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دكتر مصدق نكرد. به  يادي ازسخن گفت و توان در ايران از نفت  نمي
اقتصاددانان و سياست شناسان و دانشگاهيان خصوص درشرايطي كه شماري از 

اند و با  تر از ديوار مصدق نيافته ي كوتاه، اين روزها ظاهراٌ ديواروابسته
ر ايران، براي ايرانياني كه بيشتر از هميشه از سنگيني بازنويسي تاريخ معاص

خطر و سهل و  اند يك راه بي بختك گونه استبداد و خودكامگي به جان آمده
هاي محترم  اند. اين آقايان و خانم بست يافته ساده براي برون رفت از اين بن

كوشند  اند و بي تعارف دارند مي درايران» خصوصي سازي نفت«خواهان 
 هاي نظري و تئوريك جور كنند.  ي چنين سرانجامي زمينهبرا

شان به سادگي اين  از فرمايشات اين آقايان كنار بزنيد، ادعاي ها را و اگرپيرايه
نكرده بود و اگر به » دولتي«است كه  اگر اين مصدق فالن و بهمان نفت را 

 قول عباس عبدي، ما هم مثل كره جنوبي و خيلي كشورهاي ديگر از نظر
ي غني نژاد مصدق به جاي بيرون راندن  منابع فقير بوديم، و يا به گفته

كرد تا با  هاي خارجي ديگر را دعوت مي ها از منابع ايران شركت انگليسي
 كنند، االن حتما وضع مان بهتر بود.» رقابت« ها  انگليسي

كند  مي» تاريخ ايراني«با  1389اي كه در اسفند  عباس عبدي در مصاحبه
استدالل گويد.  اش با استبداد و دموكراسي سخن مي اره نفت و رابطهدرب

آقاي عبدي و همفكرانش اين است كه بودن درآمدهاي نفتي دردست دولت، 
دچار  [ميان اجزاي مختلف جامعه] اين فرآيند مبادله«موجب مي شود تا 

هاي ساختاري ايجادكننده  شود و پاسخگويي و ساير زمينه اختالل مي
براي «شاه بيت ادعاهاي عبدي اين است كه ». برد سي را از ميان ميدموكرا

رسيدن به دموكراسي، مسأله نفت مانع و خاكريز مهم و اول است، چه بسا با 
 ،برداشته شدن اين خاكريز، تازه با موانع ديگر دموكراسي مواجه شويم ولي

راه » بدون عبور از خاكريز اين چنيني هيچگاه به دموكراسي نخواهيم رسيد
و خارج » مردمي كردن نفت از طريق انتقال سهام نفت به مردم«حل را هم 

» مردمي كردن«منظور از البته  كردن اداره آن از دست مديريت دولت است.
  سازي سال پيش براي جا انداختن خصوصي  30نيز هماني است كه حدوداٌ 

  
  

 Popular]» دار خلقي سرمايه« از و واگذاري ها ابداع كرده بودند و
Capitalism] اي در ايران رسماٌ و  روزها عدهگفتند. در واقع اين  سخن مي

  هستند. واستار واگذاري نفت به بخش خصوصيخ علناٌ
به كمك همكار عزيزمان احمد سيف با طرح  كوشش كرديم بر اين اساس

اندركاران بخش اقتصاد را در اين مورد جويا  ر تعدادي از دستنظ ،سئواالتي
  است.م، حاصل اين تالش شويم. آن چه پيش روي شماست

  
  هشت پرسش آرش:

براي رسيدن به دموكراسي، مساله نفت مانع و خاكريز مهم «شود  ادعا مي -
گاه به دموكراسي  و اول است و بدون عبور از خاكريز اين چنيني، هيچ

 ايد؟ آيا شما با اين ادعا موافق». رسيد نخواهيم
كاي آنها به نفت به جاي ماليات، ها و ات به نظر شما، استغناي مالي دولت -2
 درايران است؟ يا سدراه دموكراسيآ
شده است يا اين كه » بالي ايران«به راستي » طالي سياه«آيا نفت اين  -3

 هاي ديگري جست؟ علت بال را بايد درحوزه
ايد و اين مفاهيم را براي  موافق» استبداد نفتي«و » دولت نفتي« آيا با -4

 دانيد؟ رسيدن به دموكراسي درايران كارساز مي
مصيبت منابع «و شماري هم از » نفت استبداد زاست«شود  ادعا مي -5

 ايد؟ گويند. آيا با اين مباحث موافق سخن مي» طبيعي
تواند  دولتي مي چه نوع دولتي است؟ آيا چنين» دولت رانتي« - 6

 دموكراتيك هم باشد؟
اش از دست دولت خارج  باشد، آيا بهترنيست اداره» نفت استبدادزا«آگر -7

 شده و به بخش خصوصي واگذار شود؟
  ازديدگاه شما، علت سخت جاني استبداد و خودكامگي در ايران چيست؟ -8

  تحريريه
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  شدن نفت:  جهاني

    )1خواري در نظام سرمايه( رانت نفت و مقوله ي رانت تئوري ارزش،

  
  

  سيروس بينا
  
  

  
كند كه خود آن حكم را  ) ما را ملزم ميanalytic statementحكم تحليلي (

 synthetic... احكام تركيبي ( تحليل كنيم تا از حقيقت آن اطمينان يابيم
statementsهاي  شوند. نظريه رند كه تحليلي شمرده نمي) احكامي معنادا

ها  اند. آن بريم اغلب تركيبي فيزيكي كه ما براي فهمِ عالم امكان به كار مي
شود.  تواند محك زده  بيانگر نكاتي هستند كه تنها با نگريستن به جهان مي

احكام تركيبي از لحاظ منطقي ضروري نيستند. اين احكام حقايقي را در 
  كنند. يان مي كنند، در حاليكه احكام تحليلي چنين نميمورد جهان ب

  جان د. بارو
  )1991(تمام پديده ها هاي بيان  نظريه

                                                                                        
ود پـــاي اســـتدالليــــان چوبــــــين بـ  

كين بود                                                                                                                   پـــاي چوبـــــين سخت بي تم
  جالل الدين محمد مولوي

                                     )1273-1207(   
                                                                                                                                                                                                                 

  پيش در آمد
  

اين نوشتار حاصل چند دهه كوشش و پژوهش مستمر در ويژگي نفت و 
تخراج، تا كنون است. دوران دگرگوني هاي دوراني آن، از زمان كشف و اس

بندي اين دگرگوني ها، از يك سو به تاريخ تحول و نحوه ي عملكرد يكي از 
عظيم ترين انحصارات بين المللي در تاريخ سرمايه داري متكي، و از سوي 
ديگر به چگونگي فروپاشي اين انحصار و آغاز جهاني شدن نفت در رابطه با 

واسطه دارد. در اينجا، سعي نگارنده بر اين رقابت جهانشمول بازار، پيوند بال
است كه انتقال از نظام انحصاري به جهاني شدن (رقابتي) را در بخش نفت 
در فرايندي تاريخي و بر اساس عملكرد تئوري ارزش نشان دهد. اصل 

داري (و در نتيجه، شناخت درست از دوران امپرياليزم)  دورانبندي سرمايه
ي حركت  ي انباشت، فرم، و مدارهاي سه گانهنيز بر محور درك تاريخ

سرمايه استوار است. از اين رو، بدون آگاهي از عملكرد تئوري ارزش، هر 
گونه بررسي سياسي يا ايدئولوؤيك از مفهوم امپرياليزم نارسا، نيمه كاره و پا 
در هوا باقي خواهد ماند. بنابراين، اين بررسي ضمنأ كوششي است در نشان 

امپرياليزم لنيني در رابطه با تقسيم جهان ميان انحصارات  دادن مفهوم
امپرياليستي (در اينجا، نفت)، فروپاشي دروني اينگونه انحصارات، و نهايتأ 

كارتلي آنها. پس، تئوري - نقش انحصار شكن تئوري ارزش در دوران پسا
ارزش ماركس خود محكي است براي دوران شناسي سرمايه داري در كليت 

يز در تعيين حدود و مقطع هر دوره، منجمله دوران امپرياليزم، آن، كه ن
ي جدا  تواند تافته ي مقطعي امپرياليزم نمي كاربرد اساسي دارد. پس مقوله

  اي باشد.  بافته
ام كه امپرياليزم لزومأ معادل هر گونه عمل يا اعمال  چنين، نشان داده هم

ي است مشخص از  هامپرياليستي توسط قدرت هاي بزرگ نيست، بل مرحل

ي  ي آن. اين ادعا نه تنها با نحوه تاريخ سرمايه داري، و نه آخرين مرحله
انباشت و حركت ديناميك و فراگير سرمايه مغايرت دارد، بل خود از ديدگاه 

ي سرمايه داري را بر  روش شناختي ماديت تاريخ (كه پيش گوئي آينده
كند)  كامأل مردود است.  ي خاص ذهني تلقي مي هاي يك دوره اساس داده

باالترين مرحله سرمايه "دانيم، در ويژگي امپرياليزم، بمثابه  تا آنجا كه مي
ي او) چنين  ، خود لنين نيز (بر خالف ترجمه نادرست از عنوان نوشته"داري

ادعائي نداشته است، و اگر هم مي داشت به غايت نادرست بود. اين ادعاي 
گذار مجله  ديگران باب كردند. براي مثال، پايهناصواب و نافرهيخته را بعدأ 

، پال سوئيزي، انحصار را با درك نازل خود از تئوري رقابت مانتي رويو
به غلط جهانشمول كرد، و بدين ترتيب  "سرمايه انحصاري"ماركس در 

صريحأ تئوري ارزش ماركس را از مد افتاده و مربوط به سرمايه داري قرن 
حالي كه تعبير سوئيزي از تحوالت سرمايه داري از  نوزدهم اعالم نمود. در

هابسون (همان اقتصاد دان انگليسي كه مورد ارجاع مكرر لنين در 
هاست كه اين  بوده است) نيز فراتر نرفته. و بدين منوال سال امپرياليزم

در دهان اكثريت قريت به اتفاق چپگرايان راديكال و  "تخم لق"
ا شكسته، و آنان را، آگاهانه و يا ناآگاهانه، ي م هاي خودخوانده ماركسيست

ريشبند و برزخي تئوريك و ايدئولوژيك معلق نگاه داشته -و- در حالت كوسه
تواند صحت اين مدعا را با نگرشي، نه چندان  ي جدي مي است. خواننده

هاي ضد جنگ،  هاي مشترك چپگرايان دو آتشه و ليبرال عميق در ارزيابي
اهده، و لختي به ژرفاي فقر بينشي و مصيبت در همين چند ساله مش

  ايدئولوژيك ما بيانديشد.   -سياسي
اثري را كه در پيش رو داريد، اما، با انتخاب فشرده ترين (يعني متراكم ترين 
و پرتمركزترين فرم ابناشت سرمايه) سكتور اقتصادي جهان امروز، نه تنها 

نخستين اثري است كه (بر هايي اين چنين را مردود مي شمارد، بل  نظريه
، نفت: ماشين زمانو پس از آن   1985، اقتصاد بحران نفتمنوال كتاب 

) حقانيت كاربرد، عملكرد، و جهانشمولي تئوري ارزش ماركس را در 2011
بخش نفت در اين دوره به اثبات مي رساند. نتايج حاصله از اين نوشتار البته 

ملي بسيار دارد. براي مثال، كاربرد در جهان امروز كاربرد ايدئولوژيك و ع
تواند در فرايند بحث ميان  بازگشت به ماركس (يعني تئوري ارزش) مي

گرايان، در رابطه با اشغال عراق توسط آمريكا، و يا مساله ليبي و نظاير  چپ
آن، مفيد واقع شود. شناخت چگونگي تهي شدن دروني آمريكا، و چرائي 

ي تعرضي در  اعمال خودشكن و ابلهانه دست يازيدن پياپي به اينگونه
ي سياست خارجي، نيز در گرو بازگشت به درك دقيق تئوري ارزش  حوزه

باشد. اين است جوهر ماركسيسم؛  در ابعاد وسيع جهاني در دوران كنوني مي
اين است كليد درك جهاني شدن، نه توسل به دور باطل و هياهوي هاي 

آمريكا. بنابراين، هر گونه اصرار در  وار بر محور خودهمانگويانه و طوطي
) معلول(و نه، براستي،  عاملنماياندن سياست هاي نئوليبرالي به عنوان 

شدن در دست سوسيال دمكرات ها و ليبرال   گاوباليزاسيون كاري بجز ملعبه
كن، و در نتيجه آب در هاون -شيون-صاحب- با-و-خور-دنبه-گرگ- هاي با

گرايان پر هياهو و  د. خالصه، سخن من با چپكوفتن و اتالف وقت، نمي باش
تو به تقصير خود افتادي ازين در محروم/ از "راديكال اين قول حافظ است: 

   "كه مي نالي و فرياد چرا مي داري.
مجله افزون بر اين، و در خاتمه، دعوت مصرانه و پر مهر سر دبير گرامي 

با اين شماره ويژه، مرا بر ، آقاي پرويز قليچخاني در ارائه نظر در رابطه آرش
آن داشت تا با پاسخ گوئي به پرسش هاي زير، و نيز اندكي تغيير در 
صورتبندي اصل مقاله، مقوله ي نفت و شماري از پژوهش هاي مربوط به 
آن، و نيز گشايش نكاتي كه امروز در ايران بصورت معما در آمده است، را به 

احترام قلبي به  همگي دست  خواننده ارائه كنم. صرفنظر از عالقه و
خاني عزيز، خوشحالي من در اجابت اين  اندركاران اين مجله، بويژه قليچ

تكليف، با وجود بسياري از وظائف سنگين و تكاليف گوناگون ديگر و 
همچنين تدريس تمام وقت (و رمقي كه ديگر كمتر ياري مي كند)، اكنون 

ن هائي است كه چند سال دو چندان است. زيرا، اغلب اين پرسش ها هما
پيش توسط جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران براي من ارسال شده بود، و 
من در آن زمان بعلت فقدان وقت، و پس از آن بخاطر بگير و ببندهائي كه 

در ايران به وقوع پيوست، صالح  89در پسامد انتخابات كذائي تابستان 
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گرفتاري و يا خسران جاني نديدم با هر گونه تماس و پاسخگوئي باعث 
  كسي بشوم، و بناچار و بر خالف خواسته ي دلم لب فرو بستم.         

  س . ب
  

براي رسيدن به دموكراسي، مساله نفت مانع و خاكريز "ادعا مي شود  آرش:
خاكريز اين چنيني هيچگاه به  اول است و بدون عبور از اين مهم و

  اين ادعا موافق ايد؟. آيا شما با "دموكراسي نخواهيم رسيد
  

دانم اين عبارت از چه كسي است و در كدام زمان و  من نمي بينا:سيروس 
با اشاره با كدام مانع تاريخي ــ از قبيل انحصار استعماري انگليس بر نفت 
ايران، يا ويژه گي هاي تاريخي نفت در فرايند ملي كردن صنعت نفت، و يا 

. در حتا امپرياليزه كردن نفت ملي شده پ 28س از كودتاي سي. آي. ا 
و باز گرداندن محمد رضا شاه ــ نگاشته شده است. اما آنچه  1332امرداد 

مسلم است اين است كه نفت پديده اي است كه از بدو كشف و استخراج در 
رابطه اي تنگاتنگ با تحول و تكوين مناسبات توليدي، طبقاتي و اجتماعي 

خوانيد)  در ايران و جهان  زير ميه مرحله (كه شرح آن را در در س
دگرديسي شده است. بنابراين، اگر سخن از نفت استعماري است، مسلمأ 

گيرنده) تأ بايد تابع ظرف (يا پيكر در برنفت به مثابه مظروفي است كه قاعد
خويش باشد، و ما در اين صورت بايد نخست تكليف اين ظرف ــ يعني 

يران عظيم  بر سر راه مردم ساالري در ا مساله ي استعمار را، كه خود مانعي
كرديم. اما به سبب اينكه شريان نفت (يعني ثروت ملي ما)  بود، روشن مي

در دست عامل استعمار انگليس (سهامدار عمده در شركت نفت ايران و 
ي ما با  دئولوژيك كارتل) بود، راه مبارزهانگليس و حامي سياسي و اي

چنين، بايد توجه  گذشت. هم ملي كردن نفت مي أ بايد از قلمرواستعمار لزوم
داشت، افزون بر پيوند ارگانيك نفت و استعمار در ايران و ديگر كشورهاي 

ي جهان (بجز شوروي  ر اين دوران توليد نفت در مجموعهنفتي منطقه، كه د
) قرار داشت. 1928-1972سابق) هنوز  در انحصار كارتل بين المللي نفت (

ي كردن نفت در زمان نخست وزيري دكتر مصدق قدمي به همين جهت، مل
بود شجاعانه و استقالل طلبانه كه خود پيش شرطي اجتناب ناپذير در 

  جهت ايجاد مردم ساالري بشمار مي آيد. 
) ملي 1ي نسبتأ كليدي را مي توان نتيجه گرفت: ( از اين بحث دو نكته

نتيجه باز گذاشتن كردن نفت از يك سو، و تجديد امتياز انحصاري، و در 
دست استعمار، با دريافت چند شلينگ اضافي (به ازاء هر تن فروش نفت) از 

ي برخورد به استقالل، و پسامد  گر، لزومأ دو ديد متفاوت در نحوهسوي دي
) تنها در اين دوران 2گذارد؛ ( الي مردم ساالري، را به نمايش مياحتم

هاني شده) مي توان از مشخص تاريخي (نه در دوران نفتي كه اكنون ج
 "مانع و خاكريز"نفت، آنهم به اعتبار چيرگي استعمار در قالب آن، بعنوان 

  نام برد.  
است  "مانع"ش) نه پس مي بينيم كه نفت به خودي خود (و به اعتبار خوي

براي مثال، اگر كشور ما، بجاي نفت، مانند گواتماال موز  "خاكريز."و نه 
باز هم ما از گزند كودتا و يا چنگال قرارداد هاي  داشت، آيا تصور نمي كنيد

نمي توانستيم در امان بوده باشيم. اما انديشمندان  "موز"تحميلي انحصار 
) كمتر از موز به عنوان 1954گواتماالئي (در رابطه با كودتاي آمريكائي 

سخن گفته اند. چرا كه، آنان به نيكي دريافته اند كه  "خاكريز"و  "مانع"
ياسي ــ ودتا يا آن كودتا دقيقأ مولود مناسبات اقتصادي ــ ساين ك

اي است كه با  انحصار موز يا انحصار نفت  اجتماعي مستولي بر جامعه
عينيت (يا ماديت) پيدا مي كند، وگرنه موز يا نفت (صرفأ به مثابه ارزش 
مصرف) هيچكدام  بخودي خود تقصيركار (يا مانع)  نبوده و نمي باشند. و 

بت آشفته فكري ما هم در اين راستا غالبأ از عدم درك همين نكته مصي
  ظريف اما كليدي ناشي مي شود.  

براي آنان كه با تاريخ تحوالت ايران و تاريخ و اقتصاد نفت در ايران و جهان 
آشنائي دارند، مساله دگرديسي نفت بايد حائز اهميت باشد. با كارتل زدائي 

، تار و پود سياست هاي 1970سال هاي و جهاني شدن نفت در اوائل 
موجود استعماري و نو استعماري كه تا آن زمان از طريق  كانال كارتل 
فراگير بين المللي نفت تغذيه مي شدند، به تدريج از هم گسيخته شد. 
جهاني شدن نفت يك دگرگوني كيفي بود كه شبكه ي انحصاري كارتل را 

ا (و انگليس) را در رابطه با نفت متالشي و پاي بست سياست خارجي آمريك
براي هميشه در هم كوبيد. و به سبب عدم تعيين كنندگي كشورهاي صادر 

) در چگونگي قيمت گذاري و "اوپك"كننده (و حتا نقش جمعي آنان در 
فرايند  عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني، نه چسبيدن به دولت 

دست يازيدن به تعرض مستقيم هائي نظير عربستان سعودي و كويت، و نه 
و يا غير مستقيم و جنگ افروزي، كوچكترين كمكي به دولت آمريكا نمي 
كند. جهاني شدن نفت بدين معني است كه امروزه كنترل نفت فراتر از 
ظرفيت هر كشوري در جهان امروز است و ديگر غول سرمايه داري به بطري 

حال حاضر نفت نه شكسته ي استعمار مراجعت نخواهد كرد. پس در 
اجتناب ناپذير، و هر كس در اين زمان از اين  "است و نه خاكريز "مانع"

گونه اصطالحات استفاده كند، احتماأل بايد چشم بند عادت (يا بي خبري) 
به چشم داشته باشد؛ عادتي كه اكنون دامن بسياري از ليبرال ها و 

ثبات كرده ام، اكنون چپگرايان ما را سخت چسبيده است. چنان كه در زير ا
نفت جهاني شده نه در دست آمريكا است و نه انگليس و نه هيچ قدرت 
اليزال غيبي، به غير از چرخه ي بازار پيچيده و رقابتي نفت بر اساس تئوري 
جهانشمول ارزش ماركس. بنابراين، به مصداق يك مثل انگليسي، خنده ي 

  ل ماركس است. واپسين بر نظام سرمايه داري اكنون از آن كار
به طور خالصه تابع تحوالتي است كه از  "مساله نفت"در نظام سرمايه داري 

با مالكيت ذخائر زيرزميني، و رابطه با  ينحوه انباشت سرمايه، تنگاتنگ
 شأتدر جهان ن توليديفرماسيون طبقاتي، ماهيت دولت، ورشد مناسبات 

و متقابل با اين مصاحبه در مقاله ي زير، كه در ارتباط تنگاتنگ  .گيردمي 
قرار دارد، ويژگي هاي انكشاف و توسعه بخش نفت را ــ از دوران 
قراردادهاي استعماري و عملكرد كارتل بين المللي نفت تا دوران بينابيني 
شكوفائي مناسبات عيني بازار ــ تئوريزه و در چارچوبي تاريخي مرور خواهم 

ود حامل ايجاد جوانه هاي انكشاف كرد. همچنين، ، با ارائه ي دالئلي كه خ
سرمايه داري در بيشتر مناطق زير سلطه نفتي بوده، و نهايتأ به فروپاشي 

) انجاميده است، استناد خواهم كرد. افزون بر 1972كارتل بين المللي نفت (
اين، در پسامد اين فروپاشي، ويژگي هاي نظام قيمتگذاري رقابتي و رانت 

رايند جهاني اين رقابت تئوريزه، و نحوه ي عملكرد (اجاره) تفاضلي نفت در ف
اوپك را، به عنوان سازماني اجاره بگير، نه انحصار، در دوران پسا انحصاري 
جهاني شدن بطور كامل شرح مي دهم. بر اين اساس، مساله عمده ي نفت 
را مي توان در دگرديسي طبقاتي و اذغام اقتصاد كشورها ي نفتي در اقتصاد 

جو كرد. البته، در اين روند در آمد نفت مي تواند در كوتاه مدت جهاني جست
به حكومت يا حكومت هائي خودكامه كمك كند. اما، به گمان من استقرار 
دموكراسي (منظور همان دموكراسي طبقاتي است) اساسأ به شكلبندي 
فرماسيون طبقاتي (عامل عيني)، همراه با مبارزه طبقاتي جهت گسترش 

نابيني) اجتماعي ــ سياسي ــ مدني مابين دولت و جامعه نهادهاي (بي
  (عامل ذهني) منوط است، نه لزومأ به صنعت نفت.  

شمردن نفت، در رابطه با دوران كنوني، بيشتر ما  "مانع و خاكريز"بنابراين، 
را، با دورنمائي مجازي، به مخدوش نمودن عالج ديكتاتوري سوق داده، و 

بي به هر گونه مردم ساالري را با تشخيص احتماأل ممكن است دستيا
    نادرست به عقب بياندازد. 

به نظر شما، استغناي مالي دولت ها و اتكاي آنها به نفت به جاي  آرش:
به  "طالي سياه"آيا نفت اين  درايران است؟ يا سدراه دموكراسيآماليات، 
ه هاي شده است يا اين كه علت بال را بايد درحوز "بالي ايران"راستي 

  ديگري جست؟
 

چنانكه در بررسي زير نشان داده ام، مناسبات توليدي (شامل عوامل بينا: 
مادي و روابط اجتماعي) در سرمايه داري (به طور مشخص در بخش نفت) 
نقش تعيين كننده و دوران ساز دارند؛ البته مساله جانشيني درآمد نفت به 

ايجاد بخشي قابل مالحظه از جاي اخذ ماليات در طوالني مدت مي تواند به 
جامعه بيانجامد كه الزامأ از در آمد نفت تغذيه مي كند، و در عرصه 
پوالريزاسيون طبقاتي به عنوان رانتخوار از آن ياد مي شود. شماري از اين 
بخش را حتا مي توان در خدمت دولت رانتخوار (و ديكتاتور)  در آورد تا به 

و يا  عوامل  "بسيج"ه (مانند نيروهاي مثابه عامل ارعاب و سركوب جامع
  در ايران امروز) بكار گرفته شوند. اما هيچ يك از اينها به خودي  "سپاه"
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باشد، به شرطي  "دموكراتيك"خود نمي تواند باز دارنده ي ايجاد يك دولت 
 كه ساختار ديكتاتوري و عوامل دروني حامل آن در حال انحالل باشد.

از نفت تنها توسل به عامل جانبي است. زيرا، كاربرد بعبارت ديگر، سخن 
اين عامل خود به تضادهاي بالواسطه و دروني جامعه بستگي دارد، و در 
نتيجه مي تواند در مقاطعي تاريخي به اين تضادها بيش از پيش دامن بزند؛ 
چنانكه در فرايند فروپاشي رژيم شاه ديديم، ازدياد ناگهاني و تصاعدي 

به شدت به گسترش و تعميق پوالريزاسيون طبقاتي انجاميد، و درآمد نفت 
توامأ با شكاف هاي عميق سياسي و اجتماعي ناشي از تمركز نهادها و نحوه 
ي حكومتي، عينيتي چشمگير به انفجار احتمالي رژيم بخشيد. تا آنجا كه 
ژاندارم خايج فارس و مجري دكترين نيكسون در منطقه، يعني محمدرضا 

من نيز پيام انقالب "والنه به زبان آمد و ناچار و العالج اعالم كرد: شاه، خج
و يكي از اطرافيان او در دربار، يا از اربابان او در واشنگتن،  "شما را شنيدم.

پا پيش نگذاشت كه شجاعانه شرف حضور پيدا كند و به وي صريحأ بگويد: 
كسي   "گفتي. اعليحضرتا گل گفتي، اما بسيار بسيار دير و اندكي شُل"

نبود كه چرائي و چگونگي اين عزيمت ذلت بار و بي بازگشت را در فرايند 
واقعي آن به اين فرزند بي نواي پاكس آمريكاناي در حال فرو پاشي توضيح 
دهد. تمركز بي حد و حصر حاكميت سال هاي پاياني حكومت كودتائي وي؛ 

ــ ساواك ــ  يعني  اختناق استخوان سوز و اثرات جنايتبارحزب واقعي او
همان سازمان جهنمي امنيت كه تمامي تعليمات و وظايف اصلي خود را در 
كاربرد داغ و درفش از كارشناسان آمريكايي و اسرائيلي آموخته بود؛ ترس 
مداوم حكومت او، حتا از عناصر ليبرال بي ضرر و بي استخوان در دهه هاي 

و حركت به درد بخور مدني  ؛ كشتن هر گونه نهاد، سازمان،1350و  1340
جهت ابراز نظرات سياسي؛ تحميل و كشاندن بهترين فرزندان نسل من به 
مبارزه زيرزميني و مسلحانه و فراهم آوردن عينيت (و بلي حقانيت) براي 
اين نوع مبارزه؛ و باالخره نقش هم آهنگ كننده ي نفت در تعميق 

را تمامأ بايد در كنار هم  پوالريزاسيون طبقاتي و ازدياد شكاف هاي سياسي
و در بستر تحوالت ارگانيك ايران و جهان در اين دوران به حساب اورد. در 

  اينجا، نفت نه تنها اثر بازدارنده نداشت بل خود عاملي تحول انگيز بود. 
در اينجا بگذاريد بپرسم، با دستيابي به اين همه مشاهدات تاريخي و دانسته 

ري ارزش ماركس در بخش نفت، چرا بايد از هاي موجود در عملكرد تئو
نقش تحول زاي نفت به مثابه عاملي بازدارنده سخن گفت. چرا بايد نفت را 

گونه مكانيكي ارزيابي كرد؟ چرا رابطه توزيع در آمد ملي را (تا آنجا كه  اين
شود) بايد جدا و بي رابطه با  به اخذ ماليات يا عدم اخذ ماليات منجر مي

د ارزش (و نقش پوالريزاسيون آن در جامعه) به حساب آورد؟ فرايند تولي
ي  چرا نبايد كل ماجراي رانت (يعني اجاره تفاضلي نفت) را در رابطه با نحوه

توليد ارزش (كه خود اهرمي در جهت پوالريزاسيون طبقاتي) مورد بررسي 
سر قرار داد؟ مگر حكومت آربنز در گواتماال نفت داشت ــ در آنجا مساله بر 

تصميم به سرنگوني آن گرفت؟ مگر  1954بود ــ كه آمريكا در سال  "موز"
خود  "مساله موز"تا كنون كسي به مردم گواتماال بشارت داده است كه اگر 

توانستند صاحب حكومتي دمكراتيك بشوند؟ مگر  را حل كرده بودند، مي
ن گرفت؟ پس چرا و چگونه همي سرهنگ قذافي از مردم ليبي ماليات مي

اي خود  مردمي كه به تازگي و آهسته آهسته در حال ترك مناسبات قبيله
اند، و اكنون  تمتع از نفت در ليبي چشم پوشيده "دام"مي باشند يكباره از 

(منظور من علت قيام مردم ليبي پيش از دخالت نيروهاي ناتو است) جان 

هره نمي كنند؟ مگردولت نروژ از در آمد نفت ب به كف صحبت از آزادي مي
اي رانتخوار نيست؟ پس چرا دولت نروژ،  برد؟ مگر همين دولت نيز تا اندازه

 "بسيج"مانند دولت ايران، احتياج به اجير كردن جيره خواراني مانند عوامل 
ندارد؟ پس مي بينيم كه، اوأل، نفت  "سپاه"و يا عناصر ادباري مانند عناصر 

به سان شمشيري دو دم كمر (به مثابه يك رابطه اجتماعي) گاهي اوقات 
شكند. ثانيأ، اينگونه تفاوت هاي كيفي ربطي به داشتن يا  ديكتاتور را هم مي

  نداشتن نفت، و اين كه نفت در دست دولت است يا نيست، ندارد. 
ام مفاهيم الزم جهت درك  براي آشنائي بيشتر، در اين مقاله سعي كرده

هاني شدن مناسبات ي نفت، تحول ارگانيك آن با دوران ج مقوله
داري،  نقش تئوري ارزش ماركس در شناخت نفت، و نيز گذار نفت  سرمايه

هاي استعمار كهن و استعمار نوين را به  ي دوران جهاني شده از برهه
چنين، با بسط تئوريك، همراه با شواهدي  هنجاري منظم شرح دهم. هم

لي (و رد گم كن)، تاريخي و عيني، سعي كرده ام اين انگاره و ادعاي ليبرا
، را كه اكنون در سر هر كوي و برزن براه "جنگ براي نفت"يعني هياهوي 

گرايان راديكال را هم از راه بدر كرده است، از ريشه  افتاده، و متأسفانه چپ
رد نموده، و با منطق ديالكتيك، تئوري ارزش، و ماديت تحول تاريخ، چرائي 

 آن بازگردانم. جنگ افروزي آمريكا را به علل واقعي 
و اين مفاهيم را  ايد موافق "استبداد نفتي"و  "دولت نفتي"آيا با آرش: 

نفت "«ادعا مي شود  براي رسيدن به دموكراسي درايران كارساز مي دانيد؟
سخن مي گويند.  "مصيبت منابع طبيعي"و شماري هم از  "استبدادزاست

   آيا با اين مباحث موافق ايد؟
  

مفهومي است كه وابستگي قابل مالحظه بودجه دولت  "دولت نفتي"بينا: 
به درآمد نفت را مي رساند. همين طور، تراز پرداخت هاي كشور، اعم از 
صادرات، واردات، سرمايه گذاري، و در نتيجه قسمت اعظمي از اندوخته 
هاي ارز خارجي، عمدتأ از در آمد نفت ناشي مي شود. اگر چه اين گونه 

غال و صرف نيروي كار (حتا به منظور صادرات) كشورها از لحاظ اشت
كاالهاي متعددي را در داخل توليد مي كنند، اما سهم توليد و صادرات نفت 
در درآمد ملي آنان بسيار چشمگير است. از اينرو در سطح بين المللي از اين 

نام برده مي شود. اما فرق  "اقتصاد تك محصولي"گونه كشورها با عنوان  
درآوردي و رمانتيك، يعني -ين تعبير اصطالحي و آن تفسير مناست ميان ا

اين تفسير به همان اندازه سطحي و گمراه كننده است كه  "استبداد نفتي."
(از كتابي به همين عنوان، نوشته  "طالي سياه، يا بالي ايران،"ما عبارت 

) را، كه در فرايند ملي كردن 1329ابوالفضل لساني، تهران: نشر سپهر، 
نعت نفت و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق حكايت شكست را مي ص

سرايد، گردزدائي كرده و مثأل با ماشين خيالي زمان به آن زمان بازگشته 
باشيم. البته كاري كه مصدق كرد خود كارستاني بود ، اما پس از شكست و 

و  هاي ليبرال مĤبانه بهه نفت ، از آن پس مقلدان با ندامپرياليزه شدن دوبار
دانستند. اينان (با مخدوش كردن  "بالي ايران"ژست هاي رمانتيك نفت را 

هاي مشخص تاريخ هم نفت را، هم جامعه را، و هم  هاي كيفي دوران تفاوت
جهان را ايستا مي پندارند، لذا براي آنان زمان همان و تعبير هم همان 

دانسته مفهوم عبارتي است كه دانسته يا ن "استبداد نفتي"است. بهر تقدير، 
ي نفت پنهان نموده، و هر گونه كنكاش و ريشه يابي  استبداد را در زير سايه

كشد. با  بست مي براي رهاشدن از اين تركيب ناهنجار و ناهمگون را به بن
دنبال كردن تحوالت، دگرديسي، و جهاني شدن بخش نفت (كه شرح آن در 

هد بود به پوچي اين گير خود قادر خوا زير مندرج است) خواننده ي پي
  عبارت و پوكي انديشه حامل آن پي ببرد. 

در پاسخ پرسش شما، من نه تنها با اين نگرش موافقتي ندارم بل اين گونه 
ها را جملگي در جهت انحراف از موضوع اصلي، و صرفأ در روند  بحث

انگارم. براي  هاي ديكتاتوري در ايران و در منطقه مي الپوشاني ماهيت رژيم
ال، چگونه قيام اخير خياباني مردم در ايران و كودتاي خامنه اي ـ مث

احمدي نژاد در تابستان دو سال پيش، و يا  چگونگي دگرديسي اين رژيم را 
در هيأت رژيمي شبه نظامي/ فاشيستي مي توان به گردن نفت انداخت؟ در 

ان گيري اخير رژيم شايد نقش نفت را بتوان به عنو اين فرايند و در شكل
كاتاليزر ذكر كرد. و از لحاظ روش شناختي دقيقأ فرق نگرش علمي و ديد 

هاي علمي، چنان كه در بررسي  سطحي و آميانه در همين است. در پژوهش
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طور با حدس و  توان همين ام، رابطه علت/ معلولي را نمي زير نشان داده
ه تقريب و عاري از دقت ديالكتيكي كشف كرد. پس پژوهش بايد كرد، ن

شرط كوشش مبارزاتي و  گمانه زني و رمل و اسطرالب. زيرا پژوهش پيش
استبداد "راه ياب حقيقت است. و حقيقت اين است كه به راستي عبارت 

با توسل به دور باطل زنگار استبداد را با لعاب نفت استتار مي كند.  "نفتي
جنگ " پس در اين قضيه افسانه سرائي دست باال را دارد، و به قول حافظ:

   "هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند.
مصيبت نيست؛  "منابع طبيعي"ي دوم پرسش: داشتن  اما در مورد نيمه

مصيبت نخواندن تاريخ و تكرار هزارباره ي آن است؛ مصيبت دنباله روي 
ضد "كوركورانه از ارتجاع منجمد و واپسگراي مذهبي است؛ مصيبت 

خواندن خميني و دادن پر و بال به اين شَبح مشروطه ستيز و  "امپريالست
اهللا است؛ مصيبت درك نازل از مفهوم امپرياليسم و  نابهنگام شيخ فضل

گرايان ما  ي بسياري از چپ هاي چپ نمايانه و خود همانگويانه عرض اندام
و است؛ مصيبت عدم ايجاد سازماندهي مستقل در تمامي سطوح طبقاتي 

هاي مبارزه در جزء جزء فضاي مدني  غفلت فراگير در بكارگيري انواع فرم
جامعه است. مصيبت ما اين است كه ما همه خداوندان تاكتيك هستيم، اما 

دانيم. قبول نداريد؟ بگذاريد ار شما بپرسم،  چيز زيادي از استراتژي نمي
نمونه از ما در  كدام يك از ما، كدام گروه از ما، كدام سازمان از ما، كدام

هاي  عرض اين سي و چند سال يك برنامه ي مشخص درازمدت با هدف
اي، قابل لمس و قابل سنجش (يعني علمي و عملي) براي  دقيق مرحله

ايم؟ كدام سازمان؟ كدام  دگرگوني واقعي سياسي ــ اجتماعي جامعه داشته
فرايند خيزش حزب؟ كدام گروه؟ براي اثبات اين مهم چرا راه دور برويم؛ به 

كذائي  "انتخابات"ي خياباني كه در پاسخ به  فراگير همين قيام گسترده
اتفاق افتاد، نگاه كنيد ــ اين گوياترين آزمون ما است.  89رژيم در تابستان 

موج عظيم حركت مبارزاتي و خودجوش مردمي فراز شد؛ موج عظيم 
كار،  ، غفلتحركت مبارزاتي و خودجوش مردمي فروكش كرد، وما غافلگير

هاي رنگارنگ  و ارگان هاي  واكنشي و خرده كار، تنها با حرف در وبالگ
ي خود رجز خوانديم و به اوج رسيديم. اين است  پاكيزه و شسته رفته

ي ما ــ اين است بود يا نبود استراتژي ما. اين  ي تشخيص و مبارزه كارنامه
ت يا عدم شناخت ما از است هنجار تعليمات مبارزاتي و مهمتر از همه شناخ

جامعه مان. و زماني هم كه دو كلمه حرف حساب، دو كلمه انتقاد سازنده، 
دو كلمه ي كليدي تئوريك مي شنويم كه به گوشمان ناخوش آيند مي 

ي قباي انقالبي ما نيز بر مي خورد. ما در خرداد  آيد، تازه به تريشه
ت است؛ اين است نجنبيديم تا باالخره شهريوري شديم. اين يك حقيق

  ي ما ــ  مصيبت اين است.  ي سي سال مبارزه كارنامه
پرسيد آيا مصيبت ما برخوداري از منابع طبيعي است، و من باز پاسخ  باز مي

هاي مكرر چپ نمايان  مي دهم: خير. زيرا درد ما درد نفت نيست؛ خيانت
ايق تاريخي و رنگارنگ به كنار، درد ما را بايد در ژرفاي مبارزات طبقاتي، حق

شكست هاي تلخ گذشته، و در رابطه با چارچوب فرماسيون اقتصادي ــ 
سياسي ــ اجتماعي كشورمان جستجو كرد. مصيبت ما نداشتن نهادهاي 
گسترده ي مردمي است، و اين خود به شناخت مناسبات عيني از جامعه ما 

در هاي اين درد مشترك را مي توان  بر مي گردد. براي مثال، نشانه
خواندن دوران خون ريز  "طالئي"همسنگ انگاشتن مصدق و احمدي نژاد، 

خميني، و پنهان شدن خائفانه در قفاي توده هاي جان به كف در همين 
محدوده ي زماني اخير پس از اين بگير و ببندها به خوبي مشاهده كرد. اما 

هنوز  گرايان به اصطالح راديكال ما از اين هم فرا تر است. ما مصيبت چپ
مفاهيم مرده و سنگ شده ي گذشته را در عملكرد هاي امروزين خود قرقره 

گرايان مخالف و چپ نمايان موافق احمدي نژاد  كنيم. كافي است از چپ مي
در فرايند همين انتخابات كذائي بپرسيد، از لحاظ تئوريك ـ تاريخي، تئوري 

  د. امپرياليزم شما چه فرقي و يا اختالفي با يكديگر دارن
گونه فرقي با هم  پاسخ به اين پرسش كاري ساده است ــ اين دو هيچ

ندارند. اين است مصيبت، نه داشتن يا نداشتن نفت. فرهيختگان ما هنوز به 
دانند كه به كجا مي  سختي مي دانند كه از كجا آمده اند، و تقريبأ هيچ نمي

هاي ما  . مصيبتروند، چه رسد به اينكه بدانند اكنون جهان به كجا مي رود
ي  گناه) طبيعي درحيطه همگي از اين قماش است ــ نه داشتن منابع (بي

نيست؛ مصيبت ما رژيمي است  "دولت نفتي"كشورمان. مصيبت ما وجود 

كه با زد و بندهاي اطرافيان خميني با آمريكا يكباره بر موج انقالبي مردم ما 
ان كاري را كه امپرياليزم سوار شد، و سر بزنگاه و در آن مقطع انقالبي هم

طلبيد، با دست  گير و از نفس افتاده ي آمريكا بدون دخالت دست مي غافل
اهللا به ثمر رسانيد. اگر چه بعدأ پس  ي شيخ فضل اين شبح گور گم كرده

مانده هاي همين رژيم متعفن نيز براي آمريكا مساله شدند. آري، مصيبت 
ا نداشتن رژيم و حكومتي اين است؛ مصيبت ما نفت نيست؛ مصيبت م

مردمي است. بنابراين، گمان من بر اين است كه هر دولت رانتي نيز اگر در 
چارچوب قانون عمل كند، و با طبيعي ترين اعتراض شهروندان حقوقمند 
خود بساط داغ و درفش نگسترد، و در نتيجه از سايه لرزان خويش، مانند 

خواهد بود به وظايف خود در همين جمهوري جهل و جنايت، نهراسد، قادر 
قالب متعارف مردم ساالري جامه ي عمل بپوشاند. چنين دولتي اگر چه 
ارگاني است طبقاتي و متعلق به سرمايه داري، اما اين ظرفيت را دارد كه 
رانت نفت را صرف پشتوانه زندگي شهروندان خود بنمايد، چنان كه امروز 

  دولت نروژ نيز چنين مي كند.     
باشد، آيا بهترنيست اداره اش از دست دولت  "نفت استبدادزا"گرا آرش:

  خارج شده و به بخش خصوصي واگذار شود؟
  

هاي شرطي معموأل بحث را از هنجار واقعي خود  پرسش پاسخ اين گونه بينا:
كند كه واقعيت بيرون  اي مي گو را وادار به قبول معادله خارج نموده و پاسخ

ز جنس مقوله مورد اثبات است ــ همسنگ عبارتي از ذهن را ــ كه خود ا
گوي  فرضي كه صرفأ نتيجه تراوش ذهن است بنمايد. به عبارت ديگر، پاسخ

كه به چگونگي وجود حقيقت بيرون از ذهن بيانديشد،  زبان بسته بجاي اين
موظف است به احتمال وقوع شرطي خالف حقيقت، كه در شكم جمله 

 "اگر نفت استبدادزاست،"ر اينجا، عبارت تعبيه شده است، پاسخ دهد. د
را مي طلبد، و گزينش بخش  "پس بايد آن را از دست دولت خارج كرد"

خصوصي جهت واگذاري ذخائر نفت به طرزي اتوماتيك در دستور كار قرار 
 "نفت استبدادزاست،"كند كه  مي گيرد. به همين جهت كسي كه قبول مي

انديشد كه خصوصي  ي اندكي نميدر مقابل اين منطق اتوماتيك و جزم
سازي در بخش نفت چه معني مي دهد، و در اينجا چه چيز را بايد 

انديشد كه آيا سخن از خصوصي كردن  خصوصي كرد. به عبارت ديگر، نمي
هاي نفتي به بخش خصوصي جهت بهره  ي محدود و مدت دار ذخيره اجاره

حبت از انتقال هاي نفتي مشخصي است. يا اين كه ص برداري از ميدان
مالكيت جمعي (يا ملي) ذخائر نفت به بخش خصوصي است، كه در اين 

صورت مالكيت نه تنها يك نسل و دو نسل بل مالكيت ملي نسل هاي آينده  
  نيز در طبق اخالص به بخش خصوصي واگذار مي شود. 

اگر مقصود از خصوصي كردن  ِشق اول است، هنوز نقش دولت به مثابه 
بع ملي به خودي خود باقي خواهد بود، و اين خود موجوديت كارگزار منا

اجاره يا رانت ذخائر نفتي رابطه دولت رانتخوار و بخش خصوصي را در بطن 
گذارد؛ و اين همان است كه حتا در خود آمريكا (يعني خداوند  به نمايش مي

خصوصي سازي در جهان) نيز در رابطه با مالكيت عمومي ذخائر نفتي در 
هاي غير خصوصي و در دست دولت آمريكا مصداق دارد. پس از اين زمين 

جنبه، دولت آمريكا نيز دولتي رانتخوار است.  اما اگر مقصود از خصوصي 
سازي زدودن مفهوم اجاره (يا رانت) نفت و فروش (يا انتقال) مالكيت 
عمومي ذخائر نفت (يعني ثروت ملي) براي هميشه به يك مشت سرمايه دار 

است، بايد خاطر نشان كنم كه اين عملي است بس احمقانه كه خصوصي 
توان انتظار داشت. زيرا، به راستي  ترين ابلهان جهان هم نمي حتا از كودن

هاي سال كارتل  اي است كه سال اين عكس برگردان همان برنامه
(خصوصي) استعماري نفت دست اندر كارش بود، و با بستن قراردادهاي 

رزمين هاي وسيع نفتي عمأل صاحب نفت كشورهاي طوالني و كنترل س
  صادر كننده نفت بود. 

تنها فرق آن كارتل استعماري و اين نوع خصوصي سازي اين است، كه از 
كرد، زيرا در  عمل مي "تر دلسوزانه"لحاظ شدت غارت كارتل نفت كمي 

چارچوب استعماري كارتل اقأل چيزكي به عنوان بهره مالكانه به اين 
، منجمله ايران، تعلق مي گرفت، و نيز هر چند وقت يكبار در تمديد كشورها

اين قرارداد هاي استعماري طوالني نمايندگان كارتل نفت (براي مثال، در 
ايران پيش از كودتا نمايندگان انگليسي شركت، و پس از كودتا نمايندگان 



  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

 ٢٤٥  107ي  آرش شماره

ه كردن نشست، و احتماأل با اضاف مختلط كنسرسيوم) با آنان به مذاكره مي
كرد.  تر مي شماري شلينگ انگليسي، يا سنت آمريكايي، معامله را چرب

اكنون مجسم كنيد بخشي كه حاوي سرمايه خصوصي است، و بدون هيچ  
حساب و كتابي با سرمايه هاي جهاني شده و جهان سرمايه در رابطه مي 
باشد، اكنون مالك ثروت ملي ايران است، و در مقابل مردمي كه صاحب 

اي جز مكيدن سماغ ندارند. افتادن به دام اين  لي اين ثروت هستند چارهاص
گونه الطائالت به جهت اين است كه نه عوام و نه خواص (به اصطالح 
متخصصين) دانش الزم را در رابطه با مفهوم رانت (اجاره تفاضلي) نفت، 
فرق ميان مناسبات مالكيت عمومي و خصوصي، مفهوم مالكيت دولتي، 

، ندارند. به "اوپك"نرخ سود و رقابت در سرمايه داري، و حتا مفهوم  مفهوم
همين علت است كه ما با شتاب و به دليل ادغام نابجاي مفاهيم رانتخواري 

  "ريزيم. نوزاد را با آب حمام بدور مي"و ديكتاتوري، بقول مثل انگليسي: 
سخت "و  است "پاي چوبين"ها  سراسر  پس مي بينيم كه اينگونه استدالل

   "بي تمكين.
از كدام انديشه تراوش مي كنند و  "رهنمودها"بايد توجه كرد كه اين گونه 

يا از لحاظ سياسي از كجا آب مي خورند. خاطرم هست چندي پيش فردي 
كم سواد، خودمحور، و يا شايد هم فرصت طلب در جائي عنوان كرده بود، 

در دست اين دولت  اگر مصدق صنعت نفت را ملي نكرده بود حاال نفت
(منظور دولت احمدي نژاد است) نبود ــ مرحبا به اين همه هوش و ذكاوت! 
از ديدگاه من، علت سخت جاني استبداد و خودكامگي در ايران به خاطر 
نفت (يا ملي كردن نفت) نيست. مرور بر علل اصلي خودكامگي در ايران 

نشست و شايد البته در محدودهي اين مقال نمي گنجد و خود محتاج 
  نشست هائي ديگر است.    

  
  
  
  
  
  
  
  

  نگاهي به مقوله نفت
آميز نيست اگر بگوييم در دوران كنوني، هيچ كااليي بيش از نفت  مبالغه

چنين به خود معطوف نكرده است. با اين همه، نفت  ذهن مردم را اين
ي  همچنان در رمز و راز باقي مانده است، اگر نگوييم در گفتگوهاي روزمره

سان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده يكسره نادرست  مردم به يك
تشخيص كافي در  همه رمز و راز همانا عدم فهميده شده است. يك علت اين

تكامل تاريخي نفت است. علت ديگر، شايد پيچيدگي كنش متقابل سرمايه 
ست كه گونه ا االرضي ذخائر نفت باشد. به اين در بخش نفت و مالكيت تحت

بهره از پيچيدگي و نيز  تكه از نفت، بي بنياد و تكه ديدگاه و بررسي سست
فارغ از واقعيت و تاريخ تكاملي آن، به ايجاد و فزوني اين رمز و راز كمك 

آيين  هاي درست انداز تاريخي نيز در مكتب كند. همين نبود چشم مي
)orthodox) و دگرآيين (heterodoxورد كه خود بر خ ) اقتصاد به چشم مي

هاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيك  ها و نگرش سياست عمومي، رسانه
  گذاشته است.

ي خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و  كوشيم از شالوده ي مطلب، مي در ادامه
اش نشان  شدن نهايي ي رشد آن تا جهاني ي اوليه تكامل نفت را از مرحله

 تركيبي،كنيم با ايجاد چارچوبي  مي دهيم. در ضمن به اين ترتيب تالش
االرضي ذخائر نفت را دنبال كنيم و  كنش متقابل سرمايه و مالكيت تحت

ي  ) نفت را در گسترهdifferential rentيا اجاره تفاضلي (  هاي رانت پويش
چنانكه در زير روشن خواهد شد، بيان تئوريك ما و  جهان تشخيص دهيم.

ي كيفي با انديشه اقتصاددانان چپ و راست ماهيت واقعيت مورد بحث، فرق
ترين وجه  در عميق شناختي خود دارد، زيرا اينان هر دو از لحاظ روش

روي  اند. دنباله آيينيِ رقابت اقتصادي شريك و سهيم ي درست نظريه
بندي نابجاي  ويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيف ي چپ، به شبهه بي

اصطالح راديكال از  ي اين بخش به كوركورانه توان از تعهد آن، را مي
اين بخش نسبت به   ي آييني تشخيص داد، اما احتياط نسبتاً هشيارانه درست

آييني (مانند به اصطالح وابستگي به نفت وارداتي  پيامدهاي سياست درست
توان در ارزيابي حفاري جهت  ) را مي"ي استقالل نفتي پروژه"يا تمايل به 

ي قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و  در منطقهاستخراج نفت 
تا به اصطالح بررسي علّت تجاوز  )ANWRطبيعت وحشي در آالسكا (

؛ براي پاسخ 2004، 2003آمريكا به عراق و چرايي جنگ مشاهده كرد (كلر 
 ب رجوع كنيد).2004الف، 2004به بينا 
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طور مكفي  يت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كه آيا بهموفق
شناسي مناسب، منسجم و شفاف متكي بوده يا خير. در اين مقاله  به روش

ويا آنچه  )axiomatic approachدقت شده است تا از رهيافت بنيادانگار (
، نظرورانه تشبيه مي كند "استدالليان"مولوي آن را به پاي چوبين 

)speculativeنشانِ تحليل اقتصادي  وار سرشت ) و مكانيكي كه به طور نمونه
 "اگزيوم"به عبارت ديگر بنيادانگاراني كه با آيين است اجتناب شود.  درست

شروع به استدالل و در نهايت مبادرت به فرضيه سازي مي كنند از احكام 
اشت. پس تحليلي (و لزومأ احكام استداللي) پا فرا تر نمي توانند گذ

بنديِ بنيادانگارِ بازار (يعني دورِ باطل  آل تقسيم كوشيم تا از طيف ايده مي
آيين و  هاي اقتصادي درست طيف رقابت ناب و انحصار ناب) كه در مكتب

ي عزيمت  دگرآيين مشترك است، دوري جوييم. يك پژوهش علمي، نقطه
ما پديدار انضمامي دهد. ا ي پديدار واقعي (انضمامي) قرار مي خود را مشاهده

پذير نيز از وحدت تعيني متنوع و پيچيده ساخته شده است كه در  و مشاهده
ي ورود. بنابراين، اگر بخواهيم به  واقعيت خود يك پيامد است: يعني نقطه

ي » كل آشفته«پردازي كنيم، بايد در پيچيدگي اين  طريق علمي نظريه
، نه "جامه كني"و  سازيانضمامي دست به ساده كردن و تجريد (برهنه 

)، يعني تهي سازي و ذهني گرائي به مثابه روش هاي بورژوا مĤبانه
تر  شده و ساده فرض هاي پيش سازي، بزنيم تا (در قلمرو انديشه) مقوله مفهوم

(تجريدي يا برهنه) را كشف كنيم كه خود در پس روبناي اين تعين نهايي 
پذير را ــ از  ي مشاهده پديدار اوليه قرار دارند. با اين همه، اگر نتوان اين

تر و تجريدي ــ در انديشه از نو ساخت، اين تجريد  طريق اين مقوالت ساده
ناقص باقي خواهد ماند. بنابراين، به اين ترتيب است كه سفر مضاعف (يعني 

ناپذير و  پذير به تجريدي مشاهده رفت و برگشت) حركت از انضمامي مشاهده
پذيرد. اساس هر  پذير در انديشه صورت مي مامي مشاهدهبرگشت به اين انض

گونه برخورد خالقِ ديالكتيكي و علمي نيز بر منوال همين سفرِ دو سويه 
  قرار دارد.

راستي خود از حقيقت بنيان يافته است، يك امر  چنين تجريدي، كه به
  تقريب«بنيادانگار (نظرورانه) نيست؛ تقريبي نيست كه از طريق فرايند 

بورژوامĤبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع يا  ي خرده»درپي يپ
كه از طريق تصاحبِ  واقعيذهن كودن نيست؛ اين دقيقاً تجريدي است 

پژوهش توسط انديشه، ميانجي قرار گرفته است.  واقعيي انضمامي و  ابژه
 برداشت«كند، با ورود به اين سفر (ديالكتيكي)،  چنانكه ماركس عنوان مي

بدل » يافته] تماميتي غني از تعينات و روابط بسيار [نظم«به » آشفته از كل
، همچنين رجوع شود به 108ـ101، صفحات 100، صفحه 1973شود. ( مي

دانيم كه ماركس به  ). مي570ـ561، 28ـ25، صفحات 1977روزدولسكي 
ي  اين دليل از هگل انتقاد كرد كه وي تشخيص نداده بود كه بازسازي ابژه

واقعي در انديشه حيات و علّت وجودي آن را باعث نمي شود. برعكس، اين 
سازي  ي مفهوم واسطه ي واقعي (انضمامي) است كه خود خاستگاه بي سوژه

تواند به مفهوم تبديل شود ــ البتّه مفهومي  است كه نيز از طريق تجريد مي
درك از طريق اي از جنس انديشيدن بوده و در نتيجه قابليت  كه خود مقوله

هاي  ذهن در آن مستتر است. اين نقد همچنين نقدي است بر ديدگاه
آليستي و امپريسيستي گوناگون (دو قطب متقابل يك نگرش)، از  ايده

آليسم حاكم بر  مندانه گرفته، تا ايده پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روش
بنابراين، اقتصاد.   علوم اجتماعي و سياسي، به ويژه در مكتب نئوكالسيك

آل، بنيادانگار،  سازي ايده يك روش علمي ديالكتيكي الزم نيست به مفهوم
هاي  انگاشت اي از پيش )، يا درواقع، به مجموعهimaginaryپنداشتي (
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ها ــ و نقش  انگاشت الساعه وابسته باشد. در اين روش، پيش دلبخواه و خلق
ي خود  روني و بالقوهعنوان اثرات د ها در تئوري ــ را بايد به ممكن آن

ي تخيالت ابتكارآميز و يا نامشعشع اين و آن. به بيان  مفاهيم ديد، نه زاده
شناسي ماترياليستي، نقطه عزيمت ما همانا خود  ي اين روش ديگر، بر پايه

داشت كه بتواند توسط خود ذهن دراكه  ي واقعي است، با اين چشم سوژه
)perceiving mind اي باشد كه در  دراكه  ي ذهن چكيده) درك شود، نه آنكه

بشود. از اين عبارت  ي واقعيت، بر واقعيت موجود تحميل  جستجوي نظرورانه
ها  ) پديدهform of appearanceاگر شكل پديداري («معروف ماركس كه 

، 1991» (بود شان منطبق بود، ديگر احتياجي به علم نمي مستقيماً با ذات
شده است؛ با اين همه معناي اين فراز كه ) تفسيرهاي متعددي 956صفحه 

شده و همچنان ورد زبان افراد اهل فّن است، امروزه در نزد بسياري  بارها نقل
  هاي خودخوانده معناي واقعي خود را از دست داده است. از ماركسيست

هاي  موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است كه معنا، گرايش و پويش
تمركز و تراكم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر  را با وجودواقعي رقابت 

هاي  گيرد، و اينكه آيا تكامل صنعت جهاني نفت، با وجود تكوين رانت مي
تواند درون طيف بنيادانگار رقابت نوكالسيك سنجيده شود  تفاضلي نفت، مي

شناسي در اين مقاله، بررسي تكامل توليد نفت در  يا خير. موضوع ديگر روش
شدن  راحل تاريخي خاص و قابل تشخيص، يعني از كارتليجريان م

فرامليتي، است. در همين رابطه، تجريد واقعي در اينجا   المللي به رقابت بين
ي سرمايه و مالكيت  در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني تكاملي و رابطه

يابد ــ  ارضي ــ  كه در اين بخش در ماديت ذخاير زيرزميني نفت تجسد مي
جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد. در اينجا جهان نفت كنوني در 
ي تاريخي آن  مشاهده، كه پيامد اين تكامل است، با بقاياي گذشته قابل

هاي تجريدي خود را  تنيده شده است. از همين رو، الزم است اعتبار مقوله
 كه ممكن است مقدم بر مسير كنوني رويدادها و ساختار باشند، از نو بررسي

بندي توليد نفت  كوشيم تا مقياس مناسبي را براي دوره كنيم. بنابراين، مي
بيابيم تا به ما امكان دهد به زمان حال بپردازيم و آن را (به بيان ديگر، نفت 

ي موجوديتي متمايز و در همان حال به  شده) به مثابه غيركارتلي و جهاني
  عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم.

بندي تاريخي در  ي تجريد دوراني و مقوله ر چند قديمي زير بر مسئلهفراز ه
  افكند: اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي تَروتازه و امروزي مي

ترين سازمان تاريخي توليد است.  ترين و پيچيده ي بورژوايي پيشرفته جامعه
ن، كنند و نيز درك از ساختار آ بنابراين، مقوالتي كه مناسبات آن را بيان مي

هاي  بندي ي ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورت بينشي را درباره
ي  دهنده ها و عناصر تشكيل گذارد كه ويرانه پيشين تاريخ نيز در اختيار مي

اند. برخي از اين  ي بورژوايي مورد استفاده قرار گرفته آن در آفرينش جامعه
ند، حال آنكه كن ي بورژوايي عمل مي نشده هنوز در جامعه بقاياي جذب

اند، بعدها  بقاياي ديگر، كه پيشتر فقط در شكل ابتدايي خود وجود داشته
يابند و  گونه اي پراهميت تكامل خود را در فرايند تاريخ باز مي تكامل و به 

گونه، اقتصاد بورژوايي كليدي را براي درك اقتصاد عهد عتيق  غيره.... به اين
ي آن  كامالً غيرممكن است كه به شيوهگذارد. اما  و غيره در اختيار مي

زدايند [ماركس با توسل به  هاي تاريخي را مي اقتصادداناني كه تمامي تفاوت
شناسي در اينجا و در بيش از يك سده پيش از اقتصاددانان  علم روش

بيني كرده  است!] و در تمام  تاريخ آنان را پيش كنوني ما روش انتزاعي و بي
 [بينشي به دست   بينند  پديدارهاي بورژوايي را ميپديدارهاي اجتماعي 

داده شود]... در تمامي اشكال [اجتماعي] كه مالكيت ارضي عامل 
هاست، مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در اشكالي  كننده در آن تعيين

كننده است، عناصر اجتماعي [و] تاريخاً  ها عامل تعيين كه سرمايه در آن
تواند درك شود،  ستند. رانت (اجاره) بدون سرمايه نمييافته غالب ه تكامل

تواند بدون رانت درك شود. سرمايه قدرتي اقتصادي است كه  اما سرمايه مي
ي بورژوايي غالب است.... بنابراين، نامعقول و خطاست  بر همه چيز در جامعه

شان] در  وار [يعني به توالي حضور تاريخي كه مقوالت اقتصادي را مسلسل
، 1970اند. (ماركس  ي ارائه كنيم كه در آن نقشي غالب در تاريخ داشتهنظم

   )2()213ـ210صفحات 
داري،  بايد از  ي توليد سرمايه براي درك وضعيت كنوني شيوه

هاي آن، هم در واقعيت و هم در ذهن، آغاز كنيم تا بتوانيم  انگاشت پيش

اين امر اجازه  ي تكامل آن هستند درك كنيم. را كه شالوه خاصيمقوالت 
ي امر  تر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافته دهد تا مقوالت ساده مي

و جزيي امر   نيافته يافته را در مقام مقايسه با مناسبات تكامل انضمامي تكامل
منعكس سازد. مثالً، پول پيش از » نارس و به عرصه نرسيده«انضمامي 

، در زمان تاريخي وجود سرمايه، كار مزدبگيري و مالكيت كنوني ارضي
داري به يك  ي پول تا زمان تكامل سرمايه داشت. با اين همه، همين مقوله

ي ارزش شمار كمي سرمايه با فُرم تكامل  مثابه ي تام و تمام (يعني به مقوله
). به 208،صفحه 1970يافته ارزش معادل) تبديل نشده بود (ماركس، 

داري بود كه با انكشاف  اعي سرمايهي مناسبات اجتم همين منوال، اين سلطه
ي  ي جديد و هم رانت را به يك رابطه خود هم مالكيت ارضي را به يك مقوله

  يافته و ويژه بدل كرد. داري ارزش سرمايه
دست است، يك نوع  ) يكparadigmشناسي يك پارادايم ( روش
ي  توان باردار بود و اين پديده بيني، درست مانند حاملگي كه نمي جهان

ي كمي تلقّي كرد. در اينجا، به ويژه در مورد موضوع نفت،  كيفي را يك واقعه
هاي اقتصادي  رسد كه متاسفانه بسياري از پژوهشگران مكتب نظر مي به

مدرنيست ها و   ها، نهادباورها، پساـ دگرآييني (منجمله انواع راديكال
آييني دارند. به  اي آغشته به انتزاع درست ها) در واقع انديشه نوماركسيست

ي نفت به عنوان يك  كننده ي پرآوازه و تعيين همين دليل، با وجود مسئله
آييني و دگرآييني وجود  هاي درست سوژه، نه گفتگويي جدي ميان سنت

ي  دارد و نه گفتماني راستين در درون خود دگرآييني و دگرآيينان درباره
  شدن نفت در جريان است. جهاني

  
  ل تاريخي توليد نفتبندي مراح دوره

براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت، ما كل تاريخ 
كنيم: الف) عصر  ي متمايز تقسيم مي تحول نفت خاورميانه را به سه مرحله

ب) عصر گذار و دگرگوني  1950ـ1901امتيازات نفتي استعماري 
به بعد.  1974ز شدن ا و پ) عصر پساكارتلي و دوران جهاني 1972ـ1950

بندي ممكن است  )؛ اين دوره1859با توجه به كشف زودتر نفت در آمريكا (
  بندي ما آن در مورد صنعت نفت اين منطقه اندكي متفاوت باشد، اما تقسيم

هاي  شدن كالسيك و تراست را نيز كامالً در بر مي گيرد: الف) عصر كارتلي
نترل نوكارتلي ؛ ب) عصر نظارت و ك1910ـ1870ي نفت  اوليه

، فصل 1985به بعد (بينا،  1974شدن از  و پ) عصر جهاني 1972ـ1911
سوم). اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلكه هر كدام به عنوان پيامد 

داري را در صنعت جهاني نفت  منطقي، تكامل مناسبات اجتماعي سرمايه
  دهند. نشان مي

گذاري  دهد كه قيمت ينشان م 1970ـ1870ي  بررسي دقيق تمام دوره
غالب و بوروكراتيك مابين چند كمپاني (به بيان ديگر، محاسبات حسابداري 

هاي كارتلي قاعده بوده است. اما با وجود طوالني بودن اين  واسطه) و رويه بي
از دست داد  1960و  1950هاي  دوره، اين چارچوب كارآيي خود را در دهه

هاي  ي بازار بر شبكه يافته وهاي كثرتو اين زماني بود كه باالخره نير
المللي نفت چيره شدند  ) كارتل بينAchnacarryي آچناكري ( موافقتنامه

  )3().1952؛ كميسيون فدرال تجارت آمريكا 90ـ80، صفحه 1976(بِلر 
شدن را پس از  آچناكري عصر جديد كارتلي 1928 ي سال موافقتنامه

شدن تراست  ت متحده، كه به متالشياياال 1911برقراري قانون ضدتراست 
استاندارد اويل راكفلر منجر شد، باب كرد. اين امر واكنشي در مقابل 

هاي جهاني بود كه در آن زمان به اوج  ناپذير بر سر قيمت هاي آشتي جنگ
داري)  خود رسيده بود، يعني اين هنگامي بود كه هيچ نوع ساختار (سرمايه

ي نفت وجود نداشت كه بتواند به صورت عيني اي در بخش جهان  يافته تكامل
وساطت كند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمي را با سازشي اجباري و 

شدن كل  كنترل اداره كند. در اين زمان، كنترل نفت به معناي كارتلي تحت
ي ننگين را به  نامه نفت در سراسر جهان بود. بِلر هفت اصل مقدس اين توافق

  كند: بندي مي طرز زيبايي جمع
ها  المللي كه از سرعت گسترش جنگ قيمت ي بين سران سه شركت عمده

زنگ شده بودند در قصر آچناكري  به از هند به آمريكا و از آنجا به اروپا گوش
در اسكاتلند ديدار كردند تا مانع از تكرار چنين تالطماتي بشوند. يك 

زمان اكسون [استاندارد  ي تجاري از قول والتر سي. تيگ، رييس آن روزنامه
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ِ جان كدمن، رييس شركت نفت   سر«اويل نيوجرسي] چنين گفت: 
و خودم مهمان سر هنري دتردينگ [رييس رويال  [BP]آنگلوايرانين 

شل] و خانم دتردينگ در آچناكري براي شكار غاز وحشي آمده بوديم و  داچ
عت نفت جهان ي صن در حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود، مسئله

ي اين بحث  نتيجه» طبعاً بخش زيادي از گفتگوها را به خود اختصاص داد.
ي آچناكري  يا موافقتنامه As Is Agreement  1928كه از آن عموماً به نام 

اي از  است كه مجموعه 1928دسامبر  17شود، سندي به تاريخ  ياد مي
الزم براي اجراي  هاي ها و رويه طور كلي سياست هفت اصل را مطرح و به
) پذيرش و 1شده عبارت بودند از ( كند. اصول ارائه اين اصول را ترسيم مي

) در دسترس قرار دادن 2حفظ سهم بازار كنوني هر كدام از اعضا؛ (
ي بالفعل  اي مطلوب اما نه كمتر از هزينه تسهيالت موجود براي رقبا بر پايه

ط براي تامين ضروري ) افزودن تسهيالت جديد فق3آن براي مالك؛ (
ي  ) حفظ مزاياي مالي منطقه4كنندگان؛ ( ي مصرف نيازهاي فزاينده

ترين  ) توليد نفت از نزديك5جغرافيايي هر كدام از نواحي توليدكننده؛ (
ي  ) جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يك ناحيه6نواحي مراكز توليد؛ و (

مت در نواحي ديگر. آخرين نخوردن ساختار قي هم منظور به جغرافيايي به
كرد كه رعايت اين اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلكه به  نكته تاييد مي

  55 صفحه ،1976باشد. ( كنندگان آن نيز مي نفع مصرف
نخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامل و رشد 

ارضي   ل مالكيتداري و عدم وجود مناسبات جاافتاده و متكام آهسته سرمايه
مدرن با سرمايه بود. مالكيت خصوصي زمين در خاورميانه اندك بود و اگر 

ي منابع  االرض، از جمله مالكيت ذخيره هم بود شامل مالكيت تحت
داري از نفت، شامل واگذاركردن حق  ي بارزِ حق بهره زيرزميني، نبود. نمونه

بوطه به صاحب امتياز اكتشاف، توسعه و توليد نفت، گاز طبيعي و مواد مر
نظر حقوقي و نيز از  المللي نفتي بوده است. از نقطه يعني  به يك شركت بين

لحاظ تئوريك، تسليم حق اكتشاف، توسعه و توليد نبايد با عمل تسليم 
هاي  خود اين منابع (يعني ذخائر موجود نفت در منطقه) به شركت مالكيت

برداري  طالح حق بهرهاص )4(پيمانكار نفتي اشتباه گرفته شود.
)concession) به جاي قرارداد اجاره (lease به قراردادي اشاره دارد كه بين (

يك شخصيت حقوقي خصوصي (يعني يك شركت) و يك دولت (يعني يك 
برداري از نفت در  شود. حقوق بهره نمود خودمختار غيرخصوصي) منعقد مي

  ا داشت:هاي عام زير ر ) ويژگي1950ـ1901ي نخست ( مرحله
ي موردبحث را در آن كشور يا منطقه در  االرض ناحيه . تقريباً تمامي تحت1

  گرفتند. بر مي
  سال بود.  ها طوالني و معموالً بيش از پنجاه يا شصت . مدت آن2
امتياز كارتلي در سراسر جهان وجود  . تنها تعداد محدودي صاحبان 3

  داشتند.
  برداري يكسان بود. . شرايط حق بهره4
  شد. . پرداخت يكسان حق امتياز تعهد اصلي مالي شمرده مي5
  . شرايط مالي محدود و پرداخت سهم مالكيت كامالً ناچيز بود.6
برداري در  . تغييرات نامحسوس و اندكي در ضوابط و شرايط حقوق بهره7

  اين دوره رخ داد.
ي] برداري نفتي [يعني قراردادهاي استعمار قوانين مربوط به حقوق بهره

ي جهان، شامل خاورميانه، كامالً متفاوت سلطه تحتحاكم بر مناطق نفتي 
اي است كه در اياالت متحده حاكم است. بايد توجه  با قراردادهاي اجاره

ي اياالت متحده شامل  ا داشت كه مشخصات اساسي قراردادهاي اجاره
ت زمين باشد كه به عنوان بخشي از مالكي مالكيت بر منابع زيرزميني نيز مي

) در rule of capture( قانون تصرفگنجانده شده است. به دليل رعايت 
، 1985اياالت متحده، منابع زيرزميني به صاحب زمين تعلق دارد. (بينا، 

  22 صفحه
گذاري در بخش اكتشاف، توسعه و توليد  بدين گونه، از همان آغاز، سرمايه

سراسر جهان در رابطه  نفت با دو نظام مالكيت ارضي منابع زيرزميني در
ي تكامل مناسبات سرمايه داري، در  قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله
) مالكيت valorization( يافتگي ارزشاين مناطق گرايش خفيف به سوي 

عيار در  يافتگي تمام االرضي (و در نتيجه ذخائر نفتي) در مقابل ارزش تحت
  يعني در قلمرو مناسبات اجتماعي ـ  يافتگي اياالت متحده پديد آمد. (ارزش

  
  
  

  
  

اقتصادي سرمايه عامل توليد ارزش شدن، كه در رابطه با مالكيت ارضي 
انجامد.) به همين دليل است كه  چنين كيفيتّي لزوما به تشكيل رانت مي

صنعت نفت در كل ــ تركيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهان 
گذاري  يت مستقيم، محاسبات هزينه و قيمتبايست از طريق مدير ــ مي

  واسطه اداره شود. ابتدايي و بي
يافتن تدريجي نيروهاي  ي دوم تكامل صنعت نفت خاورميانه عينيت مرحله

زدايي و  سرانجام به كارتل 1974ـ1973ي بحران  بازار بود كه به واسطه
ن دوره واسطه و بوروكراتيك نفت منجر شد. در اي گذاري بي رهاكردن قيمت
هاي در حال زوال كارتلي، تكثير  زيستي سازوكارها و رويه ما شاهد هم

 نيروهاي بازار هستيم كه به گسترش رقابت قمارگونه در مقابل توليد
 شرافتهاي با قول  توافق«شده، قراردادهاي استعماري نفت،  تعيين ازپيش
تياز ي دلبخواه حق ام )، محاسبهgentleman’s agreements» (مديران

)royaltiesشده  گذاري ساختگي از پيش اعالن ي مالكانه بنا به قيمت ) و بهره
)posted pricingي انتقالي، ضرورتاً، گرايش به آغشتگي  ) بوديم. هر دوره

گيري را دارد.  ي در حال شكل ي در حال محو همراه با آينده گذشته
فراتر از تخصيص  فروپاشي نظام كارتلي نفت پيامد تغييرات معينِ تكاملي

هاي طوالني با مهارت در  نيابتي كارتل و نظام حسابداري بود كه مدت
نخورده و قاعدتاً منفعلِ توليد به كار بسته  سراسر جغرافياي وسيع، دست

المللي به يك معناي مهم، برخالف  شدن نفت بين شد. تاريخ كارتلي مي
  است.» انباشت اوليه« ي دهنده اش، داستان دلخراش و تكان همتاي آمريكايي

داري از طريق  دهد كه گسترش مناسبات سرمايه اين امر همچنين نشان مي
دهنده نيز بوده است. با اين همه، از  آميز بلكه سرايت نفت نه تنها تناقض

شدن بذر نابودي آن را نيز كاشت. ورود  لحاظ تاريخي، پيروزي كارتلي
  زدن مناسبات نفت، و جوانه ي خارجي در اكتشاف، توسعه و توليد سرمايه

يافتگي  داري در بسياري از اين مناطق نفتي نهايتاً به ارزش توليدي سرمايه
داري انجاميد. بنابراين، اين  ي سرمايه االرضي در حيطه ارضي و تحت  مالكيت
هاي حسابداري  شدن طرح پاشيدن و برچيده ي انتقالي آغازِِ ازهم مرحله

) basing-point systemبود كه نظام مبدا ثابت (اي  شده بخش موقتي و بخش
شده  گذاري اعالن  نفت آمريكا، در خليج مكزيك، را به نظام جديد قيمت

كرد. چنين  (يعني زيرقيمت خليج مكزيك) در خليج فارس وصل مي
هاي عضو كارتل فراهم آورد كه نه تنها  وضعيتي اين فرصت را براي شركت

ي مالكانه كشورهاي  سهم عظيمي از بهرهسودهاي انحصاري نفتي بلكه 
  صادركننده نفت را به جيب بزنند. 

