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  تاريخ معاصر ايران در مالي حكومت و فساد 
  )١٣٨٦آذر  ٢٢(سخنراني در دانشگاه شيراز 

  عبداهللا شهبازي
  

بعد از  ٥:٣٠الي  ٤، ساعت ١٣٨٦آذر  ٢٢در روز پنجشنبه 
هاي  هاي اسالمي دانشجويان دانشگاه ظهر به دعوت تشكل
و فساد مالي در تاريخ معاصر حكومت «شيراز سخناني با عنوان 

تاالر شهيد (در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز » نايرا
  : متن اين سخنراني به شرح زير است. شدبيان ) صدري

  
يعني بـه نحـوي پيونـد    . اي و در عين حال بحث سياسي روز است نوعي بحث ميان رشتهكنم  ارائه ميكه بحثي را 

تحول در ساختار سياسـي  كه مد نظر بنده است  عنوان بحثي. دادن تجربه تاريخ با تحوالت و مسائل امروز جامعه ماست
هاي مكرر تـاريخي بـه    شود ساختار سياسي جامعه ما بعد از تجربه جامعه ما در دوران معاصر است و آن عواملي كه باعث مي

دود به جاي آن اليگارشي، يعني گروهي معرود و  هاي اوليه انقالب به باد ي آرمانيعن يك ساختار اليگارشيك تبديل شود
حكـومتگر  » طبقه جديـد «هاي حكومتي بتوانند به يك  رانتيا اقليتي خاص، با استفاده از » هزار فاميل«يا به تعبير امروز 

  . بدل شوند
  

اند كـه   هايي بيان كرده و ساير جوامع شرقي انديشمندان و محققين غربي ديدگاهدرباره ساختار سياسي جامعه ايران 
را  »اسـتبداد شـرقي  «از منتسكيو در قرن هيجدهم تا ماركس در قرن نوزدهم كـه نظريـه   : استبوده عموماً مورد نقد بنده 

يك كتاب، يـك منبـع، كتـاب فرانسـوا     تنها انگلس، بر مبناي فريدريش ، شماركس در مكاتبات با دوست. كند مطرح مي
برنيه ادعا كرده بـود كـه در    .كند نظريه استبداد شرقي را مطرح مي) زيب پادشاه هندوستان پزشك فرانسوي اورنگ(برنيه 

دهد به همه كشورهاي شـرقي؛ كـه گويـا در     ماركس اين ادعا را تعميم مي. متعلق به سلطان استمالكيت سراسر هند 
در ملكيت سلطان يا حاكم اسـت و در واقـع در   تمامي اراضي مالكيت خصوصي وجود ندارد و اصوالً  كشورهاي شرقي

در . نامـد  مـي » اسـتبداد شـرقي  «ماركس اين پديده را . نداريمبر زمين الكيت خصوصي كشورهاي شرقي چيزي به نام م
را عنـوان  » سلطانيسـم «نـام   كنـد و مفهـومي بـه    به شكل ديگر مطرح مـي اوائل قرن بيستم، ماكس وبر ديدگاه ماركس را 

حكومت، (= سالمي سلطان شود كه در ممالك ا كشد و مدعي مي ماكس وبر عثماني را به عنوان نمونه پيش مي. كند مي
چـه  « :گفتنـد  همان شعاري كه در زمان محمدرضا شـاه در ايـران مـي   مشابه . مالك الرقاب است برخالف غرب) دولت

كند به اقتـدار و اختيـارات سـلطان در كشـورهاي      اي را ماكس وبر منتسب مي ؛ چنين رويه»چه فرمان شاه ،فرمان يزدان
مختصـات  وجـود دارد كـه   » نظام سلطاني«نام  اي اسالمي نوعي نظام سياسي بهشود كه در كشوره اسالمي و مدعي مي

واسطه ميان حكومت و كه » بزرگان«جتماعي هاي ا هاي مياني، يعني گروه گروهآن عبارت است از فقدان قانون و فقدان 
مـانع خودكـامگي سـلطان    در ساختار جامعه اقتدار داشـته و  ها،  ، مانند فئودال»بزرگان«برخالف غرب كه هستند، مردم 

  . بودند) حكومت(
تاريخ غزنويـان  يا آقاي باسورث در كتاب مالك و زارع در ايران بعدها، محققيني مانند خانم لمبتون در مقدمه كتاب 

تـرين   مـثالً، خـانم لمبتـون، كـه هنـوز زنـده اسـت و يكـي از بـزرگ         . به تـاريخ ايـران  دهند  همين مطالب را تعميم مي
نظر در مسائل سياسي و تاريخ ايران خصوصاً در مسـئله مالكيـت ارضـي اسـت و كتـاب       بي و صاحبشناسان غر ايران

را » استبداد شـرقي «كند تز  هاي متعدد رسيده، در مقدمه كتاب خود سعي مي ايشان كتاب بسيار مهمي است و به چاپ
ولي زمـاني  . استحكومت بوده علق به متتماماً كه گويا در طول تاريخ ايران مالكيت اراضي شود  ثابت كند و مدعي مي

اي  شـويم كـه جامعـه    هايي مواجه مي با اسناد و فاكت و كنيم عكس قضيه را مشاهده ميشويم  مياو كه وارد متن كتاب 
  . حق مالكيت خصوصي محترم استدر آن دهد كه  بسيار متنوع و متكثر از نظر مالكيت را نشان مي

شناسان غربي اين است كه به متون ديني و فقهي مـا بـه عنـوان مأخـذ      يرانيكي از مشكالت محققين و مورخين و ا
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هـا بـه قـرون     اند كه قرآن كريم، احاديث و متون فقهي، كه قدمت آن توجه نكردهامر به اين . اند كمتر توجه كردهتاريخي 
در رسـد،   زدهم ميالدي مـي سي/ محقق حلي كه قدمت آن به قرن هفتم هجري االسالم شرايعرسد، مثالً  اوليه اسالمي مي

متون ديني و فقهـي بـه   كرده و اين  واقع قوانيني بوده كه سازوكار روابط اجتماعي را، از جمله در امر مالكيت، تعيين مي
ترين مسائل مربوط به مالكيت و ارتباط بين عوامل دخيل در مالكيت را تعيين  صراحت مالكيت خصوصي و حتي جزئي

در همين قرن سيزدهم ميالدي، كـه  . متعلق به قرني است كه غرب فاقد قانون استشرايع كه  توجه كنيم. و تبيين كرده
ها و كليسا  ، پادشاه انگليس، با بارون)جان بي سرزمين(تدوين شده، در انگلستان، در پيامد جنگ بين جان لكلند شرايع 

متن كامـل  شود و  قانون مدون انگلستان شناخته مي اين منشور به عنوان اولين. شود تدوين مي» مگنا كارتا«نام  منشوري به
بينيم كه در مقايسـه بـا قـوانين     كنيم مي زماني كه به اين منشور مراجعه مي. توان مطالعه كرد ميدر منابع مختلف را آن 

  . اند ترين روابط اجتماعي را تبيين كرده آن نيست؛ در مقايسه با متوني كه جزيي فقهي اسالمي مطلب مهمي در
كـه القـاء   چـه   آنمـا، بـرخالف   در جامعه سنتي گيرم كه  دهم و اين نتيجه را مي به اين قسمت از بحث خاتمه مي

اسـتبداد  (استبدادي و متمركز دولت مالك همه چيز نبوده و به تبع آن حاكميت شود، مالكيت خصوصي محترم بوده،  مي
  . نيز مستقر نبوده است) شرقي يا نظام سلطاني

يعنـي الگـوي اسـتبداد متمركـز     . گير دولت را ما از غرب گرفتيم و همهمطلقه حاكميت اين است كه  بحث دوم من
از قـرن هيجـدهم كـه دوران افـول      .گراي ما از غرب گرفتند به تبـع عثمـاني   ساالران غرب اولين الگويي است كه ديوان

هم سلطان محمـود دوم در عثمـاني، بـه اخـذ      عثماني آغاز شد و دوران اعتالي اروپاي غربي، هم پطر كبير در روسيه و
عصـر  «گرايانه  اين فرايند در عثماني ادامه يافت و به اصالحات غرب. گري اروپاي غربي روي آوردند الگوهاي حكومت

رجـال ايرانـي، ماننـد ميـرزا حسـين خـان سپهسـاالر و ميـرزا ملكـم خـان و ميـرزا يوسـف خـان              . انجاميد» تنظيمات
واسـطه   خيلي چيزها را ما با. گري استبدادي غربي جلب شدند اسطه عثماني به اين الگوي حكومتمستشارالدوله، با و

عثماني از غرب اخذ كرديم و در مرحله اول الگوي استبدادگري غربي را؛ و بعد اين الگو را به تاريخ خودمان نيز تعمـيم  
  . داديم

