــه نمیگوییــم طریقــة مزبــور یــک
طریقــة منحصــر بــه فــرد بــوده .اگــر در خصــوص قیمــت نفــت

ذکــری نکردیــم بــه علــت آن بــود کــه ایــن موضوعــی اســت

کــه بایــد بیــن فروشــنده و خریــدار مــورد بحــث قــرار گیــرد

نــه بیــن دو دولــت .منظــور ایــن جانــب از ارســال ایــن پیــام
آن اســت کــه اعــم از ایــن کــه پیشــنهادات فــوق الذکــر را آن

جنــاب بپذیرنــد یــا نپذیرنــد جنابعالــی و هموطنــان آن جناب از
مقصــود مــا عینــ ًا مســتحضر بــوده باشــید( .فاتــح)623 ،

همزمــان بــا ایــن پیــام وزیــر خارجــة آمریــکا هــم در پیــام مشــابهی بــا تأکیــد
بــر واقعیــت ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران ،اســتقالل کامــل ایــران بــرای ادارة
صنعــت نفــت خــود و آزادی ایــران بــرای فــروش نفــت خــود بــر مبنــای غیــر
انحصــاری ،مضامیــن پیــام ایــدن را آورده و هــدف از ارســال پیــام جدیــد خــود را
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رفــع ســوء تفاهــم دربــارة پیشــنهادات دولتهــای انگلیــس و آمریــکا ذکــر میکنــد.
دکتــر مصــدق در  15مهــر مــاه  1331در نامـهای بــه دولــت انگلســتان از ایــن کــه
پیشــنهادات متقابــل دولــت ایــران مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت اظهــار تأســف
میکنــد و آمادگــی خــود را بــرای مذاکــره در حــدود پیشــنهادات متقابــل اعــام
مـیدارد .وزیــر خارجــة انگلســتان در پاســخ بــه نامــة دکتــر مصــدق ،چهار پیشــنهاد
متقابــل وی را رد میکنــد و دوبــاره بــا تأکیــد بــر ســوء برداشــت از موضــع دولــت
انگلســتان مــوارد زیــر را کــه در نامــة قبلــی هــم آمــده بــود تصریــح میکنــد:
قبــول واقعیــت ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران بــه نــام خــود

و شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران .نداشــتن هیــچ نظــری دایــر
بــر احیــای قــرار داد امتیــاز .عــدم اصــرار دربــارة حــق انحصــار

خریــد نفــت ایــران .اعتقــاد بــه اینکــه موضــوع غرامــت بایــد
بــه قضــاوت بــی طرفانــة دیــوان دادگســتری بینالمللــی

واگــذار شــود .ادعــای پرداخــت غرامــت بــه نــام شــرکت نفــت

از بابــت الغــای یــک جانبــة امتیــاز .آمادگــی شــرکت نفــت بــه

تجدیــد مذاکــره بــه محــض حصــول توافــق دربــارة شــرایط
واگــذاری موضــوع غرامــت بــه قضــاوت دیــوان بیــن المللــی.

حفــظ حقــوق قانونــی خــود و شــرکت نفــت تــا هنــگام حصــول

توافــق مزبــور( .روحانــی)311-310 ،

بــه دنبــال ایــن پاســخ ،وزارت خارجــة انگلســتان بیانی ـهای در تاریــخ  23مهــر
صــادر کــرد و در آن رویکــرد دکتــر مصــدق را در رابطــه بــا حــل اختالفــات فــی
مابیــن بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داد .در ایــن بیانیــه ،دکتــر مصــدق متهــم بــه
تحریــف و ســوء تعبیــر مفــاد پیــام مشــترک چرچیــل – ترومــن شــده و اشــارات وی
بــه «سیاســت امپریالیســتی» انگلســتان و نیــز متهــم کــردن شــرکت نفــت انگلیــس
و ایــران بــه دخالــت در امــور داخلــی ایــران ،نادرســت و غیــر منصفانــه تلقــی شــده
اســت .از ســوی دیگــر ،ایــن بیانیــه اقدامــات اخیــر دولــت ایــران از قبیــل بســتن
کنســولگریهای انگلســتان ،خــودداری از پذیرفتــن ســفیر کبیــر و اخــراج اتبــاع
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انگلیســی از ایــران را منافــی بــا روابــط دوســتانه دانســته اســت( .روحانــی)311 ،
ایــن بیانیــه در واقــع تالشــی بــرای بهبــود تصویــر دولــت انگلســتان در افــکار
عمومــی بــود و ایــن کــه بــه بــن بســت رســیدن مذاکــرات ناشــی از ســوء برداشــت
و ســوء ظــن طــرف ایرانــی اســت .درســت یــک هفتــه پــس از انتشــار ایــن بیانیــه،
وزیــر خارجــة ایــران طــی یــاد داشــتی خطــاب بــه ســفارت انگلیــس تصمیــم دولــت
بــه قطــع رابطــة سیاســی بــا دولــت انگلســتان را اعــام کــرد .علــت ایــن تصمیــم
در ایــن یادداشــت ،حمایــت غیــر قانونــی دولــت انگلیــس از شــرکت ســابق نفــت و
ممانعــت از حــل اختــاف میــان شــرکت ســابق و دولــت ایــران و نیــز تحریــکات و
مداخــات بعضــی از مأموریــن رســمی بــه قصــد اخــال در نظــم و آرامــش کشــور
ذکــر شــده بــود( .روحانــی)323،
بــه رغــم قطــع رابطــه میــان دولتهــای ایــران و انگلســتان ،تالشهــا بــرای
حــل و فصــل مســئلة نفــت متوقــف نشــد .گفتگوهــای نماینــدگان دولــت ایــاالت
متحــده آمریــکا بــا طرفهــای ایرانــی و انگلیســی بــرای پیــدا کــردن راه حلــی
مرضــی الطرفیــن ادامــه یافــت و نهایتــاً در اول اســفند  1331بــه ارائــة طــرح
مشــترکی از ســوی دو دولــت آمریــکا و انگلیــس منجــر شــد و از ســوی ســفیر
آمریــکا در تهــران بــه دکتــر مصــدق تقدیــم شــد .ایــن طــرح بــه عقیــدة فــؤاد
روحانــی ،کارشــناس برجســتة حقوقــی نفــت کــه خــود در جریــان مذاکــرات نفتــی
آن زمــان حضــور داشــت« ،بــا مقــررات قوانیــن ملــی شــدن صنعــت نفــت منطبــق
و بهتریــن پیشــنهادی بــود کــه بــه دولــت ایــران تســلیم گردیــد( ».روحانــی)340،
در ایــن طــرح همــة مالحظــات ایرانیــان در خصــوص ملــی شــدن صنعــت نفــت
رعایــت شــده بــود و تنهــا موضــوع مــورد اختــاف بــه تعییــن غرامت شــرکت ســابق
مربــوط میشــد کــه در ایــن مــورد هــم تســهیالتی بــرای پرداخــت در نظــر گرفتــه
شــده بــود کــه خواســتة ایرانیــان را تأمیــن میکــرد؛ امــا اصــرار دولتیــن آمریــکا و
انگلیــس بــر ایــن کــه موضــوع تعییــن غرامــت بــه دیــوان دادگســتری بینالمللــی
ارجــاع شــود و ایــن کــه غرامــت بایــد بــا در نظــر گرفتــن عــدم النفــع شــرکت ســابق
تعییــن گــردد مــورد موافقــت دولــت ایــران قــرار نگرفــت .دکتــر مصــدق طــی نطقی
خطــاب بــه ملــت ایــران ،در  29اســفند  ،1331اظهــار داشــت کــه «اگــر اســاس
غرامــت را از دســت رفتــن چنیــن کســب و کاری قبــول کنیــم بایــد تمــام عوایــد
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نفــت خــود را یکســره بــه بــه عنــوان غرامــت تســلیم شــرکت ســابق نماییــم ».دو
روز بعــد ،ســخنگوی وزارت خارجــة انگلیــس در واکنــش بــه نطــق دکتــر مصــدق
گفــت تعبیــرات وی بــا شــکل و مضمــون طــرح ارائــه شــده ناســازگار اســت و ایــن
ادعــا را کــه در صــورت پذیرفتــه شــدن پیشــنهاد دولتیــن همــة درآمــد ایــران بایــد
صــرف پرداخــت غرامــت میشــد خــاف واقــع دانســت .بــه عقیــدة فــؤاد روحانــی،
ایــن تصــور کــه غرامــت تعییــن شــده از ســوی دیــوان دادگســتری بینالمللــی
ممکــن اســت طاقــت فرســا باشــد بــا توجــه بــه ســابقة ایــن دیــوان نســبت بــه ایران
موجــه نبــود( .روحانــی )341،در هــر صــورت آخریــن تالشهــا بــرای حــل و فصــل
مســئلة نفــت بــه نتیجــه نرســید و دولــت دکتــر مصــدق کــه بــا وعــدة بهبــود وضــع
اقتصــادی و سیاســی بــر ســر کار آمــده بــود پــس از گذشــت دو ســال و چهــار مــاه
در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف اعــام شــدة خــود نــاکام مانــد و ســرانجام در 28
مــرداد  1332برکنــار شــد.
ناکامــی دولتهــای پیشــین ایــران در فیصلــه دادن بــه مســئلة نفــت کــه اساسـاً
ریشــة مالــی داشــت و بــه زیــاده خواهیهــای شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران بــر
میگشــت و اصــرار ملــی گرایــان ایرانــی بــه ملــی کــردن صنعــت نفــت کــه منجــر
بــه وارد شــدن دولــت انگلیــس بــه ایــن دعــوا بــه بهانــة حمایــت از حقــوق یــک
شــرکت انگلیســی گردیــد ،رفتــه رفتــه اختالفــات مالــی میــان دولــت ایــران و یــک
شــرکت خارجــی را بــه یــک معضــل سیاســی حــاد در ســطح بینالمللــی کــرد.
شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران اگــر در آغــاز بــه خواســتههای معقــول ایرانیــان
مبنــی بــر تنصیــف عوایــد کــه در آن زمــان عــرف رایــج شــده بــود تــن م ـیداد و
تنــگ نظــری بیهــوده نمیکــرد چــه بســا در همــان زمــان مســئله فیصلــه پیــدا
میکــرد؛ امــا متأســفانه ایــن شــرکت زمانــی ایــن اصــل را پذیرفــت کــه دیگــر دیــر
شــده بــود و مســئلة نفــت از اختالفــات مالــی فراتــر رفتــه و جنبــة حیثیــت ملــی بــه
خــود گرفتــه بــود .نیروهــای چــپ و ناسیونالیســت ایرانــی کــه پیشــنهاد ملــی کردن
صنعــت نفــت را مطــرح ســاختند نقــش مهمــی در تبدیــل مســئلة مالی-اقتصــادی
بــه یــک معضــل سیاســی داشــتند .آنهــا مســئلة نفــت را بــه اســتقالل طلبــی
پیونــد زدنــد و اســتقالل طلبــی را در تبلیغــات سیاســی خــود عمــ ً
ا بــه بیگانــه
ســتیزی تبدیــل کردنــد بــه ایــن معنــا کــه همــة گرفتاریهــای مــا اعــم از سیاســی
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و اقتصــادی ناشــی از ســوء نیــت بیگانــگان اســت .از ســی تیــر  1331بــه بعــد بــه
دالیــل مختلــف شــکاف در صفــوف نهضــت ملــی رو بــه افزایــش نهــاد .درخواســت
اختیــارات از مجلــس کــه خــاف قانــون اساســی بــود و معنایــی جــز ســلب اختیــار
موقتــی از مجلــس نداشــت مــورد اعتــراض نــه تنهــا نماینــدگان مخالــف دولــت بلکه
تعــدادی از نزدیکتریــن یــاران نهضــت ملــی ماننــد حســین مکــی ،مظفــر بقایــی و
آیــت اهلل کاشــانی شــد .شــگرد دکتــر مصــدق بــرای پیــش بــردن منویــات خــود
مخاطــب قــرار دادن مســتقیم مــردم و تحــت فشــار قــرار دادن منتقــدان از طریــق
تحریــک احساســات ملــی بــود؛ بــه طــوری کــه یکــی از نماینــدگان مجلــس بــه
نــام یوســف مشــار ،از طرفــداران ســابق و سرســخت نهضــت ملــی ،در جلســة 11
آبــان  1331مجلــس نســبت بــه آزاد بــودن وکال در مجلــس هشــدار داد و گفــت
نماینــدگان مجلــس نصفــی «مرعــوب» و نصفــی «مجــذوب» هســتند و قــدرت انتقاد
از همــه ســلب شــده اســت .دکتــر مصــدق و طرفــداران وی منتقــدان را «عوامــل
بیگانــگان» یــا «فریــب خــورده» آنــان معرفــی میکردنــد .ایــن گرایــش بــا گــذر
زمــان تشــدید میشــد گویــی بــرای حفــظ قــدرت ،راهــی جــز ایــن بــرای دولــت
نهضــت ملــی متصــور نبــود .شــقاق و دوتیرگــی میــان مــردم بــه تظاهــرات و زد
وخوردهــای خیابانــی در تهــران و شــهرهای دیگــر کشــید و رفتــه رفتــه بــه امــری
متنــاوب و مســتمر تبدیــل شــد .دولــت نهضــت ملــی همــة ایــن مصیبتهــا را بــه
پــای بیگانــگان مینوشــت .دکتــر مصــدق در پیامهــای رادیویــی خــود در پنجــم
مــرداد  1332کــه بــه منظــور آمــاده کــردن مــردم بــرای رفرانــدم و انحــال مجلــس
هفدهــم ایــراد شــد محــور ســخنان خــود را بــر توطئــة بیگانــگان و نفــوذ آنهــا در
مجلــس بــرای ســاقط کــردن دولــت ملــی قــرار داد:
در مبــارزهای کــه اکنــون در پیــش گرفتهایــم دو راه بیشــتر

وجــود نــدارد یــا مقاومــت و پایــداری کــه پایــان آن ســعادت

و اســتقالل واقعــی و عظمــت ملــت ایــران اســت یــا انقیــاد و
تســلیم کــه نتیج ـهاش ننــگ و رســوایی ابــدی و محرومیــت از
مزایــای حکومــت ملــی و تحمــل مفاســد و مظالــم حکومتهــای

فــردی و دیکتاتــوری اســت .هموطنــان عزیــز اکنــون بیگانــگان
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بــا تمــام قــوا میکوشــند کــه در صفــوف متحــد ملــت ایــران

رخنــه کننــد .متأســفانه در مجلــس شــورای ملــی هــم کــه
حقــ ًا میبایســت بزرگتریــن مبــارزه بــا ایــن گونــه افــکار
باشــد کانونــی بــرای پیشــرفت مقاصــد شــوم آنهــا تشــکیل

شــده اســت .در ایــن مجلــس گروهــی از مخالفیــن و ایــادی
سیاســت بیگانــه بــا بعضــی منحــرف شــدگان میکوشــند کــه

زمــام امــور را بــه دســت دولتــی بدهنــد کــه بتواننــد مطامــع
بیگانــگان و منافــع آنــان را تأمیــن کنــد و بــرای انجــام ایــن
منظــور تریبــون مجلــس را وســیله بــرای تبلیغــات مضــره قــرار
دادهانــد( .فاتــح)660 ،

ســقوط دولــت دکتــر مصــدق در  28مــرداد  1332کــه بــا دسیســه چینــی
دولتهــای انگلیــس و آمریــکا رقــم خــورد بــه طــور تراژیکــی بــر بیگانــه ســتیزی
نهضــت ملــی مهــر تأییــد زد و آن را بــه یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای ذهنیــت
سیاســی ایرانیــان از آن تاریــخ بــه بعــد تبدیــل کــرد.
 -3-5شکلگیری ناسیونال سوسیالیسم ایرانی و سایه افکندن آن بر
اقتصاد سیاسی ایران
رابطــة سوسیالیســتهای ایرانــی بــا نهضــت ملــی از پیچیدگیهایــی بــر
خــوردار اســت کــه اغلــب از ســوی مورخــان مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .نهضــت
ملــی در دهــة  1320کــه اوج آن تشــکیل جبهــة ملــی و جریــان ملــی کــردن صنعت
نفــت در اواخــر ایــن دهــه بــود ،بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم تحــت تأثیــر
جریانهــای فکــری چــپ قــرار داشــت ،جریانهایــی کــه پــس از اشــغال ایــران
از ســوی نیروهــای متفقیــن و برافتــادن دیکتاتــوری رضــا شــاه ،ســر بــرآورده و
رشــد کــرده بودنــد .حــزب ایــران کــه یکــی از اعضــای مؤســس و مهــم جبهــة
ملــی را تشــکیل مـیداد مــرام سوسیالیســتی بــا مضمــون غیر مارکسیســتی داشــت.
ایدولــوژی آن بیشــتر بــه احــزاب سوسیالیســت اروپایــی یــا حــزب کارگــر انگلســتان
نزدیــک بــود تــا مــرام کمونیســتی (مارکسیســت لنینیســتی) .از ســوی دیگــر حــزب

 218اقتصاد و دولت در ایران

تــودة ایــران کــه بزرگتریــن ،متشــکلترین و پــر نفوذتریــن تشــکیالت سیاســی
ایــران در دهــة  1320بــود بــه رغــم ظاهــر ســازیهای اولیـهاش مــرام مارکسیســت
لنینیســتی داشــت و در نخســتین ســال قــدرت گرفتــن دکتــر مصــدق بــه شــدت از
او و دولتــش انتقــاد میکــرد و نهضــت ملــی را یــک جریــان وابســته بــه امپریالیســم
آمریــکا میدانســت .گــروه ســومی هــم از جریــان چــپ وجــود داشــت کــه از حــزب
تــوده انشــعاب کــرده بودنــد و بــه رغــم اینکــه مــرام مارکسیســتی داشــتند امــا خــود
را هماننــد رهبــری حــزب تــوده تابــع سیاس ـتهای اتحــاد شــوروی نمیدانســتند.
ایــن گــروه در زمــان اوج گیــری نهضــت ملــی کــردن نفــت بــه حــزب زحمــت
کشــان دکتــر بقایــی پیوســتند و بعــدا ً بــا انشــعاب از ایــن حــزب جریــان «نیــروی
ســوم» را تشــکیل دادنــد .ایــن گــروه ســوم کــه خــود را سوسیالیس ـتهای ایرانــی
مینامیدنــد ،بــر خــاف حــزب تــوده از همــان آغــاز بــه قــدرت رســیدن دکتــر
مصــدق بــه حمایــت همــه جانبــه از وی برخاســتند گرچــه همچنانکــه خواهیــم
دیــد بــه «لیبرالیســم» و فقــدان تشــکیالت متمرکــز در جبهــة ملــی انتقــاد داشــتند.
ایــن جریــان ســوم در واقــع تبلــور نوعــی تفکــر سیاســی در جامعــة مــا اســت کــه
در دهــة  1320بــه وجــود آمــد و تأثیــری مانــدگار و تعییــن کننــده بــر کل تحــوالت
سیاســی-اقتصادی کشــور مــا از آن زمــان بــه بعــد نهــاد .ایــن پدیــدة نوظهــور را
شــاید بتــوان مســامحتاً ناســیونال سوسیالیســم ایرانــی نامیــد.
نگاهــی بــه شــکلگیری نهضــت ملــی کــه بعدهــا بــه طــور مشــخص بــه
تشــکیل جبهــة ملــی منجــر شــد و موضــوع ملــی شــدن صنعــت نفــت را پــی
گرفــت نشــان میدهــد کــه گرایشهــای سوسیالیســتی در درون آن از ابتــدا وجــود
داشــتند و بــا گــذر زمــان ایــن گرایشهــا تقویــت شــدند .از منظــر تحلیــل اندیشــه
میتــوان گفــت کــه دو ایدولــوژی مــدرن ناسیونالیســم و سوسیالیســم وجــوه
مشــترک بســیاری دارنــد .بــه لحــاظ نظــری ناسیونالیســم بــرای تحقــق بخشــیدن
بــه اهــداف خــود در نهایــت مســتلزم روی آوردن بــه نوعــی جمعــی کــردن وســایل
تولیــد و منابــع اقتصــادی اســت .بــه ســخن دیگــر میــل بــه اقتصــاد سوسیالیســتی
یــا اقتصــاد دولتــی از الزامــات ایدولــوژی ناسیونالیســتی اســت ،از ایــن رو ،مشــاهده
میشــود کــه هــر جــا ناسیونالیســم تبدیــل بــه ایدولــوژی رســمی دولــت مســتقر
شــده ماننــد آلمــان و ایتالیــای پیــش از جنــگ جهانــی دوم ،اقتصــاد ایــن کشــورها
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بــه ســمت سوسیالیســم یــا دولتمــداری ســیر کــرده اســت .همچنــان کــه پیــش
از ایــن در فصــل چهــارم مشــاهده شــد در ایــران هــم ناسیونالیســم دوران پهلــوی
اول بــه نوعــی اقتصــاد دولتمــدار منجــر شــد .بنــا برایــن جــای تعجــب نیســت اگــر
میبینیــم در نهضــت ملــی گرایانــة دهــة  1320هــم کــه نهایت ـاً بــه ملــی کــردن
صنعــت نفــت انجامیــد از همــان ابتــدا گرایشهــای سوسیالیســتی وجــود داشــته و
بــا گــذر زمــان تقویــت شــده باشــد.
آغــاز پیــدا شــدن نهضــت ملــی را در دهــة  1320معمــوالً بــه وقایــع و حــوادث
مجلــس دورة چهاردهــم و مخالفــت اقلیــت نماینــدگان ایــن مجلــس بــا اعطــای
امتیــاز نفــت شــمال بــه روســیة شــوروی نســبت میدهنــد .در  11آذر  1323دکتــر
محمــد مصــدق لیــدر اقلیــت مجلــس طرحــی را بــه مجلــس داد کــه بــه فوریــت بــه
تصویــب اکثریــت مجلــس رســید .براســاس ایــن طــرح هیچیــک از مقامــات کشــور
حــق ندارنــد راجــع بــه امتیــاز نفــت بــا خارجیهــا مذاکــره کننــد یــا قــرارداد
ببندنــد ولــی بــرای فــروش نفــت بــا اجــازة مجلــس حــق دارنــد( .عاقلــی ،جلــد اول،
 )373ایــن قانــون ممنوعیــت اعطــای امتیــاز کــه بعــدا ً بــه «سیاســت موازنــة منفی»
معــروف شــد در اصــل تدبیــری بــود بــرای برداشــتن فشــار سیاســی اتحــاد شــوروی
بــر دولــت ایــران کــه بــه کســب امتیــاز نفــت شــمال اصــرار میورزیــد .بایــد بــه
یــاد آورد در آن زمــان کــه جنــگ دوم جهانــی ادامــه داشــت و مناطــق شــمالی
ایــران عمـ ً
ا در اشــغال نظامیــان روســی بودنــد ،دولــت ایــران توانایــی مقابلــة علنــی
بــا خواســتههای دولــت شــوروی را نداشــت ،مضافـاً ایــن کــه تبلیغــات گســتردهای
از ســوی حــزب تــوده ،زیــر چتــر حمایتــی ســربازان روســی بــه نفــع اتحــاد شــوروی
و امضــای ایــن قــراداد صــورت میگرفــت .برخــی مورخــان معتقدنــد مبتکــر ایــن
طــرح خــود دولــت ســاعد و اکثریــت مجلــس چهاردهــم بــه رهبــری ســید ضیــا
الدیــن طباطبایــی بودهانــد امــا اجــرای آن را بــه عهــدة اقلیــت بــه رهبــری دکتــر
مصــدق گذاشــتهاند تــا در روابــط سیاســی میــان دو دولــت اتحــاد جماهیــر شــوروی
و ایــران مشــکل ایجــاد نکنــد( .متینــی )167-157 ،در هــر صــورت ،ایــن قانــون
«تحریــم مذاکــرات نفــت» کــه مقدمــه و مستمســکی قــرار گرفــت بــرای قانــون ملی
شــدن صنعــت نفــت ،نقطــة عطــف مهمــی در تحــوالت بعــدی نهضــت ملــی بــود.
جبهــة ملــی مهمتریــن تشــکل سیاســی بــود کــه در آن همــة ناسیونالیسـتهای
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ایرانــی اعــم از مذهبــی و غیــر مذهبــی و چــپ و محافظــه کار ،گــرد آمدنــد و نهضت
ملــی را در اواخــر دهــة  1320بــه اوج محبوبیــت و قــدرت رســاندند .البتــه بــا بــه
بــن بســت رســیدن تالشهــای دولــت دکتــر مصــدق بــرای ســر و ســامان دادن بــه
اوضــاع آشــفتة سیاســی و اقتصــادی کشــور ،جبهــة ملــی در عرصــة قــدرت شکســت
خــورد و متالشــی شــد امــا اندیش ـهها و آرمانهــای آن بــه اشــکال مختلــف تــداوم
یافــت .بــه هــر حــال بــرای شــناخت نهضــت ملــی و نمــاد سیاســی اصلــی آن (جبهة
ملــی) الزم اســت جریانهــای سیاســی تشــکیل دهنــدة آن در طــول زمــان مــورد
بررســی قــرار گیــرد .جبهــة ملــی در  21آبــان  1328بــه رهبــری دکتــر مصــدق
تشــکیل شــد .مقدمــة ایجــاد ایــن جبهــه در واقــع تحصــن دکتــر مصــدق و یــاران
وی در دربــار در  22مهــر همــان ســال ،در اعتــراض بــه نحــوة برگــزاری انتخابــات،
بــود( .عاقلــی ،جلــد اول )427-425 ،طبــق مــادة اول اساســنامة جبهــة ملــی کــه
در واقــع بیانگــر هویــت و اهــداف آن اســت« :جبهــة ملــی از هیــأت مؤســس و
دســتجات مختلــف ملــی کــه طرفــدار تأمیــن عدالــت اجتماعــی و حفــظ قانــون
اساســی هســتند تشــکیل میشــود( ».کوهســتانی نــژاد )19 ،تأکیــد بــر موضــوع
عدالــت اجتماعــی در اساســنامة جبهــة ملــی حاکــی از حضــور پررنــگ اندیش ـهها
و آرمانهــای سوسیالیســتی در میــان مؤسســین ایــن تشــکل سیاســی اســت چــرا
کــه ایــن اصطــاح شــعار مــورد عالقــة چپگرایــان بــود کــه بــه تقلیــد از احــزاب
اروپایــی آن را بــه معنــای توزیــع برابرتــر درآمــد و ثــروت بــه کار میبردنــد .بــه
عــاوه در میــان احــزاب و شــخصیتهای مؤســس جبهــة ملــی و طرفــداران آن
چپگرایــان دســت بــاال را داشــتند.
«حــزب ایــران» کــه نقــش بســیار مهمــی در کادر رهبــری جبهــة ملــی و
بعــدا ً در دولــت دکتــر مصــدق و جریــان ملــی کــردن صنعــت نفــت داشــت اساسـاً
حزبــی بــا گرایشهــای سوسیالیســتی ،البتــه غیــر مارکسیســتی ،بــود .ایــن حــزب
ظاهــرا ً پــس از انتخابــات چهاردهمیــن مجلــس شــورای ملــی در تهــران ،در پاییــز
 1322بــه ابتــکار تحصیلکــردگان جــوان ایرانــی و فعــاالن ســتاد انتخاباتــی مهنــدس
فریــور و دکتــر مصــدق بنیــان گذاشــته شــد .در میــان موسســان حــزب ایــران
مهندســان تحصیلکــردة خــارج نقــش برجســتهای داشــتند کــه تعــدادی از آنهــا
پیشــتر کانــون مهندســین را تشــکیل داده بودنــد .از ایــن رو ،جهــت گیریهــای
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سیاســی حــزب ایــران و ایــن کانــون اغلــب همســو بــوده اســت( .کوهســتانی نــژاد،
 )3-2در میــان موسســان حــزب ایــران بــه نــام کســانی بــر میخوریــم ماننــد
مهنــدس زیــرک زاده ،مهنــدس حســیبی ،دکتــر عبــداهلل معظمــی و حســین مکــی
کــه بعــدا ً مســولیتهای مهمــی در جبهــة ملــی و دوران ملــی کــردن صنعــت نفــت
بــه عهــده گرفتنــد .البتــه در یکــی دو ســال پــس از تشــکیل حــزب ایــران افــراد و
گروههــای دیگــری بــه آن پیوســتند کــه آنهــا نیــز در وقایــع بعــدی نهضــت ملــی
بســیار تأثیــر گــذار بودنــد .از جملــة اینهــا میتــوان از اللهیــار صالــح و دکتــر
کریــم ســنجابی نــام بــرد کــه در ســال  1324بــه حــزب ایــران پیوســتند .نگاهــی
بــه مرامنامــة حــزب ایــران نشــان میدهــد بــه رغــم وجــود تمایــات چپگرایانــه در
آن ،از ایدولــوژی منســجمی برخــوردار نیســت .آرمانهــا و اهــداف حــزب ایــران در
ایــن مرامنامــه در ســه بخــش سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بیــان شــده اســت:
 -1از لحــاظ سیاســی :حفــظ اســتقالل کامــل و پشــتیبانی از

دموکراســی.

 -2از لحــاظ اقتصــادی :اســتقرار عدالــت اجتماعــی و کوشــش در
بهبــود مــادی ملــت از راه توجــه بــه کشــاورزی و صنعــت و بهره

بــرداری از جمیــع منابــع ثــروت مملکت.

 -3از لحــاظ اجتماعــی :تهذیــب اخــاق و تعمیــم فرهنــگ و

تأمیــن بهداشــت عمومــی( .کوهســتانی نــژاد)64 ،

توضیحاتــی هــم کــه بــرای ایــن شــعارهای کلــی آمــده نشــان دهنــدة ایدولــوژی
ســازگار و روشــنی نیســت و صرفــاً بیــان کننــدة برخــی آرزوهــا یــا تمایــات
سوسیالیســتی اســت .در توضیــح «لحــاظ اقتصــادی» آمــده:
اســتقرار عدالــت اجتماعــی و کوشــش در بهبــود وضــع مــادی

ملــت از راه توســعة کشــاورزی و صنعــت و بهــره بــرداری از

جمیــع منابــع ثــروت مملکــت .توزیــع ثــروت و تقســیم درآمــد

در ایــران بــه طــرز عادالنــه نیســت .بــرای ایــن وضــع بایــد:
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الــف -ســهمی را کــه بــرای کار نســبت بــه ســرمایه فعــ ً
ا

معمــول و رایــج اســت بایــد ترقــی داد بــا بــه ایــن ترتیــب از
اســتثمار جلــو گیــری گــردد .آنچــه حقـ ًا و منطقـ ًا بــه کارگــر و
زارع تعلــق دارد بایــد بــه آنهــا داده شــود.

ب -بــا تجدیــد نظــر در قوانیــن کنونــی و وضــع قوانیــن جدیــد
بــرای توزیــع عادالنــه ثــروت اقــدام مفیــد و موثــری بــه عمــل
آیــد.

ج -در افزایــش قــدرت تولیــد مملکــت ســعی وافــی مبــذول
داشــت و فالحــت (و مقدمــات آن یعنــی ســد ســازی و آبیــاری)

و صناعــت و بازرگانــی را طبــق برنامــه صحیــح توســعه داد).
کوهســتانی نــژاد)65 ،

فقــدان ایدولــوژی ســازگار و محکــم نقطــه ضعــف بــزرگ حــزب ایــران بــود کــه
آن را در مقابــل رقیــب اصلــی خــود یعنــی حــزب تــوده در موضــع دفاعــی قــرار
مـیداد و هــر از گاهــی موجــب بــروز اختالفــات درونــی و ریــزش نیروهــای حزبــی
میشــد .احمــد زیــرکزاده در گزارشــی در روزنامــة جبهــه ( 7آذر  ،)1324دربــارة
یــک ســال فعالیــت حزبــی همــة بدبختیهــای جامعــة ایــران را ناشــی از فقــر مــردم
و فســاد طبقــة حاکــم ذکــر میکنــد و دلیــل درســتی ایــن نظــر را در ایــن میدانــد
کــه «تمــام احزابــی کــه در ایــران تشــکیل شــدند همیــن اصــول را در مــرام خــود
جــای دادنــد ».امــا تفــاوت خــود را بــا دیگــر احــزاب در اســتقالل و عــدم اتــکا بــه
دیگــران معرفــی میکنــد .پیــام اصلــی نویســنده ایــن اســت کــه طبقــة حاکمــه در
ایــران فاســد و وابســته بــه بیگانــگان (انگلیــس) اســت امــا متأســفانه برخــی احــزاب
ماننــد حــزب تــوده کــه مخالــف طبقــة حاکــم هســتند مبــارزات خــود را بــا تکیــه
بــر بیگانگانــی از جنــاح مقابــل (روســیه شــوروی) پیــش میبرنــد کــه ایــن هــم
در تضــاد بــا حکومــت ملــی و اســتقالل ایــران اســت .مــرام حــزب ایــران پرهیــز از
«سیاســت یــک جانبــه» و تکیــه بــر «ایرانــی مســتقل و ملــی» اســت ).کوهســتانی
نــژاد )59-57 ،جالــب اســت کــه کمتــر از یــک ســال بعــد یعنــی در تیــر مــاه 1325
حــزب ایــران بــا حــزب تــوده جبهــة مؤتلــف احــزاب آزادی خــواه تشــکیل داد و

دهه  1320و گسترش روزافزون روشنفکری چپ و بیگانه ستیز 223

پــس از چنــدی بــه اتفــاق ایــن حــزب در کابینــة قــوام الســلطنه مشــارکت کــرد،
قــوام الســلطنهای کــه هــر دو حــزب ،قبــل و بعــد از مشــارکت خــود در دولــت وی،
او را بخشــی از همــان طبقــة حاکمــة فاســد میدانســتند! ایــن ائتــاف تنشهایــی
در داخــل حــزب ایــران ایجــاد کــرد و موجــب خــروج تعــدادی از کادرهــای مهــم از
حــزب شــد و لطمــة بزرگــی بــه حیثیــت و محبوبیــت آن وارد آورد.
در تــاش بــرای بازســازی حــزب ،نخســتین کنگــرة آن در فروردیــن 1327
برگــزار شــد .در ایــن کنگــره احمــد زیــرکزاده دبیــر حــزب در گزارشــی دربــارة
تاریخچــة حــزب گفــت« :بــاری حــزب ایــران مطابــق مرامــی کــه آقایــان میداننــد
و اساســنامهای کــه در میــان اســت تشــکیل شــد .نامــش را ایــران نهادنــد و مرامــش
را سوسیالیســت خواندنــد ».و در ادامــه در توضیــح فعالیتهــای حــزب ،آنهــا را بــه
دو دســتة عملیــات عقیدتــی و مرامــی و عملیــات سیاســی تقســیم کــرد:
عملیــات عقیدتــی و مرامــی کــه بــه صــورت مقالههــا،

ســخنرانیها و بیانیههــا منتشــر شــده اســت .ایــن عملیــات
مــرام حــزب را تثبیــت نمــود .سیاســت اســتقالل مــا را کام ـ ً
ا

روشــن ســاخت .سوســیالیزم حــزب را تثبیــت و شــعارهای مــا
را (بــرای ایــران ،بــا فکــر ایرانــی ،بــه دســت ایرانــی) معلــوم
کــرد .در ایــن مــدت مــا توانســتیم وضعیــت سیاســی خــود را
کامــ ً
ا روشــن کنیــم .سیاســت اســتقالل را تعریــف کردیــم و
عملیــات مــا نشــان داد در آنچــه میگوییــم صــادق هســتیم.
(کوهســتانی نــژاد)197-195 ،

ایــن تأکیــد بــر اســتقالل و ایرانیــت ،در واقــع بــرای مرزبنــدی بــا حــزب تــوده
و پررنــگ کــردن گرایــش اســتقالل طلبانــه و ناسیوالیســتی صــورت میگرفــت .بــه
همیــن لحــاظ اســت کــه اللهیــار صالــح ،رهبــر حــزب ،در همــان کنگــره بــا اشــاره
بــه اشــتباه بــودن ائتــاف بــا حــزب تــوده کــه خــود او پیشــگام آن بــوده میگویــد،
«مــن همیشــه سوسیالیســت واقعــی بــوده و خواهــم بــود ولــی کمونیســت نیســتم
و وطــن خــود را شــرافتمندانه میپرســتم( ».همــان )203 ،بــا ایــن همــه بــه نظــر
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میرســد سوسیالیســتی بــودن مــرام حــزب موجــب ابهامهایــی شــده کــه از زبــان
یکــی از نماینــدگان کنگــره چنیــن بیــان میشــود ...« :بایــد حــزب ،مســئله و مــرام
حــزب را کامـ ً
ا تفســیر نمایــد .مخصوصـاً در مــورد سوســیالیزم و مالکیــت شــخصی
نظریــه خــود را صراحتـاً ابــراز دارد؛ زیــرا اکثریــت مــردم ایــران بــه مبــادی مذهبــی
اعتقــاد کامــل دارنــد و نبایــد کاری کنیــم کــه روزی َعلَــم تکفیــر بــر علیــه مــا
بردارنــد( ».همــان )211،ایــن ابهــام دربــارة مــرام حــزب و درجــات سوسیالیســتی
بــودن یــا مردمــی بــودن آن دوبــاره بــه تنــش درون حــزب و جــدا شــدن تعــدادی
از کادرهــای حزبــی از آن در ســالهای بعــد منجــر گردیــد.
حــزب ایــران پــس از بــاز ســازی موقعیــت و نفــوذ خــود همچنــان روابــط
نزدیکــش را بــا دکتــر مصــدق حفــظ کــرده و در انتخابــات مجلــس شــانزدهم او
را در صــدر کاندیداهــای خــود قــرار داد .ایــن حــزب در کنــار دکتــر مصــدق از
مهمتریــن نیروهــای تشــکیل دهنــدة جبهــة ملــی بــود .بــا تشــکیل جبهــة ملــی
کلیــة نیروهــای ملــی گــرا از چــپ و راســت در آن گــرد آمدنــد و پایــگاه محکمــی
بــرای تبلیــغ و گســترش نهضــت ملــی کــردن صنعــت نفــت فراهــم آوردنــد .بــا
آغــاز بــه کار دولــت دکتــر مصــدق ،حــزب ایــران موقعیــت سیاســی برجســتهای
پیــدا کــرد و تقریبـاً همــة ســران آن در دولــت حضــور یافتنــد .البتــه همــان گونــه
کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،رابطــة نزدیــک حــزب ایــران و دکتــر مصــدق بــه
ســالهای اوایــل دهــة  1320و مجلــس چهاردهــم بــر میگشــت« .سیاســت
حمایــت از دولــت مصــدق ریشــه در فعالیتهــای گذشــتة حــزب ایــران داشــت.
ایــن حــزب از ابتــدای شــروع فعالیت خــود در ســال  1322همــواره رابطــة تنگاتنگی
بــا دکتــر مصــدق داشــت .بدیــن لحــاظ همانگونــه کــه انتظــار میرفــت در دورة
نخســتوزیری وی نیــز مشــارکت بســیار فعالــی در دولــت داشــت( ».کوهســتانی
نــژاد )20 ،ســر کــردگان حــزب ایــران جایــگاه مهمــی در دولــت دکتــر مصــدق پیــدا
کردنــد امــا زمانــی کــه ایــن حــزب در اوج فعالیــت و محبوبیــت بــود بــاز تنــش و
دو دســتگی در درون حــزب بــروز کــرد و در نهایــت بــه انشــعابی دیگــر انجامیــد.
نارضایتــی منشــعبین کــه جمعیــت آزادی مــردم ایــران را بنــا نهادنــد ،ظاهــرا ً ناشــی
از بــی توجهــی رهبــری حــزب بــه «طبقــات محــروم» بــوده چراکــه در اعالمیــة
افــراد مســتعفی میخوانیــم« ،جدایــی مــا از حــزب ایــران فقــط بــه خاطــر آن
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اســت کــه فعالیــت اجتماعــی مــا بــه نفــع طبقــات محــروم ملــت ایــران مؤثرتــر و
ثمــر بخــش تــر گــردد »...و جلوتــر تأکیــد میشــود بــر ایــن کــه «در راه بــه ثمــر
رســیدن نهضــت ملــی و مبــارزات ضــد اســتعماری مــرد ایــران نــه تنهــا بــا حــزب
ایــران ســر مخالفــت و ســتیز نداریــم بلکــه بــه خاطــر آرمــان بــزرگ اجتماعــی خــود
بــا افــراد و دســتجات وطــن خــواه و ضــد اســتعمار صمیمانــه همــکاری خواهیــم
کــرد .وقتــی کــه نظــرات مســلکی و سیاســی مــا در روزنامــه مــردم ایــران ارگان
جمعیــت آزادی مــردم ایــران منتشــر و هموطنــان عزیــز از فکــر نجــات بخــش و
سوسیالیســتی مــا آگاه شــدند ،مــا قطــع داریــم کــه دســت بــرادری و همــکاری مــا را
صمیمانــه خواهنــد فشــرد ».دالیــل انشــعاب در پیــام «هیئــت تحریریــه و کارکنــان
روزنامــة جوانــان ایــران ارگان ســابق ســازمان جوانــان حــزب ایــران» بــا عبارتهــای
روشــنتر و صریحتــری آمــده اســت:
ادامــة فعالیــت در دســتهای کــه جنبــة سوسیالیســتی و حزبــی
خــود را کام ـ ً
ا از دســت داده و رهبــران آن از معیارهــای حزبــی

فاصلــه زیــادی گرفتهانــد بــرای مــا مقــدور نیســت ... .چــون
مــا کلیــة آرمانهــا و هدفهــای انقالبــی و سوسیالیســتی

خــود را در مرامنامــة جمعیــت ازادی مــردم ایــران منعکــس

میبینیــم  ...وابســتگی خــود را بــه جمعیــت مذکــور اعــام

میکنیــم و امیدواریــم بتوانیــم حزبــی را کــه در رهایــی ملــت

ایــران از چنــگال سیاســتهای اســتعماری و امپریالیســتی

و اســتقرار سوســیالیزم واقعــی نقــش موثــری بــازی کنــد بــه
وجــود آوریــم( ».هفتــه نامــة مــردم ایــران 27 ،بهمــن )1331

ایــن انشــعاب در حقیقــت نشــانهای بــود از فشــاری کــه گرایشهــای رادیــکال
بــه رهبــری حــزب و فراتــر از آن بــه کل نهضــت ملــی وارد میکردنــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه حــزب ایــران در چهارمیــن کنگــرة خــود در آذر مــاه  1330یعنــی
بیــش از یــک ســال قبــل از انشــعاب ،خــط مشــی خــود را ایــن گونــه تعییــن
کــرده بــود« :آزادی کامــل سیاســی و اقتصــادی ایــران و مبــارزة قطعــی و شــدید
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بــا عمــال اســتعمار و فئودالیســم و ســرمایهداری و هــر گونــه اســتعمار و اســتثمار
و امپریالیســم( ».روزنامــه جوانــان ایــران 23 ،آذر  )1330پیــش از ایــن ،نخشــب از
کادرهــای جــوان و فعــال حــزب ،در همــان کنگــره خواســتار مبــارزة جدیتــر و بــی
رحمانــه تــر بــر علیــه رژیــم ســرمایهداری بــود .او میگفــت «حــزب مــا شــرایط
الزم بــرای ایجــاد یــک مبــارزه دامنــه دار و عمومــی را بــه دســت آورده و بایــد بــا
روشــی قطعیتــر و تئــوری مبــارزه صریحتــر بــه دشــمن کهنســال و فرتــوت خــود
حملــه ور شــویم( ».روزنامــه جوانــان ایــران 9 ،آذر  )1330نخشــب از ایدولــوژی
سوسیالیســتی رادیکالتــر و نزدیــک بــه مارکسیســم دفــاع میکــرد و هنــگام
انشــعاب یــک ســال بعــد ،از ســران آن بــود .همیــن فشــارهای جریانهــای رادیــکال
چــپ در درون حــزب ایــران و جبهــة ملــی ،از یــک ســو و از ســوی دیگــر ،فشــار
هــواداران بیرونــی ماننــد نیــروی ســوم کــه در رقابــت بــا تبلیغــات پر هیاهــوی حزب
تــوده بــرای تعمیــق جنبههــای ضــد امپریالیســتی و ضــد ســرمایهداری نهضــت ملــی
میکوشــیدند ،در نهایــت مانــع رســیدن بــه راه حلــی معقــول و مســالمت آمیــز بــر
ســر مســئلة نفــت بــا دولتهــای انگلیــس و آمریــکا شــد .در فضــای پــر هیاهــو و
متشــنجی کــه بــه وجــود آمــده بــود هــر گونــه مصالحــه و عقــب نشــینی جزئــی
نســبت بــه شــعارهای پیشــین بــه ســازش بــا امپریالیســم و خیانــت بــه منافــع ملــی
تعبیــر میشــد .از ایــن رو دکتــر مصــدق ترجیــح داد تــا پــای ســقوط دولــت خــود
1
بــرود امــا امضــای خــود را پــای هیــچ توافقــی بــا امپریالیس ـتها نگــذارد.
عــاوه بــر حــزب ایــران ،جریــان سوسیالیســتی دیگــری بــه رهبــری خلیــل
ملکــی ،یکــی از مهمتریــن شــخصیتهای گــروه منشــعبین از حــزب تــوده ،نقــش
بســیار مهمــی در ســوق دادن نهضــت ملــی بــه ســوی سوسیالیســم داشــت .ایــن
جریــان سیاســی و فکــری بــه رغــم اینکــه ریشــه در درون خــود جبهــة ملی نداشــت
امــا بــه تدریــج و بــه ویــژه پــس از بــه قــدرت رســیدن جبهــة ملــی و نخسـتوزیری
دکتــر مصــدق ،تبدیــل بــه ســتون اصلــی پایــگاه نظــری نهضــت ملــی شــد .ملکــی
و دیگــر یــاران وی بــه رغــم جــدا شــدن از حــزب تــوده ،بــه اصــول مارکسیســم
در مجمــوع وفــادار ماندنــد .انتقــاد اصلــی آنهــا بــه حــزب تــوده اساس ـاً ناظــر بــه
 - 1دکتر محمد علی موحد ،پیش از این تحلیلی قریب به همین را دربارة پایان اسف بار نهضت ملی شدن
نفت ارائه کرده است .ن.ک .به «گفتهها و نا گفتهها» ،نشر کارنامه ،صص .55-52
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تبعیــت حــزب تــوده از ســلطهطلبی دولــت شــوروی و اســتراتژی بــه اصطــاح
«انترناسیونالیســتی» حــزب کمونیســت آن بــود کــه موجــب میشــد منافــع
کشــور اتحــاد جماهیرشــوروی را نســبت بــه منافــع ملــی ایــران در اولویــت قــرار
دهــد .طبیعت ـاً ایــن گــروه از منشــعبین حــزب تــوده بــه نهضــت ملــی عالقهمنــد
بودنــد و بعــد از تشــکیل جبهــة ملــی از طریــق همــکاری بــا روزنامــة شــاهد بــه
مدیریــت دکتــر بقایــی ،بــه پشــتیبانی تمــام و کمــال از آن برخاســتند .آنهــا
در حــزب زحمتکشــان بــه رهبــری دکتــر بقایــی گــرد آمدنــد و آن را از لحــاظ
عملــی و نظــری ســازماندهی کردنــد؛ امــا در پــی تحــوالت سیاســی پــس از وقایــع
 30تیــر  1331کــه بــه بــروز اختــاف نظــر میــان رهبــران حــزب زحمتکشــان
انجامیــد ،ملکــی و طرفدارانــش از دکتــر بقایــی جــدا شــدند و اســم بــا مســمای
«نیــروی ســوم» را بــرای خــود انتخــاب کردنــد تــا نشــان دهنــد از جریانهــای
سیاســی یــک جانبــه گــرای طرفــدار غــرب (انگلیــس و آمریــکا) و شــرق (اتحــاد
شــوروی) متمایــز و مســتقل هســتند .آنهــا از یــک ســو خــود را سوسیالیسـتهای
مخالــف ســرمایهداری (غــرب) میدانســتند و از ســوی دیگــر بــا انترناسیونالیســم
خــاص شــورویها کــه همــة جریانهــای سوسیالیســتی را گــوش بــه فرمــان خــود
میخواســتند مــرز بنــدی میکردنــد و از ایــن رو بــر ایرانــی بــودن یــا ملــی بــودن
سوسیالیســم خــود تأکیــد میورزیدنــد .ایدولــوژی «نیــروی ســوم» را میتــوان
بارزتریــن نمونــه و نمــاد «ناســیونال سوسیالیســم ایرانــی» دانســت کــه بــه رغــم
شکســت سیاســی جبهــة ملــی و ســقوط دولــت دکتــر مصــدق ،تبدیــل بــه تفکــر
سیاســی غالــب در جامعــة ایرانــی شــد و تحــوالت فکــری ،سیاســی و اقتصــادی آن
را از اصالحــات ارضــی و انقــاب ســفید گرفتــه تــا تشــکیل حــزب رســتاخیز و نهایتـاً
انقــاب اســامی رقــم زد.
پیــش از پرداختــن بــه مضمــون ایدولــوژی ناســیونال سوسیالیســم ایرانــی الزم
اســت اشــارهای بــه وزن و اهمیــت خلیــل ملکــی ،تئوریســین حــزب زحمتکشــان و
رهبــر بعــدی جریــان نیــروی ســوم ،در نهضــت ملــی کــردن نفــت از زبــان خــود وی
اشــاره کنیــم .ملکــی در نامــه ســر گشــادهای بــه آیــت اهلل کاشــانی در گالیــه از کــم
لطفــی وی و بــه ویــژه اطرافیانــش نســبت بــه حــزب زحمتکشــان و شــخص ملکــی،
ـح خدمــات خــود بــه نهضــت ملــی و تشــریح شــیوة تفکــرش مینویســد:
در توضیـ ِ
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وقتــی اینجانــب تصمیــم بــه همــکاری بــا روزنامــة شــاهد
گرفتــم جنــاب آقــای دکتــر بقایــی هنــوز ماننــد تمــام مــردم

عــوام ،ملــی شــدن صنعــت نفــت را فرمــول انگلیسـیها تلقــی

میکــرد و همــان طــوری کــه اعضــای جبهــة ملــی اطــاع

دارنــد ایشــان در چندیــن جلســه نیــز بــا ملــی شــدن نفــت

مخالفــت کــرده آن را فرمــول انگلیس ـیها تلقــی کــرده بودنــد.