ي اين دوران عبارتند از: الف)  كننده اي مشخص هاي پايه برخي از ويژگي
 50ـ50هاي نفتي ــ كه با تسهيم سود  تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و رانت

يج از مبدأ خل» ي حمل و نقل خيالي نفت هزينه«آغاز شد ب) حذف 
.  )5(مكزيك عليرغم مكان توليد و تعيين دومين مبدا ثابت در خليج فارس

) در ايران. ت) 1954زدايي نفت ( ) و به دنبال آن ملي1951كردن ( پ) ملي
و ج) ظهور  )6(ي نفت (اوپك)، تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده

ي آچناكري (آلفونسو  نامه هاي مستقل نفتي و فروپاشي موافقت شركت
). طّي اين دوره، با 1972؛ مكداشي 35ـ21، صفحات 1985؛ بينا 1966

توجه به تمايل به تثبيت قيمت نفت بر حسب مبدا ثابت در خليج مكزيك، 
). 203ـ121، صفحات 1976نفت داخلي اياالت متحده نيز كنترل شد (بلر 

يج ي قيمت  نفت در اياالت متحده (در خل اين نظام مبدا ثابت، كه بر پايه
طريق سرانگشتي و  خطي همگاني (به مكزيك) بنا شده بود، به عنوان چوب

اي از جهان مورد استفاده  گذاري نفت در هر منطقه حسابداري) براي قيمت
  ).1952تجارت آمريكا  قرار گرفت (كميسون فدرال
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ي خليج  تر در منطقه با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزان
يد نه تنها جايگزين بازارهاي آمريكا در غرب سوئز شد فارس، اين نفت جد

بلكه همچنين در بازارهاي نوار ساحلي شرقي اياالت متحده جاي خود را باز 
ي غربي، با نفت  اي، مجاور با نيمكره گونه، بازارهاي نفتي منطقه كرد. بدين 

المللي نفت را برانگيخت تا  خليح فارس تأمين شدند. اين امر كارتل بين
هاي مبدا ثابت خليج فارس را بشكند، با اين هدف كه مانع از جريان  قيمت

اي نفت به سوي بازار اياالت متحده شود، و به اين طريق از  منطقه يافتنِ بين
، كه در 1928سال » As Is Agreement«ي  اصول مندرج در توافقنامه

دو خليج،  آچناكري منعقد شده بود، تبعيت كند. قيمت با مبدا ثابت در هر
دهنده براي انتقال و توزيع نفت  از لحاظ تاريخي، چون سازوكاري تخصيص

كرد. بنابراين، در حالي  هاي مرتبط جهاني كارتل عمل مي خام درون شبكه
كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فارس جريان خروج نفت از منطقه را 

در اين منطقه، ي نفت  هاي مالكانه كشورهاي صادركننده كاهش داد، از بهره
چه از لحاظ مقدار (برحسب بشكه) و چه از لحاظ كميت توليد و صدور، 

  مراتب كاست. به
هاي مبدا ثابت  پي در پي قيمت  تأسيس اعتراضي اوپك پاسخي به شكستن

بود. قيمت مبدا ثابت  1950ي  المللي در اواخر دهه توسط كارتل نفتي بين
از عوامل، نظير ركود اقتصادي نفت در خليج فارس به دليل مجموعه اي 

، گسترش توليد نفت روسيه شوروي و تحميل تعرفه و نيز 1958سال 
در بازار نفتي داخلي اياالت متحده، كه از هر  1959ي وارادت نفتي  سهميه

شد. اين عامل آخر، كه براي از  ترين بازار جهان بود، شكسته مي نظر بزرگ
مستقل (غير كارتلي) نفت در اياالت ميان بردن رقابت ميان توليدكنندگان 

متحده و كارتل تدارك ديده شده است، در حقيقت نوك كوه يخيِ حمايت 
ي آچناكري) ــ كه هم  (موافقتنامه» As Is Agreement«دولت آمريكا را از 

كنندگان داخلي (يعني شهروندان خود آمريكا) و هم به ضرر  به زيان مصرف
ي خليج فارس عمل كرده است ــ به  منطقهبگيران و صاحبان  نفت  اجاره

وضوح نشان مي دهد. با اين همه، اين امر توسط دولت اياالت متحده زير 
آن » نفت شناس«حتّي از نظر برخي از مدعيان » امنّيت ملّي«كاله شرعي 

زمان نيز پنهان مانده است. شايان ذكر است كه گذرا خاطرنشان كنيم كه 
ــ به هم » نفت استراتژيك«ي  ملّي ــ و بهانههنگامي كه نيرنگ امنّيت 

هاي بين واحد ضدتراست وزارت دادگستري و وزارت امور  بافته شد، تنش
 1890مصوب سال » شرمن«ي آمريكا بر سر نقض قانون ضدتراست  خارجه

يكباره براي هميشه فرو خوابيد.  1911و قانون مربوط به ضدتراست سال 
هاي مرتبط با  كاري اي از بالهت و ندانم شهاين ابداع مبتكرانه تنها گو

دهد  بينانه، ناباليده و ارتجاعي آن دوره را نشان مي سياست خارجي نزديك
  ، فصل هفتم).1976(رجوع كنيد به بلر 

در حقيقت، سياست خارجي غيررسمي اياالت متحده همانا سياست 
  دستكشدر راستاي اصول آچناكري و در واقع » نگاهداري وضعيت موجود«

توان در نگرش  ي آن بود. براي مثال، تاييد اين موضوع را نيز مي پوشيده
نشناختن اوپك براي بيش از پنج سال  رسميت تدافعي اياالت متحده در به

آمريكا و » يادداشت گفتگوي«پس از تشكيل آن شاهد بود. فراز زير كه از 
وزارت امور شود، ضمن روشن كردن نقش  نقل مي 1964انگلستان در سال 

بندي  گروه«ي قديمي ايجاد موازنه از طريق  ي اياالت متحده، ايده خارجه
ي  ها پيش از بحران دهه در مقابل اوپك را كه سال» مصرف كنندگان نفت

  سازد: طرح شده است نيز برمال مي 1970
ي بريتانيا] گفت ما تصور  سر جفري [هريسون، معاون وزير امور خارجه

اي به طرق متفاوتي بروز  ست در مورد مسائل اوپك مواجههكنيم ممكن ا مي
ها حمايت  ) ممكن است در موضعي قرار بگيريم كه... از كمپاني1كند. (

كنيم. اين امر اشكاالت زيادي دارد، از جمله اين كه احساسات 
اي براي  تواند امكانات بالقوه انگيزد كه مي ناسيوناليستي اعراب را برمي

مشكالت سياسي دروني در كشورهاي مربوطه ايجاد كند. دخالت شوروي و 
به دليل اين مالحظات، شاه [محمد رضا پهلوي] آماده شده است كه 

ها در گردهمايي رياض اوپك  شدن تحريم پيشاپيش حركت كند تا از قانوني
كشورهاي   ) ممكن است با حكومت2] اجتناب شود. (1963دسامبر  24[

غربي برخوردي پيش بيايد... چنانچه ي اروپاي  كننده هاي مصرف
) افزايش قيمت نفت به 3مان با اوپك به قطع نفت منجر شود... ( مشكالت

ي اروپاي غربي را به ائتالف عليه اوپك  كننده تواند مصرف همين ترتيب مي
ها به هر حال رخ خواهد  برانگيزد. با اين همه، اعتقاد داريم كه افزايش قيمت

وپايي فقط بايد ياد بگيرند كه با آن بسازند.... آقاي كلي هاي ار داد و حكومت
[معاون وزارت داخله اياالت متحده در اداره منابع معدني] موافقت اصولي 
خود را با نكاتي كه سر جفري اظهار داشته بود بيان كرد.... ما نيز نگران 

 كننده ــ توليدكننده هستيم و اين امكان هست كه بخواهيم تقابل مصرف
ها در  اين برخورد زودتر از زمان الزم رخ دهد.... با تمركز دادن توجه اروپايي

ها را به  اين لحظه به مشكالت نفتي خاورميانه ممكن است اروپايي
گان نفت عليه اوپك  كننده بندي مصرف ي يك گروه انديشيدن درباره

ن سازما{ OECDما اميدواريم از برخورد ميان اوپك و برانگيزانيم... 
... سر جفري بپرهيزيم 1964در سال همكاري اقتصادي و توسعه ـ م.} 

گفت كه وي مايل است بار ديگر موضعِ مشترك دو كشور را، كه در 
طرفانه و  ي مطلوب بودن اتخاذ موضعي بي ] درباره1963گفتگوهاي ژوئن [

، صفحات 1964اند، مورد تاييد قرار دهد. ( نشناختن اوپك داشته رسميت به
  ، تأكيد از نگارنده است).320ـ319

لوحي آمريكايي نسبت به اوپك سرانجام  ي انگليسي و ساده نگرش متكبرانه
بينانه و حماقتي سياسي از كار درآمد. تقريباً شش  يك افتضاح خودبزرگ

سال طول كشيد تا دولت آمريكا تشخيص دهد كه عمالً در 
اين اقدام ديرهنگام  نشناختن اوپك تنها مانده است. لذا، با رسميت به

باختگان انگليسي)، آمريكا با استيصال سياسي هم چوب را  (صرفنظر از جهان
  خورد و هم پياز را: 

طرفي و عدم تعهد در قبال  سياست اياالت متحده ـ انگلستان در اتخاذ بي
) آمده است، مانع از آن نشد 8(بند  CA-386اوپك كه شرح جزييات آن در 

 ECOSOCالمللي، به ويژه از سوي  هاي بين ازمانكه اوپك از سوي س
{كنفرانس  UNCTAD{شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ـ م.} و 

جهاني تجارت و توسعه ـ م.}، به رسميت شناخته نشود، و اتريش نيز به 
در اين سازمان و كاركنان آن مقام و موقعيت ديپلوماتيك اعطا كرده است. 

ي اوپك، دولت  آمده هاي به دست موفقيت پرتو اين مسائل و ساير
و در آمريكا قصد بازنگري در سياست كنوني خود نسبت به اوپك 

مشي ديگري نسبت به اين  صدد بررسي اين موضوع است كه آيا خط
تواند به نحوه سودمندتري به منافع اياالت متحده خدمت كند  سازمان مي
  ه است).، تاكيد از نگارند333، صفحه 1965(جورج بال  
سره بنيان  ، از جمله سه تحول عمده رخ داد كه يك1960ي  در اواخر دهه

كارتلي صنعت نفت را به نفع نيروهاي بالنده و عيني بازار، همراه با 
 spot oilاي بازار ( گذاري روزانه  نفت بر اساس عرضه و تقاضاي لحظه قيمت

pricesتاري اقتصاد ) در سطح جهان تضعيف كرد. نخست، تغييرات دگرگش
المللي نفت اثرات خود را نشان داد؛ اين  ي اوپك با كارتل بين كالن در رابطه

ي  امر  بازتاب تغييراتي بود كه در تكامل دروني و ادغام اُرگانيك و بالقوه
بهره  ي نفت در اقتصاد جهاني بخش نفت را نيز بي كشورهاي صادركننده

تقل رو به ازدياد گذاشتند كه اين هاي نفتي مس نگذاشته بودند. دوم، كمپاني
ي گويايي از اغتشاش دروني و فرسايش قدرت در نظام كارتلي  خود نشانه
هاي  ) بود. سرانجام، افزايش چشمگيري در هزينه1972ـ1928آچناكري (

هاي نفتي  ترين ميدان اكتشاف، توسعه و توليد نفت داخلي آمريكا، پرهزينه
ها، پديد  ازاء مقدار مطلق آن هزينه در جهان، هم برحسب بشكه و هم به

ي  ي اين مورد آخر نيز موجب افزايش چشمگير هزينه آمد. افزايش هزينه
شد. در اين زمان، بازرسي دقيق ميادين  جاري توليد نفت در داخل آمريكا 

) چشمگير fragmentationنفتي اياالت متحد نشان داد: الف) پراكندگي (
هاي اكتشافي داخلي آمريكا،  در رابطه با فعاليتهاي جديد نفتي   نامه اجاره

هاي نفتي (يعني پراكندگي  نامه  ب) پراكندگي نسبتاً قابل مالحظه در اجاره
شدن و  مالكيت حق امتياز) در ميادين نفتي توليدكننده كه نيازمند يكي

كارگيري عمليات پيشرفته بازيافت نفت بوده اند، پ) سقوط واقعي آهنگ  به
هاي  شده بر حسب چاه هاي افزوده ي نفتي در آمريكا (ذخيرهها يافته

اكتشافي) به دنبال از سر گذراندن اوج تكنيكي توليد در اين منطقه در 
درپي در  هاي پي گذاري ي سرمايه ؛ و ت) افزايش چشمگير هزينه1970
هاي درجه دوم و سوم در ميادين نفتي قديمي اياالت متحده (بينا،  بازيافت
1985 ،1988 .(  
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سياست » آهن تكزاس كميسون راه«، 1970ي  در اين ميان، در اوايل دهه
ريزي تناسب تقاضاي بازار را پس از چهار دهه  كنترل عرضه بر اساس برنامه

از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي كنار گذاشت. چنانكه بلر 
تناسب ريزي جهت  كند، سياست تگزاسي برنامه ) بدرستي تأكيد مي1976(

نام » احتياط در مصرف«(يا آنچه سياست  1932تقاضا با عرضه از سال 
ي جايگزيني براي يكي  مثابه ي آچناكري، به نامه صدا با موافقت گرفته)، هم

كردن ميادين (و كاربرد بازيابي پيشرفته) بكار گرفته شد كه عمالً به نابودي 
، در آمريكا، 1970ي  نويهميلياردها بشكه نفت بازيافته انجاميد. در اول ژا

منظور معافيت  هاي نفت به اصطالح كاهش چاه كردن به ي هزينه سهميه
، دولت 1971اوت  15درصد تقليل يافت. در  0/22به  5/27مالياتي از 

ي  ژانويه 11ها را آغاز كرد. در  قيمت  نيكسون نخستين مرحله از كنترل
اوت  17تبديل شد. در  ، كنترل قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه1973
اي را بر نفت داخلي تحميل كرد:  ، دولت نيكسون سقف قيمت دواليه1973

تر) بايد  هاي موجود يا پايين از چاه 1972نفت قديمي (توليدشده در سطوح 
شد؛ نفت جديد  سنت فروخته مي 35ي  به اضافه 1973هاي مارس  به قيمت

هاي جديد)  هاي موجود و از چاه از چاه 1972(توليدشده در باالتر از سطوح 
بندي واردات نفتي  ، قانون كذايي سهميه1972شد. در سال  كنترل نمي

ــ كه محصول سياست دوستانه در قبال كارتل نفت بوده اما به نام  1959
؛ 1976به افكار عمومي القاء شده بود ــ   لغو شد (بلر » امنّيت ملّي«

مان عاملي است كه موجب بندي ه ). اين سهميه186ـ152صفحات 
شكستن و تقليل پي در پي قيمت اعالم شده در مبدا پايه اي نفت در خليج 
فارس شد و به زودي  به تشكيل اوپك انجاميد. سرانجام، ارزش دالر آمريكا 

و  5/8، به ترتيب 1973ي  و به دنبال آن در فوريه 1971ابتدا در دسامبر 
از باال بردن قيمت اعالم شده   پيشها  درصد، كاهش يافت. تمامي اين 10

اوپك يك  1974ي  اتفاق افتاد. در اول ژانويه 1973اكتبر  16توسط اُپك در 
، آژانس 1974نوامبر  15بار ديگر قيمت اعالم شده نفت خود را باال برد. در 

  )7() به منظور مقابله با اُپك تشكيل شد.IEAالمللي انرژي ( بين
تدريج  ي گذار به ارتلي آچناكري در جريان اين دورهي بزرگ ك نهايتاً، شبكه

ي بوروكراتيك سرّي و دوستانه سرانجام  نامه از هم پاشيده شد. اين موافقت
ي بازار داد. نبود كنترل بر  گسيخته جاي خود را به نيروهاي شفاّف و عنان

ي مطلوب را براي  ي كارتلي نتيجه حجم در حال افزايشِ نفت خارج از شبكه
ي ساختار رو به رشد  لكرد نيروي سركش بازار فراهم كرد. توسعهعم

ي  يافتگي بالقوه ي نفت منجر به ارزش داري در كشورهاي صادركننده سرمايه
ي مدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد. اين نيز  مالكّيت ارضي و تبلور مقوله

هاي  لهاي ترواي سا رغمِ حضور اسب به نوبه خود ماهيت اوپك را ــ علي
) كه هنوز درون اوپك نوميدانه  به دنبال Pax Americanaطاليي گذشته (
گشتند ــ تغيير داد. ميادين نفتي اياالت متحده بر اساس  موضع ميانه مي

تحوالت جديد بازسازي و بهبود يافتند؛ صنعت جهاني نفت از طريق بحران 
متحده به قيمت دست شد؛ و قيمت توليد نفت اياالت  از نو سازماندهي و يك

ي توليد براي كل اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديد.  كننده تنظيم
هاي يكنواخت و يكسان بازار، رانت  ي پس از بحران با قيمت يافته نفت تحول

شدن  انتهاي بازار به عصر جهاني تفاضلي جهاني نفت، و باالخره تالطم بي
  ).2005ين  ؛ بينا و م1997، 1992، 1985قدم نهاد (بينا 

ي  هاي چندجانبه ي دگرگوني را بايد چون آينه 1974ـ1973بحران 
دست شدن جهاني صنعت نفت ــ از  تري تلقي كرد: الف) يك بزرگ
گذاري،  و نهاد قيمت  ترين تا باالترين ساختار هزينه ــ تحت يك قاعده پايين

ل كارتل شدنِ نفت در مقاب كردن بالقوه و مالزم با آن فرامليتي ب) ملّي
زدايي نفت  خوار نفتي، پ) كارتل هاي رانت المللي نفت توسط دولت بين

يافتگي عمومي  اياالت متحده و بازسازي صنعت نفت آن كشور، ت) ارزش
گيري رقابتي رانت تفاضلي  االرضي جهان و شكل مالكيت ذخائر نفتي تحت

رانت بگير جنيني به يك  در جهان نفت، ث) دگرگوني اوپك از يك رانت
كن كامالً باليده، ج) تكثير و تعدد بازارهاي رقابتي و جهاني نفت، لغو  جمع

نفت و چ) عدم » اسپات«هاي جهاني  و استقرار قيمت» اعالن شده  قيمت«
اساس بودن خيال اتوپي  واسطه (فيزيكي)، بي اندازي بي لزوم دست

ستگي به يك مورد بودن استناد واب خودكفايي، و باالخره بي اثر شدن و بي
  ). 1990ب، 1989ي نفتي خاص (بينا،  منطقه

ي) نفت ارزان و نفت گران در دوران كنوني بسر  (يا چندگانه  عصر دوگانه
رسيده است. اما همانطوري كه تجربه كرديم، در قاموس رئال پوليتيك و در 

ي وابستگي و درخواست  امنّيت ملّي، ادعاي مسخره«مزه  معيت شوخي بي
حتّي منجر به مكالمات  1970مستقيم به نفت در نيمه دوم دهه دستيابي 

پاكس «ناهنجار و تهديدهاي جدي عليه شاه ايران ــ فرزند برومند و سربزير 
ــ  توسط هنري كسينجر شد. افزون بر اين، ما نيز شاهد » امريكانا

دستپاچگي دولت كارتر و طرح ايجاد نيروي ضربتي سريع جهت گسيل به 
اصطالح تحليلي  ي به ، در جبهه1970ي  پس از دهه )8(رس بوديم.خليج فا

نفت  )9(زدايي گريخته بر سر آمريكايي ژئوپولتيك نفت، اغلب مباحثات جسته
ي توليد، مصرف و واردات داخلي نفت در اياالت متحده  و دغدغه درباره

ي  كننده و جهت آشنا و گمراه» عرضه ـ تقاضايي«هاي  تمركز يافت. اين بحث
سياسي آنها نه تنها كمكي به روشن شدن تحوالت اُرگانيك و كيفي موجود 
نكرد بلكه بسياري از پژوهشگران و اقتصاددانان راديكال و چپ را نيز با خود 

طول   ي گُنگ اغتشاشات نظري سوق داد. سرانجام، تقريباً يك دهه به بيراهه
دند كه اين كشيد تا آمريكا، اوپك و جهان در حال غليان تشخيص دا

ناپذيرند. اكنون ديگر همگان به وجود  ساز و برگشت تغييرات دوران
ناپذيري اذعان دارند، اما متأسفانه هنوز از درك  انكار اين برگشت غيرقابل

ناپذيري را به وجود آورده است  سيستماتيك حقيقتي كه اين بازگشت
نگارنده بيشتر  ي تيز تأسف ي اين تأسف به كنار، اما لبه عاجزند. دامنه

متوجه پژوهشگران راديكال و مدعيان چپ است كه هنوز كه هنوز است در 
  كنند.    هاي پوسيده و قالبي راست تغذيه مي مورد نفت از تئوري

  
  نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت
ي خود اين صنعت هم  كردن آن به اندازه اهميت رانت نفت و ضرورت تئوريزه

 Marginalistانقالب مارژيناليستيدارد. اما، جهت اهميت و هم قدمت 
Revolution)  در تاريخ علم اقتصاد، كه به ظهور مكتب نئوكالسيك منتهي (

شد، با برخورد مشخص و علمي به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، 
ي چندين نسل،  وجه سازگاري نداشته است. عالوه بر اين، در فاصله هيچ به

لمات متضاد و فراواني را برانگيخت، مكتب نئوكالسيك كه مشاجرات و مكا
ي پژوهشي  ي رانت را از برنامه سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله

رغم اظهارات پيگير و  گيري ايدئولوژيك، علي خود حذف كند. اين تصميم
ي  اصرار بسياري از نويسندگان موافق كاربرد مشخص رانت بود كه در آستانه

و پس از آن صورت گرفت. بدين ترتيب، مكتب نئوكالسيك با  ي بيست سده
انگاشتن قيمت «گذاري  گويي ــ يا دور باطل قيمت كردن همان جانشين

گذاري  ) ــ همراه با قيمتopportunity cost» (از دست رفته فرصتبراساس  
)، رانت general equilibrium» (تعادل جامع«عوامل توليد به روال مكانيزم 

االرضي را  و عموميت ناپذيرِ مرتبط با مالكّيت منابع ارضي و تحتخاص 
) تمامي returnگونه، رانت ابتدا به عنوان بازده ( بدين )10(ناديده گرفت.

ي پيروان و  بينانه رفته از ديد نزديك تعميم يافته و بعداً رفته» عوامل توليد«
ا خطاكار اين مكتب محو شد. اما شَبح رانت، نه چندان وجدان خودآگاه ام

» رقابت ـ انحصار«شباهت به روح پدر هاملت، در وجدان ناخودآگاه  بي
نئوكالسيكي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچيني مشغول است (فاين 

  ). 1891، فصل هفتم؛ هابسون 1982
  

  
  
  

  
  يافتگي مالكيت ارضي  رانت:  ارزش
هاي اقتصادي  لِ تئوريي آشي اي به اندازه صنعت نفت پاشنه در هيچ رشته

چنين آشكار و نمايان نيست. زيرا در اين بخش اقتصادي رانت  حاكم اين
رود. در چارچوب مكتب نئوكالسيك  شمار مي كننده به نفت عامل تعيين

هيچگونه جايي براي رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت 
هاي  چوب مدلشده. همچنين هيچ رانت خاصي در چار خيالي و آرماني
هاي عوامل  ، كه در حقيقت  تمامي بازده»تعادل جامع«رياضي مكانيزم 

شوند، وجود ندارد. اما، در چارچوب  توليد جملگي رانت محسوب مي
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 ي ويژه) كه سخن از تئوري partial equilibrium» (تعادل ناقص«هاي  مدل
كاالئي قابليت  پذير است، تئوري نئوكالسيك تنها در جهان تك رانت امكان
يابد. به همين دليل است كه در چارچوب نئوكالسيك اكثريت  كاربرد مي

وفور از تكرار  هاي مربوط به نفت به قريب به اتفاق مقاالت و نوشته
وجود رقابت در بازار نفت و حضور كنترل و  )  عدمtautologyگويي ( همان اين

   )11(انحصار به اشكال گوناگون انباشته است.
ي واقعيت  توانيم تئوري نوكالسيك را براي مطالعه وجه به اينكه نميبا ت

(رانت نفت) به كار ببريم و عالقه نداريم واقعيت (رانت نفت) را فداي 
هاي تئوري نوكالسيك بكنيم، انتخاب ديگري جز اين نداريم  پردازي خيال

نت به ي اقتصاد سياسي را هاي ريكاردو ـ ماركس درباره كه به آثار و نوشته
). در 1976؛ ريكاردو 1968عنوان پيشاتاريخ خويش باز گرديم (ماركس 

، ماركس چارچوبي را براي سرمايهفصل نخست، قسمت ششم از جلد سوم 
داري پيشنهاد كرده است. در اين اثر ماركس  معناي رانت در توليد سرمايه

  طور خالصه اشتباهات بازدارنده را مشخص كرده است: به
) را ground rentه وجود دارد كه تحليل اجاره زمين (سه خطاي عمد

  كند و بايد هنگام پرداختن به آن از آنها اجتناب كرد: ناروشن مي
آميختگي ميان اشكال گوناگون رانت كه منطبق با سطوح متفاوت  . درهم1

اشكال متفاوت رانت  سرشت عامتكامل فرايند توليد اجتماعي است... اين 
  ها را ناديده بگيرند. ه افرادي اين تفاوتشود ك ... موجب مي

. تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است.... اما شرايط 2
ذهني و عيني كار اضافي و ارزش اضافي به طور كلي ربطي به شكل خاص  

ها در ارتباط با ارزش اضافي به  ندارد، خواه اين سود باشد خواه اجاره. آن
نظر از شكل خاصي كه ممكن است  شوند، صرف مربوط ميمعناي اعم كلمه 

  ي زمين را بيان نمي كنند. اختيار كنند. بنابراين، آنها مفهوم اجاره
ارزش اقتصادي مالكيت ارضي، به بيان ديگر   . ويژگي خاصي كه از تعيين3

وجه بنا  شود اين است كه مقدار آن به هيچ ي اجاره زمين، ايجاد مي توسعه
شود، بلكه برعكس با تكامل كار اجتماعي  ي آن تعيين نمي ندهبه عمل گير

، 1991شود ( كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين مي
  تاكيد در متن است.؛ 775ـ772صفحات 

تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل 
داري است.  ي توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه ماركس درباره

هاي  ي يكسان گرفتن رانت در دوران نخستين نكته هشداري است درباره
كه  كند كه با اين ي دوم تاييد مي ي توليد. نكته مختلف در ارتباط با شيوه

رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي ــ به عنوان معلول شرايط 
براي مشخص داري ــ هيچ نوع سازوكار خودكاري  عمومي توليد سرمايه

كردن رانت ندارد. سرانجام، تعيين ارزش مالكيت ارضي (يعني تشكيل و 
رغم  مقدار رانت) نه قضا و قدري است نه با عينّيتي نامعين، و اين علي
گذار  مذاكراتي است كه بر سر تعيين  مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايه

ستماتيك و ممكن است در جريان باشد. مقدار رانت توسط عملكرد سي
كه مقدار رانت  شود. با توجه به اين سازگاري با قانون ارزش تعيين مي

تز  دارد، دخالت مالكيت ارضي نه آنتي  كنندگي ارزش بستگي به تعيين
ي خود در رشد و تكامل نيروهاي  سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه

 absolute( شود. اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلق مولد منعكس مي
rent .و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، كامال ضروري است ،(  

ي واقعي كه بر اساس آن  ماركس، برخالف ريكاردو، با تجربه
حاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد شروع كرد. او اين رانت را رانت  كم

ارضي  مطلق دانست. بنا به نظر ماركس، رانت مطلق تاثيرِ انحصار مالكيت
دهد ــ انحصاري كه  (مدرن) را بر انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي

براين، انحصار  خود محصول مناسبات اجتماعي (دروني) سرمايه است. عالوه
تواند با آهنگ  ) كه ميsyntheticمالكيت ارضي انحصاري است تركيبي (

ت به رشد انباشت سرمايه برطرف شود. پس براي سنجش اين امر الزم اس
) در بخش organic composition of capital» (تركيب اُرگانيك سرمايه«

اقتصادي مورد نظر رجوع شود. بنا به نظر ماركس، تركيب ارگانيك سرمايه 
هاي ديگر  در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخش

  اقتصادي است، و به اين معنا به رقابت مابين صنايع مختلف اقتصادي
)inter-industry) رك سرمايه ميان اين سكتورهاو تح (inter-sectoral (

گونه، در واقعيت پوياي (تاريخي) دگرگوني  اين  بستگي دارد. به
)transformationارزش (  )valueتوليد (  ) به قيمتprice of production ،(

و برخي هاي توليد در فرايند رقابت هميشگي سرمايه باالتر  برخي از قيمت
ها از ميانگين تركيب  مانند كه به انحراف متعاقب آن مي  تر از ارزش پايين

؛ 1993؛ سعدفيلهو 1986اُرگانيك سرمايه در كّلِ اقتصاد بستگي دارد (فاين 
). اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتاً تابع 1984، 1977شيخ 

ت آن به عنوان يك رقابت مابين صنايع گوناگون است؛ و در نتيجه، مناسب
مقوله به آهنگ نسبي ورود و انباشت سرمايه در بخش مورد بحث بستگي 
دارد. بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به 

  ). 1979تصوير بكشيم (فاين 
شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابت ماركس 

تز انحصار فئودالي، و انحصار  را به عنوان آنتي ترسيم كنيم. ماركس رقابت
نفي انحصار فئودالي تا آن جا كه متضمن نظامي «داري را به عنوان  سرمايه

كند كه]  گونه [استدالل مي به اين«كند و  مجسم مي» از رقابت است...
انحصار مدرن، انحصار بورژوايي، انحصار تركيبي است،[يعني] نفي در نفي، 

). از نظر ماركس 151، صفحه 1969مي باشد (» ] وحدت اضداد[و در نتيجه
و شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و 
اين امر مهمات و ابزار الزم را براي انجام جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه 

رجوع  1980، فصل هفتم؛ همچنين به شيخ 1942آورد (شومپيتر  فراهم مي
تز رقابت  . به همين سان، ادغام از نظر ماركس (و شومپيتر) نه آنتيكنيد)

موانع ورود سرمايه به درون «بلكه سنتز آن است. همچنين، آنچه بعنوان  
ي  شود، همانا بازتاب افزايش مداوم در حجم سرمايه ناميده مي» يك صنعت

زار ) براي توليد ارزش اضافي در كارregulating capitalكننده ( تنظيم
ي  گويانه ي همان گسترده رقابت است. در اينجا نه پندار رقابت ناب و نه سازه

)، هيچ كدام ارتباطي با رقابت atomistic marketsاي ( بازارهاي هسته
داري ندارد. پس اگر قبول  ي واقعي در سرمايه كننده تاثيرگذار و دگرگون

ند، ديگر نبايد آن را ك داري سنتزوار عمل مي كنيم كه مفهوم انحصار سرمايه
بورژوامĤبانه) با مفهوم ارتدكسي انحصار درهم آميزيم  عوامانه (و يا خرده

نحو، بنظر ما بايد  ). به همين6، فصل 1981(همچنين رجوع كنيد به ويكس 
با انحصار مالكيت ارضي نيز به همان ترتيب سنتزوار برخورد كرد، يعني به 

   )12(صورت نفي در نفي.
) اثرات تنوع در كيفيت زمين differential rentر، رانت تفاضلي (از سوي ديگ

گيرد كه در كشاورزي  اي در نظر مي را در مجموع با تغييرات حجم سرمايه
  سازد: گونه، ماركس موضوع را روشن مي گذاري شده است. به اين سرمايه

ي  شود،.. در نتيجه ترتيب، سطح رانت، كه برحسب آكر محاسبه مي بدين  
يابد. و عالوه بر اين،  شده در زمين افزايش مي ي صرف  افزايش سرمايه

نظر از اينكه  مانند، صرف هاي توليد ثابت باقي مي هنگامي هم كه قيمت
يابد، اين امر  ماند، يا افزايش يا كاهش مي ي اضافي ثابت مي وري سرمايه بهره

ت در هر آكر ي افزايش سطح ران  دهد. اين عوامل آخري  بر درجه  رخ مي
دهند كه مقدار رانت افزايش  گذارد، اما تغييري در اين واقعيت نمي تاثير مي

جنبه خاص دارد و آن  IIاي است كه براي رانت تفاضلي  يابد. اين پديده مي
ي توليد  كند.... با اين همه، هر چه شيوه متمايز مي Iرا از رانت تفاضلي 

در همان مناطق بيشتر افزايش   مايهكند، تراكم سر داري پيشرفت مي سرمايه
گونه، اين تفاوت در سطوح  يابد چنانكه رانت در آكر باال مي رود.... به اين مي

خيزي طبيعي انواع زمين  توان برحسب تفاوت در حاصل رانت را نه مي
توضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به كار گرفته شده، بلكه منحصراً 

، صفحات  1991تبيين شود (  گذاري فاوت سرمايهبايد بر حسب انواع مت
  ).831ـ830

گمان سرنخ را از ريكاردو گرفته است، اما مفهوم او از رانت از دو  ماركس بي
نبود مالكيت «با ريكاردو متفاوت است.  الف) فرض  ي مهم كامالً جنبه
ي  ي ريكاردو درباره ي ريكاردو نادرست است و ب) قاعده در نظريه» ارضي

ترتيب شروع از زمين با كيفيت باالتر و اختتام به كشت  وه انجام كشت بهنح
بندي  تر هيچگونه مصداقي در واقعيت ندارد. طبقه در زمين با كيفيت پايين

به  IIو رانت تفاضلي  Iماركس از رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي 
اندازه و با هاي هم  ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سرمايه در زمين

كشت  كيفيت متفاوت و كاربرد كميت متفاوتي از سرمايه در يك زمين تحت
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هاي تفاضلي  با كيفيتي معلوم است.  با اين همه، اثرات تركيبي اين رانت
ناشي از كاربرد پي در پي  دوماز حاصلخيزي طبيعي و رانت  اول(رانت 

ر جدا كرده و بطور توان با طريق تكنيكي توابع خطي از يكديگ سرمايه) نمي
ي  ). اين نكته براي درك نظريه1974كمي و تك تك باز شناخت (فاين 

ي رانت  ارزش ماركس به دو دليل اهميت دارد: الف) برخالف ريكاردو، نظريه
) از هيچگونه شرايط طبيعي axiomaticاي جزمي ( ماركس به گونه

اقعيت مشخّص شود، بلكه از ويژگي خاّص و و پذيري پديدار نمي تعميم
رو تئوري رانت يك  است ــ از اين يافتگي مالكيت ارضي به وجود آمده ارزش

) در عموميت توليد در هر سكتور اقتصادي general theoryتئوري عام (
) normal capitalي عادي ( نيست، و (ب) تقارن متقابل تاثيرات اندازه

نده بر قيمت توليد حاصلخيزترين زمين زير كشت اثر تعيين كن سرمايه و كم
  در بخش كشاورزي دارد.

كننده  دومين نكته براي تئوري رانت خاّص ما در بخش نفت بسيار تعيين
هاي كنوني نفتي ضرورتاً نبايد در  ترين ميدان بازده است كه بنا به آن كم

هاي نفتي قلمداد شوند؛ اين  ترين ميدان بازده وضعيت اوليه طبيعي خود كم
ي  ي به نحو چشمگيري پربازده بوده اند، در نتيجهها كه زمان ميدان
اند. سرانجام، رانت مطلق  درپي وضعيت كنوني را يافته هاي پي گذاري سرمايه

جدا باشد. زيرا رانت تفاضلي  IIمفهومي خودمدار نيست كه از رانت تفاضلي 
II هاي تعيين ارزش مالكيت ارضي با  حدود رانت مطلق را از طريق پويش

كند ــ رقابتي كه پيمانه تركيب  صنعتي سرمايه تعيين مي ابت بينوجود رق
دهد كه تئوري ارزش  اُرگانيك سرمايه بازتاب آن است. اين امر نشان مي

كه  هاي توليد) فرايند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آن ماركس (و قيمت
ي آن از طريق تئوري رانت ارتقا يابد، وحدت تئوريكبه اوج انضماميت 

  تنگاتنگ بخشيده بود.
  

  
  

  يافتگي ذخائر نفتي رانت نفت: ارزش
االرضي  يافتگي مالكيت ارضي و تحت ي ارزش از ابتدا، پيش از بررسي مسئله

هاي  ذخائر نفت، بايد نظام مالكيت بر زمين، و از اين رو مالكيت بر ذخيره
ام نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم.  چنانكه پيشتر اشاره شد، دو نظ

 ruleي تصرف ( جداگانه حق مالكيت در صنعت نفت وجود دارد: الف) قاعده
of capture،شامل مالكيت خصوصي منابع زيرزميني و ب)  ) در آمريكا

ي مناطق  ) بر منابع زير زميني در بقيهpublic ownershipمالكيت عموميِ (
را پيش ي نفت. البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت  توليدكننده

دهد. چنانكه  مي  ارزش مالكيت ارضي در توليد ارائه يافتگي و تعيين از ارزش
ي رانت بايد با توجه به  ي مسئله تر استدالل شد، هر نوع تحقيقي درباره پيش
بودن توليد نفت،   رو خاص بودن مالكيت ارضي مورد بحث و از همين خاص

كال انگليسي) مبني بر مشخص شود. بنابراين، حكم موري (پژوهشگر رادي
 alternativeي جايگزين ( اين كه رانت كشاورزي ــ بر اساس مالك استفاده

use از زمين ــ بايد نحوه رانت نفتي را تعيين كند، به دو دليل ادعاي (
ي جايگزين از زمين، تنها  ي مبني بر استفاده بغايت باطلي است: الف) عقيده

گويانه به مصداق  همان ارد كه رانت را اينيك گام كوتاه با اين نظر فاصله د
) تلقي كنيم؛ و ب) opportunity cost» (انتخاب از دست رفته فرصت«

تحليل رانت نفتي وي نه از لحاظ تاريخي مشخّص است و نه هيچ مناسبتي 
؛ براي 1977االرضي در نفت دارد (موري  با چگونگي مالكيت ارضي و تحت

  ). 1983فاين بديلي انتقادي رجوع كنيد به 
كننده اين است كه آيا مالكيت ارضي در نفت ــ يعني اين شكل  سوال تعيين

كند يا نه، و اگر نه، چرا نه.  خاص از مالكيت ارضي ــ رانت مطلق دريافت مي
هاي انباشت سرمايه در كل بخش نفت  پاسخ به اين پرسش به گام و پويش

ي  ه بين بخش نفت و بقيهي خود به تحرك سرماي وابسته است، كه به نوبه
ي رقابت مابين  هاي اقتصادي مربوط است، كه خود حاكي از گستره بخش

 تركيب اُرگانيك سرمايهصنايع گوناگون اقتصادي است و برحسب تغييرات 
شود. به بيان ديگر، اگرچه رانت مطلق رانت  در صنعت نفت سنجيده مي

ك نيست، اما ممكن است ي اقتصاد نئوكالسي گويانه انحصاري به نحو همان
هاي ديگر  ي عاملي دروني مانع جريان و حركت سرمايه از بخش مثابه به

ها جلوگيري كرده و به ايجاد  صنعتي سرمايه گونه از رقابت بين شود، و به اين
منجر شود. به همين » تركيب ارگانيك سرمايه«تري از ميانگين  سطح پائين

اي است اساسي كه در  مسئله فاضليتو  مطلقهاي  دليل تمايز بين رانت
) و تكامل فرا مليتي 1970ي  زدايي نفت (طّي دهه پشت آن امر كارتل

هاي تفاضلي نفت در رابطه با حركت سرمايه در فرايند رقابت جهاني  رانت
اي است براي  كننده نهفته است. اين تمايز تئوريك به تنهايي گام تعيين

و باالخره  وحدت رقابتيانيزم درك پيچيدگي بخش نفت معاصر، و مك
  شدن آن.    جهاني

ي نفتي اياالت متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت  اين واقعيت كه منطقه
يافتگي مالكيت  حفاري شده، شاخصي است حاكي از اينكه فرايند ارزش

 تركيب«ي تصرف با سطح باالي  ارضي در محدوده آمريكا تحت قاعده
باال » تركيب اُرگانيك«ده است. وجود همين حاصل ش» اُرگانيك سرمايه

ي مالكيت  تر تحت قاعده ده و بهره  شده براي مناطق نفتي كمتر اكتشاف
شود:  عمومي نيز صادق است. در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد مي

الف) رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب) در صنعت نفت رانت مطلقي 
همه، در شرايط ايستاي تطبيقي، شايد اين بحث مطرح وجود ندارد. با اين 

هاي نفتي) را دارند اجاره  دهي (ذخيره  هايي كه كمترين بهره شود كه زمين
هاي آمريكائي با  زمين ايناما  )13(شوند مگر رانت دريافت كنند. داده نمي

هايي  زمين آندهي (ميادين نفتي اياالت متحده) ضرورتاً   كمترين بهره
شوند؛ ميادين  كه در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده مي نيستند

دهي در حقيقت مياديني هستند كه در حال حاضر  نفتي با كمترين بهره
ده تلقي  كماكان در توليد هستند. اين ميادين نفتي كه زماني  بسيار بهره

شدند، اكنون به دليل كاربرد پي در پي سرمايه بمنظور استخراج بيشتر  مي
اند. اينها نوعي از ميادين نفتي  بندي پائين فعلي جاي گرفته نفت در طبقه

هاي حداقل  حاصل تقارن اُرگانيك ذخيره» قيمت توليد«ها  هستند كه در آن
كننده مي باشد، و به اين ترتيب قيمت  ي تنظيم بارآور و سرمايه

ابراين، كنند. بن ي توليد را براي كل صنعت در جهان تعيين مي كننده تنظيم
هايي (ميادين نفتي) كه به تازگي اجاره داده  در مثال باالي ما، رانت زمين

  شمار آيند. رانت نفتي تفاضلي به بايداند، رانت نفتي مطلق نيستند، بلكه  شده
ي مناطق نفتي در جهان، با بيشترين بازدهي تا كمترين  با توجه به گستره

اي  سراسر جهان حول مسئلههاي نفتي تفاضلي در  بازدهي، تشكيل رانت
صنعتي  صنعتي و نَه رقابت بين اساسي دور مي زند كه همانا رقابت درون

)intra-industry as opposed to inter-industry competition .نفت است (
شدن اين صنعت همانا تشكيل نرخ سودهاي تفاضلي و  فرض جهاني پيش

ست. به همين نحو، ما بايد دو اي يكسان در بازار جهاني نفت ا ارزش مبادله
هاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز سازيم:  شكل جداگانه از رانت

. با توجه IIو ب) رانت تفاضلي نفت از نوع  Iالف) رانت تفاضلي نفت از نوع 
توان  را نمي IIو رانت تفاضلي  Iبه اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي 

امكان جداكردن اثرات ناحاصلخيزترين زمين و  عدمپيشاپيش شناخت (يعني 
ي رانت به  ي تنظيم كننده توليد از قبل). لذا، كاربرد يك نظريه سرمايه

تواند پيامدي معنادار براي مقصود  نمي  )a prioriطريق از پيش دانسته (
). بنابراين، سخن از رانت تفاضلي با 1992ما در بر داشته باشد (بينا، 

) به طور انتزاعي نه IIو رانت تفاضلي  Iل آن (رانت تفاضلي تشخيص دو شك
آورد و نه شرايط خاصي  هاي نفتي فراهم مي راه حل قطعي براي مسئله رانت

هاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتباط  آورد كه به پويش را فراهم مي
شرط  تنگاتنگ دارند. به همين دليل است كه الزم بود بدون هيچگونه پيش

)a posterioriي تغييرات ساختاري، نهادي، و سازماني، مانند  ) درباره
(بازارهاي حال) و  اسپاتزدايي نفت، تكثير بازارهاي  كارتل
هاي تفاضلي نفتي در  گيري رقابتي رانت خريد نفت و شكل فروش/پيش پيش

  ب).1989؛ 1985پردازي شود (بينا  سراسر جهان، همانند كاري كه ما كرديم، نظريه
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كردن  بخش ، بخشي تصرف قاعدهر نفت داخلي اياالت متحده، با توجه به د
ي ذخيره نفت ميدان  هاي نفتي، به ويژه هنگامي كه اندازه ميدان اجاره 

عظيم است، براي قراردادن مجموعه ميدان نفت تحت يك مديريت واحد و 
ين آفرين بوده است. ا برداري مراحل دوم و سوم، بسيار مشكل آغاز بهره

علّت  اند، به ور بوده ذخاير با اين كه در حالت طبيعي اصلي خود كامالً بهره
اند در  پي بوده در گذاري سنگين و پي اينكه دستخوش چندين نوبت سرمايه

اند. از  برداري مراحل پيشرفته به طور محسوسي نزول كرده فرايند بهره
تر، به تنزل شرايط  رگرو، كاربرد متوالي سرمايه، به ويژه در ذخاير بز همين

ها انجاميده است. چنانكه  دهي آن طبيعي ميادين نفتي و متعاقباً كاهش بهره
ي  هاي سرمايه ، هزينه1960ي  دهد، در سراسر دهه ) نشان مي1985بينا (

نفتي اياالت متحده (براي هر بشكه) مراحل اكتشاف، توسعه و توليد به نحو 
يي هستند كه  ادين نفتي قديميشاخصي افزايش يافته است. اينها مي

هاي طوالني در چهل و هشت ايالت پائيني آمريكا به شدت مشغول  مدت
) cost-price(قيمت هزينه اي (» قيمت توليد«اند. در تمام دنيا،  توليد بوده
ي ميانگين سود) اين ميادين نفتي است كه باالترين محسوب مي  به اضافه

نفت را در كل آمريكا تعيين  ي توليد ندهكن قيمت تنظيمگونه  شود و به اين
صنعت نفت در آمريكا است كه قيمت » قيمت توليد«كند. همچنين، اين  مي

گونه قيمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را  ي توليد، و به اين كننده تنظيم
كند. نفت آمريكا همچنين كانون بحراني بوده است كه به ارتقا  تعيين مي

ازسازي صنعت نفت در اياالت متحده و تشكيل سراسري انحصارزدايي و  ب
  ب).1989انجاميد (بينا  هاي تفاضلي در جهان نفت  رانت

از همه سو در معرض غليان،  1970ي  سرانجام، نفت جهاني پس از دهه
 universalو عدم اطمينان در عرصه جهاني ( volatility)ثباتي ( بي

uncertainty واكنش سريع قيمت به سيرافزايش تقاضا () است.  نبودaxcess 
demandي بغرنج است: الف) شرط الزمِ درازمدت براي  ) ناشي از دو مسئله

ثباتي بازار و سمت و سوي نامطمئن  ايجاد ظرفيتي جديد در مقابل بي
هاي آينده و ب) تنگناي تنظيم تغييرات ظرفّيت توليد در پاسخگوئي  قيمت

ي اقتصادي چشمگيري را كه ناشي از فقدان  به روال بازار، بدون آنكه هزينه
كارآيي فني و صدمات احتمالي به ذخاير است متحمل شد. اين وضيت در 

تر است. در اكثر ميادين نفتي، سطوح ظرفيت  ي زياد مشكل مورد عرضه
توليدي موجود پيشاپيش به طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شده 

كنند. اين  اني توليد را تنظيم ميهايي كه قيمت جه است، از جمله آن
ها تحت فشار  كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت ميادين نفتي تنظيم

هاي نفت يك امكان بسيار  گيرند. در اين حالت بستن چاه جدي قرار مي
شوند، ذخيره نفت  ها بسته مي پرهزينه است. با اين همه، هنگامي كه چاه

زدن به  رود. براي اجتناب از صدمه يموجود در آنها براي هميشه از دست م
ها و اميد به  ذخاير، يك امكان ديگر همانا ادامه توليد در اين گونه ميدان

به همين دليل است كه  )14(هاي بازار در آينده است. بهترشدن قيمت
يابد، مگر اينكه توليد با يك  ي توليد بالفاصله كاهش نمي كننده قيمت تنظيم
مدت روبرو شود، كه در آن صورت سطوح  طوالنيي زياد و  اضافه عرضه

ي كارِ توليد چنين توليدكنندگاني بسيار زياد  ريسك و قبول زيان براي ادامه
اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود  )15(است.

آورد كه وقوع آن منجر به بازسازي جهاني سرمايه در اين بخش خواهد شد. 
و نيزً  ي جديد توليد كننده قيمت تنظيمهمراه با يك  اين بازسازي، لزوما،

بازار حول محور آن، خود را در چارچوب جهاني نفت   تغييرات قيمت
هايي را بايد از  نشان چنين بحران گونه سرشت منعكس خواهد كرد. به اين

هاي دروني صنعت نفت، و نه بنا به  درون توضيح داد، يعني از جايگاه پويش
  ل برآمده از رخدادهاي خارجي.اوضاع و احوا

ــ هم بعنوان پيش فرض » قدرت«به  نابجااغلب اوقات توسل    
گويانه موضوع نفت را  همان ي نهايي آن ــ اين ي نتيجه مثابه مسئله و هم به
تئوري  بي تاريختاريخ و  بي تئوريكند. همچنين، تكيه بر  رازآميزتر مي

 بيرونياي و عوامل غيرمرتبط  بار حاشيهاي از غ تحوالت نفت را غالبا در هاله
در بازار  كنترلافزايد. مثالً  پيچد، و بدين ترتيب به بار راز و رمز نفت مي مي

ي نامشخّص و نامحدود  در حيطه قدرتاي نئوكالسيك يا  فرضي و هسته
ي ارتباط اين دو با نفت  اصطالح سياسي، و از همه مهمتر، نحوه به

اگر، ما با استناد به آنچه در باال به تفصيل گذشت،  حال. برانگيز است سئوال

هاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيز به آن اضافه كنيم، بايد در  پيچيدگي
اين زمينه انصافاً به آماتورها و متخّصصان خودخوانده كمي حق بدهيم. آما، 

تصاد توان براي مدعيان پژوهش در اق به گمان ما، چنين حقي را به ندرت مي
  قائل شد.  » گرا ماركس«سياسي و يا اقتصاددانان 

  
  مطالب كليدي نيازمند به بازبررسي

دارند، هم   كننده در اين بخش ما به موضوعات مختلفي كه اهميتي تعيين
كردن بيشتر مطلب، و هم براي پاسخگوئي و ثبت انتقادي سوابق  براي روشن

زبررسي اجمالي ديدگاه  محسن پردازيم. جهت اختصار، ما با با اين بحث، مي
كنيم و به اين طريق به كساني  ) آغاز مي68ـ26، صفحات 1980مسرت (
ي رانت نفت و تئوري ارزش استفاده و  دهيم كه از ديدگاه او درباره پاسخ مي

  )16(اند. برداري كرده نسخه
ي يك كاال است، كه خود  مثابه در اثر مسرت انرژي به عزيمت. نقطه 1

يافته از اشكال  اي اشتقاق شناسي، نتيجه انتزاعي و، از لحاظ روش اي مقوله
مسرت نيز همان كاالي  ورودباشد. نقطه  انضمامي منابع گوناگون انرژي مي

راستي با تقارن فرض و نتيجه ــ دور  انرژي است كه در اين صورت ما را به
  ).35ـ32، صفحات 1980كند ( باطل ــ روبرو مي

سنگ (يعني  نامطلوب  را با شكل ارزش مصرفي  زغال . مسرت بررسي خود2
 فرضيكند و يك تُن  ترين نوع مادي انرژي مصرفي) در مقابل نفت آغاز مي

كند.  شان، مقايسه مي ارز نفت خام آن، برحسب محتوي كالري زغال را با هم
از بارآوري » بارآوري كار در توليد نفت خام«كند كه  وي سپس ادعا مي

[بسيار باالتر است]، و بدون هيچگونه  ميانگين فرضياين  سنگ در زغال
ي مشخّص، مادي  و منسجم در هيچ كدام از اين دو منبع  بررسي و مطالعه
سنگ قيمت بازار ديگر  قيمت انفرادي توليد زغال«دهد كه  انرژي حكم مي

). چرا اين رويه نه تنها 34، صفحه 1980» (كند [انواع انرژي] را تعيين مي
كننده است؟ به اين علّت كه چنين استداللي نظرورانه بر  ست بلكه گمراهنادر

هاي فرضي صورت گرفته است كه خود انتزاع بوده  ي ميانگين حسب مقايسه
ي نخست احتياج به اثبات دارند؛ در نتيجه به دور باطل منتهي  و در وهله

ز شوند. عالوه بر اين، سخن از فرض قيمت باالتر در هر كالري ا مي
سنگ آمريكا نسبت به نفت از لحاظ تجربي و بر اساس آمار و ارقام  زغال

الف: 1989ي مورد مطالعه هيچگونه مصداقي ندارد (بينا  موجود براي دوره
  )، جدول سوم167صفحه 

نفت با   . مسرت مسئله را با تمركز بر زغال سنگ از علّت ساختاري بحران3
كند.  ل سنگ نيز هست، جابجا ميآن، كه از جمله قيمت زغا  هاي معلول

ي بحران و تغييرقيمت نفت ما نه  بدين ترتيب، در برخورد او به مسئله
پردازي انضمامي  تحليل تجربي انضمامي از نفت اياالت متحده، نه نظريه

سنگ  ي تكوين مالكيت ارضي در نفت، و نه حتي تحليلي از زغال درباره
  ).1980اوست، مي بينيم (مسرت  اياالت متحده كه ظاهراً كانون تز خود

ريختگي سطوح تحليل در  هم ترين خطاي مسرت البته از نظر ما به . جدي4
آميختگي  ريزي ساختار مفهوم انرژي به عنوان يك كاال، يعني درهم طرح

صنعتي سرمايه، مي باشد. اگر به  محض رقابت درون صنعتي و رقابت بين
سنگ آمريكا ارزش بازار و قيمت  قيمت انفرادي توليد زغال«زعم مسرت 

، آنگاه بنا به نظر ماركس، بستر »كند بازار تمامي منابع انرژي را تنظيم مي
توان از  صنعتي است  كه در اين مورد نمي اين تنظيم ارزش رقابت بين

سخن گفت » كاالي انرژي«واحد و نماد آن » صنعت انرژي«فراگيري يك 
هيم از يك صنعت انرژي فراگير، شامل ). اما، اگر بخوا35، صفحه 1980(

مجموعه منابع، سخن بگوييم، آنگاه بايد آماده باشيم كه چارچوب رقابت 
صنعتي را بپذيريم و از اين رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در  درون

ها، شانس رقابت بالفاصله را  نظر از شكل ارزش مصرفي آن همان سطح، صرف
ي، بر اساس تئوري ارزش، به تشكيل ارزش بازار داده باشيم. اين مورد آخر

ي واحدهاي توليدي منفرد،  واحد از طريق رقابت درون صنعتي براي همه
ي تحليلي  رو، الزمه انجامد. از اين ها مي بدون توجه به شكل ارزش مصرفي آن

ريزي شود. اين  بسنده، آغازي است كه با جايگاه واقعي و مادي بحران طرح
يافتگي  شدن نفت، چگونگي ارزش عيار جهاني ررسي تمامامر مستلزم ب

االرضي (نفت) هم در اياالت متحده و هم در اوپك،  مالكيت ارضي و تحت
هاي تفاضلي نفت، و باالخره سازماندهي دوباره صنعت نفت  تشكيل رانت
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هنگام با فرايند دگرگون سازنده خود نيز  اياالت متحده مي باشد، كه هم
  الف رجوع كنيد).1980، 1985جهاني نفت را تعريف كنند (به بينا بتوانند بحران 

رسد كه به تفسيري ايستا و نادرست از رانت مطلق  . مسرت به نظر مي5
باشد. در اين مورد، پرسش اصلي  ماركس به عنوان رانت انحصاري متكي مي

اين است كه چرا مقدار رانت مطلق، به عنوان رانت انحصاري به باور مسرت، 
قيمت بازار و قيمت توليد   ايد از پيش در چارچوب تفاضلي محدودهب

گذاري  مانند اثرات قيمت» رانت انحصاري«گيري شود؟ چرا مقدار اين  اندازه
شود؟ چنانكه در  ساير انحصارات نامشخّص نبوده و دلبخواه تثبيت نمي

 بخش رانت نفت نشان داديم، پاسخ  به اين پرسش كامالً ساده است: رانت
مطلق ماركس رانت انحصاري نيست بلكه رانتي است كه از بازتاب اثر متقابل 

شود. به  موانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه در بخش كشاورزي ناشي مي
تركيب اُرگانيك «طور مشخص از پيمانه  همين دليل است كه ماركس به

ش و ي تفاوت بين ارز هنگام تعيين محدوده رانت مطلق به مثابه» سرمايه
گويد ــ به اصطالح حداكثر عوارض مالكيت در  بخش  قيمت توليد سخن مي

كشاورزي. چنانكه در سطور باال نشان داديم، از نظر ماركس انحصار مالكيت 
يافتگي و بازتوليد ارزش اضافي) سنتزوار است، نه  ارضي (در فرايند ارزش

اُرگانيك باالي بنابراين، با توجه به چگونگي  انباشت و تركيب ». طبيعي«
ارتباط  مورد بوده و كامالً بي سرمايه، صحبت از رانت مطلق در بخش نفت بي

يافتگي، توليد، و تعيين ارزش در اين بخش است. با اين همه،  با فرايند ارزش
كند و به رانت انحصاري بر اساس  مسرت پيوسته به انحصار طبيعي اشاره مي

  نويسد: نگرد. وي مي يتعريف اقتصاددانان ارتدوكس به نفت م
ي طبيعي [مواد خام] آنچه كه به آن  مالكيت ارضي استفاده توليدي از پايه

كند. اين امر تا  تعلق دارد را، تا زماني كه عوارضي دريافت نكند، ممانعت مي
ي خام در درازمدت و از لحاظ ارزش  زماني كه نياز اجتماعي براي اين ماده

خ نخواهد داد و بنابراين، همراه با آن ارزش بازار بازار فراتر از عرضه نشود، ر
به باالتر از قيمت عمومي توليد خواهد رفت... كه در اين قلمرو توليدي به 

شود. آنگاه، تفاوت بين ارزش بازار كاالي مورد بحث و قيمت عام  كار گرفته 
كه در  سود انحصاري طبيعيتوليد (به عنوان شكل خاص سود اضافي،  

گردد كه توسط  تبديل مي رانت ارضي مطلقيشود) به  وارد مي قيمت كاال
 ، تاكيد از نگارنده است).32، صفحه 1980شود ( مالكيت ارضي تصاحب مي

ها و  در رابطه با نفت، تفسير نادرست مسرت از ماركس و نفوذ وي بر پژوهش
ويژه در مقوله رانت، بسيار گسترده است.  پژوهشگران راديكال و چپ، به

توان به سه طريق مشاهده كرد: (الف) تفسير رانت  ه اين تاثير را ميالبت
ي (بنيادانگار)  مطلق ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار؛ (ب) مقايسه

سنگ؛  ي توليد ظاهراً باالتر و ادعايي زغال سنگ، و اتكاء بر هزينه نفت و زغال
 نُووكي، ي رانت مطلق در مورد بخش نفت. مثالً شده و (پ) كاربرد ادعا

هاي  حكومت» مالكيت انحصاري«دارتر شدن  كند كه دامنه استدالل مي
شده توسط آنان با  دار جهان سوم و باالرفتن مقدار رانت مطلق مطالبه زمين

ي ذخاير  گسترش تقاضا براي مصرف مواد معدني و محدودترشدن عرضه
گري  ). مي بينيم كه پژوهش30، صفحه 1987» (غني معدني بيشتر شود

گرا نظير وي با صدور حكم باال دو خطاي  اصطالح ماركس راديكال و به
) با الهام احتمالي از مسرت رانت 1زمان مرتكب مي شود:  تئوريك را هم

) همانند اقتصاددانان 2مطلق را تلويحا رانت انحصاري مي خواند، و 
وجود راستگراي ارتدكس روابط علّت ـ معلولي پيچيده در توليد را به عدم 

دهد. اين قبيل ارتدكسي هنگامي  عرضه و تقاضا در بازار نسبت مي» تعادل«
گيرد] كه اوپك به عنوان يك كارتل  نتيجه مي«[شود كه نُووكي  تر مي شفاف

ي نفت موقتاً  هاي عضو صادركننده  هاي مطلق توسط دولت در تحصيل رانت
  ).103(همان منبع، صفحه » موفق شده است

ي  توليدكننده«خط بنيادانگار  نيز با چوب نورل مسرت، گام با تحلي هم
كند و  آغاز مي» هاي انرژي اي انرژي در سطح جهاني، بر حسب واحد حاشيه

قيمت نهايي نفت ي  پايه«گيرد كه چنين معياري الزاما بايد بر  نتيجه مي
گويد اين قيمت بايد باالتر از  باشد. او مي» كنندگان براي عرضه مصرف

» اي انرژي ي حاشيه توليدكننده«ليد نفت، اما برابر با قيمت توليد قيمت تو
، تاكيدها همه از نگارنده است). بدين 71ـ70،صفحات 1980( )17(باشد

گويد. اكنون  گونه، نور از مقدار كُل سودهاي مازاد در صنعت نفت سخن مي
هاي  براي نور باقي مسئله همانا چگونگي توزيع اين سود بين دولت

هاي نفتي و كشور توليدكننده نفت است. اما بگذاريد  كننده، شركتوارد
هاي  بپرسيم سازوكار چنين توزيعي چيست؟ نور به استثناي دولت

توجه را بر عنصر سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز «واردكننده، 
مبارزه بين صاحبان مالكيت بازتوليدناپذير نفت «كه اكنون موضوع » كند مي

سود «كند كه  گيري مي مي باشد. سپس نور نتيجه» دگان كاالهاو توليدكنن
شده توسط شركت نفتي سود انحصاري [است]، [ كه منبع  اضافي تحصيل

و » انحصار طبيعي«آن] ... سطح باالي تمركز ... بنا به وجود سرشت 
  ).71مي باشد (همان منبع، صفحه » اهميت استراتژيك«

ي رانت مطلق يك  استدالل خود را دربارهرسد كه نور  سرانجام، به نظر مي
در مقابل  ظاهرا انگيزي ابتكار عمل را گام جلوتر برده و به نحو اعجاب

گيرد. اما افسوس كه كمترين وارسي  به دست مي» نارسائي برخورد ماركس«
دهد كه  اظهارنظرها  به ما نشان مي  و كوچكترين دقّت در تمامي اين

ي هنگفت اعالم جرم  س توسط نور بدون هزينهگونه تجديدنظر در مارك اين
عليه خود او  نمي باشد؛ اين تجديدنظر به قيمت غير قابل قبول پذيرش 

انجام شده است، كه جز توصيفي دلبخواه از » كاالي انرژي«ي باطل  سازه
  را در بر ندارد » انحصار طبيعي«رانت مطلق و ديدگاهي ارتدكس از رقابت و 

اهميت «اصطالح اتفاقي بر  ). همچنين تاكيد به72ـ71، صفحات 1980(
نفت در همان جمله، غير از تالش اين نويسنده در ظاهرالصالح » استراتژيك

). اما چگونگي 71، صفحه 1980دادن نماد انحصار بورژوايي نيست ( نشان
تر از آن  خوار اوپك مهم هاي رانت ي دولت روابط سياسي و در واقع مبارزه

بيان باشد. بحران نفت  هاي دلبخواه بتواند قابل ين توصيفاست كه با چن
خوار بر سر توزيع  هاي رانت آشكار ساخت كه مبارزات دولت 1974ـ1973

سودهاي اضافي نفت با بازسازي جهاني صنعت نفت و تشكيل 
هاي تفاضلي نفت در سراسر جهان در هم گره خورده  رانت ي جويانه رقابت

  مبارزات نه دلبخواه هستند و نه بدون حد و مرز. است. از اينرو، خود اين 
ي قابل مالحظه و مرتبط با يكديگر را  است دو نكته  در ادامه اين بخش الزم

شدن نفت حتي پس از بحران نفت در  روشن كنيم: الف) ادعاي كارتلي
هاي توطئه. در مورد هر دو نكته كه بالقوه  و ب) اعتبار تئوري 1974ـ1973

گرند و شايد پيامد ضمني محتملي را براي مسائلي چون آبشخور يكدي
هژموني ادعايي اياالت متحده يا دخالت اياالت متحده در عراق داشته باشند، 

قولي  شايسته است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل
را به شرح  1974ـ1973بياوريم. هر دو نويسنده علّت وجودي بحران نفت 

  سازند: كنند و هم در تاريكي رها مي مان هم روشن ميز زير هم
آن  نتايجو  را كنار بگذاريم 1970ي  اكنون اگر بحران نفت اوايل دهه

حلي را براي  توانيم ببينيم كه چگونه صنعت نفت راه را بررسي كنيم، مي
تضعيف كارتل جهاني و فشارهاي وارده بر توليد داخلي اياالت متحده كشف 

زياد قيمت نفت سودآوري توليدكنندگان در اياالت متحده را  كرد. افزايش
جهت ايجاد پيوند ميان كمپاني حفظ و درآمدي كافي در توليد جهاني 

هاي عمده [كارتلي] و غيرعمده [مستقل] در كارتلي تضمين كرد كه 
ي امر ايجاد مازادهاي عظيمي در  . نتيجهگيرد اكنون هر دو را در بر مي

تر از  هزينه ها كم برداري از آن ذخايري بوده است كه بهره توليد نفت از آن
ذخاير اياالت متحده آمريكا مي باشد. آنچه... كشورهاي عضو اوپك و ساير 

اين كشورها قادر شدند انجام دهند تصاحب قسمتي از همان مازادها بود. 
، 87ـ86، صفحات 1985(امر نتيجه و نه دليل افزايش قيمت نفت است 

  همه از نگارنده است).تاكيدها 
ي  توان اين امر را همچون تئوري توطئه تا حد معيني، مي

كه بنا به آن افزايش قيمت نفت  هاي قيمت نفت تعبير كرد افزايش
يقيناً، چنين امكاني نبايد ي اين صنعت بوده است.  حلي براي مسئله راه

فت هايي در بحث مربوط به بحران ن و چنين تئوري ناديده گرفته شود
كنند كه اين بحران تمهيدي از جانب  فراوان هستند. برخي استدالل مي
اش را نسبت به رقباي صنعتي خود از  اياالت متحده بود تا جايگاه رقابتي

اي ديگر استدالل  طريق تحميل قيمت باالي نفت بر آنان بهبود بخشد؛ پاره
حده از هاي اياالت مت كنند كه تمهيدي بوده است تا توازن پرداخت مي

ها اثرات يا  طريق واچرخاندن دالرهاي نفتي بهبود يابد. ممكن است اين
جويي براي  مقاصد مورد نظر اقدامات عوامل گوناگون باشد يا نباشد، اما چاره
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توان  حل مشكالت اين صنعت از طريق فرايند معيني انجام گرفت كه مي
  رنده است).، تاكيدها همه از نگا87، صفحه 1985آن را تشخيص داد (
كنند كه  )اشاره مي1985درستي (با استناد به بينا  فاين و هريس به

تري است كه در صنعت جهاني نفت  مازادهاي اوپك معلول مازادهاي بزرگ
پديد آمده است. با اين همه، آنان بدون توجه به رقابت ايجادشده در فرايند 

جاد كارتل جديد هنوز قائل اي 1973ي پس از  زدايي نفت در دوره كارتل
را به يكديگر پيوند مي » كمپاني هاي عمده و ناعمده«اي، كه  يافته تشكيل

دهد، هستند؛ اين البته در حالي است كه در دوران كنوني دوره ديكته 
ي  واسطه المللي، و كنترل بي ي بازارهاي بين كردن قيمت، تقسيم عامدانه

يامدهاي اين بحران بر توليد توليد به پايان رسيده است. با تمركز بر اثر پ
توان اين  مي«كنند كه  نفت اياالت متحده، فاين و هريس خاطرنشان مي

كه بنا  تعبير كرد هاي قيمت نفت افزايشي  امر را همچون تئوري توطئه
ي اين صنعت  حلي براي جوابگوئي به مسئله به آن افزايش قيمت نفت راه

در اينجا داللت » تعبير كردتوان  مي«با اين همه، عبارت » بوده است.
ي پديداري امر  ي توطئه دارد كه دقيقاً به شيوه مندانه ضمني به پديده روش

و درك  واقعيگونه انتزاع  مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به اين
ي توطئه اغلب  كند. با اين همه، فرضيه ديالكتيكي (آگاهانه) را طلب مي

گونه  كند و به اين ي نهايي بازي مي نتيجهي  مثابه چون فرض مسئله و نيز به
  خود نيست. همانگويانه  قادر به چيرگي بر وضعيت اين

» كمپاني هاي عمده عضو كارتل«بنابراين آموزنده است بپرسيم كه چرا بايد 
كنند، به ويژه هنگامي كه موضوع بر سر  آگاهانه خالف منافع خود توطئه 

خاير نفت جهاني و جايگاه تسليم كنترل خود بر حجمي عظيم از ذ
تر  گذاري جهاني نفت است؟ اما، مهم ها در عرصه قيمت ي آن مقايسه غيرقابل

هاي مستقل غيرعمده)  هاي كارتلي عمده (و نيز كمپاني از آن، چرا كمپاني
مند بوده باشند كه توليد نفت داخلي اياالت متحده عاري از  بايد عالقه

در واقعيت امر چنين آرامشي كمي بعد با باشد؛ آن هم هنگامي كه » فشار«
بازسازي جهاني كل صنعت نفت از بين خواهد رفت، همان صنعتي كه در 

هاي تفاضلي نفت به هنجاري براي  آن به طرزي چشمگير باالرفتن رانت
توليد نفت به اصطالح جديد در اياالت متحده نيز صادق بوده است؟ به بيان 

هاي عمده نفت) بايد  رتل قديمي (كمپانيجهت كا خود و بي ديگر، چرا بي
كه ظاهراً با » كارتلي جديد«فرد خود را با  حاضر باشد جايگاه منحصربه

هاي غيركارتلي مشاركت دارد عوض كند؟ و اگر به فرض محال هم  كمپاني
چنين رفتاري از مديران چنين كارتلي سر بزند، آيا نبايد در حالت عادي در 

رد؟ آيا اين نيروهاي سركش رقابت واقعي سالمت رواني آنان شك ك
قدرت خود را جمع  1972ـ 1950ي انتقالي  داري نبودند كه در دوره سرمايه

كردند و در آستانه تحوالت ساختاري صنعت نفت نهايتاً به انفجار بزرگ و 
كارتلي كه اكنون هر دو را «انجاميدند؟ آيا عبارت  1973زاي سال  بحران

شود كه  تگي بيشتر افكار برخي از پژوهشگران نميموجب آشف» شامل است
ها را  آميزند، و آيا اينگونه رهنمودها آن مفهوم انحصار با هژموني را در هم مي

سرشت انحصاري در اين صنعت و «كند كه به نادرستي بر  تشويق نمي
تفسير نقش دولت مسلّط در بخش نفت يعني دولت اياالت متحده تكيه 

). باالخره، آيا اين نوع طرز برخورد به 58، صحفه 1991(براملي » كنند
هاي ساليان گذشته را از  صنعت نفت بار ديگر اشباح مردگان توطئه

  انگيزاند؟ هاي ساكت و قديمي خود برنمي آرامگاه
ي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي براي  ها از لحاظ چهره سرانجام، توطئه

گرانه دارد، نيستند.  هادهاي ميانجيبررسي تجربي عيني، كه نياز به بازتاب ن
دهد، توهم توطئه، همانند انعكاس  ، فصل دوم) نشان مي1985چنانكه بينا (

) و واقعي بستگي دارد كه فراتر از  گرانه ي مادي (ميانجي يك سراب، به پايه
المللي نفت، تحت  قلمرو خود توطئه است. با اين همه، در مورد كارتل بين

هائي كه به عنوان توطئه  ، انطباق )1928ـ1972( ناكريي آچ نامه موافقت
اند، ضمن آنكه در زمره شرط الزم هستند، در قالب موجوديت  برداشت شده

رو آچناكري به دليل  باشند. از اين ميانجي شرايط كافي نيز مي كارتل بي
رود. به  اي بزرگ بشمار مي خودي خود توطئه اش، به رسالت و ماهيت اجرايي

اي هستند كه حيات  ي مكمل پديده هر دو جنبه  و توطئه  ديگر، كارتلبيان 
گرانه دانست. بنابراين،  آن را بايد مديون نبود ميانجي و نهادهاي ميانجي

زدايي پس از  زدن برچسب اشتباه و تشخيص نادرست خصوصيات كارتل

شدن رقابتي) صنعت نفت، بايد ما را از مشكالت مضاعف و  (و جهاني 1973
در حقيقت سوءدرك مضاعف باال آگاه سازد. در نتيجه، درست از همين زاويه 
است كه بايد با كمال احترام از فاين و هريس بپرسيم در رابطه با مسئله 

دقيقا به  »يقيناً، چنين امكاني نبايد ناديده گرفته شود«توطئه عبارت 
  )18( شته باشد؟معنايي جز گيج كردن خواننده مي تواند اشاره دا چه منظور و

  
  مالحظات پاياني

داري بيشتر مانند آتشفشان يا توفان عمل  مناسبات اجتماعي سرمايه
شوند،  گيرند و به نيرويي چشمگير بدل مي كنند. هنگامي كه قدرت مي مي

برند و به سازوكارهاي خاص  اين مناسبات قوانين خاص خود را به كار مي
شدن نفت  دهند. جهاني بيروني مي ها به جامعه صورت خود براي تحميل آن

نيز استثنايي بر اين قاعده نيست.  1973-1974در دوران پس از بحران 
و فراتر از آن رخ  1980ي  و اوايل دهه 1970ي  هايي كه در اواخر دهه بحران

هستند كه در  1974ـ1973ساز خود را مديون بحران نفت  داد، هويت دوران
در نتيجه، توليد  در نفت  ابعاد جهاني يافت.يافتگي مالكيت ارضي  آن ارزش

ي از يازده دهه پيش از آن، يعني قبل از بحران  ي گذشته نفت در سه دهه
، بايد به دقت متمايز شود. اين تمايز نبايد صرفاً بر مبناي 1974ـ1973نفتي 

كّمي بلكه بر مبناي كيفي نيز انجام شود، كه الزاما از فرايند كيفيت 
امريكانا نيز نياز به  شمول پساكارتلي و دوران پساپاكس جهانساز و  دوران

  عبور دارد. 
شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهاني تمامي  چنانكه نشان داده شد، جهاني

نفت بازتاب » اسپات«هاي  مناطق نفتي در رقابت جهاني است و قيمت
را يافتگي جهاني ذخاير نفت  شدن نفت ارزش باشند. جهاني اي آن مي لحظه

هاي نفتي تفاضلي، با توجه به بارآوري متفاوت توليد  در تشكيل جهاني رانت
گونه، قيمت توليد  دهد. بدين نفت در گوشه و كنار جهان، نشان مي

ترين مناطق نفتي، قيمت توليد و همينطور قيمت بازار مجموعه نفت  بازده كم
اگر قيمت كند. در نظام وابستگي متقابل،  جهاني را تنظيم و تعيين مي

معني است. همچنين،  درست باشد، سخن از كمبود مالتوسي نفت كامال بي
غرضانه براي خودكفايي  ي هر چند بي شده، نه انگيزه در اين دنياي جهاني

امنّيت «كار مي كند، نه شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحت پوشش 
هاي  رفتن قيمت يينتواند به كنترل باال و پا مي») نفت استراتژيك«(يا » ملّي

اي را به نحو  و تضمين شده» مطمئن«شود، و نه هيچ نفت  نفت منجر 
توان در خارج از نظام جهاني تأمين كرد. به بيان ديگر، نفت  چشمگيري مي

دسته، كه هم آرزوي نگهداري برش كيك  جهاني هيچگونه مالطفتي براي آن
م، نه خواب و خيال را دارند و هم آرزوي خوردن آن را، ندارد. سرانجا

هاي اكتشافي در منطقه قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و  حفاري
شرمانه، و  و نه واقعيت غيرقانوني، بي )ANWRطبيعت وحشي در آالسكا (

تحقيرآميز تجاوز آمريكا به عراق، هيچكدام عينيتي مشروع و موجه براي 
  رود. ر نميشما دسترسي به نفت به منظور خودكفايي ادعايي به

  
   :ها دداشتياد

 International به دعوت سردبير مجلّه به زبان انگليسي و اين مقاله نسخه اصلي . 1
Journal of Political Economy   انتشار يافته است. مناسبت اين مقاله  2006در تابستان

نيز و تئوريزه كردن بخش نفت بر اساس تئوري ارزش ماركس،  شتامين سالگ سيبه 
اين كتاب نخستين  .باز مي گردد) 1985( اقتصاد بحران نفتيستمين سال انتشار كتاب ب

  اثري است كه بخش نفت را با چارچوب اقتصاد سياسي ماركس پايه ريزي كرده است. 
) انتخاب 213ـ210، صفحات 1970اش از ماركس ( . اين فراز به دليل روان بودن ترجمه2

  ).107ـ105، صفحات 1973شده، نه ماركس (
گيري بدنام كارتلي است كه كمپاني نفت عراق  يك تصميم )Redlineنامه ردالين ( موافقت .3

درصد قلمرو  5/99برداري از  را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از هر نوع تالش براي بهره
  هاي بزرگ نفت ي پنهاني ميان سران شركت نامه نامه بخشي از موافقت عراق شد. اين موافقت

منعقد گرديد. براي بررسي  1928، اسكاتلند، در سپتامبر بود كه در قصر آچناكري
) رجوع كنيد. بِلر به 85ـ81، صفحات 1976سازي كشفيات نفتي در خاورميانه به بِلر ( پنهان

  كند: درستي مشاهده مي
ها به نحوي در ماهيت چيزها  برخالف اين برداشت همگاني و پايدار كه وجود كارتل

اي بزرگ همراه با فعاليتي  گيري اين ترتيبات محصول معامله اتي است، شكلذ
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ي تحقيق سوئد افتاد، اين  جلسات كارتل كه به دست كميته بنا به صورت دشوار بوده است.
موضوع مورد بحث قرار گرفت؛  897ها  برگزار كرد كه در آن 1937جلسه در سال  55گروه 

موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال  656كه در آن  جلسه برگزار شد 49، 1938در سال 
، تاكيدها 65، صفحه 1976موضوع بحث شد ( 776جلسه برگزار شد كه در آن  51، 1939

  همه از نگارنده  است).
بسيار  1970ي  هاي نفت در دهه كردن اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر ملي. 4

   حائز اهميت است.
ليه در شبكه بين المللي كارتل كه در خليج مكزيك تثبيت شد، متمركز بر . مبدا ثابت او5

ي  ي حمل و نقل خيالي مبتني بر محاسبه ي توليد نفت در اياالت متحده بود. هزينه هزينه
ي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان، بدون توجه به محل  عجيب هزينه

  توليد و محل بارگيري، بود.
تشكيل شد. بنيانگذاران  1960ي نفت (اوپك) در سال  كشورهاي صادركننده . سازمان 6

  ي آن ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئال بودند.  اوليه
المللي انرژي است كه  ايده و توصيف دقيق آن در يادداشت آمريكا ـ  اين همان آژانس بين. 7

ويژگي » دقت در پيش بيني«ين مطرح شده بود. از قضا، ا 1964انگلستان در سال 
در دوران  ي سياست خارجي آمريكا را دست بدست با موافقتنامه كارتلي آچناكري متحجرانه

  سازد. ) آشكار مي1945-1979پاكس امريكانا (
پايان يافته و همزمان با  1970ي  . ما اعتقاد داريم كه عصر پاكس امريكانا در اواخر دهه 8

رهبر آن اياالت متحده نيز به اتمام رسيده است؛ رجوع كنيد به  فروپاشي اين نظام هژموني
  .1997، 1995پ، 1994ب، 1994الف؛ 1994، 1993بينا 

نشيني موقت براي اياالت متحده تعبير مي كنند. مثالً  . برخي از نويسندگان اين را يك عقب9
ب) رجوع كنيد. 1994) و بررسي نگارنده از آن به بينا (208ـ205، صفحات 1991به براملي (

ي هژموني آمريكا، عالوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرايند تاريخي آن، مشكل  درباره
كند كه  شناسي او از تقاطع گرِهي مقوالتي آغاز مي شناسي با براملي اين است كه روش روش

رسي براملي هر كدام خود جداگانه نياز به اثبات تئوريك دارد. بعبارت ديگر، در مورد نفت بر
   باشد.  گويانه نمي همان ايننير در تحليل نهايي چيزي جز بيان 