گرايـي بودنـد كـه     سـاالران غـرب   رجـال و ديـوان   گـري اسـتبدادي و متمركـز    اولين مناديان الگوي غربي حكومـت 
افرادي مثل ميرزا يوسـف خـان مستشـارالدوله، ميـرزا ملكـم خـان       . خواستند راه غربي توسعه را در ايران پيش ببرند مي

در همـين   .شاه به فرنـگ را ترتيـب داد   سفر ناصرالدينالدوله و ميرزا حسين خان سپهساالر كه به صدارت رسيد و  ناظم
پديـد  هاي بزرگ خـارجي   شاه قرارداد معروف رويتر را منعقد كرد و اولين تقابل ايران با كمپاني بود كه ناصرالدينسفرها 

گرايانه  در دوران قاجاريه و عصر مشـروطه شـناخته    پرداز بزرگ تجددگرايي غرب ميرزا ملكم خان به عنوان انديشه. شد
ميرزا ملكم خان اولين و بـاالترين مقـام را دارد و بلكـه احـدي در     «: گويد زاده در وصف او مي سيد حسن تقي. شود مي

  » ..االطالق منادي عدل و اصالح و تمدن و ترقي بوده به عقيده من وي علي. شود تاريخ ايران به مقام او نزديك هم نمي
هـاي آن حاكميـت    همه اين افراد به دنبال استقرار مدل غربي حكومت استبدادي در ايران بودند كه يكي از ويژگـي 

  . نمونه چنين نظامي حكومت فردريك كبير در پروس بود. االطالق دولت بود علي
  . در ايران گذشته، دولت چنين اقتداري نداشت كه مالك همه چيز باشد و بتواند بدون ضابطه همه چيز را در تصرف بگيرد

در عثماني رجالي مانند مصطفي . ناسالم بودندساالري عمدتاً افرادي ناصادق و  مناديان الگوي غربي توسعه و ديوان
يـرزا حسـين خـان    شـود، و افـرادي ماننـد م    گرايانه عثمـاني شـناخته مـي    رشيد پاشا، كه به عنوان پدر اصالحات غرب

شـناخته   هاي بزرگ غربي دالل كمپانيبه عنوان  سپهساالر و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و ميرزا ملكم خان در ايران
  . ها صحبت كنيم طور مستند از فساد مالي آن توانيم به ميما امروزه و شوند  مي

هاي مشابه، مثـل عثمـاني،    كنم كه حكومت قاجاريه، تا پايان عصر ناصري، در مقايسه با حكومت اجماالً عرض مي
شـد در فسـاد و    شـد و اغـراق مـي    چه در دوره پهلوي القـاء مـي   برخالف آن. هاي غربي تر بود در مواجهه با كانون موفق

شاه در مواجهه با نفـوذ و   ويژه در عصر ناصرالدين توان گفت كه حكومت قاجاريه به ناتواني حكومت قاجاريه، امروزه مي
ايـن در مقايسـه بـا    . مرهون نقش علما و رجال سالم آن زمان بودامر بود و اين  تر تهاجم سياسي و فرهنگي غرب موفق

سـال  در مـا  : دهـم  آماري ارائه مي. هاي آمريكاي جنوبي است حتي حكومتر و مصهاي مشابه مثل عثماني و  حكومت
بانـك شاهنشـاهي انگلـيس و    (شاه، اولين وام خارجي را از بانك شاهي  ، يعني چهار سال قبل از قتل ناصرالدين١٨٩٢
پوند استرلينگ بود كه تـا   هزار ٥٠٠مبلغ اين استقراض تنها . گرفتيم براي پرداخت غرامت لغو قرارداد رژي تنباكو) ايران
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، يعني حدود بيست سال قبل از اولين ١٨٧٣اين در حالي است كه در سال . اواخر دوران قاجاريه پرداخت و تسويه شد
) حـاكم (اسـماعيل پاشـا، خـديو     ١٨٧٠در سال . ميليون پوند بدهي خارجي داشت ٢٠٠استقراض خارجي ما، عثماني 

ميليون پوند فقط از كمپـاني   ٢٣تاريخ مصر بود، هفت ميليون پوند و سه سال بعد  مصر كه يكي از فاسدترين حكمرانان
ميليـون پونـد    ٢٠هاي آرژانتين و اروگوئه  دولت ١٨٩٠در سال . يهودي بيشاف شيم لندن با بهره هفت در صد وام گرفت

، كـه هنـوز هـم از    HSBCبانـك  ميليون پوند از  ١٥دولت چين  ١٨٩٤در سال . فقط به بنياد بارينگ لندن بدهكار بودند
شـود كـه    مالحظـه مـي  . ميليون پوند از دولت روسيه وام گرفـت  ١٦هاي بانكي جهان است، و سپس  ترين مجتمع بزرگ

شـاه، بـه دليـل     ناصـرالدين  حكومـت بنابراين، . استقراض نيم ميليون پوندي ما در مقايسه با اين ارقام بسيار ناچيز است
رغـم   سـالم، بـه  باتجربـه و  سـنتي  ديوانيان ساالري سنتي كارآمد و به دليل حضور انبوهي از  برخورداري از ساختار ديوان

خواستند ايران را به نابودي كشانيده و بـه سرنوشـت    و فاسد در درون حكومت كه واقعاً ميگرا  ساالران غرب فساد ديوان
  . عثماني و مصر دچار كنند، نسبتاً موفق بود

نيروهاي مردمي، علما و پس از خلع محمدعلي شاه و در دوران احمد شاه، با حذف . فرق كردبعد از انقالب مشروطه وضع 
بـر  . تدريج گذاشته شد ساالري جديد به هاي ديوان در اين دوران پايه. گرا فرارسيد ساالران غرب دوران سلطه بالمنازع ديوان

تر ثروت در دست دولـت و كـم كـردن     اشت هر چه بيشتر دولت و انب اين مبنا، حركت جامعه ما به سمت اقتدار هر چه بيش
  . ، شروع شد»بخش خصوصي«اختيارات و اقتدار مردم و نهادهاي مردمي، به زبان امروزي 

رضا شاه مدتي به عنوان ديكتـاتور حـاكم بـود و سـپس در سـال      . سپس، نوبت به دوران ديكتاتوري رضا شاه رسيد
از آن پـس تـا شـهريور    . عد، چند سالي به تثبيت سلطنت جديد گذشـت ب. رسماً حكومت پهلوي را تأسيس كرد ١٣٠٤
يعنـي، در  . را بر جامعه تحميل كـرد حكومت العنان  و سقوط رضا شاه نزديك به بيش از يك دهه او سيطره مطلق ١٣٢٠
ورهاي همان چيزي كه فرانسوا برنيه، منتسكيو، ماركس، ماكس وبر، ويتفوگل و ديگـران دربـاره نظـام سياسـي كشـ     واقع 

در . ها در تئوري گفتـه بودنـد   همان چيزي شد كه آن» سلطان«. گفتند در حكومت رضا شاهي تجلي پيدا كرد شرقي مي
به شاهنامه فردوسي مراجعـه كنيـد و ببينيـد    . نبود قبل از آن چنين. ران صفوي اين نبوددر دو. اين نبود» سلطان«گذشته 

خواجـه   نامـه  سياسـت  در. بعد از آن هم چنين بـود . شده ن تشكيل ميمجلس بزرگا. سيستم گزينش پادشاه چگونه بوده
بـا  مملكت، شب تا صبح آمده كه سلطان محمود غزنوي و علي نوشتگين، سپهساالر يعني فرمانده كل قواي الملك  نظام

دليـل   سلطان او را از رفتن به خانه در حال مستي نهي كرد بهسحرگاه، . هم شراب خوردند و علي نوشتگين مست شد
 و هزار نفره بـود  ٥٠فرمانده قشوني  اين سپهساالر. سپهساالر نشنيد و رفت و در راه محتسب او را ديد. ترس از محتسب

شـالق  در مالء عام به شدت محتسب او را از اسب به زير كشيد و رغم اين،  به .محافظ و عمله و اكره داشتها  دهقطعاً 
  . زد

ولي از دوران رضا شاه اقتدار پادشاه، اقتدار حاكم، اقتـدار  . ي تا بدين حد مقتدر بودنددر جامعه سنتي ايران نهادهاي مدن
ايـن  . يابـد  شود و به همان نسبت اقتدار مردم، اقتدار بخش خصوصي، اقتدار نهادهاي مدني كاهش مـي  دولت بسيار زياد مي

  . دهند ه ما ياد ميخالف آن چيزي است كه در تاريخنگاري آكادميك از دوران پهلوي تا امروز ب
در دوران . كنـد  بينيم كه رضا شاه چپاول اموال مردم، غارت بخش خصوصي، را شروع مـي  در مسئله مالكيت هم مي