اینجانــب در نتیجــة بحثهــای طوالنــی ایشــان را متقاعــد

ســاختم کــه ملــی کــردن نفــت صحیحتریــن فرمولهاســت

و باالخــره آقــای دکتــر بقایــی را وادار کــردم کــه از ســرمقالة

معــروف شــاهد راجــع بــه لــزوم انعقــاد قــرارداد عــادی بــا

شــرکت ســابق نفــت عــدول فرمــوده ملــی شــدن صنعــت نفــت

را قبــول فرماینــد .اولیــن مقــاالت اصولــی راجــع بــه ملــی
شــدن صنعــت نفــت ایــران کــه در روزنامههــای ایــران منتشــر

شــد بــه قلــم اینجانــب و در روزنامــة شــاهد منتشــر شــدهاند...
(ملکی)489 ،1360 ،

در ادامــة ایــن نامــه آمــده کــه تشــکیل حــزب زحمتکشــان و حتــی نامــی کــه
بــر آن گذاشــته شــده در نتیجــة تالشهــا و اصــرار وی بــوده و هدفــش از ایــن کار
برطــرف کــردن یــک نقــص بــزرگ جبهــة ملــی بــا ایجــاد پایــه و اســاس تــودهای
بــرای آن بــه منظــور پشــتیبانی از نهضــت ضــد اســتعماری بــوده اســت؛ و ســپس بــه
رابطــه میــان تفکــرات خــود و کارل مارکــس میپــردازد و مینویســد:
مــن آنچــه را از مارکــس قابــل قبــول اســت در مجــات و

روزنامههــا مــورد بحــث قــرار دادهام و آنچــه را بــا شــرایط

امــروز و اوضــاع و احــوال ایــران منطبــق نیســت در [مجلــه]
علــم و زندگــی بــه بحــث و نقــد گذاشــتهام .ملی شــدن وســائل
تولیــد کــه دربــارة نفــت مــورد پشــتیبانی آن جنــاب نیــز

واقــع شــده اســت ،اصلــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار کارل
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مارکــس آن را بــه طــور دقیــق و روشــنی بیــان کــرده و تحــول

ســرمایهداری اســتعماری را درســت پیــش بینــی کــرده اســت.
ـان حاضــر از
اینجانــب ماننــد تمــام روشــنفکران مترقــی جهـ ِ
ملــی شــدن کلیــة وســائل تولیــد و توزیــع جــدا ً پشــتیبانی
میکنــم و کوچکتریــن تباینــی بیــن ایــن عقیــده و مذهــب

اســام نمیبینــم .ایــن اصــل ســتون فقــرات آن فکــری اســت
کــه بــه نــام مارکــس معــروف اســت( .ملکــی)492-491 ،1360،

ایدولــوژی ملکــی ،همــان گونــه کــه در این نامــه نیز تصریح شــده از اندیشـههای
مارکــس متأثــر اســت و در واقــع نســخة ایرانــی شــدة نوعــی مارکسیســم در ترکیــب
بــا ملیگرایــی اســت .حــال بپردازیــم بــه مضمــون و ویژگیهــای ایــن ایدولــوژی
کــه آن را مســامحتاً میتــوان ناســیونال سوسیالیســم ایرانــی نامیــد .ملکــی ماننــد
اغلــب مارکسیســتها معتقــد بــود کــه دوران ســرمایهداری بــه ســرآمده و نظــام
بــازار آزاد و اقتصــاد رقابتــی پدیدههــای متعلــق بــه ســدة نوزدهــم میــادی اســت.
از ایــن رو ،بــا همــة پشــتیبانی کــه از مبــارزات ضــد اســتعماری دولــت دکتــر مصدق
بــه عمــل م ـیآورد از «لیبرالیســم» حاکــم بــر آن انتقــاد میکــرد .از نظــر ملکــی،
دکتــر مصــدق «در مبــارزه بــا نفــوذ اجنبیــان و بــرای رانــدن آن [هــا] و در مقابلــه بــا
فشــار آنــان قاطــع و جــدی یــک دنــده اســت» و «ایــن وظیفــة تاریخــی را تا آســتانة
پیــروزی نهایــی پیــش بــرده اســت» امــا در «مقابــل فئودالیتــه و ســرمایهداران
متنفــذ کــه اغلــب همدســت همــان قدرتهــای خارجــی هســتند ،معتــدل ،سســت
و عــاری از قاطعیــت اســت ».دکتــر مصــدق میبایســت «دســتگاه دولتــی قدیــم را
کــه موثرتریــن آلــت و ابــزار اســتعمار اســت  ...میشکســت و درهــم میریخــت و
دســتگاهی متناســب بــا هــدف نهضــت ملــی بــه وجــود م ـیآورد( ».ملکــی،1377،
 )8-7ایــن ســخن کــه یــادآور تــز لنینــی درهــم شکســتن ماشــین دولتــی کهــن و
برســاختن دســتگاه دولتــی جدیــد اســت آشــکارا در تضــاد بــا طــرز فکــر و ســلیقة
شــخصی ماننــد دکتــر مصــدق قــرار داشــت کــه خــود دســت پــروردة خانــوادهای
اشــرافی و زمیــن دار بــود و معــاش او نیــز از همیــن راه تأمیــن میشــد .ملکــی
«اعتــدال» و «سســتی» دکتــر مصــدق در سیاســت داخلــی را کــه حاکــی از نوعــی
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محافظــه کاری فئودالــی و اشــراف منشــانه بــود ،حمــل بــر لیبرالیســم میکــرد .او
خطــر ایــن بــه اصطــاح «لیبرالیســم» دولــت نهضــت ملــی را در ایــن میدیــد کــه
قــادر بــه مقابلــه بــا «مجهزتریــن و کاملتریــن دکترینهــای قــرن بیســتم کــه
مجربتریــن وســائل تشــکیالتی و تبلیغاتــی را در دســت دارنــد» نخواهــد بــود.
منظــور او از ایــن دکترینهــا ظاهــرا ً کمونیســم و فاشیســم اســت کــه دولــت ملــی
را از لحــاظ ایدولوژیکــی خلــع ســاح خواهنــد کــرد و چــون «حکومــت تــودهای
زمینــة داخلــی و خارجــی نــدارد یــک حکومــت شــبه فاشیســتی بــه وجــود میآیــد
تــا بتوانــد از تقویــت حــزب تــوده جلــو گیــری کنــد ».بــرای اجتنــاب از ایــن فاجعــه
بایــد همــان راهــی را برویــم کــه «اروپــای غربــی بــا توســل بــه دموکراســی متمرکــز
و سوسیالیســم دموکراتیــک در پیــش گرفتــه اســت ».او اصالحــات اجتماعــی و
اقتصــادی نیــم بنــد دولــت دکتــر مصــدق را چــاره ســاز نمیدانــد« .در قــرن بیســتم
کــه بــدون اغــراق فئودالیتــه بــه پشــت پنجــرة موزههــا فرســتاده میشــود ده درصــد
یــا بیســت درصــد و حتــی هشــتاد درصــد ســهم مالکانــه نمیتوانــد بــه احتیاجــات
و مقتضیــات قــرن بیســتم جــواب دهــد( ».ملکــی )31-30 ،1377 ،بــه عقیــدة وی
نهضــت ملــی بایــد در پــی تحــوالت عمیــق در خــود روابــط مالکیــت باشــد« .بایــد
طبقــات مولــد و آبــاد کننــدة کشــور مالــک دســترنج خــود گردنــد و کســی بــه نــام
تقدیــس مالکیــت ،تملــک آنــان را بــر دســترنج خــود ســلب نکننــد( ».ملکــی،1377،
 )35از نظــر ملکــی مشــاوران دکتــر مصــدق دارای افــکار و ســلیقههای نــا متجانــس
و متفاوتنــد و اغلــب افــکار و عقایــد غیــر روشــن قــرن نوزدهمــی دارنــد« .متاســفانه
حــدود فکــر آنــان هنــوز از اصــول رقابــت آزاد و اقتصــاد لیبــرال تجــاوز نمیکنــد.
در صورتــی کــه اقتصــاد لیبــرال در دژ مســتحکم خــود (انگلســتان) طــی دادگاه قرن
بیســتم محکــوم بــه زوال گردیــده اســت ».او ســپس بــا آوردن مثالــی درباره مشــکل
اجــاره نشــینی در تهــران ،سیاسـتهای اصالحــی دولــت را در ایــن بــاره رد میکنــد
و ایــن ســخن را کــه «اگــر اجــاره خانــه ارزان باشــد دیگــر کســی خانــه نمیســازد و
قانــون عرضــه و تقاضــا بزرگتریــن قانــون تنظیــم کننــده امــور اقتصــادی بــرای آنها
اســت» نظــر کارشناســان قــرن نوزدهمــی میدانــد و مینویســد« ،در صورتــی کــه
قــرن بیســتم بــه ایــن نــوع مســائل غلبــه کــرده اســت و دخالــت دولــت در تنظیــم
امــور اقتصــادی جانشــین رقابــت آزاد و عرضــه و تقاضــا گردیــده اســت .مدتهاســت
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کــه کرایــه خانــه در اروپــا نــه مطابــق عرضــه و تقاضا بلکــه مطابــق قوانیــن موضوعه،
بــاال و پاییــن مــیرود( ».ملکــی )66 ،1377،او جلوتــر تصریــح میکنــد کــه «در
عصــر حاضــر بــه عکــس قــرن گذشــته بایــد تمــام ابتــکارات خصوصــی و شــخصی
در ضمــن نقشــة عمومــی جــا داده شــوند؛ زیــرا امــروزه امــور اقتصــادی و خدمــات
اجتماعــی نمیتواننــد خصوصــی و شــخصی باشــند و بایــد همــه در برنامــه عمومــی
قــرار گیرنــد ».او حتــی انتخابــات را هــم مشــمول همیــن قاعــده دانســته و میگویــد
بــه صِ ــرف اصــاح قانــون انتخابــات مســئله حــل نخواهــد شــد« .مســئله عبــارت از
مســئلة ســازمان دادن صحیــح اســت :ایــن دســتگاه بایــد خــرد و واژگــون گــردد
و بــا عناصــر آن ،آلــت و ابــزاری نــو ســاخته شــود کــه بــرای نهضــت ملــی مفیــد
باشــد ،نــه بــرای خــرد کــردن نهضــت ملــی( ».ملکــی )68 ،1377،بــه ســخن دیگــر،
او دیوانســاالری دســتگاه دولــت را در خدمــت مخالفــان نهضــت ملــی میدانســت و
معتقــد بــود ســاختار ایــن دیوانســاالری بایــد دگرگــون شــود.
برخــی از اندیشــههای اقتصــادی ملکــی در جهــت محــدود کــردن «ســرمایه
داری» و گســتردن «دخالــت دولــت در تنظیــم امــور اقتصــادی» در همــان زمــان
حکومــت دکتــر مصــدق ،بــه ویــژه در مــدت یــک ســال پــس از ســی تیــر 1331
بــه اجــرا گذاشــته شــد و بســیاری دیگــر نیــز در ســالهای اقتــدار پهلــوی دوم در
ســالهای  1340و  1350عملــی شــد .در  15آبــان  1331الیحــة ملــی شــدن
تلفــن بــه قیــد دو فوریــت بــه مجلــس داده شــد و در  16دی همــان ســال از شــرکت
تلفــن «خلعیــد» شــد و دولــت امــور شــرکت را ،تحــت عنــوان شــرکت ســهامی
تلفــن ،در دســت گرفــت .در  27آذر  1331الیحــة تأســیس شــرکت واحــد اتوبــوس
رانــی تهــران و حومــه بــه قیــد دو فوریــت بــه مجلــس داده شــد( .عاقلــی ،جلــد اول،
 )479-476بــه عــاوه ،شــرکت شــیالت ،بانــک شــاهی ،جنگلهــای سراســر کشــور
و شــرکت بــرق تهــران نیــز در زمــان دولــت دکتــر مصــدق ملــی شــدند( .مصــدق،
ص بیســت) تفکــرات اقتصــادی ملکــی در واقــع ملهــم از ایدولــوژی مارکسیســتی و
کــم و بیــش همــان چیــزی بــود کــه حــزب تــوده پیــش از آن گفتــه بــود .مداخلــة
دولــت در امــور اقتصــادی ،اصــاح نظــام مالکیــت ارضــی ،ملــی کــردن ثروتهــای
طبیعــی و وســائل تولیــد همگــی مطالبــات مشــترک حــزب تــوده و نیــروی ســوم
خلیــل ملکــی را تشــکیل مـیداد و عمـ ً
ا به اندیشــة غالــب اکثریتــی از روشــنفکران،
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تحصیلکــردگان و تکنوکراتهــا تبدیــل شــده بــود .آنچــه نیــروی ســوم را از حــزب
تــوده متمایــز میســاخت نفــی ســلطة اتحــاد شــوروی و اســتقالل طلبــی بــی
قیــد و شــرط آن بــود .خلیــل ملکــی بــرای نشــان دادن ایــن وجــه تمایــز خــود را
سوسیالیســت مینامیــد و آن را در مقابــل کمونیســم کــه ایدولــوژی رســمی حــزب
کمونیســت اتحــاد شــوروی بــود قــرار م ـیداد .حــزب تــوده را از ایــن جهــت نفــی
میکــرد کــه ایــن حــزب عمـ ً
ا خــود را زیــر مجموعـهای از بیــن الملــل کمونیســتی
(کمینفــرم) میدانســت کــه در رأس رهبــری آن حــزب کمونیســت اتحــاد جماهیــر
شــوروی قــرار داشــت و همــة احــزاب «بــرادر» موظــف بــه پیــروی از رهنمودهــای
آن بودنــد.
ملکــی بــا اشــاره بــه ریشـههای تاریخی اختــاف میان کمونیســم و سوسیالیســم
بــر ایــن نکتــه تأکیــد میورزیــد کــه هــر دوی ایــن مکتبهــای سیاســی در ابتــدا در
اروپــای قــرن نوزدهــم بــه یــک معنــی بــه کار میرفتنــد و خواهــان حــل مشــکالتِ
ناشــی از نظــام ســرمایهداری بودنــد .از نظــر هــر دو مکتــب« ،راه حــل نهایــی بــرای
ایــن مشــکالت از بیــن رفتــن اصــول ســرمایهداری و ملــی شــدن وســائل تولیــد و
توزیــع اســت( ».ملکــی )126 ،1377،آنچــه آنهــا را متمایــز میکــرد ،در ابتــدا
شــیوههای رســیدن بــه ایــن هــدف نهایــی بــود مثـ ً
ا سوسیالیسـتها بــه روشهــای
مســالمت آمیــز ،پارلمانتاریســم و دموکراتیــک اعتقــاد داشــتند و از ایــن جهــت بــه
آزادی سیاســی و اقتصــادی و هنــری بــرای فــرد قائــل بودنــد و بــه تمایــات ملــی و
مبانــی اخالقــی و مذهبــی اهمیــت میدادنــد امــا کمونیسـتها روشهــای انقالبــی
و حتــی دیکتاتــوری را بــرای رســیدن بــه هــدف الزم میشــمردند و تمایــات
بینالمللــی شــان بــر تمایــات ملــی میچربیــد .بعدهــا ،بــه ویــژه پــس از
انقــاب اکتبــر در روســیه و بــه قــدرت رســیدن اســتالین ،ایــن اختــاف ســلیقه
بــه اختــاف اصولــی تبدیــل شــد یعنــی کمونیس ـتهای روســی رژیــم شــوروی را
«ایــدهال سوسیالیســم» تلقــی کــرده و طبقــات کارگــر همــة کشــورها را موظــف بــه
حمایــت از آن حتــی بــه قیمــت زیــر پــا گذاشــتن منافــع ملــی خــود میدانســتند.
(ملکــی )134-133 ،1377،از نظــر ملکــی کمونیســم روســی هماننــد امپریالیســم
غــرب ســلطه طلــب و مخالــف نهضتهــای ملــی گرایانــه اســت امــا در عیــن حــال
خطرناکتــر اســت چراکــه ســرمایهداری آینــدهای نــدارد و رو بــه زوال اســت و
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همــة نهضتهــای آزادی بخــش کــه میــل بــه سوسیالیســم دارنــد ،در جهــان دو
قطبــی کمونیســم و ســرمایهداری ،طبیعت ـاً بــه ســوی اردوگاه کمونیســتی گرایــش
پیــدا میکننــد .از ایــن رو نیــروی ســوم بــه معنــای سوسیالیســم دموکراتیــک کــه
وجــه ممتــاز آن پایبنــدی بــه نهضــت ملــی اســت تنهــا راه ممکــن بــرای رســیدن
بــه اســتقالل واقعــی از دو اردوگاه ســلطه طلــب کمونیســم و ســرمایهداری اســت.
ســرمایهداری کشــور را بــه امپریالیســم غــرب وابســته میکنــد و کمونیســم از
نــوع حــزب تــوده آن را زیــر یــوغ اتحــاد شــوروی در مــیآورد .آنچــه ایدولــوژی
ملکــی را از دیگــر جریــان مهــم چــپ یعنــی حــزب تــوده متمایــز میکــرد تأکیــد
وی بــر اســتقالل از دو اردوگاه مســلط بینالمللــی بــود .او ناسیونالیســت مخالــف
ســرمایهداری یــا بــه ســخن دیگــر ناســیونال سوسیالیســت بــود.
درســت اســت کــه جبهــة ملــی با ســقوط دولــت دکتــر مصــدق در مــرداد 1332
از لحــاظ سیاســی شکســت خــورد و تالشهــای طرفــداران آن بــرای بازســازی و
کســب دوبــارة قــدرت هیچــگاه بــه نتیجــه نرســید امــا ایدولــوژی ناسیونالیســتی و
بیگانــه ســتیز آن کــه همــة مشــکالت کشــور را بــه بیگانگان نســبت مـیداد نــه تنها
تضعیــف نشــد بلکــه بــه ایدولــوژی غالــب در ســپهر سیاســی و اقتصــادی جامعــة
ایرانــی تبدیــل شــد .چــون ایــن ناسیونالیســم در جریــان ملــی کــردن صنعــت نفــت
و مبــارزه بــا شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران بــه عنــوان نمــاد ســرمایهداری غــرب
شــکل گرفتــه بــود ،مخالفــت بــا ســرمایهداری و گرایــش بــه نوعــی سوسیالیســم
(طبیعت ـاً غیــر کمونیســتی) عم ـ ً
ا بــه رویــة دیگــر ایــن ناسیونالیســم بــدل شــد.
مضاف ـاً ایــن کــه بــه لحــاظ نظــری ،اقتصــاد دولتــی یــا نوعــی سوسیالیســم الزمــة
هــر گونــه حکومــت ناسیونالیســتی اســت .از ایــن رو میتــوان بــه اهمیــت جریــان
نیــروی ســوم کــه بــه وضــوح در بردارنــدة دو وجــه ناسیونالیســتی و سوسیالیســتی
بــه اعــا درجــه بــود پــی بــرد.
برخــاف آنچــه اغلــب گفتــه میشــود شــاه بــا ملــی کــردن صنعــت نفــت
مخالــف نبــود و نگرانــی او حفــظ مقــام و افزایــش قــدرت خــود بــود .پــس از ســقوط
دولــت دکتــر مصــدق قــدرت سیاســی شــاه رفتــه رفتــه افزایــش یافــت امــا بینــش
سیاســی -اقتصــادی وی در واقــع همــان ناســیونال سوسیالیســم بــه جــا مانــده از
نهضــت ملــی بــود .شــاه ســالها پیــش از مطــرح شــدن مســئلة ملــی کــردن نفــت
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یعنــی در زمــان مجلــس چهاردهــم ،پیشــنهاد نخسـتوزیری بــه دکتــر مصــدق داده
بــود کــه دکتــر مصــدق خــود بــه دالیلــی آن را نپذیرفتــه بــود .مشــکل شــاه بــا دکتر
مصــدق در دوران نخس ـتوزیری وی بیشــتر بــر ســر جنــگ قــدرت بــود .مصــدق
میخواســت شــاه در امــور اجرایــی دخالــت نکنــد و شــاه مایــل بــه محــدود شــدن
قدرتــش بــه ویــژه در حــوزة نظامــی نبــود ،وگرنــه در خصــوص مباحــث اقتصــادی
اختــاف نظــری میــان آنهــا وجــود نداشــت .نزدیــک بــه ده ســال پــس از ســقوط
دولــت دکتــر مصــدق ،شــاه در مالقــات بــا خلیــل ملکــی پیامــی بــه ســران جبهــة
ملــی میدهــد و بــا گذاشــتن ســه شــرط آنهــا را بــه همــکاری در دولــت دعــوت
میکنــد .شــرط اول احتــرام بــه قانــون اساســی ،یــا بــه زعــم ملکــی احتــرام بــه
مقــام ســلطنت ،دوم موضــع گیــری نســبت بــه حــزب تــوده و ســوم رشــد اقتصــادی
کــه الزمــة اســتقالل کشــور اســت .خلیــل ملکــی در نامـهای بــه دکتــر مصــدق ،در
اســفند مــاه  ،1341جریــان ایــن مالقــات را شــرح میدهــد و در ادامــه از پاســخ
منفــی ســران جبهــة ملــی (دوم) بــه ایــن پیشــنهاد بــه شــدت انتقــاد میکنــد و
مینویســد:
[آنهــا] حتــی عــوام فریــب هــم نبودنــد بلکــه فریفتــة تمــام

و کمــال عــوام بودنــد .متاســفانه ســران جبهــة ملــی در عمــل
نشــان دادنــد کــه مردانــی نیســتند کــه در جریانهــای

سیاســی آگاهانــه دخالــت کننــد و بــا تدبیــر و موقــع شناســی از
فرصتهــا اســتفاده کننــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه هدفشــان

محبــوب القلــوب بــودن صــرف اســت نــه اقــدام و خدمــت
اجتماعــی کــه محبوبیــت تاریخــی بیــاورد .آنهــا در ســنگر

راحــت منفــی بافــی موضــع گرفتنــد( .ملکــی ،1360 ،ص )475

خلیــل ملکــی تحلیــل بســیار جالــب و جســورانهای از رفتــار ســران جبهــة ملــی
دوم ارائــه میدهــد امــا ظاهــرا ً فرامــوش میکنــد کــه جبهــة ملــی اول و خــود
دکتــر مصــدق هــم گرفتــار همیــن سیاســت عــوام گرایانــه ،یــا فریفتــة عــوام بــه
قــول ملکــی ،بودنــد کــه محبــوب القلــوب بــودن صــرف را بــه پیــش بــردن یــک
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سیاســت معقــول و کارســاز ترجیــح میدادنــد .در هــر صــورت اقدامــات بعــدی
شــاه و دولتهایــی کــه بــر ســر کار آورد جملگــی ملهــم از ناســیونال سوسیالیســم
نهضــت ملــی و بــه ویــژه نیــروی ســوم بــود :اقداماتــی ماننــد اصالحــات ارضــی،
برنامههــای متمرکــز و جامــع اقتصــادی ،دولتــی کــردن هرچــه بیشــتر اقتصــاد،
تأســیس بنگاههــای بــزرگ دولتــی و نهایتــاً پیــش بــردن سیاســت «مســتقل
ملــی» کــه در اواخــر حکومــت پهلــوی دوم ،پــس از تأســیس حــزب رســتاخیز،
بــه شــدت تبلیــغ میشــد .ایــن نکتــه البتــه از چشــم طرفــداران نیــروی ســوم
پوشــیده نبــود .جــال آل احمــد ،از انشــعابیون حــزب تــوده و از طرفــداران نیــروی
ســوم ،در اعتــراض بــه محاکمــه و دســتگیری خلیــل ملکــی و یارانــش در ســال
 1344مینویســد ...« ،بــه چــه جرمــی حضــرات را محاکمــه میکردنــد؟ بــه جــرم
اعتقــاد بــه سوسیالیســم؟ کــه حکومــت ایــن همــه ازش دم میزنــد؟» و زمانــی
کــه دفاعیــات ملکــی در دادگاه منتشــر میشــود و یکــی از جوانــان ســابق نیــروی
ســومی (داریــوش آشــوری) در عکــس العمــل بــه آن میگویــد« ،گنــاه اصلــی ملکــی
در ایــن اســت کــه سوسیالیســم را در دهــان حکومــت گذاشــته» ،آل احمــد بــه وی
نهیــب میزنــد کــه مگــر اشــاعة سوسیالیســم ایــرادی دارد؟ و در ادامــه مینویســد:
انــگار کــه ملکــی [مــی] بایســت ارتجــاع را منتشــر میکــرد نــه سوسیالیســم را؛
و متوجــه نبــود کــه ایــن حرفهــا را حکومــت از امثــال ملکــی دزدیــده؛ چــرا کــه
اگــر حکومــت بــه تقســیم امــاک و ســهیم شــدن کارگــران در منافــع کارخانههــا
و آزادی بانــوان تظاهــر میکنــد بــه ایــن علــت اســت کــه دســت مدعیــان اصلــی
سوسیالیســم را از حکومــت بریدهانــد و حرفشــان را لقلقــة زبــان کردهانــد( .آل
احمــد ،1357 ،جلــد دوم ،صــص )166-165
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ثبــات سیاســی دوران پهلــوی اول بــا اشــغال کشــور از ســوی نیروهــای نظامــی
متفقیــن در شــهریور  ،1320جــای خــود را بــه بــی ثباتــی و دولتهــای کوتــاه
مــدت و متزلــزل داد .درســت اســت کــه بــا اســتعفاء و خــارج شــدن دیکتاتــور
قدرتمنــد از کشــور ،آزادیهــای سیاســی از جملــه آزادی احــزاب و مطبوعــات عمـ ً
ا
رواج یافــت امــا روی دیگــر ســکه ،هــرج و مــرج و بــی نظمــی در دســتگاههای اداری
و دولتــی بــود .دولتهایــی کــه در اوایــل دهــة بیســت قــدرت اجرایــی را بــه دســت
میگرفتنــد از یــک ســو بــا فشــار نیروهــای اشــغالگر خارجــی روب ـهرو بودنــد کــه
حداقــل خواستههایشــان تأمیــن پشــتیبانی نظامیــان حاضــر در ایــران و نیــز انتقــال
آذوقــه و تســلیحات بــه جبهــة شــوروی بــود و فراتــر از آن تــاش میکردنــد بــا
نفــوذ در میــان سیاســتمداران و دولتمــردان ایرانــی ،قــدرت و پایــگاه خــود را بــرای
آینــدة پــس از جنــگ در کشــور مــا تحکیــم بخشــند .مقابلــه بــا ایــن وضعیــت
دشــوار بخــش بزرگــی از انــرژی دولتهــا و سیاســتمداران رقیبشــان را میگرفــت.
ســالهای پایانــی دهــة  1320هــم مصــادف شــد بــا اوج گرفتــن نهضــت ملــی
کــردن صنعــت نفــت کــه عم ـ ً
ا ایــران را در مقابلــه بــا شــرکت نفــت انگلیــس و
ایــران و دولــت بریتانیــا قــرار داد و ادامــة آن موجــب قطــع شــدن درآمدهــای نفتــی
شــد و دولــت را بــا بحــران مالــی روب ـهرو ســاخت .ایــن بحــران نفتــی بــرای ایــران
تــا یــک ســال پــس از ســقوط دولــت دکتــر مصــدق هــم ادامــه یافــت و تنهــا از
ســال  1333بــه بعــد بــا از ســر گیــری دوبــارة صــادرات نفــت و نیــز کمکهــای
خارجــی بــود کــه اقتصــاد ایــران توانســت تحرکــی پیــدا کنــد؛ بنابرایــن دهــة 1320
را از نظــر اقتصــادی میتــوان دهــة از دســت رفتــه تلقــی کــرد .درســت اســت کــه
برنامــة هفــت ســالة اول اقتصــادی در ســال  1327بــه تصویــب رســید امــا عم ـ ً
ا
اجــرای آن همزمــان شــد بــا قطــع شــدن منابــع مالــی حاصــل از صــادرات نفــت بــه
علــت وقایــع نهضــت ملــی کــردن صنعــت نفــت ایــران .ایــن امــر طبیعتـاً بــه تحقــق
نیافتــن اکثــر اهــداف آن برنامــه انجامیــد .برنامــة دوم هفــت ســاله از نظــر تأمیــن
منابــع مالــی وضعیــت بســیار بهتــری پیــدا کــرد امــا بخــش عمــدهای از طرحهــای
آن کــه مربــوط بــه زیرســاختهای اقتصــادی دیــر بــازده بــود کــه در طــول برنامــه
نتیجــة مــورد انتظــار را بــه بــار نیــاورد و در طــول برنامــة پنــج ســالة ســوم و بعــد
بــه بــار نشســت .دهــة  1340مصــادف بــود بــا دو اقــدام مهــم اقتصــادی سیاســی
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دولــت ،یکــی توجــه بیــش از پیــش به مســئلة رشــد اقتصــادی از طریــق روی آوردن
بــه برنامهریــزی جامــع اقتصــادی و دیگــری اصالحــات ارضــی کــه ســاختار اقتصــاد
کشــاورزی ایــران را دگرگــون کــرد .هــر دوی ایــن حــوادث ریشــه در ایدولــوژی
ناسیونالیســتی سوسیالیســتی دهــة  1320داشــت و در واقــع اقداماتــی بــود بــرای
تحقــق بخشــیدن بــه آرمانهــای ایــن ایدولــوژی؛ امــا در کنــار اینهــا و بــا اســتفاده
از بــاز شــدن فضــای اقتصــادی کشــور بــه روی ســرمایهگذاری و تکنولــوژی مــدرن
خارجــی ،بخــش خصوصــی نوینــی شــکل گرفــت کــه در عیــن حــال از حمایتهــای
دولــت در ســایة اســتراتژی جایگزینــی واردات بــر خــوردار بــود .رشــد چشــمگیر این
بخــش خصوصــی نویــن ،بــه ویــژه آنجــا کــه وابســته بــه حمایتهــای دولتــی بــود
نمیتوانســت چنــدان پایــدار باشــد همچنانکــه پــس از رونــق شــدید نفتــی آغــاز
دهــة  1350و بــاز شــدن درهــا بــه روی کاالهــای خارجــی بــه منظــور کنتــرل تورم،
دچــار مشــکالت جــدی شــد.
 -1-6تحول در سازمان برنامه و آغاز برنامهریزیهای جامع کشوری
آغــاز فکــر «برنامهریــزی بــرای توســعه» در ایــران بــه طــور جــدی در دوران
حکومــت پهلــوی اول مطــرح شــد .بــه دنبــال تأمیــن نســبی امنیــت در کشــور و
توجــه ویــژه رضاشــاه و وزرای مالیــة او بــه اصالحــات اقتصــادی ،عــدهای از تحصیــل
کــردگان ایرانــی در صــدد تهیــة برنامــهای میانمــدت بــرای توســعه اقتصــادی
برآمدنــد .یکــی از آنهــا علــی زاهــدی ،فارغالتحصیــل مهندســی معــدن از فرانســه
بــود کــه در ســال  1310بــرای اولیــن بــار برنامــه هفــت ســالهای را بــا طرحــی
تحــت عنــوان «لــزوم پروگــرام صنعتــی» بــه دولــت ارائــه کــرد .ایــن برنامــه کــه
شــامل تعــدادی پــروژه صنعتــی بــرای ایجــاد زیرســاختهای توســعه اقتصــادی
در ایــران بــود ،هیـچگاه مــورد توجــه مقامــات کشــور واقــع نشــد( .تابــش ،ص )18
ابوالحســن ابتهــاج از دیگــر افــراد تأثیــر گــذار در پیشــبرد اندیشــه برنامهریــزی در
ایــران بــود .ابتهــاج کــه در ســال  1315بعنــوان مفتــش (بــازرس) دولــت در وزارت
دارایــی خدمــت میکــرد ،عقایــد خــود در خصــوص لــزوم تهیــه «نقشــه» بــرای
فعالیتهــای اقتصــادی و تشــکیل هیئتــی جهــت انجــام ایــن امــر را بــه دفعــات
بــا حســین عــا ،رئیــس وقــت اداره کل تجــارت ،در میــان گذاشــت و موافقــت
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او را جلــب کــرد .بدیــن ترتیــب بــا پیگیــری رئیــس اداره کل تجــارت ،موافقــت
رضاشــاه و تصویــب هیئــت دولــت ،در  11فروردیــن ســال  ،1316شــورایی بــه
نــام «شــورای اقتصــادی» بــه منظــور «تمرکــز مطالعــات اقتصــادی» و نیــز «طــرح
نقش ـههای اقتصــادی و ارائــه طریــق در اجــرای آنهــا» تشــکیل شــد .در حقیقــت
در اساســنامه ایــن شــورا ،دولــت ایــران بــرای نخســتین بــار «بــه طــور رســمی»
موضــوع برنامهریــزی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور را مطــرح ســاخت.
(تابــش ،ص ( )19-20اساســنامه شــورای اقتصــادی)1316 ،
شــورای اقتصــادی چندیــن بــار تشــکیل جلســه داد و در دهمیــن جلســه آن بــا
حضــور رضاشــاه ،ابتهــاج مأمــور تهیــه مقدمــات برنامــه شــد .اماتالشهــای ابتهــاج
در ایــن خصــوص ،بــه علــت موانعــی کــه بــه ویــژه در وزارت مالیــه بــا آنهــا روبـهرو
شــد ،بــه ثمــر نرســید .او در ســال  1318بــه منظــور پیشــبرد ایــن امــر ،نامـهای بــه
متیندفتــری ،نخســت وزیــر وقــت ،ارســال داشــت و طــی آن «فقــدان برنامــه بــرای
عملیــات اقتصــادی دولــت» و «نبــود تمرکــز در ایــن عملیــات» را اساســیترین
علــت نابســامانی اوضــاع اقتصــادی کشــور خوانــد؛ امــا ایــن نامــه نیــز کــه عینــاً
بــرای رضاشــاه ارســال شــد ،بیجــواب مانــد .ابتهــاج بــرای رفــع موانــع موجــود ،بــا
بــدر ،کفیــل وزارت مالیــه ،نیــز مالقــات کــرده و لــزوم تهیه برنامــه بلندمــدت را برای
عملیــات عمرانــی دولــت مجــددا ً بــا او در میــان گذاشــته بــود ،امــا بــدر در پاســخ بــه
وی برنامهریــزی در ایــران را امــری بیهــوده خوانــد و گفــت« :اصـ ً
ا برنامــه بلندمــدت
یعنــی چــه؟ مــن معتقــدم کــه در ایــران بایــد روزمــره زندگــی کــرد .مــن فکــر فــردا
را هــم نمیتوانــم بکنــم ،آنوقــت شــما میخواهیــد نقشــه تهیــه کنیــد کــه پنــج
ســال دیگــر چــکار کنیــد؟ انجــام ایــن کار در مملکــت مــا غیرممکــن اســت ».ابتهاج
در کتــاب خاطــرات خــود بــا اشــاره بــه ایــن جمــات ،علــت اصلــی شکســت اندیشــه
برنامهریــزی در ایــن مقطــع زمانــی را مخالفــت افــراد دخیــل در امــر برنامهریــزی
بــا «فلســفه» برنامــه بلندمــدت و نیــز اعتقــاد رضاشــاه بــه مدرنیزاســیون بــر اســاس
اراده شــخصی خــود و نــه بــر اســاس برنامــهای ســنجیده میدانــد؛ بــه عقیــده
او دقیقــاً بــه همیــن دلیــل اســت کــه اغلــب «کارهــای بــزرگ» زمــان رضاشــاه،
«معایــب بزرگــی» هــم داشــت( .ابتهــاج)303-305 ،
طــی ســالهای  1320تــا  1325موضــوع برنامهریــزی تحــت تأثیــر جنــگ دوم
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جهانــی ،اشــغال ایــران توســط نیروهــای متفقیــن و برکنــاری رضاشــاه قــرار گرفتــه و
پیگیــری آن میســر نشــد؛ امــا بــا پایــان جنــگ ،بــرای برونرفــت از بحــران و بهبــود
اوضــاع آشــفته اقتصــادی ،تهیــه برنامــه مجــددا ً و ایــن بــار بــه طــور جدیتــری
در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت .در نتیجــه در ســال  1325هیئتــی بــا عنــوان
«هیئــت تهیــه نقشــه اصالحــی و عمرانــی کشــور» تشــکیل شــد و از همــه وزرا
درخواســت کــرد کــه در چارچــوب وظایــف وزارتخانــه ،برنامههــای پیشــنهادی خــود
را بــرای اصــاح امــور ارائــه کننــد .ســپس هیئــت جدیــدی بــا عنــوان «هیئــت عالــی
برنامــه» بــه ریاســت نخســت وزیــر ،برنامههــای ارائــه شــده از ســوی وزارتخانههــا
را بررســی و پــس از ا ِعمــال اصالحــات الزم ،برنام ـهای شــامل دو بخــش اقتصــادی
و اجتماعــی تنظیــم نمــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه کشــور توانایــی کافــی بــرای
تأمیــن مالــی برنامــه را نداشــت ،دولــت تصمیــم گرفــت از بانــک جهانــی تقاضــای
وام کنــد .جهــت احــراز شــرایط دریافــت وام الزم بــود کــه طرحهــای پیشــنهادی
برنامــه بــه دقــت تشــریح و بــه لحــاظ اقتصــادی توجیــه گردنــد .بــه اینمنظــور
گروهــی از متخصصیــن امریکایــی شــرکت موریســون نودســن 1بــه دعــوت دولــت
بــه ایــران آمدنــد و پــس از چنــد مــاه گــزارش مفصــل خــود را بــه دولــت ارائــه
کردنــد .در نهایــت ادارهای بــه نــام «اداره دفتــر کل برنامــه» (کــه بعــدا ً بــه «ســازمان
موقــت برنامــه» تغییــر نــام داد) بــه ریاســت حســن مشــرف نفیســی تأســیس شــد و
مأموریــت یافــت کــه بــر اســاس گزارشهــای دریافتــی ،اعــزام هیئتهایــی از افــراد
متخصــص بــه نقــاط مختلــف کشــور و بررس ـیهای الزم ،برنامــه نهایــی را تنظیــم
کنــد .بــه اینترتیــب ،قانــون برنامــه هفــت ســاله اول در ســال  1328بــه تصویــب
مجلــس شــورای ملــی رســید و «ســازمان برنامــه» بــرای اجــرای آن آغــاز بــه کار
کــرد( .دفتــر طــرح و برنامــة ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،1382،صــص
)20-16
برنامــه هفــت ســاله اول ( )1335-1328بــه رغــم اهــداف کلــی مطــرح شــده در
مقدمــه آن ،ماننــد افزایــش تولیــد ،افزایــش صــادرات ،اصــاح کشــاورزی ،ارتقــای
عمرانــی
ســطح زندگــی و افزایــش رفــاه اجتماعــی ،تنهــا فهرســتی از طرحهــای
ِ
پیشــنهادی از ســوی دســتگاههای اجرایــی بــود کــه در حــد امکانــات درآمــدی
1-Morrison Knudsen
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دولــت پیشــنهاد شــده بــود .بخــش اعظــم هزینــه اجــرای ایــن طرحهــای عمرانــی
( 90.4درصــد) بنــا بــود از طریــق درآمــد نفــت ( 37.1درصــد) ،وام اعطایــی بانــک
جهانــی ( 31.9درصــد) و نیــز وام اعطایــی بانــک ملــی ایــران ( 21.4درصــد) تأمیــن
مالــی گــردد امــا بــا توجــه بــه اینکــه عمـ ً
ا وامــی از بانــک جهانــی دریافــت نشــد و
بانــک ملــی ایــران تنهــا بخــش کوچکــی از وام را پرداخــت کــرد و در آمــد نفــت نیــز
بــه عنــوان تنهــا منبــع مالــی باقیمانــده ،طــی ســالهای  1330تــا  1333بــه علــت
ملــی کــردن صنعــت نفــت قطــع شــده بــود ،تعجــب آور نیســت کــه دســتاوردهای
برنامــه از تأســیس شــش کارخانــه ،مقــداری جــاده و راهآهــن و تعــدادی طــرح
غیرضــروری در بخــش کشــاورزی فراتــر نرفــت( .باریــر)133-132 ،
برنامــه هفــت ســاله دوم ( )1341-1334نیــز هماننــد برنامــه اول فاقــد هــر
گونــه هــدفِ
کالن «مشــخص» و تنهــا رشــتهای از طرحهــای زیربنایــی تحــت چهــار
ِ
عنــوان -1کشــاورزی و آبیــاری  -2ارتباطــات و مخابــرات  -3صنایــع و معــادن -4
امــور اجتماعــی بــود کــه بــرای هــر یــک هزینــه ســاالنهای پیشــنهاد شــده بــود .در
ـی
حقیقــت ایــن بــار نیــز برنامهریــزی جــز امکانســنجی و اجــرای طرحهــای عمرانـ ِ
زیربنایــی و تخصیــص اعتبــارات بــه ایــن طرحهــا در چارچــوب درآمدهــای محــدود
دولــت فراتــر نرفتــه و «پارامترهــای کالن اقتصــادی و اجتماعــی» و «تخصیــص کل
منابــع جامعــه» را در بــر نمیگرفــت؛ امــا در ســالهای پایانــی برنامــه دوم ایــن
تلقــی از برنامهریــزی دگرگــون شــده و جــای خــود را بــه برنامهریــزی جامــع داد.
(مــک لئــود)26 ،
مقامــات ســازمان برنامــه در «گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه
هفــت ســاله دوم» کــه در ســال  1339انتشــار یافــت ،خاطــر نشــان میســازند کــه
برنامههــای عمرانــی اول و دوم را «نمیتــوان یــک برنامــه توســعه بــه مفهــوم علمــی
کلمــه دانســت» .بــه عقیــده آنهــا برنامــه توســعه بــه مفهــوم علمــی کلمــه ،اوالً بــه
جــای اهــداف کلــی نظیــر افزایــش تولیــد ،افزایــش صــادرات ،ترقــی کشــاورزی و
صنایــع و غیــره (اهــداف مطــرح شــده در دو برنامــه پیشــین) ،بایــد دارای «اهــداف
مشــخص» نظیــر افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بــه میــزان معیــن ،ایجــاد شــغل
بــرای تعــداد معیــن ،افزایــش تولیــد گنــدم و جــو بــه میــزان معیــن و غیــره باشــد.
ثانیـاً بایــد بــه صــورت یــک برنامــه «جامــع ملــی» ،بــا لحــاظ «کلیــه منابــع مالــی
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و انســانی کشــور» و «عملیــات کلیــه مؤسســات دولتــی و فعالیتهــای اشــخاص و
مؤسســات خصوصــی» تنظیــم گــردد؛ یعنــی بایــد منابــع «جامعــه» را بــر اســاس
یــک سلســله از اولویتهــا بــه بخشهــای مختلــف اقتصــاد و اهــداف مشــخص
برنامــه «تخصیــص» دهــد .ایــن تحــول بنیادیــن در تلقــی از مفهــوم برنامهریــزی،
نخســتین انعــکاس خــود را در برنامــه ســوم یافــت .در «گــزارش مقدماتــی برنامــه
عمرانــی ســوم» آمــده اســت:
وزارتخانههــا و دســتگاههای دولتــی کــه بــا امــور عمرانــی ســر

و کار دارنــد ،نیــاز بــه یــک برنامهریــزی بهتــر و همآهنگــی
بیشــتر بیــن برنامههــای خــود بــا برنامههــای ســازمان برنامــه
دارنــد .بــه منظــور ایجــاد همیــن همآهنگــی اســت کــه بایــد

در آینــده ،اهــداف اقتصــادی و کوشــشهای عمرانــی برنامــه،

تمــام ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و دولتــی را شــامل

گردیــده و بــه صــورت یــک برنامــه جامــع ملــی عرضــه شــود؛
بنابرایــن در تنظیــم برنامــه عمرانــی ســوم ،بایــد کلیــه اهــداف
اقتصــادی ملــی و مقــدار کل ســرمایهای کــه بــرای رســیدن بــه

ایــن اهــداف الزم اســت ،یکجــا رســیدگی شــده و تحــت یــک
برنامــه واحــد درآیــد.

همچنیــن در «گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه دوم» در خصــوص
ویژگــی برنامــه ســوم آمــده اســت:
بــر خــاف برنامــه هفــت ســاله دوم ،برنامــه عمرانــی ســوم
کشــور بایــد دارای اهــداف روشــن و صریحــی نظیــر تعییــن
کیفیــت و میــزان توســعه اقتصــادی کشــور باشــد .بدون داشــتن

هدفهــای صریــح و روشــن غیــر ممکــن اســت کــه بتــوان بــه
طــور عاقالنــه منابــع مالــی کشــور را بیــن رشــتههای مختلــف

اقتصــاد توزیــع نمــود.
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بــر همیــن اســاس در برنامــه ســوم ،افزایــش درآمــد ملــی کشــور بــه میــزان
حداقــل  6درصــد در ســال بــه عنــوان هــدف اولیــه تعییــن شــد کــه بــرای دســتیابی
بــه آن ،طبــق برنامــه میبایســت  158میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری ثابــت توســط
دولــت و  132میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری ثابــت توســط بخــش خصوصــی در
طــول مــدت برنامــه (کــه از هفــت ســال بــه پنــج ســال کاهــش یافتــه بــود) صــورت
میگرفــت .ایجــاد ســالیانه  200هــزار شــغل جدیــد و نیــز توزیــع عادالنهتــر درآمــد
از طریــق اولویــت بخشــی و تزریــق اعتبــارات تــا ســر حــد ظرفیــت بــه بخــش
کشــاورزی نیــز بــه عنــوان اهــداف ثانویــه برنامــه تعییــن شــدند .همچنیــن در برنامه
ســوم بــرای اولیــن بــار ســرفصلهایی بــا عنــوان نیــروی انســانی ،فرهنــگ ،بهداشــت
و عمــران محلــی مطــرح شــدند و میــزان اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه آنهــا تحــت
ســرفصل کلــی امــور اجتماعــی نســبت بــه برنامــه دوم بیــش از  4/2برابــر افزایــش
یافــت( .گــزارش مقدماتــی برنامــه عمرانــی ســوم)35-30 ،
امــا تحــول مفهــوم برنامهریــزی در برنامــه ســوم ،تحــول در ســاختار نهــاد
برنامهریــزی را نیــز در پــی داشــت .طــی برنامههــای اول و دوم ،ســازمان برنامــه
ســازمانی مســتقل از دولــت بــود کــه ســاالنه ســهم مشــخصی (نهایت ـاً  60درصــد)
از درآمــد نفــت را دریافــت کــرده و آن را طبــق برنامــه بــه طرحهــای عمرانــی
زیربنایــی کــه خــود مســئولیت کلیــه مراحــل از طراحــی تــا اجــرای آنهــا را بــر
عهــده داشــت ،اختصــاص م ـیداد .مابقــی درآمــد دولــت از نفــت در اختیــار وزارت
دارایــی قــرار میگرفــت و ایــن وزارتخانــه بودجـهای تدویــن میکــرد شــامل چهــار
قلــم درآمــد (درآمــد نفــت ،مالیاتهــای مســتقیم ،درآمدهــای گمرکــی و درآمدهــای
متفرقــه) در یــک ســو و هزینــه کل هــر وزارتخانــه در ســوی دیگــر .پــس از تصویــب
ایــن چهارچــوب در مجلــس شــورای ملــی ،هــر وزارتخانــه بودجــه تفصیلــی خــود
را تدویــن کــرده و بــرای تصویــب تقدیــم مجلــس میکــرد؛ امــا آغــاز برنامهریــزی
جامــع کــه بــه معنــای بررســی کلیــه منابــع جامعــه و تخصیــص آنهــا در جهــت
نیــل بــه اهــداف مشــخص بــود ،فکــر تمرکــز برنامهریــزی و تنظیــم بودجــه در یــک
ســازمان را در میــان مقامــات ســازمان برنامــه تقویــت کــرد؛ بــر همیــن اســاس در
اواســط برنامــه ســوم ،در ســال  ،1343از یــک ســو مســئولیت اجــرای برنامههــا
بــه وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی واگــذار شــد و از ســوی دیگــر مســئولیت
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تنظیــم بودجــه از وزارت دارایــی بــه ســازمان برنامــه انتقــال یافــت .همچنیــن عــاوه
بــر تمرکــز برنامهریــزی و بودجهریــزی در ســازمان برنامــه ،بودجــه عمرانــی و
بودجــه کلیــه دســتگاهها و ســازمانهای تابــع دولــت (از جملــه شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،دخانیــات ،شــیالت و غیــره) بــا بودجــه جــاری تلفیــق شــده و وارد بودجــه
کل کشــور گردیــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه تأکیــد بــر برنامهریــزی جامــع،
تمرکــز بیشــتر در ســاختار نهــاد برنامهریــزی را نیــز در پــی داشــت( .افخمــی،
)320-316
در ایــن خصــوص کــه چــرا برنامهریــزی عمرانــی اولیــه جــای خــود را بــه
برنامهریــزی جامــع کشــوری داد توضیحــات مختلفــی ارائــه شــده کــه اشــاره بــه
آنهــا میتوانــد روشــنگر برخــی نــکات مهــم باشــد .مکلئــود ،سرپرســت اجرایــی
گــروه مشــاوران دانشــگاه هارواردکــه در اواخــر دهــه  1330بــه دعــوت ابتهــاج،
رئیــس وقــت ســازمان برنامــه ،بــه ایــران آمــد تــا بــا ســازمان در تهیــه برنامــه ســوم
همــکاری کنــد ،در کتــاب «برنامهریــزی در ایــران» بــه مســئلهای کــه بــه زعــم او
مهمتریــن منشــأ دگرگونــی مفهــوم برنامهریــزی در ســالهای پایانــی برنامــه دوم
در ایــران بــود اشــاره میکنــد .بــه عقیــده او منطقــی کــه در آن مقطــع زمانــی
قــوت میگرفــت ،توســعة دامنــة شــمول برنامــه را بــه امــری «گریزناپذیــر» بــدل
ســاخته بــود« :چنانچــه قلمــرو برنامــه محــدود باشــد ،اکثــر عواملــی کــه مانــع و
یــا موجــب پیشــرفت برنامهانــد ،خــارج از قلمــرو برنامــه قــرار میگیرنــد .اگــر
بتــوان فــرض کــرد کــه همــه ایــن عوامــل ،از پیشــرفت برنامــه در گــذر زمــان
تأثیــر مثبــت میپذیرنــد ،میتــوان بــه محدودیــت قلمــرو برنامــه تــن داد؛ امــا بــا
توجــه بــه نادرســتی ایــن فــرض ،برنامهریــز بایــد بکوشــد کــه عوامــل مذکــور را
هــر چــه بیشــتر تحــت کنتــرل مســتقیم برنامــه قــرار دهــد ».مکلئــود بــا اســتناد
بــه گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه دوم کــه در ســال  1339انتشــار
یافــت ،بــه پافشــاری مقامــات ســازمان برنامــه در آن مقطــع زمانــی بــر برنامهریــزی
جامــع بعنــوان امــری گریزناپذیــر اشــاره کــرده و مینویســد« :در ایــن گــزارش
کاســتیهای برنامــه دوم عمدتــاً بــه پیچیدگیهــای برنامهریــزی ،کمبــود نیــروی
انســانی آمــوزش دیــده و عوامــل نهــادی نســبت داده شــده اســت ،امــا معلوم نیســت
کــه ایــن مســائل بــر اســاس چــه اســتداللی ،توســل بــه برنامهریــزی جامــع را
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ایجــاب میکننــد؟!» (مــک لئــود )28 ،بــرای مــک لئــود کــه بــه عنــوان کارشــناس،
عمدتــاً در بنــد مســائل فنــی برنامهریــزی اســت و توجهــی بــه مســائل فکــری
وایدوولوژیکــی آن زمــان حاکــم بــر ایــران نــدارد طبیعتــاً پرســش مربــوط بــه
ضــرورت برنامهریــزی جامــع بــی پاســخ میمانــد.
در حقیقــت فکــر برنامهریــزی جامــع ،همچنــان کــه در فصــل پنجــم اشــاره
شــد از الزامــات تفکــرات سوسیالیســتی و ناسیونالیســتی بــود کــه در دهــة 1320
بــر فضــای فکــری جامعــة ایرانــی ســیطره یافــت .البتــه از ســوی دیگــر برنامهریــزی
متمرکــز و جامــع بــا اندیشــه تکنوکراتیــک یــا مهندســی اجتماعــی هــم مــازم
ـی مــدرن بــه مثابــه «نظامــی کــه بــا تدبیــر ســازمان
اســت کــه در آن جامعـهٔ صنعتـ ِ
داده شــده اســت» تلقــی میگــردد .بــر اســاس ایــن اندیشــه ،مشــکل اصلــی جوامــع
توســعه نیافتــه ،مشــکل مدیریــت بــه معنــای عــام کلمــه اســت بدیــن معنــا کــه در
ایــن جوامــع دولــت نتوانســته اســت بــا «برنامهریــزی صحیــح» جامعــه را در جهــت
«بهتریــن» اســتفاده از منابــع بــرای نیــل بــه «اهــداف اقتصــادیِ ملــی» هدایــت کند.
ایــن طــرز تفکــر کــه بــر اســاس آن ،توســعه جوامــع صرف ـاً بــا اراده و برنامهریــزیِ
درســت توســط دولــت قابــل حصــول اســت و لــذا میتــوان آن را آبشــخور کلیــه
مکاتــب سوسیالیســتی و دولتمــدار معاصــر دانســت ،طــی ســالهای بیــن دو جنــگ
جهانــی تــا دو دهــه پــس از جنــگ دوم شــیوع فوقالعــادهای در جهــان یافتــه بــود.
در ایــن میــان بــه نظــر میرســد «دســتاوردهای» اتحــاد جماهیــر شــوروی در
پــی اجــرای برنامــه پنــج ســاله طــی ســالهای  1928تــا  1933در رواج ایــن
اندیشــه تأثیــر قابــل مالحظــهای داشــته اســت .دســتورالعمل ایــن برنامــه کــه
ســازمان برنامهریــزی دولــت (گوســپالن) آن را تهیــه کــرده بــود ،وضــع مالیــات
بــر کشــاورزی جهــت دســتیابی بــه منابــع الزم بــرای توســعه صنعــت بــود؛ امــا
بــا توجــه بــه اینکــه شــوروی نظــام مالیاتــی مؤثــری نداشــت ،توســعه صنعــت در
عمــل از طریــق لغــو حقــوق مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن ،تجمیــع افــراد بــرای کار
در مــزارع اشــتراکی ،تصــرف محصــوالت کشــاورزی و اســتفاده از آنهــا بــرای تغذیــه
افــراد شــاغل در ســاخت کارخانجــات جدیــد انجــام شــد .مســلماً صنعتــی کــه بدیــن
طریــق ایجــاد شــده بــود کارایــی مســتمری نمیتوانســت داشــته باشــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه در آن زمــان تکنولــوژی مــورد اســتفاده دهقانــان بــه قــدری ابتدایــی
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و لــذا فاقــد بهــرهوری بــود کــه تخصیــص مجــدد منابــع از بخــش کشــاورزی بــه
بخــش صنعــت ،حتــی اگــر بــه اجبــار و نــاکارا انجــام میشــد ،میتوانســت در
ســالهای آغازیــن عایــدات قابــل توجهــی داشــته باشــد .اینگونــه بــود کــه شــوروی
طــی ســالهای  1928تــا  1960رشــد ســاالنه  6درصــد را تجربــه کــرد که بیشــترین
رشــد اقتصــادی تاریــخ تــا آن زمــان بــود .ایــن رشــد بیســابقه اگرچــه در دهــه
 1970متوقــف شــده و در نهایــت بــه فروپاشــی نظــام انجامیــد ،امــا در دوره مذکــور
اندیشــه حاکــم بــر محافــل دانشــگاهی غــرب و از ایــن طریــق ســایر کشــورهای
جهــان را شــدیدا ً متأثــر ســاخت .کار بــه جایــی رســید کــه حتــی پــل ساموئلســون
اقتصــاددان معــروف و برنــده جایــزه نوبــل ،در ســال  1961در ویرایــش کتــاب خــود
بــه نــام «اصــول علــم اقتصــاد» کــه بطــور گســترده در دانشــگاهها تدریــس میشــد
پیشبینــی کــرده بــود کــه احتمــاالً تــا ســال  1977درآمــد ملــی اتحــاد جماهیــر
شــوروی از درآمــد ملــی ایــاالت متحــده آمریــکا پیشــی خواهــد گرفــت؛ و یــا در
یــک درســنامه برجســته دانشــگاهی در اواخــر ســال  ،1977اســتدالل شــده بــود
کــه «اقتصادهــای دارای برنامهریــزی متمرکــز بــه لحــاظ تســریع رشــد اقتصــادی،
ایجــاد اشــتغال کامــل و ثبــات قیمتهــا و حتــی خلــق انســانهایی بــا انگیزههــای
نــوع دوســتانه ،از اقتصادهــای دارای نظــام بــازار آزاد بســیار بهترنــد( ».عجماوغلــو،
رابینســون)167-165 ،
از ســوی دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه اندیشــة اندیشــه مهندســی اجتماعــی تنهــا
بــه سوسیالیســم محــدود نمیشــود و کلیــه اندیش ـههای دولتمــدار اقتصــادی را در
بــر میگیــرد .از ایــن جملــه اســت اندیشــه اقتصــادی جــان مینــارد کینــز کــه در
دهههــای  1950 ،1940و  1960اندیشــه مســلط در محافــل آکادمیــک غــرب بــود.
کینــز در ســال  1936در تئــوری مشــهور خــود با عنــوان «نظریه عمومــی» که بعدها
بــه انقــاب کینــزی معــروف شــد توضیــح داده بــود کــه مکانیســم بــازار نمیتوانــد
«اشــتغال کامــل» را در اقتصــاد برقــرار کنــد و چنانچــه اقتصــاد بــه حــال خــود رهــا
شــود ،همــواره در معــرض بیــکاری و رکــود خواهــد بــود .لــذا دخالــت دائمــی دولــت
از طریــق «سیاســتهای مالــی انبســاطی» و «ســرمایهگذاری مســتقیم» بــرای
جلوگیــری از ادوار تجــاری در اقتصــاد ضــرورت دارد .تــداوم سیاس ـتهای کینــزی
در کشــورهای پیشــرفته باالخــره در دهــه  1970بــه رکــود تــوأم بــا تــورم انجامیــد و
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نادرســتی نظریــه مهندســی اجتماعــی بــرای ایجــاد اشــتغال کامــل و اقتصــاد شــکوفا
بــر اقتصاددانــان آشــکار شــد؛ امــا ســه دهــه تســلط اندیشــه مهندســی اجتماعــی
مبتنــی بــر تئوریهــای کینــز تأثیــر قابــل توجهــی بــر شــیوع اندیشــه «توســعة
دولتمــدار و مبتنــی بــر برنامهریــزی» در محافــل آکادمیــک غــرب و از آن طریــق
بــر ســایر کشــورهای جهــان داشــت؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه اندیشــه توســعهٔ
دولتمــدار یــا بطــور کلــی اندیشــه مهندســی اجتماعــی ،علیرغــم نفــوذ و اقبالــی کــه
در جوامــع غربــی یافــت ،هرگــز بــه تفکــر بالمنــازع در ایــن جوامــع تبدیــل نشــد و
همــواره مــورد انتقــاد متفکریــن متعــددی قــرار داشــت حــال آنکــه همیــن اندیشــه
در جوامــع توســعه نیافتــه اغلــب بــه عنــوان آخریــن دســتاورد علمــی دنیــای مــدرن
پذیرفتــه شــد و تأثیــرات نامطلوبــی بــر ایــن جوامــع گذاشــت.
مصادیــق ایــن طــرز تفکــر در ایــران را هــم در خاطــرات مقامــات ســازمان
برنامــه ،هــم در گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه دوم و هــم در گــزارش
مقدماتــی برنامــه ســوم فــراوان میتــوان مشــاهده کــرد؛ عبدالمجیــد مجیــدی کــه
از ســال  1335بــه مــدت چهــار ســال بــا عنــوان مشــاور اقتصــادی و از ســال 1344
بــه مــدت ســه ســال بــا عنــوان رئیــس دفتــر بودجــه در ســازمان برنامــه خدمــت
میکــرد ،در خاطــرات شــفاهی خــود میگویــد:
[زمانــی کــه مــن وارد ســازمان برنامــه شــدم] هنــوز فکــر
بررســیهای اقتصــادی و برنامهریــزی در آن وجــود نداشــت.