ي  بايد به هزينه» رانت كميابي«پذير مدعي است كه  ي نئوكالسيكي منابع فرسايش . نظريه10
هزينه «نفت افزوده شود. اين امر بازتاب  marginal extraction cost)   جنبي استخراج (

برداري از نفت است كه برحسب  بهره )opportunity cost» (تهانتخاب از دست رف فرصت
) نشان داده شده است. در اينجا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي 1931نرخ بهره در هوتلينگ (

فرصت انتخاب از «معيار احتساب هزينه بر اساس » رانت كميابي«توان يافت زيرا  را نمي
ي جنبي + رانت كميابي =  هزينه رو، اين تخصيص ميان حال و آينده  است. از» دست رفته

ي مدرن و مشخّص اقتصادي در  ي كاربرد. بدين گونه، مسئله رانت بعنوان يك مقوله هزينه
چارچوب اقتصاد نوكالسيك و ساير مكتب هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه 

ذهني، ايستا، و ايده آل اين شود مقصود هرگونه قيمتي است كه با رقابت  از رانت صحبت مي
سيستم فكري متباين است. در اين مورد خاّص چپگرايان سنّتي (نظير چپگرايان مجلّه 

نيز از اين قاعده » داري انحصاري سرمايه«و نوماركسيست هاي مكتب ») مانتلي رويوو«
  باشند. مستثني نمي

نفت را بايد در زمان كشف كنند كه تمامي  . برخي از اقتصاددانان نوكالسيك تصور مي 11
ي انبار كاال نگريست. به  مثابه رو، عقيده دارند به ذخاير نفت بايد به توليدشده تلقي كرد؛ از اين

و انحصار وجود ندارد؛ به » قدرت بازار«گونه براي آنان جايي براي رانت غير از توسل به  اين
  ).1990، 1986آدلمن رجوع كنيد (

الف؛ 1989)، 6(فصل  1985مفهوم رقابت رجوع كنيد به بينا  . براي بررسي انتقادي 12
  ).6(فصل  1981؛ ويكس 1982، 1980؛ شيخ 1984؛ زِملر 1977كليفتون 

هاي  ي رانت ماركس در نوشته . ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تفسيرهاي عاميانه از نظريه13
، صفحات 2002ر اثر مامر (توان د مربوط به نفت نداريم. براي نمونه يك ابداع جديد را مي

» ي مرسوم  پرداختي زمين اجاره«) جستجو كرد. وي رانت مطلق ماركس را با عنوان 29ـ1
همه بررسي در  براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است. مامر، با ناديده گرفتن اين

ي اين مجلد  يهكند. بق مورد نفت و رانت، بدون كمترين مطالعه، در اين كتاب اظهارفضل مي
اصطالح حاكم بر نفت است كه بدون ذكر هيچ علت تئوريك در كنار  آكنده از ساختارهاي به
كنند. در اين كتاب هيچ سخني در ويژگي بحران نفت، تحوالت ناشي  يكديگر خودنمايي مي

  شدن آن در ميان نيست. از وحدت رقابتي اين صنعت، و جهاني
دانيد چرا  آيا مي«، شوخي زير ورد زبان مردم تگزاس بود: 1980ي  . در بحران اواسط دهه 14

ها نشيمن خويش را  چون نفتي«پاسخ اين بود: » رل؟ امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه
» توليد متغير«در اين زمان، ترفند » دانند به كه و كدام طرف رو كنند. اند و نمي از دست داده

)swing productionخورده بود.  اي خودشكن و شكست ودي پروژه) توسط عربستان سع

سو، با جلوگيري از توليد، كل درآمد رانتي را از طريق كميت كاهش داد. از  اين پروژه، از يك
سوي ديگر، با اشباع بازار (كه فقط براي زماني محدود ممكن است) كل درآمدهاي رانتي را از 

  طريق قيمت كاهش داد.
در حالت اضافه عرضه در بازار، ناشي از فرضيه ارتدوكس  هاي نفت، . كاهش كُند قيمت 15
  نيست؛ برعكس اين خود پيامد تكنيكي و ويژگي خود توليد نفت است.» قدرت بازار«

. محسن مسرت و من نخستين كساني بوديم، البته مستقل از يكديگر، كه بحران نفت اوايل 16
ي  ا بر پايه  كنش متقابل و پيچيدهرا تحليل و در حقيقت صنعت انرژي و نفت ر 1970ي  دهه

سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم. مسرت مطالعات خود را بر زغال 
سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه من توجهم را به نفت آمريكا معطوف كردم تا بتوانم 

  ني نفت توضيح دهم.شدن نفت و صنعت انرژي را از طريق مركزيت كانون بحران جها جهاني
نقص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمت بازار  .17

، 1980» [كنندگان قيمت نهايي نفت به مصرف«ي نور  مشتقات نهايي آن است (به گفته
]). باز هم بايد خاطرنشان كرد كه اين انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و 70صفحه 

شود، موجب اغتشاش در چيستي واقعي رانت  گي فرايندهاي متفاوت توليد ميريخت هم به
شود و بازار را ترك  گذاري و فروخته مي گردد. به بيان ديگر، هنگامي كه نفت خام ارزش مي
كند، ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه ماركس و در قلمرو مالكيت ارضي نيست. در  مي

  كه ما را در نهايت التقاط » رانت«ت به مفهوم بورژوايي صورت، اين خود بازگشتي اس غيراين
 ب، 1989ي بينا  گرداند. شواليه (كه نظرات وي در مقاله برمي» قدرت بازار«به بن بست

مورد انتقاد قرار گرفته) نيز در اين معماي گمراه كننده اُرتدوكس گرفتار  97ـ95صفحات 
وع رانت متفاوت تفاضلي، يعني، الف) رانت آمده است. شواليه بر رانت انحصاري و چهار ن

كند. براي  كيفيتي، ب) رانت جايگاهي، پ) رانت استخراجي، و ت) رانت فناورانه تكيه مي
 رجوع كنيد. 1992ب و 1989، 1985بررسي انتقادي نظر مخالف به نوشتارهاي بينا 

خيالي منجر شد كه  آميز هاي توطئه ، از جمله، به ديدگاه1970ي  . بحران نفت اوايل دهه18
شدن نفت به كنار رفت. با اين همه، بقاياي اين رهيافت  رفته رفته با واقعيت پايدار جهاني

ي توطئه  مندان نظريه ي عالقه غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل كژديسه
نيتزن و زدوده نشده است. نكته مورد اشاره در اينجا تجديدحيات اخير اين نگرش توسط 

متمركز بوده  ي سرمايه انباشت  تفاضليتحليل ما بر فرايند «نويسند:  ها مي بيچلر است. آن
و گسترش سهم فردي در كل جريان سود را   "نرخ عادي بازده"و جستجو براي فرا رفتن از 

اين مؤلفان به  ، تاكيدها در متن اصلي است).446، صفحه 1995» (دهد مورد تاكيد قرار مي
بشمار آورده » هاي انرژي كشمكش«را به عنوان  1973استهزاءآميزي بحران نفت پس از نحو 

جستجو [توسط «آميز پيامد  هاي توطئه كنند كه اين ترتيبات قبلي و كشمكش و تاكيد مي
و گسترش سهم فردي [واحد توليد] در "نرخ عادي بازده"هاي نفتي] براي فرا رفتن از  شركت

نقطه آغاز «كنند كه  ). آنها اشاره مي446ان جا، صفحه (هم» كل جريان سود است
ي تفاضلي  شان نرخ بازده تفاضلي است، در حاليكه به غلط آن را انباشت سرمايه »شناسي روش

ي نهايي آن نيز با حساب  )، هر چند نتيجه609، صفحه 1996ناميده اند (بيچلر و نيتزن 
گونه،  در محاسبات حسابداري نيست. به اينسرانگشتي جز تكيه بر نرخ بازده تفاضلي معمول 
گرانه (نوكالسيكي) در اينجا و ساير كارهاي  با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئه

ها، نه انباشت سرمايه و نه دولت سرمايه داري جايي در سرزمين خيالي  بعدي آن
ي  آور است تكيه اي شگفت شان ندارد. با اين همه، آنچه به نحو متاثركننده گويانه همان اين

ي ماركسيست به اين طرح كودكانه و ارتدوكس است كه به  برخي از نويسندگان خودخوانده
شود كه گويا  هاي راديكال طرح مي عنوان خوراك ادعاي ظاهري نوع جديدي از جوابگويي

و آميز دو مؤلف باالــ دليل جنگ  اي خيالي و توطئه نفت ــ گرچه غير مستقيم، به شيوه
الف و 2005اشغال عراق توسط آمريكا است (براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران، 

شناسي نيز چندان  ها حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روش ب). اين قبيل راديكال2005
  رسد.  نظر مي شان دشوار به خبر ندارند، و اگر هم دارند ترك اينگونه عادات عاميانه براي

  ه گفت و گوي باالمنابع مربوط ب
نفت: براي بررسي جامع نفت و سياست هاي بين المللي مي توانيد به كتاب اخير نگارنده   - 1

، نيويورك: ماشين زمان ــ گردشي در وراي اقتصاد افسانه اي و سياست هاي هراسناك
  . كنيد. مراجعه 2011انتشارات لينوس، 

http://www.linusbooks.com/more_details.php?id=284  
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   پاسخ اول:

  
كنند اما از آن انتظار سودها دارند.  خودي است كه مي گرچه ادعاي بي

از حيث علمي و تجربي وارد نيستند يا  كنند يا كساني كه اين ادعا را مي
ي  خواهد در دنباله داري هستند كه مي خواسته و ناخواسته وابسته به سرمايه

اند نفت را هم غورت (يا قورت)  كرده» بلعتُن«منابعي كه تاكنون به اصطالح 
بدهد (گفته است تازه دوغورت و نيمش باقي است) يا اصالً خودشان همان 

  د.نهنگ مرده خوارن
ايد  ايد يا خوانده ي نظري اين ادعا چيست؟ آيا واقعاً تاكنون جايي ديده پايه

كه عامل يا مانع دموكراسي نه روندهاي اجتماعي بلكه نفت (يا مثالً گاز يا 
نيم و مس) باشد. دموكراسي از زمان يونان باستان در دولت شهرهاي  آلومي
كرد. آن موقع هم  ل ميي دريا مطرح بود و در شرق امپراطوري عم حاشيه

آيا نبود نفت باعث رشد دموكراسي و بودن نفت عامل پديدار شدن 
هاي جان الك و منتسكيو و كانت در دموكراسي چه  ديكتاتوري شدند. بحث

هاي  ي ليبراليسم با دموكراسي كه از گذرگاه تاريخ اروپا در قرن بودند؟ آميزه
  كرد. ي نفت گذر مي عبور كرد ، آيا از چاه و خط لوله 19و  18

هاي  هاي مردم ، به ويژه بخش ي اجتماعي توده دموكراسي محصول مبارزه
توانند ستم و خودكامگي را تحمل كنند و البته در  آگاهي است كه ديگر نمي

تواند با روش و ابزار پيشين حكومت  همين شرايط حكومت هم ديگر نمي
اي  ر گذر زمان و از جامعهكند. اما دموكراسي امري مطلق و يگانه نيست و د

  كند. ي ديگر تفاوت مي به جامعه

اند كه كوچك و بزرگ بودن بخش خصوصي در  هاي زياد نشان داده تجربه
هاي غيرصنعتي پيشرفته ربط زيادي به برقراري و رشديابي دموكراسي  دولت

هاي صنعتي پيشرفته ، موضوعي تاريخي  ملت –اند. موضوع دولت  نداشته
ليبراليسم اقتصادي و جدا كردن دولت از زندگي اقتصادي و است كه با 

حرايم خصوصي و مالكيت شروع شد و سپس خود ليبراليسم را سرنگون كرد 
دموكراسي (يعني پوشاندن لباس دموكراسي  –و نام آن را در تركيب ليبرال 

ها ، مالكيت خصوصي رشد كرد  به تن ليبراليسم) حفظ كرد. در اين سرزمين
ي طبقاتي صاحبان سرمايه ،  هم شد ضمان انباشت سرمايه و سلطهو دولت 

و  –اما نتوانست به سبك سابق حكومت كند و مردم متعلق به نيروي كار 
هاي مختلف سلطه را تحمل  نتوانستند به شكل –ي متوسط  حتي طبقه

توانست نظام مشروطه را برتابد كه البته كار  كنند وگر نه ليبراليسم مي
با دموكراسي و حكومت مستقل مردم نداشت و فقط براي  چنداني هم

هايي را قائل بود. مردم در سنديكاها  ها و محدوديت ي دولت قانونمندي سلطه
گري دولت و ستم  ها و نهادهاي مدني عليه سلطه ، احزاب ، اعتراض

ها و  داري وارد عمل شدند و به تدريج دموكراسي رايج  ، با چهره سرمايه
  اش ، پا گرفت و تثبيت و تحميل شد. تغييريابندهراهبردهاي 

بينيم بزرگ شدن بخش  رسيم مي ي امروز مي اما وقتي به جهان گسترده
ها و نقش آفريني روشنفكران  ي توده تواند در غياب مبارزه خصوصي نمي
جو دموكراسي به ارمغان آورد. نگاه كنيد به چين كه بخش  متعهد و آرمان

د و هنوز دولت در اين كشور بر بنياد سركوب ، كه شو اش بزرگ مي خصوصي
است ، به صورت غيردموكراتيك حكومت » تيان آن من«نماد آن ، ميدان 

خواند مورد حمايت  كند و تا آنجا كه اين حكومت با سودبري مي مي
ها  گيرد. در تركيه سال داري نيمه مستقل كشور نيز قرار مي سرمايه
ي قدرتش را  را بنا كرده بود. اما همه» زي تركبورژوا«داري رشد و  سرمايه

سپرد كه  آن مي» هاي ياالنچي پهلوان«به دست ارتش و فرماندهان و 
بندي  هاي اخير در اين كشور به جمع خواهان دموكراسي نبودند . جنبش

نيمه سكوالر رسيد. اما در  –دولت عدالت و توسعه با رويكرد نيمه مذهبي 
ي هشتاد  اقتصاد دولتي داشت و در هند پيش از دههترينيداد و توباگو كه 

داري  داري خصوصي و در اسرائيل كه سرمايه قرن بيستم و رشد سرمايه
باال را دارد همان دموكراسي نمايندگي (و فقط تا حدي   دولتي دست

دموكراسي ، آن هم از  –ي شماري از مبلغان ليبرال  تكثرگرا) و مورد عالقه
كنند بخش  ار بود. در ايران برخالف آنچه تبليغ مياش ، برقر نوع صوري

خصوصي چندان كوچك نيست در مجموع بزرگتر از بخش دولت است . اما 
كدام مؤسسه يا شركت يا شخصيت حقوقي يا حقيقي آنها براي دموكراسي 
سربلند كرده است ؟ البته براي تصاحب نفت با فريب اعطاي دموكراسي 

  اي از دموكراسي واقعي هم نيستند. دار ذره رفكنند. اما ط مرتب وراجي مي
شماري از مدعيان دموكراسي به شرط انتقال منابع نفتي به بخش خصوصي 

اند. و بخشي از آنها اصالً به  خودشان در صف اول گرفتن سهام نفت
اند. ببينيد اصحاب  دموكراسي اعتقادي ندارند و به حكومت اسالمي وابسته

ن و تبريز و اصفهان و مشهد و اينجا و آنجا را . شماري هاي بازرگاني تهرا اتاق
پسندند كه اصالً و ابداً كاري به منشاء دارايي  هم دموكراسي را به شرطي مي

آنها و دست بازشان براي دراز شدن به هر سو نداشته باشد و آنها را همانا 
ه به بند را البت هاي نيم ممتازان جامعه بشناسد. شماري هم همين دموكراسي

باشد » فرهنگ مردمي كه فرهنگ دموكراسي ندارند«آن اندازه كه در خور 
ايد كه خارج از  ها گذشته كدام يك از اين مدعيان را ديده خواهند . از اين مي

ها ، زنان ،  ها ، قوميت تملك نفت ، از آزادي مطبوعات ، تشكل موضوع
اي كه زماني همكاران  دانشجويان ، كارگران حتي اصالح طلبان به بند افتاده

جوني خودشان بودند اندك دفاعي كرده باشند يا بكنند. اين شد حرف  جونِ
دانم اما  گويم و چيزي هم نمي نمي من از دموكراسي چيزي «كه يكي بگويد 

حظ شوم آن چنان دموكراتي كه خودت  نفت را بده آن وقت برايت مي
  .»كني
خواهد و تاكنون اين  ولت نميي ديگر اين كه آيا اين بخش خصوصي د نكته

ميليون  7/4دولت ، همين دولتي كه حداقل دستمزد را در شرايط بيكاري 
ميليون نفري معادل يك سوم خط فقر تعيين  5/27نفري از جمعيت فعال 

اش نبوده است  ي خودماني كند ، دولت بخش خصوصي خاصه آن ناحيه مي
هاي  و زمين و پشتيباني (و بيفزائيد تمام آن وامهاي ارزان و تسهيالت
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  اي) . بله اين بخش خصوصي نظر كرده و بزرگ سياسي و خطبايي و رسانه
روحاني كه بازار مالي و مستغالت و تجارت و  –نظامي  - مقياس سياسي

ها از آنِ  صنايع وابسته به قدرت دولت را در اختيار دارد منابع را بيشتر از اين
ت بند كرده است به نفت . آن چند نفر خواهد. اين است كه مدتهاس خود مي

كردند و اين  سازي نفت دفاع مي مشاور نادان يا مغرض كروبي از خصوصي
ميليون كارگر از او ببرند و روشنفكران و  8 - 9موجب شد كه دست كم 

تحصيلكردگان و كاركنان خدماتي نيز به هم چنين . كروبي اغفال شده بود 
او يا دموكراسي نيست (و همان شكلي از  دانست دموكراسي مورد نظر و نمي

كشي بيشتر از  يابي و بهره دولت اسالمي است) يا اين كه در واقع عامل قدرت
  با خود او رفتار كردند.» بگير و ببندي«سوي همان قدرتي است كه آن گونه 

خواهد و با آن سر  چه كسي گفته است بخش خصوصي دولت جبار را نمي
ن بخش خصوصي مسلط بر ايران كه صدايش از جنگ دارد. ببينيد همي

آيد  حلقوم اقتصاددانان و سياست شناسان و دانشگاهيان وابسته بيرون مي
چگونه عمل كرده است . حتي مهندس بازرگان را تحمل نكرد. نهضت آزادي 

گويند  خواهد له كند (و نهضت آزادي به نظر من بر خالف آنچه مي را مي
هاي ملي و  ست ، نوليبرال هم نيست بلكه گرايشامروز ديگر ليبرال هم ني

اي كنترل اقتصادي و تا حدي سوسيال دموكراتيك دارد اما طرفدار  برنامه
 25گويند  نژاد هم كه آنها مي جدي بخش خصوصي فعال است). با احمدي

المللي پول تشويق نامه  ميليون رأي داشته به رغم آن كه از صندوق بين
كوبد و با  عناد درآمده است و مدام بر سر قانون كار مي كند از سرِ دريافت مي

نوليبرال اصالحات هم ، كه همان قانون كار با اندكي حمايت  –دولت ليبرال 
كارگري را با كمك مجلس پنجم تق و لق كرد ، سازگاري ندارد و همه 

دهي به  رويد به سراغ سهم خود مي گويد بي ها به خاطر اين است كه مي اين
خواهد در مقابل كارگران ،  اش مال من است . اين بخش مي آن . همهاين و

هاي مردم ، خواهندگان حق بيمه و رفاه دموكرات  ها ، توده زنان ، راديكال
شود به شرط آن كه نفت را هم از آن خود كند. زهي خام خيالي كه 
متأسفانه سركوب فرهنگي و سياسي مردم آن را چونان دانش مد روز جا 

  ت . انداخ
  

   پاسخ دوم:
گويند استغناي مالي دولت يعني چه؟ مثالً اگر دولت نادار  همين كه مي

ي  شود دولتي كه عاشق و شيفته كار و بي اثر ، آن وقت مي باشد و بي
دموكراسي است يا بر عكس دولت مستغني آلمان يا آمريكا (اين آخري 

ايران است) ضد  اش نزديك به سه برابر درآمد ملي ي واقعي نظامي بودجه
خواهند عيناً در  چاكش مي اند؟ آنهم از نوعي كه حريفان سينه دموكراسي

جامعه ايران جا بيندازند؟ (حكايت آنست كه اقتصاددانان نوليبرال 
برزيليِ  -خواستند اقتصاد ايران را نيويوركي كنند كردند عيناً آرژانتيني  مي
  ي شصت قرن بيستم). دهه

ان مستغني است . اين كه دولت درآمد نفت را دارد ، بعد هم مگر دولت اير
، به اصطالح من) مگر » رانت«(همان » ويژه بهر«بگذريم از فساد و 

 1386هاي عمراني و جاري را پيش روي خود ندارد . در سال  هزينه
تريليون ريال بود اين درآمد با  692درآمدهاي دولت براي بودجه عمومي 

هاي دولتي ، كه  و مؤسسات انتفاعي و بانكها  ي شركت احتساب بودجه
تريليون ريال بالغ  2ر319تريليون ريال بود جمعاً به  1ر627عبارت از 

تريليون ريال بود. به  3ر021شد. در همان سال محصول ناخالص داخلي  مي
 23اين ترتيب نسبت درآمدهاي عمومي دولت به محصول ناخالص داخلي 

ي  ي بودجه ودجه عمومي به اضافهدرصد و سهم بودجه كل (يعني ب
گويند استغنا زيرا از آن  رسيد. به اين نمي درصد مي 77ها) به  شركت
درصد به بخش خصوصي  40هاي دولتي چيزي در حدود  ي شركت بودجه

هاي دولتي  تريليون ريال) . در واقع شركت 400تعلق دارد (يعني در حدود 
ه دولت تعلق دارد. به اين درصد آن ب 50هايي هستند كه بيش از  شركت

هاي واقعاً متعلق به دولت به محصول ناخالص  ي شركت ترتيب نسبت بودجه
رسد. اين نسبت باالترين نسبت در دنيا نيست .  درصد مي 62داخلي به 

گيريم در كشورهاي صنعتي سهم ماليات و در برخي از كشورها سهم ساير 
  هاي دولتي باال است . منابع و فعاليت

ي دولت به اصطالح مستغني (باز صرفنظر از ريخت  بخشي از اين بودجهاما 
هاي عمراني  و پاش و فرار و سرمايه و چيزهاي مشابه ديگر) صرف هزينه

 170تريليون ريال بود (از  476معادل  1390شود كه رقم آن در بودجه  مي
 592ي عمومي) اگر دولت منابع نفتي را (معادل  تريليون ريال بودجه

شود  ي منابع قابل توجهي كه در بودجه ظاهر نمي يليون ريال ، به اضافهتر
شود) نداشته باشد اين  ولي به دليل افزايش درآمد نفت واقعاً حاصل مي

ي زمين ، كشاورزي ،  ها ، توسعه ها ،سدها ، نيروگاه سازي ، پل هاي راه طرح
شوند ،  خته واحدهاي خدماتي (آموزشي و بهداشت) و جز آن چگونه بايد سا

گوئيد  در حالي كه همين مقدار هم نا كافي ، نا سالم و ناكارآمد است . مي
داران  بدهيد بخش خصوصي نا بسازد يعني نفت را بدهيد به سرمايه

ها سود بالفصل  اختصاصي تا بسازند. اما نكته اين جا است كه اين طرح
مند باشند.  صرفه اش سود است ، ندارند كه براي اين بخش ، كه معيار نهايي

دهد خارج ،  ميليارد دالر در سال را فرار مي 10- 15اين بخش خصوصي كه 
ي شركاي دولتي و نادولتي) آيا تمايل دارد بقيه درآمدها را در  (با كمك همه

گيرد. بچه گول  راه رضاي خدا خرج كند. گربه در راه رضاي خدا موش نمي
  را به دست يغماگران ندهيد. ي دموكراسي منابع عمراني نزنيد به بهانه

بود. اين  1390تريليون ريال براي سال  1ر294هاي جاري كه  ماند هزينه مي
ها نه از محل نفت كه عمدتاً از محل مالياتها و درآمدهاي اختصاصي  هزينه

ها صورت  گوئيد دولت را كوچك كنيد تا اين هزينه شود. مي دولت تأمين مي
ي اين كار هم انتقال  بزرگ بيايد و واسطه نگيرد و دموكراسي بجاي دولت

ها است . واقعاً چه ربطي دارد؟ اين  مالكيت و منابع نفت به خودماني
هاي جاري مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت و نيروهاي انتظامي  هزينه

و پرداخت به كارمندان از محل مالياتها و درآمدهاي اختصاصي و تا حدي 
هاي  و صرفه» كوچك كردن دولت«اگر هدف  شود. فروش نفت تأمين مي

هاي نظامي را كم كنيد.  اقتصادي و فوايد سياسي آنست خوب بيائيد هزينه
ها ، اصناف ، بورژوازي مستغالت و صنايع نظر كرده در مقابل  نمايندگان اتاق

گويند جز اين كه اخم كنند و خود را حافظ  اين پيشنهاد معقول چه مي
هاي مسلح ولي ما را دشمن تلقي كرده و تحويل ميهن و پشتيبان نيرو
هاي آموزش و پرورش بكاهند و از  خواهند از هزينه مقامات دهند. آنها مي

ي آنها را خصوصي سازي كنند. بقول آن اقتصاددان راست  درمان و همه
هاي  اقتصاد كاري به دل سوزي براي عدالت و براي بچه«گراي وابسته : 

اما ». قل سود است و سود هم حاصل تالش فرديمردم ندارد . اقتصاد ع
زنند زيرا  زنند. نمي نمي» الف عقل«گري  دانم چرا در مورد نظامي مي
دانند آن نيروها را براي سركوب مردم حق طلب ، آزاديخواه و عدالت جو  مي

  ، به ويژه براي كارگران زبان دراز ، الزم دارند.
وكراسي . بلبل را بپران به باالي درخت و حاال بيا و برو نفت را بده به اميد دم

نه ، گمان من اين است كه بايد براساس نيروي اجتماعي » . بيا بيا«بعد بگو 
نخست دولت را در راستاي دموكريتزه شدن قرار دهيم كه نيروي مادي آن 

ها در دولت و در  ي درآمد و ثروت و حضور مشاركتي تشكل هم توزيع عادالنه
ت مال مردم است نه مال دولت سركوبگر و ضد عدالت و همه جا است . نف

  داري پر ولع . اش اين سرمايه آزادي و نه مال شريك قافله
ترين حالت  دالنه گويند نفت را بدهيم به بخش خصوصي در خوش وقتي مي

گويند سهام آن را بين ميليونها نفر تقسيم كنيد. ما هم موافقيم كه نفت  مي
ي مردم باشد. اما آيا دموكراتيسم بهترين راه حل  همه مال ميليونها بلكه مال

ي آن نيست ، آن هم وقتي نفت ملي و تحت مالكيت عمومي و اما زير  اداره
فروشيد باالخره  نظارت دموكراتيك دولت است . وقتي سهام نفت را مي

داري مستغالت و سوداگري  آيند و به همراه سرمايه بزرگ مالكان از در درمي
شوند. مردمِ نيازمند سهام خود را  و كالريگال مالك آن ميو نظامي 

تواند در  ها كه بگذريم دولت تا چه حدي مي فروشند به آنها . از اين مي
ي مردم محروم به  ي ماليات را بر گرده ماندگي و فقر پيچ فلكه شرايط عقب

و آتن چرخاند. البته نفت داراني كه پولشان را به كانادا و لوكزامبورگ و دبي 
دانيم) باز  شناسيمشان و جايش را مي برند (و ما به خوبي مي و مادريد مي

برند و اقتصاد بدهكار و انار فشرده شده با ظاهر معمولي را  پول نفت را مي
توان خدمات رفاهي و  گذارند. در آن صورت چگونه مي براي مردم باقي مي

هاي  نفر معلم و هزينهميليون  1زا ، فعاليت عمراني ، پرداخت به  اشتغال
دهد و صاحبان سرمايه  بهداشتي و درماني را تأمين كرد . ماليات كفاف نمي
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كنند (و برخيشان  اندازند و آسمان را نگاه مي از هم اكنون دارند شانه باال مي
ي  هاي بيمه خوانند). از هم اكنون پرداخت براي مردم دعاي باران هم مي
اند  يت راست گرا و بازارگرا آنچنان تقليل يافتهاجتماعي ، در اين دولت به غا
  دهم بميرم تا بيمار شوم . كه كارگري گفت ترجيح مي

گفت من كاري به  داري سوداگري ايران مي يك اقتصاددان وابسته به سرمايه
درصد اقتصاد را دارد و بايد بشود  20اين كارها ندارم بخش خصوصي فقط 

خواهد ، اما اين را هم  ين تغيير را ميدرصد. من كه دانستم چرا او ا 70
گويد. (به قول برشت  كند و دروغ مي داند و انكار مي دانستم كه واقعيت را مي

پس تبه كار است نه نادان). ببينيد سهم بخش خصوصي چقدر است (براي 
  :) 1386سال 

  
سهم درمحصول فعاليت

 ناخالص داخلي
سهم بخش
 خصوصي

 4/8  8/8   كشاورزي و ماهيگيري
   معدن و نفت

   /21 
 0/3 

   صنعت
  9/12 

 0/9 

   آب و برق و گاز
  47/5 

 2/0 

   ساختمان
  47/5 

 5/4 

    فروشيفروشي و خردهعمده
  8/12 

 0/12 

   هتل و رستوران
  7/0 

 6/0 

حمل و نقل و انبارداري و 
 ارتباطات

  
  18/7 

 5/6 

   گري ماليواسطه
  14/3 

 0/1 

خدمات مستغالت ، كرايه و
 كسب و كار

  
  76/11 

 0/9 

 دفاعادارةامورعمومي،
 وتأمين اجتماعي

  
  90/4 

 0/0 

    آموزش
   9/3 

 8/0 

   بهداشت و مددكاري
  1/4 

 0/2 

سايرخدمات
  عمومي،اجتماعي،

 وخانگيشخصي

  
  59/1  

 0/1 

 58/-  100/-   جمع تقريبي
  

عملكرد بازاري و پولي دارند  و با توجه به اين كه بسياري از خدمات دولتي در واقع
اند (مانند درمان و بهداشت ، آب ، برق ، خدمات آموزشي و . . .).  و شبه خصوصي

هاي اقتصادي ايران خصوصي است  توان به يقين گفت نزديك به دو سوم فعاليت مي
  . پس اين بهانه كه ما سهم كمي داريم پس نفت را هم به ما بدهيد مسموع نيست . 

  ) :1385هاي سرمايه گذاري (سال  سر سهمآمديم بر 
 خصوصي       دولتي 

 2/23   6/21 آالتماشين
 8/20   4/29 ساختمان

 0/44   0/56 جمع
درصد است و اين در حالي است كه  44بينيم سهم بخش خصوصي  مي

گذاريهاي  هاي دولتي به ويژه در ساختمان ، از نوع سرمايه گذاري سرمايه
رسيم به تجارت خارجي كه  روند. مي ها سراغ آن نمي صياند كه خصو عمراني

درصد) به  75ميليارد دالر آن ( 45ميليارد دالر واردات حداقل  60از 
 90ميليارد دالر صادرات نفتي در حدود  65ها تعلق دارد و البته از  خصوصي

دهد به  كند و درآمد را مي درصد به دولت تعلق دارد. دولت صادر مي
ها را فرار بدهند يا كاال وارد كند. باز آن سوداگران و  پول سوداگران تا

رسد اما  درصد فعاالن بخش خصوصي مي 5انحصارطلبان كه شمارشان به 
  درصد آن را در اختيار دارند ، دونيم غورتشان باقي است . 70
  

  :پاسخ سوم
اين پريده رنگي كه لنين گفت در » . نفت زرد؟«گويند  چرا به طال نمي 

ي مطلوب خوب است طال سنگ در خال شود (تقريباً با همين  هجامع
اي داشت اكنون ديگر خيلي جاها چنين  مضمون) . زماني طال ارزش پشتوانه

اي است كه از مازاد  هاي مالي نيست ، اما هدف معامالت پولي و نقل و انتقال
اي  شود. ارزش طال فقط براي توليد صنعتي و مصرفي انباشت و پول ناشي مي

ترين  نهفته است . اما اين طال زماني اصلي كند كه رفاه بشري را تضمين مي
ي  كرد يعني معيار ارزش گذاري كاالها و واسطه نيازهاي بشري را تأمين مي

براي مبادله . اما حال نا به كاركرد يا دگر كاره شده است . نفت اما ضمان 
اي كه  ابط اجتماعيفيزيكي و نيروي تمدن صنعتي است به عبارت ديگر رو

اي كه قدم  جهان صنعتي را پديد آورد به نفت نياز مبرم داشت ، در هر حوزه
  گذاشت .

هاي جهان  ي اين دگرگوني چرا بايد فكر كنيم نفت بالي ما است . نفت مايه
بوده است و سهمي هم به ايران داده است . ايران را مقايسه كنيد با 

ها چگونه  رند . در ايران اين زير ساختافغانستان و پاكستان كه نفت ندا
ي آن  اند و براساس چه منابع مالي؟ واضح است كه نفت پايه ساخته شده

بوده است . اما همين نفت اگر كماكان در معرض غارت استعماري بود و اگر 
اين سرزمين جنبش ملي كردن نفت و نهضت ملي و رهبري دكتر مصدق را 

نداشت ضمن آن كه كسي منكر حيف و ميل  ها را هم نداشت اين زير ساخت
ها ازمان كشف نفت تاكنون و به هدر رفتن آن  ، فرار سرمايه ، فساد و دزدي

آميز و توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد  گري و مصرف ولع در راه نظامي
داد و كمتر در  شود. اگر همين بال ، بالتر بود و بيشتر به ايران سهم مي نمي

گرفت و حكومت مردم برقرار بود وضع بسيار هم  قرار مي اندازي معرض دست
كنم كه به هيچ وجه بر آن نيستم  از اين كه هست بهتر بود. باز هم تكرار مي

ها كافي و مناسب بوده و كار آمدند اما هر چه هست و هر چه  كه زير ساخت
هم پر هزينه بوده است ، ايران براي آن كه اقتصاد سالم و رو به رشد و 

ها و هم  سعه همگاني را بنا كند هم منابع مالي ايرانيان ، هم زير ساختتو
نيروي انساني را دارد ، دريغا كه فاقد اعمال اراده و خرد مردمي كافي است  

  و داراي مديريت غيرقابل قبول .
ي زير زميني است كه  نفت بال نيست ، طال هم نيست ، نفت ارزش نهفته

ها به طور جدي بر سرنوشت  ي ملت رد . بايد ارادهتمدن صنعتي به آن نياز دا
% درآمدها را 80درصد جمعيت جهان كه در حدود  10-5آن حاكم باشد آن 

زيند بايد خيلي بيش از اين بابت  در اختيار دارند و در كشورهاي مرفه مي
نفت بپردازند. عادالنه شدن توزيع درآمد جهاني از مجراي نفت نيز ميسر 

نفت و اتحاد نفتي نبايد عليه بشريت و توليد و صنعت بلكه ي  است . حربه
هاي محروم بايد از منابع و درآمد  بايد براي نجات آدميزاد بكار افتد . ملت

نفتي برخوردار شوند همان طور كه بايد از سهم سودهاي هنگفت معامالت 
  مالي و كااليي ثروتمندان جهاني بهره ببرند.

ورزي ، امپرياليسم و نوامپرياليسم ، مداخله ، كشي ، ستم  نفت ابزار بهره
هاي چندگانه داخلي شده است .  استقالل زدايي ، جباريت و زورگويي و ستم

ي مردم ، و نه با دادن نفت به  همين ها بايد از طريق حاكميت همه جانبه
داران و سوداگران ممتاز حذف شوند و  ها و خطيبان و زمينداران و مال ژنرال

ل تا آنجا كه به همين نفت مربوط است تفاوت نسبي ايران با به هر حا
دهد كه نفت منشاء رفاه و پيشرفت هم بوده  كشورهاي همسايه نشان مي

ي مبارزه  است و اتفاقاً تفاوت با عراق از طريق حضور مردم ايران در صحنه
براي آزادي و عدالت و استقالل توضيح دادني است . اگر نفت نباشد و به 

آن مس و آهن و منابع بانكي و چيزهاي ديگر در كار باشد ، باز تا جاي 
زماني كه همين نظام مالكيت و بهره برداري و مديريت سياسي غير 
دموكراتيك وجود داشته باشد حضور مردم كمرنگ باشد و به ناحضوري 
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رساند و آن وقت مبارزه  برسد ، همه چيز فقط تا حدي به مردم فايده مي
  گيرد. آن باز از جان و مال مردم قرباني ميبراي تصاحب 

  
  پاسخ چهارم:

هاي من درآوردي غرض آلود است (عيبي نداشت كه  ها اصطالح نه . اين 
فقط من درآوردي اما گويا و درست باشد). نه تنها اين مفاهيم كمكي براي 

كنند بلكه چه بسا گمراه  يافتن نظريه و راهبرد دموكراسي در ايران نمي
يابند كه بيائيد برويم  اند. چرا؟ براي اين كه عاقبت به اينجا راه مي كننده

 -نظامي  –داري دولتي  نفت را دو دستي بدهيم به انحصارگران سرمايه
مستغالتي كه دعوايشان هم با هم آدم را خيلي اوقات  -بازاري  –روحاني 

رباس ي رقيب اما سر و ته يك ك ياد دعواي انتخاباتي احزاب صوري وابسته
  اندازد ، منتها با هياهوي بيشتر و محتواي كمتر . مي

دولت نفتي يعني چه؟ يعني مثالً چند درصد از توليد ناخالص داخلي بايد از 
ي عمومي و يا  نفت باشد تا بشود دولت نفتي . چند درصد از درآمد بودجه

شود دولت نفتي؟ در ايران براي سال  بودجه كل اگر از نفت باشد دولت مي
 11درصد (و  30درصد و  20ها به ترتيب (و تقريب) عبارتند از  رقم 1390

درصد به جاي  15درصد يا  25درصد از بودجه كل) . حال اگر بشود مثالً 
شود دولت نفتي  درصد يا تغييرات ديگري به وجود آيد ، آيا دولت مي 30آن 

درآمد نفت خواهند بگويند موضوع گردش  يا دولت غيرنفتي . هان ! البد مي
است نه رقم مطلق يا نسبي آن . اين حرف را وقتي با ژستي فاضالنه و 

دهند كه چه قدر نا بلدند. باألخره  آوردند نشان مي مدعيانه به زبان مي
ي اقتصادها وجود دارد و خاص ايران نيست . وانگهي  گردش درآمد در همه

ي بخش  هشود درآمد وارد كنند بخش مهمي از درآمد نفت چه بسا مي
شود پرداخت به پيمانكاران خصوصي  خصوصي و مقدار زيادي از آن مي

اند ، منتها به  خودماني (كه حاال شمار زيادي از نهادها هم وارد آن شده
ببينيد اين نفت نيست كه استبداد را   صورت شركتي و خصوصي). 

كند. راه حل  استبداد است كه نفت را از اين سيطره خارج ميسازد . اين  مي
  ، تحول همه جانبه و عميق و دموكراتيك در جامعه است .

  
   پاسخ پنجم:

 4بخشي از پاسخ را گويا شتاب كرده در بندهاي پيشين ، به ويژه بند 
كنم به لحاظ نظري استبداد فرزند نفت  ام . در اين جا باز تأكيد مي گفته

سال است كه نخستين چاه نفت در ايران بار آور شد.  104در حدود  نيست .
ي ايران ، انقالبي به جا ،  اتفاقاً همين ايام مصادف بود با انقالب مشروطه

و البته از  –و از اين نظر خوب و قابل قبول  -مناسب و اتفاقاً ايراني شده 
يزه شدن خيلي جهات شكست خورده به خاطر ليبراليزه شدن ، يا ليبرال

بيش از حد آن . پيش از آن استبداد ايراني حاكم بود. ناصرالدين شاه 
توانست فرزند مردم ، نماينده و رهبر يكي از ارزشمندترين تحوالت ايران  مي

ي سعايت مادرش يا به  خان امير كبير را ، صرفاً به بهانه ، يعني ميرزا تقي
كشد (و البته واقعيت اش ب خاطر توحش شاهانه و تمايل خيمه و خرگاهي

ي قتل تقابل دو نيرو بود : شاه نماينده قدرت ارتجاع در مقابل ميرزا  انگيزه
تقي خان نماينده نوآوري و مردم گرايي). استبداد و زورگويي تا مغز 

ها  ها و فراش باشي استخوان جامعه از ديوانيان و اميران تا حاكمان و داروغه
بان روستاها ، كه مالك زمين هم نبودند و و از خوانين بزرگ تا خرده اربا

داران را داشتند نفوذ كرده بود. نفت نبود كه  گيري از نسق فقط حق نسق
رضا شاه را ، كه خود ترجمان بخشي از آرزوهاي اقتصادي مشروطه و 

ي مربوط به آن بود به دنياي حكومت آورد. در واقع اين  اصالحات ويژه
گان و  كرده مار و خواست بخشي از تحصيلحاصل جمع تمايل قدرتمند استع

روشنفكران ايرانيان اصالح طلب به تنگ آمده از هرج و مرج بود كه او را 
المللي تشخيص داد و به قدرت رساند. نفت هم  پاسخگوي نياز ملي و بين

خدماتي ارائه داد كه كافي نبود و مقدارش هم صرف مال اندوزي پهلوي 
ي نفت  كه رضا شاه راه آهن را بر بنياد بنيهشد . اگر نفت كافي بود  مي
ساخت و نه يك قران و ده شاهي ماليات قند و چاي و در واقع مشاركت  مي

  زوركي مردم .
در اندونزي نفت نبود كه ديكتاتوري سوهارتو را آورد. نفت در زمان سوكارنو 

  ، اين قهرمان و رهبر جنبش آزادي بخش مردم ، وجود داشت و زمان 

  
  

  
  
وهارتو هم ، كه قاتل يك ميليون آزاديخواه چپ گرا بود ، وجود داشت . س

توانست به قيمت فروختن  نفت در زمان شاه هم بود در زمان مصدق هم مي
خواهيد بگويد  استقالل مردمي وجود داشته باشد (نكند كسي در جواب مي

ت مصدق چون نفت نداشت آزاديخواه و دموكرات بود! زيرا پاسخ خواهد گرف
خواست كه نفت ملي شده و متعلق به  كه او پيش از نفت هم چنين بود و مي

تر ، بفروشد و براي اقتصاد هزينه  مردم ايران را در بازار جهاني ، حتي ارزان
  ي امپرياليستي در مقابلش سدبندي كرده بود). كند اما توطئه

وري عراق زمان صدام نفت داشت حاال هم دارد اما حاال يك دموكراسي ص
ها هست برقرار است و اين چه ربطي دارد به نفت .  ي آمال نوليبرال كه كعبه

زايد. مگر آمريكا يا ژاپن از طريق تسلط بر  چرا در نروژ نفت استبداد نمي
و نفت نسبتاً ارزان و جريان مطمئن آن حتي به  –بازارهاي جهاني نفت 

  بداد زده نيستند.ندارند ، پس چرا است –قيمت تحريك به فتنه و جنگ را 
بله مصيبت منابع طبيعي وجود دارد و اين نه به خاطر وجود منابع طبيعي 
بلكه به خاطر پايمال و حيف و ميل كردن و غارت آن است . جنگلهاي ايران 
كه زماني تنفس گاه اصلي بخش مهمي از سرزمين ما بودند ، مصيبت 

وزي و فساد دولتي و كشي و مال اند نبودند نعمت بودند. اما فقر و بهره
خصوصي دست به دست هم دادند و نعمت را به مصيبت تبديل كردند . 
ايران از  كان سارهاي اصلي مس است . مس مصيبت نشده است اما 

هاي غير  برداري و فروش آن به روش كنوني آنهم در دست دولت بهره
الماس  دموكراتيك براي مردم نتايج مثبت اندكي به بار آورده است . معادن

هاي مردم  آفريقاي مركزي و آفريقاي جنوبي نيز چنين است بلكه براي توده
و معدنچيان فاجعه بار است . اما نيروي نهفته در آب سارها و زمين گرمايي 

سازند ، نعمت است . آفتاب كويري  ها انرژي تجديد پذير مي سوئد كه از آن
باشد . آيا بايد باز به نظر تواند براي توليد انرژي خورشيدي نعمت  ايران مي

داري جهاني برسيم كه اين آفتاب مصيبت است و  كارشناسان سرمايه
استبدادزا . پس بهتر است خودمان در سايه بنشينيم و دولت اياالت متحده 

هاي جهاني آن كشور را بكنيم سلطان آفتاب ايران ، بلكه سلطان  و شركت
  شرق .

  
  پاسخ ششم:

حقوق و «ي  اي در نشريه ام و در مقاله ي كه ساختهاجازه بدهيد از معادل 
ام استفاده كنم .  درباره همين موضوع مورد پرسش شما چاپ كرده» اقتصاد

اي  ي ويژه ام . رانت ارزش افروده بكار برده» رانت«را براي » ويژه بهر«من 
است كه نه بهره است نه سود نه دستمزد و نه حتي اجاره بهاي عادي . بعض 

دانند كه البته تفاوتي بين اين دو  آن را به اشتباه همان اجاره بها ميكسان 
  است .

گيرد.  اي است كه به يك زمين خاص تعلق مي ويژه بهر حاصل موقعيت ويژه
ترين آن ويژه بهر يا رانت تفاوتي است . در مورد اين رانت  شايد شناخته شده

و نياز برابر به كار و  در مثل بگيريم كه از يك قطعه زمين با شرايط مساوي
سرمايه در مقابل يك قطعه زمين ديگر مقدار بيشتري محصول (بگيريم جو) 
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تن . چون قيمت در بازار ثابت فرض  2تن در برابر  5/2آورد مثالً  به بار مي
، » ويژه بهر«تن محصول اضافي ، رانت يا به زبان من  5/0شود پس آن  مي

  است .
ناخته شده است (منتسب به ريكاردو ، ماركس ، تاكنون پنج نوع ويژه بهر ش

انگلس ، ليپيتس ، هاروي و . . .) مثالً ماركس ويژه بهر مطلق و انگلس ويژه 
اند .  بهر خراجي و ريكاردو نوع تفاوتي را شناخته و مورد بررسي قرار داده

هاروي ويژه بهري را كه به امتياز انحصار طبقاتي (به ويژه در مورد اراضي 
شود بررسي كرد. خود من نوع ششمي را شناخته و شايد  ) مربوط ميشهري

ي ايران است و آن ويژه  ام كه مربوط به تجربه به گمان خودم كشف كرده
هاي دولتي و  بهر القايي يا رانت برانگيزاننده است و وقتي است كه سياست

طبقاتي  شهرداري امتيازهايي را ، به منظور ايجاد ويژه بهر تفاوتي يا انحصار
كنند كه اين سپس  هاي كاربري اراضي شهري اعمال مي ، از طريق سياست

كند. مقاله مربوط به اين بحث در  ها را ايجاد مي خود طيفي از ويژه بهر
ژورنال علمي اقتصاد سياسي چاپ شده است (گر چه نديدم چندان مورد 

  توجه گسترده قرار گيرد.)
هاي جديدي مطرح شده است .  بحثدر مورد رانت دولتي يا دولت رانتي 

ي نظري درست و حسابي ندارند و در واقع امتياز و فساد  شماري از آنها پايه
اند. اشتباه ديگر آنست  و قدرت انحصاري را با رانت يا ويژه بهر اشتباه گرفته

برند زير عنوان ويژه بهر .  گذاري را مي كه هر نوع سود دولتي ناشي از سرمايه
يك نفر از اطالعات دولتي آگاه است و قدرت هم د ارد  در مثل وقتي

ي فساد و  رود در شبكه اش هم معاون رئيس جمهور يا وزير است و مي (دايي
اش  او رانت دايي«گويند :  برند و مي معامالت انحصاري وارتشايي و سود مي

اين اصطالح سازي عاميانه است و شايد عوام براي » . را خورده است
ها را در  اند. من تفاوت ر چارچوب فرهنگ خود به آن نياز داشتهافشاگري د
ام . به هر حال اين امتيازها از  ي حقوق و اقتصاد چاپ كرده همان مجله

دولتي قدرت  –اند كه از ساخت طبقاتي  ي فساد و قدرت نادموكراتيك مقوله
  آيد. و از نيروي سركوب فيزيكي و ايدئولوژيك و مديريتي بيرون مي

گويند وقتي نفت در اختيار دولت است آن دولت  مورد نفت هم ميدر 
شود دولت رانتي . البته كه بحث در اين جا كامل نيست حتي گمراه  مي

اي خاص  كننده است . اگر نفت متعلق به زمين متفاوت و در اختيار جامعه
ي ويژه بهر يا رانت هم هست حاال چه در دست دولت  است بله در بر دارنده

داري  د ، چه بريتيش پتروليوم ، چه اصحاب بازاري و سوداگري سرمايهباش
ديني ايران . چه اشكالي دارد وقتي رانت در ذات يك فعاليت است آن رانت 
در اختيار ملت براي رفاه و توسعه قرار گيرد و آنگاه چه اشكالي دارد كه يك 

بلكه خوب هم نظام دموكراتيك آن را تملك كند. اشكالي كه ندارد ، هيچ ، 
  هست . 

اما نفت فقط رانت نيست . توليد هر بشكه نفت خام حاصل كار و تالش 
ها ، كاركنان خدماتي مديران و  نيروي كار شامل كارگران ، تكنسين

مهندسان و كارشناسان فني و اقتصادي و جز آن است . در مجموع ارزش 
م مستهلك اضافي نفت حاصل كار است . اما براي توليد نفت سرمايه ه

گيرد. البته بخشي از درآمد نفت  هاي جانبي هم صورت مي شود و هزينه مي
هم همان رانت است . رانت نفت ليبي و عربستان بيشتر از ايران است زيرا 

تر است (تفاوت دو قطعه زمين  تر و استخراجشان كم هزينه منابعشان غني
ت دولت است يا كشاورزي را به ياد آوريد) بسيار خوب اين رانت يا دس

داراني كه ، اعمال قدرت روي دولت دارند و در دموكراسي ليبرال  سرمايه
گيرند و بخشي  ها را در اختيار مي ها و پست گذاري ، فرمانداري مجالس قانون

كنند . در جايي مثل ايران آنها حاصل درآمد  از قدرت را به واقع آنِ خود مي
برند در جايي مثل آمريكا آنها در  ميي اقتصاد ملي به در  نفت را از صحنه

شوند و از نظام  هاي جهاني و رياكاري حكومتي شريك مي ها و سركوب جنگ
ها با  كند و در جاهاي ديگر كارهاي ديگر . اما اين نظام طبقاتي حراست مي
  هم تفاوت هم دارند. 

حاال اين وسط بحث دولتي رانتي چه چيز است ؟ انحصار گردآوري ماليات 
ها هم  آن  در آمريكا و آلمان و ژاپن دست دولت است پس آيا دولت نيز
شوند دولت رانتي؟ اما اگر اين رانت واقعاً موجود را بدهيم به كساني كه  مي
اند چپاول كرده  سال گذشته در حكومت بوده ،  شريك حكومت بوده 33در 

قانوني ، از امتيازها و فساد دولتي چه بسا در زير لباس و كاله شرعي و 

ي جباريت  اند و در شبكه ها برده و مردم صاحب نفت را محروم كرده بهره
شود؟  اند خيال نظريه اندازان دولت رانتي راحت مي هاي اصلي داشته جايگاه

داران غدار  اگر حاكميت نفت را بدهيم به آحاد مردم و آنها بدهند به مايه
زه كردن دولت از طريق چه؟ بهترين كار اما ، در مقابل ، همان دموكراتي

نيروي مادي اجتماعي است نه جا به جايي مكانيكي منابع اقتصادي . اين 
آيند كه  هايي از آب در مي جوري كه به منابع بينديشند از آن گروه نوليبرال

خوب است زيرا موجب » اقتصاد زير بناست«گويند اين جايِ كار كه  مي
بياييد زير بنا را بدهيم به غداران خواهيد  شود بگوئيم اگر دموكراسي مي مي
  بند. نه جانم ! اين جوري اقتصاد زير بنا نيست .  دار قداره مايه

ها در مورد دولت رانتي و رانت دولتي  حرف آخر در اين مورد. برخي حرف
اي داشت در يك  كنم آن اقتصاددان ايراني مقاله درست است . گمان مي

، نامش دكتر مهدوي بود. من آن را ژورنال علمي اقتصاد انگليسي زبان 
خواندم نكات درستي داشت از منابع اعمال قدرت خودكامگي و فساد آميز 

هاي  گيري نوليبرال اش اساساً ربطي به نتيجه دولتي كه استنباط كلي از مقاله
  ايراني مجهز به ايدئولژي حاكم ندارد. حال براي متوقف كردن 

به جا كردن مالكيت آن نيست بلكه كاركرد مخرب آن منابع راه حل جا 
دموكراتيك و ملي كردن آن است . بنابراين در اين جا هم تغيير در ساختار 
قدرت و برقراري دموكراسي مشاركتي و نظارت سيستمي و پايدار 

ي حاكمان و شكل ظاهري  دموكراتيك راه حل است و نه تغيير چهره
  حكومت آنان .

  

  
  پاسخ هفتم:

لي گفتيم كه نفت استبدادزا نيست . استبداد است كه نفت هاي قب در بحث 
آورد. هرگز و هرگز كار تاريخي ،  را به تملك و تحت كامجويي خود در مي

راهبردي عقلي و حركتي بالنده نيست كه نفت از دست دولت خودكامه 
درآيد به دست بخش خصوصي انحصار طلب و شريك دزد و رفيق قافله داده 

رويم يك بخش خصوصي رقابتي و سالم و آنتُرپرنُر و مولد و گويند ب شود. مي
گويند برويد بجنگيد و نفت را از دست دولت  فرزانه درست كنيم . مي

رود اين همه راه را .  خودكامه درآوريد و بدهيد به آنها . راستي چه كسي مي
تو كنند آيا يك بار ، و فقط يك بار ، سر از پس هايي مي آنان كه چنين توصيه

العمل  الدفتر و حق المشاوره و حق القلم و حق و خورجين آالف والوف و حق
خود كه از محل همان ويژه بهرها و سودهاي هنگفت فسادآميز و غارتي 

ها ،  خانمان شود ، در آورده و نگاهي به فقيران ، بي تأمين مالي مي
ايران و هاي آواره و زنان لگدكوب شده در  ها ، بچه زدگان ، گرسنه قحطي

دانند قحطي زدگي و مرگ جمعي دلخراش در  اند و آيا مي جهان انداخته
خواهند همه بروند و فرهنگ و سواد  شاخ آفريقا چيست؟ كه حاال مي

بورژوايي بياموزند و براي ايشان بخش خصوصي نيكو صفت اكتشاف و اختراع 
  و آفرينش كنند.

در دل خاك است و  ي اصالً فرض كنيد بخش خصوصي وجود دارد يا دانه
ي رشد و تعالي و خوشبختي و باغستان آباد و آزاد ايران هم  اميد آينده

دستان و جوانان و زنان  هست . بسيار خوب به ما چه و به كارگران و تهي
محروم چه كه بروند و شكم خود با شاخ گاو در اندازند و كشته و نا پديد 

ند و به عنوان بخش خصوصي ي خانه درآي هايي از گوشه شوند تا آقازاده
كشي و سروري كنند  پنهان مانده و صاحب حق مالك همه چيز شوند و بهره

اند  اند و خورده ها را از آن خود كرده و برده . مگر تاكنون كه اين همه دارائي
ميليون بيكار و آن انبوه مردمي كه حداقل دستمزدشان در  7/4چيزي به آن 

رسد  هزار تومان در ماه مي 450توماني به  ميليون 25/1واديهاي خط فقر 
اند . آن بخش خصوصي بالفعل و بالقوه و آن نظريه اندازان دانشگاهي و  داده

شان و آن چماق دارانشان  هاي مادي و معنوي مطبوعاتي و آن ايدئولوژيست
در كارخانه و كف خيابان ، خودشان بروند ، بجنگند از دولت بگيرند و به 

ي انتقال بخشي از سروري از اين در به  ابانشان بدهند . هزينهخودشان يا ارب
كشي و  عدالتي ، بهره آن در بر عهدة وفادارانش . ما وظيفه داريم عليه بي

ي خود ، و در انتها هم با  خودكامگي بستيزيم ، هر يك به سهم و شريطه
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كه ي كساني  يكديگر باشيم . ما وظيفه نداريم براي منافع به خطر افتاده
اند خود را به كشتن  هاي اصلي اجتماعي و اقتصادي فقر و سركوب بوده عامل

دهيم . عمر ما بايد دراز باشد . اين بخش خصوصي كه خودش سلسله 
مراتب و نفوق در دولت داشته و در واقع دولت تعيين كرده و بخشي از نظام 

طاط و داري كوچك و متوسط و رو به انح  كش است (بخشي از سرمايه بهره
در گير شده با مسائل اقتصادي و سياسي ، البته بحث جانبي ديگري دارد) ، 
عمر درازي داشته است و خودش هم برود براي منافع خودش بجنگد. 

داري ميليتاريستي كه حاال آشكارا مالك نفت هم شد ، تا كنون با  سرمايه
ار و سوداگري ي باز داري شبه دولتي و نيمه دولتي و آن نيز با شبكه سرمايه

ستانده مادي داشته و  –هاي خصوصي ارتباطي تنگاتنگ داده  و توليد كننده
دارند. اگر دعوايشان شده است بروند به ميدان جنگ باهم و ما هم 

  خيزيم (ونه اين كه بنشينيم!). هوشيارانه و منتظر به تماشا بر مي
  

  
  پاسخ هشتم:

ه تاريخ و موزه سپرده نشده است اي تاريخي است كه هرگز ب استبداد پديده 
ي  . طبقات چيره اساساً قدرت ، ايدئولوژي ، دولت و امروز نهاد بسيار پيچيده

سال است كه به طور جدي در  200دولت را در اختيار دارند . اما نزديك به 
هايي از آن و از كار  جهان مبارزات مردمي براي نفوذ در دولت و تصرف بخش

گرش در جريان است . دولت و نظام طبقاتي از اوايل هاي دي انداختن بخش
هاي مردمي امتيازهايي را واگذار كرده  قرن نوزدهم به تدريج در برابر جنبش

پناه  –هر چند ناكامل و از خيلي جهات صوري  –، به سنگر دموكراسي 
آورده است . اين دموكراسي حمايتي و ريا كار نيز زير ضرب است . در جهان 

هاي خودكامه زير فشار نيروهاي مردمي قرار دارند.  حكومتكم توسعه 
  بينيد كه در خاورميانه چه خبر است . مي

اما يادمان باشد كه خيلي چيزهاي ديگر هم ، هم در راستاي كاركردهاي 
ها  ديالكتيكي و هم در كنش و واكنش در سيستم ، در جريان است . دولت

شوند و هر  هاي جديد مجهز مي آوري هاي تبليغي و فن ها و دستگاه به رسانه
گري ، و شماري هم براي  كاهند براي سلطه شان مي چه از نيروي استبدادي

هايي  شوند. از طرف ديگر اليه كاركردهاي نوامپرياليستي ، آماده و تقويت مي
ها  ي متوسط مدرن ، شامل بوروكرانها و تكنوكرات از مردم به ويژه در طبقه

كنشي با دولت  كار را براي هم محافظه –و ليبرال  كار هاي محافظه روش
پسندند و اين مانع تحول عميق و گسترده و با سرعت كافي و مورد نياز  مي

ها متحدان  شود. به هر حال بخشي از اين اليه انساني و كرامت انساني مي
خوبي براي تحول راديكال در كاركرد دولت نيز هستند . تصرف كامل دولت 

ي ديگري است كه البته چون به تحول در ساخت واقعي قدرت و  نيز مقوله
  فرهنگ و روابط اجتماعي دارد ممكن است لزوماً نتايجي مؤثر به بار نياورد.

هاي اجتماعي و به  و تسليم شدگي  ها از امكانات ايدئولوژيك ، مقدس دولت
گيرند و به نيروي سركوب نيز  هاي اجتماعي كمك مي ويژه فرماندگي

دهند  ي ليبرال و جمهوري منش كه نشان مي ند و در واقع با هر چهرهمجهز
شوند با موافقت و ياري ليبرالها دست به  ها رو به رو مي ، وقتي با چالش توده

ها گسترده و پي در پي ، همانند  زنند . در غرب اين سركوب سركوب مي
ر نيست بينيم خشونت با آنچه در كشورهاي جهان كم توسعه و پيراموني مي

اما به هيچ وجه خوش خيالي ما را داير بر اين كه آنجا كار تمام شده است و 
هايي خشن و  انگيزد. نمونه ها جز خدمتگزار مردم نيستند ، بر نمي دولت

حيايش برخورد با اعتراض و خشم جوانان به تنگ آمده در انگلستان است  بي
و جنايت كاران منتسب  كه نخست وزير محافظ كار كامرون ، آن را به اوباش

هاي بسيار آرام و به دور از خشونت ، مانند نروژ ، در مقابل  كرد . نمونه
ي تحمل  ي يك تروريست فاشيست را هم داريم كه آستانه جنايت بيرحمانه

  در آن استثنائاً خيلي باال است .
ها سلطه است و نياز مردم به حضور مؤثر و بازدارنده و  بنابراين ذات دولت

غيير جهت دستگاه دولت است كه خود نهادي است قديمي و بسيار ت
هايي به بار آورده است ، اما  پيچيده . اين مهار در قرن بيستم موفقيت

مسيري بوده است خونبار و راهي است جانفرسا و دشوار در پيش و چه بسا 

هاي بيشتر . استبداد پا برجايي كرده  رحمي ها و بي رو به رو با خون بازي
است زيرا مقاومت و تالش براي تأثيرگذاري جدي بر دولت و مبارزه با 
استبداد قوي نبوده است و اين البته توضيح واضحي است اگر بگوئيم اين 

هاست . نياز به  ي دولت رحمانه تواني يا كم تواني ، خود ناشي از فشار بي بي
  توضيح بيشتري داريم :

داري ،  صادي و در برابر ظهور سرمايهاستبداد در مقابل تحول اجتماعي و اقت
ي متوسط و مبارزات آنان رنگ باخت اما در جاهاي  ي كارگر و طبقه طبقه

هاي  داري موجب شد كه عقب ماندگي ي سرمايه ديگر اصل ناموزون توسعه
كشي و استعمار و  ها باقي بمانند. بهره ها و خودكامگي نسبي و محروميت

سم نياز به حضور دولتهاي وابسته و سپس امپرياليسم و نوامپريالي
خودكامگي آنان براي رام كردن مردم در مقابل غارت منابع داشت . از طرف 

ي ، نوعي  ديگر مبارزات رهايي بخش در خيلي از نقاط جهان تحت سلطه
كرد. در  برد ايجاب مي دولت متمركز را كه به نوعي راه به خودكامگي مي

مدرنيزاسيون سطحي و ناكامل نيز چنين بود.  ي وابسته و واقع فرايند توسعه
در اين دوره دولت مستعجل دكتر مصدق و تا حدي دولت سوكارنو متفاوت 
است و آنها نيز شكست تلخ و خونيني را تجربه كردند كه البته از خيلي 

هاي ناصر و تيتو  جهات راهشان باز و رو به تكامل ماند. خودكامگي در دولت
) از آن گونه بود. خودكامگي دولت وابسته رضا شاه و (در مصر و يوگسالوي

ي وابسته بود. غرب طيفي از  اصالحات ناژرف او نيز از نوع مورد نظر توسعه
اي كه  كرد. ژاندارمهاي منطقه ي حضور خود مي ها را دستمايه خودكامگي

اي بودند مانند حكومت شاه ايران در خليج فارس ، از  همان جباران منطقه
تبداد مورد نظر امپرياليسم بود . به تدريج كه كاركردهاي نوع اس

هاي  امپرياليستي دگرگون شد. انواعي از  اصالحات سياسي و دموكراسي
ها در برابر  رياكارانه و كامالً كنترل شده پا به عرصه گذاشتند. خودكامگي

جويي با حضور اتحاد شوروي  هاي كارگري و سوسياليستي و در مقابله جنبش
گر بودند . آلترناتيوهاي  هاي تاريخي براي جهان سلطه ضرورتاز 

سوسياليستي مستقل از يك سو و كاركردهاي منسجم شوروي از يك سو ، 
هر يك به دليل و شرايط خاص خود نتوانستند دموكراتيسم را جايگزين و 

اي جدي بر  هاي با دوام مردمي را همه جاگير كنند. استبداد به گونه دولت
هاي اقتصادي  اي و تحريم با تحميل شد زيرا هميشه حضور محاصرهمردم كو

هاي براندازي امپرياليستي  آمريكا و غرب ، اين كشور را در معرض مداخله
و اين البته به معناي قبول غيرانتقادي سرنوشت سياسي در  –داد  قرار مي

اي ه هاي ترقيخواه و مردمي به نوعي و دولت كوبا نيست . به هر حال دولت
وابسته به نوعي ديگر به ترتيب يا به سمت استبداد كشيده شدند يا با آن 
عجين بودند. تحول در جهت دموكراسي و رهايي از استبداد در خيلي جاها 

ي اصالح طلبان امپرياليستي و درپي آن نوامپرياليسم و  مداخله بي
دو جريان  بينيم در خاور ميانه و شمال آفريقا نوليبراليسم نبوده است . مي

هاي  اصلي ، يعني نيروهاي ارتجاعي و مداخله گران نوامپرياليستي ، به شكل
اي با حضور  كنند و مانع تحقق دموكراسي گسترده و ريشه گوناگون نفوذ مي

ي متوسط مستقل و  هاي مردم و كارگري و طبقه نمايندگان واقعي توده
اري دارند. وقتي اي با يكديگر همك شوند. اين دو به گونه راديكال مي

هاي اسالمي و  ي نوليبرال رسد سر و كله هاي باالتري مي ها به اليه اعتراض
شود  غيراسالمي از يك سو و جريانهاي سلفي و ارتجاعي از ديگر سو پيدا مي

برداري ارتجاع از اين  ي بهره هاي انقالبي را به بهانه كه يا شعار توقف حركت
  شوند. واهان حكومت ناب اسالمي ميدهند و يا اساساً خ ها مي حركت
هاي اقتصاد و عدالت خواهانه را با  هاي مردمي كه بتوانند خواست تشكل

هاي استقالل طلبي و دموكراسي خواهي پيوند بدهند و نيروي بالقوه  خواست
ها و درون  را به فعل درآورند و پاي به كف خيابان و كارخانه و صحن مجلس

نيستند يا وجود ندارند . اين ، همان گونه كه  ماشين دولتي بگذارند كافي
دهد ، رمز و راز جديد  ي استبداد را توضيح مي جان سختي گذشته
داري وابسته را  گري بومي است كه كاركردهاي سرمايه نوامپرياليسم و سلطه

  خواهند. پابرجاتر ، اما با لباس و ظاهر دموكراسي ، مي
  
*  
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  ي دولت رانتي نظريه
  ل گرايي ساده انگارانه!و تقلي 
  

  خسرو صادقي بروجني 
 
  

  پاسخ سئوال اول:
ي  كنند مقوله به اعتقاد من كساني كه چنين حكمي را صادر مي 

را محدود به يك صد سال اخير و پس از كشف نفت به عنوان » استبداد«
در ايران مسبوق  دانند، در صورتي كه استبداد يگانه منبع كالن اقتصادي مي

باشد و ساده لوحانه و خام انديشانه است كه آن را  ي چند قرن مي هبه سابق
تنها از گذرگاه كيفيت مالكيت بر نفت و يا هر منبع طبيعي ديگري بررسي 

  كنيم. 
از اين وجه  اولاست. » تقيل گرايي«اين نظر از سه منظر دچار خطاي 

موكراتيك هايي الزم براي ايجاد يك نظام د ها و مقدمه كه تمام پيش زمينه
دهد. در صورتي كه دموكراسي  را به مالكيت منبع طبيعي ثروت تقليل مي

مقوله اي چند بعدي است كه نيازمند مقدمات اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
  باشد.  نيز مي
؛ استبداد تاريخي و فقدان دموكراسي در تاريخ يك سرزمين را به دوم

  ك بيني تاريخي). (نزدي كند مقطع زماني پس از كشف نفت محدود مي
و » دولت«شود نفسِ وجود  ؛ در اين ادعا آنچه بر آن تمركز ميسوم

دولت، عملكرد آن و » كيفيت«باشد و از  مالكيت آن بر منبع ثروت كشور مي
ميزان كارايي و ميزان كنترل و اثرگذاري مردم بر آن صحبتي به ميان 

  آيد.  نمي
طرح مي كنند همواره چپ جالب است اكثر كساني كه چنين ادعايي را م

و ماركسيسم را به جبرگرايي اقتصادي و ناديده انگاشتن و بي اهميت جلوه 
چه بيش از   دادن  عوامل غير اقتصادي متهم كرده اند اما در اين ادعا آن

ي  كند دقيقاً فروكاستن مفهوم چند وجهي و گستردههمه خودنمايي مي
  تصادي است. دموكراسي در ذيل يكي از پارامترهاي  اق

  : 3و  2پاسخ سئوال 
ي سياسي و تكوين دموكراسي در ايران و در كل  در بررسي عدم توسعه

كشورهاي كم توسعه نظرياتي مختلفي وجود دارد. عده اي عامل خارجي و 
دانند (پل  هاي استعمار و امپرياليسم را عامل تعيين كننده مي دست اندازي

دانند.  اختاري داخلي را دخيل ميسوئيزي و پل باران)، برخي عوامل س

رمگي ايرانيان (زنده ياد محمد مختاري) و فرهنگ -بعضي فرهنگ شبان
و تفكر » دين خويي«كنند. بعضي معتقدند  استبدادي را مهم تلقي مي
و سد راه توسعه » امتناع تفكر«ي ايراني موجب  مذهبيِ اجين شده با انديشه

شيوه توليد «وستدار). پاره اي سياسي و اقتصادي گشته است (آرامش د
و عوامل اقليمي چون كم آبي و نقش كليدي اقتدار دولت در توزيع » آسيايي

 -لوي«دانند (ويتفوگل) و برخي نيز همچون  آب و استبداد شرقي را مهم مي
 - عرفاني و غير علمي - در اساس ذهنيت شرقي را ذهنيتي جادويي» بردول

  ارند. غير انتقادي و پيش منطقي مي پند
اما فرايند رسيدن به دموكراسي و برخورداري از ساختاري دموكراتيك  

توان آن را به يك عامل تقليل داد.  معلول عواملي گوناگوني است كه نمي
تمامي عوامل فوق الذكر كه در سطح خرد (روانشناختي) و كالن (ساختاري) 

رح بوده مطرح گشته است و  همچنين عوامل ديگري كه در اين زمينه مط
اند هر يك به سهم خود در هر زمان و بنا به شرايط تاريخي، سياسي، 

كننده را ايفا كرده اند. و البته  فرهنگي و حتي اقليمي نقش روبنايي و تعيين
ها وجود دارد كه باعث مي شود در اين  هاي نقضي براي هر يك از آن مثال

شود  مورد موجب ميزمينه از جبرگرايي بپرهيزيم. تك عامل بيني در اين 
هاي  كاري ها و كم ي كاستي همه» دائي جان ناپلئوني«همانند برخي با منطق 

خود را به گردن ديگران بيندازيم و از خود سلب مسئوليت كنيم، يا با منطق 
هاي استعماري و  منكر هرگونه دخالت قدرت» از ماست كه بر ماست«

ان بشويم و يا آن كه با ي سياسي و اقتصادي اير امپرياليستي در توسعه
ها را فاقد  تأكيد مفرط بر عوامل فرهنگي و روانشناختي در اساس ايراني

ها  ي عقب افتادگي ي همه شعورِ الزم براي نيل به دموكراسي بدانيم و ريشه
را منتزع از ساختارهاي كالن، در ساختار بيولوژيك انسانِ زاده شده در اين 

  منظقه از جهان بدانيم.  
نها نفت (طالي سياه) آن طور كه پاره اي معتقدند نفريني نيست كه نه ت

ها را سر آن بشكانيم  ي كاسه و كوزه مانع تكوين دموكراسي شده باشد و همه
بلكه به باور من حتي ملي و يا دولتي بودنِ آن نيز لزوماً موجب عدم تكوين 

حاضر و  شود. آن چه در اين بين اهميت دارد كيفيت دولت دموكراسي نمي
ي مردم بر آن از طريق ابزارهاي گوناگوني چون  ميزان اثر گذاري اراده

نهادها، تشكلها، احزاب، سنديكاها و قدرت به چالش كشيدن سياسي و 
باشد  اقتصادي دولت و بازخواست آن و جلوگيري از تمركز قدرت و ثروت مي

دولت جلوگيري ي  گرايانه و سلطه  ملت و روابط آمرانه -كه از انشقاق دولت
كند. ايجاد چنين ساختار دموكراتيكي كه اين نهادها با آزادي كامل از  مي

هاي اجتماعي  توان بازخواست دولت برخوردار باشند نيازمند پيش زمينه
و يا سيستم ماليات » نفت«سياسي فرهنگي زيادي است كه قابل تقليل به 

  باشد.  ستاني دولت نمي
  

  پاسخ سئوال چهارم:
اي  ن داليلي كه در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقليل گراييبه هما

ها موافق باشم.  توانم با آن كه در ذات چنين اصطالحاتي وجود دارد نمي
همچنين افراد و نيروهاي سياسي اي كه از اين تعابير در مقاالت و 

كنند و براي همگان آشنا هستند بيش از  هاي خود استفاده مي سخنراني
با ابزارهايي چون سنديكاها، شوراهاي مردمي، نشريات آزاد و  كه آن

دموكراتيك در پي دموكراسي اصيل و مشاركتي و ژرفا بخشيدن به 
كنند كه هدف از طرح  دموكراسي باشند، ايدئولوژي خاصي را نمايندگي مي

باشد. خصوصي  منابع ملي مي» خصوصي سازي«چنين مباحثي در آن 
ب جهاني و هم در ايران بيش از آن كه انتقال اي كه هم در تجار سازي

منابع توسط مراكز » اختصاصي سازي«مالكيت از دولت به مردم باشد، نوعي 
كسب سودهاي كالن اقتصادي   قدرت و ثروت بوده است كه در منطق آن

بيش از منافع بلند مدت كشور اعم از منافع نيروي كار و محيط زيست 
  اولويت دارد. 

 
  : 6و  5 سئوال 0پاسخ

رانت عبارت از درآمدي است كه محصول فعاليت اقتصادي مولد نمي 
باشد و دولت رانتي اشاره به دولتي دارد كه عمده درآمد آن حاصل فروش 
يك منبع طبيعي كالن است كه به اصطالح براي دولت حكم ثروت باد آورده 
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گيرد، از  دم ميرا دارد.  دولت رانتي به جاي توليد درآمد از مالياتي كه از مر
هاي مختلف آن را  كند و در بخش فروش منابع طبيعي كسب درآمد مي

كند و از اين رو حيات اقتصادي اكثريت مردم وابسته به  گذاري مي سرمايه
ي دولت نفتي معتقد است بي نيازي اقتصاديِ دولت به  باشد. نظريه دولت مي

آمرانه و افرايش  ملت، ايجاد روابط -ماليات مردم موجب انشقاق دولت
گردد دولت در برابر ملت تعهدي به  اقتدارگرايي سياسي گشته و سبب مي

ي  ها و مخارج خود نداشته باشد. به باور نظريه پاسخگويي در مورد سياست
دولت رانتي بدون ماليات نمايندگي وجود ندارد و اساس دموكراسي ماليات 

شود و هر چه ماليات  لت مياست. چرا كه ماليات باعث عقالنيت اقتصادي دو
  يابد. افزايش يابد ميزان پاسخگويي دولت نيز افزايش مي

و فريد » اقتصاد سياسي ايران«محمد علي همايون كاتوزيان در كتاب 
از جمله » آينده آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر دموكراسي«زكريا در كتاب 

ند و سعي معروف ترين كساني هستند كه ادعاي مذكور را مطرح كرده ا
 كردند به آن محتواي علمي ببخشند. 

هاي منتهي  كاتوزيان در كتاب خود در جواب اين سوال كه چرا در سال
، علي رغم افزايش درآمد نفتي دولت، نارضايتي مردم نيز 75به انقالب 

افزايش يافت و رژيم سقوط كرد، دليل اين امر را فقدان پايگاه طبقاتي و 
مشروعيت سياسي و اجتماعي آن و عالوه بر آن  اجتماعي حكومت، فقدان 

داند.  افزايش در آمد و اعتماد به نفس سياسي اقشار و طبقات معترض مي
آيد و نشان  به حساب مي» نقض غرض«اين پاسخ كاتوزيان دقيقاً نوعي 

، افزايش درآمد نفتي، نه تنها اقتدار سياسي دولت را 57دهد كه در سال  مي
ي از هم پاشيدگي آن را نيز  در كنار عوامل ديگر زمينهافزايش نداد، بلكه 

 فراهم كرد. 
ي كتاب فريد زكريا را   همچنين يادم  مي آيد اولين باري كه قصد مطالعه

اقتصاد «داشتم در همان ابتداي كتاب وقتي با ادعاي او مبني بر آن كه 
برخورد كردم، چنين حكمي آن چنان » جهاني به واقع دموكراتيك است

ي دقيق مابقي كتاب منصرف  رايم كذب و بي پايه مي نمود كه از مطالعهب
هايي از آن اكتفا كردم. چندان دور از انتظار  شدم و فقط به مرور كلي قسمت

شود نيز به همان  ي دولت نفتي كه از سوي ايشان تبليغ مي نيست كه نظريه
و » و دموكراسي نوليبراليسم«درجه بي اعتبار باشد! (پيش از در اين مقاالت 

به محك ادعاي دموكراتيك بودن » نهادهاي مالي جهاني و دموكراسي«
  اقتصاد جهاني پرداخته ام).  

ي دولت رانتي وجود  هاي نقضي كه براي نظريه هاي تاريخي و مثال تجربه
كند. اين كه اساس دموكراسي و راه  ي اعتبار ساقط مي دارد آن را از درجه

هايي كه منبع  ماليات بدانيم و معتقد باشيم دولت حصول دموكراسي را اخذ
درآمديشان دريافت ماليات از مردم است لزوماً از ميزان پاسخگويي بااليي 

هايش را به چالش  برخوردارند و مردم قادرند هر زمان دولت و سياست
  بكشند، ساده انگارانه و حتي در مواردي ساده لوحانه است. 