كه بود هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملك شش دانگ  ٤٤اين . نام او انتقال يافت هزار سند به ٤٤اقتدار رضا شاه 
. موجـود اسـت  ) مؤسسه مطالعـات تـاريخ معاصـر ايـران    (اسناد بنياد مستضعفان صورت آن در دفترچه بزرگي در مركز 

ميليـون   ١٢هكتـار بـوده كـه سـاليانه      ٧٣٠هـزار و   ١٧٨ترين امالك ايران بودند،  وسعت اين امالك، كه بهترين و مرغوب
درآمد ساليانه آن زمـان  ميليون تومان  ١٢. وسعت اين امالك برابر بود با مساحت كشور لوكزامبورگ. تومان درآمد داشت

رقم عظيمي است كه درآمد امالك شخصي رضا شاه بود؛ امالكي كه به زور از مردم غصب شد و بعـد از سـقوط او بـه    
   .اش برگردانيده نشد صاحبان اصلي

ان اش، به بهانه خريد اسلحه، كليه سهميه ايـر  دانيم كه رضا شاه در بخش مهمي از دوران ديكتاتوري عالوه، ما مي به
كـرد و ايـن پـول وارد ايـران      اش در لنـدن واريـز مـي    از درآمد نفتي شركت نفت انگليس و ايران را به حساب شخصي

، سـويس و تورنتـو پـول نقـد     هاي لنـدن، نيويـورك   زماني كه رضا شاه سقوط كرد دويست ميليون دالر در بانك. شد نمي
  . آن زمان، در حساب شخصي رضا شاه در بانك ملّي ايران بود ميليون دالر ٥٠ميليون تومان، معادل  ٧٥عالوه،  به. داشت

. ميليارد دالر ثـروت دارد  ٢٤معروف بود كه محمدرضا شاه . محمدرضا شاه نيز در زمان سقوط همين وضع را داشت
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گفـت  محمدرضا شاه منكر اين رقم شـد و  . زماني كه در مصر بود، يك خبرنگار آمريكايي در اين باره با او مصاحبه كرد
البتـه  . دانند ميليارد دالر يعني چه؛ ولي سرانجام پذيرفت كه ده ميليارد دالر ثروت در خـارج از ايـران دارد   ايرانيان  نمي

  . و ساير خويشان او بود) همسر شاه(، فرح ديبا )خواهر شاه(اين به جز ثروت اشرف پهلوي 
اين فرايند . العنان كردن دولت افزايش اقتدار دولت و مطلقبنابراين، در دوران پهلوي ما شاهد يك فرايند بوديم در جهت 

ساالري و همان فرهنگ و سنن  ، به همراه همان ديوانها كرد؛ قوانيني كه بخش مهمي از آن در قوانين آن زمان بازتاب پيدا مي
  . پس از انقالب دوام آورد و براي جمهوري اسالمي ايران به ميراث گذاشته شدكارشناسي، 

  
  . بود» انقالب سفيد«رين تحولي كه در اواسط حكومت محمدرضا شاه رخ داد ت عمده

جمهوري، اين ديدگاه بر دولـت آمريكـا غلبـه     در پي تغييرات در دولت آمريكا و صعود جان كندي به مسند رياست
شـورهاي آسـياي   يافت كه براي مقابله با گسترش كمونيسم بايد در كشورهاي اقماري آمريكا، مانند ايـران و تركيـه و ك  

هـا،   ، به رهبـري كمونيسـت  »انقالب دهقاني«تا در اين كشورها شود هايي انجام  جنوب شرقي و آمريكاي جنوبي، رفورم
. ها بر حكومت پهلوي فشار وارد كـرد  كندي براي انجام اين رفورم. صورت نگيرد و تجربه چين و كره شمالي تكرار نشود

بر تركيه نيز چنين فشارهايي وارد شد ولـي  . بود» ها و مراتع ملّي كردن جنگل«و  »تقسيم اراضي«ترين اين اقدامات  مهم
هـاي ديكتـه شـده     و سياسـت جام كندي به قتل رسـيد  الوقت كردند تا سران تر بودند، دفع عاقلتر و  پختهرجال ترك، كه 

  . منتفي شدتوسط وي 
هـا،   در اين سياسـت در داخل ايران هاي معيني  نونولي در ايران، محمدرضا شاه به داليلي، از جمله ذينفع بودن كا

  . اقدامات ديكته شده توسط آمريكا اجرا شد و به نابودي كشاورزي ايران انجاميد
فئوداليسم يا مالكيت بزرگ در آن وجـود دارد و ايـن مالكيـت    گيرد كه  اصوالً تقسيم اراضي در كشورهايي انجام مي

ولي در ايران به خـاطر وضـع اقليمـي و طبيعـي بافـت اصـلي مالكيـت        . استبزرگ جامعه را به ركود و فساد كشيده 
در اين كشور تقسيم اراضي يعني نـابود كـردن كشـاورزي و نـابود كـردن مـزارع يكپارچـه و        . مالكي بود كشاورزي خرده

در  .عامل بسيار مهم ديگري كـه در سياسـت تقسـيم اراضـي در نظـر گرفتـه نشـد، قـانون ارث اسـالمي بـود          . پربازده
نه . كند ها به پسر بزرگ انتقال پيدا مي داران به همراه قلعه و القاب اشرافي آن كشورهايي چون بريتانيا مزارع بزرگ زمين

به همين دليل است كه در . برند ها و مراتع و قلعه ارث نمي تنها دختران بلكه ساير پسران نيز از زمين كشاورزي و جنگل
هـاي   ها به همراه اراضي و جنگـل  چند صد ساله هستيم زيرا اين قلعهسالم هاي  ي قلعهانگلستان و اسكاتلند شاهد بقا

رسيده و بنابراين وي تمول كـافي بـراي حفـظ    ) ارشد اوالد ذكور(ها بوده به ارث به يك نفر  بزرگي كه پشتيبان مالي آن
هـاي قـديمي ايـران     كه تعـداد قلعـه   اينرغم  ولي در ايران ما حتي قلعه صد ساله سالم نيز نداريم به. قلعه داشته است

بسيار بيش از انگلستان و اسكاتلند بوده زيرا، طبق قانون ارث اسالمي، قلعه به همراه زمين بـين همـه فرزنـدان، اعـم از     
ويژه متمولين، چند زن و تعـداد زيـادي اوالد    دانيم كه در گذشته بسياري از مردم ما، به شود و مي دختر و پسر، تقسيم مي

زمين تكاثر ثروت داشـت، پـس از مـرگش ايـن اراضـي بـه قطعـات        تملك بنابراين، هر قدر يك فرد در حوزه . شتنددا
و و كوچـك كـردن ثـروت    اراضي بازتقسيم نوعي سيستم به عبارت ديگر، در قانون ارث اسالمي . شد كوچك تقسيم مي

در قانون تقسيم اراضي شاه اين نكته در نظـر  . شود هاي عظيم مي خرد كردن مالكيت مستتر است كه مانع انباشت ثروت
ايـن اراضـي   . گرفته نشد و بخش مهمي از اراضي مزروعي كشور ميان زارعين به قطعات يكي دو هكتاري تقسيم شـد 

پس از گذشت يكي دو نسل ميان وراث تقسيم شده و به قطعات بسيار كوچك يكي دو سه هزار متري تقسـيم شـده و   
به اين ترتيب، به دليـل پيامـدهاي   . به جز فروش و راهي شهرها شدن باقي نگذاشته استاي  چارهها  براي صاحبان آن

دهي آب و يكپارچـه سـازي اراضـي بـه يكـي از معضـالت اساسـي در         قانون تقسيم اراضي شاه، امروزه مسئله سامان
دهـي كشـاورزي    سـامان  هيچ گام جدي در زمينـه  توان تا اين معضالت حل نشود نمي. كشاورزي ايران بدل شده است

   . شتبردا
  

شاه «به رفراندوم  ١٣٤١بهمن  ٦ساير اصول فوق در  به همراهديكته و  ها آمريكايياصل انقالب سفيد، كه توسط  دومين
  . و مراتع كشور بود ها جنگلكردن  ملّياصل گذاشته شد، » ملّتو 

پردازان آمريكايي عرضه كرده  گويي كه نظريهاين اصول، چنانكه گفتم، در جهت ايجاد يك جامعه جديد بود طبق ال
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پردازان، كه در تدوين اصول انقالب سفيد و تحميل آن به جامعه ايراني توسـط دولـت جـان     ترين اين نظريه مهم. بودند
پـردازان بـزرگ توسـعه در     روستو، كه هنوز زنده است، يكي از نظريه. كندي نقش اصلي داشت، والت ويتمن روستو بود

