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با ما چه کردند...
خسرو اميرحسيني

مهندس شاهین خلیل عراقی از جمله مدیران سرد
و گرم چشــیده و غم دوران خورده نقل می کرد
در اوایل ســالهای  1356و  1357بقال کوچه هم
بما جنس نمی فروخت آنقــدر صفت زالو ،بورژوا
چپاول گر بمن می بستند که ما در محبس خانه
 ،کارخانه ،دســت از تالش بکشیم .سند به داس
و چکش بســپاریم پدر صنعت گاز ایران آن شوق
و ذوق زده در بیراهــه می دید و هر آنچه تحقیق
می کرد جایی برای مصادره اموال و تحقیر مسلمانان
نمی یافت این نقل شاهین بوتان را ما پی گرفتیم.
مشــهدی علی خان چوپان ده شــکوه می کرد
کــه به دیوار طویله می نویســند مرگ بر خان و
روزی جلو نماینــده محلمان که یک روحانی هم
بود گرفتم شــکوه کردم ،نماینده گفت این خان
که به دیوار تو اســت آن خان است مشهدی علی
خان پرسید کدام خان که جرمش یقه مرا گرفته،
نماینــده گفت آن خان که مــردم را به فلک می
بست به ناموس مردم دست یازی می کرد کسی
صاحب آب دان نبود .مشــهدی علی خان پرسید:
آن خــان در واقع کربال بــوده؟ نماینده خندید و
گفت :این معنی را می کنند مشــهدی علی خان
پرسید :شــما که روحانی هستید در کجا خوانده
و کجا دیده اید من که  80ســال دارم به قصه ها
هم نشنیده ام مگر مردم مسلمان اجازه می دهد
به حریم ناموســش نظری باشد مگر مالک زمین
اجازه می دهد کسی به آن تعرض کند.خان یعنی
سفره،خان یعنی مدیریت،خان یعنی سردار پیروز
یعنی ستارخان،باقرخان ومیرزاتقی خان امیرکبیر.
بر دشمن این معنی خان است که ما می شناسیم
در  100ســال اخیر ،بســیاری از مفاهیــم در
عرصه نظری و عملی مثل سلطنت ،مذهب ،ملیت،
آزادی ،کشــورهای اروپایی ،فعــــاالن اقتصادی
و ...در نگــرش عمومی دچار تغییر شــــده اند.
برخــی مفاهیــم در دوره ای به شــدت بر عرش
نشســته و مقبولیت بیشــتر نیروهای سیاسی و
اجتماعی را با خود همراه داشتند؛ اما همیــــن
مفاهیم ،مورد لعن و نفــرت کثیری از نیروها ،در
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زمانه ای دیگــــر قرار گرفتند .یکــــی از همین
مفاهیم ،نگــــرش به فعاالن اقتصــادی ،تجاری
و صنعتی ،و به تعبیری کارآفرینان می باشــــد.
آنان که از دهه آخر حکومت ناصری از مبشــران
حکومت قانــون ،پیشــــرفت و آزادی در ایران
بودنــد ،در ســال  1357به زالوصفــت ،غارتگر،
ســرمایه دار ،وابســته به حکومت و امپریالیســم
ملقب شــدند .بر همین اســاس ،کازرونی از مالکان
و مدیران کارخانه و مدیران گروه صنایع بهشهر از
ســــوی گروه فرقان ترور شدند .تمام موسسات
بزرگ صنعتی ،بیمــه ای و بانکی بخش صنعتی
بزرگ ،ملی شــد و اموال صدهــا فعال اقتصادی
بزرگ ایــران مصادره و ممنوع المعامله شــدند.
به نظــر می رســــد نگرش مردم بــه صاحبان
ثــروت در جنبش مشــــروطه ،به طــور عموم
مثبت بوده اســــت .حضــور آنان در همراهی با
مشروطه خواهان علیه مستبدین ،تامین مالی هزینه
مبارزان متحصن در حرم عبدالعظیم ،حرم حضرت
معصومه و سفارت انگلیس و نقش پر رنگ آنها در
مجلس اول مشروطه ،گواه این مطلب اســت .این
نگرش مثبت به فعاالن اقتصادی تا پایان حکومت
رضاشــاه با فراز و فرودهای اندکی ادامه داشــت.
عوامــل موثــر در ارزیابی صاحبان ثروت شــامل
این موارد می شود:
الف :منشــأ ثروت :در صورتی کــه صاحبان
ثروت از راه های نامشــــروع مثل دزدی ،غارت،
نزول خــواری (گرفتن بهره با نرخ 60درصد ساالنه)
تضییــع حقوق دیگران یا سوءاســتفاده از بخش
دولتــی ،به ثروت دســت می یافتند در ذهنیــت
عمومی تحقیر می شــدند( )1به صاحبان انباشــت
ثروت از راه معامله تریاک ،پس از ممنوعیت تولید
و صــدور معامله تریاک از ســوی جامعه ملل در
ســال  ،1312به صورت منفی نگریسته می شد.