مثالً در آلمان و ژاپن خالف آن را نشان هاي تاريخي  همچنين تجربه
داده است. دولت بيسمارك و هيتلر در آلمان و دولت ميجي در ژاپن از 

هايي بوده اند كه علي رغم دريافت ماليات از مردم و اتكاي  جمله دولت
  هاي دموكراتيكي محسوب نمي شدند.  اقتصادي به آن، دولت

منطقه خاورميانه قرار دارند ما اينكه اكثر كشورهاي توليد كننده نفت در 
دارد به جز پارامترهاي نفت و دموكراسي عوامل ديگري چون   را ملزم مي

ها در عدم شكل ساختار عشيره اي، قبيله اي و سنتي اين جوامع و نقش آن
گيري نهادهاي مدرن در مسير تكوين دموكرسي را در نظر بگيريم. ضمن 

همواره مهم ترين انگيزه براي حضور  آن كه منابع طبيعي كالن اين كشورها
  و دخالت مستقيم استعمار و امپرياليسم در اين منطقه بوده است.

بايد سوال شود براي نمونه در اياالت » دولت نفتي«از طرفداران نظريه 
شود و بنابراين دولت بايد در برابر  متحده كه از مردم ماليات كسب مي

ي  بودجه 2001 -2007هاي  له سالهاي خود پاسخگو باشد، در فاص سياست
را به  هاي نظامي جهان % كل هزينه45% افزايش يافته و 60نظامي آمريكا 

خود اختصاص داده است. در چنين ساختاري مردم از طريق چه مكانيزمي 
را توانسته اند به چالش بگيرند؟. اينكه » دولت جنگي«هاي اين  سياست

موزش و رهايي كودكان از گرسنگي ي بهداشت و آ ماليات مردم خرج بودجه
گردد توسط  صنعتي صرف مي -هاي نظامي شود و يا در مجتمع و فقر مي

ها و يا نمايندگان مردم مورد بحث قرار  كدام يك از نمايندگان احزاب، تشكل
گرفته است و آيا نفس دريافت ماليات از سوي دولت، لزوماً پاسخگويي او در 

  در پي داشته است؟! مورد چگونگي مصرف آن را نيز
بنابراين به اعتقاد من وجود يك دولت دموكراتيك و كارآمد نيازمند 

هاي بسيار متعددي است كه تنها به يك عامل اقتصادي در مورد  پيش زمينه
كسب درآمد آن و اينكه منبع كسب درآمدش منبع طبيعي باشد و يا ماليات 

عيِ ديگر در يك سرزمين نه مردم، تقليل ناپذير است. نفت و يا هر منبع طبي
تنها به خوديِ خود استبداد زا نيست بلكه ملّي و حتي دولتي بودن آن نيز 

شود. وجود يك دولت  تنها عامل شكل گيري استبداد محسوب نمي
دموكراتيك و مردمي كه برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و 

كمترين مقدار برسانند  ملت را به - هاي مردمي اي كه انشقاق دولت سازمان
هاي تكوين چنين دولتي  و توان بازخواست دولت را داشته باشند از زمينه

است كه حتي در صورت در اختيار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملي، 
به لحاظ وجود مكانيزمهاي دموكراتيك و الزام به پاسخ گويي، روابط آمرانه 

  گيرد.  در آن شكل نمي
هاي خصوصي و برگزيدگان صاحب  بر خالف شركتدر چنين دولتي 

ثروت و قدرت كه عموماً كارگزاران خصوصي سازي هستند، فقط سود 
تري چون امنيت شغلي،  اقتصادي هدف نمي باشد بلكه اهداف بلند مدت

محيط زيست، توسعه پايدار و همه جانبه و عدالت احتماعي و مبارزه با فقر 
  نيز لحاظ خواهد شد. 

  
  ال هفتم:پاسخ سئو

كه نفت به خوديِ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق   اين
استخراج و فروش آن به بخش خصوصي مشكالت پيش روي تكوين 

ي علمي  كه يك نظريه  شود بيش از آن دموكراسي يك شبه برداشته مي
اثبات شده باشد يك خام انديشي و ساده انگاري صرف است كه خطاهاي 

  ي زيادي را در بر دارد.  تقليل گرايانه
خصوصي «اتفاقاً آن چه در بسياري از كشورهاي كم توسعه و زير عنوان 

صورت گرفته است نه تنها انحصارگرايي دولت را از بين نبرده بلكه » سازي
ي برگزيدگان قدرت و ثروت بوده است.  موجب افزايش دايره نفوذ و سلطه

پيوندهاي خويشاوندي و طبقاتي با اين برگزيدگان كه در اكثر مواقع داراي 
هاي دولتي براي افزايش قدرت خود  نخبگان سياسي هستند قادرند از رانت

استفاده كنند و خصوصي سازي بيش از انتقال مالكيت از دولت به بخش 
براي ». ها دولتي«به » دولت«خصوصي عبارت بوده است از انتقال مالكيت از 

ه در ساختاري آلوده به فساد اداري و هاي صوري ك اين گونه خصوصي سازي
اختصاصي «گيرد عنوان  هايي چون رشوه و تقلب صورت مي با مكانيزم

  مي باشد. » خصوصي سازي«مناسب تر از » سازي
اي  بنابراين اگر پيش از انتقال مالكيت به بخش خصوصي اصالحات ريشه

فساد  هاي مختلف ساختار سياسي و اقتصادي موجود صورت نگيرد، در بخش
هاي گوناگون شفاف سازي  اداري و سياسي همچنان برقرار باشد، در بخش

هاي مستقل از آزادي عمل الزم براي بازخواست سياسي و  نشود، رسانه
ي  هاي جامعه اقتصادي دولت برخوردار نباشند، سنديكاهاي كارگري و تشكل

دولت مدني يا موجود نباشد و يا محدود باشند، احزاب سياسي مستقل از 
ي درب همچون سابق بچرخد، آن بخشي كه  شكل نگيرد و در نتيجه پاشنه

گيرد نه تنها قادر نيست از اقتدارگرايي  شكل مي» خصوصي«تحت عنوان 
سياسي بكاهد و راه حصول دموكراسي را آسان كند بلكه با حاكم كردن 

 ي خود عالوه بر اقتدارگرايي سياسي، اقتدارگرايي مناسبات سودباورانه
  اقتصادي را دامن خواهد زد. 

 
  پاسخ سئوال هشتم :
هاي پيشين نيز اشاره كردم من قائل به يك علت  همانطور كه در پاسخ

مشخصي براي اين امر نيستم و مجموعه اي از عوامل را دخيل مي دانم و 
باور دارم كه در اين زمينه بايد از جبرگرايي پرهيز كرد. از اين رو در هر 

ي كه تالشي براي عقب راندن استبداد و تاسيس نظامي مقطع تاريخي ا
دموكراتيك صورت گرفته است، هر يك از اين عوامل به سهم خود مانع از 
آن شده اند. ممكن است در هر دوراني يكي از اين عوامل نقش تعيين كننده 
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داشته باشد و بيش از عوامل ديگر خلل ايجاد كند اما در مجموع اين عامل 
  ي از عوامل گوناگون قابل بررسي است. در سلسله ا

براي نمونه در يك صد سال اخير، در مقاطعي در تاريخ ايران تالش براي 
پس زدن استبداد شدت گرفت، مهم ترين اين مقاطع عبارت اند از انقالب 

ي  كه در هر سه 57مشروطه، دوران ملي شده صنعت نفت و انقالب سال 
گيري نظامي دموكراتيك گشت. در  ز شكلها سلسله عوامل مذكور مانع ا آن

ها همان قدر كه نقش كشورهاي خارجي و نظريات مرتبط  تمامي اين دوران
با امپرياليسم و استعمار قابل بررسي است، نقش فرهنگ سنتي و ارتجاعي و 
نيروهايي كه ميل به عقب نگهداشتن كشور داشته اند و مانع ايجاد نهادهاي 

  يع قدرت شده اند، از اهميت برخوردار است. دموكراتيك به منظور توز
بايد توجه داشته باشيم كه تاريخ ايران محدود به اين يكصد سال اخير 

ها و مبارزات اجتماعي مردم نيز تنها مسبوق به  نمي باشد و همچنين تالش
يك صد سال گذشته نمي باشد. بنابراين سخت جاني استبداد در ايران 

قط در ارتباط با نفت بررسي شود. از اين رو پديده اي مدرن نيست كه ف
پرهيز از نزديك بيني تاريخي و تقليل گرايي تئوريك و در نظر گرفتن نقش 
عوامل گوناگون در سخت جاني استبداد و عدم تكوين نظام دموكراتيك و 

گر مستقلي قرار بگيرد  ي كاري هر پژوهش مردمي در ايران بايستي در برنامه
  در ايران را دارد. » يِ استبدادچراي«ي  كه دغدغه

*  

  

  اقتصاد نفتي
  ايران در و مقوله استبداد

  
  كمال اطهري

  
 

  پاسخ سئوال اول:
يابي نفت مانع اصلي دست» درآمد«نظريه نادرستي است. اين نظريه كه 
(اكونوميسم) آن هم » اقتصادزدگي«جامعه ايران به دموكراسي است، دچار 

ظريه حاوي دو خطاي رايج در اقتصادزدگي از نوع مبتذل آن است. اين ن
  است:

دهد، آن هم در جهاني كه * تحليل اجنماعي را به تك علت تقليل مي
شود. يعني بر تعداد عوامل موثر بر تحوالت پيوندتر ميتر و همهردم پيچيده

 گردد.و تاثير متقابل آنها افزوده مي اجتماعي
ك عامل اقتصادي تقليل * علت تحول يا عدم تحول اجتماعي را به ي

ها و پراكسيس اجتماعي دهد كه فارغ و خارج از انديشه، نهادها، جنبشمي
عمل كرده و بطور مستقل از آنها، روابط اجتماعي ثابتي را توليد و باز توليد 

 كند. مي

اي معوج ناميد) نسخه شيوه توليد نفتيتوان آن را اين نظريه (كه مي
شده  آبجايگزين  نفتاست كه در آن » سيائيشيوه توليد آ«ومغلوط از 

است. چرا كه براي برون رفت از شيوه توليد آسيائي يا ورود به روابط 
داري (و درنتيجه دموكراسي) آب و مازاد كشاورزي مانعي هميشگي سرمايه

شدند، (به قول ماركس در مانيفست، توپخانه كاالهاي ارزان ديوار تلقي نمي
فرو بريزد و تمدن را به همه جا ببرد)، اما در اينجا نفت تواند چين را هم مي

و درآمد آن سدي جاودان برابر تحول اجتماعي بسته است. در واقع در ايران 
چون درآمد پايدار نفت در كنار ناپايداري نهادهاي دموكراتيك موجوديت 

اند كه اولي علت دومي است. مانند آن كه از يافته است، چنين نتيجه گرفته
جواري شب و روز نتيجه بگيريم كه اولي علت دومي است، نه آن كه هم

  شوند. هردو از حركت و زمين به دور خود وخورشيد ناشي مي
پردازي بطور معمول يك غفلت اساسي ديگر نيز به چشم در اين نظريه

واسطه دموكراسي و نفت. يعني غفلت از مقوالتي مانند خورد: ارتباط بيمي
اجتماعي، طبقات و آگاهي طبقاتي، رهبران - ا توسعه اقتصاديصنعتي شدن ي

گويند هاي تاريخي، و هرچند ميالمللي و دورانسياسي و فكري، شرايط بين
زمان و بي مكان نفت و دموكراسي به اين تحليل جامعه ايران است، بطور بي

 شود.     يكديگر مربوط مي
 

  پاسخ سئوال دوم:
 )dysfunctionكژكاركردي (  عث تشديدبا ترديد درآمد نفتبي :

نهادي در ايران و پايداري نسبي آن شده  است، اما بطور مستقيم موجد آن 
، درآمد نفت باعث دوام استبداد دانسته استبداد ايرانينيست. حتا در نظريه 

شود، نه موجد آن. به كالم ديگر مسلم است كه درآمد نفت به طرق مي
جامعه ايران (خواه دولت، خواه ) structurationيابي (ساختمختلف در 

جامعه مدني) دخيل بوده است و آن را كژكاركرد ساخته است، اما تشديد 
كننده است نه علت. يعني بستر تكامل اجتماعي ايران را معوج ساخته است، 

پردازان معتقدند كه حاكميت استبداد نه دگرگون. بطور مثال يرخي نظريه
گذشته باعث ساختيابي معوج دولت در آن گشته است.  عثماني بر يونان در

در حالي كه يونان نه نفت دارد و نه پيشينه استبداد شرقي را. يعني تاثير 
تواند با كژكاركرد كردن نهادها زمان پيمودن راه توسعه را يك عامل مي

طوالني كند، حتا اگر ديگر آن عامل ديگر وجود عيني نداشته باشد. 
ژكاركردي نهادي در ايران در گذشته رخ داده است و عمل بهرصورت اين ك

توانسته استفاده مثبتي تشديد كننده آن هم درآمد نفت بوده است كه مي
هم از آن در جهت توسعه دموكراتيك جامعه بشود. اصالح اين كژكاركردي 
ايجاد شده در گذشته، در حال حاضر به هيچ وجه به وجود يا عدم وجود 

ست، بلكه در درجه اول به ميزان آگاهي و اراده اجتماعي در نفت وابسته ني
المللي بستگي ايران، و در درجه بعدي  به عوامل خارجي چون توافقات بين

      دارد.
 

   :5و  3پاسخ سئوال 
به عنوان  طالي سياهپردازان بايد زحمت بيشتري از نفرين كردن نظريه

باعث  طالي زردفكر كنند كه آيا  بالي ايران به خود بدهند. بطور مثال بايد
تداوم استبداد و عقب افتادن اسپانيا وپرتغال از بقيه اروپا شد (با آن 
بورژوازي بزرگ تجاري، مستعمرات و نيروي دريائيِ در ابتدا  بي رقيبشان)، 
يا تفكر مركانتليستي؟ يا آيا طالي سياه ديگري به نام ذغال سنگ باعث 

تثبيت كننده دموكراسي در انگلستان گشت يا انقالب صنعتي و زاينده و 
آور بورژوازي تجاري مجهز به تفكر كاپيتاليستي وطبقه كارگر آن؟ شگفت

انديش پردازان مخالف دولت در ايران را نيز سادهاست كه درآمد نفت نظريه
كرده است، آن يك به رمالي روي آورده و اين يك به لعن ونفرين نفت به 

 داد!عنوان زاينده استب
  پاسخ سئوال چهارم: 

توان با قاطعيت رابطه درآمد نفت با جامعه ايران، هيچ يا همه نيست.  مي
(و حتا كشورهائي چون  گفت كه همه جوامع مستعمره و نيمه مستعمره

داري جاي اسپانيا و پرتغال)، آنهائي كه كم يا بيش در اردوگاه سرمايه
شدن را از شدن بودند، در قرن بيستم صنعتيخواهان صنعتي داشتند و

داري دولتي در داري دولتي آغاز كردند(نوعي خاص از سرمايهطريق سرمايه
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اردوگاه سوسياليسم دولتي نيز حاكم بود كه اكنون مورد بحث ما نيست. در 
ين نشر شد به ا alborznet.irداري دولتي در ايران كه در سايت مقاله سرمايه

ام). به جز استثناي هند،  دولت در همه اين جوامع، داراي موضوع پرداخته
بودن (فراطبقاتي به معنايي فراطبقاتي دو خصلت اساسي بود: ديكتاتوري و 

برند كه در به كار مي هجدهم برومر لوئي بناپارتكه ماركس و انگلس در 
ع كه در تداوم داري است). در ادامه فقط آن جوامنهايت در خدمت سرمايه

شان دچار كژكاركردي نشدند و يا برآن فائق آمدند داري دولتيسرمايه
شدن را (مانند كره جنوبي، برزيل، هند، چين، مكزيك)، توانستند راه صنعتي

-بپيمايند و بانك جهاني به آنها لقب كشورهاي تازه صنعتي شده و به دولت
كرد كه اكنون تنها برخي  هايشان لقب دولت توسعه را بخشيد. بايد تاكيد

شده، يعني هند وبرزيل، به دموكراسي تمام عيار ازين كشورهاي تازه صنعتي
بند هاي نيماند و در بقيه يا ديكتاتوري حاكم است يا دموكراسيدست يافته

اند ولرزان. اما سرنوشت همه كشورهائي كه دچار كژكاركردي نهادي شده
اند، ودمكراتيك هم صنعتي نشده(مانند ايران) يكسان است: هنوز 

نيستند(من تداوم فرآيند صنعتي شدن را شرط الزم، ونه كافيِ موجوديت و 
  دانم).  پايداري دموكراسي مي

اند (با يا نكته مهم اين است كه چه در كشورهايي كه تازه صنعتي شده
بدون دموكراسي) و چه در كشورهائي كه از آن هنوز دوراند، منابع طبيعي 

ي نقش قابل تكيه ندارد. يعني عوامل ديگري جز منابع طبيعي نقش غن
هاي اقتصادي و اجتماعي آنها بازي ها و تفاوتاصلي را در تحوالت، شباهت

اند. كافي است كره شمالي و جنوبي مقايسه كنيد، چين را با هند، كرده
آوريد تا برزيل، مكزيك و آرژانتين را باهم، يا مصر، ايران وتركيه را در نظر 

هاي ها و هم تفاوتبي ارتباطي موضوع منابع طبيعي را هم در شباهت
  شان دريابيد.توسعه

توان به رساند. بطور مثال ميتاريخ اروپا نيز همين گزاره را به اثبات مي
شهرهاي آن پيشگام اروپا ايتاليا پرداخت كه آغازگر رنسانس بود و دولت

اش به زيانش تمام شد. چرا كه شگاميبودند، اما در طول زمان همين پي
هاي متمركز و مستبد مطلوب شهرهايش، درمقابل دولتتكثر دولت

شرط اعمال حاكميت بورژوازي ملي در كشورهاي اروپائي، به عنوان پيش
يابي ايتاليا به انقالب خود و سرنگوني حاكميت فئودالي، به مانعي براي دست

اش را گشت، تا آن كه بقيه اروپا آيندهصنعتي و درنهايت دموكراسي تبديل 
به وي تحميل كند(شگفت نيست كه همين ساختيابي ناقص در قرن بيستم 
موجد فاشيسم شد). اين در حالي است كه بطور مثال استبداد شرقي يا 

گيري بورژوازي و درنتيجه صنعتي شدن دولت متمركز مستبد مانع شكل
يك ازين موارد هم منابع طبيعي  چين در همان دوران بوده است و در هيچ

تر ز به عنوان مانع توسعه مطرح نبوده است. به عبارت ديگر هزار نكته باريك
انگار، مو اينجاست و نظريه متكي به واژگان دولت و استبداد نفتي ساده

-هاي الزم براي يافتن نظريهكاويرو مانع ژرفناگويا، مايه كژانديشي و ازين
  ه در ايران است. گشاي توسعهاي راه
      

 پاسخ سئوال ششم:
دانست كه به داري ميداري رانتي را نوعي از سرمايهماركس سرمايه

-اي ميداريبخش نامولد توليد (رانت) تكيه دارد يا به زبان امروز سرمايه
توان گفت اگر اين جناح از دانست كه كژكاركرد شده است. بطور عام مي

گردد،دولتي كه الب شود، دولت رانتي تشكيل ميداري درحاكميت غسرمايه
ها، داري رانتي را با حفظ وحتا تشديد كژكاركرديكوشد منافع سرمايهمي

داري پيشرفته است اي رايج در كشورهاي سرمايهحداكثر كند.  اين پديده
هاي مالي، مستغالت ونظامي گيري بخشكه در دوران بوش (پسر) با قدرت 

و به بحران جهاني انجاميد. در واقع وقتي وضع قوانين  به اوج خود رسيد
نمود) با جوئي بيشتر را فراهم ميزدائي مالي (كه امكان رانتبراي مقررات

جويانه بود) پيوند حباب بخش مستغالت يا مسكن (كه ايجاد آن هم رانت
خورد، بحران جهاني بوجود آمد. اين مقدمه را براي آن گفتم كه اوال دولت 

تواند سركار بيايد، وثانيا ذات تي در كشورهاي غيرنفتي و پيشرفته هم ميران
داري پويائي و زا و يا در تضاد با قوانيني است كه به سرمايهآن بحران

  يابد يا كنار گذاشته شود.تغيير بالندگي مي بخشد. به همين دليل نيز بايد 

ي را دارد با يافته نيز دولت رانتي چنين نقشدر كشورهاي كمتر توسعه
داري مولد (صنعتي) قوام نيافته است. در اين تفاوت كه در آنها اصوال سرمايه

طور كه اشاره شد در اين كشورها (در غياب بورژوازي صنعتي) واقع همان
ها ) به ناچار ابتدا دولترستوشدن، (حتا به توصيه كساني چون براي صنعتي

داري را سرمايهكنند تا اقتصاد پيشايداري دولتي برپا مانواع نظامات سرمايه
در هم شكنند، و همه آنها هم به دليل همين ناسازوارگي (پارادوكس) در 

اند.  حال برخي از آنهابه تدريج با تبديل نقش خود غيردموكراتيك بوده
گردند، اما شدن و دموكراسي تبديل ميشدن به دولت رانتي به مانع صنعتي

رسانند. البته احتمال ظهور شان را بخوبي به انجام ميبرخي نيز وظيفه تاريخ
و دوام دولت رانتي در كشورهاي داراي درآمد نفت بيشتر از ديگر 
كشورهاست، اما واژگان دولت رانتي گوياي نظامي جداگانه نيست. بديهي 

اي است كه دولت رانتي بايد كنار گذاشته شود، اما اين تغيير با حل معادله
آيد. صورت قطع راه درآمد نفت به خزانه دولت حاصل نمي يك مجهولي به

بلكه دولت رانتي را با حضور طبقات پيشرو و مولد در رأس حاكميت بايد از 
ميان برداشت.  بايد توجه داشت كه فرآيندي چنين در اروپا حداقل دو قرن 

شدن و دموكراسي پايدار درهم بياميزند. در اين به طول انجاميد تا صنعتي
هاي منسجم و جامع و سازگارشده اجتماعي (به عنوان يان تنها نظريهم

تر سازد، نه ساده تر و كم رنجتواند راه اين تحول را كوتاهشرط الزم) مي
  هاي و تقليل مسائل به نفت و دولت رانتي نفتي. سازي
   

  پاسخ سئوال هفتم:
كه نفت را انگاري و كژانديشانه است طور گفتم بسيار سادهالبته همان

هاي استبدادزا بناميم. مانند آن است كه بگوئيم آب و بخصوص آب رود
بزرگ (رود نيل، سند، فرات، زرد و . . .) استبدادزا است، چرا كه در پيرامون 

ها استبداد شرقي برپا شده است. حال به فرض محال كه چنين همين رود
اج نمود.  توان حكم خصوصي شدن را استخرباشد، ازين مقدمه نمي

خصوصي شدن نفت هنگامي كه نهادهاي اجتماعي كژكاركرد باشد، نوعي 
ديگر از دولت رانتي را سركار خواهد آورد و يك حكومت توتاليتر فاشيستي 

داري دولتي خواهد كرد. درواقع معتقدين به را جايگزين توتاليتاريزم سرمايه
وند تا كامال شاين نظريه پس از خطاي اول مرتكب خطاي دوم نيز مي

مستحق كارت قرمز گردند! آنها به رغم آن كه نقاد دو آتشه ماركسيسم 
اند كه در آن تغيير روابط هستند، دچار اقتصادزدگي (اكونوميسم) مبتذلي

- شرط تغيير در روبنا (دموكراسي) دانسته ميمالكيت درتوليد (نفت) پيش
وابط اقتصادي و اند كه نهادهاي كژكاركرد، رشود. آنها فراموش كرده

كنند وبازسازي و نوسازي اجتماعي و سياسيِ منحرف نادرست را بازتوليد مي
 درمانيِشوكتدريجي همين نهادها بايد بطور مقدم در دستور كار باشد، نه 

هائي گرانبها در اين شرقي درسسازي نفت (تجربه چين و اروپايخصوصي
حليلي هم اين است كه آنها به آيند سياسي چنين تدهد). پيزمينه به ما مي

سازِ همه هاو نهادهائي مشخص كه در برگيرنده و بهينهجاي تعريف برنامه
حقوق شهروندي (مدني، سياسي و اجتماعي)، و درنتيجه همه طبقات باشد، 
- (كه البته كار پيچيده و پرزحمتي است)، به مقوله مالكيت نفت بسنده مي

- ميستي) از حقوق بورژوائي است. پيكنندكه دفاعي بسيار عمومي (اكونو
شود كه آنها حتا از جايگاه و  حقوق بورژوازي در گيري اين سراب باعث مي

  ايران در اين مقطع  نتوانند دفاع مؤثر كنند، چه رسد تحول كل جامعه.
     

  پاسخ سئوال هشتم:
  بگذاريد پاسخ اين پرسش را با چند گزاره بدهم:

كتاتوري معاني مختلفي دارند. خودكامگي يك، استبداد، خودكامگي و دي
غيرقانوني، استبداد است، اما خودكامگي براساس قانون، ديكتاتوري نام دارد 
(اصوال ريشه واژه ديكتاتوري، اختيارات ويژه  حاكم بر اساس قانون است). در 
ايران پس از شكست استبداد صغيرِ محمدعلي شاه، استبداد جاي خود را به 

د. يعني نهادهاي بازتوليد كننده استبداد براي هميشه درهم ديكتاتوري دا
هاي قانوني (برآمده از انقالب شكست و جايگزين آنها نهادها و سازمان

كنند. مشروطه)گشت كه حاكمان خودكامه بر متن آنها اعمال ديكتاتوري مي
معناي ساده اين تغيير اين است كه ديگر فرمان شاه  قانون نيست، بلكه 

خودكامه بايد از طريق قانون مدون (مدني، تجارت و . . .) اعمال  خواست
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شود. البته خودكامه ( شاه يا رئيس جمهور يا رهبر) ميتواند با ارعاب يا 
تطميع يا تقلب مجالس، محاكم و آرا مردم را  به نفع خود بگرداند، اما ديگر 

كمترين حكمش قانون نيست و اين تبديل استبداد به ديكتاتوري است كه 
  آورد انقالب مشروطه بود.دست

دو، ديكتاتوري رضا پهلوي در ايران براساس به انجام رساندن وظائف 
انقالب مغلوب مشروطه (به عنوان يك انقالب بورژوائي) و بدون اتكا به 
درآمد نفت برپا شد. ديكتاتوري وي در غياب و درنتيجه حاكميت بورژوازي 

هاي يك جامعه مدرن را در دستور كار قرار صنعتي، برپائي نهاده وسازمان
داد. يعني به معناي ماركسي كلمه رضا پهلوي يك دولت فراطبقاتي تشكيل 
داد. ماركس و انگلس زير واژگان بناپارتي، سزاري و بيسماركي به دو نوع 

يابد كه كنند. يكي از آنها هنگامي موجوديت ميدولت فراطبقاتي اشاره مي
اند و دولت فراطبقاتي در نهايت راه بورژوازي رفتهطبقات هنوز شكل نگ

كند (مانند دولت بيسمارك درآلمان). ديگري وقتي صنعتي ملي را هموار مي
توانند اعمال كنند (مثل اند اما هيچ يك هژموني نميطبقات شكل گرفته

  دولت لوئي بناپارت در فرانسه). 
هاي ا در ايران (بافرمهمي توان گفت از زمان رضا شاه تاكنون همه دولت

اند. مختلف) فراطبقاتي بوده و به تدريج از نوع اول به دوم تبديل شده
هاي فراطبقاتي (كه به غلط ديكتاتوري فربه شونده با درآمد نفت اين دولت

شوند) يكي از موانع مهم  بالندگي عيني رانتي، نفتي و غيره ناميده مي
ا در حاكميت بوده است. يعني در حالي طبقات در ايران و حضور آگاهانه آنه

دهد و آن هارا ( كنند ديكتاتوري آنها را در تنگنا قرار ميكه طبقات رشد مي
سازد و راه تكامل اجتماعي را ودر نتيجه جامعه را) معوج و كژكاركرد مي

-ها حتا از ديكتاتوري رضاشاه  زيانكند. اين دولتتر ميتر  وپررنجطوالني
شان بود. بايد تاكيد ساز رشد بعدييرا ديكتاتوري وي بيشتر زمينهبارتراند، ز

هاي فراطبقاتي از بلوغ وپختگي گذرد ممانعت اين دولتنمود هرچه مي
پوپوليست موجود) زيانبارتر -طبقاتي در ايران (و بخصوص دولت نظامي

گردد (به اين موضوع در مقاله نسيان تر ميوالبته براي خودشان هم سخت
منتشر شد، بطور مفصل  alborznet.irاتي در ايران كه آن هم در طبق

  ام).پرداخته
هاي فراطبقاتيِ طور كه پيشتر گفتيم موجوديت دولتسه، اما همان

شده و خودكامه يك واقعيت تاريخي است كه در كشورهاي صنعتي
دموكراتيك كنوني هم وجود داشته است، نه محصول نفت. پس راه برچيدن 

گذرد. گفتيم كه در جوامعي چون ايران هاي نفت نميمسير لوله آنها از
هاي فراطيقاتي در اثر ناتواني طبقات پيشرو براي اعمال كنوني، دولت

يابند. به قول ماكس وبر وقتي نمايندگان هژموني امكان موجوديت وبقا مي
كننده به جامعه توانند راهي عقالني و قانعطبقات اصلي جوامع مدرن نمي
هاي هاي غيرعقالني كه توسط شخصيتعرضه كنند، جامعه به راه حل

توان با قاطعيت گفت كه ناتواني آورد. ميشود روي ميكاريزماتيك عرضه مي
كننده هاي منسجم و قانعروشنفكران ارگانيك طبقات براي ارائه دستگاه

لبته نظري دليل بنياني سخت جاني و تداوم خودكامگي در ايران بوده است. ا
اند، اما وقتي سخن از هاي خارجي نيز كار خود را كردهديكتاتوري و دخالت

آيد، و نه حضوري تراژيك در اين يا آن جاني خودكامگي به ميان ميسخت
مقطع كه در همه جوامع رخ داده است، اين عامل دروني يا ناتواني 

ت كه به كننده به جامعه اسروشنفكران در ارائه راه حل عقالني و قانع
خودكامگي پس از هر انقالب و جنبش در ايران (كه تعداد و وسعت آنها در 
جهان كم نظير ودر منطقه بي نظير است) جان دوباره مي بخشد. در اين 

توان آورد، از طرد فعاالن كارگري صنعت نفت در زندان باره مثال بسيار مي
رد مقوله عدالت در نفر (به اتهام تروتسكيست بودن!) گرفته، تا ط 53توسط 

  برنامه جبهه مشاركت (به اتهام كارگري بودن) براي جذب طبقه متوسط.
آن چه روشن است نه نفت زيرزمين، بلكه گسيختگي انديشه و عمل در 
-ميان نخبگان و رهبران فكري و سياسي در سرزمين ايران مانع اصلي شكل

كراتيك و گيري دموكراسي در ايران بوده است. چرا كه نهادهاي دمو
      هاي نفت.يابند نه در منابع و لولهها موجوديت ميغيردموكراتيك در شعور انسان
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  درايران:» استبدادنفتي«
  
  سيف احمد

  
 

  پاسخ سئوال اول:
نه من با چنين ادعائي موافق نيستم. براي پاسخگوئي به اين سئوال شما بايد 

اللي به چنين نتيجه اي رسيده اند. روشن شود كه اين دوستان با چه استد
ازهمين ابتدابگويم كه به گمان من اين جورادعاكردن ها بعيد نيست به واقع 
پوششي باشد براي بيان چيزهاي ديگر و اجراي برنامه هاي ديگر كه براي 
جذاب ترشدن و پذيرفتني كردن آن چه كه مي خواهند بكنند ولي از 

دليل عمده اي كه  .ش عرضه مي شودپذيرشش مطمئن نيستند، دراين پوش
مرابه چنين نتيجه گيري رسانده اين است كه ببينيد ازكجا به كجا رسيده 

مقوله اي چندين هزارساله درتاريخ و فرهنگ  -اند كه استبدادوخودكامگي
را به مقوله اي ربط داده اند كه حداكثرتاريخي صد ساله دارد.  - ايران

است نفت است نه استبداد، حاال چطور » جديد« درتاريخ ايران آن چه كه 
مي شود كه اين مقوله جديد، علت غائي آن چه اي باشد كه قرنها قبل از آن 
وجود داشت، اين گونه استدالل كردن درعقل من نمي گنجد. بعالوه، اگراين 
رابطه درست باشد، بايد از اين دوستان پرسيد كه خوب، شما استبداد 

يعني آن دوره اي كه ايران نفت  -اه عباس صفويناصرالدين شاه قاجار و ش
را با چه مقوله هائي توضيح مي دهيد. ازطرف ديگر، حتي درهمين  -نداشت

دوره و زمانه خودمان هم كم نيستند كشورهائي كه بدون اين كه درآمد 
نفتي داشته باشند، استبداد و خودكامگي دارند و هم چنين كشورهائي كه 

ايران درآمد نفتي دارند ولي استبداد و خودكامگي  حتي به نسبت بيشتر از
ندارند. زيمبابوه تا جائي كه من مي دانم نفت ندارد ولي خودكامگي و 
استبداد دارد و به عوض، اهميت نفت دراقتصاد نروژ حتي از اهميت نفت 

« و يا   دراقتصاد ايران هم بيشتر است ولي درنروژ شما استبدادو خودكامگي
داريد. يعني دارم براين نكته انگشت مي گذارم كه دراستدالل ن» دولت نفتي

اين دوستان يك حلقه هائي گم است. و اما، اگراشتباه نكنم استدالل اين 
دوستان اين است كه چون دولت درآمد نفتي دارد پس الزم نيست از مردم 
ماليات بگيردوچون ماليات نمي گيرد، درنتيجه خود را موظف به جواب 

همان مردم هم نمي داند. به اين حساب اگردرآمدهاي نفتي را گوئي به 
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ازدست دولت در بياوريد، خوب، البد بقيه مسايل هم حل مي شود. خوب، 
نمي شود. بي تعارف، دراين جا دوستان دارند مردم را پي نخود سياه مي 
فرستند. ناتوان از درك علل استبداد درايران، و حتي مي گويم ناتوان از 

موثر با اين عوامل، برايش يك علت سهل و ساده يافته اند. اگر اين  مقابله
استدالل درست باشد، تخفيف استبداد و خودكامگي هم بسيار ساده مي 
شود. بخش نفت را به بخش خصوصي واگذار مي كنيد و بعد دولت ،هم به 
راه راست هدايت خواهد شد. به اعتقاد من، اين شيوه استدالل بيشتر از آن 

برتاريخ و يا حتي برمنطق استوار باشد، نه تنها يك ديدگاه ايدئولوژي  چه
استوار است. يعني » خداكريم است«  و فلسفه براصل فراتر از آن زده، بلكه

زمينه را براي واگذاري بخش نفت به بخش خصوصي آماده مي كنيم، 
عاي انشااهللا بقيه هم درست مي شود. حتي فراتر رفته و مي گويم كه اين اد

دوستان هزار و يك پيش گزاره ديگر هم دارد كه تقريبا هيچ كدام درجامعه 
را  آنها اي چون ايران وجود ندارد.همين مدل دولت ماليات ستان

درنظربگيريد. براي اين كه اين ادعا درست دربيايد دربطن اش هزار و يك 
مي  پيش گزاره خوابيده است. نهاددولت حاكميت و مشروعيت اش را ازمردم

گيردو مي پذيرد كه همان مردم حق و حقوق بطور مشخص تعريف شده اي 
دارند كه نمي تواند بازيچه بلهوسي هاي هرجوجه مستبدي بشود. جريان 
اطالعات و اطالع رساني به مقدار زياد باز است و بدون مميزي، ابزارهاي 

د ديگر ارتباط جمعي درانحصارو كنترل دولت ها نيست. البته هزار و يك مور
هم هست ولي اجازه بدهيد از آنها بگذريم. و اما، درعرف وقوانين ايران، من 
و شماي ايراني هيچ حق و حقوق تعريف شده اي نداريم كه دستخوش 
بلهوسي هاي هرجوجه مستبدي نشود. از آن مهم تر، اگردولتمردي يا دولت 

ه از من و زني به من و شماي ايراني گير بدهد، هيچ نهادي وجود ندارد ك
شماي ايراني دربرابر زياده روي هاي دولت و يا دولتمردان يا دولت زنان 
حمايت قانوني بكند. دليل اش هم از جمله اين است كه ما تقريبا درهيچ 
دوره اي از تاريخ مدرن مان، قوه قضائيه مستقل از قوه مجريه نداشته ايم. 

ست داشته باشيم. اين مطبوعات آزاد كه نداشتيم و نداريم و قرار هم ني
دوستان كه بي تعارف بطور مكانيكي اين الگوهاي دولت ماليات ستان غربي 
را به جامعه اي چون ايران كليت مي دهند، در نظر نمي گيرند كه فقرنهادها 
درايران چقدر جدي و ريشه دار است. هنوز كه هنوز است نه مالكيت 

درپناه قانون  نه و استتكليف اش به واقع معلوم خصوصي دراين جامعه 
ازآن حمايت مي شود و نه حق و حقوق فردي درعمل وجود دارد . من 
كاري به ادعاها ندارم كه درقوانين تفتيش عقايد ممنوع است و يا فالن و 
بهمان كار آزاد است. مسئله اساسي و تعيين كننده اين است كه درواقعيت 

قرار بود  1357ن ما، تا زندگي وضع ما چگونه است. در همان قوانين مدو
شاه يك مقام تشريفاتي باشد و مسئوليت نداشته باشدو فقط سلطنت كند 
نه حكومت. خوب اين گونه نبود. درهمان قوانين مدون، انتخابات بايد بدون 

هم وضع  1357دربعد از  .رفت، خوب نمي گمي گرفتدخالت دست انجام 
ه اي از تاريخ مدرن ما را شما دور به همين شيوه مرضيه باقي مانده است.

نشانم بدهيد كه حضرات به اين پيش گزاره ها عمل كرده باشند. دموكراسي 
ولي نه به اين معنائي كه اين  - اگرچه يك بعد مهم اقتصادي هم دارد

ولي مسئله اصلي اين است كه آزادي و برابري بايد  -دوستان بكار مي گيرند
. بايد نهادهاي الزم براي اجراي درذهنيت جمعي جامعه نهادينه شده باشد

آن چه كه موردتوافق قرار گرفته است ايجاد شده باشد. ازاينها مهم تر بايد 
عمل به قانون دراجزاي جامعه جاري باشد. هم مردم به قانون عمل كنند و 
هم دولتمردان. خوب هيچ كدام از اين دو خصيصه درايران وجود ندارد. اين 

بلكه  -عمدتا نه به خاطر پول نفت -عمل نمي كنندكه دولتمردان به قانون 
» اختيار« به اين خاطر است كه عمل به قانون محدوديت مي آوردو از شما 

را مي گيرد و اگر شما كسي باشيد كه عمل به قانون را حاال به هر دليل 
نپذيرفته باشيد، واگرنهادهاي الزم براي مجبوركردن شما به عمل به قانون 

باشند، شما هم طبيعتا، به قانون رفتار نمي كنيد. شما به  وجود نداشته
سال گذشته ما نگاه بكنيد خواهيد ديد كه درسالهائي كه نفت  200تاريخ 

نداشتيم و چه دردوره اي كه نفت پيداكرديم، دولتمردان با قانون مند شدن 
 امور جمع شدني نبودند. به اعتقاد من، اميركبيربه اين دليل به قتل نرسيد
كه مادرشاه با او مخالف بود. اميركبيرراكشتند چون كوشيده بود تا حدي كه 
برايش درآن دوران امكان پذيربود اموردرايران آن روز قانونمند شود. نه 

چون  -ناصرالدين شاه قاجار اين محدوديت را مي پذيرفت و نه رجال ناصري
اين باورم كه آنها هم بهرحال مگسان دورشيريني دربار بودند. من حتي بر

 دراين امپرياليستي نيروهاي كه نقشي از گذشته –سرنگوني مصدق هم 
 پيرمرد كه بود اين اش داخلي و اصلي علت - كردند بازي ننگين كودتاي
 ولي داشت وسواس به نزديك وتمايلي عالقه قانون به عمل و قانون درباره
داشتند. من اتفاقا ي ديگر پروژه ديگران و بقائي و كاشاني و درباريان و شاه

معتقدم كه بدون كاردرهزار و يك زمينه ديگر كه براي آزادي و دموكراسي 
درايران ضرورتي اجتناب ناپذير دارند، از راه باال وپائين كردن نفت به جائي 

  نخواهيم رسيد. به گمان من، مشكل درجاي ديگري است. 
      

  پاسخ سئوال دوم: 
ن شما گفتم استدالل دوستان دقيقا همان گونه كه درجواب پرسش پيشي

همين نكته را تداعي مي كند. دولت درآمد نفتي دارد و درنتيجه به ماليات 
  ستاني وابسته نيست و چون اين طوري است، پس....

پيشتر هم گفتم من با اين استدالل موافق نيستم يا بهتر است بگويم كه 
م. براي اين كه ماليات نمي فهم با فقدان دموكراسي درايران ارتباط اش را

ستاني نقش اش را ايفا كند، شما هزار و يك نهاد ديگر هم الزم داريد. اجازه 
بدهيد مثال بزنم. حتما يادتان هست پس از جنگ افغانستان، امريكا متهمان 
افغاني و عراقي و ديگران را به آن بخشي از كوبا كه دركنترل امريكا ست 

تا جائي كه من مي دانم اين كار يك دليل منتقل كرد و به امريكا نبرد. 
عمده داشت. درقوانين و نهادهاي امريكا آن چنان اين مقوله را چند ميخه 
كرده اند كه درخاك امريكا نمي توان انسان را شكنجه كرد. نقطه. درامريكا 
يك زنداني مستقل از اين كه به چه اتهامي درزندان است حق و حقوق به 

ي دارد كه بايد به آن احترام گذاشته شودو نمي توان رسميت شناخته شده ا
از آنها گذشت. ولي همين قوانين و نهادها دربيرون از امريكا وجود ندارد. به 
همين دليل هم بود كه با شماري از كشورهاي ديگر هم قرار و مدار گذاشته 
بودند و شماري از متهمان را به آن كشورها منتقل كرده بودند. غرضم از 

اره به اين موارد جلب توجه به اين نكته اساسي است كه وقتي نهادهاي اش
الزم براي اجراي قانون وجود داشته باشد، حتي خواسته و تمايل دولتمردان 
هم كارساز نيست. يعني هرچه آقاي بوش و ديگردولتمردان درآن دوره مي 

آنها  ولي درداخل امريكا اجراي - درست يا غلط مد نظر من نيست - خواستند
و شما جامعه و سياست و فرهنگي  غير ممكن بود. وقتي اين نهادها باشد،

با مدد مطبوعات و رسانه هاي هم ماليات ستاني  قانون مند داشته باشيد،
ايفا  دراداره ثمربخش اقتصاد عمومي آزاد مي توانند نقش موثر ومفيدي

ل هاي آزاد نمايند. مطبوعات و رسانه هاي عمومي و به طور كلي بحث و جد
عمومي اطالعات الزم را فراهم مي كنند كه شهروندان هم مي توانند 
براساس اين اطالعات تصميم گيري بكنند و بعد فرايند انتخابات هم طوري 
است كه دروجه عمده بدون دخالت دست انجام مي گيرد، خوب دراين 

م مي مجموعه، مي توان چنين ادعائي داشت كه وابستگي مالي دولت به مرد
تواند پاسخگوئي را به دولت تحميل كند. دركشوري چون ايران، هم در قبل 

اين گونه بوده ايم و هم اكنون هم چنان ايم. ما خيلي ايده ها و  1357از 
حتي نهادها را از غربي ها گرفته ايم ولي آنها را از درون مايه شان تهي كرده 

س را درنظر بگيريد، هم و به كاريكاتورمضحكي از خود بدل كرده ايم. مجل
بودند وهم اكنون اين چنين اند. » وكيل الدوله« نمايندگان  1357درقبل از 

حتي با تغييراتي كه درقانون اساسي مي دهند، شاه 1357درقبل از بهمن 
حق انحالل مجلس را هم دارد. خوب شما انتظار داريد كه درمجلسي كه مي 

و حسابي هم صورت بگيرد!  تواند به چرخش قلمي منحل شود، كاردرست
حاال بماند كه حتي وكالي همان مجلس هم به آزادي ازسوي مردم انتخاب 

داريم كه همه چيز را » حكم حكومتي« نمي شدند.  االن هم كه الحمداهللا 
مي توان با آن جابه جا كرد. ازخرابكاري هاي مكرر شوراي نگهبان ديگر 

وص وقتي كه نهادهاي الزم هم چيزي نمي گويم. دراين فضاي كلي و به خص
وجود ندارند، ماليات ستاني نه حركتي درراستاي رسيدن به دموكراسي بلكه 
بار اضافه اي مي شود بردوش مردم كه هزينه بدكاري ها و كم كاري هاي 
دولتي كه به قانون عمل نمي كند از كيسه هاي كوچك مردم تامين مالي 

  شود.   
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  پاسخ سئوال سوم: 
سال پيش زنده ياد ابوالفضل لساني كتابي  70اريد كه بيش از البد خبرد

، كه درآن همان طور »نفت: طالي سياه با بالي ايران« نوشت تحت عنوان 
كه ازعنوان كتاب هم برمي آيد، نويسنده معتقد است نفت بالي ايران شده 
است. ولي از سوي ديگر، تصورش براي من دشوار است كه دراين مملكت 

ود ديگر امور به همين شكل بگذرد، ولي نفت نداشتيم دركجا مي اگرقرارب
بوديم! به گمان من، علت بدبختي ما نه اين كه پول نفت باشد، بلكه به واقع 
اين است كه با پول نفت چه كرده ايم و چه مي كنيم. به سخن ديگر، 
گرفتاري ما نه يك مشكل اقتصادي كه دقيقا يك گرفتاري درحوزه سياسي 

يعني چه كساني و با چه قابليت هائي در موقعيتي قرار مي گيرند كه است. 
از دالرهاي نفتي استفاده نمايند.  از همه اين صدسال بگذريم، ولي شما 

سال، ايران  6سال گذشته را درنظر بگيريد. خبرداريم كه دراين  6همين 
ميليارددالر درآمد نفتي داشت. ولي با اين وصف، شما هر  450حدودا 

سال خرابتر شده  6عياري كه بكار بگيريد، وضعيت اقتصادي ما درهمين م
است. هم بيكاري بيشتر شده و هم تورم و هم فقر و نداري و فساد مالي و 
هم هزار و يك مصيبت ديگر. يعني شما مي گوئيد كه با اين حجم عظيم 
ثروت به غير از آن چه كه آقاي احمدي نژاد با آن كرد، هيچ كار ديگري 

. آيا به وظايفي كه سال بنگريد 6درهمين  نمي شد، كرد! به عملكرد مجلس
براساس قوانين همين حاكميت دارد آيا عمل كرده بودند! به نقش آقاي 
خامنه اي نگاه كنيد! به شوراي نگهبان و همين طور به شوراي مصلحت 

آيا هيچ كدام از اين نهاد ها به وظايفي كه  -نظام و به مجلس خبرگان
رتحت قوانين همين نظام دارند عمل كرده بودند! آمار دقيق ندارم ولي د

بخش عظيم اين ثروت را صرف واردات ازچين وماچين كرده اند كه اگرچه 
تورم را چاره نكرد ولي تتمه توان توليد داخلي را به تحليل برد كه هم 
موجب بيكاري بيشترشد و هم به ركودبيشتردامن زد. من حرفم اين است 

ه اگرنظامي داشتيم كه ذره اي مسئوليت شناسي داشت. اگرنهادهاي الزم ك
عمل مي كردند، اگرمطبوعات آزادي بود كه  وظايف شانو نظارت گر به 

بتواند به مردم خبردهي واطالع رساني بكند. اگر مي توانستيم موارد عديده 
ي جواز تازه ترين خبرهم كه مي دانيد كسي از بانك مركز -فساد را بشكافيم

و چند بانك  ايجاد بانك آريا را گرفته است ولي معلوم شد ازبانك صادرات
 -كاله برداري كرده است - ميليارددالر 2.7ميلياردتومان يعني  3000ديگر

خوب مي توانستيم از اين منبع عظيم ثروت به اين صورت استفاده نكنيم. 
د كجا نكه مي دان امام زمان» سربازان گمنام« يعني شما مي گوئيد كه اين 

يك ختنه سوران يا جشن تولد و يا عروسي برپاست و بعد مي ريزند و 
مهمان و صاحب خانه را با خود مي برند، آنها خبرندارند كه دركشور از اين 

! يعني مي و اين همه دزدان با چراغ آمده و مشغول غارت اند خبرهاست
ال اول شما گفته بودم، خواهم اين نكته را بگويم همان طور كه درپاسخ سئو

                                                              تا هزار و يك حوزه ديگر را اصالح نكنيم، هيچ چيز به سامان نمي رسد.                                                             
 

  پاسخ سئوال چهارم:
فكرمي كنم درپاسخي كه به سئواالت ديگر شما داده ام تا حدودي پاسخ 
اين پرسش را هم داده باشم. من اصوال با اين جوربازي با الفاظ زياد موافق 

است يا » دولت شكري« نيستم. به اين حساب البد دولت كوبا هم يك 
و به همين نحو خيلي كشورهاي ديگر. » يك دولت مسي« دولت شيلي هم 

اقعيت اين است كه ما درايران درهمه طول و عرض تاريخ مان استبداد و و
خودكامگي داشتيم و االن هم حدود صد سال است كه نفت هم داريم. 
استبداد و خودكامگي درايران فقط ريشه اقتصادي ندارد كه اين گونه آن را 
به نفت وصل مي كنيم. گيرم كه حتي شما اين ارتباط را قطع كرده ايد 

دراين  ب، تا ديگرريشه هاي خودكامگي و استبداد حذف نشود كه شماخو
آزادي و دموكراسي نخواهيد داشت. مشكل ما اين است كه درديگر  جامعه

حوزه ها كاري كه كاري باشد نكرده ايم و بي تعارف تنها چسبيده ايم به 
نفت كه گفتم درمقايسه با تاريخ خودكامگي و استبداد درايران، قدمتي 

رد. پيشترهم گفتم براي رسيدن به يك جامعه آزاد، بايد وضع حق و ندا
حقوق فردي درعرف و قوانين مملكت روشن شود. و بعالوه الزم است كه 
نهادهاي الزم براي حفظ و حرمت گذاري به اين حق و حقوق وجود داشته 
باشند. وجود يك قوه قضائيه مستقل از دولت و وجود مطبوعات آزاد و بطور 

براي اداره  وجود يك جريان اطالعاتي رها از مداخالت هر روزه دولتكلي 
اهميتي حياتي دارند. خوب ما درايران متاسفانه هيچ كدام ا  ثمربخش امور

زاين ها را نداريم. ما هنوز درهزاره سوم ميالدي به آزادي برخوردي اخالقي 
رهنگي ما، مي كنيم. هنوز كه هنوز است تقريبا هيچ كس دراين جغرافيائي ف

حاكميت مطلقه قانون را به رسميت نمي شناسد. ما هنوز نپذيرفته ايم كه 
درجامعه اي اگرقانون مندي نباشد، تقريبا هيچ چيز نيست. نوع خاصي از 
هرج و مرج حاكم مي شود كه هيچ كس به فردايش اطميناني ندارد و وقتي 

ي وجود ندارد. اين اطمينان وجود نداشت، درهيچ حوزه اي هم برنامه ريز
بطور ساده ما جامعه اي داريم كه به راستي هيچ چيزش برسرجاي خودش 
نيست و تا زماني كه اين ناهنجاري كمتر نشود و حتي بطور كلي رفع نشود، 
نه آزادي خواهيم داشت و نه دموكراسي. البته بعيد نيست درآينده اي كه 

ر نتواند كارش را ديگ كنوني نمي دانم كي، ابزار اعمال سركوب حاكميت
را به ياد بياوريد كه تيغ سركوب  براي نمونه ماههاي آخر رژيم گذشته -بكند

وچون ابزار سركوب كند مي شود ما گمان مي  -دولت شاه ديگر نمي بريد
كنيم كه داريم به آزادي و دموكراسي مي رسيم. خوب نخواهيم رسيد. چون 

جامعه اي قانونمند باشد كه جامعه آزاد و دموكراتيك قبل از هرچيز بايد 
 هم حق و حقوق تعريف شده اي دارند و هم اين كه بايد افراد درپناه قانون

امنيت داشته باشند. و جامعه قانون مند هم به غير از درآوردن پول نفت از 
دست دولت، هزار و يك پيش گزاره ديگر دارد كه بايد به آن پرداخت. وقتي 

يا كرديد، گمان نمي كنم ديگر اين مهم باشد شما اين پيش گزاره ها را مه
كه آيا پول نفت دردست دولت هست يا اين كه آن را هم خصوصي كرده ايد. 
پيشتر هم به اشاره گفتم، گمان نمي كنم درنروژ كسي نگران اين باشد كه 

است كه نيست. يعني مي خواهم اين را بگويم كه اين » نفتي« دولت شان 
مي كند بلكه اين كه شما » نفتي « و يا اقتصاد را  پول نفت نيست كه دولت
  با پول نفت چه مي كنيد. 

  

  
  
  
 

  پاسخ سئوال پنجم:
اين ادعاي استبدادزابودن نفت به گمان من مضحك و خنده دار است و هيچ 
دليل و زمينه اي به غير از يك تصادف كه باعث شد اين دو همزمان درايران 

ت. اگربه جاي نفت، مس سرچشمه مهم مي معاصر وجود داشته باشند، نيس
شد البد دوستان ادعا مي كردند كه مس استبدادزاست! اين ادعا را جدي 
نمي گيرم. اين روايت مصيبت منابع هم داستان بسيار جالبي دارد كه يا 
درايران خوب فهميده نشده است و يا اين كه با پردازش آن، عمدا از اين 

پيشبرد اهداف سياسي ديگر استفاده مي براي  خود مفهوم پردازش شده
آن چه كه مصيبت منابع ناميده كنند. برخالف آن چه درايران ادعا مي شود 

نه يك مقوله اقتصادي بلكه مقوله اي درعرصه سياست است.  مي شود،
تاجائي كه من خبردارم درايران براي اولين بار زنده ياد لساني، نفت را طالي 

ند و درميان معاصران هم گمان مي كنم اولين دفعه سياه يا بالي ايران خوا
به انگليسي منتشر كرد از  1970آقاي حسين مهدوي درمقاله اي كه در

دولت رانتي سخن گفت و اين نكته را پيش كشيد كه پرسشي كه بايد به آن 
 هم پرداخت اين است كه چرا كشورهاي صادركننده نفت كه منابع زيادي

رهاي با رشد باال درجهان نيستند ودرخصوص ايران دراختيار دارند جزو كشو
 1965-1955مي نويسد كه نرخ رشد اقتصادي ايران بطور متوسط در طول 

درصد بوده است. ازموانع اجتماعي و سياسي برسرراه رشد اقتصادي  2سالي 
سخن مي گويد و معتقد است تا اين موانع برطرف نشود، درآمدهاي نفتي 

وي نرخ رشد نخواهد داشت. درهمين راستا اشاره مي تاثير قابل توجهي برر
كند به تركيب هزينه هاي دولت و معتقد است كه افزايش هزينه هاي غير 

اگرچه   ).1مولد نمي تواند برروي نرخ رشد اقتصادي اثر مثبتي داشته باشد(
سال پيش گفته شد ولي به گمان من هنوز هم  40اين حرفها بيش از 
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چه درست است كه اين كشورها رشد اقتصادي باالئي درست اند. يعني اگر
پول نفت، بلكه نداشتن خيلي » داشتن« ندارند ولي علت اين رشد پائين نه 

چيزهاي ديگر است كه درميان شان مشترك است. براي نمونه ايران و 
عربستان را درنظر بگيريد، تنها وجه مشترك بين ما داشتن نفت نيست، 

ديگر هم مثل هم ايم. نه مطبوعات آزاد داريم و نه  بلكه درهزار و يك مورد
به آزادي فردي احترام مي گذاريم و نه  قانون مندي هست و نه تحزب و نه

 وانين نيم بندق همان نهادي وجود دارد كه بقيه به كنار حتي مدافع اجراي
دراين كشورها باشد. حتي به ايران در يك سال گذشته بنگريد، درچندين 

مجلس رسما احمدي نژاد را به عدم اجراي قانون متهم كرد. مورد رئيس 
خوب چي شد! آيا جرياني، نهادي، يا شخصي كه اختيار داشته باشد مامور 
شد كه به اين موارد رسيدگي كرده و نتيجه را به كسي گزارش بدهد؟ تا 
جائي كه من مي دانم خير. يا مثال مگرخودشان قانون تصويب نكرده اند كه 

% درآمدها را يارانه نقدي بدهند. خوب دولت نداده 30توليد بايد به بخش 
است. ما فقط در همين حد خبرداريم كه دولت اين كار را نكرده است و هم 
چنين خبر داريم كه بخش توليدي بيشتر از هميشه گرفتاري دارد و 
روزوهفته اي هم نيست كه كارگراني بيكار نشوند. خوب دربرخورد به اين 

اتفاق افتاد؟ تا جائي كه من مي دانم هيچ چيز. يا اگربخواهم از واژه  مهم چه
بگويم كه مشكل اصلي نه داشتن پول  دهاي حسين مهدوي استفاده كنم باي

نفت، بلكه وجود همان چه هائي است كه او موانع اجتماعي و سياسي مي 
عني ي -خواند.  از سوي ديگر، مصيبت منابع قرار است از دو مجرا عمل كند

روي رشد اقتصادي تاثير منفي بگذارد. اول اين كه درآمدهائي ناشي از منابع 
همان چيزي كه به  -طبيعي موجب پيدايش ركود دربخش صنعتي مي شود

آن بيماري هلندي هم گفته مي شود. ديده ام كه دوستان بدون توجه به 
م كه به اين واقعيت كه ما درايران بخش صنعتي قابل توجه نداشتيم و نداري

دست انداز افتاده باشد، مدعي وجود بيماري هلندي درايران اند. و دوم اين 
كه وجود اين منابع، موجب تضعيف نهادها دركشور مي شود. درسالهاي 
اخيرهم عمدتا درنتيجه چند تا كار پژوهشي كه جفري ساكس و وارنر انجام 

است كه البته به درگرفته » مصيبت« داده اند، بحث هاي زيادي درباره اين 
ايران هم رسيده است. بدون اين كه بخواهم وارد جزئيات بشوم، بايد بگويم 
كه پژوهش هاي ساكس ووارنر هم كمبود نظري دارد و هم كمبود تكنيكي. 
درحيطه نظري، متغيري كه براي اندازه گيري منابع طبيعي بكار مي گيرد، 

حالي كه متغير مناسب نسبت صادرات منابع طبيعي به كل اقتصاد است در
تر، سرمايه منابع طبيعي به ازاي جمعيت كشور است كه بهتر مي تواند 
اثرات منابع طبيعي را نشان بدهد. از نظر تكنيكي هم ساكس ووارنر از متد 
مطالعات مقطعي استفاده كرده اند درحالي كه بايد از داده هاي پانل استفاده 

زمان را. من زياد مطمئن نيستم  مي شد كه هم مقطع را شامل بشود و هم
كه اگراين تصحيحات انجام بگيرد همان نتايجي كه ساكس ووارنر گرفته اند 
به دست آيد. از طرف ديگر، امروز اكثريت مطلق اقتصاد خوانده ها 
تاثيرنهادها را برروي رشد و توسعه اقتصادي پذيرفته اند. عاملي كه به اندازه 

اين نهادهاست. البته درمطالعات اوليه اي كه  وجود نهادها مهم است، كيفيت
درباره مصيبت منابع صورت گرفته است نه تنها رابطه منابع و نهادها در نظر 
گرفته نشده است بلكه از آن مهم تر، مقوله كيفيت نهادها هم مغفول مانده 
است. اگربخواهم نكته هايم را جمع بندي بكنم، مي خواهم براين نكته 

ه اگرچه اين درست است كه اين كشورها، نرخ رشد كمتري تاكيد بكنم ك
دارند ولي احتماال علت اش آن عواملي نيست كه اين دوستان مي گويند 
بلكه علت اش در جاي ديگري است. يكي نبودن نهادها و حتي در مواردي 
كه نهاد هست، كيفيت نامطلوب آنها. اگربخواهم ربط اش بدهم به مباحث 

وب ما نهاد مجلس را درست كرده ايم. ولي اين مجلس نه مربوط درايران، خ
در گذشته انتخابات معني داري داشت و نه االن دارد. آنهاكه به چنين 
مجلسي مي روند دروجه عمده، تعدادي باج خوار و رانت طلب اند كه براي 
پركردن جيب به مجلس مي روند و به همين دليل هم هست كه اغلب نوكر 

بادمجان. يادتان نيست مدتي پيش نه حتي با صدور يك  خان اند نه نوكر
حكم حكومتي بلكه صرفا با پيغام، آقاي خامنه اي مجلس را ازاستيضاح 
وزيران آقاي احمدي نژاد بازداشت. و آنها هم استيضاح نكردند. و باز اگر 
يادتان باشد، مجلس ششم قرار بود قانون مطبوعات و دوسه مورد ديگر را 

باز هم از آقاي خامنه اي پيام رسيد، و همين آقاي كروبي كه بررسي كند. 

االن در زندان خانگي است، كه در آن موقع رئيس مجلس بود، همان پيام را 
به گوش گرفت و آن لوايح بررسي نشدند. بديهي است كه با چنين مجلسي 
و يا چنين نهادهائي كه برسرارگان به اصطالح انتخاب شده سوار مي شوند، 

رمملكتي هم درست مديريت نمي شود. در اين چنين شرايطي داشتن يا امو
نداشتن پول نفت به نظر من فرع قضيه است. به اعتقاد من، مي خواهد 
 درايران باشد يا در هركجاي ديگر، اگرحاكميت قانون وجود داشته باشد و

 اگر دولت خودرا به مردم پاسخگو بداند و اگرشفافيت كافي در درپي آمد آن،
تصميم گيري ها وجود داشته باشد، دليلي ندارد كه منابع طبيعي يك 

 مصيبت باشد.
  پاسخ سئوال ششم:

من از تعريفي استفاده مي كنم كه درمقاله حسين مهدوي خوانده ام كه 
دولت رانتي دولتي است كه بطور مستمر از منابع خارجي ميزان قابل 

ن مي آيد مي تواند به شكل توجهي رانت دريافت مي كند. رانتي كه از بيرو
وصورت هاي مختلفي دربيايد. براي نمونه كشتي هاي كه از كانال سوئز گذر 
مي كنند بايد به دولت مصر حق گذر بدهندو يا از سوي ديگر، دولت ايران يا 
كويت به ازاي نفتي كه صادر مي كند از ديگران دالر دريافت مي كند. اين 

موكراتيك باشد يا نباشد، بستگي دارد كه آيا كه آيا چنين دولتي مي تواند د
شما در اين كشور خاص، زيرساخت ها و نهادهاي الزم را براي حفظ و تداوم 
دموكراسي ايجاد كرده ايد يا خير. نكته اين است كه ما اغلب فراموش مي 
كنيم كه دموكراسي هديه اي خداداد نيست كه خداوند تبارك و تعالي به 

و از سوي ديگر،  و از عده اي ديگر دريغ كرده باشد.عده اي داده باشد 
 دموكراسي دارند، امروز درهمين جوامعي كه خودبخودهم به وجود نمي آيد.

به راستي كه در گذرتاريخ چه خون دل ها خوردند و  به تاريخ شان بنگريد،
چه زحمت ها كه كشيدند تا امروز به جائي رسيده اند كه ما شاهديم. 

ولي در اين انگليسي كه من زندگي مي كنم، مي گذرم ر ازكشورهاي ديگ
ساله براي گسترش و  300شما مشاهده مي كنيد كه دريك فرايند بيش از 

بهبود اين نهادها كوشيدند. به عنوان مثال و همين طور سردستي به چند 
پارلمان تصويب كرد كه بازداشت خودسرانه و  1628مورد اشاره مي كنم. در 

پارلمان  1624يات بدون اذن پارلمان غير قانوني است. درجمع آوري مال
هنوز چنين قوانيني نداريم. در  2011انحصار را غير قانوني اعالم كرد وما در

انگليس همين سالها يعني در قرن هفدهم است كه عالوه برتقدس مالكيت 
خصوصي، حاكميت پارلمان و قوانين عرفي تصويب مي شود ولي ما حتي در 

دري به تخته اي مي خورد و آقاي خامنه اي درباره مطلبي نطق  تا 2011
درداخل مجلس درحمايت از ايشان تظاهرات » نمايندگان مجلس« مي كند، 

مي دهند. البته دردوره گذشته، هم  زنده باد مرده باد راه مي اندازند و شعار
جه وكيل الدوله ها همين كار را درباره شاه مي كردند. يعني مي خواهم تو

شما را به اين نكته جلب بكنم كه براي دموكراتيك كردن نهاد دولت هنوز 
هزار و يك  كار اساسي ديگر روي دستهاي ما مانده است كه صاحبان قدرت 
درجامعه هم در گذشته و هم اكنون نمي گذارند دراين راستا كاري كه كاري 

دعا و استغاثه و باشدانجام بگيرد. در نتيجه نفت يا بدون نفت، نهاددولت با 
. نسخه برداري از كتابهاي درسي اقتصاد نئوليبرالي دموكراتيك نمي شود

     بيهوده سرمردم را شيره نماليد.
  

  
  

  پاسخ سئوال هفتم:
البته پيش گزاره سئوال شما به گمان من درست نيست. ما استبداد و 

د من خودكامگي داريم و اين درست است ولي خودكامگي درايران به اعتقا
و ازجمله داليل من اين است كه ما قرنها قبل از نفت  ربطي به نفت ندارد

. پيشتر هم گفته ام كه هم دراين سرزمين استبداد و خودكامگي داشته ايم
حدس مي به اعتقاد من، احتماال درپس پرده اين ادعا، برنامه ديگري است. 

ند سعي مي دوستان مي خواهند بخش نفت را هم خصوصي كنند و دارزنم 
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سياسي دست و پا كنند. از نظر » مقبوليت« كنند برايش درواقع يك 
« اقتصادي كه نمي توان مدافع اين واگذاري بود. چون اگرچه ما خودمان را 

نفت مي دانيم ولي ما و ديگر كشورهاي نفت خيز نفت را » توليد كننده
هست و  فتدرسرزميني نتوليد نمي كنيم بلكه استخراج مي كنيم. يعني يا

يا نيست و درجائي كه هست، آن را استخراج مي كنيم. با اين همه، حاال مي 
خواهيد نفت را مثل خيلي چيزهاي ديگر به بخش خصوصي واگذار كنيد، 

  خوب، قبل از آن ولي دوكار ديگر را انجام بدهيد.
با مردم ايران صادق باشيد و سعي نكنيد گنجشگ را رنگ كرده و به جاي  -

به آنها قالب كنيد. به آنها حقيقت را بگوئيد كه همه ادعاهاي شما قناري 
درباره دموكراسي و آزادي از كانال بازار آزاد مي گذرد. و اگر موفق بشويد، 
توليد كاالئي برهمه بخش هاي جامعه حاكم خواهد شد و توليد كاالئي هم 

پول مي  گرفته مي شود، با استبداد مطلق درباره اش با همه ژست هائي كه
گردد. يعني اوال در اين نظام، نهار مجاني به كسي نمي دهند و درثاني، آن 
كه پول ندارد تا بهاي كاالي مورد نياز خود را بپردازد، به آن كاال هم 
دسترسي نخواهد داشت. يعني دراين جامعه ايده آل شما، اگر پول داري كه 

حق انتخاب وجود  آزادي و حق انتخاب داري و اگرهم پول نيست، كه نه
  دارد و نه آزادي. 

اندكي به  -نه دردرس نامه ها -درباره چگونگي عملكرد نظام بازار در عمل -
خودتان زحمت بدهيد و به تجربه ديگران بنگريد. يعني بگرديد و نمونه اي 
پيدا بكنيد كه وضعيت نهادها و كيفيت نهادها درآنها به بدي وضعيت 

تصاد شان بنگريد. اگر اقتصاد آنها رونق داشت، بنده درايران باشد و بعد به اق
 درايران هم پشت سر شما درحمايت از اين نظام اقتصادي مورد عالقه شما

 شعارخواهم داد.
 -يعني بخش غير نفتي اقتصاد ايران -از اين ها بگذريم، حتي به بقيه اقتصاد

« به اصطالح به اين سو كه واگذاري و  1368بنگريد. دراين سالها، يعني از 
يكي از ستون اساسي سياست اقتصادي دولت درايران بوده » خصوصي كردن

است و خيلي چيزها را به اين بخش واگذار كرده ايد، خوب چه دسته گلي 
به سراقتصاد زده اند! از دوحال خارج نيست، يا اين بخش به اصطالح 

است كه  خصوصي به جاي اين كه رقيب بخش دولتي باشد، درواقع زائده آن
از اين زائده بودن رانت خواري مي كند و يا اين كه بايد بپذيريد وقتي 

خصوصي » نجات بخش« نهادها نباشد و نهاد دولت كارآمد نباشد، برنامه 
سازي هم كار نمي كند. يعني باز مي رسيم به سرسطر آن چه كه بايد بشود 

دولت و  نه تغيير شكل حقوقي مالكيت بخش نفت، بلكه تصحيح ساختار
تصحيح نهادها درايران است. وقتي اين كارها را انجام داده ايد آن وقت، 
مردم مي توانند دريك رقابت سياسي آزاد تصميم بگيرند كه نفت به چه 
صورتي اداره شود. يعني اگر اين موانع را برطرف كنيد، در آن صورت ،البد 

يرد و كساني سياست حزبي و انتخابات بدون مداخله در مملكت پا مي گ
چون آقاي غني نژادو  آقاي عبدي هم مي توانند دراحزاب خودشان مدافع 

باشند و خوب اگر مردم دريك  به بخش خصوصي واگذاري بخش نفت
به آنها راي بدهند، خوب آنها هم بخش  و بدون مداخله و تقلب انتخابات آزاد

لت آور اين نفت را خصوصي كنند. درنبود اين نهادها و با اين كيفيت خجا
نهادها، خصوصي كردن بخش نفت تنها مي تواند در خدمت بخش مافيا 
ساالر اقتصاد ايران قرار بگيرد. اين نكته هم بايد به صداي بلند به اطالع 

  مردم ايران برسد.
  
  

  
   

  پاسخ سئوال هشتم:
درجواب اين سئوال آخر شما به واقع مي توان يك كتاب نوشت ولي اگر به  

خواهم به آن جواب بدهم بايد بگويم كه ما هم درشناخت استبدادو اختصار ب
ريشه هايش درايران كم كار كرده ايم و هم مرتبط با همين كم كاري، شيوه 
هاي مقابله با آن را درست نمي دانيم. به نظر من ذهنيت و زمينه هاي 

از استبداد يك چيز است و اعمال استبداد يك چيز ديگر وما كمتر اين دو را 
يك ديگر تفكيك كرده ايم. در چارچوب فرهنگ ايراني ما، هر آن گاه كه 
سخن از استبداد و خودكامگي مي رود بي اختيار شكل و شمايل شاهان و 
حكام و ديگر حكومت گران در نظر مجسم مي شود. آدم بي اختيار به ياد 

اشي وساواك و ساواما و ديگر ماموران بكن و نپرس مي افتد. ترس ن 2ركن 
از حضور مرئي و نامرئي اين حيوانات صد چشم و فضول كه همة كارهاي 
آدم را مي پائيدند و مي پايند مثل جيوه اي جوشان در جان آدم به راه مي 
افتد. دردمندانه بايد گفت كه از اين گريزي هم نيست. با اين همه اما، من بر 

بيعتا بسياري آنم كه اگرچه همه اين موارد درست است ولي اين ها و ط
چيزهاي ديگر، عمال و ابزار اعمال استبداد و خودكامگي اند و نه خود 
استبداد و خودكامگي. در جامعه اي استبداد زده حال و هواي استبداد همه 
جا هست و ابزار اعمال استبداد هم. گرچه مبارزه با عمال و با ابزار اعمال 

ر مبارزه با خود استبداد و استبداد به نوبه خود مهم است ولي از آن مهمت
خودكامگي است. در غير اين صورت استبداد و خودكامگي مي تواند با 
عمالي ديگر و ابزاري ديگر قد علم كند ، يعني فراروئيدن دو باره استبداد و 
خودكامگي در پوششي ديگر و با ضوابط و معيارهائي متفاوت. گذشته از همه 

بداد و خودكامگي در جامعه  دارد، يكي مصائبي كه سر برآوردن دوبارة است
از مهمترين پي آمدهايش همگاني شدن دلمردگي و ياس زدگي است. يعني 
قربانيان استبداد و يك نظام خودكامه، اگرچه به نادرستي، ولي متقاعد مي 
شوند كه در افتادن دو باره بي فايده است چرا كه از درافتادن پيشين با 

نديده اند، و از جمله به همين خاطر هم هست استبداد وخودكامگي خيري 
  كه در اين چنين وضعيتي نامطلوب دوباره مطلوب مي شود. 

در هر جامعه استبداد زده و  خودكامه ، حكومتگران مستبد براي انجام آنچه 
كه كرده و مي كنند به زمينة پذيرش نيازمندند. و اين زمينة پذيرش تنها 

يدار شود. البته مي توان براي مدتي كوتاه با مي تواند بر بستري فرهنگي پد
خشونت چيزي شبيه به زمينة پذيرش ايجاد كرد ولي اين زمينة بنا شده بر 
خشونت، زودگذر و فاني است و دير يا زود كاربردش را از دست خواهد داد. 
از آن گذشته، اعمال خشونت، پيش از آنكه به چنين هدفي دست يابد، حتي 

و بطور زود گذر، به حضور و آمادگي ابزار وعملجات اعمال براي كوتاه مدت 
خشونت نيازمند است. يعني مي خواهم بگويم كه كوشش در اعمال استبداد 
و خودكامگي، پي آمد وجود انديشه و تفكر استبداد ساالرانه و خودكامه 
است و نه پيش مقدمة آن. در عين حال ولي، عمل كردن به استبداد خود 

گير شدن تفكر استبداد ساالرانه خواهد شد.  هر چقدر كه موجب هم جا 
زمينه هاي پذيرش ديرجان تر و گشاده دامن تر باشد، نياز به اعمال خشونت 
در ظاهر امر كمتر مي شود ولي در هردوره اي و در هر محدوده اي، استبداد 
وخودكامگي هميشه بايد تحميل شود. يعني هميشه با خشونت است كه 

خودكامگي حاكميت خود را بر قرار مي كند. آنچه تفاوت مي كند، استبداد و
شكل و شيوه هاي اعمال اين خشونت است. به اين ترتيب،  خشونت مدار 
بودن استبداد وخودكامگي موضوعي نيست كه برسرآن بحث و جدلي در 

  ميان باشد. 
تر با اين وصف بايد بگويم كه مسئله از آنچه به نظر مي رسد، كمي پيچيده 

است. يعني، وقتي زمينة پذيرش استبداد از ميان برود، خشونت هم كارساز 
نمي تواند باشد. نمونه دست به نقدش، تجربه خود ماست در سرنگوني 

وديعه اي « سلطنت درايران. نهادي كه سابقه اي طوالني داشت و خود را 
د را مي دانست، با سرعتي كه تعجب همگان، حتي مخالفان همان نها» الهي 

بر انگيخت، سرنگون شد. هرچه كه زمينه هاي نظري  انقالب اسالمي ايران 
باشد، واقعيت به نظر من اين است كه در گذشته اي نه چندان دور اكثريت 
قريب به اتفاق مردم ايران قابليت و زمينة پذيرش استبداد سلطنتي را از 

ويض مهره ها و دست دادند و ديديم كه در پي آمد آن خشونت و كشتار ، تع
صداي « يا وعده و وعيد ها كارساز نشدند. اگرچه شاه سابق  باالخره 

« را شنيده بود، ولي مردم ديگر براي پذيرش اين داستان ها » انقالب
نداشتند. به داستان هاي عجيب و غريبي كه ذهنيت توطئه پندار » آمادگي 

بان در اين راستا و توطئه ساالر شماري از ايرانيان و به خصوص سلطنت طل
« و يا » توطئه شركت هاي نفتي « پرداخته اند و همه چيز را نشاني از   

). اين ذهنيت، به بي 2مي دانند، ديگر نمي پردازم(» حكومت هاي غربي 
حافظگي تاريخي ما زيادي دل خوش كرده است. از آن گذشته، معلوم نيست 
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» غضب « ه مورد كه حكومت سلطنتي در ايران چه مي كرد كه اين هم
را سازمان داده  1332مرداد  28همان هائي قرار گرفته بود كه كودتاي 

بودند و از آن تاريخ تا زمان سقوط نيز، مدافع دوآتشه همان حكومت بودند. 
  باري. 

نا گفته نگذارم كه از دست دادن آن زمينة پذيرش خود جوش بود، نه اين 
ايجاد شده باشد و به همين كه با كار و زحمت در عرصه هاي فرهنگي 

دليل، نتوانست از ظاهر قضايا فراتر برود. دراين زمينه خيلي كم كار كرده 
بوديم ويكي از عمده ترين داليل سخت جاني استبداد و خودكامگي درايران 
به واقع كم كاري خود ماست دراين حوزه ها. حتي برآن سرم كه درباره 

چه بسيار سخن هاست كه بايد گفته نقش روشنفكران دراين عرصه ها هنوز 
شود. چه درحول وحوش كودتاي سوم اسفند كه به روي كارآمدن رضا شاه 

 روي كار آمدن يك  منجرشد و تعداد قابل توجهي از اين روشنفكران مدافع
) و چه دردهه 3شده بودند(» استبداد قانوني« و حتي » ديكتاتور مصلح« 
سرانجام به همان سرانجام هم » بازگشت به خويش« كه  50و  40

سياسي اين - ).  و اما منظورم از اين ظاهر و ظاهر بيني فرهنگي 4رسيد(
 -است كه به جاي اين كه زمينة پذيرش هر نوع استبدادي را از دست بدهيم

زمينة پذيرش شكل مشخصي از استبداد و  -يا  دراين راستا فعاليت كنيم
از همين رو، اشكال ديگري از  خودكامگي [ سلطنتي ] را از دست داديم و

استبداد و خودكامگي كه به شكل هاي مختلف خود را نمايان ساختند، توان 
  و قابليت عرض اندام كردن يافتند. 