مانيفسـت  : مراحـل رشـد اقتصـادي   نـام   او كتـاب معروفـي دارد بـه   . شـود  ش و حتـي امـروز محسـوب مـي    زمان خود
بينيم، تمامي  كه مي چنان. كند معرفي مي» جامعه مصرف انبوه«كه در آن غايت مدل توسعه خود را ايجاد  غيركمونيستي

اي ماننـد ايـران تحـوالتي     كه در جامعـه  شود در نهايت به اين ختم مي. شود منتهي مي» پول«به اين حوادث در نهايت 
هايي كـه   جنگ. لب كالم اين است. هاي بزرگ بينجامد انجام شود كه به پيدايش بازارهاي بزرگ براي توليدات كمپاني

هـايي كـه دولـت     سياست. رونق در بازار موشك، رونق در بازار اسلحه: افتد نيز در نهايت به خاطر همين است اتفاق مي
هاي يك ميليـون دالري   اي بيان كرده بود كه ما با موشك بوش جمله. كند نيز به همين خاطر است دنبال ميبوش امروزه 

در . هـايي بكننـد   ها بايد چنين خـرج  كنند كه چرا آمريكايي ها تعجب مي بعضي. كنيم چادرهاي يك دالري را نابود مي
  . يحاتي به فروش برودهاي تسل هدف اين است كه توليدات كمپاني. واقع، هدف همين است

ايراني كه از نظر توليدات كشـاورزي خودكفـا و حتـي    در نتيجه، . هاي توسعه نيز هدف همين بود گذاري در سياست
در صد جمعيت جامعـه ايرانـي    ٢٥كرد و عشاير به عنوان  و نه تنها گندم بلكه گوشت قرمز نيز صادر مي صادركننده بود

كننـده   به كشـوري مصـرف  راتع غني ما پشتوانه اقتصاد پربركت دامداري متحرك بود، كننده گوشت قرمز بودند و م تأمين
هـاي زراعـي واردكننـده     هاي دامي و هم از نظر گندم و  سـاير فـرآورده   كه حتي تا به امروز هم از نظر فرآوردهبدل شد 

  . است
كيت دولت قـرار گرفـت مگـر عكـس آن را     مرتع، در مل نام بهو مراتع كليه اراضي ايران،  ها جنگلشدن  ملّيطبق قانون 

  ! كند تأييدسازمان اصالحات اراضي 
اگر به كتـاب  . مالكيت ارضي در ايران سازوكار منظم داشتطور كه در مقدمه صحبتم عرض كردم، در گذشته  همان

ـ      ، كه ترجمه فارسي آن را انتشارات دانشگاشرايع ون فقهـي مـا،   ه تهران منتشر كرده، مراجعـه كنيـد، و نيـز بـه سـاير مت
در كنـار  . ترين مسائل داراي نظم و نسق بوده بينيد كه از گذشته دور مالكيت و مناسبات ارضي و كشاورزي در جزئي مي

امالك خالصه ). امالك متعلق به دولت( بخش خصوصي، ما بخش موقوفه داشتيم كه بسيار گسترده بود و بخش خالصه
) متعلـق بـه شـخص پادشـاه    (» خالصه اينجـو «يا » خالصه شاهي«و ) دولتمتعلق به (» خالصه ديواني«نيز به دو بخش 

جات را نيز عمومـاً   خالصه. باشديا پادشاه دولت يعني متعلق به » خالصه«تمامي اراضي ايران چنين نبود كه . شد تقسيم مي
مثالً، در مـاجراي  . ب كنندچنين نبود كه امالك مردم را به زور يا با فرمان تصاح. كرد حاكم از مردم خريداري مي/ دولت

بينيم خليفه، كه باالترين مرجع حكومتي و ديني جهـان   گونه كه بيهقي روايت كرده، مي محاكمه و قتل حسنك وزير، آن
از نظـر عرفـي و شـرعي    ) بـود كه تابع خليفه (شد، و سلطان غزنوي  خوانده مي» اميرالمؤمنين«رفت و  شمار مي اسالم به

چپـاول  براي . بودن است و محكوم به مرگ» قرمطي«كه حسنك متهم به  رغم اين ك را ندارند بهتوان مصادره اموال حسن
آينـد و حسـنك    دهند و در اين مجلس تمامي بزرگان و قضات و علما و فقها و غيره گرد مي اموالش مجلسي ترتيب مي

بـه عبـارت ديگـر، حتـي دخـل و      . كنند كند و حضار امضاي او را گواهي مي ها را امضا مي قبالهكنند و او  را حاضر مي
و با طي مراحل و تشريفات شرعي و او تصرف اموال يك محكوم به مرگ از سوي خليفه و سلطان بايد با رضا و رغبت 

  . گرفت قانوني صورت مي
ايـن  . كـرده  ممكن است حاكم جائري نيز باشد كه اموال مردم را غصـب مـي  . كليات استكردم مسائلي كه عرض 

  . قاعده همان است كه عرض كردم. ستقاعده ني
ديكته شده از سوي دولت وقـت  » اصالحات«تحقق منظور  بهو مراتع، كه توسط حكومت پهلوي  ها جنگلشدن  ملّيقانون 

و ساير ) ره(خميني از سوي امام قرار گرفت كه نامشروع و غيرقانوني معرض رفراندوم در  ١٣٤١بهمن  ٦ درتدوين و آمريكا 
ـ اراضي سراسر ايران را متعلق به دولت اعـالم  بود، شده وقت تحريم علماي بزرگ  مگـر عكـس آن از سـوي سـازمان     رد ك

  . اصالحات ارضي اعالم شود
اعـالم  » مسـتثنيات «كليه اراضي، به جز اراضي كه سازمان اصـالحات ارضـي وقـت بـه عنـوان      بر مبناي اين قانون 

حد و حصر دولتي در تاريخ ايران، و شـايد جهـان، مسـبوق بـه      يچنين مالكيت ب. متعلق به دولت شناخته شدكرد،  مي
  . در آن صورت گيردجدي  كه بازنگري اين قانون پس از انقالب امتداد پيدا كرد بدون اين. سابقه نبود

ضـي  كه اين ارا دائر است يا بائر، بدون توجه به اينكشور كه اراضي  بدون توجه به اينها و مراتع  قانون ملّي شدن جنگل
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به جز قطعات كوچكي كه مشمول قانون تقسيم اراضي شده بـود،  واقعاً جنگل و مرتع است يا زمين زراعي يا حتي باغ و ابنيه، 
اي كه  پديدهكند،  هاي ايران مي العنان كل زمين مالك مطلقتبع اين قانون، كه دولت را  به. كند همه را متعلق به دولت اعالم مي

اهد آن نبوديم كه دولت يا حاكم به خود حق بدهد با صدور يك فرمان يا تصويب يك قانون سراسر در تاريخ ايران هيچگاه ش
سـازمان  ، )بخش خصوصـي (ها و اسناد كهن و پيشينه حقوق و مالكيت مردم  اعتنا به بنچاق خود درآورد بيكشور را به تملك 

العنـان   ساالري، كه اكنـون متـولي مطلـق    اين ديوان .»ها و مراتع سازمان جنگل«نام  شود به عريض و طويلي نيز تأسيس مي
بخش عمده اراضي ايران شده، در طول تاريخ موجوديتش اسامي مختلفي داشت؛ گاه به وزارت منابع طبيعي تبـديل شـده و   

ايـن  . شـود  ناميـده مـي  » ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل«زيرمجموعه وزارت كشاورزي است و گاه، چون امروز، 
  . فساد مالي و اداري تبديل شديكي از منابع مهم و اين تشكيالت اداري از آغاز به قانون 

بحـث روز اسـت و   » خـواري  زمين«اين روزها بحث : در اينجا اجازه دهيد تاريخ را با مسائل جاري كشور پيوند بزنم
   .اين پديده را بشناسيمهاي تاريخي  بنابراين، ضرور است كه ريشه. ج اصلي اعتراضات جنبش دانشجوييآما

مالكيت دولـت  جهان غيركمونيستي، تاريخ و شايد در  ،براي اولين بار در تاريخ ايرانشد كه  وضع قانوني كه ديديم،  چنان
اعالم ) وقت سازمان اصالحات ارضي(خالف آن توسط يك سازمان دولتي ديگر كه  اينمگر تسرّي داد را به اراضي كل كشور 

. هايي اجرايي قانون فوق، افراد براي دفاع از حقوق خود از حداقل امكانـات برخـوردار بودنـد    نامه ات و آئينطبق مقرر. شد مي
ويژه زماني كـه   اصوالً، فرد وقتي در مواجهه با ادعاي سازمان دولتي قرار گيرد طبعاً از توانايي بسيار ناچيزي برخوردار است به

