
 

 

  ١٣٨١ خرداد ٢٣شنبه  پنچ

 
  سزاريسم، پيشوا و خدايگان

١٣٨١٫٣٫٢٢  
 

  داريوش همايون

 
 محمدرضا شاه هيچگاه پيشوائي چون مصدق و پادشاه مقتدري چون رضا شاه نشد ولي

ثروتي آه به رهبري او در ايران . دستاوردهايش از هر دو و بويژه مصدق درگذشت
پيروزيهاي .  به آن اندازه بود و نه پس از او رسيده استهيچگاه نه پيش از او توليد شد
بود و هنگامي آه نوزده سال پس از مصدق،  اش آرزوي رضا شاه مي خارجي سياست

المللي تنها به صورت خريدار نفت ايران درآمد، ملي شدن نفت به  بين آنسرسيوم
  .عملي گرديد آاملترين صورت آن

 رفت آسي در انديشه ورطه ميان سياست راآد و در نخستين سالها آه همه بخوبي مي
برپاهاي  توانستند ببينند پيكر استوار شاه بود و تا آنجا آه مردم مي اقتصاد شكوفان نمي

داشت؛ او  داشت، او از همه برده بود، ولي محبوبيتش دليل مهمتري نيز گلين قرار نمي
گذاشته  در قلب مساله ايرانمهمترين نيروئي در ايران بود آه امر توسعه و نوسازي را 

 آميز در برابر توسعه او پيام سرسپردگي شوروي حزب توده، انحرافي خيانت. بود
  .آرد نمود و اجراي قانون اساسي جبهه ملي، بيرنگ و اندآي نامربوط جلوه مي مي

اقتدارگرايانه  تشنگي جامعه به اصالحات و تكان دادن آشور به پيش چندان بود آه جنبه
ملي آه  جبهه. انگيخت اي بر نمي قانون اساسي محمدرضا شاه مخالفت پردامنهو فرا

  و خالي از-فشرد در برابر آنچه انقالب نام گرفت  براجراي قانون اساسي پاي مي
 سرگشته و همه به تظاهرات و اعتراضات دانشجوئي در -عنصر انقالبي نيز نبود 

ا شاه به مبارزه با اصالحات ارضي ولي دانشجويان در مخالفت ب. بسنده آرد تهران
گري معمول خود گروهي از روستائيان آزاد شده را به  ارسنجاني با چاره رسيدند و

مانند است،  و در زدوخوردي آه در تاريخ جنبش دانشجوئي جهان بي دانشگاه فرستاد
تظاهرات بعدي و (نظر فيزيكي و سياسي و اخالقي خرد شد  اعتراضات دانشجوئي از

جوئي از اصالحات ارضي و  با انكار يا آناره). شكستند  را نيروهاي ويژه درهمآخري
چپگرايان و مليون ايران ) 1341 / 1962(آن سال  برنامه اصالحي شاه بطور آلي، در

ناپذير حزبي  پس سياست ايران در مسير آشتي بطور آامل از واقعيات بريدند واز آن
انتلكتوئل و  integrity سليم و يكپارچگي قلصرف، در برابر ملي، جريان يافت آه ع

ميان برد، و باخت نهائي هر دو را  اخالقي را از فرايند سياسي در دو سوي طيف از
نگر و ناهنگام  هرچند واپس بود، پيكار آينده از آن نيروئي مي. مسلم ساخت

 



از يك اين واژه را بتوان  اگر» انتلكتوئل«آم از يكپارچگي  آه دست) آناآرونيستيك( 
ديد آه  بود و نيازي نمي  و اخالقي، برخوردار-فرسنگي درباره بنيادگرايان بكار برد 

روزش منكر واقعيت  هاي آن»اللهي حزب«چيزي را نبيند يا نديده بگيرد، خميني و 
 / 1978پيروزي در  آردند و تا آستانه اصالحات نبودند؛ خود اصالحات را انكار مي

  . ديگران و خودشان نيافتند نيازي به فريب دادن1357

اصالحات به صراحت به عنوان جانشيني براي دموآراسي در » انقالب شاه وملت«در 
بود و مردم از ابتكاراتي آه از باال » بعدي«، »انقالب«سهم مردم در . گرفته شد نظر
و اين) تر بود پرسي مصدق بسيار پررونق پرسي شاه از همه همه(پشتيباني آردند  آمد مي