ســازمان برنامــه ســازمانی بــود کــه در وهلــه اول میخواســت
حداقــل زیربنــا بــرای عمــران و آبادانــی کشــور بوجــود بیایــد،

کارخانجــات و ســرمایهگذاریهایی کــه از قبــل ،حتــی قبــل
از اشــغال ایــران ،صــورت گرفتــه بــود تکمیــل بشــود و ...
لــذا دســتگاهی بــود کــه کامــ ً
ا کارهــای اجرایــی میکــرد،
کارخانجــات را اداره میکــرد ،کارخانجــات را تعمیــر و نوســازی

میکــرد ،کار زیربنایــی میکــرد و وارد کار کشــاورزی و اصــاح

بــذر و غیــره شــده بــود و چنــد طــرح بــزرگ آبیــاری را هــم
در دســت اجــرا داشــت .ایــن ســازمان بعــد از اینکــه ابتهــاج
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ریاســتش را قبــول کــرد یکــی از ســازمانهای ممتــاز ایــران

شــد .ابتهــاج بــا تجربــهای کــه در صنــدوق بینالمللــی پــول

پیــدا کــرده بــود و ایدههایــی کــه از قبــل از جنــگ و اشــغال
ایــران داشــت معتقــد بــود کــه یــک برنامهریــزی متمرکــزی

بایــد در ایــران تحقــق یابــد ،در واقــع میخواســت چیــزی
شــبیه بــه مــدل شــوروی آن زمــان را در ایــران پیــاده کنــد و

بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از ملــی شــدن نفــت درآمــد نفــت در
شــرف جــاری شــدن بــود ،ســازمان برنامــه را نوســازی و تقویــت
کنــد( .افخمــی)290 ،

خــداداد فرمانفرمائیــان نیــز کــه در اواخــر دهــه  1330در زمــان ریاســت ابتهــاج
بــه عنــوان مســئول دفتــر اقتصــادی وارد ســازمان برنامــه شــد و بــه عنــوان مســئول
ـتقیم تهیــه برنامــه ســوم ،نقش محــوری در تحــول مفهــوم و ســاختار برنامهریزی
مسـ ِ
در ایــران داشــت ،در خاطــرات شــفاهی خــود در خصــوص تلقــی مقامــات ســازمان
برنامــه از مفهــوم برنامهریــزی در آن مقطــع زمانــی میگویــد:
مــا طــوری تربیــت شــده بودیــم کــه معتقــد بــه یــک تــز خیلی

ســاده بودیــم و آن اینکــه دولــت میتوانــد و بایــد آگاهانــه
بســوی اهــداف اقتصــادی قــدم بــردارد .بــه وســیله اقدامــات

دولــت مــا میتوانیــم در مکانیــزم بــازار دخالــت کنیــم و بــا
آن دخالــت میتوانیــم مملکــت را خیلــی ســریعتر پیــش

ببریــم تــا اینکــه فقــط بگذاریــم بــه اصطــاح عرضــه و تقاضــا

در خــود بــازار بطــور اتوماتیــک باعــث رشــد اقتصــادی بشــود.

ایــن فلســفه خیلــی ســاده را مــا در مدرســه یــاد گرفتیــم کــه

تــا حــدودی جنبــه سوسیالیســتی داشــت .آن زمانــی کــه مــا
شــروع کردیــم بــه کار در ایــن راه پیشــقدم بودیــم؛ یعنــی
اولیــن کتابهایــی کــه االن مــن یــادم میآیــد در مدرســه

میخواندیــم ،مقالههــا و کتابهــا از ســال  ،1946دو ســه تــا

 250اقتصاد و دولت در ایران

هــم قبــل از جنــگ ،همــه روی ایــن مطلــب تأکیــد داشــتند
کــه بــا دخالــت مســتقیم دولــت در عرضــه و تقاضــا ســرعت
پیشــرفت اقتصــادی میتوانــد خیلــی تندتــر باشــد تــا اینکــه

مــا هیــچ کاری نکنیــم و فقــط بگذاریــم کــه منابــع مالــی و
انســانی بدســت بــازار بــرای احتیاجــات مختلفــه تخصیــص

یابــد .مــا معتقــد شــده بودیــم کــه عرضــه و تقاضــا زیربنــا

بــرای مملکــت نمیســازد( .افخمــی)200 ،

تغییــر نگــرش دســتاندرکاران ســازمان برنامــه نســبت بــه برنامهریــزی
را بــه روشــنی میتــوان از اظهــارات مجیــدی و فرمانفرئیــان دریافــت .تــا اواخــر
دهــه ( 1330ســالهای پایانــی برنامــه دوم) ســازمان برنامــه ســازمانی بــود کــه
بــا وجــوه تحــت اختیــارش ،یعنــی ســهمی کــه از درآمــد نفــت و منابــع دیگــر
دریافــت میکــرد ،یــا بــه انتخــاب خــود هزینــه طرحهــای عمرانــی پیشــنهادی از
ســوی دســتگاههای اجرایــی را تأمیــن مالــی میکــرد و یــا خــود رأس ـاً طرحهــای
زیربنایــی بــزرگ را اجــرا مینمــود .در حقیقــت در آن زمــان هــدف اصلــی ســازمان
برنامــه «ایجــاد حداقــل زیرســاختهای الزم بــرای توســعه کشــور» و «برنامهریــزی»
بــه معنــای «بودجــه تخصیــص وجــوه بــه ایــن طرحهــای عمرانــی» بــود؛ امــا بــه
هنــگام انتخــاب رویکــرد برنامــه ســوم ،مقامــات ســازمان برنامــه بــا ایــن تصــور کــه
الزم نیســت منتظــر بماننــد تــا مکانیســم بــازار بــه صــورت اتوماتیــک موجــب رشــد
اقتصــادی شــود و دولــت بــا دخالــت در آن میتوانــد رشــد ســریعتر و دائمــی
اقتصــاد را تضمیــن کنــد ،در ایــن فکــر بودنــد کــه ســازمان برنامــه خــود رأســاً
مدیریــت «کلیــه منابــع مالــی و انســانی جامعــه» را در دســت گرفتــه و آنهــا را
«بــه صــورت بهینــه» در جهــت نیــل بــه «اهــداف اقتصــادیِ ملــی کــه بصــورت
مشــخص و روشــن تعریــف شــدهاند» تخصیــص دهــد .در ایــن نگــرش جدیــد،
هــدف اصلــی ســازمان برنامــه نــه صرف ـاً ایجــاد حداقــل زیرســاختهای الزم بــرای
توســعه ،بلکــه «تخصیــص بهینــه کلیــه منابــع جامعــه بــرای دســتیابی بــه میــزان
مشــخصی از رشــد اقتصــادی» بــود .ایــن تفکــر همــان تفکــر سوسیالیســتی یــا
مهندســی اجتماعــی اســت کــه پیشتــر بــدان اشــاره شــد؛ تفکــری کــه بــر اســاس
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آن دولــت میتوانــد بــا برنامهریــزی دقیــق ،روابــط اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه
را «بــه بهتریــن نحــو» ســامان دهــد.
امــا حتــی اگــر مجیــدی در خاطــرات خــود بــه تمایــل ابتهــاج بــرای ایجــاد
برنامهریــزی متمرکــز در ایــران اشــارهای نکــرده بــود و یــا فرمانفرمائیــان صراحت ـاً
از اعتقــاد دســتاندرکاران تهیــه برنامــه ســوم بــه ضــرورت دخالــت دولــت در
مکانیســم بــازار بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ســخن نگفتــه بــود« ،گــزارش
مقدماتــی برنامــه عمرانــی ســوم» بــه عنــوان آغازگــر برنامههــای جامــع کشــوری،
خــود گویــای ایــن ایدئولــوژی اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت:
دولــت بایــد نقــش راهبــردی برنامــه را بــر عهده داشــته باشــد.

 ...دلیــل مهــم دخالــت دولــت بصــورت برنامهریــزی و کوشــش
در راه عمــران و آبادانــی کشــور ایــن اســت کــه در اقتصــاد

کشــورهای کــم رشــد ،تغییــرات در قیمــت ،درجــه فراوانــی

یــا کمیابــی عوامــل تولیــد را منعکــس نمیکنــد و بنابرایــن

عامــل مؤثــری بــرای اســتفاده صحیــح از آنهــا نمیباشــد؛
مث ـ ً
ا میتــوان ادعــا کــرد کــه بــا توجــه بــه کمیابــی ســرمایه
در کشــورهای کــم رشــد ،نــرخ بهــره در ایــن کشــورها غالبــ ًا

منعکــس کننــده ارزش واقعــی ســرمایه نمیباشــد و بنابرایــن
اســتفادهای کــه از ســرمایه در ایــن کشــورها میشــود،

بنــدرت بــا ارزش واقعــی آن مطابقــت دارد .لــذا دولــت بایــد

بــا ســرمایهگذاری مســتقیم خــود و یــا تعدیــل قیمتهــا از
طریــق وصــول مالیــات یــا اعطــای جایــزه ســعی کنــد منابــع
تولیــدی کشــور را بــه راههــای صحیــح هدایــت نمایــد.

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،ســند مربــوط بــه برنامــه ســوم نیــز
متفــاوت از دیدگاههــای مجیــدی و فرمانفرمائیــان نیســت؛ در حقیقــت اندیشــه
مهندســی اجتماعــی و توســعهٔ دولتمــدار ،در دل کلیــه اســناد مربــوط بــه برنامــه
ســوم ،از گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه دوم تــا گــزارش مقدماتــی
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برنامــه ســوم و قانــون برنامــه ســوم نهفتــه اســت.
در ایــن میــان شــاید بتــوان بــه تأثیــر ســازمانهای بینالمللــی و افزایــش درآمــد
نفــت نیــز در شــدت یافتــن فکــر برنامهریــزی جامــع در کشــور در آن مقطــع زمانــی
اشــاره کــرد ،امــا هرگــز نمیتــوان نقــش اصلــی بــرای آنهــا قائــل شــد .بــه عقیــده
مکلئــود تمایــل ســازمانهای بینالمللــی بــزرگ نظیــر صنــدوق بینالمللــی
پــول و بانــک جهانــی بــه برنامهریــزی جامــع در کشــورهای توســعه نیافتــه ،کامـ ً
ا
از سیاس ـتهای وامدهــی آنهــا آشــکار بــود چــرا کــه برنامهریــزی جامــع ،احتمــال
اســتقراض خارجــی توســط دولتهــا را افزایــش م ـیداد .او معتقــد اســت کــه ایــن
ســازمانها بــه میــزان قابــل توجهــی بــر «هیاهــوی عمومــی کــه در کشــور لــه
برنامهریــزی جامــع جریــان داشــت» افزودنــد( .مکلئــود )29 ،بنابرایــن شــاید
بتــوان بــرای ســازمانهای بینالمللــی نیــز نقشــی در آغــاز برنامهریــزی جامــع
در کشــور قائــل شــد ،امــا همانطــور کــه از جمــات مکلئــود نیــز پیداســت،
ایــن نقــش صرف ـاً تشــدید تحوالتــی بــود کــه پیشتــر در نگــرش دس ـتاندرکاران
ســازمان برنامــه و مقامــات کشــور نســبت بــه برنامهریــزی رخ داده بــود.
همیــن مســئله در خصــوص تأثیرافزایــش درآمــد نفــت نیــز مطــرح اســت.
درآمــد نفــت کــه در ســال  1333فقــط  22/5میلیــون دالر بــود ،در ســال  1337بــه
 245میلیــون دالر و تــا ســال  ،1341یعنــی ســال پایانــی برنامــه دوم و ســال آغازین
برنامــه ســوم ،بــه بیــش از  342میلیــون دالر رســید کــه عمدت ـاً ناشــی از افزایــش
مقــدار تولیــد بــود .طبیعتـاً درآمدهــای فزاینــده نفــت« ،دولــت و نظــام برنامهریــزی
کشــور را بــه دخالــت بیشــتر در اقتصــاد ســوق مـیداد( ».لیــاز 34 ،و  )66امــا بایــد
توجــه داشــت کــه افزایــش درآمــد نفــت گرچــه دســت دولتهــا بــرای اجــرای
برنامههــای بــا دامنــه شــمول وســیعتر را بازتــر میکنــد ،امــا خــود بــه تنهایــی
موجــب تغییــر نگــرش دولتهــا نســبت بــه مفهــوم برنامهریــزی نمیگــردد.
مســئوالن اقتصــادی در دهــة  1340بــه طــور جــدی خواهــان رشــد ســریع بخــش
خصوصــی بودنــد امــا برخــی از مهمتریــن تصمیــم گیرنــدگان از جملــه خــود شــاه
معتقــد بودنــد ایــن رشــد بایــد تحــت هدایــت دولــت صــورت گیــرد و حتــی ورود
بخــش خصوصــی بــه صنایــع ســنگین ماننــد ذوب آهــن را صــاح نمیدانســتند.
بنــا بــه مندرجــات صــورت مذاکــرات شــورای اقتصــاد ،در یکــی از جلســات ایــن
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شــورا در  28فروردیــن  ،1346وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی از ســوی بخــش خصوصــی
را بــرای تأســیس کارخانــه ذوب آهــن مطــرح و کســب تکلیــف میکنــد .شــاه
پاســخ میدهــد« :ذوب آهــن از جملــه صنایــع ملــی ایــران اســت و اعطــای اجــازه
در مــورد صنایــع ملــی بــه بخــش خصوصــی بــر خــاف فلســفه مــا میباشــد».
(لیــاز )67 ،اینجــا مفهــوم صنایــع ملــی یــاد آور صنعــت نفــت ملــی شــده در ســال
 1329اســت و منظــور ایــن اســت کــه همــة صنایــع مــادر و کلیــدی کشــور بایــد
در اختیــار دولــت باشــد .مطابــق ایــن فلســفه ،بخــش خصوصــی تنهــا میتوانســت
در صنایــع کوچــک و متوســط فعالیــت کنــد و برنامههــای توســعه هــم بــر همیــن
اســاس نوشــته میشــدند.
 -2-6دو رویة سیاستهای دهة 1340
توسعة بنگاهداری دولتی و حمایت از بخش خصوصی
در برنامههــای عمرانــی هفــت ســالة اول و دوم آنچــه دولــت انجــام مــیداد
عبــارت بــود از ســرمایهگذاری در زیــر ســاختهای اقتصــادی ماننــد ســد ســازی،
نیروگاههــا ،راه ســازی و غیــره؛ امــا از برنامــة ســوم ،دولــت بــه برنامهریــزی
جامــع بــرای تخصیــص کل منابــع اقتصــادی کشــور روی آورد و در ایــن چارچــوب،
ســرمایهگذاری در صنایــع مــادر و ک ً
ال صنایــع اســتراتژیک و بــزرگ را عمدتــاً در
انحصــار خــود قــرار داد ،امــا در عیــن حــال فضــا را بــرای فعالیــت هرچــه بیشــتر
بخــش خصوصــی در حــوزة صنایــع تبدیلــی کوچــک و متوســط بــاز کــرد و فعــاالن
ایــن بخــش از طریــق سیاســتهای حمایتــی و اســتراتژی جایگزینــی واردات
مــورد پشــتیبانی جــدی دولــت قــرار گرفتنــد .البتــه اهمیــت ورود ســرمایهگذاری
و تکنولــوژی پیشــرفتة خارجــی را بــه کشــور ،چــه در بخــش خصوصــی و چــه در
بخــش دولتــی کــه از اواســط دهــة  1330آغــاز شــده بــود نبایــد فرامــوش کــرد
چراکــه نقــش موثــری در پیشــرفت صنعتــی کشــور داشــت .براســاس دادههــای
آمــاری کــه در بخــش آینــده مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت ،رشــد اقتصــادی
ایــران در دهــة  1340در تاریــخ معاصــر ایــران بــی ســابقه و حتــی در ســطح جهانــی
کــم نظیــر بــود .ایــن رشــد کــه عمدتــاً در بخــش صنعــت و خدمــات روی داد و
چهــرة اقتصــادی جامعــة ایرانــی را دگرگــون کــرد همزمــان شــد بــا سیاس ـتهایی
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کــه دو رویــة متفــاوت و بعضــاً متناقــض داشــت یعنــی از یــک ســو بنگاهــداری
دولتــی بــه ســبک و ســیاق دوران رضاشــاه ،البتــه بــا تفــات هایــی در انتخــاب
بخشهــا ،گســترش یافــت و از ســوی دیگــر ،بخــش خصوصــی مــورد حمایــت و
تشــویق واقــع شــد .بخــش کشــاورزی بــه رغــم هزینههــای زیــادی کــه بــرای آن
صــرف شــد رشــدی همــگام بــا صنعــت و خدمــات نداشــت و علــت آن بــه وضــوح
بــه اجــرای طــرح اصالحــات ارضــی در آغــاز دهــة  1340برمیگشــت کــه ســاختار
اقتصــاد کشــاورزی ایــران را بــه هــم ریخــت بــدون ایــن کــه جایگزیــن مناســبی
بــرای آن ایجــاد کنــد.
پیــش از پرداختــن بــه موضــوع سیاسـتهای اقتصــادی دهــة  1340الزم اســت
اجمــاالً بــه ســرمایهگذاری خارجــی و نقــش آن در توســعة صنایــع پیشــرفته در
بخــش خصوصــی اشــاره شــود .در پــی تصویــب قانــون جلــب و حمایت ســرمایههای
خارجــی در ســال  1335ورود خالــص ســرمایههای خارجــی بــه ایــران بــه شــدت
افزایــش یافــت و از  31میلیــون ریــال در ایــن ســال بــه  693میلیــون ریــال در ســال
 1345رســید یعنــی در مــدت ده ســال بیــش از  22برابــر شــد .بــرای پــی بــردن بــه
اهمیــت ایــن ســرمایهگذاری الزم اســت یــاد آوری شــود کــه ارزش تولیــد صنایــع
کارخانــهای در ســال  1345نزدیــک بــه  202میلیــون ریــال بــود( .باریــر-280 ،
 )283ســهم بــزرگ ســرمایههای خارجــی در ایــن ســالها در بخــش خصوصــی بــه
کار گرفتــه شــد و اصــوالً ســرمایهگذاریهای بــزرگ دولتــی در صنایــع ســنگین
ماننــد ذوب آهــن ،ماشــین ســازی و پتروشــیمی در برنامــة پنجســالة چهــارم از
ســال  1347بــه بعــد صــورت گرفــت .از ایــن رو شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه «تقریباً
همــة مؤسســات جدیــد در دهــة  1340متعلــق بــه بخــش خصوصــی بودنــد و دولــت
جــز در امــور تأمیــن مالــی طرحهــای صنعتــی و اقدامــات حمایتــی و اعطــای
کمــک هزینــه ،شــیوة عــدم دخالــت را در پیــش گرفتــه بــود( ».باریــر )284،بــه ایــن
ترتیــب ،صنایــع کارخانـهای بــه ابتــکار بخــش خصوصــی و بــا تکیــه بــر ســرمایه و
تکنولــوژی خارجــی ،حداقــل تــا اوخــر دهــة  1340بــه بخــش پیشــگام در توســعة
اقتصــادی کشــور تبدیــل شــد .ســهم صنایــع کارخانـهای در تولیــد ناخالــص داخلــی
از  8.5در صــد در ســال  1338بــه  15.4در صــد در ســال  1347رســید .در ایــن
دورة دهســاله بــه طــور متوســط ســاالنه بیــش از  400اجــازة تأســیس کارخانــه
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صــادر شــد( .باریــر )278 ،البتــه سیاسـتهای اقتصــادی دولــت مبنــی بــر توســعه و
تشــویق بخــش خصوصــی ،بــه طــور مشــخص و منســجم از آغــاز برنامــة پنجســالة
ســوم در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت ،گرچــه همــان گونــه کــه پیــش از ایــن
اشــاره شــد تفکــر حاکــم بــر مســئوالن رده بــاالی کشــور ،بــه ویــژه خــود شــاه
موافــق ورود بخــش خصوصــی بــه صنایــع ســنگین و اســتراتژیک نبــود.
بــه نظــر میرســد آغــاز تحــول مهــم در خصــوص سیاس ـتهای اقتصــادی بــه
ســال  1341برمیگــردد زمانــی کــه دو وزارتخانــة بازرگانــی و صنایــع و معــادن
در هــم ادغــام شــدند و وزارتخانــة مهــم و بــزرگ اقتصــاد بــه وجــود آمــد و یــک
اقتصــاددان جــوان و تحصیلکــردة اروپــا مســئولیت آن را بــه عهــده گرفــت .هــدف
از ایــن ادغــام ،انســجام بخشــیدن بــه سیاس ـتهای صنعتــی و بازرگانــی بــود کــه
پیــش از ایــن فاقــد هماهنگــی بــوده و بعضـاً همدیگــر را خنثــی میکردنــد .علینقــی
عالیخانــی اقتصــاددان ســی و چهــار ســالهای کــه در رأس وزارت اقتصــاد قــرار
گرفــت مأموریــت یافــت ایــن مشــکل را حــل کنــد و اقتصــاد کشــور را از رکــود
بیــرون آورده و در مســیر رشــد صنعتــی قــرار دهــد .عالیخانــی نزدیــک بــه هفــت
ـمت خــود باقــی مانــد و توانســت بــه رغــم گرایشهــای شــاه و نخســت
ســال در سِ ـ َ
وزیــر وی هویــدا بــه اقتصــاد دولتــی ،سیاسـتهای خــود را مبنــی بــر فراهــم آوردن
محیــط مناســب کســب و کار بــرای توســعة بخــش خصوصــی عملــی ســازد .او در
کابینــة اســد اهلل َعلَــم در  30بهمــن مــاه  1341بــه وزارت اقتصــاد منصــوب شــد و
در دو کابینــة بعــدی منصــور و هویــدا در همیــن مقــام ابقــا شــد تــا باالخــره در تیــر
مــاه  1348بــه دنبــال اختالفاتــی کــه بــا هویــدا و شــاه پیــدا کــرد اســتعفا داده و بــه
ریاســت دانشــگاه تهــران منصــوب شــد .شــاه بــا مشــاهدة موفقیتهــای عالیخانــی
در نظــم بخشــیدن بــه اقتصــاد آشــفتة کشــور و بیــرون آوردن آن از رکــود ،آزادی
عمــل زیــادی بــه او داده بــود و بــه طــور جــدی از او پشــتیبانی میکــرد؛ امــا بــا
گذشــت زمــان و بــا گرایــش شــاه بــه مداخلــة بیشــتر در همــة امــور از جملــه
سیاس ـتهای اقتصــادی ،ایــن پشــتیبانی کــم رنگتــر شــد .مضاف ـاً اینکــه هویــدا
نیــز بــه مخالفــت بــا سیاســت آزادی اقتصــادی وی برخاســته و شــاه را تلویح ـاً بــه
کنــار گذاشــتن وی ترغیــب نمــود( .عالیخانــی)261-260 ،
البتــه بایــد اذعــان کــرد کــه اهمیــت بخــش خصوصــی در توســعة صنعتــی

 256اقتصاد و دولت در ایران

کشــور در «گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــة هفــت ســالة دوم» ،در
ســال  1339مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه بــود .در ایــن گــزارش آمــده:
میــزان و نــوع ســرمایهگذاری دولــت و مؤسســات دولتــی

بــا میــزان و نــوع ســرمایهگذاریهای خصوصــی ارتبــاط و
بســتگی نزدیــک خواهــد داشــت .بــا در نظــر گرفتــن افزایــش
ســریع ســرمایهگذاریهای خصوصــی در صنایــع در طــول
چنــد ســال اخیــر و بــا توجــه بــه اینکــه بطــور کلــی صنایــع

خصوصــی از مؤسســات دولتــی مشــابه بهتــر اداره شــده و
دارای بازدهــی بیشــتری هســتند ،میتــوان انتظــار داشــت کــه

مؤسســات خصوصــی در صــورت حمایــت الزم و کافــی دولــت

قــادر باشــند قســمت اعظــم ســرمایهگذاری در صنعــت را کــه
در دوره برنامــه عمرانــی ســوم کشــور الزم اســت انجــام دهنــد.
(گــزارش ســنجش پیشــرفت و عملکــرد برنامــه هفــت ســاله

دوم ،ص )22

آنچــه وزیــر اقتصــاد جدیــد انجــام داد در واقــع حمایــت «الزم و کافــی دولــت»
از بخــش خصوصــی بــود کــه بتوانــد ســهم موثــری در ســرمایهگذاری در صنعــت
در دورة برنامــة عمرانــی ســوم بــه عهــده گیــرد .ایــن حمایــت بــه دو صــورت انجــام
میشــد یکــی ایجــاد فضــای آزاد کســب و کار در داخــل و عــدم مداخلــة دولــت در
قیمــت گــذاری و دیگــری حمایتهــای تعرفـهای از تولیــدات صنعتــی داخلــی .یکــی
از نخســتین اقداماتــی کــه صــورت گرفــت الغــای «عــوارض دروازهای» و جایگزیــن
کــردن آن بــا عــوارض گمرکــی و ســود بازرگانــی از کاالهــای وارداتــی بــود .در
آن زمــان شــهرداریها بــرای تأمیــن هزینههــای خــود از کامیونهــای حامــل
کاالیــی کــه از شــهرها عبــور میکردنــد عــوارض دروازهای میگرفتنــد کــه بســته
بــه تعــداد شــهرهایی کــه کامیــون از آنهــا عبــور میکــرد هزینــه حمــل کاال را بــه
شــدت افزایــش م ـیداد .وزارت اقتصــاد بــا بــرآورد ســر انگشــتی از میــزان تأمیــن
مالــی شــهردایها از ایــن طریــق ،درصــدی از مجمــوع عــوارض گمرکــی و ســود
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بازرگانــی واردات را بــه شــهرداریها تخصیــص داد( .عالیخانــی )52-51 ،ایــن اقــدام
کــه از یــک طــرف هزینههــای معامالتــی تولیــد کننــدگان را کاهــش م ـیداد و از
طــرف دیگــر بــا افزایــش تعرفههــای کاالهــای وارداتــی از تولیــد داخلــی حمایــت
میکــرد ،در حقیقــت ،نشــان دهنــدة رویکــرد وزیــر نســبت بــه بخــش خصوصــی و
حمایــت از آن بــود .عالیخانــی کــه پیــش از رســیدن بــه مقــام وزارت ،مشــاور اتــاق
بازرگانــی بــود و بــا برخــی از اعضــای آن شــناخت و الفتــی داشــت ،بــه آنهــا توصیه
میکــرد کــه اگــر ســرمایههای خــود را در تولیــد داخلــی بــه کار بیاندازنــد او از
آنهــا حمایــت خواهــد کــرد .البتــه همزمــان شــدن اجــرای مرحلــة اول اصالحــات
ارضــی بــا سیاســتهای اقتصــادی جدیــد هــم بــه کمــک برنامههــای وزیــر
اقتصــاد بــرای توســعة بخــش خصوصــی آمــد چــرا کــه پیــش از آن تجــار ثروتمنــد
ســرمایههای اندوختــة خــود را صــرف خریــد ملــک میکردنــد امــا بــا پیشــرفت
برنامــة اصالحــات ارضــی دیگــر ایــن امــکان بــرای آنهــا بســیار محدودتــر شــد و
ناگزیــر ترجیــح دادنــد بــه تولیــدات صنعتــی روی بیاورنــد( .عالیخانــی )53 ،بــه هــر
حــال قرائــن و شــواهد نشــان میدهــد کــه سیاسـتهای جدیــد اقتصــادی اعتمــاد
بخــش خصوصــی را بــه خــود جلــب کــرده باشــد چــرا کــه در مــدت کوتاهــی ،از
 1342تــا  ،1345ارزش تولیــد صنایــع کارخانـهای کــه در آن زمــان عمدتـاً متعلــق
بــه بخــش خصوصــی بــود ،بیــش از دوبرابــر شــد( .باریــر )281-280،امــا رشــد
ســریع بخــش خصوصــی همــراه و همزمــان بــا تحــوالت اقتصــادی دیگــری بــود کــه
غفلــت از آنهــا میتوانســت چنیــن رشــدی را مــورد تهدیــد قــرار دهــد.
حمایــت از بخــش خصوصــی تــا زمانــی کــه مربــوط بــه ایجــاد فضــای کســب
و کار مناســب ،آزادی اقتصــادی بــه معنــای حمایــت از حقــوق مالکیــت و عــدم
مداخلــة دولــت در بازارهــا باشــد میتوانــد هــم در کوتــاه مــدت و هــم در دراز
مــدت موفقیــت بخــش خصوصــی کارامــد و رقابتــی را تضمیــن کنــد؛ امــا اگــر
حمایــت از نــوع ممنوعیــت واردات ،تعرفههــای بــاالی وارداتــی و اعطــای انــواع
یارانههــای دولتــی از قبیــل وامهــای ارزان قیمــت و یــا یارانههــای انــرژی ،ارز و
غیــره باشــد ممکــن اســت در کوتــاه مــدت موجــب تقویــت بخــش خصوصــی گــردد
امــا در دراز مــدت یقینـاً مســئله ســاز خواهــد بــود .اســتراتژی جایگزینــی واردات که
اغلــب کشــورهای در حــال توســعه ،از جملــه ایــران ،در ســالهای پــس از جنــگ
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کمــی
جهانــی دوم در پیــش گرفتنــد ایــن خطــر را داشــت کــه بــه رغــم توســعة ّ
بخــش خصوصــی ،آن را در درازمــدت بــه لحــاظ کیفــی تضعیــف و در مقابــل رقابــت
کاالهــای خارجــی آســیب پذیــر کنــد .ناکارامــدی حمایتهــای بــی قیــد و شــرط
مبتنــی بــر اســتراتژی جایگزینــی واردات در ســالهای  1970میــادی در اغلــب
اقتصادهــای جهــان ســومی خــود را نشــان داد .البتــه ایــران نیــز مســتثنی از ایــن
قاعــده نبــود ،منتهــی تجربــة ایــران در جایــگاه کشــوری نفتــی بــا درآمدهــای ارزی
بــاال ،پیچیدهتــر و متفــاوت از بقیــه بــود .مضافــاً اینکــه سیاســتهای اقتصــادی
ایــران در دهــة  ،1340حداقــل تــا زمــان مســئولیت عالیخانــی در وزارت اقتصــاد
تفاوتهایــی بــا اســتراتژی جایگزینــی واردات رایــج در دیگــر کشــورهای جهــان
ســوم داشــت .بــا اینکــه عالیخانــی بــه نوعــی مهندســی اجتماعــی اعتقــاد داشــت و
تــاش میکــرد بــا سیاسـتهای خــود بخــش خصوصــی را در جهتــی کــه مطلــوب
میدانســت هدایــت کنــد امــا در کل بــا قیمــت گــذاری دولتــی مخالــف بــود و تــا
جایــی کــه میتوانســت از آن اجتنــاب میکــرد .او پایبنــدی بــه اصــول و قواعــد
بــازار را بــر مصلحتهــای اقتصــادی یــا سیاســی مرجــح میدانســت و شــاید همیــن
امــر بــود کــه بــه رغــم موفقیتهایــش بــه عمــر وزارت وی پایــان بخشــید.
روی دیگــر سیاســتهای اقتصــادی دهــة  1340رفتــن بــه ســوی صنایــع
ســنگین ماننــد ذوب آهــن ،ماشــین ســازی و پتروشــیمی ،بــا ســرمایهگذاری و
مدیریــت دولتــی بــود .از همــان برنامــة پنجســالة ســوم ( )1346-1341کــه
فکــر برنامهریــزی جامــع غالــب شــد موضــوع تأســیس و توســعة صنایــع ســنگین
مطــرح شــد امــا در برنامــة پنجســالة چهــارم ( )1352-1347بــود کــه ایــن طــرح
جامــة عمــل پوشــید .اصــرار بــر ایجــاد صنایــع ســنگین بــه هــر قیمتــی ،چــه از
ســوی شــاه و چــه دیگــر مســئوالن بلنــد پایــة کشــور ،ریشــه در تفکــر مهندســی
اجتماعــی و نوعــی سوسیالیســم ناسیونالیســتی داشــت .عالیخانــی کــه در مــدت
قریــب بــه هفــت ســال دوران مســئولیت خــود در مقــام وزیــر ،ارتبــاط نزدیکــی بــا
شــاه داشــت و طبیعتـاً بــه روحیــات و تفکــرات وی ،بــه ویــژه در خصــوص مســائل
اقتصــادی ،شــناخت نســبتاً دقیقــی پیــدا کــرده بــود بارهــا در خاطــرات شــفاهی
خــود بــر ایــن نکتــه تأکیــد م ـیورزد کــه اگــر محمــد رضــا پهلــوی ،شــاه نبــود و
خانــوادهاش یــک خانــواده معمولــی ایرانــی بــود بــه احتمــال زیــاد مهنــدس میشــد
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چــون بــه مســائل فنــی عالقمنــد بــود و بعــد هــم بــه عضویــت حــزب ایــران در
میآمــد «چــون یــک نــوع گرایــش دســت چپــی سوسیالیســتی در نهــادش بــود.
ادا در نم ـیآورد ،واقع ـاً ایــن گرایــش را داشــت( ».عالیخانــی )18 ،تأکیــد شــاه بــر
اصالحــات ارضــی و اصــرار وی بــه اجــرای مراحــل دوم و ســوم ایــن اصالحــات حاکی
از ایــن گرایــش چپگرایانــه اســت .ایجــاد شــرکتهای ســهامی زراعــی کــه شــباهت
زیــادی بــه کولخوزهــای کشــورهای سوسیالیســتی داشــت بــاب طبــع شــاه بــود .بــه
دلیــل همیــن طــرز فکــر بــود کــه شــاه اصــرار داشــت «ذوب آهــن نبایــد در اختیــار
بخــش خصوصــی باشــد» یــا اینکــه «مرحلــة اول تولیــد پتروشــیمی بایــد در دســت
دولــت باشــد( ».عالیخانــی )48 ،شــاه در مصاحبــة معروفــی بــا اوریانــا فاالچــی ،در
اکتبــر  ،1973صریح ـاً بــر تمایــات سوسیالیســتی خــود تأکیــد م ـیورزد .اوریانــا
فاالچــی در پــی انتقــاد شــاه از سوسیالیســم غربــی و ایــن ادعــا کــه مــدل او بهتــر از
سوسیالیســم ســوئدی کار میکنــد ،از شــاه میپرســد« ،آیــا منظــور شــما ایــن اســت
کــه بــه تعبیــری سوسیالیســت هســتید و سوسیالیســم شــما پیشــرفتهتر و مدرنتــر
از سوسیالیســم اســکاندیناوی اســت؟» و شــاه در پاســخ میگویــد« ،البتــه ،زیــرا
سوسیالیســم اســکاندیناوی بــه معنــای یــک سیســتم ایمنــی برای کســانی اســت که
کار نمیکننــد و در عیــن حــال در پایــان مثــل آنهایــی کــه کار میکننــد حقــوق
میگیرنــد .برعکــس ،سوسیالیســم انقــاب ســفید مــن تشــویق بــه کار اســت .یــک
سوسیالیســم تــازه و مــدرن اســت( ».فاالچــی)83-82،
البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه بــه رغــم اختــاف نظــر شــاه و عالیخانــی
دربــارة روشهــای سوسیالیســتی ،آنهــا در خصــوص برخــی وجــوه مهندســی
اجتماعــی ماننــد ضــرورت ایجــاد صنایــع ســنگین و نیــز هدایــت بخــش خصوصــی
بــه فعالیتهــای مطلــوب در جهــت «منافــع ملــی» اشــتراک نظــر داشــتند .ایــن
طــرز فکــر را خــداداد فرمانفرمائیــان ،یکــی از تکنوکراتهــای برجســتة آن زمــان
بــه خوبــی توضیــح داده اســت:
مــن یــادم میآیــد کــه در شــورای عالــی برنامــه در دوران
برنامــه دوم و برنامــه ســوم ،همــه میخواســتند یــک ذوب آهن

بــزرگ در ایــران ســاخته بشــود .شــما هــر کجــا میرفتیــد
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در میزدیــد همــه ذوب آهــن میخواســتند ،از اعلیحضــرت
گرفتــه تــا پاییــن .مــا مطالعــه کردیــم و بــا آن طــرح صریحـ ًا
مخالفــت کردیــم .خــوب یــادم میآید ،مســئول این رســیدگی
حســین مهــدوی بــود .دلیــل مخالفــت شــدید مــا ایــن نبــود

کــه خارجیهــا (گــروه مشــاوران هــاروارد) مخالفــت کردنــد.

مــا بــر ایــن اســاس کــه نمیتوانیــم در دنیــا رقابــت کنیــم و
آهــن را میتوانیــم خیلــی ارزانتــر بخریــم مخالفــت کردیــم.

اســتدالل ایــن بــود کــه یــا منابــع کافــی نداشــتیم ،یــا آن
محلهایــی کــه بــرای ایــن صنعــت در زمــان رضاشــاه مثــ ً
ا
پیشبینــی کــرده بودنــد از لحــاظ اقتصــادی هیچگونــه

اصولــی نداشــت .مــن معتقــدم شــما اگــر امــروز برویــد ذوب
آهــن اصفهــان را از لحــاظ اقتصــادی بررســی کنیــد ،هزینــه
آن را حســاب کنیــد ،یکــی از گرانتریــن صنایعــی اســت

کــه در ایــران پایهگــذاری شــده .مــا میدیدیــم کــه اگــر

مــا آهــن از ژاپــن یــا از هندوســتان بــه ایــران بیاوریــم و از
آن اســتفاده کنیــم خیلــی بــرای مــا ارزانتــر تمــام میشــود

تــا اینکــه خودمــان آهــن درســت کنیــم ... .یــادم میآیــد
کــه در ایــن مــورد مــا بــا خارجیهــا همصــدا بودیــم ،ولــی

متأســفانه بــه آن یــک جنبــه عــدم وطنپرســتی دادنــد .آن
موقــع میگفتنــد آقــا اولیــن چیــز ،مهمتریــن چیــز ،ایــن

اســت کــه اگــر آدم میخواهــد مســتقل باشــد از سیاســت

خارجــی ،بایــد خــودش آهــن بســازد ،چــون مــادر تمــام
صنایــع اســت( .افخمــی)235-234 ،

ایــن نقــل قــول نشــان میدهــد کــه چگونــه در آن فضــای فکــری متأثــر
از ناسیونالیســم و سوسیالیســم ،منطــق اقتصــادی تحــت الشــعاع شــعارهای
سیاســی اســتقالل طلبانــه و ناسیونالیســتی ،از یــک ســو و تفکــر مهندســی
اجتماعــی از ســوی دیگــر ،قــرار گرفتــه بــود .از برنامــة پنجســالة چهــارم بــه
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بعــد کــه مصــادف بــود بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی ،دولــت بــا جدیــت تمــام
بــه ســرمایهگذاری در صنایــع ســنگین همــت ورزیــد .ذوب آهــن در اصفهــان و
تراکتــور ســازی و ماشــین ســازی در تبریــز و اراک ،بــا همــکاری اتحادشــوروی
و دیگــر کشــورهای سوسیالیســت اروپــای شــرقی ،در طــی ایــن برنامه تأســیس
شــدند .البتــه صنایــع ســنگین دیگــری نیــز در زمینــة پتروشــیمی و صنعــت
مــس و غیــره ،بــا همــکاری بنگاههــای غربــی و دولــت ایــران بــه راه افتــاد.
طرفــه ایــن کــه در همــان دهــة  1340و در پــی اصالحــات ارضــی ،فــروش
کارخانجــات دولتــی بــه عنــوان پشــتوانة اصالحــات ارضــی در دســتور کار قــرار
داشــت؛ یعنــی از یــک طــرف دولــت در صــدد بــاز ســازی و فــروش کارخانههای
خــود بــود کــه ســابقة برخــی از آنهــا بــه دوران رضــا شــاه برمیگشــت و از
طــرف دیگــر ،بنگاهــداری خــود را در حــوزة صنایــع بــزرگ و مــدرن توســعه
میبخشــید.
البتــه منطــق ایــن کار را در برنامهریــزی جامــع کــه از برنامــة ســوم در پیــش
گرفتــه شــد میتــوان جســتجو کــرد .طبــق ایــن منطــق دولــت متصــدی «صنایــع
مــادر» و اســتراتژیک میشــد و وظیفــة بخــش خصوصــی پرداختــن بــه صنایــع
کوچــک و متوســط بــا نظــارت و هدایــت دولــت بــود .طبــق منطــق برنامهریــزی
جامــع ،وظیفــة دولــت صرف ـاً در ایــن تقســیم کار محــدود نمیشــد بلکــه فراتــر از
آن ،تخصیــص بهینــة کل منابــع اقتصــادی جامعــه و نظــارت و کنتــرل را هــم بــر
عهــده داشــت .در چارچــوب ایــن رویکــرد کلــی برنامهریــزی جامــع ،ســلیقهها و
ایدولوژیهــای مســئوالن نیــز روی تصمیــم گیریهــا مؤثــر بــود .عــاوه بــر شــاه
کــه بــه گرایشهــای سوسیالیســتی وی اشــاره شــد ،گفتــار و رفتــار هویــدا نیــز
حکایــت از چنیــن گرایشهایــی داشــت.
هویــدا بــه مداخلــة بیشــتر دولــت در امــور اقتصــادی و قیمــت گــذاری کاالهــا
اعتقــاد داشــت و ایــن کــه بــرای جلــو گیــری از گرانفروشــی تولیدگنندگان و کســبه،
دولــت بایــد وارد عمــل شــود .بنــا بــه گفتــة عالیخانــی« ،هویــدا یــک مقــدار تحــت
تأثیــر دوره جوانــی خــودش کــه گرایــش چپــی داشــت و ادبیــات مارکسیســتی را
هــم خــوب خوانــده بــود و خــوب میفهمیــد و خیلــی خــوب میدانســت ،قــرار
گرفتــه بــود .ولــی از آن باالتــر اصــوالً کســانی کــه در فضــای فرانســوی زندگــی
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کردهانــد و درس خواندهانــد ،یــک مقــداری بــه مداخلــة دولــت در کارهــا اعتقــاد
پیــدا میکردنــد( ».عالیخانــی )230 ،بــه هــر صــورت ،در نتیجــة همیــن اعتقــادات و
گرایشهــا بــود کــه باالخــره در ســال  ،1354در پــی فزونــی گرفتــن رونــد تورمــی
در اقتصــاد« ،مرکــز بررســی قیمتهــا» بــا تصویــب مجلســین شــورا و ســنا تأســیس
شــد .ایــن نهــاد دولتــی کــه مأموریــت آن کنتــرل ،نظــارت و قیمــت گــذاری روی
همــة کاالهــا اعــم از خصوصــی و دولتــی اســت ،توفــان انقــاب اســامی را هــم از
ســر گذرانــد و همچنــان پــس از گذشــت چهــل ســال ،بــا نــام و شــکل دیگــری بــه
حیــات خــود ادامــه میدهــد.
 -3-6توضیحی دربارة عملکرد موفق اقتصادی
در سالهای برنامة سوم و چهارم
دوره دهســاله  ،1351-1341مقــارن بــا برنامههــای ســوم ( )1346-1341و
چهــارم ( )1351-1346را میتــوان دوران طالیــی اقتصادایــران دانســت .رشــد
اقتصــادی چشــمگیر و پایــدار از یــک ســو و نــرخ تــورم تکرقمــی از ســوی
دیگــر ،مهمتریــن دســتاوردهایی هســتند کــه ایــن ســالها را بــه دهــه طالیــی
اقتصــاد در کشــور بــدل ســاختند .در ایــن دوره ،میانگیــن نــرخ رشــد اقتصــادی
 11درصــد در ســال و میانگیــن نــرخ تــورم  2.4درصــد در ســال بــوده اســت؛
(آمارهــای اقتصــادی ،صــص  39و  )174نمــودار  1-6نشــان میدهــد کــه چنیــن
موفقیتــی (دســتیابی بــه رونــق اقتصــادی در عیــن حفــظ ثبــات قیمتهــا بــرای
ده ســال پیاپــی) در هیــچ دوره دیگــری پــس از آن تکــرار نشــده اســت:
هــر دوی ایــن برنامههــا (برنامههــای ســوم و چهــارم) ،بــه لحــاظ نتایجــی کــه
در جریــان اجــرا بــه بــار آوردنــد ،فراتــر از انتظــار ظاهــر شــدند .مهمتریــن هــدف
برنامــه ســوم ،دســتیابی بــه متوســط نــرخ رشــد  6درصــد در ســال بــود؛ امــا در
عمــل ،متوســط نــرخ رشــد اقتصــادی در دوره اجــرای برنامــه بــه رقــم خیــره کننــده
 10درصــد در ســال بالــغ شــد( .آمارهــای اقتصــادی ،ص  )39متوســط نــرخ رشــد
در بخشهــای مختلــف اقتصــاد طــی برنامــه ســوم در جــدول  1-6قابــل مشــاهده
اســت:
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نمودار ( )1-6نرخ رشد و تورم در نیم قرن اقتصاد ایران
(ارقام ربه درصد)  -سالهای 1340-1390

برنامههای سوم و چهارم

جدول( )1-6رشد اقتصادی بخش هادر برنامة سوم پیش از انقالب
بخشها

متوسط نرخ رشد طی برنامه سوم (درصد)

کشاورزی

3/4

صنایع و معادن

12/7

آب و برق و گاز

28/5

نفت

13/6

ساختمان

11/4
* ماخذ :اسناد برنامههای عمرانی قبل از انقالب اسالمی.