در گذشته، كميسيون مجري قانون ملّي كـردن  . دولتي را كامالً باز گذاشته باشد قانون و مقررات اجرايي قانون دست دستگاه
اليد بود ولي اكنون، در جمهوري اسالمي، اختيارات آن  شد، مبسوط ناميده مي» ٥٦كميسيون اجراي ماده «ها و مراتع، كه  جنگل

  . د ولي كليت ماجرا مانند گذشته استان تا حدودي كاهش يافته و مردم از حق شكايت به محكمه حقوقي برخوردار شده
، »ملّـي «ا به راحتي اراضي مردم را در دوره پهلوي، بر مبناي اين قانون، دست مديران و دستگاه دولتي كامالً باز بود ت

مـا اسـناد فراوانـي داريـم كـه نشـان       . شـد  يعني متعلق به دولت، اعالم  كنند و اين امر شامل اراضي دائر مردم نيز مـي 
بـراي نمونـه،   . هاي نامشروع زمان شاه قرار گرفتـه اسـت   اندوزي دهد اين قانون در چه مقياس وسيعي در پايه ثروت مي

م وليان، اولين رئيس سازمان اصالحات ارضي و اولين وزير اصالحات ارضي، و اسناد ناصـر گلسـرخي،   اسناد عبدالعظي
هـاي   ها و سوءاستفاده دهد كه چه رشوه اين اسناد نشان  مي. وزير منابع طبيعي، دولت اميرعباس هويدا در اختيار ماست

  . گرفت كالني از اين طريق انجام مي
گرا از مشروطه تا پايـان حكومـت پهلـوي انجـام دادنـد در تـاريخ ايـران         ساالران غرب ننظر من مفاسدي كه ديوا به

با داللي جالل آهنچيان و در همدسـتي بـا    ،بينيم كه ناصر گلسرخي، وزير منابع طبيعي مثالً، در اسناد مي. نظير است بي
و سـپس بـا درج آگهـي در روزنامـه آن     منوچهر پرتو، وزير دادگستري، اراضي مرغوب فالن بازاري يا مالك را شناسايي 

گرفـت و   افتاد و آهنچيان مبـالغ كالنـي از او پـول مـي     مالك به دست و پا مي. كردند قلمداد مي» منابع طبيعي«زمين را 
پدر اين جالل آهنچيان فرد متشرع و خيري بود و  همان كسي است كه زمـين مسـجد اعظـم    . كرد كارش را درست مي
  . العظمي بروجردي قرار داد اهللا م آيتقم را در اختيار مرحو

ها و مراتـع از همـان    كند كه قانون ملّي شدن جنگل اسناد فراوان به جاي مانده از حكومت پهلوي ثابت ميكه گفتم،  چنان
م نـا  اي به بر مبناي اين قانون است كه پديده. هاي نامشروع بوده است بدو شروع دستمايه اصلي براي فساد مالي و زراندوزي

كـه   كند بدون اين متأسفانه، همين قوانين پس از انقالب ادامه پيدا مي. شود در ايران به شكل جدي مطرح مي» خواري زمين«
  . مورد بازنگري قرار بگيرد

  
هم بايد مورد انتقـاد قـرار بگيـرد زيـرا     ولي قوه مقننه . سمت و سوي جنبش دانشجويي ما امروزه عليه قوه قضائيه است

انـداز   كه مقام معظم رهبري در سـند چشـم  چه  آنبراي ترسيم مباني ن كه بايد و شايد به بازنگري در قوانين مجلس هم چنا
از سوي دفتر مقـام معظـم رهبـري بـه      ١٣٨٢آبان  ١٣انداز بيست ساله در  سند چشم. اند نپرداخته مطرح كردهبيست ساله 

تصـور  . گـذرد  نون چهار سال از تـدوين و ابـالغ آن مـي   و اكرئيس دولت وقت و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شد 
براي ابتدا بايد تحقيق كنيم كه . براي تحقق اين سند انجام گرفته باشدجدي كنم طي اين مدت كار تحقيقي و كار تقنيني  نمي

ها  واهيم به آرمانخ چگونه مي. چهار سال گذشته. اجرا كنيمبعد رسيدن به اين هدف چه بايد كرد و سپس بايد قانونگذاري و 
ساالري ما نيز بايد مورد  ديوان. اند برسيم؟ قوه مقننه هم بايد مورد نقد قرار بگيرد و اهدافي كه رهبري در اين سند مطرح كرده
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   .مادستگاه دولتي عريض و طويل كنم يعني  ساالري كه عرض مي ديوان. نقد قرار بگيرد
به همين موضوع اشاره كردند و تأكيد كردند كـه مـا بـه قـانون     ، ٨٦آذر  ٢٠روز پيش، دو اهللا شاهرودي  حضرت آيت

صرفاً دست دولـت را بـاز گذاشـته بـراي     واقعيت اين است كه قوانين موجود ما . جامع تعيين تكليف اراضي نيازمنديم
 قطعـاً اصـحاب  . به مردم، به بخش خصوصـي، بـه مـالكين داده اسـت    ترين حق را  تمليك و تملك اراضي مردم؛ و كم

من در مسيري كه بـه  . كنند شوند به سادگي از آن استفاده مي قدرت زماني كه با چنين قانون بي در و پيكري مواجه مي
آمدم، در خيابان قصرالدشت بيمارستان بزرگي را به دوستان دانشجو نشـان دادم كـه متعلـق بـه      محل اين سخنراني مي

ايشان زماني كه مـديركل شـد، جـواني بـود كـه ثروتـي       . مين استهاي مرتبط با مرتع و ز يكي از مديران سابق سازمان
از . هاي شيراز را مالك است كه چند ده ميليارد تومان قيمـت آن اسـت   ترين بيمارستان نداشت ولي اكنون يكي از بزرگ

لط پيدا كننـد؛  بر مال مردم تستوسط آن گذاريم كه  ميافرادي كجا آورده؟ زماني كه ما قانون بي در و پيكر را در اختيار 
ميلياردها تومان بـه جيـب   توانند  به سادگي ميدهند  شان را از دست مي ها و اعتقادات انقالبي زماني كه اين افراد آرمان

  . بزنند
. و منطقي و معقول بـه آن برخـورد شـود   بنابراين، پديده فساد مالي بايد شناخته شود و از طريق سازوكارهاي روشن 

  . شناسي شود بايد ريشه
  

  : توانيم متمايز كنيم بعد از انقالب دو مرحله را مي
انقـالب تـازه   . مرحله اول دوران اوليه پس از انقالب و دوران جنگ، دوران دولت مهندس ميرحسين موسوي، اسـت 

البي هاي انق انگيزه. بينيد اگر به تصاوير آن زمان نگاه كنيد وزراي جوان را مي. نيروهاي انقالب جوان هستند. نفس است
و هـاي مستضـعف    كنند خود را از خـانواده  همه سعي مي. ساده زيستي ارزش است نه ضد ارزش. بسيار بسيار باالست

تـا نشـان دهنـد    شان مالك و ثروتمنـد بـوده    انپدراند  كنند؛ برخالف امروز كه مدعي ميجلوه دهند و به آن افتخار فقير 
  . شان بادآورده نيست ثروت كنوني

ايشان يكـي از   .مهندس ميرحسين موسوي دوستي و آشنايي دارمبا كنم كه  بنده افتخار مي ،معترضهبه عنوان جمله 
مهنـدس موسـوي،   . و از افتخارات نظام هسـتند بوده خود وفادار هاي  اند كه هنوز به ارزش ترين دولتمردان انقالب شريف

  . هاي جناحي و سياسي، انسان بسيار واالئي هستند صرفنظر از گرايش
بر اساس الگوهاي ديكته شده از سـوي بانـك    شود از دوران سازندگي حركتي در ايران شروع مي، ١٣٧٠ز آغاز دهه ا

ببرهـاي  «ها موجي از تبليغ بـه سـود الگـوي     ها و اساتيد دانشگاه در روزنامه تئوريسين. المللي پول جهاني و صندوق بين
شدند، كره جنوبي چنين شد و » پيشرفته«سياي جنوب شرقي مضمون اين است كه كشورهاي آ. كنند را شروع مي» آسيا

توصيه اين است كه ما بايد همان الگوي توسعه آسياي جنـوب شـرقي را، كـه    . ايم مانده تايوان چنان ولي ما هنوز عقب
موج در ايران سازي دوو اين  با قرارداد كمپاني اتومبيل. دنبال كنيم ،»الگوي توسعه ببرهاي آسيا«اسم آن را گذاشته بودند 