پرسش اساسي اين است كه آيا نمي توان با آگاهي، در برابر خود جوشي، 
براي از ميان برداشتن آن زمينه هاي پذيرش دست به كار شد؟ و پاسخ 

ح من اين است كه كار نشد، ندارد. و اما، تا زماني كه به جد و با پشتكار صري
خود مشتمالي  "و صداقت در اين راه قدم بر نداريم، به قول استاد پاريزي از 

همه جانبه و پي گيربراي شناخت خويش و خواسته هاي خويش آغاز  "
ست نكنيم،  اين زمينة پذيرش فقط به صورت خود جوش است كه ممكن ا

به مخاطره بيافتد و به همين دليل، استبداد وخودكامگي امكان و قابليت 
تكرار و باز توليد شدن مي يابد. خودجوشي در اين چارچوب ، در عين حال 
به اين معني است كه همه چيز در زمان حال متوقف مي ماند. يعني، در اين 

نيست. اكثريتي كه آنچه را كه داريم، ولي نمي طلبيم و نمي خواهيم، حرفي 
به اين نتيجه گيري مي رسند. ولي در پاسخ به اين سئوال ساده كه  به جاي 
آنچه كه داريم و مطلوب هم نيست، چه مي خواهيم؟ كمتر كسي چيزي مي 

  داند. 
وارسيدن نهضت مشروطه طلبي و حتي نهضت ملي كردن نفت، به وضوح 

مي گذرم كه در اين مصيبت مارا نشان مي دهد. به اشاره مي گويم و 
مشروطه، بر اين گمان بوديم كه گوئي مي دانيم چه مي خواهيم، يعني،  
اگرچه غرض داشتن عدالت خانه و حاكميت قانون بود، ولي، حتي براي 
رهبران آن نهضت هم اين سئوال پيش نيامدكه مرحومان طباطبائي و 

دند؟ اگر اين بهبهاني به واقع چه كاره بودند كه در همة كارها مداخله مي كر
اگرچه حتي  -دو روحاني بزرگوار مي توانستند كار مجلس را مختل كنند

كما اينكه به تكرار كرده  -البته فقط اين دو تن نبودند -نماينده هم نبودند
بودند، چرا محمد علي شاه كه چشم ديدن همان مجلس را نداشت چنين 

توپ بست. در طول نكند. و ديديم كه  سرانجام همان مجلس مشروطه را به 
نهضت ملي كردن نفت هم، رهبر فقيد ايران، دكترمصدق،  به دفعات اجراي 
قانون را به خيابانها كشاند و با همه هوشمندي و  درايتي كه داشت از 

يا مرگ يا « وارسيدن اين نكته بديهي غافل ماند كه اگر مي توان براي 
م عهد دقيانوسي مگر به خيابانها ريخت، مرتجعين و مدافعان نظا» مصدق

« مرده بودند؟ آنها هم با صرف پول و هزار ترفند ديگر، بخشي از همان 
را به خيابانها خواهند كشاند و چيز ديگري خواهند طلبيد. اين كه » مردم

سازمان دهندگان كودتا چه كساني بودند، يك نكته است ولي، واقعيت دارد 
نيز به خانه مصدق حمله بردند و » ايرانيان« كه در همان روزها شماري از 

نيز به طور علني ويا در خفا با سازمان دهندگان كودتا » رجال« شماري از 
بودندكه براي » رجال « همدلي و همراهي داشتند. و باز شماري از همين 

  سال بعد، حكومت هاي متعدد كودتا را اداره كردند. 25
ين المللي و جهاني است) و در اين وضعيتي كه ما هستيم، ( منظورم اوضاع ب

به خصوص براي مقابله موثر با استبدادوخودكامگي درايران، نمي توانيم 

بيش از اين از وارسيدن نقاط كمبود و ضعف هاي فرهنگي مان شانه خالي 
كنيم. نمي توانيم هم چنان به همان شيوه هاي صد سال پيش روزگار 

نانچه براي پويا شدن بگذرانيم چرا كه اوضاع طور ديگري شده است. چ
زندگي فرهنگي مان به جد نكوشيم و واگر هم چنان با همان نگرش هاي 
عهد دقيانوسي  راه را بر نقد هر آنچه كه هست ببينديم، بي ترديد استقالل 
فرهنگي ما به مخاطره خواهد افتاد و آنچه را كه شماري از نويسندگان 

هنگي ناميده اند ، صورت وقوع راديكال، براي نمونه سمير امين، استعمار فر
خواهد يافت و از آن شايد مهم تر، نه فقط استبدادوخودكامگي تداوم خواهد 
يافت بلكه حتي در صورت سرنگوني استبدادو خودكامگي كنوني به شكل و 
صورت ديگري تكرار خواهد شد. فرهنگي پويا مي تواند با بهره مند شدن از 

لي، اگر براي پويا تر كردن فرهنگ  كم امكاناتي كه هست، پويا تر شود و
كاري كنيم، در آن صورت، گذشته از تلويزيون ماهواره اي، اينترنت خطري 
جدي خواهد بود. درداخل ايران مي توان براي ممنوعيت تلويزيون ماهواره 
اي به صورت كنوني اش اقدام كرد، ولي با سرعت و به شيوه اي كه تكنيك 

يست  وضعيتي پيش بيايد كه ممنوعيت ديگر ها متحول مي شوند، دور ن
عملي و امكان پذير نباشد. و يا اينترنت كه ممنوع كردنش اگر غير ممكن 
نباشد، هزينه كالني در پي خواهد داشت. به گمان من راه ارزان تر و 
موثرترش اين است كه همة نيروهامان را براي دامن زدن به بحث و جدلي 

ارسيدن علل وعوامل بازدارندة پويائي فرهنگي هم گير و همه جانبه براي و
كه بي گمان استبداد ساالري و خودكامگي يكي از عمده ترين آنهاست و 
ايجاد شرايطي كه مشوق اين نوع پويائي باشد، بسيج نمائيم. همان طور كه  
پيشتر هم گفته ام بايد بپذيريم كه وجود ذهن و ذهنيت استبدادي شرايط 

ر و عوامل اعمال استبداد هموار مي كند و به استبداد و را براي ايجاد ابزا
خودكامگي تداوم مي بخشد. به سخن ديگر، براي اين كه با تداوم استبداد و 
خودكامگي مقابله كنيم، قبل از هرچيز به يك خانه تكاني جدي ذهني 

دراين مجموعه فرهنگي بودن پول نفت دردست دولت اگربه اين  نيازمنديم.
 بي ربط نباشد كه به گمان من هست، به يقين ضعيف ترين مباحث كامال

  حلقه مصيبت تاريخي ما درپيوند با استبدادو خودكامگي درايران است.
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همان كتاب پيش گفته ء ص » ( كشورهاي غربي پيوند هاي محكمي داشتند.... 

). مسئله اين است كه تمام اين نكات توضيح الزم دارد كه در كتاب نيست. چرا 329
ثروتمندان]  رژيمي كه آنان [« بايد ثروتمندان در شرايطي كه خود او مي گويد 

همان » ( محكومش مي كردند مانع از كسب و كار سودآور و كاميابي آنان نشده بود 
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ويك مورد اختالف نظر داشت و بر آن ايراد گرفت و حتي مي توان شيوه هاي غرب 
ستيزي اش را غير هوشمندانه خواند ولي در اين كه بين اين حكومت برآمده از 

در يك  و غرب تقابل آشتي ناپذيري وجود دارد، ترديدي نيست. 1357انقالب سال 
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 57سظح كلي تر، غرب بي گمان با حاكميتي مثل حاكميت برآمده از انقالب 
مسئله و مشكل اساسي دارد و اين نكته به خصوص پس از فروپاشي اردوگاه 
سوسياليستي اهميت زيادي پيداكرده است. در جاي ديگر كتاب، شاه پاي كمپاني 

يمار است و پيشنهاد هاي نفتي را پيش مي كشد و كمي بعد وقتي در مكزيك ب
مسافرت به امريكا به او مي كنند علنا امريكا را به سرنگون كردن حكومت خويش 
متهم مي كند. اين كه در آن حالت، شاه به زمين وزمان خشم دارد طبيعي است 

» دوستي « سال  25ولي گمان مي كنم آنچه شاه را رنجانده است اين كه پس از 
توانست حاكميتش را نجات بدهد! در واقع شكوه از چرا غرب براي يك بار ديگر ن

عدم نجات است نه اينكه به واقع غرب علت سقوط آن حكومت باشد. اين داستان به 
 نوبه بايد در جاي ديگر گفته شود. 
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  دموكراسي، نفت و ماليات

  
  گوزلومحمد قرا

  
  نفرين يا موهبت نفت... 

  آيا نفت نفرين طبيعت است؟ 
آيا نفت مصيبت اقتصادي است كه استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب 

هاي خاورميانه به ويژه دولت -هاي نفتي يي از دولتشده است بخش عمده
محصولي سو در مسير اقتصاد مصرفي ـ تكبا استفاده از فروش آن از يك -

ي توليد كاالهاي ديگر و صادرات غيرنفتي را بايگاني در جا بزنند و انديشه
نسيان هاي مستقيم را به تاقكنند و از سوي ديگر اقتصاد متكي به ماليات

  اض اقتصادي شوند؟ بگذارند و دچار ديكتاتوري سياسي و انقب
ي ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهاي هاي منطقهآيا اتكاء دولت

هم بدين لحاظ كه چون درآمد اصلي دولت از غيردموكراتيك شده است؟ آن
ها و كرد و هزينهشود و به تبع آن در برابر عملطريق ماليات تامين نمي

نوعي انقطاع و انشقاق  گو نيست، در نتيجهمخارج خود به شهروندان پاسخ
هاي بندي دولتتاريخي ميان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شكل

  ديكتاتوري انجاميده است. 
خوارنفتي) موضوعي رانتي دموكراسي و دولتشرح و نقد اين مساله (رابطه

است كه اگرچه از پنج شش دهه پيش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به 
مكش در يي پركشي قيمت نفت، بار ديگر به مقولهسابقهي صعود كمواسطه

محافل سياسي اقتصادي تبديل شده و به خصوص در چارچوب يك نظريه از 
-بندي گرديده است. در ايران معاصر نيز چنين مقولهها قالبسوي نئوليبرال

هاي نئوليبرال براي تقابل ابزاري با رقيب سياسي به يي از سوي رفرميست
گرايي خود در سراسر . در واقع بورژوازي به خاطر ذات همكار رفته است

ساني در خصوص ارتباط دموكراسي و نفت رسيده جهان به اتخاذ مواضع هم
ي نظرياتي پرداخته است كه نه فقط در و در متن نئوليبراليسم به ارائه

هاي اقتصادي سياسي يافتي به منظور خروج از بحرانترين رهي كمبرگيرنده
كاري؛ در صدد كه در نهايت نئوليبراليسم دست در دست نومحافظهبل نيست

هاي روزافزون خود را به سوي بستاست از طريق فرافكني؛ ناكارآمدي و بن
نيز  "خوارنفتيرانتدولت"ي نئوليبراليستي مناطق ديگر پرتاب كند. نظريه

- نيافتههاي توسعهكوشد ضمن شكستن تمام كاسه، كوزهدر همين راستا مي
هاي نفتي به تحكيم مباني ديكتاتوري گي بر سر نفت؛ و متهم كردن دولت

سو حريف سياسي خود ي سوءاستفاده از درآمد نفت، از يكصرفاً به واسطه
را هدف بگيرد و از سوي ديگر آلترناتيو ماليات به جاي نفت را به عنوان 

  ي پيش بكشد. هاي دولت و مصدر اصلي توليد دموكراسمنبع اساسي هزينه
  

  ي موضوعسابقه
ي حيات در ايران به آخرين دهه "خوارنفتيرانتدولت"ي ي نظريهپيشينه

- كه قيمت نفت به بشكه 1352گردد. در سال سلطنت پهلوي دوم باز مي
ي رژيم شاه وارد دالر صعود كرد و در نتيجه دالرهاي فراواني به خزانه 30يي

هاي تسليحاتي و تجهيز ارتش گرديد ينهشد و بخشي از آن دالرها صرف هز
ي فقير ايران تزريق شد، اين و بخش ديگري پس از تبديل به ريال به جامعه

ي سست نيز به ميان آمد كه تحكيم مباني نظامي (ارتش) و امنيتيِ نظريه
(ساواك) رژيم و ادعاي آن در مقام صعود به پنجمين قدرت نظامي جهان به 

) دكتر 1350بوده است. در اوايل همان دهه ( اعتبار دالرهاي نفتي
را در كتاب  "نفتيرانتدولت"ي ، نظريهمحمدعلي همايون كاتوزيان

هاي تئوريزه كرد و به اين ترتيب موضوع ناكارآمدي "ايراناقتصادسياسي"
گفته ي پيشمحصولي در محافل آكادميك جاي خود را به نظريهاقتصاد تك

ر دهه پس از آن مباحث صعود قيمت نفت در كنار داد. اينك كم و بيش چها
هايي كه درآمدهاي نفتي را صرف واردات كاالهاي كرد غيرعقالني دولتعمل

ي ارزي هاي ذخيرهكنند و از حسابي خود ميهاي روزمرهمصرفي و هزينه
مانند؛ بار ديگر هاي اقتصاد ملي غافل ميو تصحيح و تحكيم زيرساخت

يي داغ و حاق در سطح محافل را به مولفه "نفتيتراندولت"ي نظريه
المللي بدل كرده است. در ايران كساني نيز وارد ميدان اقتصاديِ بينسياسي

ي را به مثابه محمد مصدقشده و ملي كردن نفت توسط دولت دكتر 
بندي ي آغاز ركود اقتصادي ايران و منشاء شكلدولتي كردن نفت نقطه

ي اند. بعضي با استناد به نظريهرانتي دانستهدولتمحصولي و اقتصاد تك
از نفت به عنوان  "ي آزاديآينده"، در كتاب فريد زكريانئوليبراليستي 

- ي ايران ياد كرده و رمز پيشمصيبتي بزرگ و سدي امتناعي در راه توسعه
را به  -ي جنوبي، مالزي و... از جمله ژاپن، كره –رفت كشورهاي شرق آسيا 

در  عبدي عباسكه اند. چنانگي آنان از درآمد نفت دانستهبهرهسبب بي
در خصوص ارتباط  فريد زكرياي يي از صاحب اين قلم به نظريهنقد مقاله

  گي اشاره كرده و به نقل از او نوشته است:يافتهماليات و توسعه
و ادامه » هاي شرق آسيا خوش اقبال بودند زيرا بسيار فقير بودند.حكومت«
مند شوند و ها قوي شوند بايد ثروتكه اين حكومتطبعاً براي آن« :دهديم

مند براي اين منظور بايد از جامعه ماليات بگيرند، پس الجرم بايد ثروت
ريزي خوب و دولت مندي جامعه مستلزم كار سخت و برنامهشوند. ثروت

آيد ر ميهاي نفت داَش از چاهكارآمد است و در مقابل دولتي كه دالرهاي
- نيازي به اين امر ندارد. در وفور منابع، عقالنيت اقتصادي در حاشيه قرار مي

كند كه دو نقل مي فريد زكرياشود. گيرد و مديريت منابع بالموضوع مي
 1971كشور در حال توسعه را طي دو دهه ( 97اقتصاددان دانشگاه هاروارد 

هاي طبيعي ارتباط وهبتاند كه ماند و متوجه شده) بررسي كرده1989تا 
  ) 1)(11، ص 1386، عبدي( »وثيقي با ناكامي اقتصادي دارد.

مند شدن جامعه مصداق ي ثروتفريبانه از ماليات و نحوهاين درك عوام
كه متعاقباً خواهيم گفت عدم بارزي است از عكس ماركشيدن و چنان

ن موهبت ترين ربطي به ايها از درآمد نفتي كمي صحيح دولتاستفاده
شناخت اين ماجرا كه ملتي به جاي كار و تالش و طبيعي ندارد. در سبب
گناه همان ي مصرف را برگزيده است، تنها متهمِ بيتوليد به هر دليلي رويه
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  نفت است. 
كند؟ و گناه نفت چيست كه ملتي خوب، مفيد و مثبت كار و توليد نمي

داران و مالكان جيب سرمايه اش بههمان ميزانِ اندك توليد و ارزش اضافه
  رود. ابزارتوليد مي

كند و اين رفتارها در فروشي ميكاري و كمگناه نفت چيست كه ملتي كم
  اَش نهادينه شده است؟ فرهنگ تاريخي

گناه نفت چيست كه مالكيت بر ابزارتوليد، يا دولتي و يا خصوصي بوده و 
  هرگز ملي نشده است؟ 

كند در قفاي خود تاريخي تا چشم كار ميگناه نفت چيست كه ملتي، 
  هاي فاسد استبدادي را ذخيره كرده است؟ سراسر از دولت

اَش به جاي اتخاذ برنامه و تمهيد مناسب گناه ملت ايران چيست كه حاكمان
هاي هاي مالي و حساببراي رفاه اقتصادي مردم فقط به انباشتن كيسه

زي فساد اقتصاديِ حاكميت به اسلحه سااند و براي پنهانبانكي خود كوشيده
  اند؟ و سرنيزه تكيه زده

ي آيا در زمان قاجاريه هم كه از پول نفت خبري نبود، رژيم حاكم به شيوه
  كرد؟ خودسرانه و ديكتاتوري عمل نمي

يي نداشتند در كه از پول نفت بهره رضاشاهگر زمان آيا نهادهاي سركوب
  ساختند؟ درفش و زندان پهن نمي خدمت ثبات ديكتاتوري بساط داغ و

ي ژاپن و كشورهاي مشابه ارتباط رفت و توسعهدرك اين موضوع كه پيش
نفتي نداشته و از كار مفيد، توليد مستمر اقتصادي و رانتمستقيمي با دولت

داري صورت بسته است، انباشت و صدور سرمايه در دوران شكوفاييِ سرمايه
جانب ارائه شده تحقيقي كه نتايج آن به اين چندان دشوار نيست. در جريان

  چنين آمده است:
در مورد ساعت كار مفيد يك سازمان اداري  1365يي كه در سال مطالعه«

ساعت در  52دهد كه ساعت كار در سازمان مزبور به عمل آمد نشان مي
 8ساعت مقرر، كاركنان آن سازمان  44هفته بوده است. يعني عالوه بر 

 8/7اند. كار مفيد كاركنان اين سازمان فقط ضافه هم داشتهساعت كار ا
كاري كه ساعت اضافه 8تر از ساعت در هفته بوده است. يعني حتا كم

  اند. حال بنگريم به همين موضوع در كشورهاي ديگر:دريافت كرده
ي ساعت در هفته است. اين رقم در كره 60ساعت كار مفيد در ژاپن تا 

رسد از طرف ديگر آمريكاييان به ساعت در هفته نيز مي 72تا  54جنوبي به 
ي ي توليد سرانهكنند. مقايسهساعت كار مي 40تا  36طور متوسط در هفته 

دهد در صنايع اتوموبيل يك كارگر ژاپني با يك كارگر آمريكايي نشان مي
كند اما دستگاه اتوموبيل توليد مي 25سازي آمريكا، يك كارگر در يك سال 

كند. به همين دليل نيز اتوموبيل در سال توليد مي 150كارگر ژاپنييك 
رضا علي(» اند.صنايع آمريكا قدرت رقابت و برتري خود را از دست داده

  ) 9، ص 1376، ابراهيمي
جا وارد مقوالتي كليدي از قبيل ارتقاء تكنولوژي و خواهم در اينمن نمي

ساعت شوم و ضمن  30تر از كمتقليل ساعت كار از چهل ساعت در هفته به 
ي كارگر در هاي ديگري از تالش مفيد طبقهي نمونهنفي كارمزدي، به ارائه

دولت "مشهور به  - ي اسكانديناوي داري منطقهكشورهاي بلوك سرمايه
آفريني سه كه در همين ميدان جاي نقشبپردازم. مضاف به اين - "رفاه

رتوليد (تكنولوژي) و منابع فراوان (از كار (كارگران)، ابزا ي نيرويمولفه
 –مانند ايران  -يي مندن شدن هر جامعهجمله نفت) براي رفاه و ثروت

گفته فقط به اين منظور صورت ي پيشمحفوظ است. طرح نتايج مطالعه
هاي نفتي و نه خصلت گي اقتصادي دولتماندهگرفت تا گفته باشم نه عقب

(نمونه را عربستان، كويت، بحرين؛ ها ديكتاتوري حاكميت در اين كشور
اند) ربطي به بهرهامارات و ... كه از پارلمان و حق ابتدايي راي زنان نيز  بي

  نفتي ندارد.  هايرانت
  

  ي فريد زكرياسستي نظريه
گونه داري متروپل از يك طرف اينكوشند با تطهير سرمايهها مينئوليبرال

اقتصادي؛ اين كشورهاي گي سياسيماندهوانمود كنند كه در ماجراي عقب
هايي همچون آمريكا، انگليس و اند كه از سوي دولتنبوده نفتي خاورميانه

اند. گي، دچار بحران توسعه شدهو در مدت استعمارزده غيره غارت شده
 -سرايان ايراني خود معتقدند كه اين ما هاي جهاني به اتفاق همنئوليبرال

ايم. چرا كه در قبال ايم كه غربيان را چاپيدهبوده -خيز يعني كشورهاي نفت
-ايم، از دستترين زحمتي نكشيدهفروش يك بشكه نفتي كه براي آن كم
- بردهآوري آنان بهرهوفنطور كلي علمآوردهاي مدرن تكنولوژيكي غرب و به

ه متحدگويند اگر چنين است، البد اياالتها البته به ما نميايم. نئوليبرال
به ما براي حمله به عراق دچار بيماري مازوخيسم شده است!! همچنين آنان 

گويند كه دموكراسي تحميلي و خونين آمريكا در عراق و حضور نامشروع در نمي
ي خاورميانه و طرح استراتژي جغرافياي جديد خاورميانه در كنار كشورهاي منطقه

ادي هنگفتي است كه سرنخ آن به ي منافع اقتصتضمين امنيت اسراييل در برگيرنده
    هاي نفت و گاز نهفته است.ي بحران انرژي و البته چاهجز ژئوپوليتيسم در چاله

- ، نقبي است كه او براي ثروتفريد زكرياي ي مضحك در نظريهاز سوي ديگر مساله
مند هاي طبيعي را دليل كافي ثروتمند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبت

ي اقتصادي و روند كان رشد و توسعهي پلهوامع دانسته و همهشدن ج
) با چنين استداللي البد 2دموكراتيزاسيون جامعه را بر زمين ماليات قرار داده است.(

ي پرورش و المثل به هلند اجازهبايد گفت شرايط مناسب جغرافيايي اروپا كه في
- ر به حساب اين كشور واريز ميدهد و ساالنه بيش از ده ميليارد دالصدور گل را مي

سالي و قحطيِ مواهب كند؛ از عوامل امتناعي توسعه و رفاه است و اگر اروپا در خشك
ها بار بيش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادي دست برد، دهطبيعي به سر مي

الجرم بايد پذيرفت كه باليايي مانند  زكريا فريدكه با استدالل يافت. چنانمي
مند شدن هاي ثروتشرطآبي و غيره از جمله پيشلزله و سونامي و بيز

كه وجود دولت كارآمد دموكراتيك، لغو سلطه و مالكيت جوامع است!! در اين
اليگارشيك بر ابزارتوليد در كنار عقالنيت اقتصادي و مديريت صحيح منابع 

كه ا ايني اقتصادي است، چندان ترديدي نيست. كماز لوازم ضروري توسعه
در مضحك بودن اين نظريه نيز كه وفور منابع موجب فقر، به حاشيه رفتن 

شود نيز شكي نيست. اگر وفور عقالنيت اقتصادي و سقوط مديريت منابع مي
-عامل اضمحالل عقالنيت اقتصادي بود، علي - زكريا فريدبه تعبير  -منابع 

نفت خود را منفجر  هايبايست تمام چاهالقاعده كشوري مانند آمريكا مي
مند از منابع دريايي، جنگلي، كاني و غيره نيز بر كرد و كشورهاي بهرهمي

كردند و آتش به جان هاي خود را آلوده ميبايد آبمبناي همان استدالل مي
  زدند. ميها و طبيعت سبز و معادن جنگل

را  بايد بخش قابل توجهي از درآمدهاي هر دولتيكه ماليات ميفهم اين
كه درك ضرورت دريافت ماليات شكل دهد چندان دشوار نيست. چنان

هاي مند جامعه به منظور تقويت پشتوانهتصاعدي از اقشار پر درآمد و ثروت
-جا آغاز ميرفاه اجتماعي نيز چندان پيچيده نيست. اما معضل اصلي از آن

يردموكراتيك ي نهادهاي غكوشند ميان تحكيم پايهها ميشود كه نئوليبرال
دولتي از طريق تزريق درآمد نفت و طرح ماليات به عنوان آلترناتيو گسترش 

  دموكراسي ارتباط برقرار كنند. 
ي گذشته خوارنفتي طي چهار پنج دههرانتي دولتبا وجودي كه نظريه

ها و همواره در ايران مطرح بوده است ولي اين موضوع هرگز از حد ارزيابي
ناليستي فراتر نرفته و به يك مدل مشخص اقتصادي يا مناقشات خام ژور

  محور تبديل نشده است. هاي مدون توسعهبرنامه
  

  تحليل توماس فريدمن 
با تاكيد بر اين مفهوم كه رانت به معناي درآمدي است كه از فعاليت مولد اقتصادي 

ت به كوشد واريز شدن پول نفخوارنفتي ميرانتي دولتحاصل نشده باشد؛ نظريه
يي غيراقتصادي، ضددموكراتيك و برخالف روند توسعه نشان حساب دولت را رويه

اَش گفتم و هواداران وطني زكريا فريدكه به نقل از چنان -دهد. بر اساس اين نظريه 
ي نفتي تكيه زده است، عقالنيت اقتصادي در تا زماني كه دولت به درآمد بادآورده -

- داشت. در همين چارچوب و بنا بر همين مدعا دست ها نقشي نخواهدگيريتصميم
سبب  -و نه فقط در خاورميانه  -رسي دولت به درآمدهاي نفتي هميشه و همه جا 

هاي اقتصادي و به تبع آن برد برنامهگرديده است كه مديران ارشد دولتي در پيش
ي رويهگو در پيش گيرند و خواه و غيرپاسخاعمال دكترين سياسي خود رفتار دل

تايمز و از  ي نيويوركژورناليست برجسته فريدمن توماسديكتاتوري پيشه كنند. 
چه كه خود ي آنخوارنفتي دربارهرانتي دولتمدافعان نئوليبرال نظريه

  نويسد:ناميده است، مي "نفرين نفت"
عامل به تعويق افتادن عروج چارچوب  "نفرين نفت "هيچ چيز چون «

يي مثل ونزويال، نيجريه، عربستان سعودي و ايران نبوده دموكراتيك در جاها
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به  -هاي نفتي بتوانند است. مادام كه سالطين و ديكتاتورهاي اين دولت
برداري با بهره -شان برداري از انرژي و استعدادهاي طبيعي مردمجاي بهره

 توانند در قدرت باقي بمانند. آنانمند شوند ميشان ثروتاز منابع طبيعي
توانند پول نفت را براي انحصار كردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پليس، مي

گاه ناگزير از برقرار كردن شفافيت و دستگاه اطالعاتي) به كار بگيرند و هيچ
شان گاه مجبور به ماليات گرفتن از مردمتقسيم قدرت نگردند... آنان هيچ

گان حكومت شونده گان وي بين حكومت كنندهشوند. بنابراين رابطهنمي
گي شدن وجود ندارد. يابد. بدون ماليات، نمايندهشكلي شديداً غيرعادي مي

گان واقعاً ناگزير نيستند به مردم گوش كنند و به جامعه حكومت كننده
  »كنند.گونه خرج ميتوضيح دهند كه ثروت ملي را چه

( Thomas friedman, 2006, P.562)  
ي ثروت و قدرت و با اشاره به اين و دوسويه نظر از ارتباط مستقيمصرف
ي غيردموكراتيك شهروندان نيافتهي بديهي كه در كشورهاي توسعهنكته

رسند و اين امر در ارتباط با ذات فسادانگيز (حاكمان) از قدرت به ثروت مي
 فريدمنقدر هست كه تحليل پذير است؛ اينقدرت نامحدود سياسي تعريف

يي است كه نه فقط در تعريف بازشناخت مباني نظري مصداق نعل وارونه
كه اصوالً قادر به دهد بلتحكيم نهادهاي ديكتاتوري نشاني اشتباه مي

سو و هاي علمي و تاريخي تقسيم و توزيع قدرت از يكشناسايي مكانيسم
گي گونهي چهشفافيت و علنيت سياسي از سوي ديگر نيست. حل مساله

تر از حوصله و هدف اين جستار ه مراتب فراتر و فربهتقسيم و توزيع قدرت ب
و  "فكر دموكراسي سياسي"هاي مختلف كتاب مبسوط است و ما، در بخش

  ايم.به ويژه در فصل پنجم به تفصيل از اين مهم سخن گفته
  ) 153-209، صص 1387، قراگوزلو محمد( 

ند كه در كنبندي اساس ديكتاتوري عوامل فراواني ايفاي نقش ميدر شكل
و ساير  فريدمن توماس، زكريا فريداين ميان البته برخالف تصور 

ها، مواهب طبيعي (نفت و ...) و ماليات دخالت مستقيمي ندارند. نئوليبرال
ي شمالي و جنوبي و اندونزي و چين و برمه هاي ديكتاتوري كرهمگر دولت

ه و تركيه و پاكستان تا شيلي و آرژانتين و برزيل و نيكاراگوئه و ليبي و سوري
ها از مواهب طبيعي همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ و امثال اين

كه از دخاير فراوان نفتي برخوردار است، عقالنيت اقتصادي را كنار نهاده و 
درآمدهاي نفتي را به استخدام ثبات ديكتاتوري درآورده است؟ اصوالً اين 

كوشد ميان نفت و دموكراسي مييي است كه لوحانهچه استدالل ساده
ربطي ايجاد كند و رمز رهايي از ديكتاتوري را در و بي واسطهارتباط بي

  متمركز سازد؟  "گيريماليات"ي مولفه
  
  

    
  دموكراسي  –ماليات 

خوارنفتي، رمز شكوفايي اقتصادي و راز دموكراتيزاسيون رانتي دولتنظريه
جا كه داند. بنابر اين نظريه از آنفت ميگزيني ماليات به جاي نرا در جاي
هاي مختلف مند از درآمدهاي نفتي براي صرف مخارج و هزينهدولت بهره

هاي خود و اعمال حاكميت ديكتاتوري از طريق تزريق پول به سازمان
اَش از مردم منتزع پليسي و بوروكراتيك، نيازي به اخذ ماليات ندارد قدرت

ا به اعتراض نهادهاي دموكراتيك و احزاب سياسي اعتنتواند بياست و مي
هرگونه نارضايتي و اعتراضي را سركوب كند. به اعتبار اين نظريه اگر دولت 

طور مستقيم و هاي خود را بهناگزير از اخذ ماليات باشد و كل هزينه
  گيري تامين كند، الجرم: غيرمستقيم از طريق ماليات

ي رشد كند تا در نتيجهپشتيباني ميالف. از فعاليت عقالني اقتصادي 
  اقتصادي بر ميزان دريافت ماليات افزوده شود.

شود. چرا كه دولت گويي دولت به مردم ميب. چنين فراگردي سبب پاسخ

ها را متكي بر درآمد مالياتي مجبور است به مردم توضيح دهد كه اين پول
ردم بر دولت حاكم كند. به اين ترتيب نظارت مگونه هزينه ميكجا و چه

  گردد. ي ملت بر دولت، دموكراسي مستقر ميي غلبهشود و به واسطهمي
ساختار  "گي وجود نداردبدون ماليات، نماينده"در واقع شعار استراتژيك 

دهد. اين شعار اگرچه امروزه خوارنفتي را شكل ميرانتي دولتاصلي نظريه
هاي ي نظري انتقاد از دولتوانهشود و پشتها طراحي مياز سوي نئوليبرال

ي گيرد، اما به لحاظ تاريخي پيشينهاستبدادي متكي به درآمد نفت قرار مي
ها به گردد. حوادث آن سالآمريكا باز مي 1776ساختاري آن به آغاز انقالب 

  دهد. وضوح سستي ارتباط ماليات و دموكراسي را نشان مي
نشينان به بعد) مستعمره 1780ده (بايد توجه داشت كه در اواخر قرن هج

دادند اما از آمريكا و به ويژه بازرگانان هر چند به دولت بريتانيا ماليات مي
گان كردند در انتخاب نمايندهگي ميجا كه در قلمرو مستعمرات زندهآن

كه گي بودند. مضاف به اينپارلمان بريتانيا نقشي نداشتند و فاقد حق نماينده
ي انقالب خواهانهشعار آزادي توماس فريدمنو  زكريا فريد برخالف تصور

بود. جنبشي  "ماليات مساوي دموكراسي"ي آمريكا دقيقاً در تباين با نظريه
هاي استقالل از بريتانيا را از بوستون آغاز كرد، به طور علني دولت كه جنگ

بود: بخش خود چنين نوشته بريتانيا را هدف قرار داده و بر پرچم رهايي
نشينان به عبارت ديگر مستعمره "گي، مالياتي وجود ندارد.بدون نماينده"

شويم پس ماليات گي نميآمريكا به درستي مدعي بودند كه چون نماينده
  ايم!! ايد نماينده نداشتهكه چون ماليات نگرفتهدهيم، نه اينهم نمي
نشينان به دولت ي انقالب آمريكا و پرداخت يك قرن ماليات مستعمرهتجربه

كند، هيچ ارتباط معناداري ميان عروج پارلمان بريتانيا به وضوح ثابت مي
گي) و ماليات وجود ندارد. چرا كه مهاجران آمريكايي (دموكراسي نماينده

كه از حق نظارت بر آنها ماليات داده بودند بيبيش از يك قرن به بريتانيايي
كه دولت بريتانيا در شند. عالوه به اينهاي خود برخودار باهزينه شدن پول

- ي آمريكا ايفاي نقش ميمستعمره "شكوفايي اقتصادي"ها در تمام آن سال
ترين نيازي به جلب مشاركت سياسي مردم آن سرزمين كه كمكرد بدون آن

-رانتي دولتاحساس كند. از سوي ديگر ممكن است مدافعان نظريه
ي دعي شوند كه اگر هم رابطهنشيني ملموس مخوارنفتي ضمن عقب

گان دهندهمستقيمي ميان ماليات و دموكراسي وجود نداشته باشد اما ماليات
جانبه در حاكميت خواهند شد و از بر اثر فشار خود خواستار مشاركت همه

   تر خواهند بخشيد.گي ظرفيت فربههاي نظارت و نمايندهاين طريق به پتانسيل
ها هم نظام راواني موجود است كه به موجب آنچنين نيز نيست. شواهد ف

ي مالياتي برقرار بوده و هم رژيم ديكتاتوري حاكميت داشته است. و نكته
كه همين رژيم ديكتاتوري در راه رشد اقتصادي موفق هم بوده جالب اين

  كنم. است. به چند نمونه اشاره مي
داري مايهگذار به سر در ژاپن كه عامل اصلي ميجي. دولت سنتي 1

  شود.(كاپيتاليسم) محسوب مي
در آلمان كه صنعتي شدن اين كشور را به  بيسمارك. دولت ديكتاتوري 2

 شدت تسريع و عملياتي كرده است.
كه در اوج بحران اقتصاديِِ جهان، اقتصاد  هيتلر آدولف. دولت فاشيستي 3

 ار شد.يي برخودالعادهيي فوقآلمان را شكوفا كرد و از محبوبيت توده
هاي پيش آيا مضحك نيست اگر كسي تالشي كند ماهيت ديكتاتوري رژيم

ي اين كه همهشان از ماليات گرفتن توجيه كند؟ (چناننيازيگفته را به بي
  گرفتند و نفت هم نداشتند.) ها ماليات ميدولت

هاي نام برده ساري نيست كه كسي بكوشد دليل سقوط دولتآيا سبب شرم
  ار فشار مخالفت مردم ماليات دهنده ارزيابي كند؟ را به اعتب

حتا  -در هيچ كجاي تاريخ غرب و هيچ بخشي از تاريخ سيرتكون دموكراسي 
هاي مطلقه در نشيني حكومتيك نمونه عقب -هاي هجده و نوزده در قرن

  خورد.برابر فشار مردم ماليات دهنده به چشم نمي
  

  نفت ـ ديكتاتوري
شماري از  كند خيل بيا ايرانيان، تا چشم و عقل كار ميتاريخ ما، تاريخ م

درهم هايي كه يكهايي استبدادي را به ثبت رسانده است. حكومتحاكميت
- گي را بر مردم اعمال مياند اما شديدترين نوع خودكامهدرآمد نفتي نداشته

مد ترين درآي استبدادي كماند. دولت قاجاريه با بيش از يك قرن سلطهكرده
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ويليام به  شاهمظفرالدينامتياز نفت توسط  1901نفتي نداشت. در سال 
تفويض شد. اين زمان پنج سال پيش از صدور فرمان  نكس دارسي

موضوع  1906مشروطه بود. هنگامي كه نخستين مجلس مشروطه در سال 
هاي خارجي را در دستور كار خود قرار داده بود. هنوز يك ليتر امتيازنامه

دهي از بسا عمليات اكتشاف به دليل زيانز استخراج نشده بود و اينفت ني
شمسي) در شهر مسجد سليمان براي  1287( 1908كار افتاده بود، در سال 

كه دانسته برداري رسيد. چناناولين بار عمليات احداث يك چاه نفت به بهره
است تاريخ تاسيس شركت نفت ايران و انگليس نيز در همين سال ثبت 

بندي حكومت شده است. اين تاريخ كم و بيش مصادف است با شكل
آغاز شده بود، به علت  1912مشروطه. صادرات نفت ايران كه از سال 

افزايش شديد تقاضاي ناوگان جنگي بريتانيا در جريان جنگ جهاني اول، 
بندي ديكتاتوري در ايران را بر خواهند داليل شكلكه ميصعود كرد. آنان

نگاري خود را به همين د نفت خراب كنند، الجرم بايد زمان تاريخسر درآم
ي ساعت خود را از استبداد هخامنشيان و ها عقب برانند! و يا شماطهسال

ساسانيان و .... تا دوران ابتداي حاكميت پهلوي اول به جلو كشند!! آيا 
ال مسخره نخواهد بود كه مبدا تاريخ استبداد ايراني به حداكثر يك صدس

پردازان چندان نگاري اين نظريهگذشته تقليل يابد! و در اين صورت تاريخ
  الغر نخواهد شد كه اسباب خجالت خودشان را نيز رقم زند؟ 

كه مشكل بنيادي چنين افرادي اين خواهد بود كه تر ديگر ايني جالبنكته
ت ) هر چند وجود درآمد نفتي محرز اس1912از اين مقطع به بعد (از سال 

ي خورشيدي) كه به واسطه 1300تا  1290( 1921تا  1912ولي از سال 
دخالت نظامي انگلستان و روسيه، كشور ما به دو بخش تقسيم شده بود 

- هاي ايراني در تاريخايران اساساً دولت مركزي نداشت!! ناسيونال شوونيست
  اند. نگاري معاصر خود همواره از اين دوره با سكوت عبور كرده

  خوارنفتي است.رانتي دولتر تاريخ دوران پهلوي نيز مويد سستي نظريهمرو
   1933( 1312تا  1299، از مقطع كودتاي رضاشاهدر زمان حاكميت 

  
لغو شد، درآمد نفتي دولت ايران چندان قابل  دارسيميالدي) كه امتياز 

 ي دولت نداشت. از بدو استخراج نفت درتوجه نبود و جاي غالبي در بودجه
، شركت نفت ايران و 1923تا سال فسخ امتياز آن به سال  1912سال 

ميليون پوند سود برده بود و سهم دولت ايران از اين رقم  200انگليس فقط 
 رضاشاهدرآمد نفتي دولت  1933ميليون پوند بود. اگرچه قرارداد  16صرفاً 

بلي ي قي هفت سالهرا در هفت سال آخر حاكميت آن به سه برابر برهه
ي دولت ديكتاتوري نگاران بودجهي تاريخارتقا داد، اما به گواهي  همه

كه از طريق درآمد انحصارات دولتي به اين درآمد اتكاء نداشت، بل رضاشاه
بر گمركات، ماليات و البته افزايش حجم پول در گردش طراحي و عملياتي 

  شد. مي
ايجاد تشكيالت ي به واسطه رضاشاهاز سوي ديگر در همين دوره، 

مدرن براي نخستين بار نظام دريافت ماليات را در ايران بوروكراسي شبه
كه قسمت اعظم درآمد مالياتي دولت را ماليات حاكم كرد. گو اين

داد. ماليات شكل مي - يعني اخذ ماليات از مردم فقير  –غيرمستقيم 
نياز مردم از غيرمستقيم از مسير ايجاد انحصار دولتي بر چند كاالي مورد 

شد و زماني هم كه ماليات مستقيم جمله چاي، قند و توتون تامين مي
ي هاي بودجهمندان به هزينهجريان يافت، ماليات بر درآمد و داراييِ ثروت

نيز اعمال شد و  رضاشاهيي بعد از راه نيافت. چنين شيوه رضاشاهدولت 
درستي معلوم يران بهي بورژوازي اتاكنون نيز نه فقط رقم دارايي طبقه

كه صاحبان صنايع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام ميلياردرها با نيست، بل
  گريزند. انواع ترفند از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي خود مي

توان با ماجراي ملي شدن نفت در نفتي را مياز يك منظر موضوع رانت
مرداد، نفت  28از كودتاي مرتبط دانست. هر چند پس  مصدق ي دكتردوره

ايران از لحاظ حقوقي كماكان دولتي باقي ماند، اما وضع قرارداد با 
را  محمدرضاشاهانگيزي درآمد نفتي دولت كنسرسيوم جديد به ترز شگفت

تقليل داد. در چنان شرايطي و به ويژه در ده سال اول پس از كودتا افزايش 
يزان استخراج آن ممكن بود. اما با درآمد نفت صرفاً از طريق افزايش شديد م

وجود نياز شديد اقتصاد در حال شكوفايي جهاني در همين دوره (از سال 
ي دولت پهلوي دوم به ي درآمد و بخش غالب بودجه) عمده1342تا  1332

  هاي خارجي تكيه زده بود. ها و كومكوام
دفتر است؛  ي اينها بيرون از حوصله، به داليلي كه طرح آن1352در سال 

كه در ابتداي بهاي نفت در بازار جهاني به چهار برابر افزايش يافت و چنان
خوارنفتي رانتسخن نيز گفتيم دقيقاً از همين سال است كه موضوع دولت

ي درآمد نفتي كنندهشود. صعود خيرهوارد مباحث اقتصادسياسي ايران مي
شديدي بود كه نه فقط كل  يي حساس؛ زلزلهرژيمِ وقت ايران؛ در آن دوره

كه جامعه و اقتصاد ايران را را تحت تاثير قرار داد بل هويداهاي دولت برنامه
ناپذيري مواجه كرد. با تمام اين اوصاف، قدر بينيهاي پيشنيز با نوسان

مسلم اين است كه افزايش شديد درآمد نفت هيچ ربطي به تحكيم يا ثبات 
ه است. توجه به اين دو نكته از اهميت نداشت محمدرضاشاهديكتاتوري 

  يي برخودار است: ويژه
 –از جمله ساواك و شهرباني  –الف. نهادهاي ديكتاتوري رژيم پهلوي دوم 

ها پيش از افزايش قيمت نفت به وجود آمده و تثبيت شده بودند و سال
هيچ ربطي به تحكيم  1352نفتي پس از سال ي دولت از رانتاستفاده

  ي اصلي ديكتاتوري شاه ندارد. ساختارها
سال پس از صعود نجومي درآمدهاي نفتي؛ دولت  5ب. دقيقاً 

  سقوط كرده است.  1357از طريق انقالب بهمن  محمدرضاشاه
ي گفته اساس نظريههاي منطقي پيشهمين دو دليل در كنار كل تحليل

دهد و ل ميتر از هيچ تقليرا به چيزي كم "خوارنفتيرانتدولت"نئوليبرالي 
  ريزد! هاي معاصر ايراني را فرو ميمباني نظري رفرميست

  

  
  
   

  بندي تاريخي جمع
ي نئوليبرالي ي مهم انگشت تاكيد نهاد كه نظريهدر نهايت بايد بر اين نكته

ي دموكراسي، نفت و خوارنفتي نه فقط قادر نيست ميان سه پديدهرانتدولت
هاي دروني خود اساس كه با پارادوكسد، بلماليات ارتباط معقول برقرار ساز

را دچار پردازان آنريزد و تئورينگاري ليبراليسم ايراني را به هم ميتاريخ
كند. چرا كه اگر قرار باشد اين گي نظري ميگي تاريخي و سرآسيمهآشفته
گران نقش بندي خود پايدار بماند الجرم به بازيدر منطق شكل نظريه

گيري تاريخي اين بخشد. جهتيي ميعاصر ايران هويت وارونهنخست تاريخ م
  گويد: نظريه به ما مي

نفت، در كنار جريان سياسي نهضت ملي (دولتي) كردن صنعت 
به دليل افزايش درآمد نفتي  - مصدقي ملي و در راس آن دكتر جبهه

-هاي ديكتاتوري پهلوي دوم ميدر صندلي متهم اصلي ثُبات پايه -دولت 
 ينند.نش

گي از درآمد نفتي، ناگزير به نظام بهرهكه به علت بي رضاشاه 
گاه فردي دموكرات و مروج اصول اقتصاد گيري تكيه زد، در جايماليات

 گيرد.سياسي دموكراتيك قرار مي
تري از درآمد نفت به شركت نفت انگليس، زماني كه سهم كم 
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هاي دموكراسي رش پايهطور غيرمستقيم به گستپرداخت، بهمي دولت ايران
 د.رسانْياري مي

كنسرسيوم به اين لحاظ كه حجم صادرات نفتي را افزايش داده و  
به تبع آن درآمد دولت ايران را باال برده است، به عنوان يكي از متهمان 

  شود!! كار معرفي ميي اين نظريه؛ گناهاصلي پرونده
اقتصادي ايران معاصر را  كوشند بيماري اقتصاد سياسي و سياستكه ميآنان

با امضاي  هايكفونـ  پوپر كارلي ي به زور بومي شدهبا تلفيقي از نسخه
توانند گريبان خود را از درمان كنند تنها در شرايطي مي مصدقـ  نائيني
-بندي منطقي از نظريهنوشته بيرون كشند و به يك جمعهاي پيشمخمصه

غايت شهامت سياسي و جسارت خوارنفتي برسند كه در رانتي دولت
سازي كل تشكيالت نفتي كشور را به ميان نهند!! اخالقي، موضوع خصوصي

خوار نفتي براي رانتي پوچ دولتو دقيقاً به همين سبب نيز نظريه
داري دولتي گراي ما فاقد اعتبار اقتصادي و براي سرمايههاي دولترفرميست
اين نظريه در شكل نهايي خود نوعي  بهره از اهميت اثباتي است.ايران بي

ي تابوشكني از ليبراليسم سنتي، از طريق ايجاد شوك و سلب وجهه از همه
  گان سياسي آن است.نماينده

ها را بپذيريم، ممكن است اين سوال پيش آيد كه اگر اين استدالل
 خوارنفتي را به عنوانرانتي دولتهاي ما چرا با اصرار تمام نظريهرفرميست

  كنند؟ تنها راه حل معضالت اقتصادي كشور مطرح مي
هاي راست پاسخ خيلي ساده است. دولت نهم به سبب اتخاذ سياست

هاي الملل (وضع تحريمبيندرپي در روابطهاي پيراديكال و ايجاد چالش
گذاري ) لطمات سنگيني به روند رو به رشد سرمايه 5+1مكرر از سوي

ي همين اختالل بخش قابل توجهي از تيجهخصوصي وارد كرده و در ن
ها) را داري ايران و جهان و هواداران سياسي آنان (نئوليبرالي سرمايهطبقه

گرا و ي كلي بانكي، تدوين بودجهرنجانده است. كاهش دستوري نرخ بهره
-حجم نقدينه يسابقهغيرشفاف؛ انحالل سازمان برنامه و بودجه؛ افزايش بي

تبديل دالرهاي نفتي به ريال و به تبع آن فوران نرخ تورم؛ گيِ ناشي از 
ده، سرازير خوار و زيانهاي رانتايجاد تسهيالت بانكي براي افراد و سازمان

هاي غيرمولد و تقويت بازار داللي از جمله در اين تسهيالت به سوي بخششدن 
 1387يوني تير ي تلويزبه تاييد رييس جمهوري نهم در مصاحبه -بخش مسكن و طال 

ارزش ي ارزي و اقبال دولت به واردات كاالهاي بيبرداشت مكرر از صندوق ذخيره -
ي اعتماد) در مجموع روزنامه"اقتصاد متورم"ي ؛ مقالهقراگوزلو محمد(مصرفي و ... 

ترين حد ممكن تنزل داده و نه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را به كم گذاريسرمايه
ي مكرر هاكه ابالغيهدور مانده بل 1404انداز ايران ند چشمسفقط از اهداف 

-سازي سرمايهقانون اساسي (خصوصي 44در خصوص عملياتي كردن اصل 
  داري و كوچك كردن حجم دولت) را نيز بالوجه نهاده است.

كوشند ضررهاي سياسي اقتصادي خود هوده ميهايِ نئوليبرال بيرفرميست
ي دالرهاي نفتي به رويهي تزريق بيرا در حوزه دارشانو دوستان سرمايه

كار را در گيري از حركت دولت نومحافظهجامعه توجيه كنند و راز پيش
  توقف درآمدهاي نفتي رمزگشايي كنند. 

خوارنفتي گفته شد، قدر رانتي دولتچه كه در نفي و رد نظريهعالوه بر آن
ي درآمدهاي خود يزي و شيوهرمسلم اين است كه دولت بايد در نظام بودجه

تجديدنظر اساسي به عمل آورد. تغيير فوري نظام مالياتي به سود اقشار كم 
هاي پا) لغو مالياتي خردهدرآمد و فقير جامعه (كارگران، كارمندان، كسبه

ي مرفه غيرمستقيم و ايجاد ماليات تصاعدي بر درآمد و دارايي طبقه
كارهايي است كه فقط رگانان؛ و ...) از جمله راهداران؛ برج سازان؛ باز(كارخانه

ي طبقاتي موجود؛ به بهبود نسبيِ وضع تواند ضمن كاستن از فاصلهمي
  گي اكثريت مردم ايران ياري رساند. زنده

كه در هيچ كجاي دنيا ماشين دموكراسي از مسير كاهش مضاف به اين
. در ايران نيز درآمدهاي نفتي و تخريب مواهب طبيعي عبور نكرده است

  چنين است.
 زير نويس:

عدم استقبال از اقبال "جانب تحت عنوان ي اينكه مقالهتوضيح اين -1
منتشر  11ي شرق ص در روزنامه 17/3/86تاريخ  875ي در شماره "اقتصادي
  شده است.

نگار نئوليبرال به به عنوان يك روزنامه فريد زكرياذكر اين نكته باهوده است كه  -2
كند و به ي دموكراسي (حاكميت اكثريت مردم) از آزادي ليبراليستي دفاع ميجا

  برگزيده است. "ي آزاديآينده"همين دليل نيز نام كتاب خود را 
*  

  

  
  رانت و استبداد

  
  

  نويسنده: ف م
  
  

در آغاز ناچارم براي دوري از اغتشاش معنايي و يا رسيدن به نقطه اشتراك 
دهد روشن سازم. رانت بر گرفته  كه رانت معني ميدريافت خود از آن چه را 

هاي اروپايي با  اي فرانسوي است كه البته مشابه آن در ساير زبان از واژه
همان معنا وجود دارد. در دوران فئوداليسم اين واژه  به در آمد منظمي 

گرديد كه از حاصل كار نبود بلكه عمدتا حق امتيازي بود كه مالك  اطالق مي
ن را به ديگري واگذار كرده بود. و يا عايدي سرمايه مالي بود كه در زميني آ

اصول ") در كتاب 1772-1823اختيار ديگري قرار داده شده بود. ريكاردو (
ها از جنبه  رانت را به معني : عايدي حاصل از اختالف زمين "اقتصاد سياسي

ارزش رانت زمين ناشي از اختالف باروري به كار گرفت. بر اين پايه 
محصول حاصل در بدترين زمين موجود در كشور و محصول به دست 

با اين فرض كه مقدار كار و سرمايه   آمده در زمين موردنظر است
در  كار رفته در هر دو زمين مساوي باشد. اما اقتصاد نو كالسيك به

اين زمينه گنگ است و به طور مستقيم تعريفي براي رانت نداشته آن را به 
اي سرمايه داري حواله مي دهد. با اين توجيه كه در  ون رشتهرقابت در

هيچ رانت خاصي وجود ندارد، اما در » تعادل جامع«چارچوب مكانيسم 
از تئوري ويژه رانت سخن رفته است كه » تعادل ناقص«هاي  چارچوب مدل

آن هم ناشي از عدم رقابت و انحصار مي باشد. اين موضوع به ويژه در باره 
وجود رقابت در بازار نفت و حضور كنترل و انحصار به  نوان عدم نفت به ع

  اشكال گوناگون تحليل شده است.
در حالي كه همين اقتصاددانان براي اصطالح رانت در دوره توليد 

ها به عنوان بخشي از سود  صنعتي و در تحليل مكانيسم قيمت
تكميلي كه توليد كننده درنتيجه امتيازات خاص و خارج از 

به دست  - اما به طور قانوني و مشروع  - توليدي خود  سسهمو
آورد اشاره دارند. مانند احداث واحدهاي توليدي در حاشيه  مي
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ي اصلي كه باعث كاهش هزينه حمل و نقل و  شهرها يا جاده
به اين امتياز خاص كه   شود. اي مي برخورداري آن واحد از امتياز ويژه
اطالق شده است. يا به  "  رانت" دد گر سبب افزايش درآمد شركت مي

: اضافه پرداخت كل به يكي از عوامل توليد (زمين, كار يا  يك معني
توانست در صورت  سرمايه)  بيش از كل درآمدي كه اين عامل مي

  اشتغال در جا يا محلي ديگر به دست آورد.
  حال به موضوع اصلي يعني رانت نفت بازمي گرديم.

ه خوبي در مثال زيباي آبشاري كه در يك زمين ماركس اين موضوع را ب
وجود دارد بيان كرده است. وي در كاپيتال در مبحثي درباره بهره زمين، از 

زند كه براي توليد محصول خود از نيروي آبشاري كه  داري مثال مي سرمايه
داران از  كند در حالي كه ساير سرمايه در زمين وي وجود دارد استفاده مي

كنند. به لحاظ  براي راه انداختن ماشين آالت خود استفاده مي نيروي بخار
گذارد بهاي  تري را در اختيار وي مي اين كه نيروي آبشار انرژي ارزان
شود و وي مي  دار كمتر از سايرين مي انفرادي كاالي توليدي اين سرمايه

 اي نسبت به رقبا به دست آورد. از آن جا كه آبشار العاده تواند سود فوق
توان آن را به انحصار  نيروي طبيعي نيست كه همه جا وجود داشته باشد مي

در اين صورت سود فوق العاده اي كه بر اثر استفاده از انرژي خود درآورد. 
تبديل شده و به صاحب زمين  "بهره آبشار"آبشار پديد آمده به بهره زمين 

  (آبشار) تعلق خواهد گرفت.
كم حاصل را رانت مطلق دانست. بنا به رانت زمين  وي برخالف ريكارد

نظر ماركس، رانت مطلق تاثير انحصار مالكيت ارضي (مدرن) را بر 
. ماركس در توضيح و دهد انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي

تعريف رانت به سه عامل مهم اشاره دارد كه بايستي آن ها را همواره در نظر 
  داشت.

بررسي چرخه توليد، گردش و توزيع بايستي با نخست اين كه: رانت را 
تشخيص . تكامل فرآيند توليد اجتماعي در نظر داشت ارزش و در ارتباط با

اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل ماركس درباره 
  داري است. توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه

سازوكار كه رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي  با ايندو: 
اجاره به اين معني كه اگر چه  خودكاري براي مشخص كردن رانت ندارد

زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است در ارتباط با ارزش اضافي به 
نظر از شكل خاصي كه ممكن است  شوند، صرف معناي اعم كلمه مربوط مي

  كند. اختيار كنند. بنابراين مفهوم اجاره زمين را بيان نمي
تعيين ارزش مالكيت ارضي (كه به رانت منتهي مي گردد)  سه:
گذار بر سر تعيين  رغم كشمكش بين مالك زمين و سرمايه علي

مقدار رانت نه ناشي از آن بلكه توسط عملكرد سيستماتيك و 
وجه بنا به  و مقدار آن به هيچ شود. سازگاري با قانون ارزش تعيين مي

ه برعكس با تكامل كار اجتماعي كه شود، بلك عمل گيرنده آن تعيين نمي
تعين مي باشد. با توجه به  مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد

دارد، دخالت   كنندگي ارزش كه مقدار رانت بستگي به تعيين اين
تز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه خود  مالكيت ارضي نه آنتي

د. اين نكته براي شو در رشد و تكامل نيروهاي مولد منعكس مي
توصيف صحيح رانت مطلق، و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت 

  انحصاري، كامال ضروري است.
البته با رشد سرمايه داري و پديدار شدن امپرياليسم در جهان 

امپرياليسم به مثابه آخرين "لنين در كتاب تر شد.  تعريف رانت گسترده
يژه كشورهاي سرمايه داري طفيلي ، از اقتصاد رانتي و"مرحله سرمايه داري

معرفي شده است كه از راه بهره كشي از طريق مبادالت پولي توسط قشر 
كوچكي از سرمايه داران از جوامع خارجي زير سلطه به دست مي آيد. اين 
رانت اوالمنشاء خارجي دارد و ثانيا توسط گروه كوچكي كسب شده است. 

  ردازان پذيرفته شده است.اين تعريف كمابيش توسط بيشتر نظريه پ
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برخي پژوهشگران و تاريخ نگاران نوعي رانت را در معادالت اقتصادي ايران 
پيشامدرن تعريف كرده اند كه ويژگي هاي خود را داشته است. اين رانت 

راد مي امتيازي بوده است كه حاكم يا شاه به واسطه اجاره زمين به برخي اف

داده است. در چرايي اين پديده مي توان استدالل كرد كه كشور ايران به 
دليل قرار گرفتن روي فالت كم آب و خشك ايران همواره به لحاظ تامين 
معيشت دچار مشكالت بزرگي بوده است. خشكي اقليم باعث شد اجتماعات 

ور از هم هاي پراكنده و د انساني با مناسبات اقتصادي آب پايه در واحه
تشكيل گردد. اين اجتماعات كوچك به همين علت همواره در معرض تهديد 
اقوام بيابانگرد و بدوي بوده است. در اثر يورش بي رحمانه همين اقوام در 
طول تاريخ بارها شهرها و مراكز تمدن در ايران ويران شده و نه تنها تمدن 

ي از زمان ازهم سير تكامل طبيعي خود را نپيموده بلكه در برش هاي
گسيخته و دچار پسرفت شده است. اقليم سخت و دشوار و دست به دست 
شدن پياپي حكومت يكي از داليل اصلي عدم پايگيري اشرافيت مقتدر در 
ايران است. در فالت ايران ثروت منشاء قدرت نبوده بلكه اين قدرت است كه 

ر ايران بر سر كار ثروت و مكنت به همراه مي آورد.حكام و پادشاهاني كه د
كه با تكيه بر شمشير و خونريزي فراوان قدرت را به  مي آمدند به علت اين

چنگ آورده بودند وابستگي به زمين و كشت و زرع و حتي دامپروري نيز 
ها  نداشتند. از اين رو پادشاهان خود را بي نياز از طبقات و فراتر از آن

كه با كار و كشاورزي بيگانه بودند جا  پنداشتند. پادشاهان و حكام از آن مي
زمين هايي را كه با زور شمشير تصاحب كرده بودند به هر كس كه پول 
بيشتري به آنها مي پرداخت اجاره مي دادند. اجاره دادن زمين در واقع نوعي 
امتياز بود كه حاكم به هر كس كه پول بيشتري به او مي پرداخت واگذار مي 

ضروري است كه گرچه تاثير نفت در جامعه ايران به كرد. (توجه به اين نكته 
ويژه در صد سال كنوني بسيار مهم است ولي نبايد با تقليل گرايي تاثير آن 

  را در حد جامعه آب پايه ايران دانست.) 
در سال هاي كنوني بانك جهاني تعريف رانت را با يك انحراف عمدي ظريف 

گونه اقتصادها را متكي بر  ينمحدود به كشورهاي در حال توسعه كرده و ا
فروش منابع معدني اعم از نفت يا هرگونه منابع معدني ديگر تعريف كرده 

درصد كل صادرات آن مواد  40است. بنا به اين تعريف هر كشوري كه 
معدني باشد داراي اقتصاد معدني يا در واقع همان اقتصاد رانتي خواهد بود. 

ه طور منظم مقادير زيادي رانت خارجي در نتيجه اين تعريف هر دولتي كه ب
دريافت كند اقتصاد رانتي خوانده مي شود. البته همان گونه كه گفته شد 
اين تعريف محل ترديد است. زيرا برخي از نظريه پردازان رانت را هر نوع 

به طوري كه بود يا نبود  -پول و درآمدي كه توسط قشر كوچكي توليد شده 
و منشاء  - اثيري در اقتصاد آن كشور نداشته باشدآن قشر به لحاظ طبيعي ت

خارجي داشته باشد مي دانند، حال اين رانت مي تواند از محل بهره هاي 
سنگين وام به كشورهاي مقروض باشد يا درآمد نيروي كار كارگراني كه در 

سال پيش، اردن،  15خارج از كشور كار مي كنند (مانند تركيه تا حدود 
يا از محل دريافت ترانزيت يا كمك هاي دولت هاي  سوريه، مصر و...)

جا ما به  خارجي و حتي گردشگري يا فروش نفت و الماس و... باشد. در اين
عمد از كنار رانت هايي با منشاء داخلي درمي گذريم. زيرا حتي در 
اقتصادهايي كه رانت داخلي به گروه خاصي منتقل مي شود نشان دهنده 

ند است كه دولت به آن طبقه هر چند كوچك وابسته يك طبقه مولد و توانم
است. ولي در مورد رانت با منشاء خارجي دولت مي تواند بدون وابستگي و 

زنده نگه دارد. در  -هرچند در حال احتضار -نياز به بخش مولد اقتصاد را 
دولت رانتير به عنوان يك وجه از اقتصاد رانتير(زيرا در تئوري ممكن است 

صاد رانتير به يك دولت رانتير منجر نشود) تنها شمار اندكي از كه يك اقت
هستند. در دولت هايي كه از  افراد جامعه در توزيع يا مصرف رانت فعال

هاي خارجي استفاده مي كنند اين امر به اين معنا است كه قدرت  رانت
اقتصادي در دست گروه كوچكي است كه اين امكان را به آنها مي دهد كه 

سياسي را در انحصار خود بگيرند. اين امر در همه كشورهاي با اقتصاد قدرت 
رانتير كه موجب ظهور دولت هاي رانتير شده به روشني ديده مي شود. در 

اعم از تفاوت هاي بيروني،  -با تكيه بر رانت هاي نفتي - اينگونه جوامع 
ت. ساختار حكومت با توجه به درآمد رانتي تعريف شده و شكل يافته اس

يعني ساختار حكومتي به شكل هرم نوك تيزي است، به گونه اي كه بخش 
بزرگي از درآمد رانتي توسط بخش بسيار كوچكي در راس هرم تصاحب مي 
شود. در اين مدل اقتصادي هرگونه فعاليت اقتصادي در پرتو اين رانت شكل 

ي مي گيرد. يعني آن بخش از حكومت كه به رانت دسترسي دارد به راه ها
گوناگون، رانت را در جامعه توزيع مي كند. از اين رو است كه اينگونه دولت 
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ها را دولت تحصيل دار يا توزيع كننده نيز مي خوانند. در اين ساختار اليه 
دار شكل  هاي گوناگوني از افراد و گروه هاي اجتماعي پيرامون دولت تحصيل

مراتبي از اليه هاي  اي كه كل اقتصاد به صورت سلسله مي گيرد. به گونه
رانتير سازماندهي مي شود. حكومت در راس اين هرم سلسله مراتبي عنوان 
حامي نهايي را ايفا مي كند. دولت است كه بنا به تشخيص خود به هر 
دستگاه بودجه اختصاص مي دهد يا اصال نمي دهد. دولت است كه تعيين 

لي گروه ها و افراد بنا مي كند سود بهره بانكي چقدر بايد باشد و به طور ك
به نزديكي يا دوري با راس هرم است كه از مرحمت هاي دولت بهره مند 
مي شوند. دولت حتي مي تواند همچون حكام و خان هاي دوران فئوداليسم 

پول توزيع كند. دولت رانتير در ذات خود  -رعيت  -مستقيما در ميان ملت 
ت مستقيم جز در مواردي كه حامي پرور است. اين دولت از دريافت ماليا

منابع رانت دريافتي كاهش مي يابد همواره از دريافت ماليات مستقيم دوري 
مي كند ولي به عناوين گوناگون ماليات هاي غيرمستقيم از توليدكننده و 
مردم دريافت مي كند. دولت رانتير براي بي نيازي خود از مردم و طبقات 

بندد. در بهترين  در را به روي توليد ميمولد داخلي رو به تجارت آورده و 
ها در خارج از كشور بوده و منافع آن نيز  هاي اين دولت حالت سرمايه گذاري

به خزانه نزديكان و وفاداران سرازير مي شود. دولت رانتير به جاي ايجاد كار 
و توليد به تزريق مستقيم پول به اقتصاد مي پردازد و از اسكناس به عنوان 

ترين و موثرترين ابزار استفاده مي كند. ساختار بودجه بندي در دم دست 
دولتهاي نهم و دهم، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزديكان و مردم كوچه 
و بازار به درجات مختلف نزديكي و دوري، پافشاري بر كاهش بهره بانك ها 

هاي  تو پافشاري بر طرح هاي زودبازده و به طور خاص تاكيد بر نقش مرحم
خصوصي دولت به مردم بر مبناي احسان. اين است آن نقش ويژه اي كه 

هايي  هاي رانتير چه در دوران پيشامدرن و چه اكنون در جامعه دولت
  همچون ايران به ايفاي نقش آن مي پردازند.

  
  نتيجه

با بررسي تاريخ استبدادي ايران و موضوع شيوه توليد آسيايي توسط ماركس 
ت را به عنوان بالي خانمان سوز و نه خاكريز استبداد قلمداد نه مي توان نف

كرد. زيرا چه بسا دولت هاي كشورهايي چون افغانستان و پاكستان كه بدون 
نفت همان باليي را بر سر مردم كشورهاي خود مي آورند كه دولت هاي 
ايران. در صورتي كه دست كم از نظر آموزش، دسترسي به بهداشت و يا 

قه كذايي متوسط، ايران به واسطه وجود درآمدهاي نفتي اوضاع به ايجاد طب
مراتب بهتري از كشورهاي همسايه بدون نفت دارد. همان گونه كه در 
توضيح مقوله رانت گفته شد دولت ها مي توانند از درآمد نفت به عنوان 
ابزاري براي سركوب بيشتر ملت استفاده كنند يا با تكيه بر درآمدهاي نفتي 

كانات آموزشي، بهداشتي و عمراني را براي مردم فراهم سازند. ما در اين ام
جا قصد مقايسه ايران با نروژ را به صرف داشتن نفت نداريم. اما در هر دو 
كشور ايران و نروژ وجود منابع عظيم نفت و گاز باعث دسترسي آسان تر 

حالي كه  دولت هاي اين دو كشور به سرمايه هاي هنگفتي گرديده است. در
در نروژ اين سرمايه ها منجر به استقرار دولت رانتير نگرديده در صورتي كه 
در ايران ما در همه دوران ها داراي دولت هاي رانتير بوده ايم. ديگر اين كه 
با بررسي و مطالعه تاريخ ايران همان گونه كه در باال شرح داده شد در ايران 

ند و استبداد مثال زدني اين وده اهمواره دولت هاي رانتي بر سر كار ب
ها نه ناشي از نفت كه برگرفته از زور شمشير و اقتصاد آب پايه بوده  دولت

است. در حالي كه وجود درآمدهاي نفتي دست كم درايران باعث ايجاد زير 
ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي براي ايجاد همان طبقه به اصطالح متوسط 

مواهب اقتصادي بيشتري نسبت به جامعه هاي گرديده و برخورداري ملت از 
   مشابه در اسيا و افريقا و آمريكاي التين گرديده است.
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  »گذشته را توشه زادراه آينده سازيم«

  
  نشريه محترم آرش

آن نشريه، نامه آقاي ناصرمهاجر و هيئت گردآوري  105- 106درشماره 
نامه من فقط بخشي  از كامل چاپ كرده بوديد و به طور را جنگ بيژن جزني

كه به كيفيتي تائيد ايشان بود. در ضمن اين دوستان هم چنان با  آن را از
، لندن، 1355، چاپ دوم، ارديبهشت 4بهمن تئوريك (شماره  19استناد به 

بر درست بودن نظر خود دارند. و حتا براي هنوز اصرار )  48و  49صص 
نوشتن اين نامه و روشنگري در مورد نام جزوه، به من نويسنده مراجعه 

  د.نكردن
اي ايراني خارج از بااحترام به مجله آرش وبدون متهم كردن محيط رسانه

كشور، اميدوارم  شرح زيررا براي روشن شدن نام يك سند تاريخي درآن 
  نشريه محترم درج فرمائيد.

همكاري با» گذشته را توشه زادراه آينده سازيم«به نام  42جزوه اي درسال
ني، حسن ضياء ظريفي، منوچهركالنتري (زنده يادان بيژن جز فكري چهارنفر

 نفر دو اينجانب و زنده ياد بيژن و، جمعآن كارعملي دونفر از  ) باواينجانب
پلي به صورت شان معذورم،         ذكرنام از، دارند ايران حضور ديگركه چون در

در جمع چهارنفره فوق تصميم گرفته شد ؛ سپس پخش شد و درآمد كپي
جلد  ا. و. دانشجو) درپشتفاميل من وكلمه دانشجو (نام  حروف اول نام و

رار گيرد. علت هم آن بود كه آن سه نفرديگر درتدارك انتخابات قاين جزوه 
جبهه  تنها من هنوز در جبهه ملي اخراج شده بودند و تشكيالت از كنگره و

آنجا كه پيش  عضو كنگره هم شده بودم. از داشتم و به طور رسمي حضور
درباره جبهه  شد كه نويسنده را بازداشت كنند و محتواي جزوه نيز       بيني مي

اينجانب به عنوان عضو رسمي جبهه ملي مي بايست جوابگو باشم و  ،بود
بنابراين  درصورت بازداشت در مقابل دادگاه ازمحتواي جزوه دفاع كنم.

تعجب مي كنم كه اين دوستان، هنوز بر درست بودن نظر خود اصرار مي 
  ند. ورز

  ايرج واحدي پور ( ا. و. دانشجو)
  
  
  

  نام بزرگ آزادي را
  بر چارسوق عشق               

  . آواز سر دهيم                            
  ي شب را و آسمان تيره

  . با كهكشاني از خون آذين بنديم          
  حسين اقدامي (صدرايي)                                                                 
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  ماهيت ايدئولوژي

  
  وان مزاروش: ايستنويسنده

  برگردان: علي نورالديني
  

ها فقط به اين دليل  روزي روزگاري آدم متهوري اين ايده را داشت كه انسان
 اند. اگر  تسخير شده ي نيروي جاذبه ايدهشوند كه توسط  در آب غرق مي

اين كه آن خرافه، مفهومي  آنان اين انگاره را از سر برون كنند، مثالٌ با اقرار به
گردند. او  انگيزي در مقابل هرگونه خطر آب مصون مي طور اعجاب مذهبي است، به

، كه از عواقب ويرانگرش تمامي آمارها تخيل نيروي جاذبهتمام عمر خود را عليه 
جنگيد. اين آدم متهور از نوع  آوردند، مي براي او شواهد چند جانبه و جديد فرا مي

  انقالبي جديد در آلمان بود.فيلسوفان 
  ماركس

  
راستي، چه  تر از يك فرهنگ لغت باشد؟ به طرفانه تواند بي چه چيزي مي

تر از يك فرهنگ لغت باشد، » غيرايدئولوژيك«تر و  طرفانه بي بايدچيزي 
هاي  باشد؟ چراكه، درست مثل برنامه  هاي مترادف گيرم كه آن فرهنك لغت

ي عموما  قرار است، به منظور تحقق كارويژههاي لغت  حركت قطار، فرهنگ
نشده بدست دهند، نه اين كه  واقعيِ دستكاري  شان، اطالعات پذيرفتني

  خبر را در جهتي كامال مخالف مقصدش رهنمون شوند.  جابي مسافر از همه
، يكي از پر هوادارترين »يابِ واژه«گانِ واژه فرهنگ با اين احوال، 

حال وجود داشته است، ورداستار  كه تا به پردازي هاي واژه برنامه
هاي  گي آوري از ويژه ي حيرت مندي تمام گستره ) با سخاوت2پروفشنال،(

جا كه  كند، تا آن )رديف مي4»(ليبرال«)و 3»(كار محافظه«ي  مثبت در باره
هاي قهرمان و مقدس  شود كه نكند صفت در واقع انسان دچار حيرت مي

عنايتي  ) از كم5»(انقالبي«د. و اين در حالي است كه، غفلتا از قلم افتاده باش
تواند درخورِ برخورد  برد ـ كه از طريق آن فقط مي سرشاري نصيب مي

افراطي، «عنوان  باشد ــ وقتي كه به نهادهاي قضايي و مقامات زندان
شود. اين محصولي  مشخص مي» هنجار  معز، بنيادگرا و نابه متعصب، خشك

ي  خراش ادعايي در باره نيم جايي كه قواعد گوشك است كه درو مي
از يك طرف طيف سياسي عليه طرف ديگرش بكار گرفته » طرفي بي«

گردآوريِ يك » آزاد از ايدئولوژيِ «و غش و  غل شود، حتا در عمل بي مي
  فرهنگ لغت.

تواند تعجب برخي را برانگيزاند. اما، حقيقتي است عريان كه در  اين مي
جا آوريم و  ، چه آن را به»شود به ايدئولوژي آغشته مي«يزي جوامع ما هر چ

كار ما نظامِ ايدئولوژيك  چه نه. فزون بر اين، در فرهنگ ليبرال/ محافظه

يي عمل كند كه قواعد  گونه تواند به شده و مسلط مي اجتماعن تثبيت
چونان  مند را  آميز، و حتا تحريفات نظام دارانه، تبعيض گزينشي، جانب

  نمايي كند. وارونه» استدالل علمي«طرفي، و  اريت، بيهنج
كار بر  داريِ غربي گفتمانِ ايدئولوژيكيِ ليبرال/ محافظه در جوامع سرمايه

ترين ترديد را به  ها تا بدان حد مسلط است كه اغلب كم يابي ارزش ارزش
يي از  ي ويژه وچراي مجموعه چون داريم كه به پذيرش كامال بي خود روا نمي

وبيش  ي كه بر مبناي آن، و تعهدات كم ايم، مجموعه ها واداشته شده رزشا
مخالفت برخاست.  توان با هر نگرشِ بديلِ كامال بااساس به مستتر در آن، مي

ناپذير  طور اجتناب خود كنشِ ورود به چارچوبِ گفتمانِ ايدئولوژيِ مسلط به
  شده ش تثبيتاز پي» عقالنيِ«هايِ  شخص را ملزم به رعايت محدوديت

كند: (الف) تا چه حد بايد اجازه داده شود كه اصال ايدئولوژي مسلط  مي
  چه منظوري. در نظر گرفته شود؛ (ب) از چه ديدگاهي، و (ج) به  پذير اعتراض

ي  مثابه چون امري مسلم، به طبيعتا، كساني كه ايدئولوژي مسلط را، هم      
گيرند تمامي  ، درنظر مي»علمي«و » عقالني«طرف يا گفتمان  چارچوب بي

هايي كه شناسايي مفروضات پنهان و ارزش ـ تعهد مستتر در نظمِ  كوشش
كنند. از اين روي،  عنوان امري غيرمشروع، رد مي اند، به حاكم را هدف گرفته

و » طرفي بي«نام  هاي مهم تفكر انتقادي را به آنان بايد كاربست برخي مقوله
شناختن مشروعيت چنين  رسميت چرا كه: بهاعتبار كنند.  بي» علم«

هايي به معناي قبول بررسي ژرف فرضياتي است كه پيشاپيش بديهي  مقوله
ها، البته  معناي پذيرش نتايجي است كه از آن اند، و نيز به تلقي شده

  گردند.  سادگي، ممكن است استنتاج  به
بدست داده  ي خوب در اين رابطه توسط يك مقام علميِ آكسفورد يك نمونه

  ي استثمار اقتصادي افريقا بر اين پاي يي در باره شود كه در نوشته مي
  فشرد كه: مي

   
گران باشد  يي كه مناسب پژوهش استثمار، همانند امپرياليسم، وازه "

نيست، چرا كه براي ديرزماني توسط مفاهيم ايدئولوژيك خلط شده 
  )6(".است

  كند: ر ميدرستي اظها آن گونه كه هري مگداف به
  
از قبيل، براي  -گاني سراسر احساسي گران معموال با واژه پژوهش"

مشكلي نداردند، حتا وقتي كه  -مثال، جنايت، تجاوز، يا سفليس
گاني  آداب و رسوم موجود در جوامع مبادي آداب در كاربست واژه

گان  ي مشخصي از واژه كشند. فقط طبقه اين چنين ابرو درهم مي
گران را متورم  ا، از ديرباز، رگ گردن پژوهشاست كه، آشكار

استثمار «و » امپرياليسم«كرده است. از اين رو، نه تنها  مي
، كه حتا اصطالحات مهمي در فرهنگ اقتصاد سياسي »امپرياليستي

گاهي  گران دانش ي پژوهش برخورد محتاطانه» داري سرمايه«از قبيل: 
  ) 7("كند.  را طلب مي

از هرگونه بحث جدي » امپرياليسم«و » استثمار«نان همين كه مفاهيمي چو
داريِ  سرمايه» پساصنعتيِ«و » صنعتيِ مدرن«ي بين جوامع  ي رابطه در باره
با اقتصادي وابسته، حذف شوند، » جهان سومي«و كشورهاي   رفته پيش

ها گرد  توانند در حلقه ي اجماعِ ايدئولوژيك مي  خودغره به» گرانِ پژوهش«
شان  شده بندي آميز از جدول مفروضات مقوله طور موفقيت آيند و به

اش  چه كه بدون گيروگرفت با نظم حاكم و ايدئولوژي پنهان استنتاج هرآن به
كرد اين است  در عين حال، سود مضاعف اين روي  سازگار درآيد، نايل شوند.