همانطــور کــه مشــاهده میشــود برنامــه ســوم علیرغــم عــدم توفیــق نســبی
در بخــش کشــاورزی ،در ســایر بخشهــا بــه موفقیتهــای خیرهکننــدهای دســت
یافــت؛ و ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد برنامــه در خصــوص حفــظ ثبــات
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قیمتهــا نیــز ،چــه در مقایســه بــا دورههــای قبــل و چــه در مقایســه بــا دورههــای،
بعــد بینظیــر بــوده اســت :ظــرف ســالهای  1334تــا  ،1341متوســط نــرخ
تــورم ســاالنه تقریب ـاً  5/5درصــد بــود کــه در طــول اجــرای برنامــه ســوم بــه 1/4
درصــد کاهــش یافــت؛ رقمــی اســتثنایی کــه در دورههــای بعــد نیــز هرگــز تکــرار
نشــد؛ امــا تجربــه موفــق برنامــه ســوم ،مســئوالن را بــه ســمت هدفگذاریهــای
بلندپروازانهتــر در برنامــه چهــارم ســوق داد .در برنامــه چهــارم (،)1346-1351
متوســط نــرخ رشــد ســاالنه در اکثــر بخشهــا بیــش از عملکــرد برنامــه ســوم،
ومتوســط نــرخ رشــد ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز  10درصــد پیشبینــی
شــده بــود .بــا ایــن وجــود ،بــاز هــم در جریــان اجــرا ،عملکــرد برنامــه چهــارم از
برنامــه مصــوب پیشــی گرفــت؛ بطوریکــه متوســط نــرخ رشــد ســاالنه در تمامــی
بخشهــا از مقــدار پیشبینــی شــده فراتــر رفتــه ومتوســط نــرخ رشــد اقتصــادی
در طــول دوره برنامــه بــه  13درصــد در ســال بالــغ گردیــد:
جدول  )2-6عملکرد و پیش بینی برنامة چهارم در بخشهای اقتصادی
بخشها

عملکرد برنامه سوم
(درصد)

پیشبینی برنامه چهارم عملکرد برنامه چهارم
(درصد)
(درصد)

کشاورزی

3/4

4/4

5/5

صنایع و معادن

12/7

13

14/7

آب و برق و گاز

28/5

16/8

19/7

نفت

13/6

15/3

15

ساختمان

9/3

9/9

14/4

* ماخذ :اسناد برنامههای عمرانی قبل از انقالب اسالمی

همچنیــن در خــال برنامــه چهــارم در عیــن رشــد چشــمگیر تمامــی بخشهــا
و دســتیابی بــه نــرخ رشــد اقتصــادی دورقمــی در تمامــی ســالهای اجــرای برنامــه،
ثبــات قیمتهــا نیــز کمابیــش حفــظ شــد؛ متوســط نــرخ تــورم ســاالنه در ایــن
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دوره  3.6درصــد بــود کــه اگرچــه نســبت بــه برنامــه ســوم افزایــش یافتــه بــود ،امــا
کمــاکان تکرقمــی و انــدک بــود( .آمارهــای اقتصــادی ،ص )174
امــا همانطــور کــه در نمــودار  1-6نیــز مالحظــه شــد ،رونــق اقتصــادی تــوأم
بــا ثبــات قیمتهــا بعنــوان مهمتریــن دســتاورد برنامههــای ســوم و چهــارم،
در برنامههــای بعــدی تکــرار نشــد و حتــی رونــد معکــوس بــه خــود گرفــت ،بــه
طــوری کــه در طــول برنامــه پنجــم ( )1356-1351متوســط نــرخ رشــد اقتصــادی
از  7.7درصــد فراتــر نرفــت و متوســط نــرخ تــورم بــه  15.6درصــد افزایــش یافــت.
برنامههــای پنجســاله پــس از انقــاب اســامی نیــز از ایــن حیــث وضعیــت بهتــری
نداشــتند:
جدول  )3-6نرخ رشد و تورم در برنامههای پنجساله پیش و پس از انقالب
برنامهها

متوسط نرخ رشد
(درصد)

متوسط نرخ تورم
(درصد)

برنامه سوم ()1341-1346

10

1/4

برنامه چهارم ()1346-1351

13

3/6

برنامه پنجم ()1351-1356

7/7

15/6

برنامه اول بعد از انقالب ()1368-1373

6/9

18/8

برنامه دوم بعد از انقالب ()1373-1378

2/5

25/6

برنامه سوم بعد از انقالب ()1378-1383

5/7

14/6

برنامه چهارم بعد از انقالب ()1383-1388

4/3

15/3

* ماخذ :آمارهای اقتصادی  ،1338 -1374صص  39و 174؛ دادههای ساالنه بانک مرکزی

بــرای درک علــت ایــن رونــد معکــوس ،نخســت سیاســتهای دهــه  1340را
مــورد بررســی اجمالــی قــرار خواهیــم داد و ســپس بــه تحــوالت بعــدی خواهیــم
پرداخــت .همانطــور کــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد ،تفکــر حاکــم بــر برنامهریــزی
در ایــران ایــن بــود کــه ایجــاد و توســعه صنایــع مــدرن داخلــی ،کلیــد توســعه
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کشــور اســت و از آنجــا کــه بخــش خصوصــی از تــوان مالــی و مدیریتــی الزم در
ایــن خصــوص برخــوردار نیســت ،دولــت خــود بایــد وارد عمــل شــده ،ایــن صنایــع
را راهانــدازی و ســودآور نمــوده و ســپس آنهــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد.
همیــن تفکــر در دهــه  1340نیــز غلبــه داشــت؛ بــر همیــن اســاس در برنامــه ســوم،
ایجــاد و توســعه صنایــع کوچــک و متوســط در دســتور کار قــرار گرفــت و در برنامــه
چهــارم ایجــاد صنایــع ســنگین کــه ذوبآهــن اصفهــان ،مجتمعهــای پتروشــیمی
شــمال خلیــج فــارس ،ماشینســازی و تراکتورســازی تبریــز از جملــه آنهــا بودنــد.
در ایــن میــان دادههــای آمــاری حاکــی از آننــد کــه علیرغــم نقــش مســلط دولــت
در بخــش صنعــت ،بهــرهوری ســرانة شــاغلین ایــن بخــش طــی برنامــه ســوم بطــور
متوســط  8.7درصــد در ســال و طــی برنامــه چهــارم بطــور متوســط  13.7درصــد
درســال افزایــش یافــت .در واقــع بخــش صنایــع و معــادن ،بــا  11.2درصــد میانگیــن
نــرخ رشــد بهــرهوری ســرانه طــی برنامههــای ســوم و چهــارم (و نــرخ رشــد حداقلــی
 5.2درصــد طــی ایــن دوره) ،کارآتریــن بخــش در مقایســه بــا دیگــر بخشهــای
اقتصــاد در دهــه  1340بــوده اســت( .آمارهــای اقتصــادی ،ص .)168
کارآیــی قابــل توجــه صنایــع در طــول برنامههــای ســوم و چهــارم بــه
مجموعــه شــرایط مناســبی کــه در ایــن دوره فراهــم آمــده بــود بازمیگــردد .از
جملــه ایــن شــرایط ،تصویــب قانــون «جلــب و حمایــت ســرمایههای خارجــی» در
ســال  1335بــود کــه موجــب تســهیل جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران
شــده بــود؛ بــه گونـهای کــه تــا پایــان دهــه  90 ،1340شــرکت خارجــی در کشــور
تأســیس شــدند کــه تمامــی آنهــا توســط مدیــران و تکنیســینهای خارجــی اداره
میشــدند و از بهــرهوری باالیــی برخــوردار بودنــد( .باریــر ،ص  )284همچنیــن،
همانطــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد ،در دهــه  1340علیرغــم ممانعــت از
ورود و یــا حتــی مشــارکت بخــش خصوصــی در صنایــع ســنگین و اســتراتژیک،
امــکان فعالیــت هــر چــه بیشــتر ایــن بخــش (بخــش خصوصــی) در حــوزه صنایــع
کوچــک و متوســط فراهــم آمــده بــود .کمــا اینکــه در برنامــه ســوم ،ســهم بخــش
خصوصــی در ســرمایهگذاریهای صنعتــی از  47درص ـ ِد مصــوب برنامــه ،در عمــل
بــه  66درصــد افزایــش یافــت؛ بنابرایــن مشــارکت ســرمایه ،مدیریــت و دانــش فنــی
خارجــی در ســرمایهگذاریهای بــزرگ دولتــی و همچنیــن مشــارکت گســترده
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بخــش خصوصــی در صنایــع کوچــک را میتــوان از مهمتریــن علــل کارآیــی و
بهــرهوری بــاالی بخــش صنعــت در دهــه  1340دانســت.
امــا نکتــه مهــم دیگــری کــه در خصــوص عملکــرد موفــق برنامههــای ســوم و
چهــارم بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،اعمــال سیاس ـتهای ریاضــت اقتصــادی توســط
دولــت علــی امینــی در آغــاز ایــن دهــه و پیــش از شــروع ایــن برنامههــا اســت .در
اواخــر دهــه  ،1330یعنــی در ســالهای پایانــی برنامــه دوم ،هزینههــای خــارج از
برنامــه دولــت بطــور بیســابقهای افزایــش یافــت کــه قســمت اعظــم آن از محــل
درآمــد روزافــزون نفــت و وامهــای بانکــی تأمیــن شــد .در ایــن دوره ،کنترلهــای
پولــی و مالــی ،جهــت دسترســی آســانت ِر دولــت بــه اعتبــارات داخلــی کنار گذاشــته
شــد و همیــن مســئله منجــر بــه بــروز تــورم در اقتصــاد کشــور شــد .شــاخص
قیمتهــا کــه طــی ســالهای  1335تــا  1337جمعـاً  14.8درصــد افزایــش یافتــه
بــود ،تنهــا در دو ســال  1338و  1339بــه ترتیــب  13و  8درصــد افزایــش یافــت .در
پــی بــروز تــورم و کاهــش ذخایــر ارزی بــود کــه دولـ ِ
ـت جدیــد امینــی بــه پیشــنهاد
صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی ،اجــرای سیاسـتهای تثبیــت اقتصــادی
را آغــاز کــرد( .باریــر ،صــص  135و  )136ایــن سیاسـتها بــا مهــار تــورم (کاهــش
نــرخ تــورم از  8درصــد در ســال  1339بــه  1.2درصــد در ســال  1342و حفــظ
آن در محــدوده  1تــا  5درصــد طــی دهــه  )1340و بازگردانــدن انضبــاط مالــی و
پولــی بــه اقتصــاد کالن کشــور ،محیــط را بــرای فعالیتهــای اقتصــادی ،بویــژه
فعالیتهــای بخــش خصوصــی مناســب گردانــد.
در ســالهای برنامــه عمرانــی ســوم ،اقتصــاد ملــی از وضعیــت بحرانــی و رکــود
تورمــی ســالهای پایانــی دهــة  1330و آغــاز  1340بیــرون آمــد و بــه رغــم ایــن
کــه بــا انجــام اصالحــات ارضــی آهنــگ رشــد بخــش کشــاورزی ُکنــد شــد نــرخ
رشــد صنعــت و خدمــات فراتــر از انتظــارات رفــت .یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن
موفقیــت ایجــاد فضــای مناســب بــرای ســرمایهگذاریهای بخــش خصوصــی و
نیــز هماهنگــی در سیاس ـتهای مالــی ،پولــی و تجــاری دولــت بــود بــه طــوری
کــه ثبــات و آرامــش در محیــط اقتصــاد کالن کشــور را فراهــم آورد .یکــی از
مهمتریــن نتایــج ایــن سیاسـتها کاهــش چشــمگیر نــرخ تــورم و تثبیــت نســبی
آن در ســطح بســیار پاییــن بــود .برنامــة عمرانــی چهــارم در فضــای خــوش بینــی
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نتایــج موفقیــت آمیــز برنامــة ســوم نوشــته شــد و کل اعتبــارات پیــش بینــی
شــده در آن بــه بیــش از دو برابــر اعتبــارات برنامــة ســوم افزایــش یافــت .بــا ایــن
حــال رویــه و انضبــاط ایجــاد شــده در سیاسـتهای کالن اقتصــادی طــی برنامــة
ســوم در طــول اجــرای برنامــه چهــارم هــم کــم و بیــش حفــظ شــد .در گزارشــی
از ســازمان برنامــه در دی مــاه  1356کــه بــه تحلیــل عملکــرد اقتصــاد ایــران در
ده ســال منتهــی بــه ایــن ســال پرداختــه ،ســالهای برنامــة عمرانــی چهــارم بــه
«دورة تعادلهــای نســبی» موصــوف شــده اســت .طبــق ایــن گــزارش ،در ایــن
دوره «ســرمایه بخــش عمومــی بــا آهنــگ مطمئنــی شــرایط الزم بــرای بخــش
خصوصــی را فراهــم میکنــد و سیاســتهای مالــی ،پولــی و بازرگانــی خارجــی
بــه نحــو متعادلــی همپــای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی انگیزههــای مــادی
الزم بــرای تشــویق ایــن بخــش را تــدارک و مهیــا میســازد .بــه نحــوی کــه در
پایــان ایــن برنامــه بــرای نخســتین بــار ســهم بخــش خصوصــی نســبت بــه کل
ســرمایهگذاری از ســهم دولتــی پیشــی میگیــرد .دولــت نیــز در ایــن دوره عــاوه
بــر ســرمایهگذاری در صنایــع ســنگین و نیمــه ســنگین و توســعة عناصــر زیــر
بنایــی ،اقدامــات رفاهــی و اجتماعــی ناشــی از ضرورتهــای تــازه را بــه انجــام
میرســاند( ».تحلیلــی از رشــد و توســعه دهــة اخیــر)7 ،
بــه رغــم ســرمایهگذاری گســترده دولــت در صنایــع ســنگین و توســعة زیــر
ســاختهای اقتصــادی ،انضبــاط در حــوزة سیاســتهای مالــی ،بــه ویــژه در
هزینههــای جــاری دولــت موجــب میشــود تقاضــای کل نامتناســب بــا رشــد
اقتصــادی افزایــش نیابــد و ثبــات نســبی قیمتهــا در اقتصــاد ملــی حفــظ شــود؛
بــه عبــارت دیگــر هماهنگــی سیاســت مالــی بــا شــرایط عمومــی اقتصــاد کشــور
و برقــراری تعــادل در افزایــش درآمدهــا و افزایــش هزینههــا بــه ایجــاد آرامــش و
تعــادل در فضــای اقتصــاد کالن کمــک میکنــد .از ســوی دیگــر ،سیاس ـتهای
پولــی و اعتبــاری نیــز «حجــم متعادلــی از وســایل پرداخــت را در دســترس مــردم
و دولــت» قــرار میدهــد و مانــع بــروز عــدم تعــادل میــان تغییــرات اقتصــاد مالــی
و اقتصــاد واقعــی میگــردد ،بــه طــوری کــه تــورم در ایــن دوره کامـ ً
ا مهــار شــده
و در برخــی ســالها شــاخص قیمتهــا نــزول مختصــری پیــدا میکنــد .بــه
عــاوه سیاســت بازرگانــی خارجــی نیــز ،بــه رغــم اســتفاده از اعتبــارات خارجی در
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کنــار درآمدهــای نفتــی ،پــا از دایــرة اعتــدال بیــرون نمینهــد« .سیاســت تشــویق
صــادرات بــا پــی گیــری دنبــال میشــود بــه طــوری کــه صــادرات کشــور طــی
دوران برنامــة عمرانــی چهــارم بــه دو برابــر افزایــش مییابــد» (تحلیلــی از)8 ،...
مهمتریــن ویژگــی ایــن ســالها را شــاید بتــوان هماهنگــی میــان سیاس ـتها و
بخشهــای مختلــف اقتصــادی دانســت کــه هــم پــای هــم پیشــرفت میکردنــد.
تنگناهــا و کمبودهــای تأثیــر گــذاری در زمینــة مــواد اولیــه و ملزومــات تولیــدی
مشــاهده نمیشــد و تنهــا از نظــر نیــروی انســانی بــه ویــژه در ســطح مهارتهــا
و مدیریــت کمبودهــا رو بــه فزونــی بــود کــه تربیــت نیــروی کار ماهــر و مدیــران
کارامــد را ضــروری میســاخت .مهاجــرت از روســتا بــه شــهر کــه بــه دنبــال
اصالحــات ارضــی و رونــق گرفتــن بخشهــای صنعــت و خدمــات در شــهرها،
شــتاب گرفتــه بــود« ،حالــت طبیعــی» داشــت و وضعیــت بحرانــی پیــدا نکــرده
بــود .جمعیــت در بخــش کشــاورزی هنــوز آنقــدر زیــاد بــود کــه مهاجرتهــا
اثــری بــر تولیــد نمیگذاشــت و البتــه «انگیــزه کار در بخــش کشــاورزی هــم بــه
علــت تعــادل ســطح دســتمزدها در بخشهــای دیگــر اقتصــاد هنــوز بــه انــدازه
کافــی قــوی بــود( ».تحلیلــی از  ،...ص  )9امــا ایــن وضعیــت «تعادلهــای نســبی»
همــان گونــه کــه جلوتــر توضیــح خواهیــم داد مدتــی طوالنــی دوام نیــاورد و در
ســالهای پایانــی برنامــه عمرانــی چهــارم و بــه ویــژه بــا آغــاز رونــق بــی ســابقة
نفتــی در ســالهای اولیــة دهــة  1350جــای خــود را بــه عــدم تعادلهــای
شــدید و بــی ثباتــی داد.
بیانضباطیهــای مالــی و پولــی و همچنیــن دخالتهــای اختــالزای
دولــت ،از برنامــة عمرانــی پنجــم ( )1356-1352بــه بعــد بــه رونــد توســعة
متعــادل و پایــدار ایــران در دهــة  1340پایــان داد و بــی ثباتــی و عــدم تعــادل
در اقتصــاد کالن را بــه وجــه غالــب اقتصــاد ایــران تبدیــل کــرد .ایــن وضعیــت
ناگــوار در برنامههــای پــس از انقــاب اســامی نیــز نــه تنهــا تــداوم یافــت ،بلکــه
در مــواردی شــدت گرفــت و بــه همــان ترتیــب نتایــج ناگــواری بــرای عملکــرد
اقتصــاد ایــران بــه همــراه آورد؛ امــا ذکــر نکتـهای در ایــن میــان ضــروری اســت.
بســیاری از پژوهشــگران ،ناکامــی برنامــه پنجــم (و برنامههــای بعد از انقــاب) را به
درآمدهــای بــادآورده نفتــی نســبت میدهنــد؛ امــا همانطــور کــه جلوتــر خواهیــم
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دیــد ،افزایــش بیرویــه اعتبــارات عمرانــی بــدون توجــه بــه ظرفیــت اقتصــاد
بــرای جــذب ایــن منابــع مالــی ،رونــدی بــود کــه پیــش از جهــش قیمــت نفــت
آغــاز شــده بــود .افزایــش درآمــد نفتــی تنهــا بــر ابعــاد ایــن بیانضباطیهــای
پولــی و مالــی و شــدت دخالتهــای دولــت در اقتصــاد افــزود.
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همــان گونــه کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد نــگاه دولتمــردان ایرانــی بــه ویــژه
در ســطوح بــاالی سیاســی ماننــد نخســت وزیــر (هویــدا) و شــاه بــه کارکــرد
بخــش خصوصــی و اقتصــاد بــازار چنــدان مثبــت نبــود .شــاه اصالحــات ارضــی
و دیگــر اصــول «انقــاب ســفید» خــود ماننــد ســهیم شــدن کارگــران در ســود
کارخانههــا و ملــی کــردن جنگلهــا و مراتــع را آشــکارا نوعــی سوسیالیســم بومــی
میدانســت .او مخالــف ورود بخــش خصوصــی بــه صنایــع اســتراتژیک و مــادر بــود
و هماننــد نخســت وزیــر خــود ،امیــر عبــاس هویــدا ،از ضــرورت ورود دولــت بــه
همــة عرصههــای اقتصــادی از جملــه قیمــت گــذاری در همــة بازارهــا بــه شــدت
دفــاع میکــرد .حمایــت آنهــا از بخــش خصوصــی بیشــتر بــه دلیــل فقــدان منابــع
مالــی کافــی دولتــی بــرای ســرمایهگذاری و پیشــرفت اقتصــادی بــود .آنهــا بخــش
خصوصــی را شــر ضــروری میدانســتند کــه بایــد از ســوی دولــت کنتــرل و هدایــت
شــود .بخــش خصوصــی از دو منظــر ضــرورت داشــت یکــی ایــن کــه دولــت بــا
توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی خــود ،نمیتوانســت بــه تنهایــی کل منابــع الزم
را بــرای ســرمایهگذاری در جهــت پیشــرفت اقتصــادی و صنعتــی شــدن کشــور
فراهــم آورد و بخــش خصوصــی مکمــل و در واقــع ابــزاری بــرای تحقــق بخشــیدن
بــه اهــداف بــزرگ سیاســی در ایــن مســیر اســت .دیگــر ایــن کــه حــذف کامــل
بخــش خصوصــی موجــب میشــد ایــران تبدیــل بــه یــک کشــور کمونیســتی شــود
کــه ایــن امــر از یــک ســو ،در تضــاد بــا ســنتهای دینــی و فرهنگــی ایرانیــان بــود
و از ســوی دیگــر ،ایــران را عمـ ً
ا از بلــوک غــرب جــدا میکــرد و در معــرض نفــوذ
هــر چــه بیشــتر همســایة قدرتمنــد شــمالی ،یعنــی مرکــز کمونیســم بینالمللــی
قــرار م ـیداد.
افزایــش بــی ســابقه و غیــر مترقبــه قیمتهــای جهانــی نفــت در ســالهای
آغازیــن دهــة  1350ایــن فرصــت را بــرای دســتگاه حکومتــی فراهــم آورد کــه
بــا رهــا شــدن از قیــد محدودیــت منابــع مالــی ،برنامههــای جــاه طلبانــة توســعة
اقتصــادی را کــه بــه زعــم خــود راه را بــه ســوی بــه اصطــاح «تمــدن بــزرگ» بــاز
میکــرد ،بــدون توجــه بــه نیازهــا و مصالــح بخــش خصوصــی ،پیــش ببــرد .فرمــان
تشــکیل حــزب واحــد رســتاخیز در اوج افزایــش درآمدهــای نفتــی یعنــی زمســتان
 1353صــادر شــد .تشــکیل ایــن حــزب واحــد کــه همــة آحــاد ملــت و «میهــن
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پرســتان» دعــوت بــه عضویــت در آن شــدند آشــکارا حــاوی پیــام فاصلــه گرفتــن
رژیــم سیاســی ایــران از مــدل دموکراســی غربــی بــود .شــاه در نوشــته و گفتههــای
خــود بــر ایــن وجــه تمایــز نظــام حکومتــی ایــران از دموکراســی غربــی و کمونیســم
شــرقی تأکیــد میورزیــد .دســتگاه جدیــد سیاســی ایــران بــه زعــم وی ،ملهــم از
«نظــام شاهنشــاهی» (یــادآور امپراتوریهــای باســتانی ایــران) و طبیعتـاً مبتنــی بــر
سیاســت «مســتقل ملــی» بــود .پــروژة سیاســی جدیــد شــاه در واقــع گامــی اساســی
در جهــت تحقــق بخشــیدن بــه آرمــان جــاه طلبانــة قدیمــی خــود بــود یعنــی برپــا
ســاختن نظامــی بــا مشــخصات سیاســی صرفـاً ایرانــی (ناسیونالیســتی) و بــا اقتصــاد
بــی نیــاز از بخــش خصوصــی و اساس ـاً دولــت محــور (سوسیالیســتی).
 -1-7تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی
برای سرعت بخشیدن به آهنگ رشد
موفقیــت چشــمگیر دو برنامــة عمرانــی ســوم و چهــارم کــه عملکــرد هــردو
بســیار فراتــر از پیشبینیهــای برنامههــا و انتظــارات کارشناســان بــود ،زمینــه را
بــرای اجــرای طرحهــای بزرگتــر و جــاه طلبانــه تــر در برنامــة عمــران پنجــم آمــاده
کــرد .همانطــور کــه در بخــش ســوم فصــل ششــم اشــاره شــد ،رشــد اقتصــادی
متوســط ســاالنة پیشبینــی شــده بــرای برنامــه عمرانــی ســوم  6درصــد بــود امــا
در ســال پایانــی برنامــه معلــوم شــد کــه ایــن رشــد بــه حــدود  10درصــد رســیده
اســت .از ایــن رو هــدف گــذاری رشــد در ســالهای برنامــه چهــارم بــه متوســط
ســاالنه  9درصــد افزایــش یافــت .عملکــرد اقتصــاد ایــران در ســالهای ایــن برنامــه
هــم فراتــر از انتظــار رفــت و بــه  13درصــد رســید .در چنیــن فضــای رونــق بــی
ســابقة رشــد اقتصــادی بــا کنتــرل نســبی نــرخ تــورم ،طبیعــی بود کــه برنامــه پنجم
بــا خــوش بینــی و جــاه طلبــی بیشــتری نوشــته شــود .در چنیــن وضعیتــی ،قانــون
برنامــة عمرانــی پنجــم بــا اعتبــاری بــه مبلــغ  1560میلیــون ریــال ،در زمســتان
 1351بــه تصویــب رســید( .قانــون برنامــة عمرانــی پنجســالة پنجــم) دو ویژگــی
مهــم در ایــن قانــون وجــود دارد یکــی افزایــش شــدید کل هزینههــای آن کــه
نســبت بــه برنامــة چهــارم حــدود  3.3برابــر بیشــتر شــده بــود؛ و دیگــری چگونگــی
تأمیــن مالــی اعتبــارات پیــش بینــی شــده در برنامــه .ایــن قانــون بــه دولــت اجــازه
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مـیداد تــا میــزان  433.4میلیــارد ریــال از اعتبــارات خارجــی 310 ،میلیــارد ریــال
از محــل اعتبــارات بانکــی داخلــی و فــروش اوراق قرضــه بــه بانکهــا و معــادل 54.5
میلیــارد ریــال از محــل فــروش اوراق قرضــه بــه بخــش غیــر بانکــی اســتفاده کنــد.
ایــن منابــع بــه ترتیــب حــدود  28درصــد 20 ،درصــد و  3.5درصــد کل هزینههــای
پیــش بینــی شــدة برنامــه را تأمیــن میکــرد و در مجمــوع بیــش از  50درصــد آن
را تشــکیل م ـیداد .بــه ســخن دیگــر ایــن برنامــه در زمــان تدویــن آن (زمســتان
 )1351بــا تنگنــای مالــی مواجــه بــود کــه ایجــاب میکــرد نزدیــک بــه  28از کل
اعتبــار برنامــه از منابــع خارجــی تأمیــن مالــی شــود؛ امــا بــا افزایــش قیمــت نفــت
در بازارهــای جهانــی ،در ســال  ،1352درآمدهــای نفتــی ایــران بــه طــور بــی ســابقه
و ناگهانــی بیشــتر شــد و کمبــود منابــع مالــی جــای خــود را بــه فراوانــی غیــر
مترقب ـهای داد.
قیمــت هــر بشــکه نفــت صادراتــی ایــران کــه تــا قبــل از اکتبــر ( 1973مهرمــاه
 )1352هــر بشــکه  1.67دالر بــود در ایــن مــاه بــه  3.08دالر و در ژانویــه 1974
(دی مــاه  )1352بــه  9.32دالر افزایــش یافــت ،ایــن افزایــش بــه طــور تدریجــی
ادامــه یافــت و در نوامبــر ( 1974آبــان  )1353بــه  10.22دالر رســید( .تحلیلــی از،...
ص  )11بــه ایــن ترتیــب ،درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت و گاز کــه در ســال
 1351کمتــر از  2.5میلیــارد دالر بــود در ســال  1352بــه بیــش از  8میلیــارد دالر
و در ســال  1353بــه حــدود  21میلیــارد دالر افزایــش یافــت( .آمارهــای اقتصــادی،
ص  )139در پــی ایــن تحــول بــزرگ در گشــایش منابــع مالــی و ارزی ،برنامــه پنجم
در مــرداد مــاه  1353مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفــت .در خالصــة تجدید نظر شــده
برنامــة پنجــم عمرانــی کشــور دلیــل ایــن کار طبیعتـاً تحــوالت در بــازار بینالمللــی
نفــت ذکــر شــده و بــر ایــن نکتــه تأکیــد رفتــه کــه «در تجدیــد نظــر برنامــه پنجــم،
برعکــس برنامههــای گذشــته کــه بــر مبنــای توزیــع منابــع مالــی تقریب ـاً محــدود
داخلــی و خارجــی اســتوار بــود ،بــه ســایر محدودیتهــا و مســائلی کــه بــه دنبــال
فقــدان محدودیتهــای مالــی و ارزی آشــکار میشــوند توجــه شــده اســت ».و
در ادامــه تصریــح شــده کــه ایــن تحــوالت ابعــاد جدیــدی بــه نظــام برنامهریــزی
کشــور اضافــه کــرده کــه از جملــة آنهــا عبــارت اســت از «برنامــه ریــزی بــدون
محدودیــت ارزی و بــا تأکیــد خــاص بــه تأمیــن نیازهــای داخلــی از خــارج و افزایــش
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ظرفیتهــا و ســازمانها و نهادهــای الزم بــرای تأمیــن آن( ».خالصــة تجدیــد نظــر
شــدة برنامــة عمرانــی پنجــم ،ص  )1خطــر تکیــة بیــش از حــد بــه منابــع مالــی و
ارزی کــه افزایــش ناگهانــی قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی بــرای اقتصــاد ایــران
فراهــم آورده بــود از چشــم اقتصاددانــان و کارشناســان وقــت پنهــان نبــود .در مقدمة
همیــن «خالصــة تجدیــد نظــر شــده» برنامــة عمرانــی پنجــم ایــن نکتــة مهــم مورد
اشــاره قــرار گرفتــه کــه رشــد ســریع درآمــد نفــت ،امــکان رســیدن هرچــه زودتــر
بــه «هدفهــای بلنــد مــدت اقتصــادی و اجتماعــی» را فراهــم م ـیآورد امــا موانــع
و مســائلی را هــم بــه همــراه دارد از جملــه «رشــد ســریعتر نواحــی شــهری و
صنایــع ســنگین» اســت کــه موجــب افزایــش پرشــتابتر درآمــد بعضــی از طبقــات
اجتماعــی میشــود و قیمــت برخــی کاالهــا (کاالهــای غیــر قابــل مبادلــه) را کــه
امــکان وارد کــردن آنهــای وجــود نــدارد ،ماننــد مســکن ،حمــل و نقــل و غیــره،
شــدیدا ً افزایــش میدهــد .ســپس بــر ایــن نکتــة مهــم تأکیــد شــده کــه:
در جریــان رشــد ســریع اقتصــادی ،قــدرت تولیــدی کشــور

همــگام بــا افزایــش منابــع مالــی و ارزی فزونــی نیافتــه اســت.
در نتیجــه امکانــات مالــی بخــش عمومــی و قــدرت خریــد بخش
خصوصــی بــه مراتــب بیشــتر از حداکثــر امکانــات تولیــدات

داخلــی بــوده اســت و وجــود تــورم در ســطح بینالمللــی و
وجــود تنگناهــای وارداتــی و راههــا ،امکانــات بالقــوة کشــور را
بــرای اســتفاده از بازارهــای خارجــی بــرای رفــع دشــواریها و

کمبودهــای داخلــی محــدود کــرده اســت( ».خالصــة تجدیدنظــر

شــده ،...ص )2

نویســندگان ایــن ســند مدعیانــد کــه در برنامــة تجدیــد نظــر شــده ،رفــع ایــن
تنگناهــا و نیــز «مســئلة قیمــت کاالهــا و خدمــات بــه خصــوص در مــورد کاالهــای
اساســی مــورد نیــاز مــردم مــورد توجــه خــاص قــرار گرفتــه اســت ».امــا همچنــان
کــه خواهیــم دیــد ایــن توجــه خــاص کــه عم ـ ً
ا سیاســتی جــز واردات گســترده
و ســرکوب قیمتهــا نبــود نــه تنهــا گرهــی از مشــکالت پیــش آمــده نگشــود

 276اقتصاد و دولت در ایران

بلکــه ابعــاد جدیــدی بــر معضــات موجــود اقتصــادی افــزود .در هــر صــورت ،برنامــه
ریــزان در جریــان تجدیــد نظــر در برنامــه عمرانــی پنجــم« ،بــا در نظر گرفتــن قدرت
جــذب اقتصــاد ایــران ،تــورم بالقــوه ،تضــاد ممکــن بیــن رشــد ســریع منابــع [مالــی]
و عوامــل تولیــد و وجــود نابرابــری در توزیــع درآمــد» ،حجــم کل ســرمایهگذاری
دولــت و بخــش خصوصــی را در حــدود  4699میلیــارد ریــال (معــادل  69.5میلیــارد
دالر) تعییــن کردنــد و بــا ایــن حــال معتقــد بودنــد کــه «البتــه بنــا بــه مالحظــات
مذکــور ،ایــن مقــدار ســرمایهگذاری کمتــر از امکانــات بالقــوة مالــی کشــور در
دورة برنامــه پنجــم میباشــد( ».خالصــة تجدیــد نظــر شــده  ،...ص  )2بــه عــاوه،
پیــش بینــی شــده بــود کــه «بــه منظــور حفــظ رشــد ســریع ،متــوازن و مــداوم
اقتصــادی همــراه بــا حداقــل افزایــش قیمتهــا ،ســرمایهگذاری ثابــت دولــت در
صنایــع ســنگین ،صنایــع صادراتــی خدمــات زیربنایــی بــه حــدود پنــج برابــر برنامــه
چهــارم» افزایــش خواهــد یافــت و «کلیــة کمبودهــای داخلــی از بازارهــای خارجــی،
بــه منظــور ارضــای تقاضــای داخلــی و کنتــرل افزایــش قیمتهــا» تأمیــن خواهــد
شــد .البتــه از ذکــر ایــن نکتــه هــم غفلــت نشــده کــه «بــرای جلــو گیــری از رشــد
نامناســب قیمتهــا» از سیاســتهای مالــی ،پولــی و ارزی مناســب هــم اســتفاده
خواهــد شــد( .خالصــة تجدیــد نظــر شــده  ،...ص  )5ایــن پرســش هــم طبیعتـاً بــی
پاســخ میمانــد کــه چنــد برابــر کــردن هزینههــای دولــت و تزریــق بــی مهابــای
دالرهــای نفتــی بــه اقتصــاد ملــی در کجــای سیاس ـتهای مالــی و پولــی مناســب
بــرای کنتــرل تــورم قــرار میگیــرد.
کمــی برنامــه عمرانــی تجدیــد نظــر شــده ،رشــد
در بخــش پیــش بینیهــای ّ
ســاالنة تولیــد ناخالــص ملــی بــه قیمتهــای ثابــت  25.9درصــد در نظــر گرفتــه
1
شــده کــه بیــش از دو برابــر عملکــرد برنامــة عمرانــی چهــارم ( 11.2درصــد) اســت.
میــزان رشــد مصــرف هــم بــه قیمتهــای ثابــت ،تقریبـاً بــه همیــن نســبت افزایــش
مییابــد و از  10.7درصــد رشــد ســاالنة عملکــرد برنامــه چهــارم بــه  19.3درصــد
در ســالهای برنامــة عمرانــی پنجــم خواهــد رســید .در ایــن میــان رشــد مصــرف
بخــش خصوصــی  15.4درصــد و رشــد هزینههــای مصرفــی بخــش دولتــی معــادل
 -1البته گزارش خالصة تجدید نظر شده  ،...در تابستان  1353تهیه شده و آمار نهایی که بعدا ً منتشر میشود
معلوم میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  13.1درصد بوده است.
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 27درصــد خواهــد بــود .علــت رشــد بیشــتر هزینههــای بخــش دولتــی نســبت بــه
بخــش خصوصــی اجــرای «سیاســت توســعه خدمــات رفاهــی و اجتماعــی دولــت»
ذکــر شــده اســت( .خالصــة تجدیــد نظــر شــده  ،...ص  )10ترکیــب پیش بینی شــده
بــرای کل ســرمایهگذاری ثابــت ناخالــص داخلــی ،حاکــی از اولویــت دادن بــه بخــش
دولتــی در رونــد رشــد اقتصــاد ملــی اســت .از کل ســرمایهگذاری ثابــت پیــش بینــی
شــده بــرای برنامــة عمرانــی پنجــم ( 4698.8میلیــارد ریــال) ،بالــغ بــر 3118.5
میلیــارد ریــال یعنــی بیــش از  66درصــد بــه بخــش دولتــی و  1580.2میلیــارد
ریــال یعنــی تنهــا نزدیــک بــه  34درصــد بــرای بخــش خصوصــی در نظــز گرفتــه
شــده اســت .از ایــن گویاتــر ســرمایهگذاری ثابــت در ســرفصل امــور اقتصــادی اســت
کــه از کل  3031.8میلیــارد ریــال ،مبلــغ  2146.4میلیــارد ریــال یعنــی بیــش از
 70درصــد بــه بخــش دولتــی و تنهــا  885.3میلیــارد ریــال یعنــی کمتــر از 30
درصــد بــه بخــش خصوصــی اختصــاص داده شــده اســت( .خالصــة تجدیــد نظــر
شــده  ،...ص  )12واضــح اســت کــه منبــع اصلــی تأمیــن مالــی ایــن حجــم عظیــم
هزینههــای دولتــی ،درآمدهــای نفتــی بــود .در واقــع ،پیــش بینــی میشــد کــه
کل دریافتهــای دولــت در ســالهای برنامــة پنجــم  8296.5میلیــارد ریــال باشــد
کــه نزدیــک بــه  80درصــد آن از محــل درآمــد نفــت و گاز 14.6 ،درصــد مالیاتهــا،
 1.8درصــد وام خارجــی و بقیــه از طریــق فــروش اووراق قرضــه و ســایر درآمدهــا
تأمیــن گــردد .کل درآمــد نفــت و گاز  6628.5میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده
بــود کــه عمـ ً
ا  12برابــر درآمــد مربــوط بــه دورة برنامــة عمرانــی چهــارم میشــد.
(خالصــة تجدیــد نظــر شــده  ،...صــص  )14-13بــه رغــم ایــن کــه اجــرای ایــن
برنامــة جاهطلبانــه کل اقتصــاد ایــران را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد امــا پیــش
بینیهــای آن حتــی در خصــوص ســرمایهگذاریهای بخــش دولتــی تحقــق پیــدا
نکــرد.
در گــزارش مهمــی از ســازمان برنامــه و بودجــه کــه بــه تحلیــل عملکــرد اقتصــاد
ایــران در دهســالة  1346تــا  1356اختصــاص دارد ارزیابــی واقــع بینانــه و جالبــی
از عملکــرد برنامههــای عمرانــی چهــارم و پنجــم ارائــه شــده اســت .ایــن گــزارش
کــه در دی مــاه  ،1356بــه عنــوان مقدمـهای بــرای تنظیــم برنامــة عمرانــی ششــم،
تهیــه شــده در بررســی موجــز و دقیقــی چگونگــی برنامــه پنجــم و عملکــرد آن را بــه
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تصویــر کشــیده تــا درســی باشــد بــرای سیاســتگذاریهای اقتصــادی بعــدی .مــا در
فصــل ششــم در توضیــح عملکــرد موفــق برنامــة چهــارم بــه ارزیابــی ایــن گــزارش
از آن برنامــه اشــاره کردیــم کــه آن را دورة «تعادلهــای نســبی» نــام گذاشــته و
در مقابــل ،ســالهای برنامــة پنجــم را «دورة گســترش و انبســاط ســریع» توصیــف
کــرده بــود« .حالــت انبســاطی تــازه» حتــی قبــل از افزایــش بــی ســابقة درآمدهــای
نفتــی ،در دو ســال آخــر برنامــة عمرانــی چهــارم بــه وجــود آمــد و عالمــت منفــی
آن رونــد افزایشــی نــرخ تــورم بــود .بــا ایــن حــال ،افزایــش شــدید درآمدهــای نفتــی
ظاهــرا ً همــة مالحظــات را تحــت الشــعاع قــرار داد و شــرایط مالــی جدیــد بــه ایجــاد
دگرگونیهایــی در برنامهریــزی ملــی و اقتصــاد کشــور انجامیــد.
برنامــه عمرانــی پنجــم در چارچــوب «دورنمــای اقتصــادی اجتماعــی بیســت
ســالة ایــران» و بــر مبنــای «ضــرورت تغییــر هدفهــا» مــورد تجدیــد نظــر قــرار
گرفــت .ایــن ضــرورت ناشــی از تعجیــل ارادة سیاســی حاکــم بــه ویــژه شــخص شــاه
بــرای رســیدن هرچــه زودتــر بــه ســطح توســعة کشــورهای صنعتــی و فراتــر از آن
«تمــدن بــزرگ» بــود .بــه ایــن ترتیــب ،اعتبــارات برنامــة عمرانــی پنجــم مــورد
تجدیــد نظــر قــرار گرفــت و بــه بیــش از دو برابــر اعتبــارات اولیــه کــه خــود بیــش از
ســه برابــر اعتبــارات برنامــة چهــارم بــود ،افزایــش یافــت و بــه  3368.8میلیــارد ریال
رســید« .کافــی اســت اشــاره شــود ایــن مبلــغ بیــش از  4برابــر مجمــوع اعتبــارات
همــة برنامههــای پیشــین ایــران بــوده و طبعــاً نمیتوانســت از نظــر دگرگونــی
در اوضــاع اقتصــادی کشــور چنــدان کــم اثــر یــا بــی اهمیــت باشــد( ».تحلیلــی از
 ،...ص  )11موتــور رشــد شــتابان اقتصــادی کــه از ســوی مقامــات بلنــد مرتبــه در
دســتور کار قــرار گرفتــه بــود آشــکارا فراوانــی منابــع مالــی و ارزی تلقــی میشــد.
اگــر در برنامههــای پیشــین حجــم منابــع مالــی و محدودیــت اعتبــاری نقــش درجــه
اول در تعییــن اولویتهــای برنامــه داشــت« ،در برنامــة جدیــد ،تنگنــای مالــی و
محدودیــت اعتبــاری بــه علــت غنــای درآمــد نفتــی بــه کلــی کنــار گذاشــته شــد»
و ایــن تصــور نادرســت قــوت گرفــت کــه بــا منابــع مالــی سرشــار «میتــوان همــة
عوامــل اجرایــی طرحهــا را در هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی تأمیــن کــرد».
ایــن طــرز فکــر نادرســت دربــارة شــیوة رشــد ســریع اقتصــادی بــه ویــژه در بخــش
صنعــت و خدمــات ،جایگزیــن شــیوة قبلــی یعنــی رشــد متــوازن و متعــادل شــد و
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«علــی رغــم امکانــات معیــن کشــور در زمینــة عوامــل و عناصــر تولیــدی و بــا وجــود
هشــدارهای متعــدد کارشناســانهای کــه در برنامــة تجدیــد نظــر شــده در مــورد
توجــه بــه تأمیــن کمبودهــا و رفــع تنگناهــای تــورم زا بــه هنــگام گســترش امــور
داده شــده بــود ،فعالیتهــا در هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی بــه نحــو بــی
ســابقه توســعه یافــت  ». ...تبدیــل ارز حاصــل از صــادرات نفــت و گاز و تبدیــل آن
بــه ریــال بــرای اجــرای پروژههــای گســتردة ســرمایهگذاری و هزینههــای جــاری
دولــت بــه افزایــش فوقالعــاده زیــاد حجــم پــول انجامیــد و دولــت بــرای جلوگیــری
از تــورم ناشــی از آن بــه واردات گســتردة بــی ســابقهای دســت یازیــد( .تحلیلــی از
 ،...صــص )13-12
اقــدام بــه اجــرای سیاســتهای شــدیدا ً انبســاطی ،دگرگونیهــای اساســی در
همــة زمینههــا و شــاخصهای عمــدة فعالیتهــای اقتصــادی ایجــاد کــرد .بودجــه
کل کشــور در ســال  1353نســبت بــه ســال قبــل حــدود  2.5برابــر افزایــش یافــت.
در ایــن ســال کــه درآمــد دولــت از نفــت  2.8برابــر شــده بــود ســرمایهگذاری ثابــت
دولــت  2.2برابــر و هزینههــای جــاری  2.3برابــر گردیــد؛ امــا عملکــرد برنامــه
چنــدان بــا پیــش بینیهــای آن تطابــق نداشــت و هزینههــای جــاری بــه ســرعت از
هزینههــای عمرانــی پیشــی گرفــت .عملکــرد ســه ســالة اول برنامــة عمرانــی پنجــم
نشــان میدهــد بیــش از  90درصــد اعتبــارات جــاری مصــوب برنامــة عمرانــی پنجــم
بــه مصــرف رســیده امــا از کل اعتبــارات عمرانــی فقــط  32درصــد آن پرداخــت
شــده اســت .بــه ســخن دیگــر بــا افزایــش درآمدهــای دولــت ،تمایــل بــه مصــرف
در بخــش عمومــی بــه مراتــب قویتــر از تمایــل بــه ســرمایهگذاری شــده ،یعنــی
سیاســت مالــی دولــت در عمــل متوجــه افزایــش هزینههــای مصرفــی گردیــده و
ماهیــت تــورم زا پیــدا کــرده اســت .طرفــه ایــن کــه ایــن رویــه در ســالهای 1355
و  1356نیــز بــه رغــم تشــدید فشــارهای تورمــی تــداوم یافتــه و بودجــة دولــت بــا
کســری قابــل مالحظـهای تنظیــم گردیــده اســت( .تحلیلــی از  ،...ص  )14بــه ایــن
ترتیــب ،از نظــر تحلیلگــران ســازمان برنامــه ،در طــول ســالهای برنامــة عمرانــی
پنجــم «رشــد متوســط هزینــهای بودجــه کل ســاالنه  48در صــد بــوده اســت و
هزینههــای جــاری دولــت ســهم عمــدهای از اعتبــارات بودجــة برنامــهای را بــه
خــود اختصــاص داده و نســبت بــه پیــش بینیهــای اولیــه بیــش از  2برابــر گردیــده
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اســت در حالیکــه هزینههــای عمرانــی حــدود یــک پنجــم کمتــر از اعتبــار قانونــی
برنامــة عمرانــی پنجــم تحقــق خواهــد یافــت ».تمــام اینهــا نشــان میدهــد کــه
در دورة انبســاطی برنامــة پنجــم «نقــش سیاســت مالــی و چگونگــی تنظیــم بودجــه
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای هماهنــگ کننــدة مجمــوع فعالیتهــای اقتصــادی و
ایجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضــای کل ،کمتــر از حــد الزم مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت ».در خصــوص سیاس ـتهای پولــی هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت .در
حالــی کــه در دورة برنامــة عمرانــی چهــارم ( )1351-1346رشــد متوســط حجــم
پــول حــدود  12درصــد در ســال و متناســب بــا ظرفیــت واقعــی تولیــد ناخالــص
ملــی بــود ،در دورة انبســاطی برنامــة عمرانــی پنجــم ( )1356-1352وضــع کام ـ ً
ا
عــوض شــد و رشــد حجــم پــول ســاالنه بــه طــور متوســط بــه بیــش از  35درصــد
رســید ،در حالــی کــه در بهتریــن حالــت امــکان افزایــش ظرفیتهــای تولیــدی
و خدماتــی بــه قیمتهــای ثابــت حداکثــر میتوانســت  15تــا  20درصــد باشــد.
افزایــش حجــم پــول در ایــن دوره موجــب تــورم از یــک ســو و عــدم تعــادل در
اعتبــارات سیســتم بانکــی از ســوی دیگــر ،گردیــد ،بــه طــوری کــه «حــدود 56
درصــد از کل اعتبــارات اعطایــی بانکهــا در ســه ســال اول برنامــه عمرانــی پنجــم
اختصــاص بــه واردات ،بازرگانــی داخلــی و امــور متفرقــه (وامهــای مصرفــی) داشــته
اســت در حالــی کــه بخشهــای کشــاورزی ،صنعــت ،ســاختمان و صــادرات بــر
روی هــم تنهــا از  44درصــد کل اعتبــارات بانکــی برخــوردار بودنــد( ».تحلیلــی از
 ،...صــص )16-15
دولــت بــه منظــور تســریع رشــد اقتصــادی و نیــز کنتــرل قیمتهــای داخلــی
دســت بــه دامــن افزایــش گســترده واردات شــد در نتیجــه ،واردات کاال در ســال
 1353در حــدود  112درصــد و در ســال  1354بالــغ بــر  50درصــد افزایــش یافــت.
بــه مــوازات کاال ،واردات خدمــات نیــز در ایــن دو ســال بــه ترتیــب حــدود 100
درصــد و  67درصــد بشــتر شــد .افزایــش شــدید واردات و ثابــت نگهداشــتن نــرخ
برابــری ارز بــه منظــور واردات ارزان قیمــت ،طبیعتـاً صــادرات غیــر نفتــی را دچــار
مشــکل ســاخته و از وزن و ارزش آن از ســال  1353بــه بعــد بــه تدریــج کاســت،
صادراتــی کــه طــی ســالهای دو برنامــة عمرانــی قبلــی رو بــه افزایــش گذاشــته بود.
توجــه بــه ترکیــب کاالهــای وارداتــی و صادراتــی نیــز میتوانــد روشــنگر چگونگــی
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تحــوالت اقتصــاد ایــران در ایــن ســالها باشــد .دو ســوم از کل کاالهــای وارداتــی
عبــارت بودنــد از کاالهــای واســطهای کــه نشــان دهنــدة میــزان وابســتگی تولیــدات
داخلــی بــه خــارج اســت؛ و تقریبـاً کل کاالهــای صادراتــی هــم کاالهــای واســطهای
بودنــد کــه حکایــت از محــدود بــودن صــادرات «تمــام ســاخت» در شــرایط تولیــد
داخلــی داشــت( .تحلیلــی از  ،...ص )19
گــزارش تحلیلــی ســازمان برنامــه بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــیورزد کــه
سیاس ـتهای اتخــاذ شــده بــه منظــور برطــرف کــردن عــدم تعادلهــا و تنگناهــای
ناشــی از فزونــی حجــم ســرمایهگذاری و مصــرف نســبت بــه امــکان جــذب و
ظرفیــت اقتصــادی کشــور ،منجــر بــه بــروز حالــت «تنگناهــای زنجیــرهای» شــده
اســت .مثـ ً
ا افزایــش واردات کاال بــرای ممانعــت از افزایــش قیمتهــا موجــب فشــار
شــدید بــر ظرفیتهــای بنــادر و حمــل ونقــل زمینــی کشــور شــد و ناچــار موجــب
اضافــه شــدن ســرمایهگذاری در طرحهــای جدیــد و عظیــم توســعة بنــادر و تأمیــن
وســائل حمــل و نقــل جــادهای و راه آهــن بــه طرحهــای قبلــی پیــش بینــی شــده
شــد .در نتیجــه از ســال  1355بــه بعــد عم ـ ً
ا نوعــی وضعیــت «کمبــود اعتبــاری
و مالــی» بــه وجــود آمــد و بســیاری از طرحهــا را از حرکــت ســریع اجرایــی
بازداشــت( .تحلیلــی از  ،...ص  )22مصــداق دیگــر از ایــن تنگناهــای زنجیــرهای
افزایــش مصــرف بــرق بــه علــت بــاال رفتــن ســریع قــدرت خریــد مــردم بــود کــه
باعــث کمبــود و قطــع بــرق در ماههــای تابســتان شــد و موجــب اختــال شــدید
در تولیــد برخــی کاالهــای صنعتــی شــد و بــه شــدت بــه نارضایتــی عمومــی دامــن
زد .ایــن جــا نیــز ســرمایهگذاری بیشــتر بــرای تولیــد بــرق کــه صنعتــی دیــر بــازده
اســت عمـ ً
ا بــه تــورم از یــک ســو و کمبــود منابــع مالــی از ســوی دیگــر دامــن زد.
در کنــار ایــن معضــل پیچیــدة «تنگناهــای زنجیــرهای» پدیــدة مخــرب دیگــری بــه
صــورت «توســعة نامــوزون بخشهــا در مناطــق شــهری و روســتایی» بــروز نمــود
کــه ایــن نیــز آشــکارا نتیجــة شــتاب گرفتــن سیاســتهای انبســاطی بــود .ایــن
سیاســتها در درجــة اول رونــق اقتصــادی ســریعی را در بخشهــای صنعــت،
خدمــات و ســاختمان پدیــد آورد کــه عمدت ـاً در مناطــق شــهری متمرکــز بودنــد،
در نتیجــه ســطح دســتمزدها در جوامــع شــهری افزایــش فــوق العــادهای پیــدا کــرد
در حالــی کــه روســتاها عمـ ً
ا در حاشــیة ایــن فراینــد پــر رونــق قــرار گرفتنــد .در
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ایــن شــرایط مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها طبیعت ـاً شــتاب بیشــتری گرفــت و
انگیــزه بــرای تولیــد در بخــش کشــاورزی کــه محصوالتشــان بــا ســرکوب قیمــت
در شــهرها مواجــه بودنــد بــه شــدت کاهــش یافــت .توســعة نامــوزون بخشهــای
شــهری و روســتایی ،شــکاف درآمــدی میــان اقشــار مختلــف جامعــه را عمیقتــر
کــرد و بــه رغــم ایــن کــه وضعیــت اقتصــادی عامــة مــردم در کل و بــه طــو متوســط
بهبــود مییافــت امــا بــر دامنــة نارضایتیهــا بیــش از پیــش افــزوده میشــد؛ و
ایــن پارادوکــس بــزرگ سیاس ـتهای انبســاطی جــاه طلبان ـهای بــود کــه بــا زیــر
پــا گذاشــتن توصیههــای علمــی و کار شناســی میخواســت راه «بــه ســوی تمــدن
بــزرگ» را همــوار ســازد.
 -2-7اقتصاد سیاسی تمدن بزرگ و حزب رستاخیز
افزایــش غیــر منتظــره و عظیــم درآمدهــای نفتــی از نظــر شــاه فرصتــی طالیــی
بــرای بــه انجــام رســاندن «مأموریتــی» بــود کــه تصــور میکــرد بــرای آن برگزیــده
شــده اســت .هــدف ایــن مأموریــت بــه زعــم وی هدایــت ایــران بــه ســوی «تمــدن
بــزرگ» بــود ،تمدنــی کــه بــه گمــان وی صبغــة صرفـاً ایرانــی دارد و متفــاوت بــا و
مســتقل از مــدل دموکراســی غربــی و کمونیســم بلــوک شــرق اســت .نظــام سیاســی
ایــران کــه روابــط دوســتانهای بــا هــردو بلــوک شــرق و غــرب ایجــاد کــرده بــود ،در
ســایة پیشــرفتهای اقتصــادی چشــمگیر دهــة  1340و افزایــش بــادآورده منابــع
مالــی ناشــی از صــادرات نفــت ،بیــش از پیــش درصــدد متمایــز کــردن خــود از
مــدل سیاســی-اقتصادی دو بلــوک بــود و میخواســت بــه الگــوی صرف ـاً «ایرانــی»
تکیــه کنــد .تأســیس «حــزب رســتاخیز ملــت ایــران» بــه عنــوان حــزب واحــد و
تنهــا حــزب قانونــی کشــور ،در اوج افزایــش درآمدهــای نفتــی ایــران ،در اســفند مــاه
 ،1353بــه دســتور مســتقیم خــود شــاه صــورت گرفــت .ایــن اقــدام گامــی در جهت
برجســته کــردن الگــوی «ایرانــی» از نظــام چنــد حزبــی دموکراســی غربــی بــود.
ایجــاد حــزب واحــد کــه یــادآور نظــام سیاســی کشــورهای کمونیســتی آن زمــان
بــود ،بــرای رژیمــی کــه متحــد اســتراتژیک بلــوک غــرب در آن زمــان بــه حســاب
میآمــد بــرای بســیاری از ناظــران شــگفت انگیــز و غیــر قابــل فهــم بــه نظــر
میرســید؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نظــام سیاســی ایــران بــه رهبــری شــاه ،از
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اوایــل دهــة  1350در مســیری گام نهــاده بــود کــه چنیــن اقدامــی را منطقــی جلــوه
مـیداد .شــاه بــه رغــم ایــن کــه بــه شــدت ضــد کمونیســت بــود امــا هــر جــا الزم
میدیــد از ایدولــوژی چپهــا الهــام میگرفــت ،مضاف ـاً ایــن کــه حــزب رســتاخیز
بــه نظــر وی مناس ـبترین ابــزار در خدمــت «ایدولــوژی نظــام شاهنشــاهی» بــرای
رســیدن بــه آرمــان «تمــدن بــزرگ» بــود.
محمــد رضــا پهلــوی در مقــام شــاه ایــران ،بــه رغــم مخالفــت و حتــی دشــمنی
بــا کمونیســتها در عرصــة سیاســت داخلــی ،بــه شــدت تحــت تأثیــر تفکــرات
اجتماعــی چــپ بــود .او در نخســتین ســالهایی کــه بــه ســلطنت رســید جامعــة
آرمانــی خــود را بــه صــورت نوعــی اجتمــاع بــر خــوردار از حداقلهــای ضــروری
ترســیم کــرد کــه احتمــاالً ریشــه در آموزشهــای دوران نوجوانــی وی در ســوئیس
داشــت .او در توضیــح ریش ـههای فکــری «انقــاب شــاه و ملــت» کــه در بیســت و
یکمیــن ســال ســلطنت خــود بــه راه انداخــت مینویســد:
در دومیــن ســال ســلطنت خــودم یعنــی در ایامــی کــه هنــوز