همه . پس از چند اصل با ربط و عملي، آار به نمايش آشيد. بود آه ادامه يافت روندي
آه يا مانند انقالب )  اصل19(رفت » انقالبي«زندگي ملي در قالب اصول  هاي جنبه

از انقالب اداري، اطاقي در بسته در هر (ماند  آموزشي روي آاغذ مي اداري و انقالب
 آن ماند و انقالب آموزشي به صورت سه نوبتي آردن پالآي روي در مؤسسه دولتي با

همه آودآان و نوجوانان به اصطالح به آموزش رايگان دسترسي  آموزشگاهها درآمد تا
اصل سهيم (آمد  ها به خارج در مي حسابسازي و فرارسرمايه ؛ و يا به صورت)يابند

يهاي سازنده برنامه اصالحي ژرفي آه در آغاز، انرژ .(آردن آارگران در مؤسسات
آس  به يك وسيله روابط عمومي فروافتاد آه هيچ جامعه را آزاد آرد اندآي نگذشت آه

  .آرد را جز خود شاه متقاعد نمي

 ديد و آور را مي هاي نگراني  نشانه50 / 70هرنگاه سرسري به ايران اوايل دهه 
ظه نخستين آاميابي قابل مالح. ساخت ضرورت بازگشودن نظام را برنگرنده آشكار مي

  : گرايش خطرناك را آه از پيش بودند نيرومندتر ساخته بود اصالحات، پنج دهه

يا  آرد اتاتيسم، دولت همه آارها را، هرچه مربوط به زندگي ملي، يا خود اداره مي -1
 سازمانهاي بزرگ و آوچك اداري، خوراك به نوآموزان و. گذاشت برآن مقررات مي

تراآتور  پرداختند و از گندم تا داري مي فروشي و مغازه  خردهبه: دادند آموزان مي دانش
دولتي  اين دستگاه اداري فراگيرنده، برمنابع ناچيز مالي و مديريت. آردند توليد مي

 آورد و ناآارائي و فساد صدها سال خانه گرفته در ايران فشاري آمرشكن مي
  .بخشيد ناپذير مي ساالري ايران را ابعاد تحمل ديوان

 به گفته طنزآميز يك آارشناس. تمرآز و اقتدار و مسؤوليت در باالي پايگان قدرت -2
 -از جمله تعداد طبقات (گرفت  آمريكائي در آن روزها شاه در هر دقيقه يك تصميم مي

 آپارتمانهائي آه زمين گستران سودجو و نزديك به بارگاه قرار بود در تنها فضاي - 24
 اين درجه). ازند، به نامهاي گريزناپذير شهستان و مهستانمانده تنفس تهران بس باقي

 يك فرد را در سراسر» انتلكت«و » آاراآتر«اقتدار و مسؤوليت، محدوديتهاي آشكار 
وزيران  تاآيدهاي فراوان نخست. داد استراتژي و مديريت توسعه ايران بازتاب مي

 اند، شاه را آماج كه هيچ آارهبراين) نمايشهاي زننده آساني مانند اقبال و هويدا بويژه(
  .آرد ناخرسنديها برحق و ناحق مردمان مي

گرفتن  المللي، و مسلم آميزشاه به مسائل دفاعي و استراتژيك و بين دلبستگي مبالغه -3

 



آسودگي و خوش خيالي او، هرچه آشوب در زير سطح نه . بيش از پيش آشور خودش 
هاي سالهاي پاياني  انگيزترين پديده گفت از ش شد، تر مي آرام جامعه متراآم چندان

بيدار شدن برحقيقت بيزاري و طغيان مردم از رژيم در آن اواخر، چنان . است پادشاهي
 بويژه در تن بيمار رو به مرگ -نامنتظر و ناگهاني بود آه روان شكننده او را  برايش
  . خرد آرد و هر اراده پايداري را گرفت-سه سال  آن دو

 شاه از اين يادآوري.  روستاها و آشاورزي و جمعيت روستائي ايرانغفلت از -4
 بار  و نه شهرگرائي، آه نخستين-شد آه ايران در شهرنشيني  پيروزمندانه خسته نمي

  بر راه-اروپائيان با از ميان بردن تفاوتهاي عمده زندگي در شهر و روستا نشان دادند 
 رفت اي نمي ول خود آه هرگز به ژرفاي مسالهولي او با ديد آماري معم. رود آمريكا مي