نظر از اين كه  هاي منتقد، صرف ترين عنايتي به بحث كه الزم نيست كم
واهد نظري و تجربي او تا چه پايه از استحكام برخوردار باشد، مبذول ش

زني  وچرا، از طريق نيرويِ تمهيد برچسب چون تواند بي داشت. چرا كه او مي
مفاهيم «عنوان  هايش را به بودن مقوله» خارج از محدوه«كه حكم 

نام  كند، كنار گذاشته شود. و اين همه به صادر مي» شده ايدئولوژيك خلط
وار  گيرد كه معيارهاي آن، چرخش انجام مي» طرف پژوهش بي«اصطالح  به

  شوند. يابي، در نظر گرفته مي عنوانِ استانداردهايِ بديهيِ ارز دوباره، به
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ايدئولوژيِ مسلط بر نظامِ اجتماعيِ مستقر خود را زورمدارانه در تمامي *
هاي  در واقع شيوهكند.  ترين، اعمال مي ترين تا ظريف سطوح، از ناسوده

سطوح گوناگون گفتمان ايدئولوژيك  ها  گوناگوني وجود دارند كه از طريق آن
توان برخي از  در دادوستدي متقابل قرار ميگيرند. در اين ارتباط، مي

ها و  ب فكران دوران پش از جنگ را بياد آورد كه در كتا مشهورترين روشن
و  چپبين » منسوخ«كه تمايز كردند  شان استدالل مي هاي آكادميك بررسي
كند.  روي معنايي افاده نمي هيچ به«   رفته پيش«سياسي در جوامع  راست

گان افكار  كننده كاري رود، اين ايده توسط دست چنان كه كامال انتظار مي هم
طور گسترده در  ياري نهادهاي فرهنگي به عمومي مشتاقانه پذيرا گشت و به

يمن  اشاعه داده شد. به» معييني«ئولوژيكي هاي ايد خدمت منافع و ارزش
گان  ، ارجاع به نماينده»عوامانه«و » متمدنانه«چنين برخورد متقابل بين 

عنوان  به چپگان  ارجاع به نماينده  زمان ، و هم»معتدل«عنوان  به راست
  )8، و از اين قبيل، مرسوم شد.(»دگماتيست«، »بنيادگرا«، »افراطي«
ايدئولوژي حاكم از مكان بسيار ممتازي براي فهمي،  طور قابل به 

گذاري  ارزش -تواند معيارِ مشروعيت نزاع تواند يا نمي چه مي كردن آن مشروط
در نظر گرفته شود، برخوردار است، چرا كه كاملن نهادهاي فرهنگي و 
سياسي جامعه را در كنترل دارد. ايدئولوژي حاكم قادر است از زبان 

نادرست يا سواستفاده كند، زيرا در خطر افشاي عام ي  صراحت استفاده به
ي غالب بر نيروها و هم  خاطر رابطه آن ناچيز است؛ هم به قرارگرفتن 

كه در موضوعات مورد مناقشه توسط مدافعان نظم  يي استاندارد دوگانه
   شود. حاكم بكارگرفته مي

شد كه ي جديد، حكومت بريتانيا بر آن  دادن تنها يك نمونه براي بدست
هايِ آموزشي تحت عنوان  جوانان بدون شغل را براي پيوستن به يكي از طرح

زير فشار قرار دهد ــ كه در واقع آموزش بسيار » موقعيت براي جوانان«
كاران بود:  به بي» پيام«اش  كرد، اما، هدف اصلي ناچيزي ارائه مي

ين اجتماعي، كه شان، مزاياي تام گي شان از تنها راه گذران زنده كردن محروم
بحث  ي عمومي به طور قانوني واجد آن بودند. وقتي موضوع در عرصه به

ي  جانب اعالم كرد كه مسئله به ي حق گوي دولت با قيافه گذاشته شد، سخن
» تشويق«كه هدف فقط  كسي در كار نيست؛ بل» تحت فشار قراردادن«

شده است. (  فراهم» موقعيت«گيري از مزاياي اين  جوانان بدون شغل به بهره
هاي  گونه كه اعالم كردند كه جلوگيري از برخي از برنامه درست همان

كه  ندارد بل» سانسور«ها ـ هيچ ربطي با  سي ــ و حتا برخي از كتاب بي بي
) اين  . شود مربوط مي» كردن اسناد توسط دولت محرمانه«ي  فقط به وظيفه

مشوقِ «يرناپذير به منظور پرسش كه چرا اجراي يك چنين قانون ذاتا تفس
ماند. و اما  جوانان گزينش شده است، البته، بدون پاسخ باقي مي» آموزشيِ
گي  ي واحد، به ساده ي اعمال استاندارد به دوگونه در يك جامعه در باره

توان واكنش نظام قضايي را در همين جامعه تصور كرد وقتي كه شماري  مي
شان محروم  ي امرار معاش جديد از وسيلهاز همين جوانان، كه توسط قانون 

اند، دست به جنايت زنند و غارت قربانيان خود را با اين استناد توجيه  شده
كه فقط مردم را در  اند بل قرار نداده» تحت فشار«نمايند كه آنان كسي را 

  اند. شان تشويق كرده واگذاري پول و ساير متعلقات
ي ايدئولوژيكي در هركجا در تجلي  نگيزهدار با ا ي جانب استاندارد دوگانه 

شان به  چنان كه خواهيم ديد، بين كساني كه در ادعاي است؛ حتا، هم
يي  گونه تواند به مفتخراند. اين نمي» گي كيفيت در زنده«كردن  گي نماينده

ديگر باشد. چرا كه نظم حاكم ناگزير از گزينش معياري كال متفاوت براي 
شود كه بايد در موقعيت  براي كساني قائل ميخود است تا معياري كه 

و متوليانِ  وضع موجودفرودست قرار گيرند. از اين رو، مدافعان فكري 
توانند اظهارات خود را با  آن مي  كيشي ايدئولوژيك راست» خنثايِ«

راه با  نفسِ ناشي از ايمان به عقل خويش وارونه نمايي كنند و، هم اتكابه
بالمنازع، » شناخت علمي«عنوان  شان، به ت به مخالفانترين حمال ناشكيبانه

ترين گواه از  يِ كم جا بزنند، بدون اين كه در تاييد ادعاهاشان زحمت ارائه
  وار كنند.  خود هم شده را به هاي حذف نظريه

ي  تواند در باره وهوايي است كه، جان مينارد كينز مي در يك چنين حال
ي كامل از كالم، از توهين  با سوءاستفاده ماركس، در حين تاييد پرشور،

هايش  نفع نظرگاه  اش و هم به هم عليه هدف مورد نفرت» گواه«ي مثابه به
  »:كند بحث «گيرد. و اين چنين  بهره 

اش، برفراز و  انجيل   عنوان توانم آئيني را پذيرا باشم كه به گونه مي چه"
دانم نه  نشاند كه مي يرا برم يك كتاب درسي ناب اقتصاديفراسوي نقد، 

منفعت و  براي دنياي مدرن بيكه  مغلوط است بل از نظر علميفقط 
يي را برگزينم كه  توانم اصول اعتقادي ؟ چه گونه ميباشد كاربرد مي بي

را به فراز فرهنگ  پرولتارياي بي، دهد آب را به دوغ ترجيح مي دوش
كيفيت در شان،  اشتباهاتي  نشاند كه، با همه گاني مي  بورژوازي و فرهيخته

رفت بشريت را با خود حمل  اند و يقينا بذرهاي تمامي پيش زندگي
توانيم آن را در  گونه مي كنند؟ حتا اگر ما به مذهب نيازداريم، چه مي

پسر پيدا كنيم؟ براي يك  هاي سرخ فروشي ي كتاب چرنديات آشفته
ت كه غربي مشكل اس فكرِ اروپاي ي آراسته و خوش كرده تحصيل

جا بيابد، مگر اين كه پيشاپيش دستخوش نوعي  هايش را در اين آل ايده
هايش را  كه تمامي ارزش ناك گرَوش،  غريب و هول فرآيند عجيب

  )  9.("است، شده باشد  دگرگون كرده
از قرار معلوم، كينز هرگز به اين صرافت نيفتاده كه ممكن است در 

ـ و در » فكر ي آراسته و خوش كرده حصيلپسرِ ت«يِ اين كشانه هايِ بهره ارزش
وكاستي يا عيبي هم وجود  كم» اروپاي غربي«حد نابخردانه ازخودراضيِ ـ 

اقتصادي  سو با منافع نظام اجتماعي از منظر و هم  داشته باشد. گويا استدالل
هاي بشري را حمل  رفت بذرهاي تمامي پيش«مسلط، براي مدعياني كه 

هايِ مطلقِ  ها و ارزش كلمه اهليت صدورِ گزين كافي باشد كه» كنند مي
ها، را در انحصار خود  تغييرناپذير، در خدمت پاسداري از موجوديت قدرت

  داشته باشند. 
همين ترتيب عمل  فكر سوسياليست به الزم بگفتن نيست كه اگر يك روشن

داري  كاري پولي سرمايه ي دست كند، و با توصيف دستورعملِ كينز در باره
خطر كند، درجا » هاي آبي فروشي علميِ كتاب و پالهاي شبه پرت«عنوان به

زنگ مطرود و بدون سروصداي زياد به ترك  به گوش» گرانِ پژوهش«توسط 
اش در  شود. با اين وجود كينز ــ كه ناداني دنياي آكادميك واداشته مي

گانِ   حدومرزش نسبت توليدكننده طلبي بي ي اثر ماركس فقط از برتري باره
كند پيشي  مندانه غصب مي شرافت» كيفيت در زندگي«تماميِ چيزهايي كه 

» غيردانشگاهيِِ«ي چنين نطقِ آتشينِ  تواند از نتيجه گيرد ــ نه تنها مي مي
تواند در  كه مي اش در امان باشد، بل عليه هدف مورد حمله  متكبرانه و عوامانه

و ابطال نهايي ماركس » علمي طرفيِ بي«ي اعالييِ  چون نمونه عين حال هم
شناسد و نه  داشته شود. زهي خيال باطل كه، از قرار معلوم، نه شرم مي بزرگ

  حدو مرزي.
كشيدن از پذيرش محتواي  هاي اخير، گرايش به پاپس فكران، در دهه *روشن

اند. با نگاهي گذرا به تغيير  ها و مواضع ايدئولوژيك خود داشته طبقاتيِ نظريه
ــ يعني بين 1949و  1917هاي  افياي اجتماعي جهان بين سالفاحش جغر

دادند كه  آغاز انقالب روسيه و پيروزي انقالب چين ــ آنان ترجيح مي
هاي  نفس خود را در راستايِ نه تنها نفيِ موجوديت پديده اعتمادبه

كه حتا در پي  ، و غيره بيابند ، بل»داري سرمايه«، »استثمار«، »امپرياليسم«
هاي كه زماني قاطعانه  بودند (پديده» نزاع طبقاتي«، و »طبقات«نفي 

  كنند).  اش مي كوبان از دور خارج مصاف مطلبيدند و اكنون پاي به
يي براي چنين ترفندهاي ايدئولوژيك دفاعي  كينز، كه خود هيچ استفاده

طور دائم بر هر  اش را به نداشت، كامال متقاعد از اين كه نظم حاكم كنترل
طور واقعي اهميت دارد حفظ خواهد كرد، بدون نشاني از ترديد  چه كه به آن

  كند كه:  با اعتماد به نفس متكبرانه اعالن مي
شود،  كشيده مي پيش ي طبقاتي مبارزهبه اين ترتيب وقتي كه پاي "

پرستي شخصي و محليِ هر كس  ام، مثل وطن پرستيِ شخصي و محلي وطن
لوم حال، در پيوند با چيزهايي قرار دارد كه ديگر، جز متعصبان ناخرسند مع

عادالنه و با معنا  مننظر  چه به توانم توسط آن گذرد. من مي ام مي در پيرامون
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بورژوازي من را در طرف  طبقاتي جنگهر حال  است متاثر شوم؛ به
  ) 10.("خواهد يافت فرهيخته

دارانه  از اين رو، كينز مشخص و آشكارا موضع ايدئولوژيك شديدن جانب
اش را،  ي نظريه دهنده هاي جهت نسبت به همه چيز دارد. اگر اكنون ما اصول

بندي  ي كامال متعهدانه فرمول چنين نظرگاه ايدئولوژيكي كه بر بنياد يك
هاي آكنده از  بيني رغم پيش يافت كه، به شده است، در نظر گيريم در خواهيم

ل و مشكالتي كه ي مسائ مندانه حل سعادت اش براي راه اطمينان
مجبور  1929 -33هاي  شان را تحت تاثير بحران اقتصادي سال موجوديت

هيچ كجا  تواند ما را به اذعان شده بود، درك عمومي كينز مطلقا نمي به
رفت  ترين جداييِ بين پيش ترين و دگماتيك برساند. چرا كه كينز شكننده

ترمينالوژي او)، و بهبود بنا به  »ي اقتصادي مسئلهحل  راه(«مادي/ توليدي 
هاي آن را، در راستاي امكانات اهداف  شرايط هستي انسان در تمامي جنبه

  كند. شده، عرضه مي آگاهانه برگزيده
       توليد را از نظرگاه بازتوليد عوامانه«او كه فرآيند يِ ماترياليست «

كند،  ينامد توصيف م )مي11»(ماشين اقتصادي«مكانيكي كه خود آن را 
كند كه علم، كارايي فني و انباشت سرمايه  بحث مي  بالي بينيِ فارغ با خوش

)، و نه استثمار استعماري و 12»(اصل ربح مركب«بركت  (كه اين آخري به
اندركارِ حلِ، البته  كشي از مردم بومي آغاز شده است ) دست بهره

يي كه بنا به نظر  مسئله». يِ اقتصاديِ انسان هستند مسئله«، »گامِ به گام«
در نظر گرفته » پزشگي ــ مثل دندان متخصصانموضوعِ كارِ « كينز، بايد 

، »ركود جهاني كنوني«) اگر ما هنوز با مشكالتي، چونان 13شود.(
گريبان  به ) دست14،(»كاري در دنيايي پر از خواست هنجاري بي نابه«

  هستيم، فقط از اين روي است كه:
شتابِ زياد تغييرات [در كارايي فنĤوري] به ما صدمه  لحظهچرا كه در اين "

آن كشورهايي   آورد كه بايد حل شوند. راه مي زند و مشكالت غامضي هم مي
نيستند. ما از  رفت پيشتاز پيشاند كه  طور نسبي از اين مشكالت در رنج به

 . . . . اما اينكاري تكنولوژيك بيبريم. . . عمدتا،  مي  بيماري جديدي رنج
ها به اين  ي اين است. همهگي  شده فاز موقت ناشي از  بدتنظيمفقط يك 

اش را حل خواهد  بشر مشكالت اقتصاديمعنا است كه در درازمدت 
  ) 15("كرد.
رسد كه،  نظر نمي توانيم ببينيم، حديث ايمان ايدئولوژيك به چنان كه مي هم

قولِ  باال جدا  شدن نقل هايي كه ما را از زمان نوشته در تمامي اين سال
كاري در حال رشدمان، از  كنند، چندان تغيير كرده باشد. از اين روي، بي مي

« ناشي از » گيِ شده يك فازِ موقت بدتنظيم«تر از  قرار معلوم، نبايد جدي
يِ بارزِ قرار داشتن در  باشد، كه نشانه» شتابِ تغييرات كاراييِ تكنولوژيك

  است.   »رفت پيشتازيِ پيش«خط 
ــ با اطمينان  1930تواند ــ در سال  تفاوت در اين است كه كينز هنوز مي

كشورهاي «در  طول صد سالي اقتصادي بشر در  بيني كند كه مسئله پيش
نهد  ) با اين وجود، شرايط الزمي كه پيش مي16حل خواهد شد.(» رفته پيش

د در شو ــ كه اعالم مي» بشريت«حكايت از آن دارد كه براي او مفهوم 
  »رفته كشورهاي پيش»   ي اقتصادي است ــ محدود به فرآيند حل مسئله

(اسم رمزهاي كشورهاي امپرياليستي فرادست) » رفت  تازان پيش پيش«و 
 او حكايت دارد.» علمي«است. اين، نيز، از غيرواقعي بودن تشخيص 

ا به فزون بر اين، در راستاي اصول ديرپاي اقتصاد سياسي بورژوايي، كه بن 
كند، كينز  ها ايجاد مي ي انسان را در همه» ي پول انگيزه«آن طبيعت خود 

، با تمامي ي اقتصادي به قصد حل مسئله ما، صريحا،«كند كه  تاكيد مي
ايم. اگر  هامان، توسط طبيعت،  شكل گرفته ترين غريزه ها و ژرف انگيزه
اهد اش محروم خو ي اقتصادي حل شود، انسان از قصد سنتي مسئله

)و با اين وجود، او  از دگرگونيِ مثبتي  كه در  راه است در پيوند با 17».(شد
اش عميقا  ي »ها ها و غريزه انگيزه«ترين  نفس انسان، كه قرار است در دروني

  دهد كه:  چنين داد سخن سر مي متعيين گردد، اين خود طبيعتتوسط 
يي برخوردار نيست، وقتي كه انباشت ثروت ديگر از اهميت اجتماعي باال"

  وجود خواهد آمد. . . . انواع رسوم  گيري در ضوابط اخالقي به تغييرات چشم

  
  

  
  

طور بر  ، بر توزيع ثروت موثراند و همين اجتماعي و كردارهاي اقتصادي
رغم اين كه  ها را، به هاي اقتصادي، كه در حال حاظر آن ها و تنبيه پاداش

كنيم،   ناعادالنه باشند، به هر قيمتي حفظ ميتوانند نامطبوع و   نفسه مي في
ها در ترغيب انباشت سرمايه بسيار سودمنداند، پس، بايد آزاد  چرا كه آن

ها. . . . بايد سپاس  اش فرارسيد، براي خالصي از آن باشيم، وقتي كه زمان
گونه ساعت و روز را در  ما بياموزند كه چه توانند به بداريم آناني را كه مي

را كه   يي داشتني هاي  دوست ي رضايت و نيكي دريابيم، انسانمنتها
زار كه نه  هاي علف از چيزها كام برگيرند، سوسن  واسطه طور بي به توانند  مي
  ) 18("چرخند. خزند و نه گردا گرد خود مي زحمت مي به

  انگيز! چه تاثير گذار؛ چه شاعرانه؛ و چه دل
آسايِ  ي دگرگونيِ معجزه زي در بارهبا نگاهي از نزديك، اما، گفتمان كين

رود در يك قرن يا چيزي همين  سازيِ غريزيِ طبيعت، كه انتظار مي پول
.  آيد بنياد از آب در مي وقوع بپيوندد، گفتماني بي به 1930حدود بعد از سال 

كه   ي حمايتي، و حتا عليه استدالهايي چرا كه كينز، بدون هرگونه زمينه
اظهار كرده بود، » طبيعت«ي اقتدارِ خود  ر در بارهت يي پيش درست لحظه

كند مگر دنياي الوجود  وريس  تواند با تمننيات دل چيزي را راست نمي
كردن  بنشاند، با الپوشاني» هست«جاي واقعيت مسلم  را به» بايد«

  كند. ها ايجاد مي يي كه بين آن ي زماني شان زير ورطه قطبيت
شده، قصد واقعي گفتمان  مذهبيِ واقعي انگاشتههر حال، رستگاريِ شبه  به 

ها بشارت  را به انسان» پاداش نهايي«كينزي نيست. او نويد اخالقي/ مذهبيِ 
شود،  شان به دنياي ماورا حواله داده مي هايي كه بهشت موعود دهد؛ انسان مي

پاداش «ي  اند. او وعده ي آنان زير خاك غنوده چرا كه در طول صد سال همه
ها خواست يك تغيير راديكال ممكن  كند كه آن اين مشروط مي را به» ينهاي

شان  يي نه چندان دور را با تاخير آن به فراسوي طول عمر واقعي در آينده
چيزها گردن  ي نظم مستقر  سودا زنند، و به اين وسيله به واگذاريِ رضامندانه

بازگفت شد، ما  تر درنگ پس از خصوطي كه پيش از اين روي، كينز بي  نهند.
گرداند. و در  روح و آشكارا رازآميزي كه به واقعيت دارد برمي نگاه بي را به

زار ادامه  هاي علف اش پس از تحسين سوسن»ي ترغيب يي در باره رساله«
  دهد:  مي

اما آگاه باش! زمان آن هنوز فرا نرسيده است. براي صد سال ديگر بايد به "
بد مفيد اين كه وب بد است و بد خوب؛ براي يم كه خخود و ديگران بباوران

كاري هنوز  دوستي و رباخواري و محافظه . مالاست و خوب مفيد نيست
ها  هاي ما باشند. چرا كه فقط آن النوع تر بايد رب براي يك كمي بيش

توانند ما را از تونل ضرورت اقتصادي به روشنايي روز رهنمون  مي
  )19("گردند.

و » مفيد«آميزيِ عمديِ مفاهيمِ  د را با درهمگان خو كينز خواننده
دنبال  پردازي انحرافي) به (اصطالح عملي واقعي در زير عبارت» سودآور«
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را متقاعد  ماخواهد  فرستد. او متقاعد شده است (يا شايد مي نخدسياه مي
هستند، كه بايد  تكنيكيمشكالتي » ضرورت اقتصادي«كند) كه مشكالت 

كشيِ اقتصادي محول شوند. در اين  ريت ربا و دندانمدي» كارشناسانِ«به 
از   شده  توصيه» معمولي اما اليق«حال هوا، كينز تاكيد دارد كه كارشناسان 

سرمنزل «، به »تونل ضرورت اقتصادي«طرف او مقرر است كه ما را به بيرون 
طور  اين كه ما خود را به )؛ مشروط به20رهنمون شوند(» رستگاري اقتصادي

همان گونه كه هيچ آدمِ عاقلِ  شروط در اختيار آنان قرار دهيم؛ درست بهنام
گيِ درد توسط  كننده درد صحت خودسپاري به قابليت برطرف مبتال به دندان

چنان از اعتبار نگاه  برد. در واقع كينز آن كارشناسان دندان را زير سوال نمي
ش را با اين كلمات به ا خود اطمينان دارد كه رساله  پزشگ كارشناس/دندان

هاي اليق و  توانستند خود را چونان آدم اگر اقتصادانان مي "رساند:  پايان مي
  )21("بود. پزشگان، در نظر گيرند، محشر مي سنگ با دندان معمولي، هم

سال از موعد مقرر براي رسيدن به  42متاسفانه، با وجودي كه، بيش از       
 رغم  باقي نمانده است، به» صاديرستگاريِ اقت«سرمنزلِ موعود

هايي كه از آن زمان  وري توليد در اين دهه هاي عظيم در بهره رفت پيش
 58ي تونل قرار داريم تا  تري از دهانه ي بسيار بيش گذرد، امروز در فاصله مي

  ) 22سال قبل.(
مشكل «وجو كرد كه  اين كه چرا اين چنين است را بايد در اين رابطه جست

كند در واقع ابدا ناشي از  اش صحبت مي يي كه كينز در باره »اقتصادي
طور خودپويا در زمان مقرر از  ــ كه در نظر او الزاما به» ضرورت اقتصادي«

يي  كه مسئله ــ نيست، بل  رود آميز سرمايه از ميان مي طريق انباشت مسرت
از يي  ) است. چرا كه هيچ اندازهاجتماعي اقتصادي(يا  اجتماعيعميقا 

كردنِ فشارهايِ  تواند حتا براي آغاز به برطرف شده نمي ثروت انباشت
اين سان   اقتصاديِ موجود بسنده باشد؛ به هايِ اجتماعي يِ تعيين كننده فلج

 - انتهاي مجتمع نظامي كه ثروت اجتماعيِ در حالِ افزايش توسط چاه بي
در جهت ارضاي  برانداز، و نه هايِ ثروت صنعتي، و نيز ديگر انواع هزينه

  شود.  نيازهاي انساني، بلعيده مي
ي ما  ) (و در زمانه23طلبيِ برخورد كينزي به مسئله( رغم منزه بنا بر اين، به

كاري  بي«عنوان  چنين چيزي به همين دليل بسيار پر پيرو)، يك به
يي ــ كه امروز بسيار پر  كاري توده  وجود ندارد. چرا كه بي» تكنولوژيك

روشنايي » نه چندان دور«كينز نويد   است، سالي كه 1930از سال تر  شمار
از ميان  شبه يكدر اصول بالقوه   تواند داد ــ مي روز در انتهاي تونل را مي
چهارمين «و » سومين«آفريني جديد  هاي شغل برداشته شود. نه با معجزه

اجتماعي كه يِ   شده كه با يك استراتژيِ آگاهانه برگزيده ، بل»انقالب صنعتي
شده توسط اعضاي جامعه را، در راستاي نيازهاي  كارِ متقبل كاهشِ زمانِ  

  هايِ توليديِ نيرويِ كارِ موجود، در آماج خود داشته باشد. واقعي و الويت
از اين رو، منافع ايدئولوژيكي كه كينر بدون تعارف مدافع آن است حتا 

ناپذير قرار  ي چاره ر مخمصهكشان اقتصادي بسيار اليقي چون او را د دندان
اش ــ  هاي ضروري مفروض در نظرگاه اجتماعي فرض دهد. چراكه، پيش مي

بورژوازي «ي دفاع از منافع  هايي كه از هدف آگاهانه و جسورانه فرض پيش
كند.  ي واضحات محروم مي ــ او را از مشاهده شود  ناشي مي» فرهيخته

بخش  ي تسلي ز در موعظههاي كين رغم تضمين عبارت ديگر، به به
تر  ي تونل نزديك شده در دهانه داده توانيم به نور وعده  اش، ما نمي اقتصادي

 مخالفشويم، حتا تا هزار سال ديگر، فقط به اين دليل ساده كه در جهت 
، و »مفيديت« ي آويختن به ريسمان پوسيده با سوددر حركتيم، از پي 

» كاراييِ تكنيكيِ«بهاي  ني و مادي بهترين منابع انسا كردنِ پر بها ويران
ي اقتصادي  مسئله«ي حل  نينديشيده، و اين همه از طريق اعطاي وظيفه

  كور سرمايه.» ماشين اقتصادي«به » انسان
ي قدرت ايدئولوژي  آيد كه در باره وضوح چنين برمي *از آن چه گذشت، به

اش  موجوديتنفي توان كرد. ايدئولوژي كساني را كه متمايل به  مبالغه نمي
هاي آن  تر از كساني كه آشكارا اذعان به منافع و ارزش هستند كم

ي آن  طور قطع وانمود به وارونه دهد. به دارند تحت تاثير قرار نمي
ي  بيهوده است. باور به اين كه در دنياي امروز ــ يا در واقع در آينده

تر از  بينانه بيني ــ بتوان از دست ايدئولوژي رها شد واقع پيش قابل
ها در  كرد كه انسان ماركس ـ كسي كه فكر مي» آدم متهور«ي  ايده

زمين تسخير  ي ي جاذبه ي قوه ايدهشوند زيرا توسط   آب غرق مي
ايم،  هاي بسياري را شاهد بوده اند ـ. نيست. با اين وجود، تالش شده

» آدم متهورِ«حتا در همين گذشته نزديك، كه پا جاي پاي همين 
اند، با اين حكم كه ايدئولوژي چيزي بيش از يك  آليست گذاشته هايد
كه بايد، از طريق » تخيل محض«ي خرافي، مذهبي؛ يك  ايده

هايِ فكريِ  و تبعيت از شيوه» ي علمي طرفانه بي«آفرينش آثار خوب 
  ، براي هميشه از آن رها شد.»خنسائيت ارزشي«

راه نيست،  كرده تخيل افراد گم ي مذهبي يا در حقيقت، اما، ايدئولوژي خرافه
شده ــ از آگاهي  لحاظ مادي پايدار و تثبيت ــ به يي كه شكل ويژه بل

ناپذير  غلبه ي طبقاتي جامعهمعناي واقعي كلمه، در  اجتماعي است و، به
 عينيطور  شود كه به اش از اين واقعيت ناشي مي است. حضور سمج

شود (و  ساخته مي جوامعِ طبقاتي رِناپذي آگاهيِ عمليِ اجتنابيِ  مثابه به
ها و  هايي از ارزش گردد)، با عطف توجه به مجموعه  دائما بازسازي مي

  ها هاي رقيبي كه كنترل متابوليسم اجتماعي در تمامي جنبه استراتژي
اش را در آماج خود دارند . منافعِ  اجتماعيِ تاريخا پديدارشده و  اصلي

ي آگاهيِ اجتماعي، در تنوع  را، در عرصه تنيده درهم خود  تضادمندانه 
(اما، البته،  خودسامانهاي ايدئولوژيكي نسبتا  گيري از گفتمان چشم

)، كه تاثير پرتواني حتا بر فرآيندهاي مادي بسيار ملموسِ  مستقلرو  هيچ به
  دارند. متابوليسم اجتماعي دارند، بيان مي

اند،  شده ني تقسيمطور درو جايي كه جوامع مورد نظر خود به از آن
شان مواضع خاص خود را، هم  هاي اصلي بايد در ادعاهاي توضيحي ايدئولوژي

ي  مثابه ديگر و هم به استراتژيك با معني براي يك هاي جانشيني  مثابه به
هاي متضاد در هر  ، تعريف كنند. از اين روي، ايدئولوژي»كلِ فراگير«يك 
دهند كه بر  روري را تشكيل ميي مفروض تاريخي آگاهيِ عمليِ ض دوره

وبيش  ، و در واقع كم ديگر در ارتباط حسب آن طبقات اصلي جامعه با يك
شان به يك نظم  گيرند، و از اين طريق نگاه آشكارا در برابر هم قرار مي
  دهند.  ي يك كل فراگير را صيقل مي مثابه  اجتماعي درخور و مناسب به

ي اجتماعي معطوف به  رين نزاع در عرصهت چنان كه بايسته است، بنيادي آن
ي مشخصي  خود ساختار اجتماعي است، ساختاري كه در هر جامعه

دهد، و  ي كردارهاي توليدي و توزيعي را بدست مي كننده چارچوب تنظيم
گي  ساده به  تواند جايي كه برخوردي بسيار بنيادي است، نمي دقيقا از آن

بار  ناپذير و بالقوه مرگ يِ جبران يشيدهدست مكانيزم كور برخوردهاي نيند به
ِ  شدن تر، در واقع، خطر واقعي سپرده شود. هرچه توجه به اين امر كم

يي كه در اختيار رقيبان قرار دارد  هايِ ناشي از قدرت تخريبِ فزاينده فاجعه
  )24تر.( بيش

د توان نظر از اين كه چه نام مدروزي به آن داده شود، نمي چنين نزاعي، صرف
وفصل شود. چرا كه نزاعِ  ) حل25»(خرد نظري«يِ قانونيِ  تنهايي در حيطه به

يِ مسلط كنترل  اش تحكيم و يا، برعكس، نفيِ شيوه ساختاري ــ كه هدف
ي توليد است ــ  شده هاي روابط تثبيت بر متابوليسم اجتماعي در محدوده

اشكال «يابد،  مي محور عملاش را در اشكالِ ايدئولوژيك  هاي ضروري بيان
اش  تاحل نهاييشوند و  ها از اين نزاع آگاه مي ايدئولوژيكي كه در آن انسان

  ) 26».(جنگند مي
كند  چه ماهيت ايدئولوژي را بيش از هر چيز ديگر تعيين مي در اين معنا، آن

نظرات  از نزاع اجتماعي بنيادين ـ  از  طور عملي آگاه شدن بهالزام به 
كه در يك نظم اجتماعي مفروض در برابر يك   هژمونيكهاي  متضاد بديل
عبارت  است. به اش جنگ تا حل نهاييكنند ـ با هدف  آرايي مي ديگر صف

هايِ عمليِ گسترده  ديگر، اشكال ايدئولوژيكيِ آگاهيِ اجتماعي انواع دخالت
كار  رو يا محافظه شان به مواضع پيش سياسي گاه اجتماعي را، قطع نظر از تكيه

هاي متفاوت مستقيم يا غيرمستقيم)، در هنر و ادبيات  حتا به درجه(
  ي اجتماعي دارند.  طور در فلسفه و نظريه همين
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يابي عملي است كه نوع عقالنيت متناسب با گفتمان  *همين جهت
چه كه در آماج نزاع بنيادي قرار  كند. چراكه هرآن ايدئولوژيك را تعريف مي

انتزاعي ( كه   هاي نظري ي طرح مثابه ردد، اما، نه بهروشني بيان گ دارد بايد به
هاي  از همان نوع طرح تري بيشآن هيچ چيز نيست مگر شمار   آمد پي

هايِ  نماهايِ عمليِ موجه و انگيزه يِ راه مثابه كه به نظري انتزاعي)، بل
قبول توسط  هايِ اجتماعيِ قابل يِ موثر در راستايِ كنش كننده بسيج
  مصنوعي).» هاي ايدآلِ تيپ«معيِ واقعي (و نه هايِ ج سوژه

ي طبقاتي منافعِ اجتماعيِ تصوير و  فزون بر آن، تحت شرايط جامعه
طور تضادمند  هاي رقيب نه فقط به شده توسط ايدئولوژي سازي مفهوم

درگيرند كه موضوعات   گونه كه آن درگيرند (كه بدون شك چنين است)، بل
نزاعِ هژمونيك موجود قرار  كليِشان در پوياييِ  عميقا تحت تاثير مكان جزئي

چه كه ممكن است در مقياسِ بسيار محدود يك موضوعِ  دارند. نتيجتن، آن
تواند، وقتي كه در يك  نظر آيد، مي جزئيِ مفروض عقالني (يا برعكس) به

ي كنشِ تاريخن درحالِ تغييرِ  ترِ متناسب، در راستاي حاشيه محتوايِ وسيع
  اجتماعيِ اصلي قرار گيرد، كامال وارونه از آب در آيد. هايِ عامل

هاي  توان از شناخت محدوده ي عقالنيت ايدئولوژيك را نمي از اين رو، مسئله
نفع يا عليه تداومِ بازتوليد نظمِ  هاي بديل به اش استراتژي ، كه درون  عيني

  شوند، جدا كرد.  بندي مي اجتماعيِ مفروض فرمول
معناي سازگاري يا ناسازگاري با برخي از مجموعه قواعد  بهآن چه گفته شد 

شده كه بنا به آن متفكرين خاصي بايد، به مقتضاي  منطقيِ از پيش تعيين
كه، به اين درك اشاره دارد كه  مورد، تحسين يا تقبيح شوند نيست. بل

ييِ ساختاريِ يك نظم اجتماعي معين در مقياس  هايِ پايه گي گونه ويژه چه
سازي از  هايِ اشكالِ بديلِ مفهوم كنند و محدوده ور عرض وجود ميدرخ

هاي ساختاري    نمايند. چرا كه تعيين موضوعات عمليِ عمده را تعيين مي
هايِ موجود كنترلِ  ها نسبت به اهرم مورد نظر، برحسب مكان خاص سوژه

ي رقيب هاي اجتماع متفاوتي در اختيار سوژه هايِ مزيتيِ  اجتماعي، موقعيت
دهد. در عين حال، ارزيابي نزاع ساختاري بنيادي به اين پرسش مهم  قرار مي

اندازه اقتصادسياسي پايدار يا در وضعيت انتقالي  شود كه: تا چه مشروط مي
هايِ كنترلِ اجتماعي تا چه پايه در  است و كاراييِ فرهنگي/سياسيِ اهرم

  ريخي در كل قرار دارد؟ يِ تا مهارِ توسعه هايِ غيرقابل راستاي پويايي
شان و،   ها را، در رابطه با دوران عبارتي، عقالنيت عمل ـ محور ايدئولوژي به

يِ نيروهايِ  درون آن، در رابطه با فازهاي صعودي يا نزوليِ توسعه
شان هستند، تركيب دو موالفه  ها مدافع منافع يي كه اين ايدئولوژي اجتماعي

يِ  شده كه آيا نسبت به شبكه زيتيِ برگزيدهِ م كند: يكي موقعيت تعريف مي
مسلط ابزاري/ قانونيِ كنترلِ اجتماعي در وضعيت ايجابي/ حمايتي است يا 

  گي كارايي و مشروعيت گونه يي، و ديگري چه در وضعيت انتقادي/ نفي
  هايِ موجود كنترل اجتماعي. تاريخن متغييرِ خود اهرم

هايِ ذاتا عملي (كه در يك مقياس  ييناز چنين تع  عنوانِ يك نتيجه به*
هاي   ايدئولوژي روشني قابل تشخيص است)، فراگير زماني و اجتماعي به

كه كردوكارهايِ توليديِ  بندي اجتماعي صورتي  كننده اصلي نشان تعين
گزيند با خود حمل  مي   بر عنوان چارچوب نهايي ارجاع  اش را  به مسلط

نمايي  جانبه وارونه طور يك ـ كه اغلب به» آگاهي كاذب«كنند. مورد  مي
شود مصادره   هاشان برآورده مي شود، تا به نفع كساني كه خواسته مي
عمل  از اين آگاهيِ ذاتن معطوف به يي فرودست لحظهگردد ـ  مطلوب  به

معناي واقعي كلمه، مشروط به كثرتي از  ، به»آگاهي كاذب«مورد   است.
صن در متن متناظر با آن شرايط مورد شرايط الزم است كه بايد مشخ

  ارزيابي قرار گيرد. 
  اند. طور دوراني متعيين شده ها در دو معنا به ايدئولوژي
اشكالِ گوناگونِ آگاهيِ  متعارضِيابيِ  ، در اين معنا كه جهتنخست

ي بارزشان، تا زماني كه جوامع به طبقات  اجتماعيِ عملي، در جنبه
عبارت ديگر، آگاهيِ اجتماعيِ  ماند. به ي خواهد چنان باق اند هم شده تقسيم

ناپذيرِ ساختارِ  گيِ آنتاگونيستيِ غلبه دليلِ ويژه عمليِ چنين جوامعي، به
يابيِ  چنين جهت تواند ايدئولوژيك نباشد. (واقعيت يك شان، نمي اجتماعي

 روي با گفتمانِ فرونشانيِ هيچ يِ ايدئولوژي به شده متعارضِ تاريخا  متعيين
)) ايدئولوژي حاكم در تضاد نيست. چرا كه ايدئولوژي حاكم بايد  بخشي ((آرام

مراتبيِ قدرت مستقر و دقيقن به منظور  انداز و منافعِ روابط سلسله ـ از چشم
كل » گاني منافع همه«نام  اش زير  بخشيدن به ادعاهاي هژمونيك مشروعيت 

  ) باشد.» روي ميانه«و » وحدت«جامعه ـ مطلوب 
نزاع اجتماعي بنيادي، كه نشان  گي خاص ويژه، در اين معنا كه و دوم

هاي مختلف تاريخي دارد، از  هاي رقيب در دوره اش را بر ايدئولوژي نازدودني
گيِ تغييرِ دورانيِ ـ و نه بر  گيرد: ازطرفي، از ويژه دو واقعيت سرچشمه مي

عي جامعه و، از كردوكارهاي توليدي و توزي ـ    ي كوتاه مدت يك شالوده
طرفي ديگر، از نياز متقابل به تحت كنترل درآوردنِ پرسشِ بنياديِ تداومِ 

ي فرهنگي/ سياسي،  اقتصاد اجتماعي و مبادله  يِ سابقن مقبولِ تحميلِ شيوه
ي تاريخي تحليل  فزآينده در جريان توسعهطور  چنان كه آن ((شيوه)) به هم
شود؛ با  برقرار مي طور دوراني بهپرسشي  هاي چنين رود. متناظرن، محدوديت مي
جلوي صحنه راندن اشكال نوين چالش ايدئولوژيك، در پيوند نزديك با  به

   ييِ متابوليسمِ اجتماعي . ترِ ارضايِ ملزومات پايه رفته هايِ پيش گيريِ راه شكل
آگاهيِ ي  مثابه ها به بدون شناخت تعيين دوراني ايدئولوژي

ها  آن  ، ساختار درونيامعِ طبقاتياجتماعيِ عمليِ جو
  ها)) كاملن ناشناخته باقي خواهد بود.  ((ايدئولوژي

يدئولوژيكي اساسا متفاوت  ا اين وجود، بايد بين سه موضع ا ب
  . تفاوت قائل شد

كند، فوريت  نخستين نظم مفروص را با تفكري غيرانتقادي پشتيباني مي
امي تا چه پايه متناقض و نظر از اين كه چنين نظ نظام مسلط را ـ صرف

گي اجتماعي گزينش و  خود زنده افق مطلقعنوان  ساز باشد ـ به مسئله
  كند. تجليل مي

ي آن توسط متفكراني مثل رسو عرضه شده است، تا  دومين، كه نمونه
از  يي شكل ويژههاي  گيري موفق به افشاي غيرعقالنيت ي چشم اندازه
كند،  م كه آن را از ديدگاه نويني رد ميهنگا نابه  يِ طبقاتيِ نسبتن جامعه

، اما، از طريق تعارضات موقعيت اجتماعي خود او ـ ايضن  گردد. نقدش مي
  شود. تر ـ نقض مي رفته همان اندازه متعيين از طبقه، گيرم تاريخا پيش به

پذيريِ تداومِ تاريخيِ خود افقِ  و سومين، بر خالف دو موضع پيشين، امكان
يِ  عنوانِ هدف مداخله دهد، در حالي كه، به رد سوال قرار ميطبقاتي را مو

  بيند. تدارك مي  عمليِ آگاهانه، حذف تماميِ اشكالِ تعارضِ طبقاتي را
شدنِ  ترين نوع آگاه طبيعتن، در تمامي تاريخ تفكر تا به امروز، حتا سرراست

يِ تقابلِ هايِ ساختار تواند تحت تاثير محدوديت عملي از نزاعِ بنيادي نمي
يِ  طبقاتي نباشد. فقط نوع سوم ايدئولوژي است كه حتا، تحت شرايط جامعه

تواند حتا اقدام  شده، مي شده، در افقِ آگاهيِ اجتماعيِ تقسيم طبقاتيِ تقسيم
  به رفع تنگناهايِ توليد شناخت عملي كند. 

 است كه، در  در اين ارتباط، درنظرگرفتن اين بينش ماركسي حائز اهميت
بايد »  transcendenceفراروي «ي  يِ تاريخي، مسئله مقطعِ كنونيِ توسعه

، ي طبقاتي در معناي واقعي كلمه فراسوي جامعهعنوان ضرورت رفتن  به
از  نفع نوع ديگري ي طبقاتي به از جامعه نوع خاصيو نه فقط فراسوي 

از نياز توان  اين معنا نيست كه مي همان سنخ، طرح گردد. اين طرح، اما، به
مند، در  منسجم و توان ايدئولوژيي يك  مثابه به تصريحِ آگاهيِ اجتماعي به

هاي توليديِ  جهت هدف استراتژيك بازسازيِ جامعه، در راستاي توانايي
يِ يك كنشگرِ جمعيِ مشخص، چشم پوشيد. چرا كه پرسشِ  شده سركوب

نهاييِ نزاعِ  گي جنگ تا حلِ گونه عمليِ درخور، مثل گذشته، عمدتن، چه
  بنيادي با فتح عمود ساختارِ كنترلِ متابوليسمِ اجتماعي خواهد بود.

» آزاد از ايدئولوژي«از اين روي، اين تصور كه تئوري سوسياليستي بتواند 
اش را در  باشد، و به اين گردن نهد كه تئوري سوسياليستي بايد موضع

» گفتمانِ تئوريك«لِ يك يِ انحصاريِ مقبو هايي تعريف كند كه از حيطه ترم
كردن است.  سالح  پوچ تخطي نكند، در واقع استراتژي از خود خلع

تواند در دستان دشمني ايفاي نقش كند كه در  يي كه فقط مي استراتژي
و » علمي«، »طرفي بي«، »گاني وفاق همه«عنوان  نمايي موضع خود به وارونه
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ع بسيار جدي را دنبال مناف» داري ايدئولوژيك آزاد از جانب«حقيقتن 
گي  كند. موضوع بر سر روياروي قراردادن علم و ايدئولوژي در يك دوگونه مي

ها از ديدگاه تاريخيِ  كه تثبيت وحدت عملن ممكن آن مطلق نيست بل
 يِ سوسياليستي است. پروژه

  
  ها:  پانوشت

بر كتاب گفتار طوالني است كه مزاروش  ي بخش مستقلي از پيش اين نوشته ترجمه - 1
  نوشته است. م 1989خود در سال » قدرت ايدئولوژي«
2 - Word Finder’Thesaurus of best- seller WordStar Program  
دست، بخشنده،  يي، روادار ؛ گشاده رو، ريشه رفته، وسيع، آزادانديش، پيش پيش:ليبرال - 3

بسنده، بخشنده، سرريز، باز؛ فراوان، وافر، فراخ، زياد،  ودل قيافه، دست آزاده، سخي، خوش
  حدوحصر، آكنده. وپاش، بي متعدد، وفور، پرريخت

گر،  قريحه، فروتن، محجوب؛ حساب نابرانگيزاننده، ساكت، متعادل، آرام، خوش: كار محافظه - 4
جو،  دارنده؛ كناره پيرايه، كارگزار، ممسك، نگه نگر، مقتصد، بي جو، آينده اقتصادي، صرفه

  دار. خود
  هنجار يي، نابه دافراط، افراطي، بنيادگرا، بنيادگرايي، هار، متعصب، ريشهح:انقالبي - 5
، امپرياليسم: از عصر استعمار تا زمان كنونيداف از كتاب  قول از هري مگ نقل -6

  148، ص 1978يويورك،  ريويو، ني مانتلي
  148  -9ماخذ باال،  - 7
، و نيز »فكران روسي روشن«و  »فكران فرانسوي روشن«صورت  اين تقابل در كشور ما به - 8
  تجلي ايدئولوژيك يافت. م» متمدنانه«و » جهان سومي«
، ي ترغيب هايي در باره رساله)، منتشرشده در 1925» (بازديدي كوتاه از روسيه«كينز،  - 9

  300، ص 1963نُرتن و كمپاني، 
  319ص ، ي ترغيب هايي در باره رساله)، 1925» (آيا من يك ليبرال هستم؟«كينز،  -10
  319، ص ي ترغيب هايي در باره رساله )،1926» (پايان اقتصاد آزاد«كينز،  -11
از غارت استعماري بريتانيا  »ربح مركب «يي بر اساس  كينزعقالنيت تقريبن ناباورانه -12
  ي استدالل او: دهد. اين است نحوه دست مي به

شود.  پاند حدس زده مي 000,000,000,4گذاري خارجي بريتانيا امروز تقريبن  ارزش سرمايه
كند. نيمي از آن را براي مصرف به كشور  درصد عايد ما مي 5/6اين درآمدي با نرخ 

ربح مركب براي انباشت در خارج   درصد، به 3و4/1ي ديگر را، تقريبا با   گردانيم و نيمه برمي
ته است. براي اين كه سال ادامه داش250گذايم. چيزي از اين قرار تا اين لحظه براي  باقي مي

از  1580ريك در سال  گذاري خارجي بريتانيا را تا ثروتي كه فرانسس دي من رد آغاز سرمايه
ام [كه البته اشكالي ندارد، چرا كه اسپانيا آن را از مستعمرات  سرقت برد دنبال كرده اسپانيا به

فت. اين را وي در ي انگليس را گر پاند دست ملكه000/40دزديده بود]. . . تقريبن  خود
وانت كمپاني  گذاري كرد ـ كه قرين موفقيت شد. با سود كمپاني لي وانت سرمايه كمپاني لي

هاي بعدي انگليس را  گذاري گذاري گرديد؛ سودهاي اين شركت عظيم سرمايه هند شرقي پايه
لغ بر درصد ربح مركب تقريبن با 3و4/1شده، با نرخ  پاند انباشت 000/40تشكيل داد. اكنون 

شود، و امروز در  هاي مختلف مي هاي خارجي انگليس در زمان گذاري ارزش واقعي كل سرمايه
گذاري خارجي ما است،  پاند، كه بنا به برآورد من برابر سرمايه 000/000/000/4واقع به مبلغ 

به كشور آورده  1585ريك در سال بنا بر اين هر يك پاندي كه فرانسس دي  شود. بالغ مي
هاي  امكان(«چنين است قدرت ربح مركب.  پاند بالغ شده است. اين 000/100اكنون به است 

  )361 -2، ص ي ترغيب هايي در باره  رساله، »مان اقتصادي براي فرزندان فرزندان
ها آورده شده است  كه در حمايت آن» شواهدي«، و »ها استدالل«چنين  ي اين با مطالعه

بخندد يا به اين واقعيت كه برخي » علمي «ز ژرفش داند كه به اين سطح ا شخص نمي
نفس يك  توانند آن را واقعن جدي بگيرند بگريد. كوري ايدئولوژيك حاكي از اعتمادبه مي

  تر تجلي يابد. پرده تواند از اين بي فكر اصلي بورژوا نمي روشن
   373ماخذ باال، ص  -13
  359ماخذ باال، ص  -14
  364ماخذ باال، ص  -15
  خذ باال، ما - 16
  366ماخذ باال، ص  -17
  369 -70ماخذ باال، ص  -18
  372ماخذ باال، ص 19
  373ماخذ باال، ص  -20
  ماخذ باال، -21
 22انتشار يافته است امروز فقط  1989با درنظرگرفتن اين كه كتاب مزاروش  در سال  -22

  ي مانده است. م سال به موعد مقرر براي رسيدن به انتهاي تونل ضرورت اقتصادي كينز باق
23- self- absolving گردد كه در مورد آن  در اين نوع برخورد موضوع طوري طرح مي

  كاري نتوان انجام داد.
اش، به واگذاري   هاي غربي را، در وجه ايدئولوژيك شايد بتوان اوضاع امروز دموكراسي -24

  توضيح داد. م هاي كور بازار، بخشا،  نسبي سرنوشت اين نزاع بنيادي به مكانيسم
اصطالحي است كانتي كه سعي در ارزيابي  theoretical reason» خرد نظري« -25

دارد. در كنار آن » هستند«، يا آن گونه كه »سكون«، وضعيت »بودن«چيزها در وضعيت 

» شدنِ«گيِ  گونه است كه به چه practical reason» خرد عملي«اصطالح متناظرش 
  پردازد. م چيزها مي

گفتاري بر اداي سهمي نسبت به نقد اقتصاد سياسي                                                  اركس، پيشم - 26
27- partial issues         (موضوعات جزيي)  

* 

  
  

  ! يك آنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ دوگانه
  

  عباس هاشمي                            
   

از ديروز به پايگاه ما منتقل شده اند . امروز  ،)1(سيمين و زهره  خشايار،
دومين روز اختفاي اين سه رفيق بسيار جوان است . اختفائي كه از سر 

) را نيزبراي آموزش تئوريك رفقا  چشم 2حادثه تحميل شده است. منصور(
ي "ساله سيتاريخ  "ي جمعي       مشغول مطالعهاند و  بسته به پايگاه ما آورده

) عضو جديد پايگاه نيز مدتي قبل زير ضرب 3. مريم(بيژن جزني هستند
رفته و مجبور به اختفا شده است. يك ماه است نقش خواهر من را در پايگاه 

صبا و حسين دو حسين است .  "همسر توجيحي"كند و         ما بازي مي
  )4(د.انصبح از خانه خارج شده ، براي اجراي قرار ماپايگاه  عضواصلي

هاي تيمي          حوالي ظهر زنگ خانه به صدا در مي آيد. مردها در خانه   
نيستند. با اعالم آماده باش، مسلسل را از درون  و    سر كاررفتهظاهر          روزها به

به مريم مي گويم  در را باز كند. پسر  .دارم          اشكاف سالح و مهمات بر مي
  :پرسد       كنند. مي       ى صاحبخانه است كه در طبقه دوم زندگي مي      ساله 18-19

  حميد آقا هستند؟...پيچ گوشتي داريد ؟  -
در را مي بندد. نگاه ترديد آميزي به  و دهد        مريم به او جواب منفي مي

به  تواند امري عادي باشد. پس دوباره        كنيم. مسئله در عين حال مي          هم مي
شوم. مريم هم به كارش         گردم و سر ميز كارم مشغول نوشتن مي هال برمي

  ادامه ميدهد. 
به  كنار در،  . جائي كه من در آن نشسته ام، مقابل در ورودي خانه است

ي        تا سقف، شيشه وبرد     كه به طبقه ي باال راه مىاست  ييعرض پاگرد راهرو
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به اطاق اولي راه دارد و  ،درست پهلوي در ورودي ،. يك درداردمات ُمشَجر 
از چوب و  –درِ اطاق دوم، چسبيده به آن است. اين دو اطاق با دري تاشو 

  شوند.         از هم جدا مي –شيشه 
ايم كه رفقا  اي آويخته و به جايش پرده ايم        امروز اما اين دررا باز گذاشته

. در يك  طرف پرده، اند"چشم بسته"ديگر چرا كه با يك همديگر را نبينند؛
يعني در اطاق دوم، رفقا خشايار، سيمين و زهره هستند و  آنطرف يعني در 

منصور نشسته  است. به جز من فقط منصور سالح كمري دارد  اطاق اول،
است و مشغول تدارك  "مسئول روز "كارآمد.  مريم        آنهم سالحي كوچك و نا

  ارهاي روزانه. نهار و رتق و فتق ك
از اند و        مات وهم مشجر  ها          آشپزخانه به كوچه پنجره دارد؛ اما اين شيشه

شود بخشي از اطاق اول محسوب            مىا آشپزخانه ر شود.        كوچه ديده نمىاينرو 
اي يك و نيم  اطاق مجزا شده و فاصله چوب و شيشه ازاز ديواري  كرد كه با
جنوب،  رو به ،هر دو ،ا كوچه ايجاد كرده است. اطاق دوم و هالمتري ب
يات حتوان     از پشت آن مىاي سراسري دارند از آهن و شيشه كه              پنجره
 ي شرقي و غربي جدا          كه با ديوارهائي كوتاه از دو همسايه ي را ديدكوچك
اي         گذرد . خانه               ي جنوبي مى يهاز حيات خلوت همسا ،اما ،شود. راه فرار       مي

  شود.        ي پشتي باز مى       اش به كوچه           كه درب حيات
دوباره سرم به كارم مشغول شده است كه صداهائي از پشت در و 

كند. احساس مي كنم سه نفر         را جلب مي هائي از پشت شيشه توجهم         سايه
 هاي           هلحظ :اند. احساسي قوي به من مي گويد ها ايستاده       ر وروى پلهپشت د

  . يستخوبي در پيش ن
فكر كنم . گويم: اين در زدن مشكوك بود مي رسانم و         مي مريمخودم را به 
  چند نفر پشت درهستند . ايم.           محاصره شده

گويم آماده شو.  كار بايد بكنيم؟ ميپرسد: چ        منصور با رنگي پريده مي
دارم كه  آورد... پرده بين دو اطاق را بر مي       از جلد كمري در مي را اش  سالح

رفقاي پشت پرده هم در جريان قرار گيرند. آهسته و با خونسردي به رفقا 
اول از همه راه  .گويم ممكن است لو رفته باشيم و به پايگاه حمله كنند مي

بعد در دست هريك از سه مهمان يك سيانور  ودهم         شان مي       نشانفرار را 
هاي پايگاه را كه           نيز سيانورم را در دهان گذاشته و پول مگذارم. خود            مى

هاي اضافي   ازنارنجك .كنم        اي است، بين رفقا تقسيم مي                مبلغ قابل مالحظه
هم  را يكي  .به مريم و يكي را به منصور را دهم، يكي        خشايار مي يكي را به
به همه چيز طبق طرح   .دارم        دهم. مسلسل را بر مي      م جا مىبند خوددر كمر

  ام. دفاعي عمل كرده
چرا كه  .كنار من است، برايم از هرچيز مهمتراست كه پيت دو صفر

ى رفقا در               كروكي انبارها و قرارهاي سازماني همه اسناد مهم، ى   دانم همه      مي
 تا يمبه همين جهت پيتى پر از بنزين را هم كنارش گذاشته ا .آن قرار دارد

  دست دشمن نيفتد.  به ه حمله شد، هيچ چيزكچنان
تو گوئي آنها منتظر بوده اند ما آماده  .دوباره زنگ خانه به صدا در مي آيد

  اين همه، يك يا دو دقيقه بيشترطول نكشيده است.گرچه  شويم؟
شوم. منصور نيز رو به         بي سرو صدا گلنگدن مي كشم و آماده شليك مي

ها زياد است. به           داند كه خطر شليك اين نوع سالح      زند. مي        ديوار گلنگدن مي
كشد، يك ساواكي  ى قفل را مي      گويم در را باز كند . تا دستگيره مي         مريم

كوبد و مريم          قدرت تمام خودش را به در مي يوزي به دست، با سرعت و
افتد . همزمان، ساواكي دومي كه او نيز يوزي در دست        مي پشت در گير

ي مسلسل من          با شتاب وارد اطاق دوم مي شود و درست روبروي لوله ،دارد
شليك كنان  .كنيم       درنگ به او شليك مي      گردد. بي ند و برميز       خشكش مي

كند يكي         مي "گل"اش        كند سالح        كند .منصور تا به او شليك مي فرارمي
  كشد. بي فايده است .        مي گلنگدندوبار

اي كه توي هال است مي بينم كه ساواكي  در آينه ،از الي در اطاق جلو
. در اطاق را كمي بيشتر باز استلي كنار در اطاق دوم كمين كرده او

برم و او را به         كنم؛ لوله ي مسلسل را به سمت اش بيرون مي         مي
اي         گريزد . لحظه       فرياد كشان و شليك كنان مي )5(0رگباركوتاهي مي بندم.

 خيزد.              بالفاصله صداي رگبار مداوم از كوچه برمىشود. اما                     سكوت برقرار مى

با يك حركت سريع تا دستم را دراز ميكنم در خانه را ببندم. زن صاحبخانه 
كشد، با ديدن مسلسل دستى من         ها وحشتزده سرك مي      كه از باالي پله

  را بسته ام.  ) حرفش تمام نشده در6حميد آقا؟! ((اي واي)  گويد:        مي
رفقا در حال باال رفتن  از ديوار روبرو هستند. خشايار حتى يكبار از ديوار 

اما از جايش تكان  مريمسمت شرق به خانه همسايه رفته و بازگشته است. 
سرپا  كه  شگفتابردارد. اما قدم تواند        خورد. تيرخورده است و نمي        نمي

به حيات با خود پيدا نيست. او را اش        در چهره "امطلقگلوله  دردايستاده و 
آن را كف اطاق و روي پيت دو  .برم. برميگردم. پيت بنزين را برميدارم       مي

و لرزاند         كشم. انفجاري مهيب خانه را از بن مي      كنم. كبريت مي        صفر خالي مي
كشد و همچون شوكي الكتريكي                انگار دستي نامرئي مرا به درون آتش مي

  )   7اندازد .(            مرا به ترس مى
كند كه رفقا از ديوار عبور كنند.         منصور هنوز در حيات است و كمك مى

 تكانتواند مريم را     بينم منصور هر جه زور ميزند نمى       نوبت مريم است. مي
. ست، مريم چاق و سنگين استمنصور هر چه الغر و تركه اي ا. دهد

بگويم: رفيق اگر از اين  او هخواهم ب            كشد. مي        در اينجا هم سر ميشيطنت 
من و منصور  درگيري جان سالم به در برديم،  حتماً خودت را الغر كن و يا

م ه كانديداكه رفقا به هنگام عضوگيري به وزن  دهيم            به تشكيالت پيشنهاد 
  ! توجه داشته باشند

با تالشي فراوان مريم را از ديوار باال مي كشيم. حاال همه به حيات خلوت 
اند و در           به ما چشم دوخته             ها با حيرت         همسايه. ي همسايه وارد شده ايم       خانه

ما  ":گويم       كنند. مي       اند، بازمي       مان  نگشوده          اي را كه تاكنون به روي         شيشه
اند. ما فوراً از       ساواكي ها به خانه ي ما حمله كرده .چريك فدائي خلق هستيم

  !  "شويم؛ ببخشيد.       خانه ي شما خارج مي
سرپا  .است تواند گام از گام بردارد؛ انگار سنگين تر هم شده             مريم نمى
ل كبسيار خونسرد است. من اما با دو مش ولي تواند بايستد.                        هم ديگر نمى

اين ها  .حمايل ندارد ام       م. هم كمربندم نامناسب است و هم مسلسلا        مواجه
مانع از آنند كه بتوانم مريم را از مهلكه دور كنم. منصور هم خيلي ضعيف 

يكباره ام كه نمي توانيم رفيق را با خود ببريم!             الجثه است. تازه متوجه شده
ي زندگي         ما طبق آئيننامه : افتد       بر دوش من مي اي بس سنگين       وظيفه

رفيق زخمي را زنده به دست دشمن ندهيم. تمام  كهچريكي موظف بوديم 
ي       ممكن نيست. مخمصهكند.  كه همراهيخواهم        مي كنم و از او         مي را مشتال

حسين  ي رفقا خسرو و         خاطره ! رفيقت را بايد بكشي ... ! غريبي ست
) همچون روز برايم روشن است كه اگر 8(شود...       در ذهنم زنده مي حقنواز

اورند. در چهره اش چيزي       زنده بدست دشمن بيافتد دمار از روزگارش در مي
عضوگيري او  ي       افتم كه درباره   بينم .ياد دفاع صبا مي       جز خونسردي نمي

گفت: شما برويد .عجله كنيد       ست... فقط مي       گفت: رفيق پرانگيزه اي        مي
  ؟اما مگر ساده است... .حال بايد او را بكشم ...

ضامنِ مسلسل را از روي رگبار به روي  هر چه هست جاي تعلل نيست. 
گذارم و ماشه را          ي مريم مي         ي مسلسل را بر شقيقه           لوله. برم         مىتك تير 

  چكانم، شليك نمي كند.         كند. دوباره مي       چكانم. عمل نمي        مي
  شما برويد.  برويد، من سيانورم را در دهان دارم. مطمئن باشيد! :گويد      مي

 )9ِكشَم .( ِبِِِِِكشَم ؟ نمي را امگويم: كُلت              مي خودم بايك آن 
ي همسايه وارد  ده متري سوم        گذاريم و همگي از در خانه مي   مريم را 

ي بهمن ماه است.      شويم. نيمه         خيابان محمد رضا شاه در فرح آباد ژاله مي
   تهران سرد و زمين پر برف است .

اند.به چه و به        در حال تيراندازي همچناندر ده متري باالئي ها   ساواكي
كنند؟ بيم آنكه صبا و حسين وارد كوچه شده با شند و با       كه تيراندازي مي

  آنها درگير، ازذهن و دلم ميگذرد.
ي شرق        دو اتومبيلِ عابر، در دو نوبت  خودمان را از منطقه از استفادهبا  

  )10رسانيم . خانه اي در شهر آرا.(       ن  و جائي امن ميبه  غرب تهرا
زده شان         شگفتزير نگاه  مانده ام و دري همسايه    من اما هنوز در خانه 

است.نگاه ا  كردهام . منصور انگار حس        نكشتن مريم ياكشتن و  ى          در انديشه
كند و حتمن بيش از همه به        ش پر از نگراني ست. به همه چيز فكر مي
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خودش را كه چون كودكي  ! همين را ديده است البد  در من هم ! مريم
ي من است.        اش زير چانه        چسباند. موهاي فرفري        نمايد به من مي       معصوم مي

گويد:         مي اش          ى شمالى   و لحني مهربان ولحجه اهگن باكند و        محكم بغلم مي
چنان به كشتن و نكشتن غرقم و اينكه  !"جان ما را تو نجات دادي رفيق"

ام.نگاهش        نشنيده او راانگارحرف  آيد كه             مان مى         ناكشتهي           زخمي چه بر سر
زيباتر  اش        ندلبخ. " تي جان قربان "گويم:       . مياعتناء بمانمگذارد بي        اما نمي

آنكه بداني و بفهمي        بي شايد كه شود  و با چنين خنده اي زيباست       مي
را  خانه  شوي و به عنوان آخرين وظيفه، عالمت عدم سالمتي       سبكبال مي

ي خيابان محمد رضا شاه،       كه همانا ضربدرىست بر تير چراغ برق شكسته
، در سريعترين زمان به انجام آدميمت در ارتفاعي به بلنداي قا

  )11رساني.(       مي
                                                 

  : پا نوشت ها
شاهي است و رفقا سيمين و زهره دو         خشايار، نام سازماني جعفر پنجه =1

رفقا عباس هوشمند و غزال تيم ضربه اي كه  آنها به خاطر .خواهر او هستند
و يا به  - و ردي كه به خانه ي مادر پنجه شاهي برده بودند آيتي خورده بود

 بطور موقت  به پايگاه ما منتقل شده بودند و مجبور به اختفا -عكس
خشايار از نخستين رفقاي  سيمين و زهره بعدن به شهادت رسيدند..
وقتي فهميد چاره چيست،  61درسال  بود كه"گرايش سوسياليسم انقالبي "
ل از همه پيشتاز شد و راه خود را رفت. دريغا كه جنبش كارگري ايران قب

او از طريق احمد  اين رزمنده  صميمي و شريف خود را از دست  داد.
عطاالهي كه خانه ي مشتركي را لو داده بود  به دام افتاد و با خوردن سيانور 

به چنگ  گرفت و نگذاشت اين جان عاشق جان خود را گهدر همان دام
  مزدوران جمهوري اسالمي بيافتد  .

از زندان آزاد  56در سال  او .منصور، نام سازماني رضا غبرائي است -2  
اش        به دليل توانائي نسبي تئوريك برغم نداشتن آمادگي هاي رزمي شد و

مركزيت سه نفره ي قبل  فورن عضوگيري شد و در مدتي كوتاه به عضويت
ي مركزي سازمان  اكثريت و            عضو كميتهقيام  . بعد از درآمد 57از قيام 

(مثلن نوشته هاي رفيق  ي كار( اكثريت) بود . به گواهي اسناد       سردبير نشريه
 ى كار اكثريت،       اي در نشريه        با انتشار مقاله در ارتباط اكبر شالگوني و...)

ي مقاله       خواهد نويسنده          ىاسداهللا الجوردي طي تماسي با فرخ نگهدار ازاو م
مزبور را به او معرفى كند. نگهدار، رضا غبرائي را به عنوان سردبير نشريه و 

فرستد. بازهم اسناد (نوشته هاي يكي از        نه نويسنده مقاله، به مسلخ مي
دهند كه خود رضا غبرائي و چند تن ديگر       اعضاي ك م اكثريت) گواهي مي

در زندان  67اين تسليم و تحويل بوده اند .  رضا غبرايى در سال  مخالف
 .اوين اعدام شد

 به باور من رضا غبرائي به رغم اين كه به اكثريت پيوست،از نوعي سالمت
برخوردار بود كه به احتمال زياد براي رهبري اكثريت  اخالقي و شرافت رفتار

شرفي  آن دوره اش، گر را همكارانماجرا اين ابعاد مزاحمت آفرين بود .
معلوم  به درستي آنگاه زگو كنند.مي بايد با  ،بايسته در خويش سراغ دارند

كجا سر  شد كه اصرار فرخ نگهدار براي تحويل او به الجوردي ازخواهد 
 چشمه گرفته است .

مريم نام سازماني فردوس ابراهيميان است كه سومين عضو ثابت پايگاه  -3
ي تحت          ه صنعتي بود. او بر اثر ضربه به شاخهما و دانشجوي دانشگا

مجبور به اختفا شد. از همين رو هنوز آموزش هاي  ،رفيق يثربي مسئوليت
هاي        الزم را براي زندگي چريكي نديده بود.اما بدليل كاراكتر جدي و انگيزه

 . ه شدعضويت پذيرفتاش به        ولورفتن انقالبي بس
يبرم كه كوتاهي اين رگبار ناشى از هوشمندي من در بعدن پي م  -4

مناسب از فشنگ نبوده است . سالح من هم پس از دو رگبار گل        استفادي 
كرده بود. يعني بر اثر گرم و سرد شدن لوله ي سالح، كاليبر آن تغيير 

ر لوله گذارد گلوله هاي بعدي رد شوند . در نتيجه يك گلوله د       كند و نمي      مي
  كند.        گير مي

پس از ضربات  با كفايتزاده از رفقاى قديمى و از مسئولين  صبا بيژن - 5
است. او دربازسازى سازمان نقش كليدى داشت. همرزم رفيق  1355سال 

به  53شايگان در سال  فيقمرضيه اسكويى و مادر شايگان بود كه با گروه ر
تبريز و سمپات رفيق بهروز سازمان پيوستند. حسين چخاچى از رفقاى 

            زاده و بهنام اميرى              همراه با صبا بيژن 1356سال  پايانارمغانى بود كه در
 روتعجب اين زن ازآن -6كشته شد به دست مزدوران ساواك  دوان در تهران
مردي بسيار خوب و  : چهرهاز من در ذهن داشت ديگريبود كه چهره 

و....  بود ى ثروتمندش پشت كرده          ه خاطر وى به خانوادهعاشق همسر كه ب
و دور ساده زيست توجيحاتي بود كه صبا براي عادي جلوه دادن  لبتهاينها ا

  خانه و بي ارتباطي ما با خانواده به گوش زن همسايه خوانده بود.از تجمل 
ش گزار پس از درگيري،رفقائي براي بررسي به محل حادثه رفتند - 7  

ند. ا شيشه ها ذوب شده حتي كرده بودند كه خانه با تمام وسائل سوخته و
پولي را  ،ما نامه اي به صاحبخانه فرستاديم و ضمن ابراز تاسف از اين واقعه

 كرديم و تصريح نموديمكه پيش ايشان داشتيم، معادل خسارت ارزيابي 
مشابه هم پس يك كار آن را خواهيم پرداخت.  باقي ما چنانچه كفايت نكند،

ي بود كه از اين در گيري انجام داديم و آن پرداختن مابقي قسط تلويزيون
اين رفقا شنيده از مغازه اي در همان محل خريده بوديم . ه خودبراي توجي

 رابودند كه در خانه گردي پس از حمله درحاليكه رفيق مريم سيانورش 
ت ساواكي ها او را به زده بود در زير همان تختي كه پنهان بوده اس دندان

  رگبار بسته اند .سياهي شديد چهره ي او را نشان تاثير سيانور دانسته بودند. 
پايگاه ما بود،  دو صفر پيت ست كه ازجمله اسنادي كه در             اين نيز گفتنى

محل تردد رفقا صبا و حسين در همĤن روز بود. كه معموالً هر كس ازهر 
ه كچنان تا ترددش را بنويسدمحل كرد ميبايست حوالي       پايگاهي خروج مي

  تحقيق كنيم.دربارة ماجرا ضربه خورد از آن طريق بتوانيم  
دستور  "در روايتي به نام را " حسين حقنواز "تجربه ي تلخ رفيق -8

علي اكبر " ام، درسفر مشتركي با رفيق        پيش از اين نوشته" تشكيالتي
شهد اتومبيل شان بر اثر خستگي رفيق جعفري كه از تهران به م "جعفري

كند. رفيق جعفري به        راننده بود، از جاده منحرف و به دره اي سقوط مي
شدت زخمي و امكان گريختن نداشته است. به دستور خود رفيق جعفري و 

حسب وظيفه، رفيق حقنواز با شليك گلوله نمي گذارد رفيق زنده دست  بر
   اما از آن پس دچار نوعي افسرده گي شد "سين حقنوازح. " دشمن بيافتد

رفيقي نازنين كه طعم شكنجه وزندان را  بگويماين را نيز بد نيست  -9
اگر من جاي  !ببين هاشم  " را شنيد گفت: باال وقتي روايت ،چشيده است

مريم بودم و زنده به دست دشمن ميافتادم، اول يك فحش به تو ميدادم بعد 
مسئله اين نيست كه خود را جاي مريم و آنهم زنده ي . " ... ابه ساواكي ه

مريم بگذاريم .زنده ي مريم گفت شما برويد .اگردر جا وموقعيت من بوديد 
    جه ميكرديد ؟ 

 پس از اين ماجرا . گزارشي از اين درگيري در نشريه ي داخلي  -10   
بود. رفيق كه به گمانم آخرين نشريه ي منظم داخلي  سازمان  نوشتم

  . او در اين يادداشت،نگاشت خشايار هم در همان شماره يادداشتي انتقادي
 طرح كرده بود كه ارزيابى و  به گونه ايبا راننده غير قاطعانه  را برخورد من

شدم. خوشبختانه اوچنان نيك نهاد        به قهر متوسل ميبايد  در صورت لزوم
اي پس از قيام، با كمي خجالت به بود كه خيلي زود يعني، درست در روزه

خواهم من گفت: رفيق برخورد من اشتباه بود و اين انتقاد ازخود را كتبي 
من به جاي او  چيزي بنويسد.  حاال باره اين دراو  كهاجازه نداد  قيام نوشت

و ريز ما جرا را در زير دارم.         نويسم و يادش را گرامي مي      پس از سي سال مي
 : ممياور

ايم  كه يك  نرفته از خانه ي همسايه كه خارج شديم .هنوز بيست سي قدم
كنار  ،ش را مي گيرم. خودم جلويرسد.  جلو       مي سرپيكان تعليم رانندگي 

. به راننده ميگويم: ما نشينند       مي صندلي عقبروي راننده و رفقا پشت سر، 
سريع  .ما حمله كرده اندساواكي ها به خانه ي  .چريك فدائي خلق هستيم

مايل نيست كه به تر بران تا از منطقه دور شويم!  زمين برفي ست و راننده 
 ام.. مسلسلم را كه تا كنون زير كُتَم در بغل گرفته سرعت اتومبيلش را براند
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 اعتنايى به حرفمگويم: لطفاً قدري سريعتر برانيد.        گذارم و مي       روي زانو مي
با  پياده شو ! ميگويد: يا مان را عوض كنيم.       ميگويم: بايست جاي.        كند                   نمى

زند كه        طوري حرف مي .ماشينم را نميدهم .خورم      اين ماشين نون مي
ميفهمي انگار جانش به ماشينش بند است. به يكي دو خيابان باالتر كه 

شوم و به يك بنز قهوه اي رنگ كه در حال            يسر تقاطع پياده م ،رسيم      مي
دهم . راننده مردي ميان سال، آراسته و بسيار مؤدب        عبور است، ايست مي

 ،است. تا ميگويم به ماشين شما نياز داريم؛ ما چريك فدائي خلق هستيم
به او شود و با احترام ماشينش را در اختيار ما ميگذارد.        فوراً پياده مي

كنيد. محترمانه سر       تان را پيدا مي      ميگويم: ساعاتي ديگر آنسوي شهر ماشين
 .به پا ندارد كفش دهد. من هم متقابالً لبخند ميزنم. يكي از رفقا     تكان مي

شوند به سرعت       ايستم. دو رفيق پياده مي      كفش ملي مي فروشگاهنزديك يك 
ايقي بعد به خانه ي يكي از نزديكان در شهر آرا مي دق .خرند       كفشي مي

با تاكسي بر  .و ماشين را دورترها پارك مي كنم ميگذارمرسيم. رفقا را 
سر راهمان به  ، درهركدام از ما موظفيم بهنگام بازگشت به  پايگاه ميگردم.

د نگاه كنيم. وعالمت سالمتي پايگاه كه معموالً برستون يا ديواري زده ميش
يار را براي زدن عالمت عدم سالمتي پايگاه به محل عالمت /تيري خشا

فرستم. با اينكه فاصله دور است        شكسته در خيابان محمد رضا شاه/ مي
قرار  فردا ي آنروز برمان با صبا       سريع عالمت ميزند و بازميگردد.  تماس

  ميشود .
به چاپ  1356 دوم بهمن  ي ديگر كه در نيمها در كيهان، يا جريده

كشتن دختر و به شود. ا  منعكس مى بني احمد پان ايرانيستسخن رسيد، 
اى از اين   است كه گوشه بدينگونه كند و         اعتراض مي سالح،        دانشجوي بي

  شود.        ماجرا برمال مى
ست كه پس ازاين واقعه انتقادي از سوي رفقا به عملكرد من نشد.  گفتني
 مورد تشويق قرار گرفتم ويكي از بهترين سالح هاي سازمان، با دوبر عكس 

خشاب اضافي يكي بيست فشنگي وديگري چهارده فشنگي، در اختيارم قرار 
  گرفت. 