جنــگ جهانــی دوم پایــان نیافتــه بــود و مســائل حادتــری
در برابــر مملکــت قــرار داشــت ،بــا توجــه بــه ریشــه واقعــی
ابتالئــات کشــور و ملــت خویــش اعــام داشــتم کــه میبایــد
اصــول پنجگانـهای بــرای یکایــک افــراد ملــت بعنــوان حداقــل
احتیاجــات آنهــا تأمیــن شــوند کــه عبارتنــد از بهداشــت برای

همــه ،خــوراک بــرای همــه ،پوشــاک بــرای همــه ،مســکن بــرای

همــه ،فرهنــگ بــرای همــه( .پهلــوی ،1346،ص )24

وی تأمیــن ایــن حداقلهــا را وظیفــة دولــت و نخســتین گام در جهــت «عدالــت
اجتماعــی» میدانســت« .عدالــت اجتماعــی» مفهــوم کلیــدی و مــورد عالقــة
چپهــا بــه ویــژه حــزب تــودة ایــران پــس از شــهریور  1320بــود و بــه شــدت
در میــان روشــنفکران و فعــاالن سیاســی تبلیــغ میشــد« .انقــاب شــاه و ملــت»
یــا «انقــاب ســفید» بــه زعــم شــاه اقدامــی اساســی در جهــت حرکــت بــه ســوی
ایــن هــدف ،البتــه بــه صورتــی کــه خــود مــد نظــر داشــت ،بــه شــمار میآمــد.

 284اقتصاد و دولت در ایران

الزمــة تحقــق اهــداف «انقــاب ســفید» ایــن بــود کــه «اصــول فئودالیســم و روابــط
اربــاب و رعیتــی از میــان بــرود» و «روابــط کارگــر بــا کارفرمــا براســاس جدیــدی
قــرار گیــرد کــه کارگــر خــودش را اســتثمار شــده احســاس نکنــد( ».پهلــوی،1346،
ص  )34فکــر از میــان برداشــتن اصــول فئودالیســم یــا لغــو نظــام اربــاب و رعیتــی
از ســالهای آغازیــن نهضــت مشــروطه ،بــه صورتهــای مختلــف ،از ســوی
جریانهــای سیاســی چپگــرا مرتبــاً تبلیــغ میشــد .مارکسیســتها بــر ایــن
رأی بودنــد کــه فئودالیســم مانــع بزرگــی بــر ســر راه پیشــرفت تاریخــی بــه ســوی
سوسیالیســم اســت ،از ایــن رو بــه هــر وســیلة ممکــن بایــد آن را از میــان برداشــت.
در واقــع ،از مجلــس دوم مشــروطه بــه بعــد کــه شــیوة انتخابــات مجلــس از
وضعیــت صنفــی و طبقاتــی درآمــده و جنبــة عمومــی پیــدا کــرده بــود ،مــاکان
بــزرگ بــا توجــه بــه جایگاهشــان در جامعــة روســتایی آن روز ایــران ،طبیعتــاً
بیشــترین آرای رأی دهنــدگان را در اختیــار خــود داشــتند و اغلــب مــوارد ،اکثریــت
مجلــس را در دســت میگرفتنــد .بــا روی کار آمــدن پهلــوی اول و تحکیــم قــدرت
دیکتاتــوری وی ،از نفــوذ سیاســی بــزرگ مالــکان کــم شــد و دســت چیــن کــردن
نماینــدگان مجلــس بیشــتر از طریــق قــدرت نظامــی و امنیتــی دولــت مرکــزی
صــورت گرفــت؛ امــا بــزرگ مالــکان همچنــان قــدرت اقتصــادی خــود را کــم و بیــش
حفــظ کردنــد و پــس از ســقوط رضــا شــاه و تضعیــف دولــت مرکــزی ،دوبــاره وارد
صحنــة سیاســی شــدند .پهلــوی دوم کــه در ســنین جوانــی بــه جــای پــدر نشســت،
چنــدان نفــوذی روی سیاســتمداران کهنــه کار کــه پایــگاه اجتماعــی اغلبشــان
بزرگــی مالکــی بــود ،نداشــت .او آنهــا را نــه تنهــا مرتجعینــی میدانســت کــه
مانــع ورود ایــران بــه دنیــای پیشــرفتة امــروزی هســتند ،بلکــه در عیــن حــال و
عم ـ ً
ا ســدی در برابــر تحکیــم قــدرت فــردی خــود نیــز تلقــی میکــرد .از ایــن رو
از همــان ابتــدای ســلطنت خــود خیــال اصالحــات ارضــی و الغــای بــزرگ مالکــی
را در ســر میپرورانــد .بــرای گشــودن راهــی بــه ایــن هــدف ،او در ســال 1329
فرمانــی دائــر بــر تقســیم اراضــی ســلطنتی ،شــامل بیــش از دو هــزار قریــه و آبــادی
را صــادر کــرد کــه از پــدر بــه ارث بــرده بــود .قانــون اجرایــی کــردن ایــن فرمــان
بــا روی کار آمــدن دکتــر مصــدق در ســال  1330موقتــاً متوقــف شــد و پــس از
ســقوط دولــت وی دوبــاره پــی گیــری شــد و کارهــای اجرایــی آن در اواســط 1337
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بــه اتمــام رســید .عــاوه بــر ایــن ،قانــون تقســیم خالصجــات دولتــی نیــز در ســال
 1334بــه تصویــب رســید و اجــرای آن از ســال  1337آغــاز شــد .بــا ایــن همــه
بــزرگ مالکــی در امــاک خصوصــی همچنــان پابرجــا مانــد و انتظــار آرمــان گرایانــه
و غیــر معقــول شــاه مبنــی بــر ایــن کــه مـ ّ
ـاکان بــزرگ ماننــد وی و بــه تأســی از
او امــاک خــود را داوطلبانــه بــه زارعــان بفروشــند و خــرده مالکــی را جایگزیــن
بــزرگ مالکــی کننــد ،بــه جــز در مــوارد انگشــت شــمار ،طبیعتـاً تحقــق نیافــت .بــه
عقیــدة محمــد رضــا پهلــوی ایــن وضــع نــه فقــط مغایــر بــا «عدالــت اجتماعــی» و
«حقــوق طبیعــی انســانی» بــود «بلکــه از نظــر اقتصــادی نیــز بــه زیــان کشــور تمــام
میشــد» ،چــون اکثــر مالــکان بــزرگ از «شــیوههای فرســودة قدیمــی» در کشــت
محصــوالت خــود اســتفاده میکردنــد و حاضــر بــه «ســرمایه گــذاری هنگفــت کــه
الزمــة کشــاورزی مــدرن اســت» نبودنــد( .پهلــوی ،1346،صــص  )42-41اســتدالل
اقتصــادی شــاه کامــ ً
ا متناقــض اســت چــرا کــه اگــر بــزرگ مالــکان حاضــر بــه
ســرمایهگذاری هنگفــت و مــدرن کــردن کشــاورزی نباشــند ایــن کار را خــرده
مالــکان پــس از تقســیم اراضــی چگونــه میتواننــد انجــام دهنــد؟ ایــن معضــل
اصلــی طــرح اصالحــات ارضــی بــود کــه بعــدا ً بــه اجــرا درآمــد .چــاره جوییهایــی
ماننــد تأســیس بانــک کشــاورزی ،تعاونیهــای روســتایی و شــرکتهای ســهامی
زراعــی ،نــه تنهــا نتوانســت گرهــی از مشــکالت بگشــاید بلکــه بــه علــت ناســازگاری
آنهــا بــا فرهنــگ دهقانــی در ایــران ،کشــاورزی کشــور را نــا کارآمدتــر کــرد و بــه
مهاجــرت گســتردة روســتاییان بــه شــهرها دامــن زد.
در هــر صــورت ،بــه اصــرار شــاه الیحــة اصالحــات ارضــی از ســوی دولــت ،در
خــرداد  1339از تصویــب مجلــس گذشــت؛ امــا بــا تغییراتــی کــه مجلســیان تحــت
نفــوذ بــزرگ مالــکان در نســخة نهایــی قانــون داده بودنــد ،منظــور اصلــی مــورد نظــر
شــاه را «بــه هیــچ و جــه تأمیــن نمیکــرد( ».پهلــوی ،1346،ص  )43بــرای حــل
ایــن مشــکل کــه ناشــی از قــدرت و نفــوذ مــاکان بــزرگ در مجلــس بــود ،دولــت
وقــت بــا اســتفاده از دوران فتــرت مجلــس ،پــس از انحــال دورة بیســتم« ،الیحــة
قانونــی اصالحــی قانــون اصالحــات ارضــی» را ،در دی مــاه  ،1340بــه تصویــب
هیئــت دولــت رســانده و بالفاصلــه بــه موقــع اجــرا گذاشــت .براســاس ایــن قانــون
حداکثــر مالکیــت ارضــی در تمــام ایــران بــه یــک ده شــش دانــگ در مرحلــة اول

 286اقتصاد و دولت در ایران

محــدود شــد .قانــون متممــی بــرای اجــرای مرحلــة دوم اصالحــات ارضــی در دی
مــاه  1341بــه تصویــب رســید کــه پــس از پیــش بینــی تمهیداتــی ،از اســفند
 ،1343بــه اجــرا درآمــد .در ایــن میــان ،شــاه بــرای اطمینــان از اجــرای ایــن قوانیــن
و غیــر قابــل برگشــت کــردن آنهــا اقــدام بــه رفرانــدوم در ششــم بهمــن مــاه 1341
کــرد .البتــه ،عــاوه بــر اصالحــات ارضــی ،پنــج اصــل اصالحــی دیگــر نیــز در ایــن
رفرانــدوم مطــرح شــد و شــاه مجموعــة ایــن اقدامــات را «انقــاب شــاه و ملــت» یــا
«انقــاب ســفید» نــام نهــاد .بــه عقیــدة وی «انقــاب ایــران یــک ضــرورت تاریخــی
بــود بــرای ایــن کــه جامعــة ایرانــی را از صورتــی قــرون وســطایی بــه صــورت یــک
جامعــة پیشــرو و کوشــای جهــان امــروز درآورد ».و ایــن شــرط الزم بــرای «انتقــال
تاریخــی ملــت مــا از مرحلــة انحطــاط بــه ســر منــزل پــر شــکوه تمــدن بــزرگ
بــود( ».پهلــوی ،1356،ص  )71بنابرایــن ،توجــه بــه مبانــی «انقــاب شــاه و ملــت»
کــه بــه تصــور شــاه نقطــة عطفــی در مرحلــة خــروج از انحطــاط اســت ،بــرای فهــم
آرمــان «تمــدن بــزرگ» ضــرورت مبــرم دارد.
اصــول ششــگانة اولیــة «انقــاب ســفید» کــه بعــدا ً در طول ســالها و بــه تدریج،
ســیزده اصــل دیگــر نیــز بــه آنهــا اضافــه شــد و بــه نــوزده اصــل تــا پیــش از آغــاز
نهضــت انقــاب اســامی رســید ،در حقیقــت مبتنــی بــر رویکــرد بنیادیــن خاصــی
بــود کــه شــاه آن را تحــت عنــوان «فلســفة انقــاب» ایــن گونــه توضیــح میدهــد:
ثــروت خــدادادی کشــور یعنــی چیــزی کــه افــراد در خلــق

آن دســتی نداشــتهاند و زحمتــی نکشــیدهاند ،از قبیــل

معــادن بــزرگ زیرزمینــی ،یــا ماهیهــای دریاهــای ایــران یــا
جنگلهــا و مراتــع بــزرگ طبیعــی و همچنیــن صنایــع بزرگــی
کــه تعییــن کننــدة قیمتهــا میشــوند و جنبــة تراســت

و کارتــل پیــدا میکننــد در اختیــار افــراد یــا شــرکتها
قــرار نگیرنــد کــه عمــ ً
ا جانشــین اقلیتهــای ســابق ملــوک
الطوائفــی و یــا هیئتهــای حاکمــة از بیــن رفتــه شــوند و از

ایــن راه اجتمــاع جدیــد ایــران دچــار هیئــت حاکمــه تــازهای از

ســرمایه دارهــای ایــن قبیــل صنایــع تعییــن کننــدة قیمتهــا
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گــردد .بــه ایــن جهــت تشــخیص دادیــم کــه امــوری کــه

جنبــة عمومــی دارد و مربــوط بــه همــة افــراد مملکــت اســت،
نمیتوانــد صورتــی غیــر دولتــی یعنــی در واقــع غیــر ملــی

داشــته باشــد .راه آهــن ،پســت و تلگــراف ،خطــوط هوایــی،
صنایــع نفــت و فــوالد و امثــال آنهــا بایــد در خدمــت همــة

اجتمــاع ایــران قــرار بگیرنــد و باقــی بماننــد( .پهلــوی،1346،
صــص )35-34

نکتــة مهمــی کــه شــاه بــه عنــوان فلســفة انقــاب ذکــر میکنــد در حقیقــت
حاکــی از نگرانــی وی از قــدرت و نفــوذ سیاســی «اقلیت»هــای صاحــب ثــروت اعــم
از مــاکان بــزرگ ســابق یــا ســرمایه دارهــای بــزرگ اســت .او بــه تجربــه دریافتــه
بــود کــه صاحبــان ثروتهــای بــزرگ میتواننــد بــه عامــل محــدود کننــدة قــدرت
سیاســی تبدیــل شــوند ،از ایــن رو بــه صراحــت نســبت بــه ایــن کــه «ایــران دچــار
هیئــت حاکمـهای تــازهای از ســرمایه دارهــا» ،بــه عنــوان جانشــینان مــاکان بــزرگ
ســابق ،شــوند هشــدار میدهــد .او در پــی یافتــن مدلــی از نظــام اقتصــادی بــود
کــه در آن دولــت در مقــام قــدرت سیاســی حاکــم و تحــت نظــارت شــخص وی،
دســت بــاال را در اقتصــاد ملــی داشــته باشــد .بــه ســخن دیگــر ،او از نوعــی اقتصــاد
دولتــی طرفــداری میکــرد کــه در آن قــدرت سیاســی حاکــم نســبت بــه قــدرت
اقتصــادی بس ـطید داشــته باشــد و تحــت نظــارت عالیــة آن فعالیــت کنــد .بــرای
دســت یافتــن بــه چنیــن مدلــی او روش عمــل گرایانــه (پراگماتیســتی) و نتیجت ـاً
التقاطــی را برگزیــده بــود و تصــور میکــرد بــا کنــار گذاشــتن مکتبهــای جزمــی
یــا «ایســم»های متــداول در دنیــا و انتخــاب محاســن و رد معایــب هریــک از آنهــا،
در ترکیــب بــا ارزشهــای فرهنــگ باســتانی ملــی ،میتــوان بــه یــک مــدل ایرانــی
جدیــدی دســت یافــت .بــه ایــن ترتیــب او صراحت ـاً اعــام میکنــد:
سیاســت مــا در ایــران از ایســمهای مختلــف جــدا اســت.

مــا فقــط بــه هــوش و قــدرت فکــری خــود متکــی هســتیم و

تصمیــم داریــم بــه یــاری اســتعداد و هــوش و امکانــات خــود
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آنچــه را ملتهــای دیگــر در طــول ســالهای دراز بــه دســت
آوردهانــد در مدتــی کوتــاه بــه دســت آوریــم .بــه همیــن علــت
اســت کــه مــا از همــه گونــه افــکار چــه سوسیالیســم باشــد

و چــه کمونیســم اســتفاده میکنیــم .مــا تمــام ایــن افــکار را

بــه شــرط احتــرام بــه آزادیهــای فــردی قبــول میکنیــم؛ و

معتقدیــم کــه اگــر دولتهــا از ایســمها دســت میکشــیدند

و ّهــم خــود را فقــط صــرف تأمیــن ســعادت ملــت خویــش
میکردنــد ،قطعــ ًا بــه آنچــه ســعادت بشــر نامیــده میشــود
زودتــر دســت مییافتنــد( .پهلــوی ،1347،صــص )165-164

ویژگــی ایــن گونــه افــکار التقاطــی تناقضهــای موجــود در آنهــا اســت .افــکار
سوسیالیســتی یــا کمونیســتی را چگونــه میتــوان بــا احتــرام بــه آزادیهــای فــردی
ســازگار کــرد؟ در هــر صــورت ،شــاه بــه دموکراســی غربــی ایــراد میگیــرد کــه
از «عدالــت اجتماعــی» غفلــت کــرده؛ و از مــدل کمونیســتی بلــوک شــرق هــم
انتقــاد میکنــد کــه آزادیهــای فــردی را نادیــده گرفتــه اســت؛ امــا مــدل ایرانــی
اســیر هیــچ نــوع «ایســم» نیســت و از هــر آنچــه در دنیــا «عملیتــر و مترقیانــه
تــر و منطقیتــر» باشــد الهــام میگیــرد بــه طــوری کــه در «برخــی مــوارد از
کمونیســتها عقــب نماندهایــم و در پــارهای مــوارد دیگــر بــر اســاس اصــول
آزادیخواهانــه عمــل کردهایــم( ».پهلــوی ،1347،ص )167
در ادبیاتــی کــه شــاه بــه کار میبــرد دموکراســی سیاســی بــه معنــای آزادیهای
سیاســی در مــدل غربــی اســت و دموکراســی اقتصــادی بــه معنــای توزیــع منصفانــة
درآمــد و ثــروت در مــدل سوسیالیســتی اســت .او در کتــاب «انقــاب ســفید» بــا
اعــام اصولــی ماننــد اصالحــات ارضــی ،ملــی کــردن جنگلهــا و مراتــع ،شــریک
شــدن کارگــران در ســود کارخانههــا ،تأکیــد مــیورزد کــه یکــی از الزامــات و
مشــخصات برجســتة «انقــاب شــاه و ملــت»« ،تحقــق اصــل اقتصــاد دموکراتیــک»
اســت؛ و در ادامــه توضیــح میدهــد کــه «اصــوالً دموکراســی سیاســی نمیتوانــد
مفهــوم واقعــی داشــته باشــد مگــر آن کــه بــا دموکراســی اقتصــادی تکمیــل شــود.
در ایــن اقتصــاد دموکراتیــک هیچگونــه عامــل اســتثماری نبایــد دخالــت داشــته
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باشــد ». ...او جلوتــر تصریــح میکنــد کــه «مؤسســات تعاونــی اســاس تحقــق
اقتصــاد دموکراتیــک» هســتند چــون از ایــن طریــق میتواننــد جلــوی ســود جویــی
و «منافــع سرشــار و بــی دلیــل» واســطهها و داللهــا را گرفتــه و مانــع از گــران
شــدن کاالهــا بشــوند .اینجــا البتــه تنهــا موضــوع توزیــع مطــرح نیســت بلکــه کل
فراینــد اقتصــادی مــد نظــر اســت کــه مؤسســات و شــرکتهای «تعاونــی تولیــد»،
«تعاونــی توزیــع» و «تعاونــی مصــرف» را نیــز در بــر میگیــرد .در ایــن نظــام
اقتصــادی «نقــش مخــرب واســطهها از میــان مــیرود و کاالیــی کــه بــا شــرایط
صحیــح تولیــد میشــود بــا طــرز توزیــع صحیــح نیــز بــه دســت خریــدار میرســد؛
و در نتیجــه منافعــی کــه بــی جهــت عایــد عــدهای مفتخــوار میشــد عایــد عمــوم
مصــرف کننــدگان میشــود ».تعاونیهــا در همــه عرصههــای اقتصــادی اعــم از
«کشــاورزی و امــور کارگــری» اســاس زندگــی روزمــره خواهنــد بــود «و هــر قــدر
کمیــت و کیفیــت آنهــا در جامعــه نویــن ایــران توســعه یابــد نتایــج انقــاب شــاه و
مــردم بهتــر و بیشــتر تحقــق خواهــد یافــت( ».پهلــوی ،1346،صــص )40-39
نقــش مخــرب واســطهها در گــران کــردن کاالهــا و اجحــاف بــه مصــرف
کننــدگان ،ترجیــع بنــد ســخنان شــاه در بیــان مشــکالت اقتصــادی اســت .بــه
همیــن لحــاظ او نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر تعاونــی را کــه مســتقیماً تولیــد کننــده
و مصــرف کننــده را در ارتبــاط بــا هــم قــرار میدهــد حــال مشــکالت تصــور
میکنــد .بــه گمــان وی کــه البتــه بــی تأثیــر از مباحــث رایــج آن زمــان (دهههــای
 1950و  1960میــادی) نبــود ،سیســتم تعاونــی میتوانــد جایگزیــن مناســبی
بــرای نظــام ســرمایهداری غربــی و سوسیالیســم کشــورهای بلــوک شــرق باشــد.
ظاهــرا ً او غافــل از ایــن بــود کــه تجربــة تعاونــی در مقــام یــک سیســتم فراگیــر
اقتصــادی ،در همــة جوامــع دنیــا تجربـهای عمـ ً
ا شکســت خــورده اســت چــون در
اســاس خــود فاقــد منطــق اقتصــادی اســت .زمانــی کــه در ســالهای آغازیــن دهــة
 ،1350بــه رغــم توســعة تعاونیهــا در کشــور ،تــورم بــا شــتاب زیــاد رو بــه افزایــش
گذاشــت ،او همچنــان «مفتخــواری واســطهها» را علــت عمــده تلقــی میکــرد و در
پــی کنتــرل دســتوری قیمتهــا بــود.
در هــر صــورت ،عملکــرد بســیار درخشــان اقتصــاد ایــران ،بــه ویــژه از جهــت
شــاخصهای اقتصــاد کالن (رشــد اقتصــادی ،کنتــرل تــورم و بیــکاری) ،در دهــة

 290اقتصاد و دولت در ایران

 ،1340ایــن تصــور نادرســت را بــرای شــاه ایجــاد کــرد کــه همــة ایــن موفقیتهــا
ناشــی از اجــرای اصــول «انقــاب شــاه و ملــت» و مــدل خــاص توســعة ایرانــی
اســت کــه بــه گمــان وی مســتقل از دو بلــوک شــرق و غــرب ،بــا تکیــه بــر ســنت
و فرهنــگ ایرانــی طراحــی شــده اســت .مفهــوم «تمــدن بــزرگ» بــر اســاس ایــن
تصــور یــا توهــم مطــرح شــد .شــاه بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه از عملکــرد اقتصــاد
ایــران و نیــز افزایــش فــوق العــادة درآمدهــای ارزی بــه دســت آورده بــود رفتــه
رفتــه بــه دامنــة انتقــاد از مدلهــای شــرقی و غربــی افــزوده و حتــی «از لــزوم
تغییــر نظــام اقتصــادی غیــر عادالنــة کنونــی جهــان و اســتقرار نظــام تــازه در جــای
آن» ســخن میگفــت( .پهلــوی ،1356 ،صــص  )29-28او پدیــدة کمونیســم را هــم
محصــول تمــدن مــادی اروپــای غربــی تلقــی میکــرد ،بنابرایــن انتقــاد او از غــرب
شــامل هــر دو مــدل دموکراســی لیبــرال غربــی و نیــز کمونیســم حاکــم بــر بلــوک
شــرق میشــد .بــه عقیــدة وی «تمــدن کنونــی جهــان صنعتــی بیــش از همــة
تمدنهــای گذشــته بــر عامــل قــدرت مــادی تکیــه دارد و اساسـاً اســتفاده از همیــن
قــدرت مــادی بــود کــه توســعه و نفــوذ جهانــی اروپــا را در عصــر اســتعماری باعــث
شــد( ».پهلــوی ،1356 ،ص  )34شــاه در تأییــد داوری خــود بــه روژه گارودی نظریــه
پــرداز اســبق حــزب کمونیســت فرانســه در کتابــش بــه نــام «گفتگــوی تمدنهــا»
اســتناد میکنــد .گارودی در ایــن کتــاب نوشــته بــود« ،تاریــخ واقعــی تمــدن غیــر
از تاریــخ اســتیالطلبی غــرب اســتعماری اســت ،زیــرا ایــن اســتیال بیــش از آنکــه
زادة برتــری فرهنگــی و مدنــی باشــد ،حاصــل اســتفادة نظامــی و تجــاوز کارانــه
از قــدرت تخریبــی ســاحهای زمینــی و دریایــی اســت( ».پهلــوی ،1356،صــص
 )35-34شــاه جلوتــر بــه نقــل از همــان نویســنده فرانســوی در نقــد تمــدن صنعتــی
غــرب مینویســد« ،جوامــع صنعتــی حاضــر بــه صرفنظــر کــردن از منافعــی نیســتند
کــه بدانــان اجــازه میدهــد ماننــد دوران اســتعماری جوامــع دیگــر را از یــک طــرف
بــه عنــوان انبــار ذخیــرة کارگــران ارزان قیمــت بــرای شــرکتهای چنــد ملیتــی
و در عیــن حــال بــه عنــوان تهیــه کننــدة مــواد اولیــه ارزان و از طــرف دیگــر بــه
عنــوان مشــتریان عالــی بــرای خریــد تــورم ناشــی از اقتصــاد ناســالم آنهــا  -کــه
بســیار کریمانهتــر از تکنولــوژی آنــان صــادر میشــود -مــورد بهــره بــرداری قــرار
دهنــد( ».پهلــوی ،1356،ص  )61همــان گونــه کــه مشــاهده میشــود ،انتقــاد شــاه

سلطه بالمنازع اقتصاد دولتی در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی 291

بــه جوامــع صنعتــی غربــی اساسـاً ملهــم از نظریــات روشــنفکران منتقد غربــی مبنی
بــر غلبــة تفکــر مــادی و اقتصــادی در ایــن جوامع اســت .او پــس از آوردن نقــل قولی
از کانــت بــا ایــن مضمــون کــه «انســان وســیله نیســت بلکــه هــدف اســت» ،ایــن
ســخن را ایــن گونــه تعبیــر میکنــد کــه «جامعــه بشــری بــرای آن ســاخته نشــده
اســت کــه در آن آدمــی در خدمــت اقتصــاد باشــد ،بلکــه ایــن اقتصــاد اســت کــه
بایــد در خدمــت انســان بــه کار گرفتــه شــود( ».پهلــوی ،1356 ،ص  )67صرفنظــر
از اعتبــار چنیــن تفســیری از اندیشــة کانــت ،بایــد توجــه داشــت کــه انتقــاد شــاه
از جامعــة صنعتــی ناظــر بــر «اولویــت منافــع خصوصــی شــخصی در برابــر مصالــح
اجتماعــی» در ایــن جوامــع اســت( .پهلــوی ،1356،ص  )60از ایــن رو ،جامعــة
مطلــوب از نظــر وی جامعـهای اســت کــه در عیــن اســتفاده از دســتاوردهای علمــی
و فنــی دنیــای پیشــرفته صنعتــی ،از فرهنــگ فــرد گرایانــه و صرف ـاً مــادی حاکــم
بــر آن اجتنــاب کنــد .شــاه مدعــی اســت کــه «جامعــة نویــن ایــران» کــه انقــاب
ســفید نقطــة عطفــی در برپــا ســاختن آن اســت از چنیــن مدلــی پیــروی میکنــد.
«جامعــة نویــن ایــران» کــه بــه عقیــدة شــاه بــا انقــاب ســفید پــی ریــزی شــد
بــر ســه پایــه اســتوار اســت کــه عبارتنــد از :نظــام شاهنشــاهی ،قانــون اساســی و
انقــاب شــاه و ملــت« .نظــام شاهنشــاهی ایــران ضامــن اســتواری وحــدت ملــی،
قاطعیــت فرماندهــی ،نیرومنــدی نظامــی ،اســتقالل سیاســی و نقــش بــارز جهانــی
کشــور ماســت .قانــون اساســی ناظــر بــر نظــم دموکراتیــک کشــور و ضامــن حقــوق
مدنــی و سیاســی و قضایــی همــه افــراد ایرانــی اســت .انقــاب شــاه و ملــت ،زیربنای
تحــول اجتماعــی و اقتصــادی همــه جانبـهای اســت کــه از راه اســتقرار و گســترش
عدالــت اجتماعــی و دموکراســی اقتصــادی و اقتصــاد دموکراتیــک ،مســیر پیشــرفت
جامعــة نویــن ایرانــی را تعییــن و هدایــت میکنــد( ».پهلــوی ،1356 ،ص  )84در
ایــن ســه پایــه یــا ســه رکــن بنیــادی جامعــة نویــن ایرانــی ،نقــش اصلــی و تعییــن
کننــده بــا نهــاد ســلطنت (شاهنشــاهی) و شــخص شــاه اســت .حتــی قانــون اساســی
کــه شــاه از آن بــه عنــوان ضامــن حقــوق مدنــی و سیاســی و قضایــی همــه افــراد
ایرانــی یــاد میکنــد ،بــه نظــر میرســد از ایــن جهــت بــرای وی اهمیــت داشــته
و بــه عنــوان یکــی از ارکان ســه گانــه جامعــه نویــن ایــران معرفــی شــده کــه در
آن نهــاد ســلطنت ،مشــروعیت قانونــی پیــدا کــرده اســت ،چراکــه رفتــار سیاســی
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پهلــوی دوم ،بــه ویــژه پــس از تحکیــم پایههــای قدرتــش ،حکایــت از نگرانــی وی
نســبت بــه «نظــم دموکراتیــک» یــا «حقــوق مدنــی و سیاســی و قضایــی همــة افــراد
ایرانــی» نمیکنــد .شــاید بــرای توجیــه همیــن تناقــض اســت کــه او در اغلــب
گفتارهــا و نوشــتههای خــود از مــدل خــاص ایرانــی یــا «راه حــل ایرانــی بــرای
مســائل ایرانــی» تأکیــد مـیورزد .او دربــارة ویژگیهــای خــاص دموکراســی ایرانــی
و وجــه تمایــز آن بــا دموکراســی غربــی مدعــی میشــود کــه دموکراســی سیاســی در
ایــران امــروز ماننــد گذشــته منحصــر بــه اقلیــت محــدود «بــرای اســتثمار اکثریــت»
نیســت بلکــه در ترکیــب بــا «دموکراســی اقتصــادی و بــا اقتصــاد دموکراتیــک» بــه
«اســتثمار فــرد از فــرد» پایــان داده اســت؛ و در ادامــه مینویســد:
ایــن دموکراســی هماننــد ایدولــوژی انقــاب ،بــر الگوی ســاخته

و پرداختــة دموکراســیهای بیگانــه پــی ریــزی نشــده اســت،
بلکــه صرفــ ًا از شــرایط و مقتضیــات مــادی و معنــوی جامعــة
ایرانــی مایــه گرفتــه اســت .بــه همیــن دلیــل جــای شــگفتی

نیســت اگــر بعضــی از ضوابــط آن مــورد پســند افــراد یــا

گروههــای مختلفــی از دیگــر نقــاط جهــان قــرار نگرفتــه

باشــد( .پهلــوی ،1356 ،صــص )87-86

البتــه شــاه دربــارة آن ضوابــط خــاص دموکراســی ایرانــی کــه مــورد پســند افــراد
یــا گروههــای مختلــف از دیگــر نقــاط جهــان قــرار نگرفتــه توضیحــی نمیدهــد
امــا در واقــع ،انتقادهایــی کــه از نظــام سیاســی آن زمــان صــورت میگرفــت اساسـاً
ناظــر بــر وجــود زندانیــان سیاســی ،نقــض حقــوق بشــر و آزادیهــای سیاســی و
نهایت ـاً فقــدان دموکراســی سیاســی بــه معنــای واقعــی کلمــه بــود .شــاه مفهــوم
دموکراســی را طــور دیگــری تعبیــر میکــرد کــه بیشــتر ملهــم از ایدولــوژی
چپهــا و مارکسیس ـتها بــه نظــر میرســید .بــه عقیــدة وی «مفهــوم دموکراســی
در اصیلتریــن صــورت آن» ایــن اســت کــه «مــردم کامـ ً
ا حــق دارنــد کــه همــراه
بــا حقــوق سیاســی خــود بــرای حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی خویــش نیــز تضمیــن
بگیرنــد ،زیــرا بــرای انســانی کــه بــا گرســنگی و فقــر و بیمــاری و جهــل دســت بــه
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گریبــان اســت آزادی سیاســی یــک تجمل بیــش نیســت( ».پهلــوی ،1356 ،ص )93
در چارچــوب همیــن تفکــر اســت کــه «دولــت بــه عنــوان نماینــده و مدافــع جامعــه
در هماهنگــی و ادارة تولیــد ملــی نقشــی اساســی ایفــا میکنــد» تــا بــا رد «ســرمایه
داری صــرف» عهــده دار «دموکراســی اقتصــادی و اقتصــاد دموکراتیــک» گــردد .در
عیــن حــال نقــش مولــد بخــش خصوصــی هــم البتــه تحــت «حمایــت و تشــویق
دولــت» محفــوظ باقــی میمانــد( .پهلــوی ،1356 ،صــص  )94-93ایــن مــدل کــه
بــرای نظــام نویــن جامعــة ایرانــی تعریــف میشــود از بســیاری جهــات یــادآور «راه
رشــد غیــر ســرمایه داری» مــورد تأکیــد و توصیــة مارکسیسـتهای شــوروی بــرای
کشــورهای جهــان ســوم اســت .البتــه بــا ایــن تفــاوت مهــم کــه بــرای آنهــا رشــد
غیــر ســرمایهداری مرحل ـهای بــرای گــذار بــه سوسیالیســم اســت ،در حالــی کــه
بــرای شــاه مــدل ایرانــی تمــدن بــزرگ هــدف نهایــی اســت .در هــر صــورت ،وجــه
مشــترک هــردو مــدل ،رد «ســرمایه داری صــرف» و تأکیــد بــر حاکمیــت دولــت بــر
نظــام اقتصــادی جامعــه ،بــا تصــدی گــری مســتقیم بــر صنایــع ســنگین و کلیــدی
و کنتــرل همــه جانبــة فعالیتهــای بخــش خصوصــی اســت.
درســت اســت کــه ســهام تعــدادی از کارخانههــای قدیمــی دولتــی ،بــه غیــر
از صنایــع ملــی ،بــه عنــوان پشــتوانه اصالحــات ارضــی در معــرض فــروش گذاشــته
شــدند امــا ایــن کار بــه معنــای غیــر دولتــی کــردن اقتصاد کشــور بــه معنــای واقعی
نبــود .آنچــه در عمــل صــورت گرفــت عبــارت بــود از تبدیــل ایــن کارخانههــا بــه
شــرکتهای ســهامی در مجموعــهای بــه نــام «شــرکت کارخانههــای ایــران» و
عرضــة ســهام آنهــا از طریــق بانــک کشــاورزی .شــاه در ایــن خصــوص مینویســد:
ارزش ایــن ســهام پاییــن نگهداشــته شــد و حداقــل ســود
ســاالنة آنهــا در میــزان  6درصــد تضمیــن شــد تــا همــة

افــراد بــا درآمــد متوســط و کــم بتواننــد آنهــا را خریــداری

کننــد .کارخانههــای مشــمول ایــن طــرح در عمــل مدرنتــر

و مجهزتــر شــدند و از ایــن راه صنعتــی شــدن ایــران در دو

راه مــوازی یعنــی تأســیس صنایــع در بخــش دولتــی و حفــظ
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی تکامــل یافــت .بدیــن ترتیــب
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قســمت اعظــم کارخانههــای دولتــی بــه مــردم فروختــه شــد

و آن قســمت از ایــن کارخانههــا نیــز کــه در اختیــار ســازمان

گســترش و نوســازی صنایــع ایــران قــرار گرفتــه اســت در

حــال نوســازی اســت تــا ســهام آنهــا در اجــرای اصــل

ســیزدهم انقــاب بــه عمــوم واگــذار گــردد( .پهلــوی،1356،
صــص )111-110

همــان گونــه کــه از مضمــون نقــل فــوق بــر میآیــد سیاســت واگــذاری
شــرکتهای دولتــی ،در حقیقــت ،سیاســت مشــارکت دادن مــردم در ســهام ایــن
شــرکتها بــود و نــه واگــذاری مدیریــت آنهــا بــه بخــش خصوصــی .در ادامــة
همیــن سیاســت ،اصــل ســیزدهم انقــاب ســفید تحــت عنــوان «گســترش مالکیــت
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی» در ســال  1354اعــام شــد .طبــق ایــن اصــل
واحدهــای تولیــدی بــزرگ بخــش خصوصــی و کارخانههــای بخــش دولتــی ملــزم
بــه مشــارکت دادن کارگــران و دیگــر مــردم در ســرمایة بنگاههــای خــود میشــدند.
شــاه ایــن را پدیــدهای «بــی ســابقه و بــی نظیــر در جهــان» میدانســت کــه نــه
فقــط باعــث «توزیــع عادالنهتــر درآمــد» شــده و بــه تفاهــم و همــکاری بیشــتر در
روابــط کارگــر و کارفرمــا میانجامــد بلکــه موجــب میشــود کارگــر خــود را «فقــط
عامــل مولــد ثــروت» ندانــد بلکــه «مالــک قســمتی از واحدهــای تولیــدی مملکــت»
نیــز باشــد .شــاه انگیــزة اعــام ایــن اصــل را صراحت ـاً جلــو گیــری از ایجــاد نوعــی
«فئودالیســم صنعتــی» میدانــد کــه نبایــد جایگزیــن «فئودالیســم ارضــی» ســابق
بشــود( .پهلــوی ،1356 ،صــص  )128-127رونــق نفتــی اوایــل دهــة  1350موجــب
شــکلگیری و رشــد ســریع بنگاههــای بــزرگ در بخــش خصوصــی میشــد کــه
بــرای شــاه بــه دالیلــی کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد بــه شــدت نگــران کننــده بــود.
او بــه تجربــه دریافتــه بــود کــه وجــود هرگونــه قــدرت اقتصــادی بـ ِ
ـزرگ مســتقل
از دولــت میتوانــد محــدود کننــدة قــدرت سیاســی باشــد .او نفــوذ بــزرگ مالــکان
بــر سیاســتمداران و مجالــس نمایندگــی را در دو دهــة نخســت ســلطنت خــود
از یــاد نبــرده بــود و از تکــرار آن بــه شــکل جدیــد واهمــه داشــت .مالحظــات
مربــوط بــه جلوگیــری از قدرتهــای اقتصــادی بــزرگ یــا بــه اصطــاح «فئودالیســم
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صنعتــی» در مضمــون «قانــون گســترش مالکیــت واحدهــای تولیــدی» کــه بــرای
اجــرای اصــل ســیزدهم انقــاب ســفید بــه تصویــب رســید کام ـ ً
ا مشــهود اســت.
براســاس ایــن قانــون و آییــن نامــه اجرایــی آن ،همــة واحدهــای تولیــدی کشــور کــه
پنــج ســال از تاریــخ بهــره بــرداری آنهــا گذشــته باشــد مکلــف میشــدند بخــش
عمــدهای از ســهام خــود را در درجــة اول بــه کارگــران و کارکنــان خــود و در وهلــة
بعــد بــه دیگــران واگــذار کننــد .ایــن واگــذاری طــوری زمــان بنــدی شــده بــود
کــه تــا پایــان مهــر مــاه  1357معــادل  99درصــد ســهام شــرکتهای دولتــی (بــه
اســتثنای صنایــع مــادر و بعضــی از صنایــع دیگــر کــه طبــق تشــخیص دولــت تمــام
یــا قســمتی از آنهــا در دســت دولــت باقــی میمانــد) و  49درصــد ســهام واحدهــای
بخــش خصوصــی ،بر اســاس ضوابــط شــورای گســترش مالکیــت واحدهــای تولیدی،
بــه انجــام میرســید .نکتــة مهــم در ایــن قانــون «حفــظ یــک درصــد ســهام
واحدهــای بخــش دولتــی از طــرف دولــت» اســت کــه «فقــط بدیــن منظــور اســت
کــه مدیریــت دولــت در گــردش کار ایــن واحدهــا محفــوظ بمانــد( ».پهلــوی،1356 ،
ص  )129ایــن قانــون بــه روشــنی چنــد هــدف مشــخص را مــد نظــر قــرار داده
اســت .نخســت ،تحقــق آنچــه شــاه آن را اقتصــاد دموکراتیــک یــا عدالــت اجتماعــی
مینامــد بــه ایــن معنــا کــه کارگــران ،کارکنــان واحدهــای تولیــدی و بــه طــور کلــی
عامــة مــردم بایــد در مالکیــت ســرمایة بنگاههــا مشــارکت داشــته باشــند .ایــن راه
«مبتکرانــه» بــرای دســت یافتــن بــه عدالــت اجتماعــی ،بــه زعــم وی متمایــز از دو
سیســتم کمونیســتی و ســرمایهداری غربــی بــوده و منطبــق بــا ارزشهــای اخالقــی
و معنــوی ســنتی ایرانیــان اســت .نکتــة جالــب در ایــن مــدل ایرانــی مکلــف کــردن
ســرمایه گــذاران و مالــکان بنگاههــای خصوصــی بــه فروختــن  49درصــد ســهام
بنــگاه بــه دیگــران اســت ،کاری کــه آشــکارا در تضــاد بــا قانــون مدنــی ایــران قــرار
داشــت ،امــا خیــال شــاه را از بابــت شــکلگیری «فئودالیســم صنعتــی» تــا حــدود
زیــادی راحــت میکــرد .دوم ایــن کــه صنایــع مــادر و دیگــر صنایــع مهمــی بنــا بــه
تشــخیص دولــت در اختیــار دولــت باقــی میمانــد ،بــه عــاوه ،دولــت یــک درصــد
از ســهام بنگاههــای واگــذار شــدهاش را هــم در مالکیــت خــود نــگاه میداشــت
کــه «مدیریــت دولــت در گــردش کار ایــن واحدهــا محفــوظ بمانــد ».در مجمــوع
ظاهــر قضیــه ایــن بــود کــه اقتصــاد کشــور مردمــی یــا دموکراتیــک میشــد امــا
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واقعیــت ایــن بــود کــه در عمــل ســیطرة دولــت بــر کل اقتصــاد جنبــة قانونــی بــه
خــود میگرفــت.
شــاه مشــارکت کارگــران و دیگــر شــهروندان در ســرمایة بنگاههــای اقتصــادی
دولتــی و خصوصــی را «تحقــق تئــوری تــازهای» میدانســت «میــان روش
مارکسیســم کــه هیــچ انگیــزة جالبــی بــرای خــوب کار کــردن بــه کارگــر نمیدهــد
و روش ســرمایهداری صــرف کــه بــه علــت بهــره کشــی انســان بــه دســت انســان
فاقــد ارزش اخالقــی اســت ».شــاه مدعــی بــود کــه در این سیســتم مشــارکتی جدید
کــه بــه کمــک وامهــای دولتــی بــه انجــام میرســد «کارگــر هــم مالــک اســت و هــم
بــرای خــود کار میکنــد .ســرمایه و ابتــکارات خصوصــی محتــرم شــمرده میشــود
و در عیــن حــال حقــوق انســانی و اجتماعــی کارگــر نیــز مــورد حمایــت کامــل قــرار
میگیــرد( ».پهلــوی ،1356 ،ص  )131بــه ســخن دیگــر ،طبــق ایــن «تئــوری
تــازه» تضــاد کار و ســرمایه حــل شــده و در عیــن حــال بخــش خصوصــی هــم
محتــرم شــمرده میشــود .شــاه کــه از امــکان فراهــم آمــده از طریــق دالرهــای
نفتــی بــه تأمیــن مالــی چنیــن پــروژهای از ســوی دولــت دل بســته بــود بــه ســادگی
مســئلة بســیار پیچیــدة رابطــه میــان مالکیــت و مدیریــت در بخــش خصوصــی و
معضــات ذاتــی تصــدی گــری و بنگاهــداری دولتــی را نادیــده میگرفــت .مدیــران
و موسســان یــک بنــگاه خصوصــی کــه پنــج ســال پــس از ســرمایهگذاری اولیــه و
کســب موفقیــت ،وادرا میشــدند  49درصــد ســهام خــود را بــه رغــم تمایــل خــود
بــه دیگــران بفروشــند چــه انگیــزهای بــرای توســعة فعالیتهــای بنــگاه و مدیریــت
کارآمــد آن میتوانســتند داشــته باشــند .از ســوی دیگــر ،ناکارآمــدی تصــدی گــری
دولــت بــر واحدهــای صنعتــی بــزرگ (صنایــع مــادر) امــری شــناخته شــده بــه
لحــاظ منطــق اقتصــادی و تجربــة تاریخــی اســت .بــه عــاوه ،بــا ایــن کــه  99درصــد
ســهام شــرکتهای دولتــی ســابق (بــه غیــر از صنایــع مــادر و اســتراتژیک) کــه بــه
کارگــران ،کارکنــان و دیگــر شــهروندان فروختــه میشــدند ،عم ـ ً
ا مدیریــت آنهــا
دولتــی باقــی میمانــد و همــان ناکارآمــدی ســابق تــداوم پیــدا میکــرد.
امــا حکایــت دولتیتــر شــدن شــتابان اقتصــاد ایــران در دهــة  1350در اینجــا
ختــم نشــد .بــه فاصلــة اندکــی پــس از اعــام اصــل ســیزدهم انقــاب ســفید ،اصــل
چهاردهــم نیــز تحــت عنــوان «تعییــن و تثبیــت مــداوم قیمتهــا ،توزیــع صحیــح
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کاالهــا بــر اســاس ســود عادالنــه ،مبــارزة پیگیــر بــا اســتثمار مصــرف کننــدگان
و پایــان دادن بــه عــادت ناپســند گرانفروشــی» اعــام شــد .بــه منظــور اجــرای
ایــن اصــل ،قانونــی بــه تصویــب رســید کــه دولــت را مکلــف میکــرد بــا ایجــاد
ســازمانها و نهادهایــی بــه کنتــرل و نظــارت قیمتهــا بپــردازد .از طــرف دیگــر
«حــزب رســتاخیز نیــز متقبــل شــد بــا اســتفاده از تمــام نیروهــای ملــی و اداری
مملکــت در جنبــش علیــه گرانفروشــی شــرکت جویــد( ».پهلــوی ،1356 ،صــص
 )185-184بــا وارد کــردن حــزب رســتاخیز بــه عرصــة اقتصــادی ،شــاه در واقــع
میخواســت کل قــدرت سیاســی در انحصــار خــود داشــت بــرای کنتــرل نظــام
اقتصــادی بســیج کنــد .بــه نقــش حــزب رســتاخیز جلوتــر خواهیــم پرداخــت،
امــا قبــل از آن الزم بــه یــادآوری اســت کــه دولــت بــرای کنتــرل قیمتهــا بــه
روشهــای دیگــری نیــز دســت زده بــود .از زمــان فراوانــی درآمدهــای نفتــی ،دولــت
هــر ســاله مبالــغ هنگفتــی بــرای تثبیــت قیمــت کاالهــای اساســی از قبیــل گنــدم،
گوشــت ،قنــد ،شــکر ،برنــج ،روغــن ،چــای ،تخــم مــرغ و غیــره میپرداخــت .ایــن
پرداختهــا از محــل اعتبــاری کــه بــرای صنــدوق حمایــت از مصــرف کننــده
اختصــاص داشــت صــورت میگرفــت تــا از افزایــش بهــای ایــن کاالهــای اولیــة
مــورد نیــاز مــردم جلــو گیــری شــود .رقــم ایــن پرداختهــا از بیــش از  8میلیــارد
ریــال در ســال  1352بــه  117میلیــارد ریــال در دو ســال بعــد ( )1354افزایــش
یافــت ،یعنــی تقریب ـاً  15برابــر شــد( .پهلــوی ،1356 ،ص  )187واضــح اســت کــه
ایــن گونــه تثبیــت قیمتهــا تنهــا بــا واردات گســتردة کاالهــا از خــارج امکانپذیــر
بــود و البتــه بــه تولیــد داخلــی نیــز لطمــات شــدیدی وارد میکــرد.
ظهــور حــزب فراگیــر رســتاخیز در ســپهر سیاســی ایــران بــرای بســیاری از
ناظــران خارجــی و داخلــی و حتــی طرفــداران و کارگــزاران رژیــم ســلطنتی غیــر
منتظــره بــود؛ امــا اگــر توجــه کنیــم کــه «سیســتم مشــارکتی» مــورد نظــر شــاه که
بــا تکیــه بــر «تئــوری تــازه» میــان مارکسیســم و ســرمایهداری ،میبایســت ایــران
را بــه ســر منــزل تمــدن بــزرگ برســاند ،اساسـاً نوعــی ایدولــوژی جمــع گرایانـهای
اســت کــه طبــق آن همــة آحــاد جامعــه بایــد در خدمــت اهــداف جمعــی یــا ملــی
باشــند ،در ایــن صــورت ایجــاد یــک ســازمان فراگیــر سیاســی و ملــی ضرورتــی
اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود .بــه عقیــدة شــاه «الزمــة مشــارکت آگاهانــة مــردم در
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پیشــبرد انقــاب» ،ایجــاد یــک ســازمان «عظیــم ملــی و سیاســی» اســت کــه بــا
همــة مــردم و اقشــار جامعــه ایرانــی ارتبــاط داشــته باشــد تــا عمــوم مــردم تحــت
لــوای «آرمانهــای مشــترک» در آن گــرد آینــد.
ایجــاد چنیــن ســازمان عظیــم سیاســی و ملــی ،بــه صــورت