به ايـن ترتيـب،   . رسيد هزار دستگاه  در سال مي ٥٠هاي دوو در ايران به  طبق اين قرارداد، بايد توليد اتومبيل. شروع شد
ايـن جريـان   . سازي آغاز شـد؛ مـوجي كـه امـروزه بـا پيامـدهاي مخـرب آن مـواجهيم         موج وارد كردن صنعت اتومبيل

را پرهزينـه  هـاي   د، وارادت عظيم بنـزين، معضـل ترافيـك و احـداث اتوبـان     هاي جدي براي جامعه ما ايجاد كر بحران
نژاد زماني كه شـهردار تهـران بـود، ميـانگين هزينـه       دكتر احمدي. ها همه پيامدهاي آن سياست است اين. تحميل كرد

  . احداث يك اتوبان در شهرهاي بزرگ را سي ميليارد تومان اعالم كرد
اليگارشيك به ايـن معنـا كـه    . شروع شد به سمت استقرار ساختار سياسي اليگارشيك در اين دوران حركتي در ايران

حاكم شده بودند بر نظام برخاسته از انقالب؛ جوانان انقالبي كه مديران انقالب شـده بودنـد ديگـر    اليت يا نخبگاني كه 
يعني، يك اليت دو سه هزار نفره امـور  . العمر باشند دوست داشتند وزرا و مديران مادام. حاضر نبودند قدرت را رها كنند

هـا در سـنين    زماني كـه انقـالب شـد ايـن    . مملكت را در دست خود قبضه كرد و به سنين چهل و پنجاه سالگي رسيد
ولي انسـان بـه   . گرايي و خلقيات و روحيات اين سنين جوان بودند با آرمان. بيست سالگي و حداكثر سي سالگي بودند

به فكر بهره بردن از زندگي و . افتد تدريج به فكر زندگي مي به. شود رسد روحياتش عوض مي يسنين چهل و پنجاه كه م
يعنـي  » انقالب چهل ساله شـد «گفتم كه  من به شوخي به دوستان مي. اين خاصيت بشر است. افتد اندوختن ثروت مي

زمـان انقـالب دانشـجو    . دهنـد  مـي  روحيات دهه چهل زندگي را از خود بـروز بيست ساله انقالبي ديروز اكنون مديران 
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هايي ترتيب دادنـد و تحصـيالت    اكنون برايشان كالس. بودند، درس را نيمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقالب كردند
رفتنـد بـراي گـرفتن     ديدم كه پشت سر فالن رئيس دانشـكده راه مـي   ميسطوح  باال را من افرادي در . را تكميل كردند

شان دكتر شدند ولي مشكل اصـلي   ها مدرك گرفتند و بسياري به اين ترتيب، بسياري از آن. دكتراليسانس يا  مدرك فوق
جوانـاني  . پس از گرفتن مدرك دكتـرا، متوجـه شـدند كـه كتـاب و تأليفـات ندارنـد       . نداشتن سواد: هنوز وجود داشت

هـايي تهيـه    ها كتـاب  ش و پول توسط آنيافتند و با سفارنيازمند از نظر مالي را زحمتكش ولي قلم و  خوشبااستعداد و 
فقـدان  : اكنون مدرك و كتاب داشتند ولي هنوز مشكل اصلي به قـوت خـود بـاقي بـود    . نام خود چاپ كردند كرده و به

هاي طوالني مديريت فرصتي براي مطالعه نداشتند؛ ثانيـاً، مـدرك دكترايـي كـه      اوالً، در سال: علت روشن است. دانش
  . شد گرفتند و واحد پاس مي رفتند و امتحاني مي و در برخي موارد حتي اساتيد به دفتر وزير ميگرفتند صوري بود  مي

متأسفانه ايـن بيمـاري و   خواهم خداي ناكرده به مجموعه مديران ارشد و رده باالي كشور اهانتي بشود ولي  من نمي
  . آفت وجود داشت

را، اگر به يـاد داشـته باشـيد،    » طبقه جديد«عنوان . »يدطبقه جد«در جهت ايجاد يك در اين دوران موجي آغاز شد 
هـاي   از نخبگان سياسي سعي كردند اهرميعني گروهي . بردند شان به كار مي بارها و بارها مقام معظم رهبري در سخنان

يعنـي ايـن   . ايجاد و مطرح شـد » ها آقازاده«نام  اي به پديده. العمر و حتي موروثي كنند قدرت را در دست خودشان مادام
تـالش  » جمهـوري اسـالمي پاكسـتان دوم   «هاي حكومتي در جهت تبديل جمهوري اسالمي ايران به  گروه با اهرم رانت

جمهـوري اسـالمي   «هاي اسـالمي ايجـاد شـد و نـام رسـمي آن       دانيم كه جمهوري پاكستان نيز با آرمان مي .كردند مي
اين حركت نيز استحاله جمهوري اسالمي ايـران بـه چيـزي     غايت. است ولي به حاكميت اليگارشي انجاميد» پاكستان

  . ام من اين تعبير را قبالً در مقاالتم به كار برده. مشابه پاكستان بود
نيز در ويتنـام آغـاز   » سازندگي«يا » بازسازي«نام  كه اين موج در ايران آغاز شد، موجي مشابه به ١٣٧٠از همان سال 

مـن  . اسـت » سـازندگي «يا همـان  » بازسازي«يا » نوسازي«به معني » دائي موئي« .معروف است» دائي موئي«شد كه به 
  . ويتنام» دائي موئي«ايران و » سازندگي«اي بكنم ميان  خواهم مقايسه فقط مي

در ويتنام شروع شـد ايـن كشـور در انتهـاي ليسـت      ) دائي موئي(» سازندگي« ١٣٧٠ -١٣٦٩هاي  زماني كه در سال
آور بـود كـه    اين امر براي امثال من بسـيار رنـج  . ويتنام فقيرترين كشور جهان بود. ن قرار داشتفقيرترين كشورهاي جها

هاي ضد استعماري، ضد استعمار فرانسه و ضد تجاوز آمريكـا، كشـوري    ديديم كشوري با آن سوابق درخشان جنگ مي
ـ  هاي خـونين كالسـيك شكسـت داد، چنـين فقيـر و عقـب       كه آمريكا را در عرصه جنگ هـاي   ده اسـت و حكومـت  مان

  . گيرند نشانده آمريكا، مانند تايوان و كره جنوبي، در رديف كشورهاي ثروتمند جاي مي دست
سـاالري و   زمان با ما آغاز كردند و بـه دليـل سـالم بـودن ديـوان      را هم) دائي موئي(» سازندگي«ها  بهرروي، ويتنامي

بـه سـومين صـادركننده بـرنج دنيـا      اين كشـور  هد آن هستيم كه و مخلص بودن مديران ويتنام، امروزه شادستگاه اداري 
. گردنـد  شـان بـازمي   گريخته بودنـد، بـه مـوطن   وطن خود تبديل شده و بسياري از مهاجران ويتنامي، كه به دليل فقر از 

ندگي در ايـن فرجـام دوران سـاز   . ترين صادركننده برنج دنيا آمريكاست، دومي تايلند است و سومي ويتنام امروزه، بزرگ
سـاختار  سـت  خوا در دست اليتـي اسـت كـه مـي    ويتنام است و فرجام دوران سازندگي در ايران متصلب شدن قدرت 

  . اليگارشيك را بر جامعه ما تحميل كندسياسي 
، غـول  ميليارد دالري بـا كمپـاني ريوتينتـو    ١٣٢بينيم چين امروزه براي استخراج معادنش با جسارت قرارداد  اگر مي

اش دارد  سـاالري  كند به خاطر اعتمادي است كه به سالمت مديران و سالمت و كـارايي ديـوان   منعقد مي ،معدن جهان
جهان است كـه در   هاي فرامليتي ترين كمپاني ترين و خطرناك يكي از مافياييكه ريوتينتو  دانند ميها خوب  وگرنه چيني

ها با تسلط و اعتماد به نفس  چيني. بي نقش جدي داشتههاي خونين در آفريقا و آمريكاي جنو بسياري كودتاها و توطئه
  . كنند ولي ما متأسفانه اين اعتماد را نداريم اين قرارداد را منعقد مي

خواهند قدرت را در دست خود حفظ كنند و طبعـاً   هاي مختلف هستند، طبعاً مي هاي قدرت، كه در البي كانوناين 
خواهنـد حاكميـت    يعنـي در واقـع مـي   . استفاده كننـد بـراي ثـروت انـدوزي    و حاكميت هاي قانون  خواهند از اهرم مي

  . نهادينه كنندما اليگارشيك را در جامعه 
كـه قـوه قضـائيه     دهم با توجه به اين يك بعد آن را در قوه قضائيه نشان مي. توان يافت اين پديده را در همه جا مي