البته سواي انتقاد خشايار ، يك انتقاد از خود نيز مطرح گرديد. انتقاد از خود 
بندم بوجود من مربوط به بي توجهي ام نسبت به اشكالي بود كه در كمر

آمده بود كه ميبايست فوري درستش ميكردم. اما گذاشته بودم در برنامه ي 
ظاهراً فقط به خروج فكر كرده بودم كه در كه درستش كنم.  بعد از ظهر

آنروز خروج نداشتم. اما فكر در گيري را كه هر آن محتمل است نكرده بودم. 
را به رفقا نشان نداده بوديم. انتقاد البته وجود داشت مثالً اين كه راه فرار 

  ت.چون اين اولين چيزي بود كه هر تازه وارد به هر پايگاه بايد ميدانس
گذرد . گرچه بارها به اين نوع         سي و سه سال است از اين واقعه مي =11

همه ام، اما همواره چونان حوادثي بسيار كه بر ما گذشته،         ها انديشيده       حادثه
زئي طبيعي از كل زندگي پر تالطم چريكي و انقالبى دانسته ام .اخيرن ج را

دوست و دشمن  را به مرور آن دوره و انقالبيون آن  جوشش هائي  كهاما 
   را ضروري كرده استبراين رويدادها   زمان واداشته . تامل

ر تئات بازيگر صحنه ييك  ي پيكار همانند       به گمانم انقالبيون در صحنه   
به دالئلي بازيگر ماند كه         چنين وقايعي در مبارزه به اين مي  .كنند       عمل مي

 قطع شود. آنگاه  "سوفلور "ياد ببرد و ارتباط اش با  متن نمايش نامه را از
به گمان من عملكرد او در چنين هنگامه اي بيش از هر زمان  كند؟       چه مي

هايش هستند. زيرا در نبود متن و  ها و قوت   ، ضعفمعرفتديگر خصلت نماى 
، اين توش و توان واقعي بازيگراست كه با ندائي از درون  در "سوفلور"نداي 

رساند. به همان گونه كه رفيق         هم مي آميزد و نمايش را به پايان مي
اى ماندگار     ي        خويش نقطه "ساعت"و آن زنِ تهي دست، "چادر" با  *زيبرم

  ديكتاتوري شاه گذاشت زشت چهره زندگي زيباي خويش وبر
رفيق زخمي  كند و       به صحنه ديگري بازگرديم: وقتي سالح عمل نمي 

كه نقش  "آئين نامه"ميگويد: شما برويد و من سيانور در دهان دارم، 
زيرا چنين وضعيتي  .ندارد دستور العملي كند ديگر         را بازي مي "سوفلور"

از اين پس اين خود فرد است كه بيش از هر پيش بيني نشده است إ در آن 
كند. و در اين لحظه ديگر اين         زمان از درك  و دريافت هاي خود حركت مى

گويد چه بايد كرد و چه نبايد كرد           نداى درون اوست كه حكم مى كند و مى
ومبين  اصالتى ند محسوب ميشو"نمونه اي"از همين رو اين نوع عمل ها  !

وجدان فرد را جايگزين مقررات جمعى  "واقعه"منحصر به فرداند؛  چرا كه 
 كرده است. 

ست  قطعه شعری »ش مسخ نيارست كرد رخساره ايست كه توفان« *
  از احمد شاملو که برای زيبرم سروده است.

 جهان به پا صياد اي خانواده و انزلي بندر در 1323 درسال زيبرم، رفيق
 -در تهران -پس از سربازي دركتابخانه اي صياد  شيالت بود. ها اشت سالگذ

چهل به چريكهاي فدائي خلق پيوست در  اواخر دهه ي مشغول به كار شد.
در محاصره ي دشمن 1351داد  مر 28در  .عمليات بسياري شركت جست

ت پيش از همه اهالي خانه را به زير زمين هداي اي پناه برد. به خانه .افتاد
از زن صاحبخانه چادري خواست و ظرفي  تا مهماتش  كرد تا آسيب نبينند .

بابت اينها پولي به زن داد ...يك فشنگ براي خودش  را به سينه بندد .
 هيچ از او اما ساعتش را خرد كرد تا نگهداشت ما بقي را نثار دشمن كرد .

  مزدوران نيفتد . ستبد
*  

  
  

  
  

  شب؛ هزار و يك
  فرهنگ ما روايت عشق در

  
  اسد سيف

  
شب زندگي مي كنيم.  هاي هزار و يك هاست كه با داستان ما ايرانيان سده

مشكل بتوان كسي از ما يافت كه داستاني از اين مجموعه در ذهن نداشته 
گوي ما  قصه "شهرزاد"هاي دراز زمستان  ها در شب باشد. مادران و مادربزرگ

ود تا همين صد سال پيش آگاهي ها. ما خ بودند در روايت اين داستان
ها آن را به عنوان يك اثر ادبي به ما  چنداني از بنيان آن نداشتيم. غربي

ي آن كه تا كنون در ايران موجود بود، ترجمه  ترين نسخه شناساندند. كامل
شاه صورت  شش جلدي عبدالطيف طسوجي بود كه به دستور ناصرالدين

شب امسال در ايران منتشر  و يك گرفته بود. سرانجام نسخه كامل هزار
   )1(شد.
اثر آندره  "شب اي بر هزار و يك مقدمه"زمان با انتشار اين اثر، كتابِ  هم

هايي توسط جالل ستاري منتشر شد.  ميشل نيز با ترجمه و افزوده
شب در زبان فرانسه از آن آندره ميشل است كه  معتبرترين متن هزار و يك

  انند.ترين متن مي د آن را كامل
ها و پريان، داستان  هاست در كنار جن شب داستان زندگي انسان هزار و يك

سحر و جادو و دين، داستاني كه عشق در آن به حيله ممكن مي گردد و 
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گرند. دام براي مردان مي گسترند تا اسيرشان كرده، كام از آنان  زنان حيله
ه و مي به صبح مي ها را با ساز و تران ست كه شب برگيرند. داستان مرداني

رسانند، به دنياي دور سفر مي كنند، به عشق زنان گرفتار مي آيند، فريب 
كه؛ تقدير چه  اند و اين آنان مي خورند، نرد عشق مي بازند، منتظر حادثه

  برايشان در پيش دارد.
شب داستانِ زندگي زنان است در جهاني مردساالر، زناني كه  هزار و يك

جا  روي و يا مكارند. آن گار، باهوش، ساحره، كنيز، پريمادر، معشوقه، پرهيز
كه به راه رسيدن به هدف ناتوان باشند، به حيله توسل مي جويند، مكر به 

پا مي دارند. اگر به حيله متوسل نشوند، مردان  عشق مي آميزند و فتنه به
كه  روزگار بر آنان تلخ مي گردانند. مكر نهايت هوش آنان است و جالب اين

تر از مردان. در اين اثر هرگاه خرد ناتوان گردد، حيله و سحر و  موفقند، موفق
  جادو به كار مي افتد.

شب داستان زنان خيانتكار است، زناني كه شوهر مي فريبند و يا  هزار و يك
  مي كشند تا به معشوق برسند، زناني كه عطش شهوت دارند. 

ي  ا را به آني از يك نقطهه شب ساحران و جادوگران انسان در هزار و يك
اي ديگر مي كشانند، دريا خشك مي گردانند، سيل جاري مي  جهان به نقطه
ها را به شكل انسان در مي آورند.  ها را به هيئت حيوان و حيوان كنند، انسان

گدا و فقير به آني ثروتمند مي شوند و ثروت در يك لحظه دود مي شود و 
ب پرندگان سخن مي گويند، حيوانات فكر ش به هوا مي رود. در هزار و يك

هم  ها نظارت دارند. از دل خاك در يك چشم به مي كنند و بر رفتار انسان
اي نابود مي شود. در  زدن كاخي سر بر مي آورد و لشگري عظيم به اشاره

اي و يا يك قالي از شرق به غربِ عالم  شب مي توان بر بال پرنده هزار و يك
  شكم ماهي دريايي پشت سر گذاشت.پرواز كرد و يا در 

شب پيرزنان عجوزه نام دارند، بدسگاالني هستند كه ساحري  در هزار و يك
 ها هايي كه جن هايي پليد، عفريته مي كنند و قدرتي مافوق بشر دارند. انسان

ها خيرخواهانه  ها واسطه نيز هستند، گروهي از آن به خدمت دارند. عجوزه
تا عاشق و معشوق به وصل برسانند. (داستان  نيرنگ به كار مي گيرند

ها به ذات اما پليدند، مردان و زنان پارسا مي  النفوس) عجوزه اردشير و حيات
  خورده) فريبند. (دختر تازيانه

اي بر زندگي خويش  اند و اراده ست كه برده شب داستان كنيزاني هزار و يك
اده مي شوند تا مورد ندارند، خريد و فروش مي شوند، خدمتكارند، هديه د

ها.  برداري جنسي قرار گيرند. كنيزان به اسير گرفته شدگانند در جنگ بهره
اي از آنان بسيار باهوش و  در ميان آنان شاهزادگان هم يافت مي شوند، عده

  آگاهند. (خداوند شش كنيز)
ها راه مي  ها زيبا و باهوشند، از بهر آنان جنگ شب شاهدخت در هزار و يك

داناياني هستند كه گره بسياري از مشكالت، حتا براي پدر و يا شوهر  افتد.
مي گشايند. در اين اثر، زيبارويان داناياني هستند آگاه. (انوشيروان و دختر 

شب همه  دهاتي) پنداري زيبايي با هوش در رابطه است. زنان هزار و يك
  ها از علم نيز بهره دارند. اي از آن نشين نيستند، عده خانه

اي تغيير شكل مي دهد.  شب جهان به اشاره در دنياي رؤياوشِ هزار و يك
سحر و جادو نه تنها اشخاص، اشياء را نيز دگرسان مي كند. در اين دنيا 

چيز دگرگون مي شود، بي  چيز، جز فكر آدمي، در استحاله است. همه همه
ثابت و  ها بر محور فكري واحد و كه ذهنيت انسان دچار تحول گردد. قرن آن

  مردانه پشت سر گذاشته مي شوند.
ست كه نمي  هايي شب رؤياهاي فروخفته و سركوب شده ذهن آدم هزار و يك

جا كه عقل ناتوان  توانند در تعريف هستي به تعبيري ديگر دست يابند. آن
هاي هزار و  است، ذهن رؤيا مي سازد تا حقيقت ديگري بيافريند. داستان

، حقيقتي كه با افسانه و سحر و جادو مي كوشد شب همين حقيقت است يك
شب اصل  جهان هستي را معنا كند. رسيدن به بخت و اقبال در هزار و يك

است. زندگي سخت مردم هميشه اميد در آنها پرورانده تا آرزوها را در ذهن 
  به پرواز وادارند.

ي شب كاربردي ندارند. در دنياي قوانين طبيعي و اجتماعي در هزار و يك
ها به ذات خويش تغييرناپذيرند، شاهزادگان و اميران  چنين متغيير، انسان

ايام فقير. هر شخصي همان  هميشه فرمانروا خواهند ماند و فرودستان پيوسته
نقشي را در زندگي بر عهده دارد كه بايد داشته باشد. الگوها قراردادي عمل 

  كان جوالن مي يابند.هاي مختلف ام مي كنند. رفتارها ثابت است و در فرم
شب عشق را يك روايت بيش نيست، در الگويي ثابت و  در هزار و يك

تغييرناپذير به كام مردان پيش مي رود. زنان ابزار لذت آنانند. هر زني كه 
نخواهد و يا نتواند به مرد لذت ببخشد، احكام آسماني، قدرت قاضي، قانون 

گر شانس آورد تنبيه مي شود و يا حكومت و سحر و جادو به كار مي افتند، ا
به حيوان بدل مي گردد، در غير اين صورت همان به كه سنگ گردد و يا 

  نابود شود:
پيري مي گويد كه اين غزال دخترعم اوست، جادو شده، كنيز و پسر مرا نيز 
هم او جادو كرده (حكايت پير و غزال) در همين داستان بازرگاني گوساله 

ديگر (پير و استر) پيري تعريف مي كند كه اين استر  شده است. در حكايتي
زن او بوده است. البته جرم زن خيانت به شوهر است. ابتدا زن شوهر را سگ 
مي كند و سپس شوهر به كمك ساحري ديگر دگربار انسان شده، زن 

  خويش استر مي گرداند.
شده است، مردماني كه جانشان را  شب حكايت مردماني مسخ هزار و يك

ارزشي نيست، اگر بخت ياري كند و كشته نشوند، ماهي مي شوند و يا سنگ 
ها هيچ انساني نمي تواند براي فرداي خويش  و حيواني ديگر. در اين داستان

ها گرفتارند.  انگيز حادثه اي از پيش طرح كند. همه در گردونه شگفت نقشه
ان محدوديت سان كه شكوه و جالل را در اين اثر عظمت است و زم به همان

حد و حصر بر ممكنات حاكم مي شود. انسانِ  نمي شناسد، بيم و اميد بي
ست پويا. شهرزاد هزاران سال مي تواند به همان شكلي  ايستا مبهوت جهاني

كه هست، داستان بيافريند و به شاه لذت ذهني و جسمي ببخشد و جهان را 
  سرايي خويش سحر كند. با داستان

پايان  ها و بدها در آن در جنگي بي ست كه خوب ييشب دنيا هزار و يك
هاي  ها همه رفتاري يكسان دارند، بدها نيز. ويژگي زندگي مي كنند. خوب

ها فاقد خصوصيات فردي هستند.  عمومي كه كنار گذاشته شوند، انگار آدم
چون مفهوم عشق، الگويي  هاي عاشقانه، رفتار و پندارِ عاشقان هم در داستان
ها پيروي مي  ها نيز از كليشه چنان تكرار مي شوند. حتا زيبايي همهستند كه 

هاي مختلف خود را تكرار  ها و شكل پنداري زن و يا مردي در لباسكنند. 
  اند. شكل مي كند. در اين اثر قهرمانان هم

كه عشق و  داري، بل شب شاهان و حاكمان نه در بند مملكت در هزار و يك
اند.  سان كه دوست دارند خلق كرده اثر، شاهان را آناند. مردم در اين  عاشقي

شاهان خوب در برابر شاهان بد قرار مي گيرند. (داستان عجيب و غريب) 
  عنصر خوب و خير در برابر عنصر بد و شر.

شب قصه روايت مي شود تا مرگ پس زده شده. (داستان سه  در هزار و يك
  پير)

اري واحد و رفتاري مشابه دارند. شب زنان همسانند، همه گفت در هزار و يك
مردان نيز. با اين تفاوت كه زنان افكار و آرزوهاي خويش از نگاه مردان بر 

  ي آرزوها در اين اثر براي مردان است. زبان مي رانند. به روايتي ديگر همه
ست كه آرزوهاي عوام در آن شكل  اي هاي عاميانه شب داستان هزار و يك

است. شايد به اين علت كه شخصيت فردي در آن داستاني به خود گرفته 
سان هستند. نمي توان افراد را به  ها هم جايي ندارد و همه به سان توده

ها  چون آدم ها در سطح مي گذرند و هم خصوصيات آنان بازشناخت. داستان
فاقد عمق و درون هستند. در اين اثر باورهاي عمومي، آسماني و احكام 

  ها بازگفته مي شوند. ناخالقي در تنِ داستا
اي عرب (مسلمان)، ايراني و يا هندي  هاي استوره شب اسير نگاه هزار و يك

هاي  ها. به روايتي ديگر؛ اين اثر بنيان در دادوستد است و يا تلفيقي از اين
شب نمي تواند يك تن باشد،  فرهنگي منطقه دارد. خالقِ هزار و يك

هايي به آن افزوده و يا  زماني داستان اي كه در هر فرهنگ و ست افسانه متني
طي تاريخ گرداگرد جهان گشته و از هرجاي "از آن حذف شده است. اين اثر 

اسالميزه "پس از آمدن اسالم، در جهان عرب  )2("نشاني بر خود بسته است
اين اثر در سفر خويش  )3("هايي از اسالم آراسته شد. ها و مثال شد، به فرم



  
     مقاالت و .....

  107ي  آرش شماره
 

٢٨٩

 )4(يي رومي (يوناني و بيزانسي) نيز بر آن افزوده شد.ها به غرب، داستان
عناصر هندي و ايراني و يهود و يوناني و بابلي و مصري و "شب از  هزار و يك

نوشته شده است.  "نيز عناصر كامالً عرب به دست استاداني ناشناس و گمنام
  بر اين اساس تاريخ تدوين آن را نمي توان معلوم كرد.

شب دغدغه اخالق و وجدان ندارند، سرنوشت خويش  هاي هزار و يك آدم
مختوم مي دانند و آن را مي پذيرند. از رفتار پهلواني در آن خبري نيست، 

  ها در آن ديده مي شود. اگرچه قهرماني
شب داستان به گروگان گرفتن و اسارت داوطلبانه شهرزاد است  هزار و يك

كه شهرزاد تمامي هوش و ست  در چنگال عفريتي به نام شهريار. آوردگاهي
توان خويش به كار مي گيرد تا اراده به خشونت را در شاه متوقف سازد. 

  شهرزاد به ظاهر با تقدير سر جنگ دارد ولي در واقع سرسپرده تقدير است.
ست كه راوي آن زن  شب نخستين كتابي در تاريخ ادبيات جهان، هزار و يك

  است.
ر شب را با دختري باكره به صبح ست كه ه شب داستان شاهي هزار و يك

ها را مي  مي رساند و سحرگاه به خاطر خيانتي كه زنش در حق او كرده، آن
كشد. شهرزاد، دختر وزير او، داوطلبانه نزد شاه مي رود. به پدر مي گويد: 

مرا بر ملك كابين كن يا من نيز كشته شوم و يا زنده مانم و بال از دختران "
بازي، مرگ  ي كوشد در حرمسراي شاه، با قصه و عشقاو م "مردم بگردانم.

حكايت شهرزاد و شهريار...داستان سرشت غريزي "خويش به تعويق اندازد. 
  )5("ست. و حيواني و وجدان اخالقي آدمي

اي را به زني آورده بامدادانش همي بكشت و تا سه  هر شب باكره"شهريار 
ين سه سال بيش از هزار به روايتي ديگر در ا "سال بدين منوال گذشت.

  دختر قرباني عقده شاهانه شدند.
در اين  شكي نيست كه شهرزاد رفتاري شجاعانه دارد. اين شجاعت را اما 
مي توان تجزيه و تحليل كرد. ترس نيز در شرايطي مي تواند موجبِ بروز 

  شهامت گردد. 
ود. گفته مي شود كه شهرزاد خود داوطلبِ حضور در خوابگاه شهريار مي ش

او از پيش مي داند كه شهريار پس از كام ستاندن، وي را خواهد كشت. مي 
كوشد تا در كنار شور لذت جنسي، از قدرت نقالي خويش بهره گيرد و اجاقِ 

  زندگي گرم دارد.
سان كه قهرمانان و پهلوانان  مي توان چنين رفتاري را قهرمانانه يافت، آن

و يا در دفاع از تاج و تخت شاهان پيشه مي استوره و تاريخ به راه رفاه مردم 
هاي بر مي خيزند. شهرزاد كوشيده است تا چرخه  كنند و به جنگ پليدي

جنايت متوقف نمايد، و دختران وطن از شمشير مرگ برهاند. مي داند اگر 
 جنسي با لذت موفق نگردد، خود به كام مرگ دچار خواهد آمد. آگاهانه لذت

ها كمك  كالم ذهن به لذت تن مي آرايد، از افسون واژهذهن در مي آميزد، 
  مي گيرد و در نهايت به مقصود رسيده، به موفقيت دست مي يابد.

خوابه شدن با پادشاه كه  مي توان در اين رفتار ماجراجويي را نيز ديد. هم
نيافتني باشد و يك افتخار،  ست مقدس، مي تواند آرزويي دست موجودي

رگ نهفته باشد. مگر آنان كه به زير احكام آسماني عمر هرچند در پي آن م
و يا  "گناه"مي گذرانند، نمي دانند كه لذت جنسي در شرايطي مي تواند 

به همراه داشته باشد و به مرگ پايان يابد؟ با  "رسوايي"باشد،  "حرام"
همه خطر به جان مي خرند و لذت را انتخاب مي كنند. لذت جنسي  اين

ست كه انسان در زندگي از برايش، از هستي خويش  هايي لذتيكي از نادر 
  ها نيز باشد. مي گذرد. به خوابگاه شاه رفتنِ شهرزاد مي تواند در همين مايه

مي توان در وجود شهرزاد قهرماني ديد كه مي تواند الگو باشد. مي توان او را 
  اي خانگي و مطيع. اي بود كه برده شد، برده بزدل يافت. آزاده

 -نه دختر-شب كه برده جنسي شاه بود، سه پسر  هرزاد پس از هزار و يكش
گاه هستي پسران بهانه و واسطه كرد تا اجازت تداوم  براي شاه زائيد، آن

 "مكر زن"ها را نمي توان  ي اين زندگي خويش از شاه طلب كند. آيا همه
است. شب از مكر زنان زياد سخن رفته  هاي هزار و يك دانست؟ در داستان

  مكار يكي از صفات زنان است در اين اثر.

شهرزاد جسارت مي كند، از شاه چندين بار طلبِ بخشش مي كند تا در 
جسارتم را ببخشيد، مي "ترسي كه سراسر وجود او را در بر گرفته بگويد: 

  "خواهم از شاه تمنا كنم....
طلبد، مي  "زندگي"كه اجازت براي  شهرزاد از شاه نه كاخ، نه ثروت، بل

مادر  كه بي هم نه براي خويش، به خاطر لذتي كه به شاه بخشيده است، بل آن
نماندن سه پسري كه براي شاه زائيده. شهرزاد نمي تواند حتا يك لحظه 

  بينديشد كه شهريار به او جان نبخشيده كه حال قصد ستاندن آن دارد.
وكار دارند، شيفته ها، آنان كه با ادبيات سر شب، غربي در نگاه به هزار و يك

اند. به ساختار داستاني آن توجه  نويسي، فرم و ساختار آن شده هنر داستان
دارند، چيزي كه بسياري از نويسندگانِ جهان را شيفته خود كرده است. 

هاي كنجكاو  سان كه در اين اثر روايت شده، ذهن توجه به زندگي مردم، آن
ها اما عاشق شهرزاد  يرانيمردم غرب را به خود جلب نموده است. ما ا

هستيم. زني مطيع، گوش به فرمان، مادري خوب، شجاع تا آن اندازه كه 
شوهر اجازت دهد. همسري مهربان كه به صرف رضايت شوهر،به اين بهانه 
كه زندگي به كام او خوش گرداند، وارد حرمسرايش مي شود. شهرزاد 

دن خويش چيزي بگويد و كه از كام ستان ست كه كام مي بخشد، بي آن زني
هاي  يا اصالً اين موضوع برايش مهم بوده باشد. هدف سيراب كردن هوس

سان كه اگر ارضا نشود، همسر به تيغ  بيمارگونه جنسي شهريار است، آن
  شمشير خواهد سپرد.

  

  
  

اي در زبان نيست و در اين عرصه هنري ويژه در  شب حادثه هزار و يك
ها  هاي آن سده واندن و يا شنيدن داستانادبيات محسوب نمي شود، خ

موجبِ سرگرمي و تفريح توده مردم بوده است، چنين نيز خواهد ماند. پروازِ 
آنان است كه به زبان خودشان بازگفته مي شود. چگونگي زندگي و  خيالِ هم

آرزوهاي ذهني مردم در آن برجسته است، چيزي كه امروز مي تواند محقق 
ها اما خوشĤيند هر  هم پيوستن داستان تار آن و چگونگي بهكار آيد. ساخ را به
  نويسي عالقه دارد. كسي است كه به تاريخ داستان آن

هاي ناب انسان در آن  پردازي ست. خيال شب شاهكاري جهاني هزار و يك
زمين به اين وسعت در غرب شناخته  انگيز است. هيچ اثري از مشرق شگفت

داستان، موسيقي و ديگر هنرها قرار گرفته شده نيست. موضوع صدها فيلم، 
  است و اين روند ادامه دارد. 
شب (نخستين ترجمه به زبان فرانسه در سال  پس از ترجمه هزار و يك

هاي آن به شكل افسانه براي كودكان  ، بسياري از داستان)6() در غرب1704
رخ بازنويسي شد كه مورد استقبال فراوان قرار گرفت، چيزي كه در شرق 

ها به ترجمه و تنظيم كارهاي غربيان در اين  نداد. در پي اين استقبال شرقي
و  "سندباد"، "بابا و چهل دزد بغداد علي"هاي  عرصه روي آوردند. قصه

هاي  بخش ذهن اند. اين آثار لذت از آن جمله "الدين و چراغ جادو عالء"
  چندين نسل در غرب بوده و هست. 

اند. مردان غربي نيز  به حوادث آن دل خوش كردهدر شرايطي كه عامه مردم 
را مي بينند. اين  "زن شرقي"عاشق شخصيت شهرزاد هستند و در او تصوير 

شهرزاد تنها خوشĤيند مردان شرقي نيست، مردان غربي نيز به او عشق مي 
ورزند. تصوير اروتيك غرب از شهرزاد ريشه در واقعيت ندارد. خيال مرد 

ي آن كه حرمسراها را به ذهن  رقي به شكل پيراستهست از زن ش غربي
هاي  ها نيز در ترجمه هاي عريان آن را ابتدا غربي تداعي مي كند. توصيف

نخستين خويش از اين اثر حذف كردند تا مورد پسند اخالق اروپايي آن 
  زمان واقع گردد. 

گ فرهن"پروا بيان مي شوند و اين ويژگي  ها بي شب توصيف در هزار و يك
است. رعايت اخالق عمومي جامعه ندارد، بدور از سياست و اخالق  "عامه
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پروا و عريان بيان مي شوند. عشق در آثار كالسيك تجربه ناشده  حاكم، بي
  هاي عاميانه به تجربه نزديك است.  است، اما در قصه

ست كه شاهان و طبقه حاكمه را خوش نمي آمد. خليفه  شب اثري هزار و يك
عباسي افتخار مي كند كه در زندگي خويش اين اثر و كليله و دمنه را 
نخوانده است. توده مردم اما آن را ساليان سال در ذهن خويش خويش حفظ 

شاه  ناصرالدينگاه كه به فرمان  اند. در ايران نيز آن كرده و بر زبان تكرار كرده
توسط عبدالطيف طسوجي به فارسي ترجمه شد، نخبگان جامعه آن را بر 

  هايي از آن حذف شد. نمي تابند. به همين علت بخش
آل از زن است، زنان نيز  شهرزاد نه تنها براي مردان ايراني نمادي عالي و ايده

  زن كه حتا نويسندگانِ . جالب اينها مي گويند در ستايش شخصيت او سخن
زنان ايراني، زنان معترض،  "مادرِ"در آثار داستاني خويش از او به عنوان 

  كه نشاني از اعتراض، از دگرگونه بودن را  زنان فمينيست نام مي برند، بي آن
ايم  گاه پذيرفته در او بنمايانند. آيا جز اين است كه شهرت شهرزاد را ما آن

كه بدانيم  ما نادانسته، بي آنشب برخاست و  كه غرب به ستايش هزار و يك
ايم كه خوشĤيند و در  هايي را بها داده ارزش اين اثر در كجاست، آن ارزش
شب را با راوي آن كه شهرزاد باشد،  انطباق با فرهنگ ماست. هزار و يك

ايم. كاري كه اكنون نيز به شكلي انجام مي دهيم و راوي را با  عوضي گرفته
  نويسنده يكي مي گيريم.

جا كه آزادي وجود ندارد و برابري بين دو جنس زن و مرد برقرار نيست،  آن
هاي  نمي توان از عشق به مفهوم امروزين آن  سخن گفت. مي توان از شكل

ها به دوران ماقبلِ مدرن  ها گفت و نوشت، اما همه اين كامي بدوي آن، از تن
در مقامي نيست  تعلق دارد كه زن در هيچ شرايطي با مرد برابر نبود. شهرزاد

شب نمي  كه عشق را تجربه كند، سراسر وجود او هراس است. در هزار و يك
  توان از عشق بين شهريار و شهرزاد سخن گفت.

 "گيلگمش"، زن روسپي مقدس استوره حماسي "شامات"چون  شهرزاد هم
را متمدن كند، سعي  "انكيدو"كه مي كوشد يك شخصيت حيواني به نام 

كشي را در شاه از بين ببرد. با اين تفاوت كه شامات  ت و زندارد خوي جباري
برده جنسي نبود و شخصيتي نسبتاً آزاد  "روسپي مقدس"به عنوان يك 

بازي  چه عشق بخش است، چنان داشت. همبستري شهريار با شهرزاد نجات
سان كه مارهاي  . شهريار يك وحشي خونخوار است. آن"شامات"انكيدو با 

وز با خوردنِ مغز دو جوان آرام مي گرفتند، عطشِ جنسي دوش ضحاك هر ر
بخت نيز با برداشتن پرده بكارت يك دختر در هر شب و بعد  ملك جوان

هنگام، فرو مي نشيند. شهوت شهريار را شهرزاد با  كشتن او در صبح
گويي و پذيرشِ بردگي جنسي مهار مي كند. شهرزاد پس از هزار و  قصه
ست شاه وحشي را اندكي متمدن كند، به اعتبار سه شب تالش، نتوان يك

  فرزند پسر از شاه خواهش مي كند، زندگي بر او ببخشد.
اي باروري و  شك بايد از نمادهاي استوره آزاد بي شهرزاد و خواهرش، دين

شب سترون گشته،  سان در هزار و يك زايندگي و يا بارندگي باشند كه بدين
اند. شهريار را مي توان همان ضحاك  تار آمدهكش گرف به بند شهرياري زن

دانست كه در شاهنامه فردوسي دو خواهر شهرناز و ارنواز در بند خويش 
مي توان ريشه آن را حتا در استوره باستاني  )7(دارد و آنان جادو كرده است.

بازيافت. و يا در ادبيات هند باستان  "ارنواز"و  "سنگهوك"، "دهاك اژي"
  )8(آثارش ديد.

، به مدت سه "خوب"شهرزاد ناجي دختراني ديگر است. به عنوان عنصري 
ي پدرساالر مردان با  را مهار مي كند، امري كه در جامعه "بد"سال عنصري 

پهلواني و قهرماني انجام مي دادند. بد را مي كشتند تا مردم نجات دهند. 
د، شهريار را شهرزاد به عنوان زن نمي توانست در آن فرهنگ، پهلواني كن

  اي ديگر توسل جست. بكشد و ناجي گردد. او به شيوه
اي قدسي است. نمي  از سويي ديگر؛ شاه در فرهنگ كهنِ ما صاحبِ هاله

اند تا وي را خدمتگزار باشند. اين شكل  ها آفريده شده توان او را كشت. انسان
دي نيمه هم مي بينيم. او موجو "گمش حماسه گيل"از زندگي شاهانه را در 

خدايي، نيمه زميني است. در آغاز فرمانروايي خويش، مردمان مي آزارد. آنان 

گمش كاسته  آزاري گيل شكايت به خدايان مي برند تا كاري كنند كه از مردم
  مند است.  استوره ضحاك در شاهنامه نيز از چنين شكلي بهره )9(شود.

بيمار او با سكس تسكين مي با نگاه امروزين به شهريار، او بيمار است. روانِ 
يابد. شهرزاد مي كوشد در كنار مسكّني به نام سكس، از داستان نيز به 

وسيله شرارت پايان يابد. شهرزاد را مي توان  عنوان ابزار استفاده كند تا بدين
شناسي به حساب  به شكل بدوي آن در روان "گفتاردرماني"از آغازگران 

شترك و موفقي است براي درمان رواني گويي شهرزاد كوشش م قصه"آورد. 
  )10("شهريار.

شهرزاد قصد رهايي خويش از اسارت مرد ندارد. آن را به جان مي پذيرد. 
ها را زنان ديگر  كار مي گيرد. همين حيله ست كه به هايي خرد شهرزاد حيله

  ها به كار مي گيرند و مكار ناميده مي شوند.    نيز به شكلي در داستان
مي تواند درك كند چرا شهريار او را نمي كشد. او عليه طبيعت شهرزاد ن

پي  "هاي زنانگي جاذبه"بشري خويش طغيان مي كند. نمي خواهد به راز 
شب هنوز  جو را دريابد. شهرزاد پس از هزار و يك ببرد و حقيقت معشوق كام

لياقت همسر دايمي شهريار كسب نكرده است. حتا معشوق شهريار نيز 
نمي شود. برده جنسي اوست. زني كه شهامت ديگر زنان اين اثر نيز  خوانده

حكايت "در  "دليله محتاله"چون  در او نيست. براي نمونه قادر نيست هم
عزيز بريده،  "مردي"چه كه بر وي رفته،  به انتقام همه آن "الملوك تاج

به شهريار را  "شور زندگي"و  "گشته داغ كند. جاي بريده را با آهن سرخ"
  تعبير فرويدي آن، خاموش گرداند.

ي جنسي شاه باشد، تنها در پناه سخن كه  كه برده آن  آيا شهرزاد قادر بود بي
قصه باشد، شاه را رامِ خويش كند؟ اگر به گرو گذاشتن جانِ سه فرزند توجه 

  كنيم، مشكل بتوان كارآيي قصه را بدين شكل پذيرفت. 
آرزوهاي مردانه در چند جمله خالصه پيام شهرزاد به عنوان دهان گوياي 

مي شود: برده جنسي مردان شويد، به زباني شيرين و جذاب آن 
هايي را روايت كنيد كه مردان دوست دارند، فرزندان نيكو بزائيد،  داستان

  خدمتگزاري مطيع براي شوهر باشيد تا شوهران شما را تحمل كنند.
اد و رابطه آن دو باهم، خبر سرايي، ما با زندگي شاه و شهرز وراي داستان

سان  نداريم. نمي دانيم شاه چگونه امور مملكت پيش مي برد و شهرزاد چه
روز به شب مي رساند. حدس زده مي شود كه او بايد هرشب از پيش قصه 

سان كه شاه مجذوب دارد. از شهريار حتا به وقت  خويش آماده گرداند، آن
مي كنيم كه سراپا گوش است و به شنيدن قصه نيز چيزي نمي دانيم. تصور 

  جان مشتاقِ شنيدن. 
آزاد و شهريار نيز در شبستان چيزي نمي دانيم. پنداري به عمد  از رابطه دين

اي صرف نزول كند كه همراه شهريار هر  از قصه حذف مي شود تا به شنونده
سرايي خواهر دارد. مي دانيم به همراه شهرزاد و به  شب گوش به داستان

پدر وارد كاخ شاه مي شود. احساس مي شود كه محرم راز شهرزاد  همراه
رنگي از مشاور دارد. آيا او نيز  است و در پيروزي خواهر بر شاه نقشِ كم

  همسر شاه است؟ 
آزاد مي دانستند كه  ها فرض كرد كه شهرزاد و دين ي اين مي توان وراي همه

ن شاه كشانده شوند و دير و يا زود نوبت آنان خواهد رسيد تا به شبستا
شبه او گردند، پس هشيارانه و هدفمند از پدر مي طلبند تا آنها را  طعمه يك

اي عبريان نيز همين راه در  قهرمان استوره "يوديت"داوطلبانه به دربار برد. 
اي بود كه با استناد بر انجيل عهد عتيق،  پيش گرفته بود. او زن يهودي بيوه

)، پادشاه آسوري كه خلق اسرائيل Holoferens( "هولوفرنس"خود را عاشق 
به اسارت گرفته بود، نشان مي دهد، به خوابگاه او مي رود، مدتي بعد به 

  وقتي مساعد سر از تن شاه جدا مي كند و خلق خويش از اسارت و ستم مي رهاند.
چه كه عنوان مي شود، مي تواند روايت شكست  شب خالف آن هزار و يك

هاي شهرزاد نتوانست بيش از  باشد. سخن شيرين در روايت نيز  گويي قصه
شب جان او را حفظ كند. قصه معموالً در دنياي كهن نقش  هزار و يك

بخت  آموزشي داشت. پند و اندرز بود كه مي بايست از آن آموخت. شاه جوان
اما پس از سه سال چيزي از آن نياموخت. آيا با اين هيوال مي توان زندگي 

بار حاملگي خويش به هزار  رد؟ گيرم كه شهرزاد از ترس جان سهبه سر آو
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بهانه مخفي كرده بود. اين هيوال كه شهريارش مي نامند چنان احمق بود كه 
وضع غيرعادي شهرزاد نشد.  ي حاملگي و بار نيز در اين مدت متوجه حتا يك

رنجِ  ها را مي شنيدند و يا مي خواندند به فكر نكنم مرداني هم كه اين قصه
  زن در اين ايام انديشيده باشند.

كش مشكل بتوان از داستان سخن گفت و يا  با اين شهريار، هيواليي زن
خويش است. حتا بعيد به نظر  "رجوليت"حديث عشق بر زبان راند. او اسير 

تر از  كامي باشد. خوي حيواني در او قوي ورزِ خوبي در تن مي رسد عشق
سان كه بر زندگي  ي به شكل غريزي، آنست. به امر جنس منش انساني

  جانوران حاكم است، بيشتر تمايل دارد تا انساني آن. 
شب داستان شكست سخن است و پايان قدرت سحر و افسونِ  هزار و يك

شب قدرت  صفت. در هزار و يك كش و حيوان قصه در برابر شهرياري آدم
ست، امري كه به  يگوي تر از قصه كامي بسيار قوي ورزي و تن جادويي عشق

ظاهر ديده نمي شود و سخني از آن بر زبان جاري نمي گردد، ولي سرانجام 
  قدرت خويش اعمال مي كند.

ساز و فضاسازي براي  گويي به شكلي نقشِ زمينه شب قصه در هزار و يك
ست كه ذهن و تن شهريار را براي  بازي شهريار است. قصه ابزاري عشق
  جويي آماده مي كند. كام

شب از شهريار جز كردن و كشتن كاري دگر ديده نمي  در سراسر هزار و يك
شود. پنداري همه دنيا به آن عضو جنسي او خالصه مي شوند. شهريار مي 
گايد و مي كشد، مكالمه نيز نمي فهمد، فقط فرمان مي دهد. زبان او زبان 

  قهر و خشونت است.
د. تجاوز جنسي و كشتن كرده بو "خيانت"شاه مي كشد زيرا همسرش به او 

پاسخ شاه به خيانت زنش است. دريدن بكارت دختركان و سپس كشتن 
ست كه او براي رفع احساس حقارت خويش يافته است. در  آنان، پاسخي

خوابه شدن هرشبه با باكرگان  نمي توان جاي پاي عشق يافت. اين رفتار  هم
شد. دختركان هم به شكلي خشن، چيزي نمي تواند با جز تجاوز و آن

زناني خاموشند كه هيچ صدايي از آنان به گوش نمي رسد. آنان  "شده فتح"
به فرمان شهريار، ننگ تجاوز و بار خشونت را در تنهايي خويش به گور مي 

  شده نيز جز اطاعت و پذيرش شرايط چيزي ديده نمي شود. هاي كشته برند. از باكره
ارد. داناي زمان خويش است، تاريخ شهرزاد تفاوتي بنيادين با ديگر زنان د

ها و زندگي شاهان مي داند، به احوال مردمان آگاهي دارد. شايد به  سرزمين
همين علت است كه چون ديگر باكرگان تسليم نمي شود، مي انديشد و راه 

گويي برايش فرصتي فراهم مي آورد تا موقعيت  چاره مي جويد. داستان
سنجد و تصميم بگيرد. شهرزاد در برابر شاه خويش را بهتر دريابد، اوضاع ب

تر دارد. او با توجه به شرايطي كه در آن  داراي هويت است و سيمايي روشن
هاي  نگري يكي از ويژگي زندگي مي كند، نقش آينده را مي بيند. آينده

اوست. شهرزاد نقطه مقابل شهريار است. او به تدبير مي كوشد تا گره از 
  اه اما جز خشونت چيزي نمي فهمد.مشكالت بازگشايد، ش

در آغاز داستان، پيش از رفتن به شبستان شاه، پدرِ شهرزاد براي او داستانِ 
دهقان ثروتمندي را حكايت مي كند كه زبان حيوانات مي فهمد. كس از اين 
راز آگاه نيست. آشكار شدن آن باعث مرگ دهقان خواهد شد. زن دهقان با 

نجكاو رفتار شوهر است. شوهر سرانجام قصد او به قهر در مي آيد و ك
هاي مرغ و خروس خانه گوش  بازگويي رازش مي كند. در اين ميان به حرف

ها مي گويد كه فرق او با ارباب در اين است كه او  مي سپارد . خروس به مرغ
از پس پنجاه زنِ خويش بر مي آيد ولي ارباب قادر نيست با كتك هم كه 

ود برآيد. دهقان پند خروس به گوش مي سپارد، زن شده از پس تنها زن خ
را به باد كتك مي گيرد و زن سوگند ياد مي كند كه ديگر در كار شوهر 
دخالت نكند. شهرزاد نيز انگار پند پدر از بازگويي اين قصه به گوش مي 

  گيرد و در زندگي با شهرزاد مي كوشد از همين الگو پيروي كند.
خوان است. مي توانست  صه با مجموعه آن ناهمشب پايان ق در هزار و يك

گري او خاتمه بخشد، اما چنين  سحر كالم شاه را عاقل گرداند و به وحشي
شب قصه گفتن، فرزندان را واسطه مي كند  نشد و شهرزاد پس از هزار و يك

  تا شاه او را ببخشايد:

ان، ...چون اين حكايت به پايان رسيد، زمين ببوسيد و گفت: اي ملك جه"
شب است كه حكايات و مواعظ متقدمين از بهر تو حديث  اكنون هزار و يك

مي كنم. اگر اجازت دهي تمنايي دارم. ملك گفت: هرچه خواهي تمنا كن. 
شهرزاد بانگ به دايگان زد و فرزندان او حاضر آوردند. يكي راه رفتن 

و  توانستي و ديگري نشستن و سيمي شيرخوار بود. شهرزاد زمين ببوسيد
گفت: اي ملك جهان، اينان فرزندان تواند، تمنا دارم مرا به اين كودكان 
ببخشايي و از كشتنم آزاد كني. ملك كودكان به سينه گرفت و گفت: به 
خدا سوگند من بيش از اين ترا بخشيده بودم و از هر آسيب امان داده بودم. 

  )11("شهرزاد را فرح روي داد.
شب به جهان اساتيري نقب زد  وي هزار و يكمي توان از دنياي سحر و جاد
ها كشف نمود، كاري كه ما تا كنون  در آن  و اسرار زندگي مردم در هزاره

شب  گويي هستيم. در رابطه با هزار و يك ي كلي ايم. ما شيفته ناموفق بوده
هاي هزار و  گويي، كمتر پژوهشي از ما منتشر شده است. استوره نيز جز كلي

  هايي هنوز در ما جان دارند."الگو كهن"چون  شب هم يك
شب با زندگي مردم در صحرا، بيابان، دربار، خيابان و بازار آشنا  در هزار و يك

شب بسيار آموخت، كاري كه  مي شويم. با تكيه بر علم مي توان از هزار و يك
  ايم. غرب كرده و مي كند، چيزي كه ما هنوز موفق به آن نيز نشده

  

  
  ها:  پانوشت

ابراهيم اقليدي در هفت جلد، نشر مركز تهران. مترجم شب، ترجمه  هزار و يك -1
تا  1376هاي  هاي عربي، فرانسوي و انگليسي طي سال اين اثر را با توجه به نسخه

  به فارسي برگردانده است. 1386
، ترجمه و تدوين "شب اي بر هزار و يك مقدمه"محمدجعفر محجوب، به نقل از  -2

  نشر مركز، تهران  جالل ستاري،
3- Tasendundeine Nacht, nach der ältesten arabischen Handschrift in 
der Ausgabe von Muhsin Mahdi, in Deutsch Übertragen von Claudia 
Ott, Verlag C.H. Beck, München 2004, S643 

ابخانه ي خطي كه كلوديا اوت آن را معيار ترجمه خويش قرار داده، به كت نسخه
ميالدي  1600دانشگاه توبينگن در آلمان تعلق دارد كه قدمت آن احتماالً به سال 

هاي ديگر متفاوت است. در اين اثر داستاني واحد  بر مي گردد. اين نسخه با نسخه
روايت مي شود كه چند داستان فرعي و قصه جنبي در آن آمده است. خانم اوت 

شروع  283هاي آن از شب  داشته كه داستان شب ارايه ترجمه ديگري از هزار و يك
ها در  هاي موجود داستان كه؛ در متن ختم مي شود. قابل توجه اين 542و به شب 

هاي  ي نسخه پايان مي يابد. به نظر مترجم اين نسخه مي تواند ادامه 282شب 
 موجود باشد و به احتمال زياد جلدهاي ديگري نيز بايد در كار بوده باشد. 

  643ين، ص پيش -4
شب، ترجمه عبدالطيف طسوجي، انتشارات آرش، سوئد  جالل ستاري، هزار و يك -5

  (استكهلم)، جلد اول، مقدمه
شب به زبان فرانسوي بود. او با توجه به  آنتوان گاالن نخستين مترجم هزار و يك -6

الدين  عالءها پر و بال داد.  ها افزود و به آن ها، چيزهايي بر برخي از داستان ذوق غربي
  ها هستند. بابا و چهل دزد بغداد، و سندباد از جمله اين داستان و چراغ جادو، علي

يابي درخت كهن، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  بهرام بيضايي، ريشه -7
  57و  8، ص 1389تهران 

  73-74بهرام بيضايي، پيشين، ص  -8
ترين حماسه بشري، مترجم  گيلگمش، كهنبراي اطالع بيشتر رجوع شود به؛  -9

هاي ميخي؛ جرج اسميت، مترجم به آلماني؛ گئورگ بوركهات، ترجمه به  لوحه
گيلگمش، برگردان ، انتشارات اختران  و يا؛ 1382زاده، تهران  فارسي؛ داوود منشي

  1389احمد شاملو، با تصويرسازي مرتضي مميز، نشر چشمه، چاپ هفتم، تهران 
  جالل ستاري، پيشين -10
شب، ترجمه عبدالطيف طسوجي، انتشارات آرش، سوئد (استكهلم)،  هزار و يك -11

  262جلد ششم، ص 
*  
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  (داخلي)ي كانون نويسندگان ايران نامه فصل

  

   
  

نشريه كانون نويسندگان ايران به  )1390(بهار  سوم ي از دوره  اولين شماره
  صفحه منتشر شد 58در  »ي آزاد انديشه«نام 

دانا،  منيره نجم عراقي، فريبرز رئيساز:  خوانيم مي مقاالتيدر اين شماره 
عليرضا جباري، محسن حكيمي، فانوس بهادروند، فرخنده 

را عباسي، جاهد جهانشاهي، حسن  طال نژادحسن، ري زاده، حاجي
  صانعي، حسين حضرتي و رضا خندان.

، دو در ايران مانتصميم گرفتيم براي قدرداني از كار اين عزيزان ما هم* 
  ي آرش، چاپ كنيم. عليرضا جباري و رضا خندان را در اين شمارهي  مقاله

  بيان و انديشهآزادي 
  هيچ حصر واستثنا بي 

  (علي آذرنگ)  رضا جباري علي
  

 در ديرباز از جهاني حقوق بشر  اعالميه مندرج در ي عمده ازچه رو، اين شعار
كل مستقل نويسندگان ي تش مركز توجه كانون نويسندگان ايران، به مثابه

را  خود  جاي شايسته ساز سرنوشت اين شعار از چه رو ؟ وداشته ايران، قرار
ي  سرلوحه در نكانون يافته است؟ آيا همين هدف قرارگرفت منشور در

حذف  در "نيروهاي خودسر" ي كه انگيزهاست هاي كانون نبوده  فعاليت
 وندان اين تشكل مردمي، ازپاكبازترين هم ورزترين و انديشه فيزيكي برخي از

جمله محمد مختاري، محمدجعفر پوينده، غفارحسيني، احمد ميرعاليي و 
 ازي مار بسياربراي شميهن  از دوراجبار به زندگي  ي  و زمينه شده، ديگران

  را فراهم كرده است؟ شماري ديگر دربند شدنو  ،آنان
و هموندان آن تعيين سرنوشت كانون  ساز در دگرگون ترديد اين شعار بي

و برقراري  را داشته است. اما ببينيم چرا لغو هرگونه سانسور ثيرأترين ت بيش
تواند به ماندگاري و رشد و  بيان مي و انديشهاستثناي آزادي  و بي حصر

 تر ما بيش جمله كشور كشور، از هر اين ماندگاري در ساز زمينه ي توسعه
هاي  ضرورت نوسازي تر و بيشِ  هاي اجتماعي راه فروپاشي سد كمك كند و

زمان انقالب مشروطه  ، كه ازشود تحول دمكراتيك انقالب و روند در تر بيش
  خورشيدي تا به امروز معوق مانده است.پيشين نهم  ي ههد ايران در

بهترين شكل  روند تحول دمكراتيك كه برخي از دولتمردان مدعي استقرار
 ماهويِ  شرط اند، پيش ان شدهكشورم امروزي دولتمداري در شرايط آن در

تعريف خود  تعيين سرنوشت آن را در شهروندان جامعه در ي مشاركت همه
و تحوالت  ها برآمده از انقالب هاي ي نطام شرطي كه همه دارد؛ پيش

ما، يعني  كشوردر اجتماعي  نيم قرن انديشه و  يك افزون بر دمكراتيك، در
برخي و ، 1332 سال نهضت ملي ازمرداد پس  28انقالب مشروطه، كودتاي 

، هريك به راه خود، آن را 57انقالب بهمن  هاي سربرآورده از حكومت از
رشد  تاريخي  فراگرد ادواري شدنِ سازِ زمينهسبب ناديده گرفته و به همين 

  .ايران شدهاند دمكراسي در
اين  توانست در كشور ما مي روند تكاملي دمكراسي در تداوم و فرايازيِ

هاي كالن مادي، معنوي و  هزينه گيري از تاريخي موجب پيش بلند ي رهدو
 نظير و كم كالن  راهبردي و ثروت ي هژشرايط وي توجه بهبا  ،جاني شود و

 كشورهاي بزرگ امروزي و در شمار ما را در، مان طبيعي و انساني سرزمين
سان  هو بيان ب انديشهدهد. آزادي  جهان قرار در خويش ي جايگاه شايسته

ي ديني مسئوالن  يعني همان آموزه -نخستين شرط پيدايش تكثر انديشگي
  "... كنند از بهترين آن پيروي مي شنوند و ... آنان كه هر سخن را مي"كشور: 
 در - اند آن عدول كرده مردان، دانسته يا ندانسته، از اي كه دولت آموزه
ان، ناديده انگاشته شده و جمله اير شده، از داشته نگه  كشورهاي عقب تر بيش

  ترين سد راه پيشرفت اين جوامع فراهم آمده است.  اين راه مهم از
و بيان،  انديشهشرايط نفي دمكراسي، حذف آزادي  نخستين محصول ناگزير

تر شدن  مردان، تنگ دولت گروهي ويژه از اختيار ي قوا در همه گرد آمدن
بهره  ات گروهي در جامعه، بياجتماعي، فزوني گرفتن تعارض ي اقتدار حيطه

و  آميزي افكار شرط هم به منزله پيش گيتكثر انديش ماندن جامعه از
 ي همه روند توسعه در گيري از يشپآن  آيند پي در واست  هافزايي انديش هم

   .فرهنگي اجتماعي، سياسي و ،ابعاد اقتصادي
جامعه با  داركنند كه منافع پاي مي مردان بيهوده چنين تصور برخي از دولت

توان منافع و  نمياما دارد.  ماهوي و ناگزير يمردان تعارض دولت پايدار منافع
هاي  گروه اي گروهي ويژه ازه هاي جامعه را به منافع و خواسته خواسته
آن محروم كرد و انتظار  ها را از گروه ديگر ي آن منحصر، و دهنده تشكيل

بدون  ها، و آزادي حقوق و ي مهه داشت كه آن گروه ويژه با برخورداري از
 دچار، يك سو بلندمدت دوام آورد؛ يعني از حضور ديگران، بتواند در

 ،سوي ديگر ي امور جامعه نشود؛ و از هاي اداره زمينه كمبودهاي مديريتي در
 هاي اجتماعي محروم از حقوق و انتظار داشته باشد كه در بلندمدت گروه

چه  طلب كردن آن د را حفظ كنند و ازهاي انساني خويش آرامش خو آزادي
مردان  اين دولت ي نيست كهترديد اند دست بكشند؟  ايشان دريغ داشته از

چنين  بلندمدت از يابند كه نگهبانيِ درنگ درمي نيك بينديشند بي اگر
 خدمت به  و جامعه ي مواهب مادي همه اي، حتي با برخورداري از سيطره

 و ؛تواند بود ي شهروندان، ممكن نمي ژههاي وي گروه ها و بخش گرفتنِ 
 ها و تكرار دور به ناتواني تدريجي دولت نفي اين دو ضرورت ناگزير آميزيِ هم

ي اجتماعي راه خواهد جست؛  ي پويه تحول، و بازسازي چندباره  باطلِ
   داشته   هاي محروم نگه گروهي  هاين ناتواني خواست ،ضرورت  به  بنا ، وترديد بي

تر و درغلتيدن  هاي بازهم بيش جامعه نيز نخواهد بود كه دادن تاواني  شده
  خواهند و به آن راضي نيستند.  عقب ماندگي را نمي به دوري تازه از

ها، ديگر نه نيازي به چنين تنگناهاي  اين حقوق و آزادي با برخوردارشدن از
زيرا زماني  آمد؛خواهد ماند و نه تكرار چنين دور باطلي  الزم خواهد  تاريخي

مباني  ي پايه اي عادالنه و بر گونه هاي انديشگي به وردهآي فر كه از همه
نه هيچ بخش از نيروهاي مردمي در جامعه و در  برداري شود دمكراتيك بهره

ماند و نه مردم ضرورت ايجاد  ملي مغفول مي ي هاي توسعه ي زمينه همه



  
     مقاالت و .....

  107ي  آرش شماره
 

٢٩٣

و  ي فراگير مين توسعهأور تناپذير را به منظ حركتي برخاسته از تعارض آشتي
  هاي برابر احساس خواهند كرد. برخورداري از حقوق و آزادي

ي بحق را كه در منشور  ها، از جمله دولت كنوني ما، اين خواسته اگر دولت
كانون نويسندگان ايران، اين تشكل مستقل نويسندگان ايران، بازتاب يافته 

راه  در  ايجاد محدوديت ذائات واي ها و تداوم بازداري از است پاس دارند و
ي  جانبه همه و رشد پايدار ترديد راه بر پرهيز كنند، بي هانديش توسعه و تكثر

روند  از بازگذر ترِ بازهم افزون رااين اقدام مانع تكر و گشايند ميما  ي جامعه
مبناي  و بر ناگزير وگرنه اين روند به ؛كشور خواهد شد رشد دمكراتيك در

  بلندمدت مبارزه ي ما با پيشينه ويژه در كشور اجتماعي، به قوانين تحول
پيمودن اين راه نيازمند  گيريم، گشايد مي، راه خود را به پيش                    دمكراتيك

  تر خواهد بود. و زماني بازهم طوالني تر هايي بازهم افزون هزينه
 هر دست و از هر زاجتماعي كشورمان، ا اقشار ها و ي گروه اميد است كه همه

ي اين ضرورت و بدون دست يازيدن به  انديشگي، با درك بايسته ي نحله
 با راه تحول ملي و مردمي بردارند و داوري گامي بلند در هرگونه پيش

سازي اين روند ناگزير  بركوتاهراه سترگي  برداشتن چنين گام تاريخيِ
  تاريخي بگشايند.

  آرزو بر جوانان عيب نيست!!! 
*  

  
  گاهي به بند اول منشور كانون نويسندگان ايرانن

  ي ويرگول كجاست؟ خانه
  رضا خندان (مهابادي)

  
  معروف است كه:

  .بخشش، الزم نيست او را اعدام كنيد -1
  بخشش الزم نيست، او را اعدام كنيد. -2

اند. اما دو  ها را ساخته اند و كلماتي يكسان آن ي باال كامالً مشابه دو جمله
هاي متفاوتي از جمله  تضاد دارند؛ زيرا يك عالمت كوچك در مكانمعناي م

  خانه كرده است.
براي نشان دادن اهميت و نقش ويرگول در جمله معموالً از مثال باال سود 

خوبي كاركرد اين عالمت كوچك را  چه در مثال آمده است به جويند. آن مي
و اثبات، مجرميت و دهد: گاه مرگ و زندگي، آزادي و اسارت، نفي  نشان مي

سرراستي و وارونگي وابسته به جايگاه ويرگول در جمله است. اين   برائت،
ها حكم زيره به  الشمس است و بيان آن ها براي اهل واژه البته اظهرومن نكته

رو است كه غيبت يا حضور   جا از آن كرمان بردن! اما تكرار و يادآوري در اين
بند اول منشور كانون نويسندگان ايران  بنديِ اين عالمت كوچك در صورت

راه را براي تفسيرهاي گوناگون و گاه متضاد باز گذارده است. در متني ادبي 
هايي، در بود و نبود ويرگول، خودداري كرد  گيري شايد بتوان از چنين سخت

يا بنا را بر توصيه و تمشيت گذاشت. اما در متني كه عنوان منشور و حكمِ 
ي اعتقاديِ فعاليت گروهي از نويسندگان است بايد  دارد و پايهمانيفست را 

ها در راه فعاليت عملي  گونه ابهام موضوع را بسيار جدي گرفت. زيرا اين
  هاي تاريخي. ويژه در بزنگاه بسا نقضِ غرض. به  كند و چه انداز ايجاد مي دست

  گويد: بند اول منشور كانون نويسندگان ايران مي
هاي حيات فردي و اجتماعي  ي عرصه ه و بيان و نشر در همهآزادي انديش"

هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است. اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه  بي
  "توان از آن محروم كرد. كس را نمي يا نهادي نيست و هيچ

به لحاظ ساختاري اين بند شامل دو بخش كلّي است. از ابتداي بند تا 
ي بند بخش دوم است. بخش دوم  نخست و بقيهي اول (است) بخش  نقطه

تر كردن مفهومِ بخش اول آمده و خود موضوع  در اصل به منظور روشن
  شود: مستقلي ندارد. بخش اول از سه عنصر اصلي تشكيل مي

  
آزادي انديشه و بيان (نشر، شكلي از بيان است و از تكرار آن  -1

  كنم.) خودداري مي
  هيچ حصر و استثنا بي -2
  حق همگان -3

ي ميان عناصر آن بستگي دارد. در بند اول  روشنيِ مفهوم جمله به رابطه
ي آن نامشخص است و همين  ي ميان سه عنصر اصلي سازنده منشور رابطه

  شود. هاي متفاوت مي ابهام سبب تعبيرها و برداشت
اگر سه عنصر موردنظر را در يك جمله قرار دهيم و كلماتي را كه به منظور 

آزادي انديشه و "شود:  اند حذف كنيم، جمله چنين مي و تشريح آمده توضيح
ونقص  عيب جمله در ظاهر بي "هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است.  بيان بي
شود آن را به  ي ميان عناصر روشن نيست، مي كند. اما چون رابطه جلوه مي

پس معطوف به پيش از خود است يا  "هيچ حصر و استثنا بي"چالش كشيد: 
 "حق همگان؟"شود يا به  مربوط مي "آزادي انديشه و بيان"از خود؟ آيا به 

است كه حصرپذير و استثنابردار نيست يا  "آزادي انديشه و بيان"
صفت عنصر اول، يعني آزادي  "حصر و استثنا  هيچ بي"؟ آيا "همگان"

براي وضوح  "حق همگان؟"انديشه و بيان است يا كيفيت عنصر سوم يعني 
تر بايد از يك عالمت، يك ويرگول، استفاده شود. چه كسي  رچه بيشه

كس با همين اقدام به  ي ويرگول را كجاي اين جمله بنا خواهد كرد؟ آن خانه
آزادي "توضيح خود و ديدگاه خود دست خواهد زد. اگر ويرگول را جلوي 

و آزادي انديشه "آيد:  بگذارد، جمله به اين صورت درمي "انديشه و بيان
هيچ حصر و  بي"نابراين ب "بيان، بي هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است.

شود و در توضيح آن است. اما اگر  مربوط مي "حقِ همگان"به  "استثنا
بگذارد جمله  "هيچ حصر و استثنا  بي"ويرگول را جلوي عنصر دوم يعني

ن هيچ حصر و استثنا، حقِ همگا آزادي انديشه و بيان بي"شود:  چنين مي
هيچ  بي"يابد و  در اين صورت عنصر دوم به عنصر اول ارتباط مي "است.

  صفت آزادي انديشه و بيان خواهد بود. "حصر و استثنا
ويژه  كه اشاره شد، توضيح بخشِ اول به دومين بخش بند اول منشور، چنان

اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا "است:  "حقِ همگان"موارد مربوط به 
ها، ميانِ  اين جمله "توان از آن محروم كرد. كس را نمي  نيست و هيچنهادي 

 "حقِ همگان"ي ترازو را به نفع  مركزيت معناييِ عنصر اول يا سوم، كفه
  دهد. تر مد نظر قرار مي كند و آن را بيش تر مي سنگين

بنديِ بند اول منشور نياز به يك مكث كوتاه در  تحليل ساختاريِ صورت
دهد. اما پرسش اين است: مكث كوتاه يا  ويرگول، را نشان ميجمله، يك 

  ويرگول موردنظر كجا بايد قرار بگيرد؟
  

  ي معناييِ ويرگول خانه
ي اساسي و  ي مطلب، بار ديگر جمله به منظور يادآوري براي ادامه

هيچ حصر  آزادي انديشه و بيان بي"نويسم:  ي بند اول منشور را مي پيرايه بي
  "همگان است. و استثنا حقِ

هر فرد يا گروه بنا بر نقدي كه بر وضع موجود دارد، ويرگول خود را در 
دهد. فرد يا گروهي كه مشكالت را ناشي از  ي باال قرار مي جايي از جمله

گذارد  مي "آزادي انديشه و بيان"داند، ويرگول را جلوي  مي "انحصارطلبي"
گروهي كه نقدش به وضع  كند. اما فرد يا تأكيد مي "حقِ همگان"و بر 

هيچ حصر و  بي"تر است، ويرگول را پس از  تر و گسترده موجود عميق
هيچ حصر و استثنا تأكيد  گذارد و بر آزادي انديشه و بيان بي مي "استثنا

بندي  كند. پيداست كه چو ده داريم، نُه هم پيش ماست و در اين صورت مي
  نيز مستتر است. "حقِ همگان"
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به اين معناست كه انديشه  "آزادي انديشه و بيان"ول پس از گذاشتن ويرگ
و بيان مستقل از نحوه، ميزان و حد و حدود آن حقِ همه است. يعني اگر در 

آزادي وجود دارد، همه بايد از آن  "مزد گوركن"اي مثالً به قدرِ  جامعه
دارد برخوردار باشند؛ ديگر سياه و سفيد و زن و مرد و اين گروه و آن دسته ن

 "آزادي"مند شوند. تأكيد چنين فرمولي نه بر  و همه حق دارند از آن بهره
آزادي انديشه و بيان "كه بر برخوردارانِ از آن است. در مقابل، فرمولِ 

قرار دارد، به اين معنا كه حد و  "آزادي"محورش بر  "هيچ حصر و استثنا، بي
هاي  ان گذاشت. آزاديحدود و قيد و شرطي نبايد براي آزادي انديشه و بي

هيچ ديكتاتوري و هيچ اختناقي  *جا موجود است. مشروط و مقيد در همه
شود. چيزي كه  هاست كه مشروط و مقيد مي مطلق نيست. بلكه اين آزادي

جا  ها (در اين كند دامنه و موارد آزادي هاي مختلف تفاوت مي در جامعه
ر جايي فراوان و در جايي مشخصاً آزادي انديشه و بيان) است. قيد و شرط د

تر است. حتي در كشورهاي اروپايي نيز كه مردم بر اثر مبارزات  ديگر كم
ها را در قانون بگنجانند و رعايت آن را  اند حد بااليي از آزادي طوالني توانسته

 "ملّي"ي منافع  ها به بهانه هاي خود تحميل كنند، گاه همين دولت به دولت
ها بود كه دولت  كنند. همين تازگي اندازي مي تبه آزادي بيان مردم دس

هاي امنيتي را براي  امريكا شنود مكالمات تلفنيِ شهروندان توسط دستگاه
ليكس هم هنوز از يادمان  هاي ويكي پنج سال تمديد كرد؛ ماجراي افشاگري

گونه به دست و پا افتادند تا از هر راه ممكن  ها چه نرفته و ديديم دولت
ها را از  ها و محدودسازي اندازي دست  ها امكان اين بگيرند. دولت جلوي آن را
اند. و اين امر  ها تحميل كرده گيرند كه خود به آزادي هايي مي قيدوشرط

چندان هم غريب نيست. در جوامع كاپيتاليستي (خواه پيشرفته و خواه 
استثنا هيچ حصر و  همه تضادهاي دروني امكان آزادي بيان بي ) با آن وامانده

اما هنوز تا  –خيلي متفاوت است  –وجود ندارد. درجاتش متفاوت است 
ي همين وضع در  ها از مشاهده ي بسيار دارد. بعضي آزاديِ واقعاً انساني فاصله

هيچ حصر و استثنا  سازند تا بگويند آزادي انديشه و بيان بي جهان دليلي مي
سخ اين است (از گويند: كجاي دنيا وجود دارد؟ پا ممكن نيست. مي

هاي بسيار در جوامع گوناگون بگذريم) در جايي نيست اما بايد باشد.  تفاوت
داري ممكن نيست ولي بايد باشد. خيلي چيزها در اين  در جهان سرمايه

ي  ساله اش! رويدادهاي دوسه جهان نبوده و بعدها موجود شده، اين هم يكي
وشرط  قيد ديگر لزوم بياخير در جهان در سطح سياست و اقتصاد يك بار 

  دهد. ها را نشان مي بودنِ آزادي بيان براي انسان
تمامي انساني و حقيقي باشد و آن  تواند به بيان تنها در يك صورت مي  آزاديِ

هايي  ها با خواندن يا شنيدن چنين جمله كه بي قيد و شرط باشد. بعضي اين
كند، هرچه دلش يعني هر كه هر كاري دلش خواست ب"آشوبند كه:  برمي

در اين گونه  "شود! خواست بگويد؟ اين طور كه سنگ روي سنگ بند نمي
كه گوينده يا   ها البته نوعي رندي وجود دارد و آن اين ها و اعتراض مقابله

معنا و يكسان  هم "هر كاري"، دانسته يا نادانسته، ابتدا آزادي را با  نويسنده
هر "كند. اما آزادي با  ن مبنا اخذ مياش را بر اي دهد و سپس نتيجه قرار مي

پهلو و برابر نيست. در خود قواعد و قوانيني دارد كه آن را  هم "كاري
  سازد، مثالً :  مي "آزادي"

توانيد  آيد. شما مي نويسم كه شما را خوش نمي گويم يا مي من سخني مي
ه هر ي گفتار يا نوشتار من ب مرا نقد كنيد؛ آزاديد كه نظر خود را درباره

توانيد سنگ برداريد و سرم را  پسنديد بيان كنيد اما نمي طريق كه مي
ام دست بزنيد. زيرا، در مورد  بشكنيد و يا به انتشار مسايل خصوصي زندگي

ايد و در مورد  اول (سرشكستن) حق سالمت و حق حيات مرا زير پا گذاشته
ها ديگر  را. اين  دوم (طرح مسايل خصوصي) حق ايمني زندگي خصوصي

آزادي بيان نيست، نقض حقوق ديگري است، اقدام به جرم است و من 
ام شكايت  توانم از شما به دليل شكستن سرم يا ورود به حريم خصوصي مي

كنم و شما را بدادگاه بكشانم. ولي به دليل نقد نظرات و عقايدم، ولو به 
ايت كنم. چون توانم از شما شك باشيد، نمي تندي يا تمسخر آن را نقد كرده 

هاي مختلف  ايد. نقد هم البته به صورت از حق آزادي بيان خود استفاده كرده
تواند انجام بگيرد. مثالً اگر كسي پشت ميز خطابه رفت و گفت سانسور و  مي

اختتاق براي رشد ادبيات و هنر و براي شكوفايي خالقيت الزم است، من 
كه با اين عمل پايم را از   آن  توانم با صداي بلند او را هو كنم؛ بدون مي

ها را نوشتم تا بگويم آزادي حتي  سوتر گذاشته باشم. اين مثال آزاديِ بيان آن
برابر نيست. اتفاقاً و  "هر كاري"حدوحصرترين صورت خود نيز با  در بي

پهلو است، كه توسط صاحبان قدرت  با ديكتاتوري هم "هر كاري"قاعدتاً، 
مند  باشد در خود قاعده "آزادي"كه  بيان، براي آنگيرد. آزادي  انجام مي

ها را بايد بر  است ولي نبايد از بيرون بر آن قيد و شرط گذارد. قيدوشرط
اندازي كنند. همين حاال  هاي مردم دست ها گذاشت تا نتوانند به آزادي دولت

اند كه چرا  در بعضي كشورهاي منطقه با توپ و تانك به جان مردم افتاده
خواهيد؟! اين كارها را هم به نام قانون و مقدسات و منافع ملي  ات ميتغيير

  دهند. انجام مي
بايد  "هيچ حصر و استثنا بي"چه نوشته شد، به نظر من عبارت  بنا بر آن

حقِ "باشد. و در اين صورت حتي آوردن  "آزادي انديشه و بيان"معطوف به 
  نيز چندان لزومي ندارد مگر براي تأكيد. "همگان
بنديِ  ي ويرگول كجاست؟ صورت آخر: در بناي بند اول منشور، خانه  و نكته

تمامي  كه به اين بند مهم، با ابهامي كه در خود دارد، پيش از آن
اي  گر شرايط سياسي ديدگاه و درك نويسندگانِ آن باشد، بيان ي دهنده نشان

ويژه  گان بهاست كه بستر تدوين اين منشور بوده است؛ وگرنه كانون نويسند
صفت  "هيچ حصر و استثنا بي"در چند سال اخير عمالً نشان داده كه 

  است. "آزادي انديشه و بيان"
__________________________  

شما حق داريد كتاب بنويسيد و منتشر كنيد، اما پيش از انتشار بايد آن را به  مثالً* 
هاي خود ارزيابي كنند و اگر  رؤيت مسئوالن دولتي برسانيد تا، با ضوابط و چارچوب

كاريِ متن و حذف واژه و جمله و  ي چاپ به شما بدهند.  دست صالح ديدند، اجازه
توان مطمئن  ها نيز البته از امور عادي است! حتي پس از چاپ كتاب هنوز نمي بخش

هايي كه  دهند. شما آزاديد كتاب بنويسيد اما با قيدوشرط ي توزيع مي بود كه اجازه
ي جاري همين است. به اين  مرديم. در مورد سينما و تئاتر و . . . نيز رويهبرش
نويسيد  گويند آزادي با حصر و استثنا!  در چنين حالتي اين شما نيستيد كه مي مي

  نويسد! بلكه سانسورچي است كه با دست شما مي
  

*  
  

  رود ديوار كج تا ثريا مي
  

  فرشته مولوي
  

قدر داريم كه حاشيه بريك غلط  رفته نرفته آن ما ايرانيان كژديوار تا ثريا
وار به شمار  شود ايراد بني اسرائيلي يا مال نقطي مشهور يا مصطلح را مي

ي مردم، كه فقط  ي كاربرد روزانه ويژه وقتي كه اين غلط نه در دايره آورد؛ به
كار گرفته  رو، يعني به ي قلم اهل ادب رايج است. اما درست ازهمين در عرصه

توانند و بايد در قلمرو خود واژه و  ن در ميان گروهي كه ميشد
هاي مشهور ادبي را از  سازي را جدي بگيرند، رواست كه حساب غلط اصطالح

هاي زباني عمومي جدا كنيم و چشم اندكي توجه از سوي  حساب غلط
  نويسند، داشته باشيم. گويند و مي چه مي قلمان به آن صاحب

بستان آن با  به تناسب چگونگي تاريخي و بده غلط مشهور در هر زباني
هاي ديگر و ميزان حساسيت كاربران آن زبان و عواملي ديگر يافت  زبان
خود ايرادي بر بودنش  خودي ست و نه به شود؛ پس نه از آن گريز و گزيري مي

وارد است. در جاهايي كه هرچيز از جمله زبان حساب و كتابي دارد و از نظم 
كند، روند جاافتادن و يا پذيرفته شدن واژه يا عبارت يا  يروي مياي پ و قاعده

اصطالحي نادرست و ورود آن به ميدان زبان استانده يا استاندارد روشن 
است. به بيان ديگر برابري نسبي ميان نيروهاي هوادار كاربرد درست و 
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 نيروهاي خواسته ناخواسته هوادار كاربرد نادرست در ميدان مانور توازني
قدر پرزور  دارد كه آن آفريند؛ و اين توازن سرآخر فقط غلطي را روا مي مي

مشهور در بنياد از دل   در كند. غلط هست كه بتواند درست را از ميدان به
خيزد.  هاي متفاوت زبان گفتاري و زبان نوشتاري برمي ها و توانايي خاستگاه

روي از  و دنبالههرقدر زبان رسمي و نوشتاري خواهان پيروي از قاعده 
سرمشق گذشتگان است، زبان نارسمي و گفتاري در جستجوي رواني و 

  ست.  آساني
ها،  ها، عبارت هاي زبان فارسي از واژه گرفته ي وام تا پيش از مشروطه پيكره

گرفت؛ سپس  هاي آمده از زبان عربي شكل مي ح يا ترم تعبيرها، و اصطال
فرانسه و انگليسي، هم به آن افزوده  ويژه  بههاي اروپايي،   ها از زبان واژه وام

ي بيگانه، خواه عربي و خواه  هاي مشهور از ناسازي واژه شد. بيشتر غلط
زبانان سرچشمه  و يا شم و ذوق زباني فارسي  اروپايي، با حلق و گوش

و برخي هم از كاربرد  --  "فالسك"به جاي  "فالكس"مثل  -- گيرد  مي
 "سبزيجات"مانند  -- بان بيگانه در زبان فارسي ي ز هشهلف دستور و قاعده

ي واژه يا ترم يا  و يا ناآگاهي از پيشينه -- "كارخانجات"يا  "جات ميوه"يا 
ديد كه  "مالنقطي"شود در همين تعبير  دست را مي ي دم  تعبير زباني. نمونه

به كار  "مال لغتي"ها هم به جاي آن  خوانده نه فقط عوام كه بسياري از درس
شاهدش هم  --فهم  مسماست و هم آسان برند كه اين يكي اتفاقاً هم با مي

ها را برعهده گرفته است.  گرداني واژه آن كه وبالگي به همين نام كار درست
، "ها اسلحه"، "شئونات"هاي عربي، چون  ي جمع بستن دوباره ي جمع نمونه

  ي رايج هرروزه است. ، هم سكه"ها وسائل"و  "ها عمليات"
هاي مشهور پا گرفت كه  ي ديگري از غلط عد از مشروطه شاخهب

برداري  انگاري مترجمان در برابريابي و گرته اعتنايي و سهل ي كم پرورده دست
به جاي  "شرايط"مانند  --هاي مشهور اي از نمونه هاي مبدا است. پاره از زبان

و يا ) "اوضاع سياسي"به جاي  "شرايط سياسي"(براي نمونه:    "اوضاع"
به جاي  "تفاوت به زيبايي بي"(مثل:  "اعتنا بي"به جاي  "تفاوت بي"
شود يافت؛ و  را در كتاب دستور زبان خانلري مي --) "اعتنا به زيبايي بي"

و ديگران در جاهاي ديگر  "غلط ننويسيم"جز او البته ابوالحسن نجفي در 
بازار، در بيشتر اند. اما در جايي كه مردم كوچه و  بسيار داده  هم نمونه

زنند و در اين  مي  ها، از روي ضرورتي روشن دست به دخل و تصرف وقت
گرداني  دهند، غلط كاري و غلط كار ذوق و سليقه هم به خرج مي

ذوقي  كاري و كم ها را به چيزي جز سرسري ها و نويسنده مترجم
  توان نسبت داد. نمي

ي  ب يكي هم برابرنهادهپخت اهل كتا هاي دست ي اين نادرست از ميان همه
هاي  است كه در متن stream of consciousnessبراي  "جريان سيال ذهن"

نويساني كه به نوعي  ي داستان پيرامون ادبيات و نقد ادب و هنر و در حلقه
شود. هيچ  كار گرفته مي اند، زياد به نويسي سرگرم آموزش فوت و فن داستان

را اول شكسته است، و  "ن سيال ذهنجريا"دانم چه كسي اين تخم لق  نمي
كاربردن آن و رواج دادن آن از خود  است كه در به  مهم هم نيست. مهم آن

چسبانيم تا برابري براي  بپرسيم كه چرا صفت سيال را به دم جريان مي
stream هر دو  "سيال"و هم  "جريان"دست بدهيم. هرچند هم  به
داند كه جريان از  ش زباني ميست، اما هر فارسي زبان با كمي دان عربي

ست كه جاري  آيد و سيال هم صفتي براي آن چيزي جاري و روان شدن مي
ي  نامه كه واژه  هم Hans Wehrانگليسي -ي عربي نامه ست. در واژه و روان
و در  "stream"و  "flow"هايي چون  واژه "جريان"ست، در برابر  معتبري

آمده است. در  "stream"پس و س "streaming"نخست  "سيال"برابر 
و سپس  "سيالن ذهن"(باطني) براي اين ترم نخست  "فرهنگ معاصر پويا"
 "فرهنگ معاصر هزاره"آورده شده؛ در حالي كه در  "جريان سيال ذهن"

آمده است  "سياله آگاهي"و بعد  "جريان سيال ذهن"شناس) نخست  (حق
با نرماي  "لهسيا"كه به گوش من ديگر اين تركيب غلظت عربي  -- 

  تر است.  از نادرستي اولي زننده "آگاهي"فارسي
كار  برده به هم براي ترم ادبي نام "سيالن ذهن"ي  به ميزان كمتر برابر نهاده

ي جستجوي ياهويي و گوگلي در اينترنت  رفته است. تا جايي كه من بر پايه

 "سيالن ذهن"خود  "جادوي داستان"دانم، حسين سناپور در كتاب  مي
زبان   را به "جريان سيال ذهن"اي پيرامون كتابش  آورده، اما در مصاحبه

اي ادبي، عباس پژمان ضمن سبك شمردن  چنين در جلسه آورده است. هم
پرداخته و به جاي  "جريان سيال ذهن"اين فن يا تكنيك به نادرست بودن 

شنهاد را پي "گوي دروني و گفت"، برابرنهاد "سيالن ذهن"آن و نيز به جاي 
جريان "اي نيز به قلم محمد علي محمودي پيرامون  كرده است. پايان نامه

ي دكتري به زبان  نامه نوشته شده است. گويا اين تنها پايان "سيال ذهن
است و بايد صبر كرد منتشر شود تا ببينيم چرا اين   فارسي در اين زمينه

 "سيال ذهن"ز پدياي فارسي هم ا برابرنهاده را برگزيده است. در ويكي
كه من اميدوارم جوانان  -- "المعارف فارسي دايره"برده شده است. در  نام

در مطلع  -- باشند   دوست به آن عنايت و دسترسي داشته ادب و دانش
سخن به ميان آمده است. داريوش  "جريان خودآگاهي"از  "ويرجينيا وولف"

 "ي آگاهي روانه"ساني فارسي براي علوم ان-نامه انگليسي واژه"آشوري هم در 
  آورده است. 