تشــکیالتی پایــدار و فراگیــر بــا زیربنایــی از اصــول فلســفی
و اجتماعــی انقــاب ،در واقــع تضمیــن آینــدة ملــی اســت و

بــر اســاس احســاس ایــن ضــرورت بــود کــه مــن بــه عنــوان

مســئول سرنوشــت کشــور و بــه عنــوان فرمانــده انقــاب،
تشــکیل ایــن ســازمان را بــه نــام حــزب رســتاخیز ملــت ایــران

در  11اســفند مــاه  ]1353[2533اعــام داشــتم .بــه ایــن ترتیب

ایــن حــزب بــه عنــوان مظهــر یکپارچگــی و پیوســتگی ملــی

پــی ریــزی شــد تــا در آینــده یــک مکتــب واقعــی میهــن
پرســتی و کار و آفرینندگــی در اجــرای اصــول انقــاب ایــران

و زیربنــای معنــوی و فکــری جامعــة ایرانــی در مســیر تمــدن

بــزرگ باشــد .حــزب رســتاخیز ملــت ایــران بــا ایــن رســالت
بــه وجــود آمــد کــه نــه تنهــا یــک حــزب فراگیــر سیاســی،
بلکــه در عیــن حــال یــک کانــون فکــری و فلســفی بــرای همــة

مــردان و زنــان ایرانــی باشــد ،خانـهای باشــد کــه در آن اعضــای
خانــواده بســیار بزرگــی کــه ملــت ایــران نــام دارد بــه دور هــم

گــرد آینــد ( ...پهلــوی ،1356 ،ص )201

حــزب رســتاخیز دارای ســه رکــن «بنیــادی و تغییــر ناپذیــر» اســت کــه دقیقـاً

همانهــا اســت کــه ســه پایــة جامعــة نویــن ایرانــی یعنــی نظــام شاهنشــاهی،
قانــون اساســی و انقــاب شــاه و ملــت را تشــکیل میدهــد .پیــش از ایــن دربــارة
ســه اصــل فــوق توضیحاتــی دادهایــم ،اینجــا فقــط یــادآوری میکنیــم کــه نهــاد
پادشــاهی در واقــع مرکــز ثقــل همــة آنهــا اســت و طبیعت ـاً حــزب فراگیــر تــازه
تأســیس هــم بایــد در خدمــت آن باشــد .بــه هرصــورت ،همــان گونــه کــه خــود شــاه
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هــم اذعــان دارد حزبــی بــا ایــن مشــخصات نمیتوانــد «در عمــل واقعـاً یــک حــزب
ســنتی بــه شــیوة غربــی» باشــد( .پهلــوی ،1356 ،ص  )202علــت آن هــم کام ـ ً
ا
روشــن اســت ،شــاه نــه تنهــا بــه دنبــال دموکراســی سیاســی بــه شــیوة غربــی نبــود
بلکــه میخواســت نظــام سیاســی کامـ ً
ا متفاوتــی در ایــران پــی ریــزی کنــد .نظــام
سیاســی مــورد نظــر شــاه نوعــی ناسیونالیســم ســلطنتی یــا ناسیونالیســم مبتنــی
بــر نهــاد پادشــاهی ســنتی ایــران بــود کــه در آن سیســتم اقتصــادی مشــارکتی
یــا مردمــی جایگزیــن دو سیســتم رایــج زمانــه یعنــی سوسیالیســم مارکسیســتی و
ســرمایهداری صــرف میشــد .البتــه از دنیــای پیشــرفته غــرب بایــد علــم و تکنولوژی
را جــذب کــرد امــا مقهــور فرهنــگ مــادی آن نشــد .هــدف نهایــی ،رســیدن بــه
تمــدن بــزرگ بــا ایــن ویژگیهــا بــود« :تمدنــی کــه در آن دســتاوردهای بدیــع علــم
و صنعــت و تکنولــوژی بــا ارزشهــای عالــی معنــوی و بــا موازیــن پیشــرفتة عدالــت
اجتماعــی درآمیختــه باشــد( ».پهلــوی ،1356 ،ص  )250ایــن تفکــر التقاطــی کــه
بایــد میــان جنبههــای مثبــت تمــدن جدیــد غربــی یعنــی پیشــرفتهای علمــی
و فنــی و جنبههــای منفــی آن یعنــی برخــی ارزشهــای فرهنگــی و سیاســی ماننــد
فردگرایــی و توجــه بــه مادیــات تمایــز قائــل شــد و نهایتــاً جنبههــای مثبــت را
پذیرفــت و از جنبههــای منفــی اجتنــاب کــرد ،اندیشــة رایــج در میــان روشــنفکران
و حتــی برخــی مخالفــان رژیــم ســلطنتی شــاه بــود .مضمــون اصلــی کتــاب «غــرب
زدگــی» ،نوشــتة معــروف جــال آل احمــد تأکیــد برهمیــن نکتــه بــود .آل احمــد از
روشــنفکران مخالــف رژیــم شــاه بــه شــمار میرفــت و عوامــل رژیــم از چــاپ مجــدد
و نشــر ایــن کتــاب ممانعــت میکردنــد .طرفــه ایــن کــه شــاه صریحــاً از همــان
تفکــر بــه دفــاع میپــردازد و حتــی از بــه کار بــردن اصطــاح غــرب زدگــی ابایــی
نــدارد .او در توصیــف چگونگــی برپایــی تمــدن بــزرگ ایرانــی مینویســد:
بایــد از رســوخ عناصــر نامناســب تمدنهــای دیگــر در جامعــة
خــود و از ســرایت آلودگیهــای اخالقــی و اجتماعــی و سیاســی
آنهــا بدیــن جامعــه جلوگیــری کنیــم .بایــد «غــرب زده»

نباشــیم ،ولــی ایــن مفهــوم مــرادف بــا دشــمنی بــا غــرب و
بــا هرگونــه تجــدد طلبــی نیــز تلقــی نکنیــم  ...بــه حــد اعــا
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ناسیونالیســت باشــیم ،ولــی ایــن ناسیونالیســم را در صــورت
مثبــت و ســازنده آن بخواهیــم( .پهلــوی ،1356 ،ص )252

ایــن همــان تفکــری اســت کــه ناسیونالیســتهای چپگــرای ایرانــی ماننــد
نیــروی ســوم تبلیــغ میکردنــد البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه ناسیونالیســم شــاه اساسـاً
معطــوف بــه نهــاد شاهنشــاهی بــود و وقتــی از «هویــت معنــوی جامعــة ایرانــی»
ســخن میگفــت در نهایــت تأکیــد بــر همیــن نهــاد داشــت و آن را «جلــوهای
کامــل از تمــدن شــکوهمند آریایــی» میدانســت .بــه عقیــدة شــاه موجودیــت و
هویــت ملــی ایرانــی طــی قــرون و اعصــار بــا نظــام شاهنشــاهی پیونــد خــورده ،از
ایــن رو ،او هویــت ایرانــی را در گــروی حفــظ نظــام شاهنشــاهی تلقــی میکــرد؛
امــا ملــی گرایــان مخالــف ،ایــن ادعاهــا را تبلیغاتــی بــرای توجیــه دیکتاتــوری
رژیمــی میدانســتند کــه دســت نشــاندة قدرتهــای خارجــی اســت .در هــر
صــورت اختــاف نظــر میــان شــاه و مخالفــان ناسیونالیس ـتاش بیشــتر در واقعــی
بــودن مصــداق ملــی گرایــی بــود و نــه مفهــوم کلــی آن .شــاه هماننــد بســیاری از
روشــنفکران و چپگرایــان منتقــد خــود ،ایرانیــان را از اقتبــاس «جنبههــای منفــی
و نامطلــوب تمــدن غربــی» بــر حــذر میداشــت و آن را «خطرنــاک» توصیــف
میکــرد.
از نظــر وی درســت اســت کــه دموکراســی غربــی از لحــاظ اصــول« ،مترقیترین
سیســتم حکومتــی و اجتماعــی جهــان» بــود و بــه همیــن جهــت مبنــای قانــون
اساســی ایــران در جریــان نهضــت مشــروطه قــرار گرفــت ،امــا در عیــن حــال دو
کاســتی مخــرب نیــز بــه همــراه آورد :یکــی تبعیــض ناشــی از بهــره منــدی اقلیــت
از مواهــب دموکراســی و دیگــری لطمــه زدن بــه ارزشهــای دیرینــة اخالقــی و
اجتماعــی .مصــداق تبعیــض در ســطح جهانــی« ،سیاســتهای اســتعماری
اروپاییــان» بــود کــه دموکراســی را فقــط بــرای خــود میخواســتند .در ســطح
داخلــی جوامــع غربــی هــم ایــن تبعیــض بــه چشــم میخــورد زیــرا دموکراســی
غالب ـاً جنبــة سیاســی داشــت یعنــی همــه در برابــر قانــون برابــر بودنــد «امــا ایــن
تســاوی جنبههــای اقتصــادی و اجتماعــی را در بــر نمیگرفــت» و اکثریــت مــردم
در خدمــت مصالــح اقلیتــی ممتــاز قــرار داشــتند .از ســوی دیگــر« ،پیشــرفتهای
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مــادی و رفــاه بــی ســابقة ناشــی از دســتاوردهای صنعــت و تکنولــوژی ،در خیلــی از
مــوارد ارزشهــای دیرینــة اخالقــی و اجتماعــی را بــه ســود افــراط در راحــت طلبــی
و تنعــم مــادی سســت کــرده  ...و اجــازه گذشــت از منافــع خصوصــی را بــه نفــع
مصالــح اجتماعــی نمیدهــد( ».پهلــوی )275-273 ،1356 ،فروریختــن آرمانهــا
و اصــول ارزنــدة اخالقــی و اجتماعــی بــه رواج «بــی بنــد و بــاری و ســهل انــگاری»
انجامیــده کــه میتــوان آن را «تــراژدی اجتماعــی عصــر مــا» نامیــد .شــاه رشــد بــی
ســابقة تروریســم و معضــل اعتیــاد و دیگــر نابســامانیهای اخالقــی در جوامــع غربــی
را مصداقهــای ایــن تــراژدی میدانــد؛ و نهایتــاً نتیجــه میگیــرد کــه «اقتبــاس
تمــدن غربــی بــه صــورت الگویــی یکپارچــه ،بــرای دیگــر ملتهــای جهــان قابــل
قبــول نیســت و هــر کوششــی کــه از طــرف جهــان غــرب بــرای تحمیــل چنیــن
امــری انجــام گیــرد نمیتوانــد نتیجــة مثبتــی ببــار آورد  ...بلکــه خــود مزیــد بــر
دشــواریهای موجــود آنهــا میشــود ».و جلوتــر تصریــح میکنــد کــه بــه «بهانــة
رشــد و توســعه» نبایــد اجــازه داد «بنیادهــای اجتماعــی و فرهنگــی» ملتهــای رو
بــه رشــد ویــران شــود و هیــچ چیــز اصیلــی بــه جــای آنهــا نیایــد( .پهلــوی،1356 ،
صــص  )281-276در مــورد خــاص ایــران ،شــاه معتقــد بــود کــه بــرای حفــظ
بنیادهــای اجتماعــی و فرهنگــی الزم اســت بــه نظــام شاهنشــاهی تکیــه کــرد چــرا
کــه وجــه کاملتــر «ارزشهــای جاودانــی تمــدن و فرهنــگ ایرانــی» اســت .همــة
مراکــز آموزشــی ،فرهنگــی ،رســانههای همگانــی و نیــز «حــزب رســتاخیز ملــت
ایــران» موظــف بــه «شناســانیدن آرمــان شاهنشــاهی ایــران» هســتند .از همیــن رو،
یکــی از مهمتریــن وظایــف ارکان حــزب واحــد فراگیــر «آمــوزش ایدولــوژی نظــام
شاهنشــاهی» اعــام میگــردد( .پهلــوی ،1356 ،ص  )294تشــکیل حــزب واحــد
فراگیــر آشــکارا در تضــاد بــا اصــول دموکراســی غربــی و قانــون اساســی مشــروطه
بــود و محــدودة تنگــی را در چارچــوب ایــن حــزب بــرای انجــام هرگونــه فعالیــت
سیاســی تعریــف میکــرد؛ امــا ایــن اقــدام کامـ ً
ا بــا منطــق «جامعــة نویــن ایــران»
و «تمــدن بــزرگ» مــورد نظــر شــاه ســازگار بــود .در چنیــن جامعـهای کــه دولــت
میبایســت عهــده دار هدایــت و تأمیــن همــة وجــوه زندگــی سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ایرانیــان باشــد ،حــزب واحــد فراگیــر دولتــی نقــش بســیج
سیاســی و ایدولوژیــک آحــاد ملــت را ایفــا میکــرد .نظریــه پــردازان ایدولــوژی
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نظــام شاهنشــاهی در اینجــا گــرد هــم میآمدنــد تــا مبانــی آن را تبییــن کــرده و
بــه میــان تودههــا ببرنــد .طنــز قضیــه در ایــن اســت کــه مســیر فکــری شــاه کــه
بــا انتقــاد از «ایســم»ها و مکتبهــای غربــی (ســرمایه داری و کمونیســم) آغــاز
شــده بــود و بــر نوعــی عملگرایــی فــارغ از ایدولــوژی تأکیــد داشــت نهایتـاً بــه ایســم
مبهمــی بــه نــام «ایدولــوژی نظــام شاهنشــاهی» منجــر میگــردد.
 -3-7روشنفکران حکومتی و اپوزیسیون
در برابر ناسیونال سوسیالیسم بی پرده
تبییــن ایدولــوژی نظــام شاهنشــاهی طبیعتـاً بــر عهــدة روشــنفکران حکومتــی
در چارچــوب فعالیتهــای حــزب رســتاخیز گذاشــته شــد .ایــن روشــنفکران در
نوشــتههای خــود بــرای توجیــه نظــام سیاســی موجــود کــه بــا تأســیس حــزب
رســتاخیز آشــکارا شــکل تــک حزبــی متمرکــز مبتنــی بــر فرماندهــی واحــد شــده
بــود نوعــی تفکــر سیاســی بــه اصطــاح ایرانــی شــدة ایدولوژیهــای غربــی را بــه
نمایــش گذاشــتند کــه بیــش از آنکــه در تضــاد بــا تفکــرات سیاســی مخالفــان رژیــم
حاکــم باشــد رقیــب آنهــا بــه نظــر میرســید .خاســتگاه فکــری اغلــب روشــنفکران
حکومتــی کــه در حــزب رســتاخیز گــرد هــم آمدنــد چــپ یــا ملــی گرایانــه بــود
و ایــن البتــه بــا منویــات شــاه بــه ویــژه پــس از «انقــاب ســفید شــاه و ملــت»
کــه بــه وضــوح گرایشهــای ناسیونالیســتی و چــپ داشــت ســازگاری داشــت.
روشــنفکران حکومتــی در واقــع بــه توضیــح و توجیــه نظــری منویــات و اَعمــال شــاه
میپرداختنــد کــه اتفاقــاً در بســیاری مــوارد بــا تفکــرات و آرمانهــای سیاســی
آنهــا همســو بــود .البتــه طبیعــی اســت کــه در آشــفته بــازار ســبقت جویــی در
مــدح حاکــم دیکتاتــور فرصــت طلبانــی هــم پیــدا میشــدند کــه بــدون اعتقــاد بــه
هیــچ نــوع ایدولــوژی ،صرفـاً در پــی کســب مقــام و قــدرت ،خــود نمایــی میکردنــد.
از آنجــا کــه نیــت خوانــی جایگاهــی در پژوهــش علمــی نمیتوانــد داشــته باشــد
مــا اصــل را بــر صحــت ادعاهــا خواهیــم گذاشــت و بــه مضمــون گفتارهــا خواهیــم
پرداخــت و نــه انگیــزة بیــان آنهــا.
نگاهــی بــه گفتههــا و کــردار سیاســی شــاه از همــان ابتــدای بــه قــدرت
رســیدن وی در شــهریور  1320نشــان میدهــد کــه او بــه نوعــی ناسیونالیســم
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تــوأم بــا آرمانهــای سوسیالیســتی گرایــش داشــته و حتــی تــداوم ســلطنت خــود
را در گــرو اتخــاذ چنیــن سیاســتی میدانســته اســت و هــر قــدر کــه بــا گــذر
زمــان بــر قــدرت حکومتـیاش افــزوده میشــد آنهــا را بــا صراحــت بیشــتری بیــان
میکــرد .او پــس از ختــم بحــران فرقــة دموکــرات در آذربایجــان تــاش داشــت،
بــا کــم اهمیــت جلــوه دادن اقدامــات بســیار مهــم قــوام الســلطنه ،خــود را تنهــا
قهرمــان ملــی و نجــات بخــش تمامیــت ارضــی ایــران معرفــی کنــد .او همیــن کار را
بــا دکتــر مصــدق در جریــان ملــی کــردن صنعــت نفــت انجــام داد یعنــی بــه رغــم
انتقــاد از وی و حتــی ســاقط کــردن دولــت او ،سیاســت ملــی کــردن صنعــت نفــت را
مــورد تأییــد قــرار داد .البتــه شــاه هیچــگاه منتقــد ملــی کــردن صنعــت نفــت نبــود،
او ادعــا داشــت کــه ملــی کــردن واقعــی صنعــت نفــت نــه توســط دکتــر مصــدق
بلکــه بــه دســت خــود وی در ســالهای بعــد بــه انجــام رســید .او رفتــار مشــابهی
در برابــر حــزب تــوده و چپگرایــان ایرانــی داشــت .شــاه هیچــگاه شــعار اصلــی آنهــا
یعنــی «عدالــت اجتماعــی» و توزیــع عادالنــة ثــروت و درآمــد را نفــی نکــرد بلکــه
خــود بعدهــا مهمتریــن مدعــی تحقــق بخشــیدن بــه ایــن شــعار بــا همــان مضمــون
چپگرایانــه شــد .انتقــاد او بــه حــزب تــوده بیشــتر از منظــر ناسیونالیســتی بــود و
ایــن حــزب را ســتون پنجــم بیگانــگان میدانســت .ایــن انتقــاد تفاوتــی بــا آنچــه
ناسیونالیســتهای جبهــة ملــی و چپهــای مســتقل ماننــد نیــروی ســوم دربــارة
حــزب تــوده میگفتنــد نداشــت.
اصالحــات ارضــی در اوایــل دهــة  1340فرصــت مناســبی بــه دســت شــاه داد تــا
بــا اعــام «انقــاب شــاه و ملــت» ،بــه سیاسـتهای ناسیونالیســتی و سوسیالیســتی
خــود جامــة عمــل بپوشــاند .فرامــوش نبایــد کــرد کــه در آن مقطــع زمانــی،
«انقــاب» شــعار و آرمــان محبــوب و حتــی مقــدس چپگرایــان و ملــی گرایــان
رادیــکال نــه فقــط در ایــران بلکــه در میــان روشــنفکران سراســر دنیــا بــه ویــژه
در جهــان ســوم بــود .روشــنفکران حکومتــی مســئولیت تبییــن «انقــاب شــاه و
ملــت» و ناســیونال سوسیالیســم ســلطنتی مبتنــی بــر آن را بــه عهــده گرفتنــد.
نگاهــی بــه مضمــون نظریــات آنهــا شــباهتهای شــگفت انگیــزی بــا دیــدگاه و
تحلیلهــای سیاســی روشــنفکران اپوزیســیون رژیــم ســلطنتی نشــان میدهــد کــه
نیازمنــد توضیــح اســت و مــا جلوتــر بــه آن خواهیــم پرداخــت .ابتــدا الزم اســت بــه
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تلقــی شــاه از ناسیونالیســم بپردازیــم کــه بعــدا ً بــه مضمــون نظریــه پردازیهــای
روشــنفکران حکومتــی تبدیــل میگــردد.
«ناسیونالیســم مثبــت» اصطالحــی بــود کــه شــاه در برابــر سیاســت موازنــة
منفــی دکتــر مصــدق کــه آن را بــه صــورت تحقیــر آمیــزی «ناسیونالیســم منفــی»
مینامیــد ،ابــداع کــرده بــود .سیاســت موازنــة منفــی دکتــر مصــدق بــه ایــن معنــی
بــود کــه بــرای جلوگیــری از نفــوذ اقتصــادی -سیاســی بیگانــگان در ایــران ،بایــد
از اعطــای هرگونــه امتیــاز جدیــد بــه کشــورهای خارجــی جلوگیــری کــرد .از ایــن
رو ،او در مجلــس چهاردهــم بــا دادن امتیــاز نفــت شــمال بــه روســیه شــوروی
مخالفــت کــرد و در مجلــس شــانزدهم نیــز بــه الغــای قــرارداد نفــت بــا شــرکت
ایــران و انگلیــس اصــرار ورزیــد و نهایت ـاً قانــون ملــی کــردن صنعــت نفــت را بــه
تصویــب رســاند .شــاه پــس از ســقوط دولــت دکتــر مصــدق ،رویکــرد سیاســی وی
را ناسیونالیســم منفــی نــام نهــاد و بــه تبلیــغ نادرســتی آن پرداخــت؛ و در مقابــل
سیاسـتهای خــود را ناسیونالیســتی بــه معنــای حقیقــی دانســت .او در ســخنانی در
اردیبهشــت  1337اظهــار داشــت« ،بــه عقیــدة مــن آنهــا که خــود را ناسیونالیســت
منفــی میخواننــد دروغ میگوینــد .ناسیونالیســم عبــارت از حفــظ منافــع ملــی
اســت و منافــع ملــی زمانــی حفــظ میشــود کــه کشــور آبــاد و معمــور باشــد.
اگــر کشــور ویــران و مــردم گرســنه باشــند چــه منفعتــی میمانــد کــه آنهــا
آن را حفــظ کننــد؟» (پهلــوی ،1347 ،ص  )9او در جــای دیگــری ناسیونالیســم
مثبــت را ایــن گونــه تصریــح میکنــد« :مــا بــه اتــکای ناسیونالیســم مثبــت خــود
میتوانیــم حقــوق و حیثیــت و احتــرام ایــران را بــه ســرحد کمــال محفــوظ
داریــم و بــا ســایر ملــل زنــدة دنیــا همــکاری کنیــم ».او بــا اشــاره ضمنــی بــه
دوران زمامــداری پــر هیاهــوی دکتــر مصــدق ادامــه میدهــد« ،مــا بــرای ایــن
کــه ثابــت کنیــم ناسیونالیســت هســتیم احتیــاج نداریــم عمــارات را منفجــر کنیــم،
قتــل و غــارت کنیــم و بــه ایــن و آن فحــش بدهیــم ... .مــا میتوانیــم بــا حفــظ
شــعائر و ســنن باســتانی حداکثــر منافــع را بــرای ملــت خــود بــه دســت آوریــم و
بــا همیــن رویــه بیــش از آنهایــی کــه هیاهــو و جنجــال میکننــد منافــع خــود را
حفــظ کردهایــم( ».پهلــوی ،1347 ،ص  )10ایــن ناسیونالیســم مثبــت کــه بعدهــا
«سیاســت مســتقل ملــی» نــام گرفــت بــه ایــن معنــا بــود کــه تحــت هــر شــرایطی
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در جهــان «تصمیمــات مربــوط بــه امــور ملــی و بینالمللــی داخلــی و خارجــی مــا»
در پایتخــت خــود مــا گرفتــه شــود( .پهلــوی ،1356 ،ص  )134شــاه ظاهــرا ً متوجــه
نبــود کــه ناسیونالیســم بــرای آن کــه بــه ایدولــوژی مؤثــر و بســیج کننــدة تودههــا
تبدیــل شــود نیازمنــد دشــمن ملمــوس و مشــخصی اســت کــه بــرای عامــة مــردم
قابــل درک باشــد .ناسیونالیســم مثبــت یــا سیاســت مســتقل ملــی شــاه بــه رغــم
تالشهــای روشــنفکران حکومتــی ،همچنــان فاقــد دشــمن بــود ،درســت برخــاف
ناسیونالیســم مصدقــی و دیگــر انــواع ناسیونالیســم چپگــرا کــه دشــمن مشــخصی
را در هیئــت اســتعمار انگلیــس در جریــان ملــی کــردن صنعــت نفت ،هــدف حمالت
خــود قــرار داده بودنــد .همچنانکــه خواهیــم دیــد برخــی روشــنفکران حکومتــی
تــاش کردنــد بــا افشــا گــری دربــارة ســلطهطلبی امپریالیســم ســرمایهداری غــرب
و امپریالیســم کمونیســتی شــرق ،ایــن خــاء را جبــران کننــد امــا ایــن تــاش
اگرهــم مــورد توجــه انــدک سیاســت ورزان اهــل فکــر قــرار میگرفــت بــرای نفــوذ
در میــان تودههــای مــردم فاقــد کارایــی الزم بــود.
اغلــب روشــنفکران حکومتــی بــا رویکــرد مارکسیســتی یــا شــبه مارکسیســتی
بــه تبییــن و توجیــه انقــاب شــاه و ملــت و سیاســتهای سیاســی -اقتصــادی
مرتبــط بــا آن پرداختنــد .نشــریة «اندیش ـههای رســتاخیز» ارگان تئوریــک حــزب
رســتاخیز ،محــل اصلــی نشــر ایــن گونــه نظریــات بــود .مهــدی قاســمی ســردبیر
ایــن نشــریه در نخســتین شــماره آن ،در مقالـهای بــا عنــوان «انقــاب شــاه و ملــت،
فراتــر از خواســتهای انقــاب مشــروطه» بــه تشــریح مضمــون انقــاب شــاه و ملت در
مقایســه بــا انقــاب مشــروطه پرداختــه و از آن بــه عنــوان ضــرورت تاریخــی اجتناب
ناپذیــر بــرای حــل تضادهــای جامعــة ایــران یــاد میکنــد .از نظــر نویســنده ،انقــاب
مشــروطه یــک «انقــاب بورژوایــی» ناتمــام بــود چــون نتوانســت بــه حاکمیــت
«فئودالیســم» پایــان بخشــد .فئودالیســم یــا بــزرگ مالکــی بــا اصالحــات ارضــی در
جریــان «انقــاب شــاه و ملــت» ،بــه طریــق مســالمت آمیــز الغــا شــد و یــک جامعــة
مــدرن بــا جهــت گیــری صنعتــی جایگزیــن آن شــد .اگــر مأموریــت تاریخــی نهضت
مشــروطه یــک انقــاب بورژوایــی بــود کــه نتوانســت در زمــان خــود موفــق شــود ،در
مقابــل انقــاب شــاه و ملــت ،بــه رغــم ایــن کــه مأموریــت تاریخــی آن انقــاب را بــه
فرجــام رســاند ،امــا خــود صرفـاً یــک انقــاب بورژوایــی نبــود .انقــاب شــاه و ملــت
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«بــا هــدف بزرگتــر اســتقرار نظــم صنعتــی و بــا تکیــه بــه خواســتها و آرمانهــای
ملــی و بــر شــالوده تفاهــم و همــکاری وپیوســتگی گروههــای اجتماعــی و نیــز
بــر اســاس عدالــت اجتماعــی و احتــرام بــه شــخصیت انســانی ،عصــر تــازهای را در
تاریــخ وطــن مــا آغــاز کــرد ( »...قاســمی )90 ،نویســنده جلوتــر توضیــح میدهــد
کــه ماهیــت انقــاب شــاه و ملــت فراتــر از انقــاب بورژوایــی ،برپــا ســاختن یــک
ســاخت جدیــد اقتصــادی مبتنــی بــر الغــای مالکیتهــای بــزرگ ارضــی ،ملــی
کــردن ثروتهــای طبیعــی و پذیــرش نظــام دوگانــة مالکیــت (دولتــی و خصوصــی)
در صنعــت اســت «کــه هــم از عــوارض اقتصادهــای مبتنــی بــر مالکیــت دولتــی و
هــم از مشــکالت اقتصادهــای مبتنــی بــر ســرمایهداری انحصــاری مصــون اســت و در
اصطــاح آن را اقتصــاد مختلــط برنام ـهای و رفاهــی تعریــف میکنیــم( ».قاســمی،
 )91نویســنده کــه مقالــة خــود را بــا رویکــرد و ادبیــات آشــکارا ملهــم از مارکسیســم
آغــاز میکنــد و از تضادهــای درونــی جامعــه و «انتقــال از یــک مرحلــه (در شــرایط
کمــی جامعــه) بــه مرحلــة دیگــر بصــورت اســتقرار یــک کیفیــت
خاصــی از تحــول ّ
تــازه» ســخن میگویــد ،گفتــار مارکسیســتی خــود را تــا بــه انتهــا ادامــه نمیدهــد
و بــه جــای گــذار از جامعــة بورژوایــی بــه جامعــة سوسیالیســتی ،ســاخت جدیــد
اقتصــادی را بــه عنــوان «اقتصــاد مختلــط برنامـهای و رفاهــی» توصیــف مینمایــد.
ایــن همــان راه ســوم متمایــز از کمونیســم بلــوک شــرق و ســرمایهداری بلــوک
غــرب اســت کــه شــاه بــه کــرات مدعــی ابــداع آن بــود .الزم بــه تأکیــد اســت کــه
در ایــن اقتصــاد مختلــط دولــت فعــال مایشــاء اســت و بخــش خصوصــی نقــش
ابــزاری بــرای تکمیــل اهــداف ملــی و حکومتــی مــورد نظــر «فرمانــده انقــاب» را
ـی راه ســوم کامـ ً
ا دولتــی
دارد .بــه ســخن دیگــر نظــام اقتصــادی در ایــن مــدل ایرانـ ِ
یــا سوسیالیســتی اســت امــا بــه دلیــل متمایــز ســاختن آن از مــدل سوسیالیســتی
بلــوک شــرق از بــه کار بــردن واژه سوسیالیســم در متــون رســمی اجتنــاب میشــود.
در واقــع ،تأکیــد بــر اســتقالل سیاســی از دو بلــوک شــرق و غــرب الزمــة هــر گونــه
ادعــای ناسیونالیســتی اســت ،از ایــن رو ،نظریــه پــردازان رژیــم ســلطنتی از اطــاق
ســرمایهداری یــا سوسیالیســم بــه نظــام اقتصادی-سیاســی ایــران پــس از «انقــاب
ســفید» خــودداری میورزیدنــد .ادبیــات سیاســی کــه آنهــا بــه کار میبردنــد
بســیار شــبیه بــه مارکسیسـتهای چینــی طرفــدار تئــوری «ســه جهانــی» بــود کــه
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عرصــة سیاســی بینالمللــی را محــل تاخــت و تــاز دو نــوع امپریالیســم یــا ســلطه
طلبــی ،یعنــی بلــوک شــوروی از یــک ســو و آمریــکا از ســوی دیگــر ،میدانســتند.
روشــنفکران حکومتــی ناسیونالیســم مثبــت یــا سیاســت مســتقل ملــی را در
چارچــوب تئــوری لنینــی تقســیم جهــان از ســوی قدرتهــای امپریالیســتی ،البتــه
بــا تعبیــر چینــی ســه جهانــی ،تفســیر میکردنــد .از جملــة ایــن روشــنفکران پرویــز
نیکخــواه ،از مبــارزان مارکسیســت بــا گرایــش چینــی بــود کــه پــس از گذرانــدن
چنــد ســالی در زنــدان در ســالهای  ،1340بــه طرفــداران نظــام شاهنشــاهی
پیوســت و بــه تدریــج بــه تئوریســین نظــام و حــزب رســتاخیز تبدیــل شــد .او
در مقالــهای دربــارة «سیاســتهای مســتقل و ملــی» در ارگان حــزب رســتاخیز
بــه تشــریح ماهیــت ناسیونالیســم در رژیــم شاهنشــاهی پرداخــت .از نظــر وی ،ابــر
قدرتهــای سیاســی دنیــا «بــر پایــة تقســیم نهایــی مناطــق جهــان بــه کشــورهای
غالــب و مغلــوب کــه آبشــخور آن واقعیــات تلــخ سیاســی زمانــه ماســت» یــک
اســتراتژی امپریالیســتی در پیــش گرفتهانــد کــه در آن «کشــورهای کوچــک
(حتــی کشــورهای اروپایــی در صورتــی کــه نتواننــد بــه وحــدت برســند) در شــمار
قدرتهــای زوال یابنــده محســوباند و هــر انــدازه وابســتگی آنهــا بــه ابــر قدرتــان
بیشــتر باشــد ،در معــرض خطــر از دســت دادن هویــت و موجودیــت مســتقل خــود
هســتند ».او در ادامــه تصریــح میکنــد کــه «ایــن اســتراتژی یــک اســتراتژی
امپریالیســتی اســت و بهمیــن ســبب نیــز تکیــه گاه اصلــی آن قــدرت نظامــی در
ســطح جهانــی محســوب میشــود .از ایجــاد بحرانهــای منطقــهای بــرای تصــرف
هرچــه بیشــتر منابــع طبیعــی و تضعیــف قــدرت اقتصــادی نظامــی کشــورهای دیگر
و نگهداشــت موجودیــت امپریالیســتی خــود تغذیــه میکنــد و شــکوفان میشــود».
(نیکخــواه ،صــص  )51-50بــه عقیــدة نویســنده ،کشــور مــا و دیگــر کشــورهایی کــه
بــه اســتقالل و حاکمیــت ملــی ،امــکان رشــد بــرای همــه ،همــکاری و همزیســتی
مســالمت آمیــز و «اســتقرار گونـهای روابط تعاونــی در مناســبات بینالمللــی» اعتقاد
دارنــد ایــن اســتراتژی را نمیپذیرنــد و در برابــر آن قــرار دارنــد .از ایــن رو ایــران
در کنــار اکثریــت کشــورهای جهــان قــرار میگیــرد کــه ســلطة امپریالیســتها
را نمیپذیرنــد؛ و بــا توجــه بــه موضــع گیریهــای اقتصــادی سیاســی خــود در
ســطح بینالمللــی میتوانــد «مــورد اعتمــاد و دوســت کشــورهای رو بــه توســعه،
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چــه در منطقــه خلیــج فــارس ،چــه در افریقــا و چــه در امریــکای التیــن باشــد».
(نیکخــواه )51 ،اشــارة نیکخــواه ظاهــرا ً بــه موضــع گیریهــای ایــران در خصــوص
قیمــت جهانــی نفــت در میــان کشــورهای اپــک و نیــز کمکهــای مالــی بــه برخــی
کشــورهای در حــال توســعه پــس از رونــق درآمدهــای نفتــی در اوایــل ســالهای
 1350اســت.
در هــر صــورت او معتقــد اســت کــه ایــن سیاســت مســتقل و ملــی بــه آســانی
از ســوی «قدرتمنــدان جهــان» پذیرفتــه نشــده اســت و در آینــده نیــز «تضــاد و
اصطــکاک» همچنــان بــه جــای خواهــد مانــد و «از مرحل ـهای بــه مرحلــه دیگــر
ســتیز مــا بــا ســلطه جویــی امپریالیســم بــه ســود تصحیــح دایمــی مناســبات و
توســعه همکاریهــای اصولــی بــه صــور مختلــف ادامــه خواهــد یافــت ».نویســنده
روشــن میســازد کــه منظــور وی از ســتیز ،جنــگ آتشــین نیســت بلکــه بیشــتر
«مقاومــت ملــی در برابــر تهاجــم بیگانــه» و «فراتــر بــردن و مشــخص کــردن جبهــه
تاریخــی اســتقالل و حاکمیــت ملــی در همــة قلمروهــای سیاســی و اقتصــادی و
فرهنگــی» اســت( .نیکخــواه )52 ،درســت اســت کــه سیاســت مســتقل ملــی ناظــر
بــر روابــط بیرونــی و بینالمللــی اســت امــا پایــگاه اصلــی آن اساسـاً بــه روابــط درون
جامعــه« ،وحــدت ملــی»« ،منابــع اقتصــاد ملــی و ســازمانهای ملــی» برمیگــردد.
علــت ایجــاد حــزب واحــد و فراگیــر رســتاخیز ناشــی از ضــرورت تحکیــم ایــن پایگاه
در برابــر تهدیدهــای «اســتراتژی جهانخــواران (فــارغ از ایدولــوژی کمونیســتی یــا
ســرمایه داری)» اســت .ایــن تهدیدهــا البتــه اشــکال گوناگــون دارنــد کــه از جملــة
آنهــا میتــوان بــه «نفــاق افکنیهــای فرقــهای»« ،ایجــاد بیگانگــی در میــان
ملــت»« ،کمــک بــه سیاس ـتهای نادرســت اقتصــادی و تأییــد ایــن سیاســتها» و
«رواج دادن تضادهــای فرهنگــی و مذهبــی» اشــاره کــرد .تــاش میشــود «اقتصــاد
کشــورهای روبــه توســعه  ...حتیاالمــکان کمتــر خــود کفــا و بیشــتر تابعــی از
بــازار داد و ســتد جهانــی باشــد» و ســازمانهای سیاســی آنهــا «عقیــم» شــود
یعنــی قدرتشــان بــرای «ایجــاد مشــارکت سیاســی مــردم و بســیج و تجهیــز ملــی
آنهــا از میــان بــرود» و «تــودة مــردم بــه شــکل انبوهــی از مردمــان نامتجانــس و
نــا هماهنــگ» درآینــد .تــاش میشــود از طریــق ترویــج فســاد قــدرت سیاســی
تضعیــف شــده و روابــط اجتماعــی چنــان بــه ایــن بیمــاری آلــوده گردنــد کــه «نظام
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ارزشــی و اخالقــی» جامعــه سســت شــود و «ضوابــط مــادی ســود جویانــه حاکــم
گــردد( ».نیکخــواه ،صــص  )55-54حــزب فراگیــر ملــی وســیلهای بــرای خنثــی
کــردن ایــن تهدیدهــا و توطئههــا اســت.
در نوشــتة تحلیلــی پرویــز نیکخــواه ،امپریالیســم کارکــرد دیگــری نیــز دارد
کــه بــه مســائل فرهنگــی مربــوط میشــود .طبــق ایــن تحلیــل «اعتمــاد بــه
تواناییهــا و خالقیــت و ســازندگی مــردم» از لــوازم اجــرای سیاسـتهای مســتقل
و ملــی اســت از ایــن رو طــرز تفکــری کــه آدمــی و عقــل او را بــرای زندگــی
نفــی میکنــد در تضــاد بــا ناسیونالیســم و در خدمــت امپریالیســم اســت .در
واقــع امپریالیســم «نماینــدة فرهنگــی» ایــن طــرز تفکــر اســت کــه «در دورههــای
مختلــف تکاملــش از اســتعمار اولیــه تــا امپریالیســم در قالــب جهــان بینــی نظــام
حاکمیــت ســرمایه تــا امپریالیســم در قالــب نظــام سیاســی فاشیســتی و در دوران
مــا نظــام کمونیســتی ،بــه ایــن ســنت یعنــی خــوار شــمردن فرهنــگ و تواناییهای
یــک ملــت یــا یــک جامعــه همگــن یــا حتــی خــرده فرهنگهایــی کــه درون
جوامــع امپریالیســتی هســت ،ایــن ســنت تاریــک اندیشــی وســیلهای بــرای تجــاوز
بــه حاکمیــت و بــی احترامــی بــه ملتهــای دیگــر ســاخته اســت ».او در ادامــه
مینویســد« ،فئودالیســم در اشــکال مختلفــی کــه داشــته اســت ،نماینــدة ایــن
طــرز تفکــر در درون یــک جامعــة بالنســبه مســتقل اســت و حکومتهــای دســت
نشــانده و تحمیــل شــده از جانــب اســتعمار نیــز ادامــة طــرز تفکــر امپریالیســتی
در داخــل یــک جامعــه هســتند( ».نیکخــواه ،صــص  )60-59بــه رغــم تأکیــدی
کــه نویســنده بــر تأثیــر ایــن طــرز تفکــر میگــذارد ،در نهایــت ماننــد عمــوم
مارکسیســتها آن را «زاده مجموعــه مناســبات اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
در داخــل جامعــه دانســته» و «پدیــدهای منتــزع از مناســبات مــادی و صرفــاً
فرهنگــی» تلقــی نمیکنــد ،گرچــه معتقــد اســت «بــه یــک فرهنــگ و جهــان
بینــی سیاســی تبدیــل میشــود ».در چارچــوب ایــن منطــق اســت کــه نویســنده
از برخــی «بظاهــر روشــنفکران یــا دانــش آموختــگان» انتقــاد میکنــد چراکــه
آنهــا مــردم را بــه «بیلیاقتــی ،جهالــت و پلیــدی» متهــم کــرده و «بالفاصلــه
آزادی آنهــا را بــرای تصمیــم گیــری بــه خــود تفویــض میکننــد( ».نیکخــواه،
 )60در ایــن رابطــه پرویــز نیکخــواه بــه نکتــة بســیار مهمــی اشــاره میکنــد امــا
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بــه دالیــل روشــنی ،نتیجــة الزم از آن را بــرای کل نظــام شاهنشــاهی نمیگیــرد.
بــه عقیــدة وی تصمیــم گیــری بــه جــای دیگــران مانــع مشــارکت مســئوالنة
آنهــا در امــور مهــم اجتماعــی میشــود و همیــن احســاس مســئولیت اســت کــه
«مــرز بیــن یگانگــی و بیگانگــی» را معیــن میکنــد« .هــر فراگــرد تصمیــم گیــری
اجتماعــی در صورتــی کــه بــه تشــدید بیگانگــی بینجامــد فرجامــی شکســت آمیــز
دارد ،خــواه ایــن تصمیــم گیــری اساس ـاً درســت باشــد یــا نادرســت( ».نیکخــواه،
 )58ظاهــرا ً نیکخــواه در تحلیــل خــود تلویحـاً بــه معضلــی در نظــام حاکــم وقــت
اشــاره میکنــد کــه قــادر بــه تصریــح و حــل آن نیســت :در نظــام شاهنشــاهی
همــة تصمیمــات مهــم را «فرمانــده انقــاب» بــه جــای مــردم میگیــرد ،در ایــن
وضعیــت چگونــه میتــوان از مســئولیت اجتماعــی آحــاد جامعــه ســخن گفــت؟
حتــی اعضــای فعــال حــزب واحــد حاکــم در جایــگاه تصمیــم گیــری برای مســائل
مهــم سیاســی نیســتند چــه برســد بــه دیگــران.
یکــی دیگــر از تئوریســینهای حــزب رســتاخیز در تالشــی نافرجــام در صــدد
برمیآیــد بــا بینشــی برگرفتــه از عرفــان نظــری بــه ایــن معضل سیاســی پاســخ دهد.
امیــر طاهــری در مقالـهای بــا عنــوان «یکســو نگریســتن بــدون یکســان نگریســتن»،
تــاش م ـیورزد تشــکیل حــزب رســتاخیز را بــه عنــوان وســیلة وحــدت ملــی ،بــا
فرماندهــی تــک نفــرهای کــه بــه معنــی عــدم مشــارکت مــردم ،حتــی اعضــای فعــال
حــزب ،در تصمیــم گیریهــای ملــی اســت توجیــه کنــد .بــرای ایــن منظــور او ابتــدا
بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنــد کــه حــزب رســتاخیز ،بــه عنــوان محصــول اندیشــة
شــاه ،پدیــدة تــازهای اســت کــه «نــه تنهــا در کشــور مــا بــی ســابقه اســت بلکــه
در هیــچ نقطــه دیگــر جهــان نیــز مشــابهی نــدارد( ».طاهــری )163،نویســنده بــرای
توضیــح ماهیــت ایــن پدیــدة تــازه بــه روش مقایسـهای و ســلبی متوســل میشــود
یعنــی بــه مقایســه آن بــا ســازمان و کارکــرد یــک حــزب ســنتی (غربــی) میپــردازد
و میگویــد چــرا رســتاخیز یــک حــزب متعــارف و معمــول در دنیــا نیســت .در
جوامــع غربــی حــزب گــروه متشــکلی در برابــر ســایر گروههــا اســت .هــدف کوتــاه
مــدت آن بــه دســت آوردن قــدرت و مســلط شــدن بــر ارگانهــای حکومتــی بــرای
رســیدن بــه هــدف دراز مــدتِ ایجــاد جامعــة آرمانــی از دیدگاه مســلکی حزب اســت.
«در جوامــع صنعتــی ســنتی ،حزبهــا یادگارهــای روزگار نبــرد طبقاتیانــد» کــه
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بــه مــرور زمــان اهــداف درازمــدت را نادیــده میگیرنــد و صرفـاً بــه عنــوان وســیلهای
بــرای کســب قــدرت عمــل میکننــد؛ امــا در کشــورهای کمونیســتی کــه تعــدد
احــزاب وجــود نــدارد و نظــام سیاســی تــک حزبــی «توتالیتــر» اســت« ،نوعــی
همرایــی انتخــاب نشــده از ســوی ارگانهــای قــدرت بــر تمامــی جامعــه تحمیــل
میشــود؛ امــا در آن جــا نیــز حــزب از حالــت یــک گــروه مشــخص در جامعــه و
باشــگاهی از برگزیــدگان بیــرون نمیآیــد ».تفــاوت حــزب رســتاخیز بــا احــزاب
مــدل غربــی در ایــن اســت کــه هدفــی فراتــر از اهــداف گروهــی دارد کــه تمامــی
مــردم ایــران را در بــر میگیــرد .از ایــن رو «عضویــت در ایــن حــزب نــه تنهــا یــک
حــق اجتماعــی بلکــه یــک وظیفــة اجتماعــی بــه شــمار مـیرود ».و تفــاوت آن بــا
احــزاب کمونیســتی توتالیتــر نیــز در ایــن اســت کــه حــزب رســتاخیز بــه وجــود
آورنــدة همرایــی نیســت« ،بلکــه خــود از همرایــی موجــود ناشــی میشــود و وظیفــة
پاســداری از آن را بــه عهــده میگیــرد .ســخنی از تحمیــل همرایــی بــه شــیوة
ـن همرایــی در
توتالیتــر نیــز در میــان نیســت زیــرا  ...حــزب بعــد از شــکل گرفتـ ِ
ایــران بــه وجــود آمــده اســت( ».طاهــری ،صــص  )165-164واضــح اســت کــه ایــن
تمایــز اگرهــم درســت باشــد جنبــة صرفـاً تاریخــی دارد و بــه ماهیــت حــزب واحــد
کــه مبتنــی بــر همرایــی و «یکســو نگریــی» اســت مربــوط نمیشــود .وانگهــی
احــزاب کمونیســتی هــم میتوانســتند مدعــی همرایــی مقــدم بــر تشــکیل حــزب
واحــد شــوند؛ امــا چــون هیچــگاه اجــازة آزمــون تجربــی ایــن ادعــا داده نمیشــد
فقــط در فراینــد تاریخــی بــود کــه نادرســتی ادعایشــان آشــکار میگردیــد ،همــان
گونــه کــه بــرای حــزب رســتاخیز اتفــاق افتــاد.
نکتــه جالــب دیگــر در تفکــر رســتاخیزی و تناقــض آن بــا ناسیونالیســم مبتنــی
بــر پایــگاه مردمــی ،چگونگــی جامعــة آرمانــی حــزب رســتاخیز و نقــش «فرماندهی»
در آن اســت .امیــر طاهــری مدعــی اســت کــه تلفیــق ســه اصل «نظــام شاهنشــاهی،
قانــون اساســی و انقــاب شــاه و ملــت» ،تکلیــف جامعــة آرمانــی حــزب رســتاخیز را
روشــن کــرده اســت و «پایههــای اصلــی ایــن جامعــه از هــم اکنــون وجــود دارد».
پــس وظیفــة حــزب آفریــدن جامعــة آرمانــی متفاوتــی نیســت بلکــه نگهــداری
و تکمیــل آن اســت .او ایــن ویژگــی را یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای حــزب
رســتاخیز بــا دیگــر احــزاب متعــارف در تاریــخ میدانــد .بــه ســخن دیگــر نــه تنهــا
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همرایــی از قبــل وجــود داشــته بلکــه آرمــان هــم از قبــل تعییــن تکلیــف شــده
اســت پــس تنهــا میمانــد وظیفــة تحقــق بخشــیدن بــه منویــات «فرماندهــی»
انقــاب کــه تصمیمــات «نهایــی» را میگیــرد .از نظــر نویســنده تصادفــی نیســت
کــه همزمــان بــا تشــکیل حــزب واحــد فراگیــر رســتاخیز ،اصطــاح «فرماندهــی»
جایگزیــن «رهبــری» در فرهنــگ سیاســی ایــران شــد چــرا کــه تصمیــم نهایــی را
فرماندهــی میگیــرد زیــرا «رونــد تصمیــم گیــری نمیتوانــد بازتابــی از آرایــش
قــوای گوناگــون در هــر لحظــه و موقعیــت خــاص باشــد ».و جلوتــر تصریــح میکنــد
کــه «پیــروزی عــددی ایــن یــا آن نظــر بــه معنــای تبدیــل آن بــه یــک تصمیــم
ملــی نخواهــد بــود ... .صحــت یــک تصمیــم بــه هیــچ روی تنهــا مربــوط بــه شــمارة
هــوارداران آن نیســت( ».طاهــری )166،مضمــون اســتدالل طاهــری ایــن اســت کــه
در نظــام دموکراســی غربــی کــه تصمیمــات سیاســی بــا اکثریــت آرای حزبــی گرفته
میشــود ،تعــارض منافــع احــزاب و گروههــای ذی نفــوذ مانــع رســیدن بــه اجمــاع
ملــی و منافــع عمومــی میگــردد؛ امــا در نظــام شاهنشــاهی کــه فرمانــده یــا شــاه
نقشــی فراجناحــی و ناظــر بــر منافــع کل آحــاد جامعــه دارد ،ایــن مشــکل بــا تصمیم
گیــری واحــد در رأس قــدرت حــل میشــود .البتــه ایــن پرســش اساســی بــی پاســخ
میمانــد کــه اگــر فرمانــده در تشــخیص منافــع ملــی اشــتباه کنــد یــا در پــی منافــع
شــخصی خــود و اطرافیانــش باشــد چــه مکانیســمی بــرای تصحیــح وجــود دارد؟
نویســنده در مقــام نظریــه پــرداز سیاســی گویــا فرامــوش میکنــد کــه پیدایــش
مــدل دموکراســی حزبــی در دنیــای مــدرن بــرای چــاره جویــی مشــکل اســتبداد
در حکومــت فــردی ســاطین بــا قــدرت نامحــدود بــود .درســت اســت کــه مــدل
دموکراســی غربــی مشــکالت خــاص خــود را دارد کــه نویســنده بــه برخــی از آنهــا
اشــاره کــرده ،امــا راه حــل در بازگشــت بــه مدلهــای منســوخ گذشــته نیســت .در
هــر صــورت نظریــه پــرداز حــزب رســتاخیز بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه «ایــن
حــزب یــک ســازمان سیاســی بــه معنــای غربــی کلمــه نیســت» و بالفاصلــه بــه
طعنــه اضافــه میکنــد کــه همیــن موضــوع «درک آن را بــرای ایرانیانــی کــه متأثــر
از آموختههــای غربــی در ایــن  200ســال گذشــته هســتند دشــوار میکنــد ».او
بــا الهــام از ســخنان شــاه ،مأموریــت حــزب واحــد فراگیــر را «تحکیــم همبســتگی
ملــی»« ،تجهیــز و بســیج همــه نیروهــای در راه هدفهــای فرماندهــی»« ،ایجــاد
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کانــال ارتباطــی از بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال» و باالخــره ارتقــای دانــش
سیاســی ،مقابلــه و مقایســة افــکار و مرکــز آمــوزش کادرهــای سیاســی میدانــد.
(طاهــری )171،ملــی گرایــی طاهــری برخــاف نظــر دیگــر نظریــه پــرداز حــزب،
پرویــز نیکخــواه کــه بــه مشــارکت مســئوالنه مــردم در تصمیــم گیریهــا تأکیــد
داشــت ،مبتنــی بــر فرماندهــی واحــد از رأس قــدرت اســت کــه بــدون توجــه بــه
«منافــع فــردی و گروهــی خــاص»« ،همبســتگی ملــی» را بــرای همــة آحــاد جامعــه
الــزام آور میکنــد و کســانی را کــه حاضــر بــه همــکاری بــا حــزب واحــد فراگیــر،
بــه عنــوان عصــای دســت فرماندهــی ،نیســتند مخیــر بــه گرفتــن پاســپورت و تــرک
کشــور میســازد.
ایــن رویکــرد پدرســاالرانه بــه جامعــه ایــران و نظــام سیاســی آن ،از ســوی
نظریــه پــردازان رژیــم ســلطنتی بــه عنــوان راه حلــی بــرای مشــکالت یــا بــه
اصطــاح تضادهــای تهدیــد کننــدة وحــدت و یکپارچگــی ملــی تلقــی میشــد .در
مقالـهای بــدون نــام نویســنده در نشــریه شــماره « 2اندیشـههای رســتاخیز» ،ارگان
تئوریــک حــزب ،بــا عنــوان «فلســفة انقــاب ایــران» ،نویســنده از چهــار تضــاد مهم
در جامعــة ایــران قبــل از انقــاب ســفید نــام میبــرد کــه گویــا گوهــر وجــودی
جامعــة را بــه مخاطــره افکنــده بــود .عمدهتریــن آنهــا بــه عقیــدة نویســنده
«تضــاد میــان اربــاب و رعیــت» بــود .تضادهــای دیگــر عبارتنــد از« :محرومیــت
زنــان از شــرکت در کارهــای سیاســی و اجتماعــی»؛ «روابــط کارگــر و کارفرمــا
کــه بــر پایــة عدالــت اســتوار نبــود»؛ و باالخــره «تضــاد میــان منافــع ملــی مــا بــا
مطامــع بیگانــگان کــه ثروتهــای ملــی مــا را غــارت میکردنــد ».انقــاب شــاه و
ملــت بــا فرماندهــی شــاه و بــا در نظــر گرفتــن روحیــات ،اخــاق و ســنن معنــوی و
تاریخــی ملــت ایــران ،بــه ایــن تضادهــا پایــان داد .چنیــن کاری تنهــا در چارچــوب
آییــن شاهنشــاهی امکانپذیــر بــود کــه «مظهــر عالیتریــن نــوع انســان دوســتی
و تفکــر غیــر طبقاتــی و روابــط متقابــل پــدر و فرزنــدی اســت( ».اندیشــههای
رســتاخیز ،شــماره  ،2صــص  )14-8نکتــه جالــب در ایــن مقالــه اســتفاده از ادبیــات
مارکسیســتی تضــاد بــرای طــرح مســئله و ارائــة راه حلــی بــا تکیــه بــر ســنت
سیاســی باســتانی ایرانــی اســت .ترکیــب شــگفت انگیــز ادبیــات مارکسیســتی بــا
ایرانیگــری باســتانی از ویژگیهــای برخــی از تئوریســینهای برجســتة حــزب
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رســتاخیز بــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه تأکیــد بــر ایرانیگــری یــا بازگشــت
بــه ریش ـههای گذشــته اســتخوان بنــدی اصلــی ناسیونالیســم مثبــت یــا سیاســت
مســتقل ملــی را تشــکیل مـیداد چراکــه از یــک ســو وجــه متمایــز کننــدة مــدل
ایرانــی جدیــد بــود و از ســوی دیگــر بــا گرایــش فزاینــدة شــاه بــه حکومــت فــردی
و اســتبدادی ســازگاری بیشــتری داشــت.
بازگشــت بــه خویــش کــه از منظــر سیاســی ترجمــان نوعــی ناسیونالیســم
رمانتیــک اســت ،در ســالهای  1340و  1350بــه موضــوع مــورد عالقــة بخــش
مهمــی از روشــنفکران ،حتــی در میــان مخالفــان رژیــم ســلطنتی ،تبدیــل شــده بود؛
و همزمــان بــا اوج گرفتــن تبلیغــات ناسیونالیســتی گســتردة حکومــت کــه تشــکیل
حــزب واحــد فراگیــر یکــی از مصداقهــای آن بــه شــمار میآمــد ،در جبهــة
مخالفــان نیــز عالقــه منــدی بــه ایــن موضــوع اوج میگرفــت .گویــی مســابقهای
در گرفتــه بــود کــه در آن هــر کــس میخواســت گــوی ســبقت از دیگــری بربایــد.
عنایــت اهلل رضــا ،روشــنفکر چپگــرای ســابق کــه بعــدا ً بــه نقــد مارکسیســم شــوروی
روی آورد ،در مقالـهای در نشــریة تئوریــک حــزب رســتاخیز ،بازگشــت بــه خویــش
را بــا مفهــوم بازیافتــن «گوهــر وجــودی ملــی» بــه بحــث گذاشــت .او بــا اســتفاده از
رویکــردی ارســطویی معتقــد اســت:
همــة موجــودات عالــم دارای جوهــر یــا گوهــر وجــودی خــاص
خویشانــد کــه بــه صورتهــای مختلــف و اَعــراض گوناگــون