  . مورد عنايت دوستان دانشجو استبسيار 
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فكرترين فقهاي ماست، شخصيت  يكي از خوشاهللا شاهرودي، به اعتقاد من،  آيت. يك دست نيست قوه قضائيه هم
ما تا چندي پيش، . برد ولي قوه قضائيه هم تابع همان مسائلي است كه كل جامعه ما از آن رنج مي. واال و بزرگي است

اكنون بـه رقمـي حـدود    . و بازپرس و قاضي اهللا يزدي، حدود سه هزار قاضي داشتيم اعم از داديار در زمان رياست آيت
شـايد هـزار نفرشـان    . خـواهيم نيسـتند   مياين هفت هزار نفر همه قاضي به آن معنا كه ما . هفت هزار نفر رسيده است

شود كه هفـت ميليـون آن در محـاكم مـورد      ميليون پرونده به قوه قضائيه سرازير مي ١١ساليانه . آل ما باشند قضات ايده
نارساسـت مـثالً در همـين مسـئله     نيز قوانين ما . يابد گيرد و بقيه در شوراهاي حل اختالف فيصله مي ر ميرسيدگي قرا

تا اين قسمت، كه عرض كردم، خوشايند قـوه  . هاي قدرت در درون قوه قضائيه حضور دارند عالوه، همين البي به. زمين
خواهند حاكميت خود  عرض بكنم همان افرادي كه ميقضائيه و مقامات قوه قضائيه است؛ ولي اين قسمت را نيز بايد 

در غرب سرنوشت مديران و كارگزاران و قضات تعريف . اين امر علت دارد. العمر كنند در قوه قضائيه نيز هستند را مادام
داند بايـد چـه كنـد، ولـي در      شود مي رسد و از قدرت كنار گذاشته مي وزيري كه دوره خدمتش به پايان مي. شده است

در غرب، مدير دولتـي بازنشسـته در   . داند بايد چه كند رود نمي ها وزير بوده وقتي از وزارت كنار مي ايران آقايي كه سال
خواهد تا پايـان عمـر وزيـر     نشين شود؛ بنابراين مي گيرد ولي در ايران مجبور است خانه رأس فالن شركت بزرگ قرار مي

ايم براي استفاده از نخبگان در زماني كه بـه   د چون سيستمي را تعريف نكردههاي حكومتي بهره بر باقي بماند و از رانت
  . شان بايد حفظ شود و تجربه رسند و بايد كنار بروند ولي شئون مي» سناتوري«سن 

درون قـوه قضـائيه هـم افـرادي هسـتند، اعـم از روحـاني و        در . هاي قـدرت هسـتند   در درون قوه قضائيه هم البي
هـاي   اهللا شهيد قدوسي و ديگران جذب قوه قضائيه شدند و البـي  اهللا شهيد بهشتي، زمان آيت ان آيتغيرروحاني، كه زم

اهللا شـاهرودي بگويـد    طور نيست كه در درون قوه قضائيه هر چـه آيـت   اين. مقتدري را در درون قوه قضائيه ايجاد كردند
ظيمي از مسائل سروكار دارنـد كـه تـوان و فراغـت     طبعاً زماني كه ايشان رئيس قوه قضائيه است با انبوه ع. عملي شود
  . كند ريزي را سلب مي براي برنامه

در دستگاه دولتي عالوه بـر گـرايش بـه    . در دستگاه دولتي ما مطرح است. اين مسائل در كل سيستم ما مطرح است
  . »خويشاوندساالري«نام  ايجاد ساختار اليگارشيك شاهد گرايش ديگري نيز هستيم بهسمت 
  

» خويشاوندسـاالري «. ساختمها پيش  سالاين دو واژه را من . كاربرد دارد» ساالري شايسته«يشاوندساالري در مقابل خو
و هـر   Meritocracy» مريتوكراسي«را به عنوان معادل » ساالري شايسته«و  Nepotism» نپوتيسم«را به عنوان معادل 

  . شود به دو سيستم متعارض گزينش مديران اطالق مي اين دو مفهوم. دو واژه امروزه كاربرد عام يافته است
  :نژاد قائلم كنم در عين احترامي است كه براي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي مطالبي كه ذيالً عرض مي

رود و كـار بـه جـايي     تدريج انتصابات بـه سـمت خويشاوندسـاالري مـي     جمهوري آقاي هاشمي به از زمان رياست
گيـرد و   جمهور قرار مي جمهوري در دست برادران رئيس ترين مناصب نهاد رياست مهمي خاتمي آقارسد كه در زمان  مي

هـا هـم، در سراسـر     اين رويه در حـد اسـتان  . گمارند پروا بستگان نزديك خود را در مشاغل عالي مي بسياري از وزرا بي
  . نبود اي كه در اوائل انقالب واقعاً قابل تصور پديده. كند كشور، شيوع پيدا مي

انگلسـتان  . شـود  ساالري، به عنوان نظام مقبول گزينش مديران در جهان شـناخته مـي   اين در حالي است كه شايسته
حتي در . ام من با تاريخ انگليس آشنايي دارم و در اين حوزه كار كرده. است» شايسته ساالر« شان كند كه نظام افتخار مي

علـت كارآمـدي نظـام    . بيست و چند ساله يا سي و چنـد سـاله دارنـد   هاي جوان  قرن هيجدهم ميالدي هم صدراعظم
 ١٧٨٩دانيـد كـه در فرانسـه انقـالب      مي. هاي عديده در قاره اروپا، اين است ها و انقالب رغم بحران سياسي انگليس، به

هـا   ن انقـالب رخ داد و ايـ  ١٨٧٠و بعد كمون پاريس در  ١٨٤٨، سپس انقالب ١٨٣٠و بعد انقالب ) انقالب كبير فرانسه(
انگليسي و مستتر در فرهنگ پراگماتيسم علت . ها را از سر گذرانيد قاره اروپا را شخم زد ولي انگليس تمامي اين بحران

كردنـد و نخبگـان جـوان را حـاكم      خيلي راحت مديران را جا به جا مـي . ساالري بود كارآمدي دستگاه اداري و شايسته
  . كردند مي

كنم كه حتي ايشـان   نژاد قائلم، اين انتقاد را مطرح مي ي كه براي جناب آقاي دكتر احمديرغم تمامي احترام من به
اي اسـت ولـي شـايد آن     ايشـان شخصـيت شايسـته   . انـد  گذاشـته جمهوري را در اختيار برادرشـان   نيز بازرسي رياست

حي براي اين مقـام باشـند   شايد ايشان شخصيت صال. هاي الزم را براي چنين مسئوليت مهمي نداشته باشند توانمندي
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  . تر از ايشان نيز باشند تر و شايسته هاي صالح ولي شايد چهره
منـدي   ترين بستگانشان اجازه بهـره  در مورد نزديكحتي مغاير است با سيره مقام معظم رهبري كه خويشاوندساالري 

  .اند از هيچگونه امتياز خاصي را نداده
  . اندوزي بود هاي حكومتي براي ثروت وءاستفاده از رانتتحول ناميمون ديگري كه اتفاق افتاد، س

  : كنم من به دو موضوع اشاره مي
ويـژه بـا اسـتفاده از     اين پديده شيوع گسترده پيدا كـرد بـه  . هاي قدرت دولتي براي ثروت اندوزي استفاده از اهرماول، 

داد به راحتي هر مدير، هر دستگاه اداري،  مي گفتم كه اين قانون اجازه. ها و مراتع كه شرح دادم قانون ملّي شدن جنگل
توجه كنيد كه صدها هكتار اراضي لواسان چگونـه بـه   . ترين اراضي را تصاحب كند تعاوني مسكن هر سازمان، مرغوب

اعالم شد، سپس واگـذار شـد بـه افـراد     » ملّي«ابتدا متعلق به مردم و دامداران بود، سپس . رتبه واگذار شد مديران عالي
شد، ناگهان  كه تا چندي پيش دو سه ميليون تومان معامله مي ،اي ده هزار متري در لواسان به اين ترتيب، باغچه. ذذينفو

مـوارد فراوانـي از   . در شيراز، در فارس، همين مسئله را شـاهد هسـتيم  . تر افزايش يافت هزار تومان و بيش ٥٠٠به متري 
   .جمعي به مديران و به شكل دستهواگذاري اراضي 

» خودكفـايي مـالي  «هاي دولتي بـر   دستگاهتأمين بودجه زماني كه مبناي  .ورود نظاميان به عرصه اقتصادي استدوم، 
كنـد از   هـا خودكفـا شـوند، هـر دسـتگاهي سـعي مـي        خواهد كه دسـتگاه  شود، يعني مسئول قوه مجريه مي گذاشته مي