ب :کارکرد صاحبان ثــروت :به طور تاریخی،
صاحبان ســرمایه ،بســــیاری از مسوولیت های
اجتماعــی را ،برای رفــع محرومیــت به عهده
داشــتند .این اقدامات که در دوره معاصر توسط
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دولت هــا و ســــازمان های بیمــه ای صورت
می گیرد ،در عصر پیشــامدرن ،توســط صاحبان
سرمایه انجام می شــد .این پدیده در کشورهایی
مثــــل ایران ،که نظام بیمه ای ،عمدتا پوشــش
حداقلی مردم را انجام می داد ،توســط خیرین و
موسسات نیکوکارانه با راه اندازی پروژه هایی مثل
درمانگاه رایگان ،صندوق قرض الحســنه ،ساخت
آب انبــــار ،پل و ...بــه کاهش محرومیت کمک
می شــد .مبنای ارزیابــی و قضــاوت عمومی-
مثبت یا منفــــی  -درباره فعــاالن اقتصادی به
کارکرد اجتماعی آنها بستگی داشت .درصورتی که
صاحبان ســرمایه ،در فعالیت های عمرانی مثل
ســاخت مســجد ،مدرســه ،پرداخت وجوهات
شرعی و ...مشــارکت نداشــتند در باور بسیاری
از مــردم ،مــورد ســرزنش قــرار مــی گرفتند.
پ :ثروت محصول کار :کشــــاورزی ،تجارت،
داشــتن دانش و تجربه ،همچنین دسترســی به
منابع قدرت سیاســی و نظامــی ،از منابع اصلی
تولید ثروت در بیشــتر زمان ها در تاریخ ایران به
شمار می رفتند .در زمینه کســب وکار نیز تالش
وکوشــــش ،نوآوری و تداوم فعالیــت اقتصادی
از عوامل موثــــر در تولید ثروت بوده است .همه
کســانی که از راه سخت کوشی ،استفاده از تجربه،
مهارت ،تخصص ،هوش و موقعیت به انباشــــت
ثروت رســیدند ،همچنیــــن در حوزه اجتماعی
دارای کارکــــرد نیکوکارانه بودند ،نگاه عمومی
به آنها تا شــهریور 1320عموما مثبت بوده است.
ت :ظهــور عوامل جدید در نگرش به ســرمایه:
ســه عامل بین المللی و داخلی در تغییر نگرش به
سرمایهوصاحبانآن،پسازمشروطهموثربودهاست.
ت -۱ -رویکرد روشنگری به وضعیت انسانی
و اجتماعی و تاثیر آن بر صاحبان ســرمایه:
تفسیر متفکران روشنفکری ،از جهان انسانی باعث
شد که موقعیــــت افراد از جهت اقتصــــادی و
اجتماعی ،طبیعی جلوه نکنــد .نقش نظم هــای
سیاســی و اجتماعــــی را در اصالح یا تخریب
زیســت انسانی ،بسیار موثر می دانســتند .از نظر

روسو ،انســــان ،لوح ســفیدی بود که پــای در
زمین گذاشــت؛ اما قوانین و ســاختارها ،او را به
سوی تباهی کشــاندند .بر اساس همیــن رویکــرد
به گســترش آمــــوزش و بهداشــت در حوزه
عمومی ،گام های برجســته ای برداشــته شــد.
این تالش ها ،به بهبــــود موقعیت گروه هــای
محروم کمک کــرد؛ به گونه ای که فقرومحرومیت
در یک روند  200ســــاله در جهان توسعه یافته،
به شــدت کاهــــش یافت .گســترش بیمــه
درمانــی ،بیــــکاری و بازنشســتگی از ثمرات
اندیشــه روشــنگری و تمدن جدید می باشــد.
با ابــــزار مالیات و درآمدهای دولت ،ســعی در
بهبود موقعیت فقرا داشــته اند .برهمین اســاس
از صاحب انباشــت سرمایه انتظار داشته اند که با
کمک هــای نیکوکارانه خود ،در زمینه فقرزدایی،
مســوولیت اجتماعی خود را ایفا کنند؛ در صورتی
کــه صاحبان ثــروت ،از کارکردهــای اجتماعی
خودداری می کردند ،به ســختی از سوی فعاالن
اجتماعی مورد انتقاد و سرزنش قرار می گرفتند.