متظاهــر میگردنــد اعــراض بــدون جوهــر نمیتواننــد معنــا
و مفهومــی داشــته باشــند زیــرا هســتی و بقــای هــر شــیئی

منــوط بــه آن جوهــر یــا گوهــر وجــودی اســت ... .بقــای هــر
جامعــه و یــا ملــت منــوط بــه حفــظ و اعتــای همیــن گوهــر

وجــودی اســت زیــرا گوهــر وجــودی هــر ملــت تعییــن

کننــدة شــخصیت و مبیــن حیــات آن ملــت اســت .نظامهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی نیــز عرضهایــی هســتند

کــه ایــن گوهــر وجــودی بــا آن اعــراض مشــخص و متمایــز
میگــردد( .رضــا)78 ،
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از نظــر وی روابــط اجتماعــی در دورانهــای معیــن میتواننــد موجــب رشــد
و تعالــی «گوهــر وجــودی هــر ملــت» شــده و یــا بــه مانعــی در راه حفــظ و بقــای
آن تبدیــل شــوند .مناســبات اربــاب و رعیتــی در ایــران روزگاران کهــن« ،گامــی
بــس بــزرگ بــه پیــش بــود» ،امــا بــا گذشــت زمــان و تغییــر روابــط اجتماعــی بــه
«مانــع و مزاحمــی در راه بقــا و اعتــای گوهــر وجــودی جامعــة مــا بــدل گردیــد».
از ایــن رو ،بــرای پیشــرفت جامعــه الزم بــود کــه مناســبات کهــن دگرگــون شــود
امــا هــر گونــه دگرگونــی یــا انقالبــی الزامـاً نتایــج مطلــوب بــه بــار نمـیآورد چــون
ممکــن اســت گوهــر وجــودی جامعــه را بــه مخاطــره انــدازد یــا نابــود کنــد .انقــاب
مطلــوب زمانــی ممکــن اســت کــه در جهــت بقــا و اعتــای گوهــر وجــودی جامعــه
یــا «موجودیــت ملــی» صــورت پذیــرد و ایــن مســتلزم «رهبــری آگاه» اســت کــه
بــا کشــف و شناســایی قوانیــن اجتماعــی و شــرایط عینــی« ،انقــاب را بــر پایــة
آمادگیهــای عینــی و ذهنــی و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل درونــی و برونــی تحقــق
میبخشــد ».البتــه نقــش وی بســیارفراتر از تحقــق بخشــیدن بــه انقــاب اســت ،او
«مجموعــه قوانیــن و مقرراتــی را بــه صــورت نظــام فکــری پدیــد مـیآورد کــه خــود
مشــخص کننــدة ســیر حرکــت جامعــه اســت( ».رضــا ،صــص )81-80
ایــن «نظــام فکــری جدیــد» کــه از ســوی فرمانــده انقــاب ارائــه شــده «بــه
منزلــة قطــب نمایــی اســت کــه مســیر تکامــل جامعــه را بــه ســوی تمــدن بــزرگ
معیــن و روشــن میســازد» و در عیــن حــال «حفاظــی محکــم و اســتوار در برابــر
رســوخ فرهنگهــا و ایدولوژیهــای ویــران کننــده و زیانبــار اســت  ...و نمیگــذارد
دشــمن بــه خانــه و ســرزمین مــا رســوخ و نفــوذ کنــد( ».رضــا )82،نویســنده آنــگاه
بــه تفــاوت انقــاب شــاه و ملــت و انقالبهــای کمونیســتی میپــردازد و میگویــد
«در انقالبهــای کمونیســتی بــه حفــظ گوهــر وجــودی کــه همــان موجودیــت
شــکوفای ملــی اســت کمتــر توجــه شــده اســت .اندیشــه جهــان وطنــی بــا حفــظ
گوهــر وجــودی جامعــه متناقــض و متضــاد اســت( ».رضــا )83،ایــن تحلیلهــا کــه
مارکسیســتی ضــرورت گــذار از مراحــل تاریخــی معیــن،
تمامــاً ملهــم از منطــق
ِ
شــرایط عینــی و ذهنــی انقــاب و غیــره اســت ،ا ِشــکال اصلــی تئــوری مارکسیســتی
را در انترناسیونالیســم یــا جهــان وطنــی آن میدانــد کــه در تضــاد بــا ناسیونالیســم
مــورد تأکیــد انقــاب شــاه و ملــت اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در اندیشــة
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آرمانــی آینــده ریشــه در گذشــته دارد :در جامعــة
مارکسیســتی نیــز جامعــة
ِ
ـتی آینــده مالکیــت خصوصــی و تضــاد طبقاتــی از بیــن خواهــد رفــت و در
کمونیسـ ِ
واقــع شــکل پیشــرفتهای از جامعــة کمونیســتی اولیــه (کمونهــای اولیــه ،قبــل
از پیدایــش مالکیــت خصوصــی و تقســیم جامعــه بــه طبقــات متضــاد) ،بــه وجــود
خواهــد آمــد .در تحلیلهــای عنایــت اهلل رضــا ،گوهــر وجــودی یــا موجودیــت
ملــی ،جــای کمــون اولیــه را میگیــرد و جامعــة آرمانــی آینــده بــه جــای آن کــه
کمونیســم پیشــرفته باشــد« ،مرحلــة نــو در شــکوفایی ملــی» یــا همــان جامعــة
«تمــدن بــزرگ» اســت .در هــر دو شــیوة تفکــر حــزب واحــد فراگیــر وســیلهای
بــرای رســیدن بــه جامعــة آرمانــی و از میــان برداشــتن تضادهــا اســت .حــزب
کمونیســت در صــدد ایجــاد وحــدت جهانــی پرولتاریــا بــرای رســیدن بــه جامعــة
آرمانــی کمونیســتی اســت و مأموریــت حــزب فراگیرنــدة رســتاخیز ایجــاد «وحــدت
کامــل ملــی» و ضمانــت اجــرای «هدفهــا و آرمانهــای ملــی» اســت« .وظیفــة
حــزب رســتاخیز از میــان برداشــتن همــة عوامــل ناســازگاری اســت کــه ممکــن
اســت بــه نحــوی از انحــا وحــدت ملــی مــا را خدشــه دار کنــد( ».رضــا )88 ،در هــر
صــورت ،ایــن نــوع ناسیونالیســم رمانتیـ ِ
ـک مبتنــی بــر بازیافتــن «گوهــر وجــودی
ملــت» یــا «موجودیــت ملــی» الیــزال ،بــا هــدف ایجــاد حفــاظ در برابــر «رســوخ
فرهنگهــا و ایدولوژیهــای بیگانــه» و ممانعــت از «نفــوذ دشــمن» ،گرچــه بــه
دالیلــی نتوانســت بــرای رژیــم ســلطنتی مقبولیــت و پایــگاه مردمــی بــه وجــود آورد،
امــا در همــان زمــان ،بــا انــدک تفاوتهایــی ،تفکــر رایــج و غالــب در میــان بخــش
بزرگــی از روشــنفکران و مخالفــان سیاســی بــود.
مــا در بخــش  3فصــل پنجــم بــه شــباهتهای ایدولــوژی ســلطنتی بــا ناســیونال
ـی نیــروی ســوم اشــاره کردهایــم ،اینجــا فقــط بــه نظریــات برخــی
سوسیالیســم ایرانـ ِ
روشــنفکران ،چــه بــی طــرف و چــه مخالفــان رژیــم ســلطنتی ،در جهــت نقــد از
شــیفتگی بــه ارزشهــای غربــی و ترغیــب بــه بازگشــت بــه خویــش ،میپردازیــم.
مضمــون ایــن نظریــات بســیار شــبیه بــه نوشــتههای تئوریســینهای حــزب
رســتاخیز در بــاب ضــرورت حفــظ گوهــر وجــودی ملــت و جلــو گیــری از رســوخ
فرهنگهــا و ایدولوژیهــای بیگانــه اســت کــه پیــش از ایــن برخــی از آنهــا را
نقــل کردیــم .اصطــاح «غــرب زدگــی» را کــه در آغــاز برســاختة احمــد فردیــد
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بــود ،جــال آل احمــد ،یکــی از طرفــداران نیــروی ســوم و رهبــر آن خلیــل ملکــی،
در ایــران بــاب کــرد .ایــن اصطــاح بــه قــدری در ایــران رواج یافــت کــه حتــی در
کتــاب «بــه ســوی تمــدن بــزرگ» شــاه نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .آل احمــد
کتــاب «غــرب زدگــی» را در ســال  1341نوشــت و در آن ایــن پدیــده را نوعــی
بیمــاری دانســت شــبیه «سِ ــن زدگــی» کــه گنــدم را از درون میپوســاند و فقــط
پوســتهای از آن برجــای میگــذارد( .آلاحمــد ،غــرب زدگــی ،ص  )21غــرب زدگــی
هــم جامعــة ایــران را از درون تهــی کــرده و فقــط پوســتهای ظاهــری از آن برجــای
گذاشــته اســت .بــه عقیــدة وی «بــه هــر جهــت مــا دویســت ســال اســت کــه
همچــون کالغــی ادای کبــک درمیآوریــم» و «نتوانســتهایم شــخصیت فرهنگــی-
تاریخــی خودمــان را در قبــال ماشــین و هجــوم جبــریاش حفــظ کنیــم .بلکــه
مضمحــل شــدهایم ».بنابرایــن تــا وقتــی مصــرف کنندهایــم و خودمــان «ماشــین
را نســاختهایم غــرب زدهایــم؛ و خوشــمزه اینجــا اســت کــه تــازه وقتــی هــم ماشــین
را ســاختیم ،ماشــین زده خواهیــم شــد! درســت همچــون غــرب کــه فریــادش از
خودســری تکنولــوژی و ماشــین بــه هــوا اســت( ».آل احمــد ،غــرب زدگــی ،صــص
 )29-28او جلوتــر توضیــح میدهــد کــه علــم و تکنولــوژی پیشــرفته غربیهــا در
کنــار نظــام ســلطه طلــب ســرمایهداری مبنــای غــرب زدگــی مــا اســت« ،غــرب
زدگــی مشــخصه دورانــی از تاریــخ مــا اســت کــه بــه مقدمــات ماشــین یعنــی بــه
علــوم جدیــد و تکنولــوژی آشــنا نشــدهایم» دورانــی کــه «بــه جبــر بــازار و اقتصــاد
و رفــت و آمــد نفــت ناچــار از خریــدن و مصــرف کــردن ماشــینیم( ».آل احمــد،
غــرب زدگــی ،ص  )35بــا ایــن تفاســیر چــاره کار طبیعت ـاً دســت یافتــن بــه علــم
و تکنولــوژی پیشــرفته از یــک ســو و بیــرون آمــدن از ســلطة ســرمایهداری جهانــی
از ســوی دیگــر اســت .راه حــل وی برگرفتــن دســتاوردهای مثبــت تمــدن غــرب
در زمینههــای علمــی و فنــی ،بــدون آلــوده کــردن جامعــة ایرانــی بــه فرهنــگ
مــادی وســودجویانة ســرمایهداری اســت .ایــن در حقیقــت همــان راه ســومی اســت
کــه پیشکســوت آل احمــد ،خلیــل ملکــی ،بــر آن تأکیــد داشــت و مضمــون آن
سوسیالیســم ایرانــی شــدهای بــود کــه رژیــم ســلطنتی نیــز بــا انقــاب ســفید و
سیاســت مســتقل مل ـیاش میخواســت آن را بــه عنــوان ایدولــوژی رســمی خــود
معرفــی کنــد .آل احمــد مینویســد:
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از غــرب یــک مقــدار چیزهــا مــا الزم داریــم بگیریــم؛ امــا
نــه همــه چیــز را .از غــرب یــا در غــرب مــا در جســتجوی

تکنولــوژی هســتیم .ایــن را وارد میکنیــم .علمــش را هــم

ازش میآموزیــم .گرچــه غربــی نیســت و دنیایــی اســت؛ امــا

دیگــر علــوم انســانی را نــه .علــوم انســانی از ادبیــات بگیــر تــا

تاریــخ و اقتصــاد و حقــوق .اینهــا را مــن خــودم دارم و بلــدم.
روش علمــی را میشــود از کســی کــه بلــد اســت آموخــت؛

امــا موضــوع علــوم انســانی را مــن خــودم دارم .مــن جابجــا
نوشــتهام کــه ناصــر خســرو از هــزار ســال پیــش بیــخ گــوش

مــا حرفــش را زده .قلــم زدن را او بــه مــن یــاد داده .نــه نیوتــون
یــا آقــای ســارتر .نیوتــون در زمینــة مکانیســم -یعنــی در
اســاس علــوم دقیــق حــرف زده .ناچــار مــن محتاجــش هســتم.

ریــش تــراش برقــی و ایــن ضبــط صــوت مــورد احتیــاج مــا
اســت .درســت؛ امــا اندیشــه هامــان کــه از راه علــوم انســانی
ســاخته میشــود چــه؟ فعــ ً
ا غیــر از همینهــا چیــز دیگــری
هــم مــا داریــم بــه ازای ایرانــی بــودن؟ (آل احمــد ،کارنامــة

ســه ســاله ،صــص )201-200

ایــن گونــه تفکیــک میــان آنچــه مــا نداریــم (علــم و تکنیــک) و آنچــه داریــم
(علــوم انســانی) ناگزیــر بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه مــا میتوانیــم و بایــد در
رابطــه بــا تمــدن مــدرن غربــی التقاطــی عمــل کنیــم؛ یعنــی در عیــن اخــذ
جنبههــای مثبــت در حــوزة علــم و تکنیــک ،جنبههــای منفــی ایــن تمــدن
ماشــین زدة ســرمایهداری را کــه گویــا بــا هویــت ملــی و فرهنگــی مــا ناســازگار
اســت کنــار نهیــم و حتــی مانــع رســوخ آن بــه جامعــة خــود شــویم چراکــه بــه
هویــت ملــی مــا یــا «گوهــر وجــودی» ملــت مــا آســیب میزنــد .ایــن نــگاه بــه
تمــدن ســرمایهداری غــرب ،مختــص روشــنفکران سیاســی مســلکی ماننــد آل احمد
کــه از دیــر بــاز مخالــف و منتقــد رژیــم ســلطنتی بودنــد و آن را دســت نشــاندة
امپریالیســم غــرب میدانســتند نبــود .در محافــل دانشــگاهی نیــز ایــن نــگاه بــه
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شــدت شــیوع داشــت .احســان نراقــی ،تحصیلکــرده دانشــگاههای غربــی و یکــی
از بنیانگــذاران «موسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران» کــه
ســابقة ســالها خدمــت در یونســکو بــه عنــوان رئیــس بخــش جوانــان و ســپس
در مقــام رایــزن فرهنگــی یونســکو در آســیا داشــت ،دو کتــاب بــا عناویــن بســیار
گویــا در ســالهای رونــق نفتــی در ایــران ( )1355-1353منتشــر کــرد :یکــی
بــه نــام «غربــت غــرب» و دیگــری تحــت عنــوان «آنچــه خــود داشــت» کــه در
حقیقــت بســط همــان مباحــث کتــاب اول بــود .در کتــاب اول کــه عنــوان آن بــه
اذعــان نویســنده از رســالهای از شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی بــه نــام «الغربــه
الغربیــه» الهــام گرفتــه شــده ،میخواهــد بگویــد کــه نوعــی «غربــت» انســان غربــی
امــروزی را فراگرفتــه کــه اختصــاص بــه غــرب جغرافیایــی نــدارد و منظــور انســان
دنیــای مــدرن اســت کــه گرفتــار در «جهــان مــادی» و در «غربــت نســبت بــه
خــود ،خانــة خــود و همگنــان خــود» بــه ســر میبــرد( .نراقــی ،1353،صــص )10-9
هــدف نویســنده نشــان دادن معضــات بــزرگ تمــدن مــدرن غربــی از جملــه غلبــة
مادیــات و فردگرایــی و در نتیجــه از بیــن رفتــن همبســتگیهای اجتماعــی اســت
کــه موجــب عصیــان جوانــان در ایــن جوامــع شــده اســت .او در ایــن کتــاب نســبت
بــه شــیفتگی ایرانیــان بــه تمــدن مــادی غــرب هشــدار میدهــد و یــاد آور میشــود
کــه کشــورهای پیشــرفته غربــی بــا بحرانهــای فرهنگــی ،بحــران محیــط زیســت،
مشــکل اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و غیــره دســت بــه گریبانانــد کــه جملگــی ناشــی
از ماهیــت خــود تمــدن غربــی اســت .نتیجــه ایــن کــه نبایــد چشــم بســته از ایــن
جوامــع تقلیــد کــرد .در کتــاب «آنچــه خــود داشــت» نویســنده تــاش میکنــد
بــا بســط مباحــث پیشــین ،راه حلهایــی هــم ارائــه دهــد .عنــوان ایــن کتــاب کــه
برگرفتــه از مصرعــی از شــعر حافــظ اســت ،نویســنده مدعــی اســت کــه بســیاری
از راه حلهــای معضــات زندگــی مــدرن را بایــد در فرهنــگ خــودی جســتجو
کــرد .بــه عقیــدة وی تجــدد طلبــان اولیــه ایرانــی ماننــد ملکــم خــان و تق ـیزاده
کــه پیــروی بــی قیــد وشــرط از تمــدن غربــی را توصیــه میکردنــد بــه خطــا
رفتنــد و بــه دام تبلیغــات غــرب افتادنــد« .جریــان نوســازی کــه غــرب آن را تبلیــغ
یــا تشــویق میکــرد ،در بردارنــدة بســی از عوامــل اشــتباه آمیــز و غالبــاً پنهــان
اســتیالی غــرب بــود .فضایلــی چــون آزادی و دموکراســی و عدالــت کــه بــه نظــر
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میرســید غــرب خواهــان جهانــی کــردن آنهاســت ،در مقابــل منافــع و عالیــق غــرب
بــه امــر ســادة مبادلــه تبدیــل شــد و جدایــی تدریجــی میــان مفهــوم نوســازی و
غربــی شــدن از همینجــا ریشــه گرفــت ».او در ادامــه اضافــه میکنــد کــه نظریــة
«جهــان شــهری» کــه غــرب در قــرن نوزدهــم مبشــر و ستایشــگر آن بــود هیــچ
گاه از ســوی کشــورهای غربــی رعایــت نشــد و هــر زمــان کــه فرصتــی پیــش آمــد،
در زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی و نــژادی و فرهنگــی« ،ناسیونالیســم ملتهــای
غربــی بــا قــدرت عــرض وجــود کــرد ».ایــن واقعیــت تلــخ بــرای نخبــگان ایرانــی در
جریــان دو جنــگ جهانــی و نیــز حــوادث ملــی کــردن نفــت آشــکار شــد و آنهــا بــه
ضــرورت حفــظ «هویــت ملــی» پــی بردنــد و «دریافتنــد کــه در جهــان کنونــی زوال
ایــن هویــت بــه رقیــت میانجامــد( ».نراقــی ،1355 ،صــص )183-182
پیــام اصلــی نویســنده ایــن اســت کــه تفکــر سیاســی مــدرن کــه بــر آرمانهــای
جهــان شــمول آزادی فــردی و حکومــت قانــون اســتوار اســت از لــوازم ذاتــی تمــدن
غربــی نیســت چــون غربیــان «هــر زمــان مصالــح و منافعشــان ایجــاب کــرده اســت،
بــا تمســک بــه تفــوق ملــی و نــژادی بــرای خــود ،توســل و اقــدام بــه هــر نــوع
اســتعمار و اســتثمار را جایــز دانســتهاند و انــواع فلســفهها در صــدد اثبــات صحــت
آن برآمدهانــد ».او تــا آنجــا پیــش مــیرود کــه مینویســد« ،اگــر مــا حکومــت
قانــون و اصــل مســاوات را کــه در مغــرب زمیــن بــرای مــردم آن کمابیــش محتــرم
اســت ،دلیــل فضیلــت آنــان بدانیــم ،ایــن بــدان مانــد کــه بخواهیــم در جماعــت
دزدان تقســیم عادالنــة کاالی دزدی شــده را میــان خــود آنهــا دلیــل عدالتخواهــی
و حقدوســتی مطلــق آنــان قــرار دهیــم ».بــه عقیــدة احســان نراقــی« ،دو جنــگ
جهانــی کــه غــرب مســبب آن بــود ،نشــان داد کــه مفاهیــم عدالــت و مســاوات
و حریــت کــه غــرب داعیــة دفــاع از آنهــا را داشــت افســانهای بیــش نیســت»؛
فجایــع و زشــتکاری هایــی غربیــان کــه هنــوز هــم ادامــه دارد نشــان میدهــد کــه
«غــرب دارای آن چنــان فضایلــی نیســت کــه عــدهای بــدان نســبت میدهنــد ».بــا
ذکــر ایــن مقدمــات او نتیجــه میگیــرد کــه حتــی نهضــت مشــروطه خواهــی در
ایــران ،برخــاف تصــور عــدهای از تجــدد طلبــان ایرانــی ،فقــط ناشــی از نفــوذ غــرب
نبــوده و «عوامــل موجــود در باطــن فرهنــگ و تمــدن ملــی مــا نیــز در آن تأثیــر و
مدخلیــت مهمــی داشــته اســت( ».نراقــی ،1355 ،صــص  )195-194و باالخــره راه
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حــل نهایــی را در کنــار نهــادن ایدولوژیهــای غربــی لیبرالیســم و مارکسیســم و
روی آوردن بــه فرهنــگ خــودی میدانــد:
مــا نبایــد عین ـ ًا راه قــرن نوزدهــم لیبرالهــای غربــی را دنبــال
کنیــم و به عــوارض منفــی آن دچــار شــویم؛ و آن وقــت راههایی

بــرای ترمیــم و تقلیــل جهــات افراطــی آن جســتجو کنیــم .مــا
نبایــد مــکارم معنــوی و فضایــل فرهنگــی خــود را کــه حاصــل

هــزاران فــداکاری و گذشــت نیــاکان ماســت ،فــدای حکومــت

پــول کنیــم و ســرمایهداری را ،در خشــنترین و زنندهتریــن
نــوع آن از غــرب وارد کشــور خــود نمائیــم .دلیلــی وجــود

نــدارد که بــه تصــور ترقــی و پیشــرفت اقلیــت ،ســرمایهداری را
دائــر مــدار جامعــه ســازیم و در مقابــل آن گروههــای متضــاد و
ناراضــی بــه وجــود آوریــم و کار را بــه جائــی رســانیم کــه بــرای
رهایــی از اختالفــات طبقاتــی بــه مارکسیســم متوســل گردیــم

و بــه وعــدة رؤیائــی برچیــده شــدن کلیــة طبقــات دل خــوش
داریــم( .نراقــی ،1355 ،صــص )199-198

بــه ســخن دیگــر ،بــرای ایــن اســتاد جامعــه شناســی ،لیبرالیســم و مارکسیســم
دو روی یــک ســکهاند ،از ایــن رو توصیــه میکنــد بــرای دور نگهداشــتن جامعــه از
مارکسیســم بهتــر اســت از ســرمایهداری اجتنــاب کنیــم .بــه عقیــدة وی ،ایــن کار از
طریــق حفــظ «عالئــق و پیوندهائــی» بــه عنــوان میــراث قرنهــا زندگــی اجتماعــی
پــدران مــا امکانپذیــر اســت و مثالــی کــه میزنــد از ســر راه برداشــتن بســیاری از
مشــکالت بــر اســاس «تعــاون و معاضــدت» اســت( .نراقــی ،1355 ،ص  )200از نظــر
نراقــی هــر کشــور بایــد راه خــود را بیابــد و در پــی تقلیــد از غــرب نباشــد .او دقیقـاً
از همــان تمثیــل آل احمــد دربــارة کالغــی کــه بــه تقلیــد از کبــک پرداخــت و راه
رفتــن خــود را نیــز از یــاد بــرد ،اســتفاده میکنــد و هماننــد وی بــا فاصلــه تأکیــد
مـیورزد کــه منظــور کنــار نهــادن علــم و تکنیــک غــرب نیســت بلکــه اســتفاده از
ایــن دســتاوردهای مــادی مطابــق موازیــن و اصــول اخــاق و تمــدن و فرهنــگ ملــی
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ایرانــی اســت( .نراقــی ،1355 ،ص  )204ایــن در واقــع نســخة فرهنگی-اجتماعــی
همــان راه ســومی اســت کــه پیــش از ایــن نســخة سیاســی آن را نیــروی ســومیها
مطــرح کــرده بودنــد و بســیار شــبیه بــه آن چیــزی بــود کــه شــاه بــا انقــاب
ســفید ادعــای آن را داشــت .در واقــع ،همــه در نفــی غــرب ســرمایهداری و شــرق
کمونیســتی اشــتراک نظــر داشــتند ،امــا مســئله ایــن بــود کــه مخالفــان سیاســی
رژیــم ســلطنتی ،ادعاهــای شــاه و ناسیونالیســم وی را دروغیــن میدانســتند.
اســتدالل آنهــا ایــن بــود کــه رژیــم شــاه دســت نشــاندة امپریالیســم غــرب اســت،
از ایــن رو نمیتوانــد ناسیونالیســت بــه معنــای واقعــی باشــد چــون ناسیونالیســم بــه
معنــای مقابلــه بــا ســلطهطلبی بیگانــگان اســت .چپگرایــان ایرانــی هماننــد بســیاری
از روشــنفکران چپگــرای جهــان ســوم بــه شــدت هــوادار نوعــی ناسیونالیســم ضــد
امپریالیســتی بودنــد و آن را مغایــر بــا آرمانهــای سوسیالیســتی خــود نمیدانســتند.
مصطفــی رحیمــی ،روشــنفکر چپگــرای مســتقل ،در مقالـهای در ســال  ،1347تحت
عنــوان «ناسیونالیســم و انترناسیونالیســم» ،دو نــوع ناسیونالیســم را از هــم تفکیــک
میکنــد« :ناسیونالیســم بورژوایــی غــرب» کــه «لزوم ـاً ضــد سوسیالیســتی» اســت
و جنبــة تهاجمــی بــرای تخریــب فرهنگهــای دیگــر دارد؛ و ناسیونالیســم تدافعــی
کشــورهای اســتعمارزده کــه هدفــش اســتقالل ،آزادی و «احیــای فرهنــگ ملــی»
اســت( .رحیمــی )186-185 ،او بــا آوردن نقــل قولهایی از نویســندة ســرمایه (کارل
مارکــس) و نویســندة دولــت و انقــاب (لنیــن) ،مبــارزات ناسیونالیســتی جوامع تحت
اســتعمار را جنــگ طبقاتــی در ســطح جهانــی تلقــی میکنــد« .مبــارزة ســه قــاره
بــر ضــد غــرب در عیــن ملــی بــودن مبــارزهای اســت طبقاتــی( ».رحیمــی)188 ،
بــرای رحیمــی بــه عنــوان مارکسیســت معتقــد بــه انترناسیونالیســم ،ناسیونالیســم
ضــد امپریالیســتی در جهــان ســوم هــدف نهایــی نیســت بلکــه وســیلهای ضــروری
بــرای شکســتن امپریالیســم و گامــی در جهت انترناسیونالیســم مارکسیســتی اســت.
بــه عقیــدة وی ،ناسیونالیســم مترقــی در جهــان ســوم مســتلزم اســتقالل سیاســی،
اســتقالل اقتصــادی و اســتقالل فکــری اســت و اینهــا الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.
معنــای اســتقالل سیاســی و اقتصــادی روشــن اســت «امــا اســتقالل فکــری در برابــر
امپریالیســم همــان اســت کــه امــه ســزرها و فانونهــا و  ...در راهــش میکوشــند
و رســالتی اســت در شــأن روشــنفکران هــر کشــور ،دور از تقلیــد و الگــو ســازی ،بــر
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اســاس فرهنگهــای ملــی ».و ایــن بــه دســت نمیآیــد مگــر بــا «تکیــه بــه ملــت»
و مبــارزه بــا «فرهنــگ صادراتــی غــرب و غلبــة فکــری ســرمایه داری ».او در ادامــه
تأکیــد مــیورزد کــه غلبــة فکــری غــرب در کشــورهای محــروم را نبایــد دســت
کــم گرفــت و آنچــه فانــون و امــه ســزر «تقلیــد میمــون وار از غــرب» مینامنــد در
همــة جهــان محــروم صحــت دارد« .در ایــران مــا همــة آرمانهــای مــادی تمــدن
مصــرف را پذیرفتهایــم( ».رحیمــی )193-192 ،ســخنانی از ایــن دســت ســکة رایــج
در فضــای فکــری جامعــة آن زمــان ایــران بــود .روشــنفکران و مبــارزان سیاســی
مخالــف (اپوزیســیون) رژیــم ســلطنتی همــان حرفهــا را کــم و بیــش میزدنــد
کــه نظریــه پــردازان انقــاب شــاه و ملــت .ایــن اشــتراک نظــر شــگفت آور دربــارة
ضــرورت بازگشــت بــه خویــش ،ناسیونالیســم و نفــی فرهنــگ ســرمایهداری غــرب،
از ســوی مخالفــان بــه ایــن صــورت توضیــح داده میشــد کــه ناسیونالیســم ادعایــی
رژیــم ریاکارانــه و کذایــی اســت .رحیمــی در پایــان مقالــة خــود مینویســد:
نبایــد پنداشــت هــر ناسیونالیســمی در جهان ســوم همان اســت

کــه بایــد باشــد .در جهــان مــا بــرای هــر اصلــی ،بدلــی هــم
هســت .همچنانکــه دموکراســی قالبــی ،انقــاب قالبــی ،آزادی
قالبــی هســت ناچــار ناسیونالیســم قالبــی هــم هســت کــه

شــناختش دشــوار نیســت ،امــا بــرای آن کــه ایــن تشــخیص

بــرای همــه آســان باشــد بایــد چهــرة اصیــل آگاهــی ملــی را
روشــن کــرد( .رحیمــی)195-194 ،

اندیشــة غالــب ملــی گرایــی ضــد ســرمایهداری بــود .همــه بــر تکیــه بــه فرهنــگ
و ارزشهــای ملــی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ فرهنــگ بیگانــة غربــی تأکیــد داشــتند
و تقلیــد کورکورانــه را نفــی میکردنــد .اختــاف نظــر چندانــی در مضمــون
گفتارهــای ناسیونالیســتی و ضــد ســرمایهداری وجــود نداشــت ،مشــکل بــر ســر
مصداقهــا بــود .روشــنفکران و مخالفــان سیاســی رژیــم ســلطنتی ،مضمــون
گفتارهــای تئوریســینهای انقــاب شــاه و ملــت را مــورد نقــد قــرار نمیدادنــد
چــون اغلــب هماننــد گفتارهــای خــود آنــان بــود ،بلکــه ایــن تئوریســینها را بــه
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دروغگویــی و ریــا کاری متهــم میکردنــد .بــه ایــن ترتیــب پرســش بســیار مهــم
مربــوط بــه ماهیــت نظــری «راه ســوم» کــه جملگــی مدعــی آن بودنــد هیچــگاه
مطــرح نمیشــد .همــه از مــدل جدیــدی دفــاع میکردنــد کــه ویژگــی اصلــی آن
ناسیونالیســم متکــی بــه فرهنــگ و ارزشهــای ملــی بــود کــه بــه رغــم اســتفاده از
دســتاوردهای علمــی و فنــی غــرب ،بــا نظــام دموکراســی مبتنــی بــر ســرمایهداری
تفاوتهــای اساســی داشــت .ماهیــت ایــن مــدل «ناســیونال سوسیالیســتی» کــه بــا
تفاوتهــای اندکــی مــورد قبــول اپوزیســیون و رژیــم حاکــم بــود ،هرگــز از ســوی
هیچکــدام از طرفهــا مــورد بحــث و بررســی قــرار نمیگرفــت .گویــی همــه از
یــک حقیقــت بدیهــی ســخن میگفتنــد کــه بایــد بــه آن تمســک جســت .دعــوا بــر
ســر صداقــت رهــروان بــود نــه چگونگــی راهــی کــه بایــد طــی میشــد .مکانیســم
تخصیــص منابــع اقتصــادی و توزیــع قــدرت سیاســی ،نخســتین و مهمتریــن بحــث
دربــارة ماهیــت هــر مــدل سیاســی-اقتصادی اســت .طرفــداران راه ســوم یــا بــه
اصطــاح ناســیونال سوسیالیس ـتها هیچــگاه بــه صــورت ایجابــی وارد ایــن بحــث
نشــدند و صرف ـاً بــه طــور ســلبی اشــاره کردنــد کــه مــدل آنهــا نــه ســرمایهداری
غربــی اســت و نــه کمونیســم مــدل شــوروی.

فصل هشتم
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هــدف مــا در ایــن پژوهــش نشــان دادن اهمیــت اندیشـهها بــر تحــوالت اقتصــاد
سیاســی ایــران بــود ،موضوعــی کــه اغلــب از چشــم پژوهشــگران پنهــان مانــده یــا
تحــت الشــعاع رویکردهــای ماتریالیســتی بــرای توضیح تحــوالت تاریخی قــرار گرفته
اســت .ایــن پژوهــش بــا نشــان دادن مشــکالت و تناقضهــای درونــی رویکردهــای
ماتریالیســتی یــا توضیــح مــادی تاریــخ بــرای تبییــن تحــوالت اقتصــادی کشــورمان
آغــاز میشــود و ایــن کــه چگونــه چنیــن رویکردهایــی نمیتواننــد برخــی از
مهمتریــن جنبههــای تاریــخ اقتصــادی جامعــة مــا را توضیــح دهنــد .بــرای ایــن
منظــور دو اثــر تحقیقــی اثــر گــذار در ایــن زمینــه مــورد نقــد و بررســی قــرار
گرفــت تــا معلــوم شــود بــا رویکردهــای ماتریالیســتی ،وقایــع مهمــی ماننــد نهضــت
مشــروطه و انقــاب اســامی را نمیتــوان تبییــن کــرد .ســپس ورود اندیشــههای
مــدرن بــه کشــور مــا و تأثیــر گــذاری آنهــا بــر جریانهــای تاریخــی منتهــی بــه
نهضــت مشــروطیت و تحــوالت بعــدی آن بررســی شــده اســت .نهضــت مشــروطه
را برخــی مورخــان مارکسیســت بــه انقــاب بورژوایــی نــا تمــام یــا نــاکام تعبیــر
کردهانــد کــه بــه دلیــل دخالــت بیگانــگان یــا خیانــت خودیهــا رســالت تاریخــی
خــود را نتوانســت بــه انجــام برســاند .ایــن ســخنان بریــده از واقعیــت و کامـ ً
ا بــی
پایــه و اســاس ،ســالهای طوالنــی اســت کــه بــر بخــش بزرگــی از تاریــخ نــگاری
ایرانیــان ســایه افکنــده و بــه بــد فهمیهــای اســفناک دربــارة تاریــخ معاصــر ایــران
دامــن زده اســت.
نگاهــی از نزدیــک بــه تحــوالت جامعــة ایرانــی در طــول ســدة نوزدهــم میــادی
حاکــی از نفــوذ اندیشــههای مــدرن در میــان طبقــة حاکمــه و دربــار اســت کــه
بــه تدریــج خــود را در اخــذ مظاهــر تمــدن جدیــد صنعتــی نشــان داد .ایــن نفــوذ
بــه طــور تأثیــر گــذاری از دهههــای آغازیــن ســدة نوزدهــم میــادی آغــاز شــد و
بــا شــدت و ضعفهایــی تــا آغــاز ســدة بیســتم و پیــروزی نهضــت مشــروطه ادامــه
یافــت .اندیشــههای اصالحــی در دربــار عبــاس میــرزا ولیعهــد فتحعلیشــاه در
جریــان جنگهــای ایــران و روس شــکوفه زد و بــا صــدارت دولتمردانــی ماننــد
قائــم مقــام فراهانــی و امیــر کبیــر بــارور شــد .در نیمــة دوم ســدة نوزدهــم ،بــر
تعــداد تجــدد طلبــان درون دربــار و دســتگاه دیوانــی کــه بــر اندیشــه و رفتــار شــاه
تأثیــر گــذار بودنــد افــزوده شــد .ناصرالدیــن شــاه و خلــف او مظفرالدیــن شــاه ،طــی
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ســفرهای خــود بــه کشــورهای اروپایــی ،بــه شــدت تحــت تأثیــر پیشــرفتهای
ایــن جوامــع قــرار گرفتنــد و هــر بــار در بازگشــت بــه میهــن بــه فکــر اصــاح
امــور سیاســی و اجتماعــی افتادنــد و درباریــان و دســتگاه حکومتــی را بــه انجــام
آن ترغیــب کردنــد؛ امــا آن بخــش از ایــن اصالحــات کــه بــه تحدیــد قــدرت
اســتبدادی شــاه و درباریــان مربــوط میشــد بــه ســرعت بــه بــن بســت میخــورد.
بــا ایــن همــه دولتمردانــی ماننــد میــرزا حســین خــان سپهســاالر و میــرزا علــی
خــان امیــن الدولــه بــه تالشهــای خــود بــرای اصــاح نظــام سیاســی بــه رغــم
مشــکالت و نامالیمــات ادامــه دادنــد .نهایتـاً فرمــان مشــروطیت کــه در مــرداد مــاه
ســال  1285شمســی صــادر شــد بــه انجــام رســیدن ایــن فراینــد درون حکومتــی
بــود کــه فشــار اجتماعــی و سیاســی بــرون حکومتــی یــا بــه اصطــاح امــروزی
جامعــة مدنــی متشــکل از تجــار ،انجمنهــا و بــه ویــژه روحانیــان ،کمــک شــایان
توجهــی بــه آن کــرد .قانــون اساســی مشــروطیت و متمــم آن اساســاً از ســوی
برخــی تحصیلکــردگان و تجــدد خواهــان حکومتــی یــا نزدیــک بــه حکومــت
نوشــته شــد .بــه ســخن دیگــر ،ســردمداران و نظریــه پــردازان مشــروطة اول ،عمدتـاً
دیوانســاالران آشــنا بــه اندیشــة مــدرن بودنــد کــه پایــگاه اجتماعیشــان بیشــتر
بــه مالــکان ارضــی برمیگشــت نــه تجــار یــا صنعتگــران .البتــه تجــار و اصنــاف
مشــارکت فعالــی در پیــروزی نهضــت مشــروطه داشــتند امــا تئوریســین نهضــت
نبودنــد .مضافـاً ایــن کــه نهضــت مشــروطه نــه مبــارزة طبقـهای (بــورژوازی) علیــه
طبقــة دیگــر (فئودالیســم) بــود و نــه قیــام ملــت علیــه دولــت ،بلکــه جنبشــی بــود
اصــاح طلبانــه کــه بــه طــور عمــده ریشــه در تجــدد طلبــان درون حکومتــی و نیــز
نیروهــای مدنــی بیــرون حکومــت داشــت .هــدف اساســی نهضــت مشــروطه محــدود
کــردن قــدرت اســتبدادی ســلطنت و نهایت ـاً برقــراری حکومــت قانــون بــود.
پیــروزی نهضــت مشــروطه در گام اول تقریباً بدون خشــونت و خونریزی و بســیار
مســالمت آمیــز بــه دســت آمــد؛ امــا با بــاز شــدن فضــای سیاســی کشــور ،مطبوعات
آزاد و انجمنهــای مســتقل شــکل گرفتنــد کــه بعضــاً رعایــت قانــون ،انصــاف،
اخــاق و حقــوق دیگــران را نمیکردنــد .در کنــار آزادیهــای مدنــی بــازار تهمــت
و افتــرا و نیــز خشــونتهای کالمــی و حتــی فیزیکــی نیــز رونــق گرفــت و بــه ســیر
عــادی و منطقــی نهضــت لطمــه زد .مجلــس اول کــه مجمــع منتخبــی از درباریــان،
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اشــراف زمیــن دار ،اصنــاف ،تجــار و روحانیــان بــود عرصــة تاخــت و تــاز اقلیتــی بــا
گرایشهــای افراطــی چپگرایانــه قــرار گرفــت بــه طــوری کــه موجبــات تــرس و
نگرانــی نــه تنهــا درباریــان و نیروهــای مخالــف مشــروطه بلکــه حتــی مشــروطه
طلبــان معتــدل و محافظــه کار را هــم فراهــم آورد .اختــاف میــان مشــروطه خواهان
بــه جریتــر شــدن اســتبدادیون و در أس آنهــا محمــد علــی شــاه منجــر شــد کــه
از تهدیدهــای افراطیــون بــه هــراس افتــاده و بــه فکــر بســتن دفتــر مشــروطه افتــاد.
مشــروطة اول بــه دو ســال نکشــید و شــاه بــا دســتور بــه تــوپ بســتن مجلــس و
کشــتار و حبــس مشــروطه خواهــان کشــور را دچــار آشــوب کــرد .اســتبداد محمــد
علــی شــاه هــم یــک ســال بیشــتر دوام نیــاورد و بــا فتــح تهــران به دســت مشــروطه
خواهــان دوبــاره مشــروطه و مجلــس بــه ایــران بازگشــت و شــاه مســتبد از ســلطنت
خلــع و تبعیــد گردیــد؛ امــا مشــروطة دوم کــه بــا خونریــزی و جنــگ داخلــی بــه
دســت آمــد نتوانســت بــر کشــمکشهای داخلــی پایــان دهــد و ثبــات و آرامــش
را در کشــور برقــرار کنــد .در ایــن میــان مداخــات دو قــدرت امپریالیســتی بــزرگ
آن زمــان یعنــی امپراطــوری روســیه تــزاری و امپراطــوری بریتانیــا کــه از شــمال و
جنــوب ایــران را در بــر گرفتــه بودنــد و منافــع اغلــب متعــارض در ایــران داشــتند،
مزیــد بــر علــت شــد و بــر بــی ثباتــی و ناامنــی کشــور دامــن زد .ضعــف قــدرت
مرکــزی بــه علــت منازعــات و چنــد دســتگیهای داخلــی کار را بــه جایــی رســانده
بــود کــه همســایة ســلطه طلــب شــمالی عمـ ً
ا بــه جــدا کــردن خطههــای شــمالی
ایــران دســت یازیــده بــود و اگــر جنــگ جهانــی اول در نمیگرفــت چــه بســا
تمامیــت ارضــی کشــور بــه مخاطــرة جــدی میافتــاد .بــا ادامــة جنــگ و بــه ویــژه
پیــروزی انقــاب اکتبــر در روســیه کــه امپراطــوری تــزاری را برافکنــد ،خطــر تجزیــة
ایــران موقتـاً برطــرف گردیــد؛ امــا ســالهای طوالنــی ناامنــی ،از بیــن رفتــن اقتــدار
حکومــت مرکــزی ،مداخــات پنهــان و آشــکار بیگانــگان در امــور سیاســی داخــل
کشــور و خطــر از میــان رفتــن کامــل حاکمیــت ملــی ،ایــن فکــر را در جامعــه و
بــه ویــژه در اقشــار تحصیلکــرده و تجــدد خــواه تقویــت کــرد کــه الویــت نخســت
سیاســی بایــد ایجــاد حکومــت مرکــزی مقتــدر باشــد.
بــه ایــن ترتیــب ،طبیعتـاً برخــی از آرمانهــای مهــم مشــروطیت ماننــد آزادی،
حکومــت قانــون و دموکراســی بــه تدریــج تحــت الشــعاع یــک هــدف قــرار گرفتنــد