كه هم مصاحب آن را در  streamبراي  "روانه"ي  به گمان من برابرنهاده
اش، بهترين پيشنهاد  نامه المعارف فارسي آورده و هم آشوري در واژه دايره

اي رسا و روان و  رساند و هم واژه است؛ چرا كه هم معني را به تمامي مي
هاي گوناگون چون  ه كه برابرنهاد consciousnessياب است. براي  آسان

(مصاحب و نيز  "شعور"(آشوري) و  "هشياري"، "خودآگاهي"، "آگاهي"
Wehr،به تناسب موضوع و متن بايد يكي را برگزيد؛ چون   ) آورده شده
ايراد و بهترين نيست. اما در كنار توجه به معني تك تك  يك بي هيچ
تعبير در زبان اصلي، ناگفته پيداست كه در ي يك تركيب و  هاي سازنده واژه
پيشينه در فارسي اصل رسايي و رواني در  هاي نو و بي سازي براي مفهوم واژه

واژه برتري دارد. به بيان ديگر گرچه  به ي واژه انتقال معني بر ترجمه
، يعني "ترجمه وام") يا calqueي آشوري براي  (برابرنهاده "روبرداشت"

ي يك بيان و تعبير زباني از يك زبان به زبان ديگر در  واژه ي واژه به ترجمه
 -- skyscraperبراي  "خراش آسمان"نمونه اش:  --شناسي رايج است  زبان

  اين شيوه در همه حال و هر مورد بهترين نيست. 
 Stream of consciousness  در ادبيات سبك نيست؛ شگرد يا ترفند يا

كند. اين شگردهمراه با شكوفايي  مي ست كه روش روايت را تعيين فني
جنبش مدرنيستي رواج يافته است و در داستان و شعر و سينما و تئاتر 

شود. برسازي اين ترم ادبي را به نويسنده و شاعر و منتقد  كار گرفته مي به
دهند. او كه  ) نسبت ميMay Sinclair, 1863-1946انگليسي، مي سينكلر (

هاي فرويد  كلر بود، به روانكاوي و آموزه نتاش مري آمليا س نام واقعي
اي به نام داروتي  دلبستگي داشت و اين ترم را در هنگام نقد كار نويسنده

ي اين ترم به  ريچاردسن برساخت و به جهان ادب عرصه كرد. اما پيشينه
گردد كه در توصيف  شناس و فيلسوف برمي روانشناسي و ويليام جيمز روان

و يا به   ي هشياري يا آگاهي و جهان به جريان تجربهي ميان ذهن  رابطه
هايي كه زندگي ذهني آدمي را  ها و برداشت ها و احساس بيان بهتر به انديشه

ويژه از  اي كه به سازند، پرداخت. از ميان شاعران و نويسندگان برجسته مي
و  اين ترفند در كار خود بهره گرفتند، نامدارترين شايد اليوت و بكت وفاكنر

چه را كه در ذهن  جويس و ولف باشند. در رماني با اين شگرد، روايت آن
گذرد، خواه انديشه و ايده و دريافت و خواه ايماژ و  شخصيت داستان مي

آورد بي آن كه در قيد توالي  مي انگاره ويا دريافتي حسي، به نوشتار در
ن داستان منطقي، ساخت نحوي، و تمايز ميان سطوح واقعيت باشد. بنابراي

ي روان درك و دريافت فكري و حسي در ذهن  چنان است كه گويي رشته
شود، خواه از راه روايت شدن و خواه از راه  شخصيت بر خواننده آشكار مي

گويي  گويي دروني با تك آزاد. اين تك "گويي دروني تك"نقل شدن يا 
 نمايشي تفاوت دارد و نوعي نقل كالم خاموش شخصيت است كه هميشه

تنها  "گويي دروني تك"شود. پس  ي نقل آورده نمي هم در ميان گيومه
  شكلي از اين شگرد است و نبايد با آن يكي گرفته شود.

را در  "ذهن"ي  ي شرحي كه آمد، بهترست كلمه كوتاه سخن آن كه بر پايه 
چشم  "خودآگاهي"و يا  "آگاهي"تركيب اين ترم ادبي نگه داريم و از آوردن 
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است؛ اما آن را بهترين  "ي ذهن روانه"ز اين قرار گزينش من بپوشيم. ا
ست.  هم پذيرفتني "جريان ذهن"و يا  "سيالن ذهن"دانم و به گمانم  نمي

نويسان و  گمان ديگرم هم آن است كه بهترست اهل فن، يعني داستان
نويس و  هايي كه نام و نفوذي بر نسل جوان داستان ويژه آن منتقدان ادبي، به

ها دقت  ها و معني سازي و يا كاربرد مفهوم خوان دارند، در واژه و ترم انداست
كمتر به دردسر بيفتد وهم از   و درايت بيشتري به خرج دهند تا هم خواننده

  شمار كژديوارهامان يكي كم شود.
   1387دي  22، "فرهنگ آشتي"منتشر شده در 

www.fmolavi.wordpress.com 

*  
  
  

  
  موش و گربه 

  
  يفي س. س

    
هايي از ميتراي گاواوژن به يادگار مانده كه او را سوار بر گاوي تنديس   

ها بين كردن آن را دارد. در همين تنديسدهد كه قصد قربانينشان مي
اند. در تمامي اين پاهاي گاو، تصويري از موش، مار و كژدم را نيز نگاريده

گيرند چنانكه ني به كار ميها را با وضوح  و روشها همين نقشمايهنگاره
هاي ضد و نقيضي را بازتاب ميكردن گاو، ديدگاهها موقع قربانيجانَمايي آن

  دهد. 
هاي زيرين زمين از زندگي موش، مار و كژدم الاقل در زيستن بين اليه   

هاي ها اعجاب انسانآنجويند. تا جايي كه شگفتي زندگي همساني سود مي
اي را در ههاي ويژگيخت. زيرا موش و مار هر كدام سازهاننخستين را برمي

نيز بخشيگروهي و برونهاي  درون بخشند و در ارتباطدل خاك سامان مي
  شناسانند.  ساز و كار به خصوصي را مي

اي دست ميدر طبيعت، به پندارهي نوزايي انسان نخستين بنا به چرخه  
ي هاي دروني زمين را از جانْمايهيهپنداشت الي آن مييافت كه بر پايه

ي اند. او به همين اعتبار به بازتولد و زندگي دوبارهزندگي و حيات انباشته
شدند، باور داشت تا آنكه در كه پس از مرگ به خاك سپرده ميهايي انسان
اين ديدگاه ضمن ياي ديگر زندگي خويش را از نو آغاز نمايند.  بر پايهزمانه
هاي زيرين ن گرفتن حيات در اين جهان، زندگي دوباره همچنان در اليهپايا

گرفت كه اي ديگر، ساز و كاري را به كار مييافت. اما پندارهخاك ادامه مي
بردند تا آن را بر اساس آن تخمه و روان گاو را پس از قرباني كردن به ماه مي

   )1(به زمين بازگردانند. سازي به منظور باروري و نوزايي، دوبارهبعد از غني
كردن گاو، رسد با جانَمايي مار، موش و كژدم در تصوير قربانيبه نظر مي   

آنان به دنبال كسب جاودانگي از تخمه، خون و يا روح گاو، آمادگي خود را 
هاي فراواني بين ايزدان گذارند. از سويي ديگر همسانيبه نمايش مي

ي زمين محيط آيد. زيرا گسترهشم ميزيرزميني با همين جانوران به چ
خاكي به يديد كه گشت و گذارشان را بر كرهناامني را برايشان فراهم مي

زمين، يها ضمن ارتباط محتاطانه با پهنهكشانيد. در نتيجه آنمخاطره مي
گاهي شايسته و مناسب براي زيرين آن را مأمن و پناههاي طبقات و اشكوبه

   يافتند.خود مي 
سپارند مي "خَرْفستران"اي از موش را به در آيين زردشتي چنين نقشمايه   

هاي گاهآيند كه در نهانچون آنان بخشي از نيروهاي اهريمني به شمار مي
گيرند تا در فرجه و فرصتي مناسب با برآمدن از سوراخدرون زمين سكنا مي

هايي از وشيانتي با تودههايشان به انسان زيان رسانند. چنانكه در فرشكرد س
كنند تا براي هميشه به ها را پر ميها و گودالفلز مذاب، همين سوراخ

  خرْفستران پايان بخشند.زندگاني 
هاي فراواني مشاهده ميولي بين اين جانوران و ايزدان زيرزميني همساني   

ي خود هايي از زندگانرسد ايزدان زيرزميني همه دورهگردد. زيرا به نظر مي
را بر روي زمين سپري نموده باشند تا ضمن تنازع با ايزدان زميني به نهان

هاي خويش در دل زمين كوچيده باشند. همچنان كه سيزيف، جمشيد، گاه
  اند.اي را به انجام رساندههادس و پرسفون به روشني چنين گذار و گزاره

.) هم بر خاستگاه قه672 - 604محمد بلخي (الديندر همين راستا جالل 
ورزد تا بنا به ديدگاه و مشربِ عرفاني خويش موش را خاكي موش تأكيد مي

  ارزش بخواند:فرومايه و بي
  موش گفتم زآنكه در خاكست جاش / خاك باشد موش را جاي معاش

  راهها داند ولي در زير خاك / هر طرف او خاك را كردست چاك
  )2(اجت موش را عقلي دهندنيست اال لقمه رنْد / قدر حنفس موشي

ي آن دهد تا بر پايهاي قياسي سوق ميمنطق عرفاني بلخي او را به نتيجه   
گردن گذارد، كه طبقات  "عقل"اي از از دور و تسلسل، به سامانهدر دنيايي

ي عقل، اما با چنين نگاهي به پديدهنوردد.زيرين خاك را تا افالك در مي
خويش كمترين مقدار و مايه را از خرد در اختيار مي موش نيز بنا به نياز

  گيرد! 
ي ولي گربه به دليل زيستن بر روي زمين و دشمني طبيعي با موش بنمايه  

 -جانور"گذارد كه چه بسا از خاستگاه اي از ايزدان زميني را به اجرا ميويژه
ز جايگاه د. چنانكه بين اقوام مختلف  گربه را اگيري خود بهره مي"ايزد

شود در مناطق جنوبي مصر از . حتا گفته ميستودندتوتمي ارزشمند مي
پرستيدند و به همين منظور براي او هزاران سال پيش از ميالد گربه را مي

ساختند. همچنان كه مردم در اين اي ميي ويژهگاه و ايزدكدهپرستش
   )3(ستند.جبردند و حاجت ميها به ايزد گربه نياز ميگاهپرستش

ي تالوت نمايد كه مردم زمانهنيز در تاريخ خويش گزارش مي "تبري"   
آوردند تا آرامش عهد و يا صندوق الواح) نياز مي(طالوت) به تابوت (صندوق

نمايد و بر اي را تأييد ميچنانكه قرآن چنين گزاره )۴(آنان تأمين گردد.
در ضمن )5(ورزدر و ابرام ميدردزدايي (سكينه) تابوت و يا صندوق عهد اصرا

نويسد كه  تابوت (صندوق) ياد شده، با سرديسي سنگي از تاريخ تبري مي
سر گربه تزيين شده بود. اما در روشناي گزارش تبري، به درستي رفتار 

يابد. همچنان اسراييل) در ستايش گربه انعكاس ميآييني عبريان (بعدها بني
هايي را برايش فراهم ديده ني ايزدكدهكه به منظور برگزاري مراسم آيي

  )6(بودند.
هاي ق.) نقشمايه772ي عبيد زاكاني (فوت همچنين در  موش و گربه   

آفريني توان بازيافت كه از نقشروشني از جانَمايي آييني گربه  و موش را مي
هاي ايراني حكايت دارد. چنانكه عبيد دانسته و يا در افسانه هاطبيعي آن

گيرد. تا جايي كه آن در داستان موش و گربه بهره مينسته از الگوگذاري نادا
ي عابد ضمن گربهجويد اماها پناه ميگاهموش بنا به طبيعت خويش در نهان

گذارد و به موش حمله نمايش مسلماني خويش دشمني با موش را هدف مي
تاراند. گاهشان مياهامان از گروه موشان، آنان را تا پنبرد و با كشتاري بيمي

هاي زير زميني، رهايي موشان را تضمين جويي در سوراخچرا كه فقط پناه
  نمود.مي
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آن با ايزد اش كه از ارتباط در داستان عبيد، گربه به دليل مسلماني   
اي از ايزدي يابد، همچون كاهنان و يا پيامبران نمايهآسماني نشان مي

د. همچنان كه يكتايي او در داستان نيز چنين گذارزميني را به اجرا مي
ي بخشد. ولي چون يكتايي و ايزدي او بر عرصهرويكردي را تسهيل مي

ي مردم را به همراه نداشت، به ناچار وجاهت خود را با زمين، پشتوانه
برَد. در نتيجه گربه آلود آسماني به سامان ميهاي وهمسودجويي از گزاره
ي موش، سياستي بهتر از عام نوع و سردهز خويش در قتلبراي برآوردن نيا

تظاهر به اعتمادسازي سراغ ندارد. اما در فرآيند داستان، اعتمادي كه دروغ و 
هاي گذارد، در رويارويي با واقعيتاي براي خويش ميتظاهر را پشتوانه

  گسلد.جامعه، به راحتي ازهم مي 
شان به درستي خاستگاهي مردمي را هاي داستان عبيد، گروه مودر گزاره   

اي به گذارند. همچنان كه از ايزدان زيرزميني چنين نقشمايهبه نمايش مي
هاي زيرين زمين، هدفي شد. چون ايزدان زيرزميني در اليهاجرا گذاشته مي
ي انسان را رقم زنند، چنانكه بردند كه ضمن آن آيندهرا به سامان مي

برَد. با همين رويكرد عبيد ي را به پيش ميداستان عبيد نيز چنين هدف
چه را كه در جويد تا آناز زباني نمادين و مردمي سود ميگويي، ضمن ساده

اش در ميان گذارد. مردمي كه پروراند به آساني با مردمان زمانهدل مي 
جويند. ها پناه ميگاههاي روزگارشان در نهانهمسو با موش از ترس گربه

مردان زمانه به اتكاي مسلماني و يا باورهاي آسماني داران و دينمولي دولت
از كشتار آنان هيچ ابايي ندارند تا گذران زندگاني و معيشت دنيايي خويش 

  را فراهم بينند. 
خويش ياري ميي هاي داستان، گربه از پادشاهان تحت سلطهبنا به گزاره   

ب و كشتار موشان را به انجام ستاند تا با توسل به نيرنگ و فريب، سركو
موشان ي اي، جامعهرساند. ضمن آنكه در گروه موشان، هر چند موش يگانه

نمايد، ولي آنان جمعيت يكدست و همگوني را به را هدايت و راهنمايي مي
بندي نيروهاي گذارند. زيرا چنين رويكردي به روشني از صفنمايش مي

  يابد.  (گربه) انعكاس ميبا پادشاهمردمي به منظور تقابل و رويارويي 
گذارد تا هرچه همچنين عبيد به تعمد مكان داستان را منبر و مسجد مي   

بيشتر و بهتر به داستان خويش واقعيت بخشد. اما اين مسجد، مسجد خاصي 
هاي او فقط در گيرد. بر اين اساس بايد پذيرفت كه گزارهرا هدف نمي

افند. زيرا گربه دانسته و آگاهانه، جهت مي اتفاق "مسجد"محيطي همچون 
جويد. در عين حال با هدف جلب اعتماد مخاطبانش از مسجد سود مي

گردد. اعمال حاكميت آييني، مسجد مكان و خاستگاه مناسبي شناسانده مي
چون به ظاهر او از همين جايگاه خواهد توانست اعتبار فرهنگي و سياسي 

  . خود را به همگان بباوراند
عبيد ضمن همپوشاني الزم،  "ي عابدگربه"ي چنين ديدگاهي، بر گستره   

اي ي نمازگزار حافظ  همخواني دارد. چنانكه حافظ با اشاره و كنايهبا گربه
  نامد:مي "كبك خوش خرام"تاريخي گربه را 

ي عابد نماز روي به ناز/ غرّه مشو كه گربهاي كبك خوش خرام كه خوش مي
خرامد كسي ي حافظ به خوشي مي عابد كه بنا به اشارهياما گربه   )7(كرد

تواند باشد كه عبيد در روشناي ق.) نمي765جز اميرمبارزالدين (فوت
  برد: داستان خويش با ايهام، از او نام مي

  رفتند / تنشان همچو بيد لرزاناموشكان جمله پيش مي
  ز ميدانابه رو مبارزناگهان گربه جست بر موشان/ چون 

  پنج موش گزيده را بگرفت / هر يكي كدخدا و ايلخانا
  دو بدين چنگ و دو بدان چنگال /  يك به دندان، چو شير غرّانا

  )8(آن دو موش دگر كه جان بردند / زود بردي خبر به موشانا ...
اي از تاريخ را وثيقه گزارش عبيد از آفرينش داستان موش و گربه، پشتوانه   

هاي تاريخي تأكيد ورزد. تكراري د تا به تكرار خود در تمامي دورهدهقرار مي
اي عمومي همچنان شگفتي كه با نمايشي از طنز و مضحكه، ضمن خنده

                           )9(انگيزد.مردم را برمي
  1390تير ماه 

*  

  
  
  
  
  

  
  
  

      
  

 رفيق بيژن بازرگان
  

   يراپزشكيي پدانشجو، قوچان 1338مرداد 19 متولد
   تهران ،1361دستگيري:  تاريخ
  هاي ايران اتحاديه كمونيست عضو

 .زندان گوهردشت1367تاريخ اعدام: شهريور 
 
  ز متن يادنامه نوشته شده توسط الدن خواهر بيژنا
و   خوابش نرفت بيژن از روزي كه دوستانش اعدام شدند ديگر رويِ تخت"

خورد حاضر نبود كه به دكتر كه سرما ميخوابيد. وقتيرويِ زمين مي
دانست مراجعه كند و يا دوا بخورد. در ليوان آبش ديگر يخ نمي ريخت. مي

خواست به شرايط سخت زندان كه به زودي به سراغِ او هم خواهند آمد و مي
عادت كرده باشد. او مطمئن بود كه گناهي مرتكب نشده است و فعاليت 

  .ي دانستسياسي و دگر انديشي را حق خود م
برنامه داشت، او هر روز صبح سرِ ساعت معين بلند  بيژن هميشه در زندگي

خواند و يادداشت بر ميها كتاب ميكرد. بعد هم ساعتميشد و نرمش مي
رفت به آشپزخانه مي 5كرد. هر عصر سرِ ساعت داشت و يا شطرنج بازي مي
نشست تا با ما ون ميداشت و در جلويِ تلويزيو يك ظرف ميوه بر مي

بود. اين تنها استراحتي "پلنگ صورتي"كارتون تماشا كند. عاشقِ كارتونِ 
گشت به اتاقش و مشغولِ مطالعه داد و دوباره بر ميبود كه به خودش مي

از دوستانش او را به سرِ شد. يك ظهرِ گرمِ تيرماه تلفن زنگ زد و يكيمي
م كه اين شخص قبال دستگير شده و در زير قراري دعوت كرد. بعدها فهميدي

شكنجه بيژن را لو داده است. بازجوها هم او را مجبور كرده بودند كه به 
بيژن تلفن زده و او را به قرار دعوت كند. وقتي كه كسي سر قرار دستگير 
مي شد، دست بازجوها براي اعمال فشار برروي او باز بود. ديگرالزم نبود كه 
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نند و يا براي او هيچ حقوق قانوني اي قائل بشوند. همين جرمي را ثابت ك
كه شما سر مالقات حاضر شده بوديد، مجرم بودن شما و وابسته گي شما به 
يك گروه خاص را ثابت مي كرد. بيژن بي خبر از اينكه در دام وزارت 
اطالعات گرفتار شده است، رفت و ديگر باز نگشت. وقتي كه مي رفت مثل 

درم گفت كه براي ديدن دوستي بيرون مي روم و يكي دو هميشه به ما
ساعت ديگه برميگردم. ما همه دور ميز آشپزخانه نشسته بوديم و چاي مي 
خورديم. هيچكداممان عكس العمل خاصي از خودمان نشان نداديم. به 
ذهنمان هم خطور نميكرد كه اين آخرين باري است كه او را آزاد خواهيم 

شانسي است كه براي در آغوش كشيدن او داريم، كه اين ديد،كه اين آخرين 
آخرين فرصت براي بوسيدن و خداحافظي از او است. من و خواهرانم دستي 
تكان داديم بي آنكه از جاي خود بلند شويم. بعدها هزاران بار اين صحنه را 
پيش خودمان دوباره تكرار كرديم و حسرت خورديم كه چرا خداحافظي 

؟ چرا او را در آغوش نگرفتيم؟ چرا او را نبوسيديم؟ چرا به او گرمتري نكرديم
نگفتيم كه چقدر او را دوست مي داريم؟ ايكاش اين آخرين وداع صورت 
ديگري به خود مي گرفت. ايكاش وقتي كه تلفن زنگ زد آن را جواب نمي 

  ايكاش ...  و "بيژن خانه نيست"داديم. ايكاش به دوستش مي گفتيم كه 
بطور اتفاقي با يكي از همسلولي هاي قديمي بيژن آشنا شدم.  پيش چندي

كه اگر خاطره اي از بيژن بخاطردارد برايم تعريف كند و او  از او خواستم
  : برايم گفت

من با بيژن هم سلول بودم،يادش گرامي باد. برگشتن  به آن سالها خيلي "
مقاومت كرد، سخت است. من خاطرات خوبي ازاو بخاطر دارم. بيژن مردانه 

او يك سربه دار واقعي بود. از خوبيهاي بيژن همين جمله معروفش يادم 
مردك مگه نون نخوردي محكمتر " به باز جوش گفته بوداست كه 

او با اين حرف سعي ميكرد كه بازجويش را تحريك كند تا او را  "بزن .
وي يك محكمتر بزند تا زودتر بيهوش بشود. شب اولي كه آمدم به بند. من ت

متري حدود  6در  5اتاق كوچك پهلوي او خوابيدم. در يك فضاي كوچك  
نفر بوديم . جايمان خيلي كم بود و بايد تيغي ميخوابيديم يعني روي  100

خواب با پاهاش جاي خواب رابه صورت تيغي اماده  مسئولشانه هايمان. 
كنار كرده بود. ما بوديم ويك شانه و ده سانت جاي خواب. من شب اول 

بيژن خوابيدم. بيژن تپل بود و وقتي در خواب بازدم داشت ونفس ميكشيد 
من قلقلكم مي آمد وجام كم ميشد. وقتي كه او نفس رافرو مي داد من كمي 
استراحت ميكردم. نمي دانم مي توانيد تصور كنيد يا نه. اينكار چند بارتكرار 

لقلكم هم ميامد. شد. تنفس بيژن باعث ميشد من راحت وناراحت بشوم . ق
نميشد تحمل كرد ونخنديد و نميشد هم خنديد. مونده بودم چكار كنم. 
شب اول تاب نياوردم همينكه اومدم كمي جابدم به شكم بيژن جام پر شد 

 "وديگه تا صبح نخوابيدم.
وقتي كه نوشته هاي اين دوست را مي خواندم گونه هايم از اشك خيس بود. 

گريه ام را بگيرم. بعد از خواندن كتاب آقاي  نمي توانستم جلوي هق هق
مصداقي كلي به خودم دلداري داده بودم كه اين بالها به سر بيژن نيامده 
است و حاال دوستي برايم تعريف مي كرد كه بيژن هم اين دوران سياه را از 

  سر گذرانده است و همه اين فشارهاي غير انساني را تحمل كرده است. 
  ندي هاي بيژن برايم نوشته است:يكي ديگر از همب

اتاق بودم. در اتاق ماه با بيژن هم 3سال پيش به مدت  30من حدود "
در آن فضاي فشرده و پرازدحام، بيژن آرام  نفر ديگر. 82متري با  36دربسته 

بود و رفتاري سطح باال داشت. سطح باال به معني نوعي تربيت فرهنگي. 
كرد، كرد و نوعي فاصله را با همه حفظ ميها خيلي فرق نميرفتارش با آدم

شد، اتفاقا ميانه او با همه و همه با او خوب بود، نه اينكه با كسي قاطي نمي
كرد، اما براي مثال كتاب خواندنش در آن شلوغي خودبخود جلب توجه مي

ها خستهدادند براي خيليهايي كه به ما ميالبته مستحضر هستيد كتاب
ها را بخوانند.در توانستند آناي ميهاي حرفهخوانط كتابكننده بود و فق

كرد، موقع غذا خوردن، كه اي نرمش ميدقيقه هواخوري چند دقيقه 20، 15
غذا شوند چون عجله اي در تواستند با او همواقعا حجم آن كم بود، همه مي

خوردن نداشت. كاله،  حوله و لنگي كه خريده بوديم همه يك شكل بود و 

كردند كه با ديگري اشتباه ها گلدوزي مياي روي آنها اغلب نام يا نشانهچهب
  BBروي كالهش نوشته بود نشود. بيژن

ب داريم! به ب دارند، ما هم بها بگفتند فرانسويها هم به شوخي ميبچه
  "نظرمن شما بايد به بيژن افتخار كنيد، همه بايد به بيژن افتخار كنيم.

ت كوتاهي با بيژن همبند بود، در توصيف بيژن و آنچه دوستي ديگركه مد
  كه در زندان بر آنها گذشته است، برايم نوشت: 

برما بس زمستانها گذشته است ولي از انتظار بهاران باز ناايستاده ايم. اين را "
بدانيد كه بيژن مردانه زيست ومردانه مرگ راپذيرفت. درود بر بيژن وبيژن ها 

دان وشيرزنان ايراني كه رفتند واز يادشان قطره اشكي ومنيژه ها. اين گر
برچشم مي نشيند و برگي براوراق اين كتاب بزرگ مبارزات ايرانيان مي 
افزايد. من مدت كوتاهي بابيژن بودم، ولي درآن مدت كوتاه بيژن آنچنان 
تصوير زيبايي از خود براي من باقي گذاشت كه تمامي تصورات قبلي راكه 

اي از يك فارغ التحصيل داشتم زدود ونقش تازه 50ن دهه ازكنفدراسيو
خارج از كشور درذهنم ايجاد كرد. وقتي دشمنان جنگل انسانها به نابودي 

ها حمله جنگل ميپردازند، درهراس از رويش نهالها وجوانه ها به ريشه
ميكنند، تا فكر وقدرت رويش رانابود كنند. در واقع نسل من وبيژن ناخواسته 

موج سركوبها گشتيم. ما روشنفكرهايي بوديم كه آينده رامي ديديم اسير
وفرياد سر مي داديم. ما سرداران بدون لشكر بوديم. جوان، پرشوق، پر هياهو 
باآرزوهاي طاليي، براي لشكري كه قدر سردارانش رانميدانست. تنها 
جرممان اين بودكه ميخواستيم از درخت نارس، ميوه شيرين (آزادي عدالت 
وبرابري) رابرچينيم. ميوه را نچشيده، دندان مان شكست. سرداران آگاه، 
 مبارزو دلير هيچگاه بدون فوج سربازان نبايد به قلب دشمن حمله برند. آگاه

 اميدواري.. اميدواري... مبارزات، سالح بزرگترين فداكاري، بعدايثارو  سازي،
ار در اعتراض به وضيعت مادرم به همراه خانواده ها چندين ب" "اميدواري....

زندانها، نبودن امكانات، بالتكليفي فرزندانشان و حكم هاي نا عادالنه اي كه 
به آنها داده بودند به قم رفتند تا با آقاي منتظري مالقات كنند. هر بار بين 

اتوبوس از خانواده ها به ميداني كه در جلوي خانه آقاي منتظري بود  7تا  3
ر شنيدن پاسخ از مسولين مي شدند. آنها هرگز رفته و در آنجا منتظ

نتوانستند با خود او مالقات كنند. معموال يكي از پسران او و يا دامادهايش 
بيرون آمده، كمي با خانواده ها حرف مي زد و نامه هاي آنها را مي گرفت و 
مي رفت. خانواده ها هميشه يك نامه دسته جمعي مي نوشتند و در آن 

تفاقاتي كه در زندانها در جريان بود و وضيعت بد فرزنداشان بطور كلي به ا
اشاره مي كردند. هركس هم كه دلش مي خواست نامه اي انفرادي نوشته و 
در آن مشخصا به وضيعت فرزند خود اشاره مي كرد. من نميتوانم به طور 
قطع بگويم كه اين نامه ها تاثيري داشت يا نه. اما براي بيژن يا همبندي 

 63او كه ما مي شناختيم كوچكترين اثري نداشت. دراواخر سال هاي 
الجوردي از رياست زندانها و دادگاه هاي انقالب كنار گذشته شد و گروهي 

معروف شد، قدرت را به دست  گرفت.  "گروه دوم خردادي ها"كه بعد ها به 
ت اين گروه تغييراتي ايجاد كردند و جو كمي بهتر شد. اما تنها بعد از گذش

چند ماه، دوباره اين گروه نيز همان شيوه هاي پيشين، سركوبها، فشارها، 
 67اذيت و آزارها را در دستور كار خود قرار دادند و با راه اندازي كشتار سال 

 ، مفهوم جديدي به نسل كشي و جنايت عليه بشريت دادند.
يكي از بستگان نزديك ما آشنايي در دفتر آقاي منتظري  1364در سال 

پيدا كرد و از مادرم خواست كه نامه اي نوشته و به او بدهد تا به دست اين 
مرد برساند، تا شايد در ميزان حكم بيژن تجديد نظري بشود. مادرم نامه را 
نوشت و به او داد. يكي از نماينده گان آقاي منتظري در زندان با بيژن 

اما نماينده آقاي  مالقات كرد. بيژن هرگز چيزي از اين مالقات به ما نگفت
من بيژن را خواستم و "منتظري به دوستي كه واسطه ما شده بود گفت 

به او گفتم آيا حاضري با ما همكاري كني؟ او چنان نگاهي به من كرد 
كه فكر كردم االن توي گوشم خواهد زد. به او گفتم منظورم همكاري 

گويا  اطالعاتي. تو انگليسي خوب بلدي و   فرهنگي بود نه همكاري
ما برايت كالس تشكيل مي دهيم و تو در اين   شاگرداني هم داري.

كالسها به متقاضيان درس انگليسي بده. او گفت من در كالسهايي 
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كه شما تشكيل بدهيد درس نخواهم داد. تا وقتي كه بيژن در 
  "رفتارش تجديد نظر نكند همينجا خواهد بود.

كرج خراب شده بود و آنها در  هاي زندانِ گوهردشتآبگرمكن 65در سالِ "
گفت كردند. بيژن به مادرم ميزمستانِ سرد كرج بايد با آبِ سرد حمام مي

گرم بشويم و بعد ميكنيم تا كميرقصِ شتري ديده اي؟ ما اول نرمش مي"
كنيم جفتك انداختن و باال پايين پريدن. بعد رويم زيرِ آب و شروع مي

كند و و شامپو از سرما رويِ سرمان خوب كف نمي زنيمشامپو به سرمان مي
 "پريم.باال پايين ميبندد. بعد دوباره مي رويم زيرِ آبِ يخ و هيقنديل مي

پدر و مادرها به مسئولينِ زندان مراجعه كرده و گفته بودند كه حاضرند 
هايِ موجود را بپردازند و يا حتي آبگرمكنهزينه درست كردن ِ آبگرمكن

برد زيرِ بار نميجديد بخرند. اما رژيم كه از زجر دادن اسيران لذت مي هاي
رفت كه خانواده ها اين هزينه را بپردازند. مسولين زندان هم هي بهانه مي 

  "آوردند كه كشور در حال جنگ است و ما چنين بودجه اي نداريم.
م و مادرم به مانرويم. من در بيرون ميآذر با مادرم به اوين مي 13روزِ "

رود. مردي بيرون مي آيد و در حالي كه صورتش از اشك خيس داخل مي
اين يكي را هم اعدام كرده "است به زني كه در كنار من است مي گويد 

. زن شروع مي كند به داد زدن و گريه كردن و در ميان هق هق گريه "اند
دار سازمان پسرانش هوا "اين يكي هم، اين يكي را هم كشتيد؟"مي گويد 

مجاهدين بوده اند. در شهريور ماه خبر اعدام پسر ديگرش را به او داده بودند 
و امروز اين يكي را.  من با دلسوزي به آنها نگاه مي كنم و دلم مي خواهد 
چيزي بگويم كه آنها را آرام كند. اما هر چه فكر مي كنم چيزي به ذهنم 

ارند چه مي شود گفت؟ بعد از نمي رسد. به پدر و مادري كه داغ فرزند د
تمام "گويد مي گردد. رنگ بر چهره ندارد. ميحدود يك ساعت مادرم  بر

مطمئني، خودشان بهت "شود. ميگويم . باورم نمي"شد. اعدامش كرده اند
نه گفتند كه برو و بگو پدرش فردا بيايد. من گفتم پدرش "ميگويد  "گفتند؟
ييد. گفتند بهت گفتيم برو و بگو كه من بگو اعدامش كرده ايد؟ بهچرا؟ 

ها رژيم حسابِ همه چيز را كرده بود. از ترسِ گريه زاري مادر "پدرش بيايد.
شد، حاضر به پاسخ گويي به مادرها نبودند. و سر و صدايي كه ايجاد مي

نميدانم چطوري خودمان را از جلويِ اوين به خانه رسانديم. مادرم شروع 
افراد فاميل كه در اين چند ماه نگرانِ وضعيت سالمتيكرد به تلفن زدن به 

بيژن بودند و به همه گفت كه او اعدام شده است. بزودي خانه ما پر شد از 
افراد فاميل و آشنايان. زنان فاميل سرپرستي آشپزخانه و پذيرايي از 

كرد. همش ميميهمانان را به گردن گرفتند. مادرم نشسته بود و گريه نمي
من دلم مي "بيژن يك قهرمان بود و در راه عقيده ش جان داد."ت كه گف

كشيدم، خواست كه فرياد بكشم و زار زار گريه كنم. اما از مادرم خجالت مي
دانستم كه غمِ او از من بسيار بيشتر است. بيژن برادرِ من بود اما جگر مي

من هم نبايد ضجه مي كردگوشه او بود، پاره تن او بود. اگر مادرم گريه نمي
زدم. نمي خواستم با گريه هاي خود غم و غصه او را بيشتر كنم. مادرم تا 

كرد. از صدايِ نالهشب آرام بود اما از شب تا صبح دراز كشيده بود و ناله مي
مانده بودند، خوابشان كه آن شب در خانه ما هايِ او تمامِ كسانيها و مويه

درم آرام بود و همه را به آرامش دعوت ميكرد. مي. اما صبح دوباره مانبرد
  ."گريه نكنيد، مرگ قهرمان گريه ندارد"گفت 

بعد از ظهرروز بعد، پدرم به همراه تني چند از مردهايِ فاميل به اوين رفت 
تا ازصحت خبرِ مرگ بيژن مطمئن شود. من هرگز صحنه خروج او از خانه را 

ساله بود و موهاي پر پشت سياهي  62ها كنم. پدرم آن روزفراموش نمي
رفت استوار و محكم بود. پدرِ هميشه كه از درِ خانه بيرون مي داشت. وقتي

كه شد كه واقعاً بيژن را كشته باشند. وقتيگيم بود. هنوز باورش نمي
سال پير شده بود. موهايش سفيد شده بودند و پشتش  20برگشت به اندازه 

كه ساك كوچكي به دست داشت كسته بود. در حاليخميده بود، كمرش ش
همه چيز تمام شد. اعدامش كرده اند. به من "بر زمين نشست و گفت 

نخواهد  نداشت و در آن دنيا نيز جاييگفتند كه پسرت در اين دنيا جايي
داشت. گفتم كه جسدش را به من بدهيد يا قبرش را نشان دهيد. گفتند كه 

دارد، برو برايش قرآن بخوان. اجازه گرفتنِ مراسم را پسرت كافر بود و قبر ن

هم نداري. من گفتم كه از ديروز همه فاميل به خانه ما آمده اند و داريم 
كنيم. آنها هم گفتند كه كاري نكن كه به خانه شما برايش عزاداري مي

بياييم و همه تون را دستگير كنيم. تنها چيزي كه از او به من دادند اين 
كه حرفهاي پدرم تمام شد يكباره سكوت خانه با صدايِ وقتي "ست.ساك ا

فرياد و گريه و زاري افراد فاميل پر شد. باالخره همه باور كرديم كه ديگر 
  هرگز بيژن را نخواهيم ديد.

هنگامي كه سرانجام  جو كمي آرام شد ساك را آورديم پيش مادرم و باز 
نامه اي چيزي پيدا كنيم و بفهميم كرديم. اميدوار بوديم كه متني، وصيت 

كه در زندان بر اين بچه ها چه گذشته است. نمي دانستيم كه چرا يك 
زنداني، يك اسيري كه حكم داشت، شش و سال و نيم آن را هم گذرانده 
بود و هيچ جرم جديدي هم مرتكب نشده بود، يكباره بايد اعدام بشود؟ در 

و يك ساعت. هيچ كدام آنها  ساك، يكي دو دست لباس بود و يك حوله
آشنا نبود و چيز هايي نبود كه مادرم براي او خريده و به زندان برده بود. 
رژيم جمهوري اسالمي ما را از يادگاريهاي او هم محروم كرده بود.  بعدها 
فهميديم كه همه چيز به سرعت اتفاق افتاده است. هيئت مرگ كه متشكل 

ييسي، ناصريان، لشگري، نوري  و شوشتري از نيري، اشراقي، پور محمدي، ر
بود زنداني ها را صدا كرده و فقط پرسيده بودند كه آيا به اسالم اعتقاد 
داري؟ آيا نماز مي خواني؟ آيا جمهوري اسالمي را قبول داري؟ زنداني ها 
نمي دانستند كه عاقبت جواب نه دادن به سوال هاي هيئت مرگ به دار 

دليل هم نه وصيت نامه نوشته بودند و نه  كشيده شدن است. به همين
وسائل خود را جمع كرده بودند. بعد ها عده كمي كه زنده مانده بودند 
وسايل هر كسي را در ساكي گذاشته بودند و چون دقيقا نمي دانستند كه 
چي مال كي است، وسايل شخصي بچه ها قاطي شده بود. هزاران جوان 

ند و به خانواده هاي آنها تنها يك ساك ايران زمين را به دار كشيده بود
كوچك داده بودند. هنوز هم بعد از اين همه سال وقتي كه ياد آن ساك و 
ياد آن روزها مي افتم . پشتم مي لرزد. خيلي وحشتناك است كه تنها 
يادگار برادرت يك ساك كوچك باشد. ساكي  كه وسائل درون آن متعلق به 

عد، ازگوشه و كنار و از روي كتابهايي كه قرباني ديگري است. ما سالها ب
معدود جان بدر برده گان از اين جنايت نوشتند فهميديدم كه در زندان ها 

زنداني سياسي و دگرانديش را به دار  5000چه گذشته است. رژيم بيش از 
كشيده بود و هيچ توضيح و يا پاسخ روشني به كسي نمي داد. سالها گذشت 

ي بزرگ را حل كرديم.  اما آنچه كه ما امروز مي دانيم تا ما كم كم اين معما
تنها گوشه اي از حقيقت، و از زبان قربانيان اين جنايت است. هنوز عاملين 
اين جنايت بايد پاسخ گو باشند و بگويند كه چه شد و چرا اين جنايت انجام 

  شد.
پدرم وقتي كه خبر كشته شدن بيژن را شنيد و با ساكي كوچك به خانه 

رگشت، شعري براي بيژن سرود و در تمام مراسم بيژن آن را مي خواند و ب
تغييراتي به آن مي داد. پدرم شاعر نبود و در زنده گي خود فقط دوبار شعر 
گفت، يكبار وقتي كه من دستگير شده بودم و يكبار هم در مرگ بيژن. 

اين  هربار كه پدرم در مراسم هاي بيژن سر پا مي ايستاد و كاغذي را كه
شعر را بر روي آن نوشته بود، در دستهاي لرزانش مي گرفت وبا صداي 
بلندي كه از بغض ميلرزيد، آن را ميخواند، قلبم مچاله ميشد. هر چه كه به 
آخر شعر نزديكتر ميشد، طنين صداي او در اتاق صالبت بيشتري مي گرفت. 

بدون او همه تالش خود را مي كرد كه بغض را در گلويش خفه كند و 
گريستن شعر خود را به پايان برساند. چه غم انگيز است كه پدري در رثاي 

  فرزند خود شعر بگويد.
هفت شبانه روز خانه ما پر بود از افراد فاميل و دوستان و آشناياني كه 

ما ديوار هاي خانه را از عكسهاي بيژن و  براي ابراز همدردي مي آمدند.
هر سرود نوشته بوديم، پركرده بوديم .  پوسترهايي كه بر روي آنها شعر و

روز دسته اي از خانواده هايي كه آنها هم فرزندان خود را از دست داده 
بودند به خانه ما مي آمدند. ديدن آنها از بار غم ما كم مي كرد. درد 
مشترك ما را به هم نزديكتر كرده بود و در كنار يكديگر احساس آرامش 
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ت خفقان آن روزها، ما نميتوانستيم اين درد بيشتري مي كرديم. در وضيع
  بزرگ را با هر كسي درميان بگذاريم. ديگران نمي فهميدند كه داغ فرزند 

يعني چه و يا نمي خواستند كه بدانند. خيليها مي ترسيدند كه رفت و آمد 
 "با ما براي آنها و يا فرزندانشان دردسر ايجاد كند.

و از اوايل انقالب اكثر همسايه هاي  ما در آرياشهر زنده گي مي كرديم"
قديمي، خانه هاي خود را فروخته و به محله هاي ديگري رفته بودند. 
خريداران جديد هم خانه هاي وياليي را كوبيده و به جاي آن آپارتمان 
سازي كرده بودند، در نتيجه بيشتر همسايه ها جديد بودند و ما زياد با آنها 

فشارهاي رژيم به همسايه ها نگفتيم كه بيژن آشنا نبوديم. ما به دليل 
اعدام شده است، اما آنها خودشان مي ديدند كه هف شبانه روز مردم در 
اين خانه رفت و آمد مي كنند و با پرس و جو از مهمانان فهميده بودند كه 
چه اتفاقي افتاده است. از همسايه هاي جديد هيچ كس براي تسليت 

ز همسايه هاي قديمي هم فقط دختر يكي از آنها گفتن به خانه ما نيامد. ا
بعد از چند هفته كه از اين واقعه مي گذشت، با گلداني گل به ديدن ما 
آمد. از ميان اقوام همه در مراسم هاي بيژن شركت كردند بجز يكي از پسر 

كه او دانشجو است ودر شهرستان محل "عموهايم. پدرش مي گفت 
در حالي كه آنها در محله ما زنده  "د.تحصيل خود است و مرخصي ندار

گي مي كردند و دوستانم او را در خيابان ديده بودند. اما او از ترس اينكه 
آمدن به خانه ما دردسري برايش فراهم كند تا بعد از هفتم بيژن به خانه 
ما نيامد. من هرگز او را  براي اينكار نبخشيدم . هزاران جوان از جان خود 

او از ترس يك اخطاراز حراست دانشگاه به مجلس ختم  گذشته بودند و
پسر عموي خود نيامده بود! خيلي از دوستان و آشنايان جوان ما كه خود 
در اوايل انقالب سياسي بودند  و بعد ها به دليل سركوبها منفعل شدند، در 
مراسم مختلف ما شركت كردند و حضورشان موجب تقويت روحيه ما مي 

شان مي داد كه جمهوري اسالمي نتوانسته همه نيروهاي شد. حضور آنها ن
مترقي را سركوب كند. هرگز پسردانشجوي جواني را كه دوست برادر 
دوست من بود، فراموش نمي كنم . ما به دنبال كسي بوديم كه خط خوبي 
داشته باشد و بتواند پوستر هاي قشنگ براي ما درست كند و روي آنها 

د كه به ياد بيژن به ديوارها بزنيم. وقتي كه برادر شعر و جمالت زيبا بنويس
دوستم به او گفته بود كه چنين جنايتي صورت گرفته و ما به كسي با خط 
خوب نياز داريم، او بالفاصله داوطلب شده و به خانه ما آمد. او چندين 
ساعت درگير درست كردن اين پوسترها بود و اصال نگران اين نبود كه اگر 

ت كردن اين پوسترها، در خانه ما  دستگير بشود چه باليي به در حال درس
سرش خواهند آورد. من هنوز هم يكي از دست نوشته هاي او را نگه داشته 
ام. اين مقواي كوچك براي من يادآور شهامت و از خودگذشته گي است. 
يادآور دوراني است كه در اوج تنهايي، انزوا، استيصال و غم، باور مي كردي 

انسانيت همراه اين بچه ها به قربانگاه نرفته است و هنوز هستند كساني كه 
 كه راه آنها را ادامه خواهند داد.

يكي از پوسترهايي كه به ديوار زده بوديم از روي نوشته هاي كارتي كه  
بوديم. بيژن     به مادرم داده بود، كپي كرده  60بيژن در روز مادر سال 

رم گل مي خريد و يا هديه اي به او مي داد. در آذربراي ماد 25هميشه در 
دستگيري اش، او شعر زير از   ماه قبل از  7، تنها  60آذر سال  25

را به مادرم تقديم كرده بود. در بند بند اين شعر عشق  "ابوالقاسم الهوتي"
 .به وطن و عالقه به جانفشاني براي آن مي جوشد

ا وسيله اي براي كسب در آمد رژيم كشتن جوانان ر ،60 در اوايل سال"
پول تير، از خانواده ها پولي ميگرفت و بعد جسد  قرار داده بود و به بهانه

مي داد و يا آدرس قبرعزيزانشان را به آنها مي  فرزندانشان را به آنها تحويل
جنايت چنان زياد بود كه خود رژيم را هم به  داد. اما اينبار ابعاد اين
خود را مي كردند كه اين جنايت را  ها همه تالشوحشت انداخته بود. آن

ماه، هر روز خبر  6-5 ظرف .پنهان كنند و يا آن را كوچك جلوه دهند
را تحويل  كشته شدن عده اي را به خانواده ها داده بودند، جسد هيچ كس

 نداده و اجازه برگزاري مراسم هم نمي دادند. رژيم مي خواست سر و
  همه معادالت  "خاوران"منعكس نشود. اما  صداي اين جنايت درهيچ كجا

  
  

  
 

  بيژن به همراه پدر و مادر و خواهران خود
  
  

به كابوس رژيم تبديل  "گلزار خاوران"سال گذشته  23 بهم زد. در آنها را
حضور هميشه گي خود در اين محل، ياد فرزندان  شده است. خانواده ها با

به اينكه فرزندانشان هوادار چه  آنها بي توجه .خود را زنده نگه داشته اند
جمعه در كنار هم جمع شده و يك تكه  گروه و دسته اي بوده اند، هر

سرخ به ياد عزيزان پرپر شده،  زمين خاكي را گلباران مي كردند. صدها گل
عكس هاي جوانان  آذين بخش زمين مي شدند. در ميان دسته هاي گل،

ها هر  خانواده .درخشيدندبه خون خفته، مانند ستاره گان آسمان مي 
زنده  جمعه از مسافت هاي دور به خاوران مي آمدند تا ياد عزيزان خود را

 نگه دارند. پدر و مادر ها به همين تكه زمين خشك و برهوت هم راضي
 بودند. اما رژيم اين كمترين را هم از آنها دريغ مي كرد. بسياري از خانواده

 ا اتوبوس به خاوران مي آمدند. آنان بايدها وسليه نقليه نداشتند و بايد ب
 اول هر طوري بود خود را به ميدان انقالب مي رساندند، از ميدان انقالب با

اتوبوس و يا ميني بوس به ميدان امام حسين مي رفتند، از امام حسين به 
خراسان و از آنجا به افسريه. از افسريه هم سوار ماشين هايي كه  ميدان

د مي شدند و خود را به خاوران مي رساندند. يعني ميكردن مسافربري
ساعت در راه  3حدود  مي كردند و عوض وسيله نقليه 5-4هركدام بايد 

بودند تا به تلي خاك برسند و براي فرزاندن به خون خفته شان گريه كنند 
  ".و زجه سر دهند

به آنجا رفت و با قفل روي در مواجه شد.  سال گذشته مادرم وسط هفته"
تري هم هست و آن در باز بود.  كوچك عد از كمي جستجومتوجه شد كه درب

ديك نشست. مردي به او نز مادرم به داخل رفت و وسط زمين روي خاك
با پرخاش به او  اي؟ مادرم عصباني شد و شد و گفت كه چرا اينجا نشسته

كسي مي  تو با من چكار داري؟ وجود من در اينجا چه آزاري به"گفت 
 نه هر چه دوست داري"مرد بالفاصله با يك لحن همدردانه گفت  "رساند؟

اينجا بشين. من مواظب هستم كه اگر ماموري آمد خبرت كنم. مي خواهي 
مادرم هم بيخبر از اينكه او  "را به من بدهي تا برايت پخش كنم؟ گل هايت

ماموران است دسته گلي را كه خريده بود به او مي دهد. مرد  خود يكي از
غيبش زد! آنها حتي تاب ديدن يك بسته گل را بر سر  ته گل را گرفته ودس

  "مزار اين بچه ها .ندارند
يك حركت ناگهاني و از سر اجبار نبود. مسولين زندان از  67 كشتار سال"

با پرسشنامه هايي كه به زندانيان داده بودند، آنها را به دسته  1365 سال
دانستند كه از دست چه كساني، در تقسيم كرده و دقيقا مي  هاي مختلف

اتاق ها مي خواهند خالص شوند. هيات مرگ و مجتهدان  كدام بندها و كدام
دكورهاي اين نمايش از پيش نوشته شده بودند.  شركت كننده در آن فقط

انديشان بودند. شكست تزهاي خميني اول  آنها در فكر تسويه حساب با دگر
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رسيد. رژيم از اينكه با وجود اين همه  باتاز همه در زندانهاي ايران به اث
رواني نتوانسته بود اكثر زنداني ها  شكنجه ها، تنبيه ها، و فشارهاي روحي و

كند كه از عقايد خود دست بكشند  را به توبه وادار كند و آنها را مجبور
تبعيت از دستورات ديني و  كالفه بود. سردمداران جمهوري اسالمي كه به

حاكم كرده و با  حكومت ديني فاشيستي را بر مملكت فقه اسالمي يك
 "بالرعب النصر"اشاعه جو رعب و وحشت قصد پياده كردن شعار ضد بشري 

ها عصبي شده بودند. آنها به عينه مي ديدند  زنداني  را داشتند از مقاومت
فشارها و هزينه اي كه بايد بپردازند، همچنان  كه زنداني ها بدون توجه به

و حاضر به پذيرفتن ايدئولوژي متحجر آنها  ضع خود باقي مانده اندبرسر موا
اسالمي و هواداران آن اين غير قابل  نيستند. براي سردمداران جمهوري

نمي شدند، چگونه مي توانستند  قبول بود. اگر آنها حريف عده اي اسير
  جامعه را مجبور به تمكين كنند؟

و همه كشتار ها و خشونت  67سال  طراحان ، كارگردانان و مجريان قتل عام
، همه طيفهاي جمهوري اسالمي هستند. هيچ كس نمي تواند 60هاي دهه 

اقتدار گرايان "و يا  "چپ گرايان ديروز و اصالح طلبان امروز"ادعا كند كه 
 "دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه"و يا  "ديروز و تماميت خواهان امروز

و يا هر طيف و گروه و دسته ديگري كه  "گاهانجمن اسالمي هاي دانش"و يا 
سال گذشته كوچكترين قدرت و يا فعاليتي داشته از اين موضوع  32در 

بلكه  1367بيخبر بوده و يا با آن مخالفتي داشته است. آنها نه تنها در سال 
امروز هم مشكلي با خالص شدن از دست دگر انديشان ندارند، مشروط بر 

ودشان و يا دوستانشان نباشند. به اطالعيه ها، اينكه آن دگر انديش خ
مقاالت، مصاحبه ها و برنامه هايشان نگاه كنيد. اعتراض هاي آنها فقط به 
دستگيري و زنداني شدن دوستان و نزديكان خودشان است. آنها كوچكترين 
اشاره اي به دانشجويان و زنداني هاي بي نام و نشاني كه سكوالر هستند و از 

ف نظام جهوري اسالمي و خواهان برچيدن حكومت ديني هستند، پايه مخال
نمي كنند. براي آنها، زنداني سياسي هم خودي و غير خودي دارد. اين 
آقايان منتقد دولتند نه نظام و حكومت اسالمي. آنها به دنبال قدرت سياسي 
هستند نه دموكراسي، مردم ساالري و حقوق بشر. مي خواهند ما را به 

برگردانند. دوراني كه درآن بيشترين سركوبها،  "اليي امامشاندوران ط"
جنايت ها، كشتار ها و شكنجه ها به وسيله خود آنها، كه در آن زمان بر 
مسند قدرت بودند، اعمال شده است. اصالح طلبان فقط به دنبال حكومت 

  "ديني و خواهان حفظ جمهوري اسالمي هستند.
يژن مي گذرد و من هنوز به نبودنش سال از به دار كشيده شدن ب 23" 

هنوزهم در خواب او را مي بينم و وقتي كه بيدار مي شوم  .عادت نكرده ام
سال گذشته بر ما رفته است تنها يك  32 آنچه كه در فكر مي كنم شايد

به عكس قاب گرفته او در روي كمد  چشمم  كابوس بوده است. اما وقتي كه
كشيده مي شوم و باور مي كنم كه  الت بيرونمي افتد، باالجباراز دنياي خيا

هرگز ما را رها نمي كند.  او ديگر نيست. اندوه از دست دادن عزيزانمان
خالء نبود آنها در   .ماست تلخي بي پايان مرگ زودرس و نا حق آنها تا ابد با

با هيچ چيز پر نمي شود. تالش ما بازمانده گان و قربانيان اين  زندگي ما
كه از ظلمي كه بر ما رفته پرده برداريم و عاملين اين  استجنايت اين 

و ترفندي جديد، آزادي، عشق تا بارديگر با نامي ديگر  جنايات را رسوا كنيم
من نه مي بخشم و نه فراموش مي  .قربانگاه نبرند انديشي را بهو دگر
  ؟شما چطوركنم، 

 1390شهريور  
  .* اين مطلب توسط ميل به دست ما رسيده است

  فراوان از ارسال كننده.با تشكر  
 

  
* 
 

  
  
  

 
  
  
  

  كه »آنو«و همسر فداكارش   »هوشنگ عيسي بيگلو«تقديم به 
ارتش جنگ ميان شدگان  مرا در ديدار از بناي يادبود سه هزارتن از كشته 

  سرخ و سفيدها همراهي كردند.
 نجمه موسوي

  
  شوك

  چگونه اعتماد كنم ترا
  كه بر كشتن قابيل بس نكردي

  و تا جهان، جهان است
  دشنه بر كمر

  ماندي
  و برادرانت را

  هر يك
  به جرمي بر خاك نشاندي!

  
  چگونه اعتماد كنم ترا

  ات كه سرخيِ گونه
  تعبير به شرم كردم

  خبر بي
  ات كه گداختگيِ دشنه

  با دست و گونه 
  زدوده بودي.

  
  چگونه اعتماد كنم ترا

    اي انسان!
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 رِحله
  

 نسيم خاكسار
  
  

هاي  شبي ديرند و ظلماني بود. جز آواي عجيبي كه به سختي از اليه
ضخيم تاريكي مي گذشت و بريده بريده بگوشم مي رسيد صدائي ديگر 

ام و چگونه پايم به آن مكان  شنيدم. نمي دانستم كجايم، از كجا آمده نمي
تاريكي هوا از غلظتش بلند رسيده است. آنقدر منتظر نشستم بيدار تا 

كردم سپيده دمان كاسته شد. آنوقت در آن فضاي نيمه روشني كه فكر مي
اي هستم و صدايي كه  باشد با نگاه به اطراف متوجه شدم در شبه جزيره

هاي سنگي ساحل بود. از دور  مي شنيدم برخورد موجهاي دريا با صخره
ودند. وقتي هوا ديدم كنار ساحل لنگر انداخته ب سايه قايقهائي مي

بيشترروشن شد ديدم جاي بلندي كه بر آن ايستاده بودم پشت بام 
هائي است كه از آجر و گل ساخته شده اند. به راه افتادم تا راهي براي  خانه

پائين رفتن پيدا كنم. همانوقت پدرم را ديدم كه از دور مي آمد. او چهل 
زده نشدم. پدرم  سال پيش مرده بود. با اينهمه از ديدنش هيچ شگفت

آمد. نزديك من كه رسيد نوزاد را  نوزادي در دست گرفته بود و جلو مي
ميان دستهايش گرفت و در گوشش با صداي بلند اذان خواند: حي اله خير 

 االعمل. حي اله خير العمل.
خاست در سرتاسر بامها مي  صداي بلند و حزيني كه از گلويش برمي

اذان، نوزاد را بر سر دست گرفت و با شتاب از پيچيد.  پدرم بعد از خواندن 
كنارم گذشت و با گامهائي بلند چنان از من دور شد كه نفهميدم چگونه او 
را گم كردم. فكر كردم بايد از راه پلكاني پائين رفته باشد ولي هرچقدر 
جستجو كردم پلكاني براي پائين رفتن از آنجا نيافتم. وقتي سرگردان روي 

اي افتاد كه به  لي راه مي رفتم چشمم به نردبان شكستهپشت بامهاي گ
ديواري تكيه داده شده بود. به دشواري از آن پائين آمدم. و بسوي ساحل 
دويدم. وقتي رسيدم عبدالجبار را ديدم كه طناب قايقي را در دست گرفته 

  است. در آن قايق چند نفر ديگر هم بودند.
در مراسم خفه كردن اينانج خاتون عبدالجبار گفت: ما داريم براي شركت 

  به فاس مي رويم. منتظر رسيدن تو بوديم.
شناختم كه قرار بود به امر قضات  من تا آن وقت چند اينانج خاتون مي

شرع يا سلطاني يكي يكي آنها را زه كنند. با اينهمه نپرسيدم كداميك. 
  دانستم با رسيدن به آنجا برايم روشن خواهد شد. گفتم: چون مي

  من را ببخشيد. راه را گم كرده بودم نمي توانستم به وقت پائين بيايم. -
عبداالجبار دستم را گرفت و كمكم كرد تا سوار قايق شدم. بعد با چوب 

گفتند بالفاصله قايق را از ساحل  بلندي كه در دست داشت و آنرا مردي مي

دم. كند. كمي كه گذشت با همراهان ديگرم در اين سفر بيشتر آشنا ش
اي از جنس  يكيشان كه  سر و صورتش را در دستاري پيچيده بود و جامه

هاي بعلبك به تن داشت سياحي مراكشي بود. و ديگري جواني بود پارچه
بدخلق و شاعر مشرب كه در همان بدو ورودم به قايق با غيظ با من سخن 
ز گفت. از اينكه به خاطر من چند ساعت سفرشان به تاخير افتاده بود ا

دست من عصباني بود. قلم و كاغذ در دستهايش داشت و هنگامي كه با 
زد روي كاغذ چيزهائي مي نوشت. دو سرنشين ديگر قايق  كسي حرف نمي

كه همراه عبدالجبار پارو مي زدند، دو جوان الغر و سيه چرده و كم حرفي 
 بودند كه چشمشان را فقط به دريا و عبدالجبار دوخته بودند. و دهان كه

درخشيد.  باز مي كردند دندانهاي سپيدشان چون صدف در دهانشان مي
هايش با  قايقي كه توي آن بوديم قايق كهنه و بزرگي بود كه تخته پاره

الياف خرما به هم چسبيده شده بود. و از بعضي جاهاي آن آب نشت مي 
اي سفالي آبهاي  كرد. من و شاعر بدخلق وظيفه داشتيم گاه گاه با كاسه

شده كف آنرا به دريا بريزيم. و همين كار مشترك در طول راه، ما را  جمع
كمي به هم نزديك كرد. راه ما خيلي طوالني بود و غذايمان دراين مدت 
نان و خرما و كمي ماهي نمكسود بود كه عبدالجبار از قبل براي همه تهيه 
 كرده بود. با كمك سياح كه با قطب نما جهت مسافرتمان را تعيين مي

كرد و باد موافق توانستيم بعد از دو شبانه روز به هنگام به ساحل فاس 
برسيم. هنوز مراسم شروع نشده بود. پيش از آن كه پا بر ساحل بگذاريم 
جوان شاعر مشرب بابت عصبانيتش در لحظه ورود من به قايق از من 
عذرخواهي كرد. روي ساحل مردم زيادي پا برهنه جمع شده بودند و 

ورود ما را مي كشيدند. با رسيدن ما گروهي از آنها روي ساحل يك  انتظار
  صدا با هم سه بار فرياد زدند: ال اله اال اهللا..

اي  درميداني بزرگ نزديك به ساحل براي سلطان و قاضي القضات و كوكبه
كه از ساير نقاط براي شركت در اين مراسم دعوت شده بود جايگاهي 

بود برابر سلطان زه كردن اينانج خاتون انجام  باشكوه ساخته بودند. قرار
بگيرد. اين اينانج خاتون زن شرعي سلطان بود. از جوانمردي دور 

دانستم كه سلطان بعد از آن كه به ياري او از شٌر رقيب سر سخت و پر  مي
زوري چون اتابك ارسالن خالصي يافته و به سلطاني رسيده است به سخن 

ان به زه كردن او داده است. همين را به نجوا به ديگران فريفته شده و فرم
  جوان شاعر مشرب گفتم:

  اي فرو انداخت بعد گفت: سرش را براي لحظه
بسيار غم انگيز است. اي كاش مي توانستيم با او حرف بزنيم. اما مي  -

توان با متهم و  دانم در اين مملكت با حضور قضات شرع و سلطان نمي
  قرباني حرف زد.

  اي كه به دوش داشت گذاشت. دفترش را در كيسه و قلم و
سياح مراكشي با كمك قطب نمائي كه با خودداشت جهت قبله را مشخص 
كرد و بعد سجاده بر زمين پهن كرد نماز بخواند. همان عده كه با ديدنمان 
ال اله اال اهللا سر داده بودند، انگار براي خواندن نماز منتظر رسيدن او بودند 

ند تكبير گفتند و پشت سر او ايستادند. عبدالجبار و جاشوانش با صداي بل
به نمازگزاران پيوستند. جوان شاعر مشرب با آنها نرفت. من هم دريا زدگي 

  اي نشستم. را بهانه كردم و سر در گريبان گوشه
نماز پايان يافته بود و نمازگزاران نشسته به زانو رو به چهارطرف به شكرانه 

ند كه خبر رسيد اينانج خاتون را دست بسته در هودجي آورد سر فرود مي
مي آورند كه بر صفه بنشانند. من از قايق بيرون آمدم كه آوردن او را 

هاي برف آنچنان  ببينم. ناگاه برف سنگيني شروع به باريدن كرد. گلوله
درشت بود كه هنوز زمان چنداني نگذشته همه جا از برف سپيد شد. وقتي 

اي سياه از هودج بيرون آورده و در ميدان  را پوشيده در پارچهاينانج خاتون 
اي كه  بر صفه نشاندند آنقدر برف بر او نشسته بود كه زير برف به كومه

  كودكان از برف مي سازند شبيه شده بود.
شبيه اين صحنه را سالها پيش در سفرم به قندهار در ميداني ديده بودم. 

ري سياه بر خاك نشسته بود و قاضي زن به همين صورت پيچيده در چاد
هاي حكومت با چوب و گرزي سنگين باالي سرش  القضات شرع و عمله

ي برفي  ايستاده بودند. آنروز برف اما نباريده بود. وقتي داشتم به كومه
اي پيچيد  كردم همهمه روبرويم كه لحظه به لحظه بزرگتر مي شد نگاه مي

تون به روزي ديگر افتاده است. او را كه به امر سلطان زه كردن اينانج خا
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دوباره با همان حالت در هودج نشاندند و به كاخ برگرداندند. ما فرصت 
كرديم كه در اين وقت در شهر پرسه بزنيم. شهر فاس را براي اولين بار 

ديدم. سياح در راه به ما گفته بود به همين نام در مغرب هم شهري  مي
اشت از سلطاني كه برابر قصرش هميشه است. و او از آنجا خاطراتي د

اي افتاده بود تا مردم شهر بدانند كه جزاي سرپيچي از فرمان او چه  كشته
سرانجامي دارد. عبددالجبار و جاشوان به قايق برگشتند كه كف آن را 
تعمير كنند. سياح مراكشي براي ديدن بازار برده فروشان به سمت ديگري 

ه با هم دوست شده بوديم براي در امان رفت. من و جوان شاعر مشرب ك
اي پناه برديم. جوان شاعر  ماندن از برفي كه يكريز مي باريد به قهوه خانه

هايش را  مشرب از اهالي سهرورد بود و پيرو منصورحالج و بسياري از گفته
از بر داشت. پوشيده به من گفت به خدا اعتقاد ندارد. و من آن هنگام كه 

ز ايستاده بودند با چشمهاي خودم ديده بودم كه او پشت همه به اقامه نما
به قبله داشت و روي به جهتي ديگر و ايستاده زير لب ورد مي خواند و 
هيچ خم و راست نمي شد. پس از نوشيدن چند قهوه تلخ و جويدن دو 
برگ ناس كه به ما تعارف كرده بودند ساعتي استراحت كرديم و بعد از 

رفتيم به گروههائي  تي در بازاري سر پوشيده راه ميآنجا بيرون زديم. وق
برخورديم كه كارشان فروش كنيز و برده بود. زنان جامه بلندي بر تن 
داشتند و با برقع سر و صورتشان را پوشانده بودند. دو غالم بچه با نزديك 
شدن خريداران به آنها با گالبدانهائي كه در دست داشتند رويشان گالب و 

شيدند. خريداران مجاز بودند برقع را پس بزنند و صورت آنها را پا عطر مي
ببينند.  سياح مراكشي را آنجا ديديم. مشغول باال زدن برقع هاي كنيزان و 
چانه زدن با تاجري بود تا براي مدتي كه آنجاست كنيزي بخرد. از او 
شنيديم كه مراسم را براي سه روز عقب انداخته اند. سياح با كمك 

ن عبدالجبار توانسته بود با مالزمان نزديك به سلطان مالقاتي داشته دوستا
باشد. به ازاي ده دينار مغربي از آنها احوال خاتون پرسيده بود. گفتند چون 
زن شرعي اوست باز او را به حرمسراي سلطان برده اند. و گفت از آنان 

رداندند با او شنيده كه سلطان همان دم كه اينانج خاتون را به سراي او بازگ
به يك بستر رفته است. از آنجا به زيارت مقبره عالمي رفتيم كه چون 

خواست در خدمت ظلمه باشد زبانش را بريده و در حلقش سرب داغ  نمي
اي گذشتيم كه مويه خاموش زني از درون  ريخته بودند. در راه از كنار كلبه

شان حكومت ما را از اش را تخته كوب كرده بودند و فرا آن مي آمد. درخانه
وارد شدن به آن منع كردند. نيم دينار مغربي به سقّايي داديم تا به ما گفت 
كه زن، سوگوار دخترش است كه فراشان حكومت بي سيرت كرده و بعد 

  اند.    سوزانده
خاست و  اي صداي سازي برنمي ه روز در اين شهر گشتيم. از هيچ خانهس

شنيديم و يا صداي بوقي، همه از پس  اگر گاه صداي پا كوفتن و دهلي مي
ديوار مقصوره هائي مي آمد كه در آنها فراشان و چماقداران حكومت تربيت 

 كردند. در اين مدت هرروز از سياح مي شنيديم كه شب گذشته سلطان مي
  با اينانج خاتون به زفاف رفته است.  

جز اين خبري ديگر از كاخ بيرون نمي زد. روز چهارم كه مراسم زه كردن 
اينانج خاتون بود دوباره به ميدان رفتيم. مردمي انبوه به تماشا ايستاده 
بودند. برفها آب شده بود. و جويباري از آب و لجن همه جا جاري بود. 

ا پياده مي آوردند. دستها از پشت بسته و چادري بر اينبار اينانج خاتون ر
سرش افكنده و دو نفر زير بغلش را گرفته بودند و پيش مي بردند. سلطان 
و اميران و قضات شرع همه به صف ايستاده بودند. قرار بر اين بود كه اينانج 
 خاتون برابر سلطان كه مي رسد زانو بزند و بعد برود بر صفه بنشيند تا او را

  زه كنند. 
پيش از حركت دادن او، حاكم شرع كه قبائي ابريشمي بر تن داشت و 

اي بلند در وصف خدا و پيغمبر و منقبت  خنجري برهنه بر كمر، خطابه
امامان و سلطان خواند، كه گوش نكردم، آنگاه حكم سلطان قرائت كرد. 

ب كه سياح به ما گفته بود از مالزمان سلطان به او خبر رسيده بود هرش
بردند دهانش را  اينانج خاتون را براي همبستري با سلطان به سراي او مي

  مي بستند كه هيچ سخن نگويد.
وقتي او را چادر بر سر و پوشيده به سوي سلطان حركت دادند، سلطان 

چرخاند. پشت سر او رايت داران و بوقيان ايستاده  تسبيح در دست مي
د كه شب پيش را با خاتون در يك بستر بودند. و هيچ از ظاهر او آشكار نبو

گذرانده است. خاتون برابر او كه رسيد بجاي زانو زدن روي به ديگر سو 
چرخاند و با اين عمل، تلخي يك عمر را كه به پاي او گذاشته بود در يك 
حركت كوتاه نشان داد. ما ديگر نايستاديم مراسم زه كردن او را تماشا 

وار قايق شديم تا به وقت در مراسم تعزير كنيم. برگشتيم به ساحل و س
اينانج خاتون ديگري شركت كنيم كه خبر مراسم شالق خوردنش به 
عبدالجبار رسيده بود. وقتي از ساحل فاس اندكي دور شده بوديم سياح از 
عجايبي كه در آن شهر ديده بود يكي برايمان تعريف كرد. روزي به وقت 

رفت و  يده بود كه بر بام خانه اي راه مياذان مغرب به چشم خود پيري را د
بريد و هيچكس به او توجه  به قهر از شنيدن صداي اذان، گلوي خود مي

توجهي مردم را پرسيده بود به او  كرد. وقتي از عابري دليل اين بي نمي
گفته بود اين رسمي است كهنه در اين ديار و گاه به گاه يكي اين كار 

  اطراف گفت:  كند. آنگاه با نگاه به مي
شبي ظلماني در پيش داريم. ممكن است همچنان روزها بر آب برانيم و  -

  آفتاب به چشم نبينيم.
از هيچكدام از ما صدائي برنخاست. در نيمه راه جوان شاعر مشرب قلم و 
كاغذش را در آب انداخت و دفتري را كه در انبانش داشت به من سپرد كه 

رسانم. و گفت به اولين ساحل كه برسيم وقتي بازگشتم به دست برادرش ب
رانديم همچنان روزها و شبها بر آبهاي تيره و  از ما جدا خواهد شد. و ما مي

   رسيديم.  به جائي نمي
  اوترخت  2010دسامبر 

*  

  
  خواب عجيبي ديدم!

  
  

  فريبرز  شيرزادي
  كتاب بوده )1(يك روزگاري كافكا

  امروز زندگي ما كافكائي ست.
  شمس لنگرودي

  
  

در تهران بودم، منبري، بايد مي ساختم، به سفارش يكي از بي شمار  نواده 
  گانِ  شيخ فضل اللّه نوري.

تمام قطعه هاي چوبي را بريده، آماده ي اتصال بود. بايد پايه هاي منبر را 
هاي چوبي بهم وصل مي كردم. تمام سوراخ سنبه هاي كارگاه ) 2(با (دوبل)

  دا نكردم.را گشتم، دوبل ها را پي
  همكارم پرسيد: دنبال چه مي گردي؟

  گفتم: دوبل هاي چوبي. _
  گفت: پيش پاي تو، پاسدارها اينجا بودند. تمام دوبل ها را بردند. -
  گفتم: دوبل !! دوبل ها را مي خواهند چه كار؟! _
گفت: خبر نداري،  تمام نجاري هاي تهران را مي گردند كه دوبل ها را  _

  جمع كنند.
  ن مي گفتند: براي مدارس تازه اسالمي شده نياز داريم.خودشا

  از يكي شان پرسيدم: برادر! اين دوبل ها را براي چه كاري الزم داريد؟!
گفت: تا الي انگشتان دختراني كه سوره ي مباركه ي (نساء) و پسراني  -

كه سوره ي مباركه ي (بقره) را از حفظ نباشند. بگذاريم. تعذير اسالمي 
  موزان.دانش آ

... ...  
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  بايد همين امروز، منبر را ساخته، آماده كرده، تحويل رنگ كاري مي دادم.
  مانده بودم كه بدون دوبل، چگونه منبر را بسازم.

را روشن ) 3(چند لحظه اي به انگشتان هر دو دستم خيره شدم. (سه كاره)
 چهار انگشت دست راستم را يك به يك قطع كردم. و با انگشتان ٫كردم،

  قطع شده، پايه هاي منبر را بهم وصل كردم و فرستادم رنگ كاري ...
در خوابم، انگار يك روز گذشته بود. دم عصر بود. ماشيني دم در كارگاه 

  نجاري ايستاد.
  وانت باري كه منبر روي آن بود.

  حبيب رنگ كار از ماشين پياده شد و گفت:
  اوستا ممد! _

  ران و درمانده به نظر مي رسيد.مكث كرده. رنگ به صورت نداشت. حي
  به منبر ِ روي وانت بار سيف علي اشاره كرد و گفت:

  اوستا: رنگ منبر را مي بيني؟! _
  گفتم: قرمز رنگ است. بايد رنگ سياه مي زدي! _
گفت: رنگ سياه زدم، چند بار! و هر بار رنگ سياه عوض مي شود و بعد  _

ي زنم دستم قرمز رنگ مي از چند دقيقه قرمز رنگ مي شود. دست كه م
شود. از ديروز تا حاال خشك نشده. مثل اينكه تازه رنگ پاشيده باشي. تازه 

  ي تازه است!
  دست هايش را جلو صورتم مي گيرد. و مي گويد:

مي شويم رنگ دستم از ) 4(اوس ممد! دست هايم را هر چقدر با (تينر) _
  بين نمي رود. دست هايم همين طوري قرمز مانده!

ا دست چپم امتحان كردم. اثر انگشتم روي بدنه ي منبر ماند و دستم ب
  قرمز شد.

  ... بعد، ديدم توي كارگاه نجاري نيستم. جايي بودم، پر از تابلوهاي نقاشي.
خودم را ديدم توي بوم نقاشي ي بر روي سه پايه اي چوبي، نقاشي كه 

توي بومي ناتمام،  بلند باال بود والغر، روبروي بوم نقاشي  ايستاده بود.
  نقاشي شده بودم، كنار سه كاره ي نجاري.

  و دست راستم همچنان فاقد چهار انگشت بود.
  نقاش داشت با قلم موي بزرگي آسمان تابلو را رنگ سياه مي ماليد.

  به نقاش خيره شدم. تعجب كردم! از چشم ها و سبيل اش او را شناختم.
با ) Salvador Dali!)5ود. سبيل چخماقي و چشم هاي وق زده. خودش ب

  عبائي بر دوش.
  با دست راستم با او اشاره كردم و گفتم:

_ Dali! , Dali!  من، كنار اين سه كاره ي نجاري،  توي اين بوم نقاشي ي
  تو، چه كار مي كنم؟! چرا اينجا هستم؟!

Dali :خسته به نظر مي رسيد. گفت  
ندانيان كارگر، چند تا تابلو از زندان اوين سفارش گرفته ام تا براي بند ز _

با اين سوژه نقاشي كنم، تا به ديوار سالن هاي دانشگاه اسالمي اوين آويزان 
  كنند.
  گفتم:

  كارگران تو دانشگاه اسالمي اوين چه كار مي كنند؟ _
گفت: تحصيل هنر اسالمي! و اين تابلويي كه شما توي آن هستي براي 

  در هنگام كار ...هشدار ايمني به دانشجويان كارگر است 
  با خشم گفتم: 

 Pabloي هم شهريت ) Guernica)6، تو از اسب تابلو !Daliهي!  _
Picasso)7 ( ... !خجالت نمي كشي؟  

  سرش را زير انداخت و زير لب گفت:
آخه مي داني. دختر و پسرم در دانشگاه اوين چند ماه است مشغول  _

  تحصيل اند. چاره ي ديگري ندارم.
  رفته و سكوت كرد.در خود فرو 

ديدم سبيل اش كه سرباال بود و چخماقي آرام، آرام آويزان شد. درست 
 The Parsis) مثل ساعت هاي تابلوي تداوم حافظه اش كه ذوب شده اند. 

tenoe of Memory))8 (  

Dali  همچنان داشت آسمان تابلو را با رنگ سياه مي پوشاند و از پنجه ي
 ه زمين مي چكيد. بي انگشتم قطره قطره خون ب
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1_ Kafka  نويسنده ي بزرگ آلماني زبان در قرن بيستم، مشهور ترين اثر
كافكا،داستان كوتاه مسخ است. فضائي كه در داستان هاي فراواقع گرايانه ي 

  (سورئاليستي) است، كافكائي مي گويند.
مداد كه براي قطعات كوچك چوبي، در اندازه و قطر هاي مختلف به شكل  _2

  اتصال قطعه هاي چوبي در مبل سازي به كار برده مي شود.
  سه كاره: دستگاه برش چوب نجاري. _3
مايعي است فرّار كه در رنگ كاري كاربرد دارد، براي پاك كردن رنگ از دست،  _4

  هم نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
) سبك نقاشي 1904 -1989( –سالوادور دالي. نقاش معروف اسپانيايي  _5

  سورئاليسم. با شهرت جهاني، معاصر پيكاسو.
) است كه بمب باران 7⁄5در متر  3⁄5گرانيكا. اثري است از پابلو پيكاسو (متر  _6

شهر گرانيكا در شمال اسپانيا، توسط هواپيماهاي آلمان نازي را در خالل جنگ 
  است. هاي داخلي اسپانيا به حمايت از فرانكو، به تصوير كشيده شده

) مكتب نقاشي كوبيسم 1881 -1973پابلو پيكاسو. نقاش مشهور اسپانيايي ( _7
  را به اوج رساند و از پركارترين و با نفوذترين هنرمندان قرن بيستم است.

تابلوي تداوم حافظه كه شهرت جهاني دارد، اثر سالوادور دالي، كه در اين تابلو  _8
  ساعت ها در حال ذوب شدن هستند.

*  
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  کن نجوا
  ام! شکسته دل بر

  است پژمرده ھای شقايق از سرشار ام سينه
  پرندگان و پرواز

  تفاوت بی ساحل اين در
 .است نشسته انتظار به را مرگ

  
 تيغ پراز حصار اين در
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