بســیاری از نیروهای سیاسی پس از مشــروطه
مثــل اعتدالیون ،گــروه های وابســته به جبهه
ملی ،نیروهای مذهبی پــس از انقالب  ،1357از
این ســــنت فرهنگی تغذیه مــی کنند .گر چه
فهمشــان از کم وکیف تغییــر اجتماعی در زمینه
محرومیــت زدایی و نحوه نگرش آنان به صاحبان
ثروت تا حدود زیادی با مارکسیســت ها متفاوت
می باشــــد .با وجود این به نظر نمی رسد اکثر
این نیروها به خلع مالکیت ،باور داشــته باشــند.
بر همین اســاس بخشــــی از متفکران لیبرال،
نگرش مثبت نســبت بــه صاحبان ســــرمایه
نداشــتند .تالش نیروهای سیاســی و اجتماعی
برای گرفتــن مالیات تصاعدی به منظور بازتوزیع
آن و کاهش فقر ،ریشــه در همین سیاست دارد.
ت  -۲ -رویکرد ســنت مارکسیســتی
نســبت بــه صاحبان سرمایه:
جنبــش مارکسیســــتی ،بخش چپ اندیشــه
روشنگری است کــه مدعی گســترش آزادی و
رفــع محرومیت و اســتثمار از تمامی نیروهای
اجتماعی ،شــامل مــــردان و زنان ،با ملیت ها
و مذاهب مختلف می شــود .این اندیشــه مقارن با
مشروطه،بهصورتالیهبســیارباریکی،بینتعــداد
اندکی از نیروهای سیاسی از طریق قفقاز در ایران
اثر گذار شد .تحوالت بین الملل در همســایگی
ایران و پیــروزی انقالب اکتبــر  1917در اتحاد
جماهیر شــــوروی ،افق تــازه ای از نقد رادیکال
ثــروت در نزد فعاالن سیاســی و اجتماعی ایران
طرح کرد کــه تا پیش از آن ،این شــــیوه نقد،
کمتر مطرح بود .هرگونه ســرمایه ،جدا از منشــأ
آن ،مورد نقادی قرار گرفت .صاحبان ســــرمایه،
متهمان درجه اول غارتگری بودنــــد .تغییر این

وضعیت با قدرت گیری دولت «لویاتان» در همه
عرصه ها امــکان پذیر بود .برای بهبود شــرایط،
دولت ،مالــــک همه ابزارهــــای تولید در نظام
سوسیالیســتی می شد .رفع فقر و رســیدن به
بهشت رفاه ،از طریق حاکمیت مطلق دولت بر همه
عرصه های سیاســی ،نظامی ،اطالعاتی ،حقوقی و
مالکیت بر ابزار تولید فراهم می شــد .این اندیشه
در عالم واقع ،به ضد خود تبدیل شــد .بهشــت
موعود چپ ،در بیش از  40کشور سوسیالیستی،
جهنمــی خلق کرد کــه توده ها را بــه پرندگان
دســت آموز دفتر سیاســی حــزب ،بدل کرد .این
اندیشه ،مقارن با مشــروطه در بین تعداد اندکی
از فعــاالن چپ قفقــاز ،هوادارانی یافت .شــیوع
اندیشــه چپ در بین دانشــــجویان اعزامی به
اروپــا ،نقش قابــل توجهی در انتقال اندیشــــه
چپ به ایران داشته است .فعالیت ســــازماندهی
شــده آنها در جنبش جنگل ،حزب کمونیســت
ایــــران ،اقدام هــای حیدرخــان عمواوغلی و
دوســتانش ،برخی اتحادیه هــای هوادار گــروه
چپ و گروه  53نفــــره تقی آرانی ،نمونه هایی از
حامالن اندیشــــه چپ در مخالفت با انباشــت
ســرمایه به صورت رادیکال بودند .این حرکت با
تاسیس حزب توده و پــــس از آن ،چریک های
فدایی خلق ،بســط جدی تری یافت .اندیشه چپ
در بین تحصیل کردگان دبیرســتانی دانشگاهی،
نویســــندگان و هنرمندان به شدت نفوذ یافت.
این اندیشــه در طی  30سال به طور گســترده
از ســوی جریان های مختلف بــــا خوانش های
گوناگون ملــی ومذهبــــی ،مورد قبــول واقع
شــد .آنچــه از دســتگیری ،محاکمه ،اعــدام،
مصادره ،ملی شــدن ،ممنوع المعامله و ...در سال
 1358 - 1357برای فعاالن صنعتی در ایــــران
اتفاق افتاد ،محصــــول پذیرش این گفتمان بود.