نتایج پژوهش و پیشنهادات 329

و آن اقتــدار حکومــت مرکــزی ،برقــراری حاکمیــت ملــی و ایجــاد امنیــت بــود حتــی
اگــر از طریــق دیکتاتــوری یــا «اســتبداد منــور» باشــد .بســیاری از مشــروطه خواهان
ســابق و روشــنفکران و تجــدد خواهــان جــوان بــه ســوی نوعــی ناسیونالیســم گرایش
پیــدا کردنــد تــا بــا ایجــاد وحــدت قومــی و ملــی ،ایــران را از خطــر اضمحــال
نجــات دهنــد .پانــزده ســال پــس از مشــروطیت ،بــه نظــر میرســید همــه بــه
دنبــال ناجــی وحــدت ملــی و «دیکتاتــور منــور» باشــند .در ایــن میــان قرعــه بــه
نــام رضاخــان میــر پنــج از افســران دیویزیــون قــزاق افتــاد تــا بــا قــدرت نظامــی
خــود جــدا ســریها و یاغیگریهــا را ســرکوب کــرده و بــا ایجــاد قــدرت نظامــی
متمرکــز حاکمیــت ملــی و امنیــت را برقــرار ســازد .رضــا خــان بــا کودتــای ســوم
اســفند  1299کــه بــا پشــتیبانی انگلیســیها صــورت گرفــت مــدارج ترقــی را
بــه ســرعت طــی کــرد و نهایت ـاً بــا خلعیــد از قاجاریــه بــه مقــام ســلطنت رســید.
رضــا شــاه کــه حداقــل در ســالهای اولیــة حکومــت خــود از پشــتیبانی کامــل
تحصیلکــردگان ،نخبــگان و تجــدد خواهــان برخــوردار بــود بــا تکیــه بــر نظریــه
پردازیهــای برخــی از آنهــا دربــارة عظمــت ایــران باســتان و ارزشهــای ملــی،
نوعــی سیاســت ناسیونالیســتی را در ایــران پیــش بــرد کــه نتیجــة منطقــی آن
نظــام اقتصــادی دولتمــدار بــود .اقتصــاد دولتــی در ایــران در زمــان وی پایــه ریــزی
شــد و سلســلة گســتردهای از شــرکتهای دولتــی در عرصــة تجــارت و صنعــت
درآن زمــان شــکل گرفتنــد .دیکتاتــوری فزاینــدة رضــا شــاه در ســالهای آخــر
حکومتــش موجــب خانــه نشــینی و ســرخوردگی بســیاری از نخبــگان تحصیلکــرده
و تجــدد خواهــی شــد کــه در آغــاز کار نظریــه پــردازان حکومــت ناسیونالیســتی وی
بودنــد.
بــا اشــغال نظامــی ایــران از ســوی نیروهــای متفقیــن در جنــگ جهانــی دوم،
ســلطنت رضــا شــاه در شــهریور  1320فــرو پاشــید و او کــه روابــط نزدیکــی بــا
آلمــان نــازی برقــرار کــرده بــود مجبــور بــه اســتعفاء و تــرک ایــران شــد .رضــا شــاه
بــا صــرف هزینههــای هنگفــت از بودجــة کشــور ،نیروهــای نظامــی و ارتــش را بــه
نمــاد ناسیونالیســم خــود تبدیــل کــرده بــود .شکســت بــرق آســای ایــن ارتــش
در برابــر اشــغالگران خارجــی ضربــة هولناکــی بــه ناسیونالیســم رضاشــاهی وارد
کــرد و غــرور ملــی ایرانیــان را جریحــه دار نمــود .بــا فروپاشــی دیکتاتــوری ،فضــای
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سیاســی جامعــه بــه یــک بــاره بــاز شــد گروهــا ،احــزاب و مطبوعــات جدیــد از
چــپ و راســت ســر برآوردنــد .مدافعــان ســابق رضــا شــاه بــه منتقــدان سرســخت
وی تبدیــل شــدند و در آشــفته بــازار ناشــی از حضــور نیروهــای اشــغالگر خارجــی،
اندیشــهها افراطــی مجــال تبلیــغ یافتنــد .برآمــدن رضــا شــاه کار انگلیســیها
قلمــداد شــد و سیاســتهای ناسیونالیســتی وی بــه عنــوان تبلیغــات دروغیــن
ـی مســتقل
مــورد نفــی و انتقــاد قــرار گرفــت و بــه جــای آن بــر ملــی گرایــی حقیقـ ِ
از نفــوذ خارجــی تأکیــد شــد .از ســوی دیگــر چــپ گرایــان و مارکسیســتهای
ایرانــی کــه در دورة دوم حکومــت رضاشــاه بــه شــدت ســرکوب شــده بودنــد بــا
ســقوط رژیــم وی و بــاز شــدن فضــای سیاســی کشــور فعالیتهــای سیاســی و
تبلیغــی خــود را از ســر گرفتنــد .دهــة  1320در حقیقــت نقطــة عطــف مهمــی در
رشــد و تأثیــر گــذاری ایدولوژیهــای چــپ در کشــور مــا اســت .انــدک زمانــی
پــس از ســقوط دیکتاتــوری در شــهریور  ،1320حــزب تــودة ایــران در پاییــز همــان
ســال تأســیس شــد .موسســان و کادرهــای اولیــة آن را عمدتــاً مارکسیســتهای
معــروف بــه  53نفــر تشــکیل میدادنــد کــه در زمــان شــاه برکنــار شــده زندانــی
بودنــد .حــزب تــوده در آغــاز خــود را بــه عنــوان حــزب چپگــرای ناسیونالیســت
معرفــی میکــرد و ســخن از ایدولــوژی مارکسیســتی یــا کمونیســتی خــود بــه
میــان نمـیآورد گرچــه از همــان ابتــدا از طریــق برخــی رهبــران خــود روابــط بســیار
نزدیکــی بــا حــزب کمونیســت شــوروی برقــرار کــرده بــود .اندیش ـههای اقتصــادی
کــه حــزب تــوده تبلیــغ میکــرد از تقســیم اراضــی و محــو «فئودالیســم» گرفتــه
تــا نفــی ســرمایهداری امپریالیســتی غــرب و تأکیــد بــر نوعــی دولتمــداری اقتصادی،
تأثیــر تعییــن کننــدهای بــر تحــوالت اقتصــادی ایــران در دهههــای بعــدی حتــی
پــس از انقــاب اســامی در ایــران گذاشــت .البتــه هــواداری ایــن حــزب از منافــع
شــوروی بــه ویــژه در جریــان حــوادث فرقــة دموکــرات در آذربایجــان در ســالهای
 1324و  ،1325ضربــة مهلکــی بــه وجهــة ناسیونالیســتی آن وارد کــرد و موجــب
انشــعاب در درون آن گردیــد؛ امــا بخشــی از همیــن مارکسیســتهای انشــعابی
کــه بعــدا ً بــه نهضــت ملــی کــردن صنعــت نفــت پیوســتند اندیش ـههای اقتصــادی
چــپ درون آن را بــه شــدت تقویــت کردنــد و در واقــع یــک جریــان فکــری یــا
ایدولوژیکــی بــه وجــود آوردنــد کــه میتــوان آن را مســامحتاً ناســیونال سوسیالیســم

نتایج پژوهش و پیشنهادات 331

ایرانــی نامیــد .بــه نظــر میرســد ایــن ایدولــوژی ،در اَشــکال مختلفــی کــه در طــی
زمــان بــه خــود گرفتــه اســت ،سرنوشــت اقتصــادی سیاســی ایــران را از آن زمــان
تاکنــون رقــم زده باشــد .سیاس ـتهای اقتصــادی رژیــم پهلــوی دوم عمدت ـاً ملهــم
از ایــن ایدولــوژی بــود گرچــه شــاه پــس از ســقوط دولــت ناسیونالیســت دکتــر
مصــدق ،هیچــگاه از انتقادهــای سیاســی گزنــده از نهضــت ملــی ،بــه ایــن عنــوان که
ناسیونالیســم «منفــی» یــا دروغیــن اســت دســت برنداشــت .آرمانهــای «انقــاب
ســفید» شــاه از اصالحــات ارضــی گرفتــه تــا ملــی کــردن منابــع طبیعــی و ســهیم
کــردن کارگــران در ســود کارخانههــا ،انعــکاس دهنــدة خواســتههای حــزب تــوده
و نیــروی ســوم بــود.
درســت اســت کــه شــاه بــه توصیــة برخــی تکنوکراتهــا ،بــه علــت کمبــود
منابــع مالــی دولــت ،راه توســعة بخــش خصوصــی را در دهــة  1340همــوار کــرد
امــا هیچــگاه اجــازه نــداد ایــن بخــش بــه صنایــع بــزرگ ،اســتراتژیک و زیربنایــی
ماننــد نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد و غیــره وارد شــود؛ و زمانــی کــه بــا افزایــش
درآمدهــای نفتــی در دهــة  1350مشــکل کمبــود منابــع مالــی دولــت برطــرف
شــد ،سیاســت رژیــم ســلطنتی گســترش همــه جانبــة اقتصــاد دولتــی و ســرکوب
و تحدیــد بخــش خصوصــی بــود .شــاه از بــزرگ شــدن ســرمایههای خصوصــی
واهمــه داشــت و چنیــن پدیــدهای را «فئودالیســم صنعتــی» مینامیــد کــه بایــد
بــه هــر شــکل ممکــن جلــوی آن را گرفــت .ســاختار اقتصــاد ایــران در دهــة 1350
بــه شــدت دولتیتــر شــد و ســهم بخــش خصوصــی در کل فعالیتهــای اقتصــادی
رو بــه کاهــش نهــاد .مضافــاً ایــن کــه مداخلــة دیوانســاالری دولتــی در بازارهــا
فزونــی گرفــت کــه نمونــة بــارز آن تصویــب قوانیــن و مقــررات بــرای قیمــت گــذاری
بــود .فضــای سیاســی کشــور نیــز بــا تأســیس حــزب واحــد سراســری رســتاخیز و
قلــع و قمــع مطبوعــات نســبتاً مســتقل ،نســبت بــه قبــل بســتهتر شــد .سیاســت
خارجــی کشــور در رابطــه بــا قدرتهــای ســلطه طلــب امپریالیســتی انتقادیتــر
شــد کــه حکایــت از نشــان دادن نوعــی اســتقالل از دو بلــوک غــرب و شــرق داشــت.
نشــانههای ایــن سیاســت را ،از یــک طــرف در جریــان بحــران نفتــی اول و اصــرار
ایــران بــه افزایــش قیمــت نفــت بــه رغــم درخواســتهای مکــرر دول غربــی بــه
ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا میتــوان دیــد .از طــرف دیگــر مداخلــة نظامــی ایــران
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در ظفــار علیــه چریکهــای مارکسیســت حکایــت از بــی پروایــی ایــران نســبت بــه
حامیــان ایــن جنبــش کمونیســتی داشــت .مطبوعــات وابســته بــه حــزب رســتاخیز
پــر بــود از تحلیلهــای افشــاگرانه دربــارة امپریالیســتهای شــرقی و غربــی و
ســتایش از سیاســت «مســتقل ملــی» ایــران .طرفــه ایــن کــه ایدولــوژی سیاســی
اقتصــادی رژیــم ســلطنتی بســیار شــبیه بــه ایدولــوژی اپوزیســیون چپگــرا و
ناسیونالیســت شــده بــود یعنــی از لحــاظ سیاســی بــر اســتقالل از دو بلــوک شــرق
و غــرب تأکیــد داشــت و از جهــت اقتصــادی بــه ســوی نوعــی سوسیالیســم دولتــی
گام برمیداشــت .در ایــن ســالها ظاهــرا ً همــه بــه ســیاق ُمــد روشــنفکری زمانــه
(دهــة  1970میــادی) ضــد امپریالیســت (ناسیونالیســت) و ضــد ســرمایهداری
(سوسیالیســت) شــده بودنــد.
رژیــم ســلطنتی در اوج دوران قــدرت و ثــروت خــود بــا انقــاب اســامی در
زمســتان  1357فــرو پاشــید .برخــاف آنچــه در بســیاری از مارکسیسـتها مدعــی
شــدهاند انقــاب ایــران نــه محصــول جنــگ طبقاتــی بــود و نــه علــت مــادی و
اقتصــادی داشــت .رژیــم در حالــی فروپاشــید که ســطح زندگــی مــردم در کل از نظر
رفــاه اقتصــادی و مــادی بــه طــور بی ســابقهای بهبــود یافتــه بــود .در جریــان انقالب
هیــچ گــروه یــا طبقـهای علیــه گــروه یــا طبقــة دیگــری قیــام نکــرد بلکــه مردمانــی
کــه از گروههــای اجتماعــی متفــاوت در انقــاب مشــارکت داشــتند خواســتة
اصلیشــان برکنــاری رژیــم شــاه و نظــام ســلطنتی بــود .آنهــا کــه خاســتگاه و
منزلــت اجتماعــی بســیار متفاوتــی داشــتند بــه طــور منطقــی نمیتوانســتند منافــع
مــادی مشــترکی داشــته باشــند .بــه نظــر میرســد عامــل اتحــاد آنهــا ایــن بــود
کــه جملگــی میخواســتند «دیگــری» بــه جــای آنهــا و بــرای آنهــا تصمیــم
نگیــرد و شــأن و منزلتشــان بــه عنــوان انســانهای مســتقل و دارای ارج و قــرب
بــه رســمیت شــناخته شــود .شــاه زندگــی سیاســی همــة ملــت را منحصــر بــه
شــخص خــود کــرده بــود .همــة نماینــدگان سیاســی جامعــه از مجلســیان گرفتــه
تــا دولتمــردان بــه دســتور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم او «انتخــاب» میشــدند و
مــردم در ایــن انتخابــات عمـ ً
ا نقشــی نداشــتند .هیــچ انســان عادی یــا نظریــه پرداز
سیاســی حــق نداشــت در ســپهر عمومــی یــا مطبوعــات ،نظــر یــا تحلیلــی متفــاوت
بــا منویــات شــاه مطــرح کنــد ،طــرح نظریــات مخالفــت کــه اصـ ً
ا قابــل تصــور نبود.
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شــاه در مقــام «فرمانــده انقــاب ســفید» بــه جــای همــة ملــت ایــران کــه ســربازان
او تلقــی میشــدند ،فکــر میکــرد و تصمیــم میگرفــت .مــردم شــأن و منزلتــی
جــز مجــری منویــات «فرمانــده» نداشــتند .گرایــش شــاه بــه انحصــاری کــردن
زندگــی سیاســی مــردم در شــخص خــود ،بــا گــذر زمــان بیشــتر شــد و بــا افزایــش
درآمدهــای نفتــی کــه بــه وی اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داد بــه اوج خــود رســید.
آنچــه اکثریــت ملــت از مــردم کوچــه و بــازار گرفتــه تــا تحصیلکــردگان ،روشــنفکران
و حتــی مقامــات عالــی رتبــة دولتــی را بــه عصیــان علیــه شــاه برانگیخــت ،ریشــه در
ایــن تحقیــر و تخفیــف منزلــت انســانی داشــت .شــعارهای اصلــی انقــاب اســامی،
یعنــی اســتقالل ،آزادی و جمهــوری اســامی اساسـاً ناظــر برترمیــم آســیب ناشــی از
ایــن تکبــر و غــرور سیاســی غیــر قابــل تحمــل بــود.
علــی رغــم تالشهــای مجدانــة برخــی افراطیــون چپگــرا ،انقــاب اســامی
هیچــگاه عرصــة جنــگ طبقاتــی نشــد؛ امــا ایــن ســخن بدیــن معنــی نیســت کــه
ایدولــوژی چــپ و ناسیونالیســتی بــر رونــد انقــاب اســامی تأثیــری نداشــت .اتفاقـاً
رویکردهــای اقتصــادی انقــاب اســامی تقریبـاً مشــابه تئوریهــای چپگرایانــه اعــم
از مارکسیســم روســی ،چینــی یــا غیــر آن بــود .در فصــل هشــتم ،بخشهــای یکــم و
ســوم ،بــه ریشـههای ایــن آموزههــای اقتصــادی اشــاره شــد کــه نتیجــة آن اســتقرار
نوعــی نظــام اقتصــاد دولتــی ،بــی اعتمــادی بــه نظــام بــازار (ســرمایه داری) و بخــش
خصوصــی و مخالفــت بــا پیوســتن بــه اقتصــاد «ســرمایه داری» جهانــی بــود کــه
مظهــر امپریالیســم بــه شــمار میآمــد .ایــن ســوء ظــن بــه نظــام بــازار و بخــش
خصوصــی ،پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه از انقــاب اســامی هنــوز هــم وجــود
دارد و موجــب پایــداری اقتصــاد دولتــی بــه انحــاء و اَشــکال متفــاوت شــده اســت.
درســت اســت کــه ناکارآمــدی اقتصــاد دولتــی در زمــان نســبتاً کوتاهــی خــود را
نشــان داد و مســئوالن را بــه اصــاح امــور وادار کــرد ،امــا اصالحــات اقتصــادی کــه
بارهــا از دهــة دوم پــس از انقــاب تجربــه شــد هیچــگاه بــه نتیجــة مطلــوب نرســید.
علــت ایــن امــر در درجــة اول بــه گــره فکــری بــاز میشــود کــه هنــوز بــاز نشــده
اســت؛ ایــن معضــل ریشــه در درک نادرســت از نظــام بــازار ،ســاختار و کارکــرد آن
دارد کــه بــد فهمــی در خصــوص بخــش خصوصــی نیــز بــه آن مربــوط میشــود؛ و
در درجــة دوم علــت شکســت اصالحــات اقتصــادی ،منافــع متشــکل یــا گروهای ذی
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نفــع در بقــای سیســتم اقتصــاد دولتــی اســت کــه در ردههــای مختلــف درون دولــت
و بیــرون از آن از دوام و بقــای ایــن سیســتم ســود میبرنــد.
داوری منفــی و چپگرایانــه از نظــام بــازار هنــوز در میــان تصمیــم ســازان و
تصمیــم گیــران رده بــاالی حکومتــی وجــود دارد .آنهــا کــه اکثــرا ً از اقتصــاد دولتــی
قطــع امیــد کردهانــد هنــوز بــر ایــن تصورنــد کــه نظــام بــازار نیازمنــد «تنظیــم»
از ســوی دولــت اســت و اگــر بــه حــال خــود گذاشــته شــود« ،هــرج و مرجــی» بــه
وجــود مـیآورد کــه در آن اقویــا ضعفــا را اســتثمار میکننــد .از ایــن رو ،آنهــا بــه
دنبــال راه ســومی هســتند کــه نــه اقتصــاد دولتــی باشــد و نــه اقتصــاد بــازار .یــا
بــه ســخن دیگــر ،سیســتم اقتصــادی از جنــس جدیــدی باشــد کــه در آن بــازار بــه
انحــاء مختلــف محــدود و مقیــد بــه تنظیــم از ســوی دولــت گــردد .بــه ایــن ترتیــب
مشــاهده میشــود فعالیتهــای بخــش خصوصــی محــدود و مقیــد بــه صدهــا بلکــه
هــزاران مجــوزی شــده کــه کارکردشــان کنتــرل و تنظیــم ایــن فعالیتهــا اســت؛
امــا بــا ایــن کار آنچــه در عمــل اتفــاق میافتــد بــاال رفتــن شــدید هزینههــای
مبادالتــی تولیــد و در کنــار آن گســترش فســاد مالــی اســت .هنــوز ســازمانهای
عریــض و طویلــی وجــود دارنــد کــه مأموریــت آنهــا «تنظیــم بــازار» بــه معنــای
قیمــت گــذاری روی همــة کاالهــا و خدمــات در همــة بازارهــا اســت کــه نتیجــة آن
ناامــن کــردن محیــط کســب و کار و ســرمایهگذاری و نهایت ـاً افزایــش هزینههــای
تولیــد و گســترش فســاد مالــی اســت .هنــوز ایــن تصــور وجــود دارد کــه دولــت الزم
اســت بــرای مــردم الگــوی مصــرف تعییــن کنــد کــه طبیعتـاً معنایــش ایــن اســت
کــه مــردم بــه لحــاظ اقتصــادی قیــم الزم دارنــد و خودشــان عقلشــان نمیرســد
چــه چیــزی و چقــدر مصــرف کننــد .هنــوز متغیرهــای کلیــدی نظــام بــازار ماننــد
نــرخ بهــرة پــول و نــرخ برابــری ارز دســتوری تعییــن میشــوند و تخصیــص منابــع
بانکــی و ارز بــا ارادة دولتمــردان صــورت میگیــرد.
واگــذاری گســتردة شــرکتهای دولتــی در نیمــة دوم دهــة  1380کــه بــه
قصــد غیــر دولتــی کــردن اقتصــاد انجــام شــد نشــان داد کــه چگونــه بــد فهمــی
مفاهیــم اقتصــادی موجــب میشــود اصالحــات اقتصــادی بــه نتایــج مــورد انتظــار
نرســد .قانونــی کــه بــر اســاس سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی نوشــته
شــد نمونــه بــارز ایــن بــد فهمیهــا اســت .در ایــن ایــن قانــون و نیــز ســند بســیار
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مهــم باالدســتی آن ،غیــر دولتــی کــردن اقتصــاد بــه معنــای انتقــال مالکیــت دولتــی
بنگاههــای اقتصــادی بــه بخشهــای غیــر دولتــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه ،بــدون
اینکــه جایــگاه دولــت و بــازار و بــه تبــع آن بخــش خصوصــی در نظــام اقتصــادی
از منظــر تئــوری اقتصــادی روشــن شــده باشــد .انــگار بــا انتقــال مالکیــت دولتــی
بــه بخــش غیــر دولتــی همــة مســائل اقتصــادی بــه خــودی خــود حــل میشــود.
موســعی فراتــر از
مضافــاً اینکــه در قانــون مذکــور بخــش غیــر دولتــی معنــای َّ
بخــش خصوصــی و بخــش تعاونــی دارد و شــامل «مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی»
موضــوع مــاده  5قانــون محاســبات عمومــی هــم میشــود .مؤسســات عمومــی غیــر
دولتــی در بخشهایــی از قانــون تحــت عنــوان «بخــش عمومــی غیــر دولتــی» هــم
آمــده اســت .الزم بــه تأکیــد اســت کــه بخــش عمومــی غیــر دولتــی مفهــوم لغزنــده،
سســت و بــی پایـهای اســت کــه در حقــوق مدنــی و قانــون اساســی تعریفــی از آن
نمیتــوان ســراغ گرفــت؛ و عمــ ً
ا همچنانکــه دیدیــم ،در جریــان واگذاریهــا بــه
عنــوان پوششــی بــرای ابقــای مدیریــت دولتــی بــر شــرکتهای دولتــی واگــذار
شــده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بخــش عمومــی غیــر دولتــی مفهومــی
اســت از نظــر عقلــی ناســازگار و از جهــت تئــوری اقتصــادی بــی پایــه و متناقــض.
بخــش عمومــی در هــر صــورت حکومتــی و غیــر خصوصــی اســت و منطــق دولتــی
یــا حکومتــی بــرآن حاکــم اســت نــه منطــق اقتصــادی آنگونــه کــه در مــورد بخــش
خصوصــی صــدق میکنــد؛ بنابرایــن طبقــه بنــدی بخــش عمومــی و بخــش
خصوصــی در یــک گــروه تحــت عنــوان بخــش غیــر دولتــی ،اشــتباه نظــری فاحــش
و دارای نتایــج عملــی زیانبــار اســت ،همــان گونــه کــه در تجربــة واگذاریهــا شــاهد
آن بودیــم؛ و امــا در خصــوص تعاونــی الزم بــه تأکیــد اســت کــه ایــن مفهــوم بــه
هیــچ وجــه نبایــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای بخــش دولتــی یــا خصوصــی تلقــی
شــود .تعاونــی همچنانکــه از نــام آن پیــدا اســت ،نوعــی قــرار داد همیــاری بــرای
حــل برخــی مشــکالت مشــخص و مقطعــی ،چــه در درون دولــت و چــه بیــرون آن
اســت .منطــق حاکــم بــر شــرکت تعاونــی منطــق اقتصــادی نیســت چــون در آن
هــر عضــو صرفنظــر از آوردهاش ،حــق رأی یکســان بــا دیگــران دارد .طرفــه ایــن
کــه در قانــون سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،از نــوع جدیــدی از
شــرکتهای تعاونــی تحــت عنــوان «شــرکت تعاونــی ســهامی عــام» نــام بــرده شــده
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کــه بــه لحــاظ حقوقــی معلــوم نیســت واقع ـاً چگونــه مفهومــی اســت .تعاونــی در
ماهیــت خــود نمیتوانــد ســهامی باشــد ،بنابرایــن ابداعــی از ایــن نــوع فقــط ممکــن
اســت بــه آشــفتگی در نظــام حقوقــی بیانجامــد و بــا توجــه بــه کمکــی کــه دولــت
موظــف اســت بــه تعاونیهــا بکنــد و وزن آنهــا را بــه  25درصــد کل اقتصــاد ملــی
برســاند ،راهــی بــرای شــکلگیری رانــت و فســاد مالــی ایجــاد کنــد .همــة ایــن
تالشهــای بــی حاصــل و ترفندهــای پــر هزینــه کــه نتیج ـهای جــز اتــاف منابــع
و فســاد مالــی نداشــته ،بــرای یافتــن «راه ســومی» اســت کــه تخــم ت ّوهــم آن را
ناسیونالیســتهای چپگــرا از دهــة  1330در کشــور مــا کاشــتهاند .بــه جــای
رفتــن بــه دنبــال ســراب ایدولوژیــک ،بــه حقیقــت علمــی بایــد تکیــه کــرد ،بــه
عــوض جســتجوی راه ســوم ،راه عقــل را بایــد پــی گرفــت .بــرای رهایــی از رســوبات
فکــری ناســیونال سوسیالیســتی و درک واقعیــت نظــام بــازار و بخــش خصوصــی
بایــد بــه اندیشــة اقتصــادی حقیقــی رجــوع کــرد.
بخــش خصوصــی چیــزی جــز مجموعــة آحــاد شــهروندان نیســت کــه بــرای
تأمیــن معــاش خــود ،در چارچــوب قانــون ،آزادانــه تــاش میکننــد و بــا هــم دیگــر
وارد مبــادالت داوطلبانــه میشــوند .از ایــن مبــادالت داوطلبانــه میــان انســانها
در ســطوح مختلــف ،نظــم بســیار پیچیــدهای بــه وجــود میآیــد کــه بــه آن نظــم
بــازار میگوینــد و شــناخت آن موضــوع علــم اقتصــاد را تشــکیل میدهــد .در ایــن
تــاش بــرای معــاش ،میــزان موفقیــت همــگان یکســان نیســت و نمیتوانــد باشــد.
موفقیــت در زندگــی اقتصــادی تابعــی از متغیرهــای متعــددی ماننــد تــوان شــخصی،
ذائقــه و انگیــزة انســانها از یــک ســو و شــرایط عینــی محیــط زندگــی از ســوی
دیگــر اســت کــه تغییــرات آن (شــانس و بــد شانســی) ،اغلــب غیــر قابــل پیــش
بینــی اســت .در اقتصــاد آزاد مبتنــی بــر حکومــت قانــون ،موفقتریــن شــهروندان
در مجمــوع آنهایــی هســتند کــه بیشــتر و بهتــر از بقیــه ،خواســتههای دیگــر
شــهروندان را بــرآورده میکننــد .واضــح اســت کــه در چنیــن نظــام اقتصــادی،
موتــور حرکــت افــراد جامعــه نــه تضــاد بلکــه همســویی خواســتهها یــا منافــع
اســت .دینامیســم واقعــی نظــام اقتصــادی بــازار آزاد همافزایــی رفــاه و ثــروت
مشــارکت کننــدگان در آن اســت .تصادفــی نیســت کــه رشــد اقتصــادی پایــدار در
تاریــخ بشــری در جوامعــی اتفــاق افتــاد کــه بــه چنیــن نظامــی دســت یافتنــد .در
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حــال حاضــر نیــز رفــاه اقتصــادی در جوامــع مختلــف جهــان بــه میــزان بســط آزادی
اقتصــادی آنهــا بســتگی دارد .ایــن نظــام اقتصــادی کــه مخالفــان سوسیالیسـتاش
آن را «ســرمایه داری» نــام نهادنــد ماننــد هــر پدیــدة بشــری یقنــاً بــی عیــب و
نقــص نیســت .رشــد اقتصــادی ســطح زندگــی همــگان را افزایــش میدهــد امــا ایــن
افزایــش بــه دالیلــی کــه اشــاره شــد بــرای همــه بــه یــک نســبت اتفــاق نمیافتــد و
در نتیجــه نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت روی میدهــد .انتقــاد سوسیالیسـتها
متوجــه ایــن نابرابــری اســت .سوسیالیس ـتهای رادیــکال یــا مارکسیس ـتها ایــن
نابرابــری را ناشــی از مالکیــت خصوصــی ابــزار تولیــد میداننــد کــه منجــر بــه جنــگ
طبقاتــی شــده و یــک اقلیــت اســتثمارگر را حاکــم بــر سرنوشــت اکثریــت تحــت
ســتم میکنــد .پیشــنهاد آنهــا لغــو مالکیــت خصوصــی و عمومــی کــردن یــا دولتی
کــردن مالکیــت ابــزار تولیــد اســت .ایــن کار در عمــل بــه معنــی تعطیــل هرگونــه
آزادی سیاســی و اقتصــادی اســت چــرا کــه مالکیــت خصوصــی ســنگ بنــای همــة
آزادیهــا اســت .بــه عــاوه ،محــو مالکیــت خصوصــی ،انگیزههــای کار و تــاش
انســانها را از بیــن میبــرد و جامعــه را گرفتــار تلــة ناکارآمــدی و فقــر میکنــد.
همیــن فقــدان آزادی و مصیبــت ناکارآمــدی و فقــر بــود کــه منجــر بــه فروپاشــی
سوسیالیســم مارکسیســتی در قــرن بیســتم شــد .ایــن پدیــدة تاریخــی کــه حــدود
هفتــاد ســال هــم دوام آورد نشــان داد کــه سوسیالیســم راه حلــی بــرای مشــکالت
جامعــه مبتنــی بــر نظــام بــازار یــا بــه اصطــاح ســرمایهداری نیســت بلکــه خــود
مصیبتــی بــس بزرگتــر اســت.
بــا مشــاهدة تجربــة فاجعــه بــار سوسیالیســم و اقتصــاد دولتــی در قــرن بیســتم،
اکثریتــی از اهــل فکــر و تدبیــر در دنیــا و بــه تبــع آن در کشــور مــا بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه اقتصــاد دولتــی را بــه عنــوان نظــام اقتصــادی نبایــد مطلــوب
تلقــی کــرد .سیاسـتهای غیــر دولتــی کــردن اقتصــاد و روی آوردن بــه خصوصــی
ســازی ،از دهــة  1980میــادی در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــا جدیــت دنبــال
شــد و باالخــره بــه ایــران هــم رســید؛ امــا همچنانکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد،
ایــن سیاس ـتها در ایــران قریــن موفقیــت نشــد و نتایــج مــورد انتظــار را بــه بــار
نیــاورد .در واقــع آنچــه در ایــران رخ داد رویگردانــی از اقتصــاد دولتــی بــه عنــوان راه
حــل نبــود بلکــه اکتفــاء بــه تغییــر دادن شــکل ظاهــری آن بــود .بــه نظــر میرســد
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ایــن امــر بــه دو موضــوع کلیــدی کــه هــر دو از پســماندههای ایدولــوژی ناســیونال
سوسیالیســتی اســت بــر میشــود یعنــی :بــی اعتمــادی بــه بخــش خصوصــی و
اقتصــاد جهانــی .در کشــور مــا هیــچ گاه اقتصــاد بــازار آزاد یــا مبتنــی بــر بخــش
خصوصــی بــه عنــوان بدیــل یــا جایگزیــن اقتصــاد دولتــی مطــرح نشــد ،آنچــه طــرح
و پــی گیــری شــد «اقتصــاد غیــر دولتــی» یــا بــه اصطــاح همــان «راه ســوم»
بــود؛ امــا چــون در واقعیــت امــر راه ســومی وجــود نــدارد ،نتیجــه همــان بَــ َزک
کــردن اقتصــاد دولتــی بــا «بخــش عمومــی غیــر دولتــی» یــا «بخــش تعاونــی»
از کار درآمــد .سیاســتهای حمایتــی و پرهیــز از اقتصــاد جهانــی هــم کــه بــا
شــعارهایی ماننــد اســتقالل اقتصــادی یــا ناسیونالیســم اقتصــادی مطــرح میگــردد،
بــه وضــوح از آثــار بــه جــا مانــده از مفهــوم «امپریالیســم اقتصــادی» چپگراهــا
اســت کــه نزدیــک شــدن بــه اقتصــاد جهانــی را معــادل وابســتگی اقتصــادی و
حتــی سیاســی میدانســتند .در ایــن میــان واقعیتــی بــه عظمــت کشــور چیــن
نادیــده گرفتــه میشــود کــه بــا حفــظ اســتقالل سیاســی کامــل خــود ،بیــش از
هــر کشــور دیگــری در اقتصــاد جهانــی ادغــام شــده اســتُ .طرفــه ایــن کــه کشــور
چیــن تحــت مدیریــت سیاســی حــزب کمونیســت ،ادغــام در اقتصــاد جهانــی یــا بــه
اصطــاح ســرمایهداری جهانــی را بــه یکــی از اهرمهــای اصلــی اســتراتژی امنیــت
ملــی خــود تبدیــل کــرده اســت .بــه رغــم ایــن واقعیتهــای دنیــای امــروزی ،گویــا
بــرای بعضیهــا تئــوری لنینــی «امپریالیســم بــه مثابــه باالتریــن مرحلــة ســرمایه
داری» هنــوز وحــی منــزل اســت و ورود ســرمایة خارجــی خطــری بــرای اســتقالل
سیاســی تلقــی میگــردد.
بــدون پــاک کــردن اذهــان از ایــن تفکــرات نادرســت و ریشــه دار قدیمــی
نمیتــوان سیاسـتها و قوانیــن و مقــررات را در جهــت پیشــرفت جــدی اصالحــات
اقتصــادی تغییــر داد .اصــاح اســناد اقتصــادی بــاال دســتی کــه مهمتریــن نمونــة آن
را بایــد ابالغیــة سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی دانســت ،بــه حــق یــک
گام اساســی بــه جلــو بــود و تعــدادی از تابوهــای ناشــی از ایدولوژیهــای چپگرایانــه
و ناسیونالیســتی را در هــم شکســت؛ امــا هنــوز بــرای رســیدن بــه تصــوری روشــن
و منســجم از نظــام اقتصــادی مطلــوب راه زیــادی باقــی مانــده اســت .بــه نظــر
میرســد ا ِشــکال اساســی در مضمــون سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
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از فراینــد تدویــن آن ناشــی شــده باشــد کــه در جلســات در بســتة مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام و بــه دور از نظــر کارشناســان مســتقل در ســپهر عمومــی جامعــه
صــورت گرفــت .ایــن جلســات ســالهای طوالنــی از اواخــر دهــة  1370تــا ســال
 1384بــه طــول انجامیــد و در آنهــا یقینـاً از کارشناســان نخبــة اقتصــادی اســتفاده
شــد امــا مباحــث و جمــع بندیهــای آن هیچــگاه پیــش از ابــاغ رســمی انعــکاس
بیرونــی نیافــت و در معــرض داوری کارشناســان مســتقل و نماینــدگان بخــش
خصوصــی کــه بیشــترین صالحیــت را در ایــن خصــوص داشــتند قــرار نگرفــت.
قانونــی کــه بــر اســاس سیاس ـتهای کلــی و اجــرای آن نوشــته شــد پــر ا ِشــکال
تــر بــود و حتــی در مــوارد جــدی بــا روح آن سیاسـتهای ابالغــی در تناقــض قــرار
داشــت و اصالحــات اقتصــادی حقیقــی را بــه بــن بســت کشــاند .بــرای بیــرون آمدن
از ایــن بــن بســت الزم اســت ایــن دو ســند مــورد بازنگــری جــدی قــرار گیرنــد امــا
پیــش از آن الزم اســت مضمــون ایــن اســناد ،ا ِشــکاالت تئوریــک آنهــا و نیــز نتایــج
عملــی حاصــل از اجــرای آنهــا مــورد بررســی دقیــق و موشــکافانه قــرار گیــرد.
مشــکل اصلــی بــه شــناخت تئوریــک نظــام بــازار و جایــگاه بخــش خصوصــی در آن
مربــوط میشــود .مســائل دیگــر از جملــه و شــاید مهمتریــن آنهــا یعنــی غفلــت
از سیاســت آزاد ســازی بــه عنــوان شــرط الزم بــرای اجــرای حقیقــی و موفقیــت
آمیــز خصوصــی ســازی ،ریشــه در همیــن شــناخت نادرســت دارنــد .ســپردن ایــن
مهــم بــه دســت دیوانســاالران دولتــی و امیــد معجــزه داشــتن از آن بــه دور از عقــل
ســلیم اســت .تنهــا نماینــدگان حقیقــی بخــش خصوصــی میتواننــد ایــن مأموریــت
تاریخــی را بــه انجــام برســانند.
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 -45حقدار ،علی اصغر ( ،)1383مجلس اول و نهادهای مشروطیت ،نشر مهر نامک.
 -46حقدار ،علی اصغر ( ،)1384محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی ،انتشارات کویر.
 -47خصوصی ســازی در ایران طی ســالهای  ،1390-1380مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران.1391 ،
 -48خالصة تجدید نظر شدة برنامة عمرانی پنجم ،1356-1352 ،سازمان برنامه و بودجه ،مرداد .1353
 -49دفتر طرح و برنامه ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( ،)1382سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و پیشینه تاریخی تشکیالت آن ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
 -50ذبیح ،سپهر ( ،)1378تاریخ جنبش کمونیستی در ایران ،ترجمه رفیعی مهرآبادی ،موسسه مطبوعاتی
عطائی.
 -51راسخی لنگرودی ،احمد ( ،)1384موج نفت ،تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد ،انتشارات اطالعات.
 -52ربیعی رودسری ( ،)1384بانک و بانکداری در ایران ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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 -53رحیمی ،مصطفی ( ،)1347نگاه ،انتشارات زمان.
الدوله ،گردآوری حجت اهلل اصیل ،نشر نی.1381 ،
 -54رسالههای میرزا ملکم خان ناظم ّ
 -55رشیدی ،دکتر علی ( ،)1377اقتصاد مردم ساالر ،انتشارات آوای نور.
 -56رشیدی ،دکتر علی ( ،)1386تحوالت صد سالة اقتصاد ایران در سایه روابط بین المللی ،جلد اول ،از
مشروطیت تا جنگ جهانی دوم ( ،)1942-1900انتشارات روزنه کار.
 -57رضــا ،عنایت اهلل ( ،)1355انقالب شــاه و ملت ،رســتاخیز ملت ایران و آرمانهای ملی ،نشــریة»
اندیشههای رستاخیز شماره  ،3بهمن ماه .)1355(2535
 -58رمضانــی ،روح اهلل ( ،)1369گرایشهــای روشــنفکری در عصر مصــدق ،در کتاب مصدق ،نفت و
ناسیونالیسم ایرانی ،گردآوری جیمز بیل و ویلیام راجر لویس ،ترجمة هوشنگ مهدوی و کاوه بیات ،نشرنو.
 -59روحانی ،فؤاد ( ،)1353تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 -60سازمان مدیریت صنعتی ( ،)1393گزارش ویژه همایش شرکتهای برتر ایران.
 -61سیاسی ،علی اکبر ( ،)1387گزارش یک زندگی ،جلد اول ،نشر اختران.
 -62سیاوشــی ،سوسن ( ،)1386لیبرال ناسیونالیســم در ایران ،ترجمة دکتر علی محمد قدسی ،مرکز
بازشناسی اسالم و ایران ،انتشارات باز.
 -63شــاکری ،خسرو ( ،)1384پیشینههای اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال
دموکراسی ،نشر اختران.
 -64صالحی ،نصراهلل ( ،)1387اندیشة تجدد و ترقی در عصر بحران ،انتشارات ،طهوری.
 -65صالحی اصفهانی ،هادی؛ طاهری پور ،فرزاد ( ،)1378مخارج خارج از بودجه و سیاست مالی در ایران،
در اقتصاد ایران ،موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه.
 -66طاهری ،امیر ( ،)1355نگاهی به یک تجربة تازه ایران ،یکســو نگریســتن ،بدون نکسان نگریستن،
نشریه «اندیشههای رستاخیز» ،شماره  ،2آبان ماه .)1355(2535
 -67طباطبایی ،سید جواد ( ،)1386نظریة حکومت قانون در ایران ،انتشارات ستوده ،تبریز.
 -68طباطبایی ،عالمه ســید محمد حسین ( ،)1363تفســیر المیزان ،ترجمة سید محمد باقر موسوی
همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
 -69عاقلی ،باقر ( ،)1369داور و عدلیه ،انتشارات علمی.
 -70عاقلی ،باقر ( ،)1384روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی ،نشر نامک.
 -71عالیخانی ،دکتر علینقــی ( ،)1381خاطرات دکتر علینقی عالیخانی ،وزیر اقتصاد (،)1348-1341
تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ،نشر آبی.
 -72عجماغلو ،دارون و رابینســون ،جیمزای ( ،)1392چرا کشــورها شکســت میخورند ،ترجمه پویا
جبلعاملی و محمدرضا فرهادیپور ،انتشارات دنیای اقتصاد.
 -73فاتح ،مصطفی ( ،)1384پنجاه سال نفت ایران ،نشر علم.
 -74فاالچی ،اوریانا ( ،)1383مصحابههای تاریخی ،مصحح مریم شیرخانی ،انتشارات مرکب سپید.
 -75فروغــی ،محمد علی ( 1325ق) ،حقوق اساســی یعنی آداب مشــروطیت دول ،در چنگیز پهلوان
( ،)1383ریشههای تجدد ،نشر قطره .این اثر در کتاب سیاستنامه ذکاالملک ،به کوشش ایرج افشار و هرمز
همایون پور هم تجدید چاپ شده است.
 -76فروغی ،محمد علی ( ،)1377اصول علم ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک ،نشر فرزان روز.
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 -77فروغی ،محمد علی ( ،)1389سیاست نامة ذکا الملک ،مقالهها ،نامهها و سخنرانیهای سیاسی محمد
علی فروغی ،به کوشش ایرج افشار و هرمز همایون پور ،انتشارات کتاب روشن.
 -78قاسمی ،مهدی ( ،)1355انقالب شاه و ملت ،فراتر از خواستهای انقالب مشروطه ،نشریه «اندیشههای
رستاخیز» ،شمارة  ،1مرداد ماه .)1355(2535
 -79قانون برنامة عمرانی پنجسالة پنجم ( ،)1356-1352سازمان برنامه و بودجه ،دیماه .1351
 -80قانون برنامه اول توســعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران (،)1372-1368
انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،چاپ سوم.1376 ،
 -81قانون برنامه سوم توســعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (،)1383-1379
انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.1380 ،
 -82کاتم ،ریچارد ( ،)1371ناسیونالیسم در ایران ،ترجمة احمد تدین ،انتشارات کویر.
 -83کاتوزیــان ،دکتر محمــد علی همایون ( ،)1379دولت و جامعه در ایران ،انقراض قاجار و اســتقرار
پهلوی ،ترجمه حسن افشار ،نشر مرکز ،تهران.
 -84کاتوزیان ،دکتر محمد علی همایون ( ،)1384تضاد دولت و ملت ،نظریه تاریخ و سیاســت در ایران،
ترجمه علیرضا طیب ،نشر نی.
 -85کاتوزیان ،دکتر محمد علی همایون ( ،)1390اقتصاد سیاســی ایران ،از مشروطیت تا پایان سلسله
پهلوی ،ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی ،نشر مرکز.
 -86کاتوزیان ،دکتر محمد علی همایون ( ،)1392ن ُه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران ،نفت و توسعه
اقتصادی ،ترجمه علیرضا طیب ،نشر مرکز.
 -87کاتوزیان ،دکتر ناصر ( ،)1378گامی به سوی عدالت ،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
 -88کرونین ،استفانی ( ،)1383رضاشاه و شکلگیری ایران نوین ،دولت و جامعه در زمان رضاشاه ،ترجمه
مرتضی ثاقب فر ،انتشارات جامی.
 -89کسروی ،احمد ( 1388الف) ،تاریخ مشروطة ایران ،انتشارات کوشش.
 -90کسروی ،احمد ( 1388ب) ،تاریخ هیجده سالة آذربایجان ،انتشارات هرمس.
 -91کوهستانی نژاد ( ،)1379حزب ایران مجموعهای از اسناد و بیانیهها ،1332-1323 ،نشر شیرازه.
 -92گزارش ســنجش پیشــرفت و عملکرد برنامه هفت ســاله دوم ایران ،نشریه شــماره  12مدیریت
اموراقتصادی سازمان برنامه ،اسفند 1338
 -93گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم ایران ،اموراقتصادی سازمان برنامه ،مرداد 1340
 -94گلنر ،ارنست ( ،)1388ناسیونالیسم ،ترجمه سید محمد علی تقوی ،نشر مرکز.
 -95لمتون ،آن ( ،)1345مالک و زارع در ایران ،ترجمة منوچهر امیری ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 -96لنین ،والدیمیر ایلیچ ( ،)1917امپریالیسم باالترین مرحلة سرمایهداری ،ترجمة محمد پورهرمزان،
انتشارات حزب تورة ایران.1390/1357 ،
 -97لیالز ،سعید ( ،)1392موج دوم تجدد آمرانه در ایران ،انتشارات نیلوفر.
 -98متین ،افشین ( ،)1378کنفدراسیون ،تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ،ترجمة
ارسطو آذری ،انتشارات شیرازه.
 -99متینی ،جالل ( ،)1388نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محمد مصدق ،شرکت کتاب ،لوس آنجلس.
 -100متین دفتری ،احمد ( ،)1324دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور ،بی نا.
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 -101محبوبی اردکانی ،دکتر حسین ( ،)1370/1354تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ،انتشارات
دانشگاه تهران...
 -102محیط طباطبایی ،محمد ( ،)1327مجموعه آثار میرزا ملکم خان ،انتشارات علمی.
 -103مخبر السلطنه ،حاج مهدیقلی هدایت ( ،)1385خاطرات و خطرات ،انتشارات زوار ،چاپ ششم.
 -104مرادی نیا ،محمد جواد ( ،)1384کمیتة مجازات و خاطرات عماد الکتاب ،انتشارات اساطیر.
 -105مسکوب ،شاهرخ ( ،)1386داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع ،انتشارات فرزان روز.
 -106مصدق ،دکتر محمد ( ،)1357نطقهای دکتر مصدق ،در تدارک مقدمات ملی شدن صنعت نفت
در دورة شانزدهم مجلس شورای ملی ،انتشارات امیر کبیر.
 -107مکلئود ،تاس .اچ ( ،)1380برنامهریزی در ایران ،ترجمه علی اعظم محمدبیگی ،نشر نی.
 -108ملک الشــعرای بهار ( ،)1388تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،انقراض قاجاریه ،انتشارات امیر
کبیر ،در دو جلد.
 -109ملکی ،خلیل ( ،)1360خاطرات سیاسی ،با مقدمة محمد علی همایون کاتوزیان ،انتشارات رواق.
 -110ملکی ،خلیل ( ،)1377نهضت ملی ایران و عدالت اجتماعی ،گزینش و ویرایش عبداهلل برهان،
نشر مرکز.
 -111موحد ،محمد علی ( ،)1379گفتهها و نا گفتهها ،نشر کارنامه.
 -112میرزاصالح ،غالمحســین ( ،)1384مذاکرات مجلس اول ،توســعة سیاسی ایران در ورطة سیاست
بینالملل ،انتشارات مازیار.
 -113ناطق هما ( ،)1389/1354از ماست که بر ماست ،انتشارات نگارستان کتاب.
 -114ناطق ،هما ( ،)1376استادم فریدون آدمیت ،مجلة کلک ،شماره .94
 -115نراقی ،احسان ( ،)1353غربت غرب ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ چهارم.)1356(1536 ،
 -116نراقی ،احسان ( ،)1355آنچه خود داشت  ،...انتشارات امیر کبیر.
 -117نظری ،منوچهر ( ،)1388رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقالب ،انتشارات فرهنگ معاصر.
 -118نفیسی ،سعید ( ،)1368/1344تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ،جلد دوم ،انتشارات بنیاد.
 -119نیکخواه ،پرویز ( ،)1355تجربههایی بســود سیاســتهای مســتقل و ملی ،نشریه «اندیشههای
رستاخیز» ،شمارة  ،1مرداد .)1355(2535
 -120وکیلی ،علی ( ،)1343داور ،انتشارات اتاق بازرگانی.
 -121ولی عباس ( ،)1380ایران پیش از سرمایهداری ،ترجمه حسن شمس آوری ،نشر مرکز.
 -122یزدانی ،سهراب ( ،)1386صور اسرافیل ،نامة آزادی ،نشر نی.
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