آرد آه در آمريكا روستاها  فراموش مي) سياست جهاني و ژئواستراتژي به آنار)
با آمدن اسباب زندگي آسوده شهر؛ و در ايران شهرها به روز . شدند مي شهري

توانست  رهنه و بيرحمانه مينشيناني آه تنها زور ب  با زاغه-افتادند  مي روستاهاي عظيم
اين غفلت از سوي رهبري آه . شان را بگيرد جلو انفجار سرخوردگي مدت در آوتاه

 .آورتر است بيشتر با اصالحات ارضي بدست آورده بود شگفت جاي خود را در تاريخ،

 تكيه تحقيرآميز به آمريكا، شاه با همه دلمشغوليش به سرمشق مصدق، احساسات ملي -5
 ستيزي برسد از توانست به بيگانه  ايرانيان را آه در اوضاع و احوال ويژه ميزورمند

حدودي،  بود ولي تا ايرانيان به آمريكا و آارشناسان آمريكائي نيازمند مي. ياد برده بود
ترين  آاري دشمنانش هنگامي آه توانستند وصله وابستگي به آمريكا را به او بچسبانند

  .ضربه را زدند

را توانست در آن سالها بيسوادي دن آموزش به سود اولويتهاي ديگر، ايران ميفداآر -6
ولي .دارتر و تندتر بسازد آن آند و يك پايه استوار آموزشي براي پيشرفتهاي ريشه ريشه

 در اين زمينه هم ديد آماري چيره بود و مهم نبود آه دبستانها و دبيرستانها دو سه
هاي نامناسب و  ران خشمگين و ناخرسند، در آموزشگاهاند و آموزگاران و دبي نوبتي
  .انگيزه ندارند و سطح بيشتر دانشگاهها پائين است محقر،

 شد با گشودن سياست همراه رشد و توسعه جامعه و در فرايند تصحيح اينهمه را مي
 جامعه ايراني هرچه امنيت و رونق و رفاه اقتصادي. آننده دموآراتيك تغيير داد

 روياي دموآراتيك مشروطه را از ياد نبرده بود و با افزايش رونق رفاه، خواست مي
تر  هاي آن برآشفته خواست و از پابرجائي استبداد، و سوءاستفاده دموآراسي مي بيشتر
شاه برعكس با هرآاميابي، و بنابر منطقي آه در پشت طرح آليش بود،  .شد مي

يك بار ديگر فرصت . خواست  را ميمردم و قدرت گرفتن بيشتر خود قدرشناسي بيشتر
آارآردها و جاگير آردن روحيه دموآراتيك از موضع قدرت و به  گذاري نهادها و پايه

هاي  ضرورت مشارآت فعال عمومي براي آاميابي برنامه .شيوه منظم از دست رفت
بهاي  اقتدار شخصي و قرض نادرست پيشرفت به وسوسه. توسعه به چيزي گرفته نشد

  .، چيره آمددموآراسي

 بود؟ پاسخش را پذير مي اما آيا پيشرفت و اصالحات تنها به بهاي دموآراسي امكان

 



 هرچه بود، خوارشمردن دموآراسي تا حد. دانيم اش را بدبختانه مي دانيم و نتيجه نمي 
  .مخالفت ايدئولوژيك باال برده شد

 ي ديكتاتوري به قلمهاي رو به انحطاط، و خود نوع ساالري، شيوه حكومت جامعه مردم
 در دو سال سرمستي و بدمستي درآمدهاي سيالبي نفت، پادشاه زبان به تحقير(رفت 

 . همان استداللهاي فرسوده فاشيستها و آمونيستها-دموآراسيهاي بزرگ باختري گشود 
گفت روزولت ديكتاتور است  رفت و مي هاي معمولي مي هيتلر هم تا جنگ به رستوران

  .(رفت آم به رستورانهاي معمولي مي يتلر دستاو؛ ولي ه و نه

رضاشاه هيچ شكيبائي براي دموآراسي نداشت؛ مصدق از دموآراسي، زبان و 
پسنديد؛ محمدرضا شاه آه يك دشمني ناصرالديني شاهي با  بيشتر مي سخنسرائيش را

وزي اما بهر. شمرد آرده بود آن را براي بهروزي آشور زيانمند مي قانون و آزادي پيدا
توده مردم ايران نه آمارهاي رسمي پيشرفتها را . را دارد براي هرآس تعريف خود