ت -۳ -نقش روابط قدرت به صاحبان ســرمایه:
برخــی از گروه های اقتصادی ،بــه دلیل ارتبــاط
با مدیــران اجرایی دولت ،به برخــی از امتیازات
انحصاری از ســوی دولت ،دسترســی داشــتند.
این موقعیت مندی در اعطــای مجوز های وارداتی،
واگــــذاری مزایده ،مناقصه هــای دولتی ،جذب
نیروی انسانی و ...از سوی دولت به نیروهای وابسته
به خود ،موثر بوده اســــت .این گروه ها از طریق
رابطه با بلوک قدرت ،به انباشــت ســرمایه قابل
توجهی دســت یافتند .این امتیــازات به صورت
غیررقابتــی توزیع می شــد .برخــی از آنان ،به
دلیــل همین روابــط از پرداخــت مالیات ،طفره
می رفتنــد .اگر مــی بینیم زنــی در نیجریه با
دریافــت مجوزهای بهــره بــــرداری از نفت ،یا
دختر رییــس جمهور آنگوال و همســــر رییس
جمهور پیشــــین کنیا و ...از ثروتمندترین زنان
دنیاســت ،این موقعیت مندی ،باعث سوءاستفاده

گســترده آنها در اقتصاد شــده اســت .این گونه
انباشت ســرمایه ،به شدت از ســــوی نیروهای
اجتماعــی اصالح طلب مورد انتقــاد قرار گرفت.
سوءاســتفاده از موقعیــت هــا در جوامعی مثل
ایران ،نقش موثــری در نگرش منفی به صاحبان
ســرمایه داشته است .بی شــک آنان فقط بخش
کوچکی از فعــاالن اقتصــادی ایران بــوده اند.
همچنین عوامل غیرکارآفرین در تولید ثروت در
ایران ،سهم بســزایی در بدبینی عمومی نســبت
به صاحبان سرمایه داشته اســت .افزایش قیمت
زمین شــــهری ،در طی دوره طوالنی ،به ده ها
برابر قیمت اولیه ،یکــی از عوامل مهم تولید ثروت،
برای صاحبان آن بوده است .ثروتی که صاحبان آن
رنج یا خالقیتی ،در به دســت آوردن آن متحمل
نشــــدند .فقــــدان آزادی کامل و گفت وگو از
ســوی رسانه ها و جامعه مدنی در عرصه عمومی،
باعــث شــــد کــه اندیشــــه رانتی بــودن،
بــه کل فعــــاالن اقتصــادی اطــاق گــردد.
نتیجه گیری:
به نظــر می رســد نگرش بــه صاحبان ســرمایه
تــا عصر مشــــروطه عمدتا مبتنی بــه کارکرد
فعاالن اقتصــــادی مربــوط بــــود .درصورتی
کــه آنان قــــادر بودند در عرصــه اجتماعی در
فعالیت های نیکوکارانه مثل کمک بــه محرومان،
اعطای وام ،ســــاخت درمانگاه و مدرســــه و. .
.مشارکت داشــــته باشند ،در ذهنیت عمومــی
نگاه مثبتــی به آنها وجود داشــــت؛ در غیراین
صــــورت ،صفت قارون و ...برای آنها بــــه کار
می رفت و نگرش عمومی منفی و تحقیر آمیز بود.
پــس از مشــــروطه ،روشــنگری و اندیشــــه
مارکسیستی ،سهم موثــــری در تغییر نگرش به
حوزه انســــانی و اجتماعی داشــته اســت .فقر
و ثروت ،طبیعــی نبود .نحوه ســازماندهی و نظم
اجتماعــی از عوامــل موثــــر در این رخــداد
بود .بــــرای بهبود وضعیت متفکران روشنگری،
به گســترش آموزش ،بهداشت ،حقوق سیاسی و
شهروندی و رفع نیازهای اولیه توسط جامعه مدنی،
احزاب ،تولید گفتمان و وضع قوانین از ســــوی
دولت بر اصالح اجتماعی ،تاکید کردند .اندیشــه
چپ با تغییر بنیادی در زمینه خلع مالکیت از ابزار
تولیــد ،به اصالح اجتماعی به جهنم دولت گرایی
ختم شد .سوءاســتفاده از روابط قدرت در انباشت
ســرمایه از ســوی برخی از فعــاالن اقتصادی و
دولت های ناکارا و فاسد نیز ،سهم مهمی در بدبینی
به فعاالن اقتصادی در حوزه عمومی داشته است.
 -۱خاســــتگاه ثــروت در صــورت فــوت
نســــل اول و انتقــال آن از طریــق میــراث به
نســل های بعدی ،بــــه دلیل ناآگاهی اکثریت
مردم و به کارگیری آن در ســــایر پیشــــه ها،
اعتبار و جایگاه آن در بین مردم بهبود می یافت.
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