پادشاهي آه خدايگان شده بود و ديگر به دستبوس خرسند  خواند و باور داشت، مانند مي
هرچند محبوبيت واقعي پادشاه (داشت  را نيز چشم مي بود و پابوس دربارهاي آهن نمي

شد؛ آريامهر، اش به گرفتن القاب بيشتر مي عالقه شدند  مييافت و مردم دورتر آاهش مي
مردم بهبود . داشت خرسندي او را از آن آمارها مي و نه احساس) فرمانده، خدايگان

سنجيدند آه اعضايش براي  اي مي طبقه نوآيسه وضع خود را با فاصله روزافزون با
پس از آنكه فزوني . رفتند سر به اروپا مي خريد ميهماني خود يا ديدن فيلم يا آرايش

 / 1977آسر بودجه باورنكردني سال   به1354-5 / 1975-6هاي  آبشارآساي بودجه
زد، و بارديگر دموآراتها با   رسيد، و آمبودها باز به ناخرسندي مردم دامن1356

جاي جمهوريخواهان  تاآيدشان بر حقوق بشر، در انتخابات رياست جمهوري آمريكا
ضعف، براي  آوششهاي نيمدالنه و، ديري نگذشت، از موضع. تندتر را گرف همراه

مشروعيت - اي براي بحران باالگيرنده محبوبيت بازآردن فضاي سياسي نتوانست چاره
  .پادشاه باشد

يك : حتي در بهترين اوضاع و احوال نيز گشودن فضاي سياسي دو شرط الزم دارد
والني و پيچيده و پراز فراز و نشيب سياسي پرقدرت آه بتواند از يك پيكار ط رهبري
 براين دو اگر. پذيري آافي باشد انديشيده آه داراي انعطاف يك استراتژي پيش برآيد؛ و
 .توان فرجام آار را تضمين آرد اي از همرائي در جامعه افزوده نشود هيچ نمي آمترينه

 يده هم داستانبايد بيشتر نيروهاي سياسي در ضرورت يك فرايند گام به گام و سنج مي
  چنانكه50 / 70در ايران ميانه دهه . باشند و رگه اعتمادي در هيات سياسي بتوان يافت

رهبري سياسي در منتهاي قدرت به نظر . در عمل آشكار شد هيچيك فراهم نبود
تنها در روزهاي آفتابي، با نخستين تندر انقالبي از جبروت شاهانه اثري  رسيد؛ ولي مي

 پديدار شد آه دست به هيچ آار قاطعي1322 همان هيات ترسان و مردد در نماند و شاه
استراتژي . خواست آشي و اطمينان پشت اطمينان از آمريكا و انگليس مي وقت زد و نمي

تا دشواريهاي جدي بروز آرد به تندي فرو ريخت و به صورت  گشايش سياسي
داد و درخواستهاي نيروهاي  امتيازاتي آه حكومت پيشاپيش مي اي درآمد، ميان مسابقه

و هيات سياسي به ميدان جنگ : رفت پيوسته باالتر مي مختلف به رهبري خميني آه
براي خود، رژيم پادشاهي آه در سال انقالب معلوم   هرآدام تنها-مانست  لشگر مي هفت

 



 نتوانست -تهي  هم استبدادگرا و هم لرزان و ميان - شد چه اندازه موريانه خورده بود 
انقالبي سازمان دهد، آه در اوضاع و احوال آن روز  يچ ايستادگي را در برابر موجه

نيروهائي نيز آه بيخودانه به آن موجب پيوستند تا  .داشت ايران به خوبي امكان مي
  .همداستان نبودند توفان شد، بر هيچ چيز رفتن شاه

رفت  آارهائي آه از پيش از نظر حجم -مانند در تاريخ ايران  يك دوره شانزده ساله بي
نيز   چنان به آساني و تندي در گردباد انقالب درهم نوشته شد آه انقالبيان پيروزمند-

آه  آرد بيني مي در آغاز آن دوران خروشچف پيش. ماليدند چشمانشان را از ناباوري مي
 ،محمدرضا شاه اگر هيچ نتوانست. ايران چون سيبي گنديده به دامن شوروي خواهد افتاد

ناممكن » تمدن بزرگ«بيني خروشچف را با رساندن جامعه ايراني به گرد آاروان  پيش
ولي سيب بهرحال گنديده بود و به دامن اسالميگرايان افتاد آه در آستين نظام  .ساخت
 .يافتند و از درون عمل آردند ساخته خودش پرورش مي سياسي

 

 