امكانـات خـود   كننـد از   دهاي نظامي و امنيتي هم سعي ميطبعاً نها. هايي كه دارد براي تأمين درآمد استفاده كند رانت
اين مسئله قبالً در مورد وزارت اطالعات اتفاق افتاد كه در زمان آقاي خاتمي جمع شد . براي تأمين درآمد استفاده كنند

كنند بـا   ياي از نظاميان وابسته به يكي از نهادهاي مقدس سعي م هاي اخير شاهد هستيم كه عده ولي متأسفانه در سال
يـا  متعلق به دولـت  ها و مراتع به اراضي عمومي  گيري از قانون ملّي شدن جنگل و با بهرههاي حكومتي  استفاده از رانت

آماج ايـن  بيش از همه ترين قشر جامعه  پناه در اين ميان، عشاير به عنوان بي. اندازي كنند عشاير دستو مردم متعلق به 
  . اند گرفتهتخريب قرار 

كنيم يا از افرادي كه در نهادهاي نظامي هستند و سـعي   تأكيد كنم، زماني كه از اهرم اقتدار نظامي صحبت ميبايد 
. توان تعمـيم داد بـه هـيچ نهـاد نظـامي خـاص       كنند از اين امر استفاده كنند براي ثروت اندوزي، اين مسئله را نمي مي

ياري از برادران دلسوخته، عزيز و شريفي كه در اين نهادها بس. معين دارند جايگاهعملكرد و صحبت از افرادي است كه 
. من هفته قبل ناهار در خدمت برادر عزيزمان سردار ابراهيم حـاجي محمـدزاده بـودم   . برند هستند از اين مسئله رنج مي

 .ايشان مؤسس و اولين رئيس دفتر سياسي و عضو وقـت شـوراي فرمانـدهي سـپاه بودنـد كـه االن بازنشسـته هسـتند        
پاي نهادي در است زيرا » تكليف«مبارزه با آن شويد،  رو مي گفتند در مورد هم صنفان من اگر با مواردي از فساد روبه مي

پاي نهادي در ميان است كه نام آن با نـام انقـالب و نظـام مقـدس     . شود ركن ركين انقالب محسوب ميميان است كه 
ها اين نهاد مقدس را بدنام  اد افرادي ظاهرالصالح با استفاده از رانتطبعاً نبايد اجازه دجمهوري اسالمي عجين شده و 

  . كنند
ها و مراتع براي  موج استفاده از قانون ملّي شدن جنگلدر اين رابطه، متاسفانه، در استان فارس شاهد آن هستيم كه 

يـك نظـامي سـرهنگ    ز را بيش از يكهزار هكتار از اراضي غـرب شـيرا  . گسترده شدهبسيار كسب ثروت توسط نظاميان 
مـدتي مخفـي شـد و     .تحت تعقيب قرار گرفت. درآمد آن را به جيب زدها ميليارد تومان  بندي كرد و ده تفكيك و قطعه

اكنون شناسيم در همين شهر شيراز كه معلم ساده بودند و  افرادي را مي. بعد كه دستگير شد ايشان را با وثيقه آزاد كردند
شناسـيم كـه در رأس بعضـي از همـين      افـرادي را مـي  . شـود  د ميليارد تومان تخمين زده مـي ها بيش از يكص ثروت آن

  . اند شود ارقام چند ميلياردي سوءاستفاده كرده گفته ميمؤسسات بودند و 
طوايـف  عشـاير  مسئله واگذاري دو هزار هكتار مراتع . ه براي خود من مسئله ايجاد كردموردي است كنمونه، جديدترين 

دو هزار هكتار اراضي مرغوب مشجر داراي پوشـش گيـاهي مشـرف بـر     . جنوب شيرازكيلومتري  ٤٠ -٣٥سرخي در دامدار 
امامقلي . پسر اللهوردي خان حاكم اصفهان. موقوفه مرحوم امامقلي خان حاكم فارس در زمان شاه عباس صفوي و فاتح هرمز

آن ميه يا مدرسه خان شيراز را احداث كرد كه دانشـگاه بـزرگ   خان اصالتاً گرجي و حاكم فارس بود و در همان زمان حوزه عل
امامقلي خان امالكي را وقف مدرسه خان كـرد از جملـه ملكـي    . كردند بود و اساتيدي چون مال صدرا در آن تدريس ميعصر 

ه پسرش علـي قـوام   ، ك)شيرازيالملك  قوام(در زمان رضا شاه كه اداره ثبت اسناد تشكيل شد، ابراهيم قوام . نام بديجان به
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يعني، موقوفـه امـامقلي   . شوهر اشرف پهلوي و داماد رضا شاه بود، با استفاده از اقتدارش اين ملك را به توليت خود ثبت كرد
اعضاي اين خاندان در زمان انقـالب  . خان را از اين طريق از دست متوليان واقعي خارج كرد و در تصرف و توليت خود درآورد

ايـن  . (اعاده كردتوليت خود را الملك، محمود قوام، به ايران بازگشت و  ها پس از انقالب، نوه قوام سال. نداز ايران خارج شد
ماجرا ربطي به مديريت فعلي اوقاف، جناب آقاي مصلحي رياست سازمان اوقاف، و آقـاي شـيرمردي مـديركل فعلـي اوقـاف      

اطراف خود تشكيل داده شـامل وكيـل دادگسـتري، رئـيس دفتـر      اين آقا باندي را در .) مربوط به گذشته است. فارس، ندارد
به عبارت ديگـر، حتـي اگـر    . پرداخته استفروش و واگذاري مراتع مجاور و خارج از پالك ثبتي موقوفه به ايشان و غيره، و 

امامقلي خان بـوده،   دهد چنين نيست و در واقع موقوفه توليت موقوفه واقعاً با خانواده قوام شيرازي باشد، كه اسناد نشان مي
اراضي خارج از موقوفه، خارج از حدود و نقشه ثبتي موقوفه كه مراتع عشاير دامدار شش طايفه سرخي بوده، حدود دو هـزار  

و ايـن دالالن وارد قـرارداد بـا    . بـه دالالن محلـي   اند اند يا در حال فروش آن تدريج فروخته و تخريب كرده هكتار زمين را به
كه اين شركت تا چه حـد بـه آزادگـان     ايناند كه سهامداران آن آزادگان جنگ تحميلي هستند ولي  شدهرس شركت احرار فا

انـد و شـايد    ها با شركت احرار فارس قرارداد منعقـد كـرده   به اين ترتيب، دالالن و واسطه. دهد من اطالع ندارم خدمات مي
اند به تخريب  اند و شروع كرده وارد عمل كردهاين  شركت را ، از اين مسائل مطلع نبودهناخواسته، شايد شركت احرار فارس 

كه گويـا ايـن    و به اعتبار اين. منطقه حفاظت شده محيط زيست استداراي پوشش گياهي انبوه و مراتع مشجر؛ مراتعي كه 
ايـن دو هـزار   ارزش . عشاير را تخريـب كننـد  مشجر اند كه مراتع  اراضي موقوفه است اين حق را براي خودشان قائل شده

ايـن  . شـود  دويست ميليارد تومان تخمين زده ميقريب به رود،  اكنون حدود متري ده هزار تومان به فروش مي هكتار، كه هم
آيد و  ثروت عظيمي است كه با تخريب محيط زيست و مراتع و با آواره كردن دو هزار خانوار عشاير دامدار منطقه به دست مي

موقوفات امامقلي خان باشد چه با خاندان قوام  نمحدوده ثبتي موقوفه است؛ چه توليت آن با متوليا خارج ازاصوالً اين اراضي 
  . شيرازي

 ،دفاع از شركت احرار فارسو ايجاد اختالل در نظم جلسه در اين زمان فردي از انتهاي سالن برخاست و با [
و  حقوقي در مراتع فوق ندارند رخيسطوايف اتهاماتي را عليه سخنران مطرح كرد و مدعي شد كه عشاير 

پس از ساكت شدن وي، سخنران چنين ادامه . كيلومتر با مراتع فوق فاصله دارند ١٥٠اصوالً اهل منطقه نيستند و 
  :]داد

هم . بنده باالخره وضعيت مشخصي دارم. صحبت از تخريب مراتع است. خيلي ممنون از توضيحات برادر عزيزمان
مـال كسـي را غصـب    ] بـا خنـده  [ .خصي دارم هم از نظر خانوادگي وضعيت مشخصـي دارم از نظر مالي وضعيت مش

  . شناسند مرا مينيز مسئولين مملكتي و مسئولين استان . ام ام و مرتع مشجري را هم تخريب نكرده نكرده
  :]فرد فوق به قطع سخنان  سخنران ادامه داد و سخنران مطالب خود را چنين به پايان برد[

  . تان خيلي ممنون از توضيحات و افشاگري] با خنده[
   :بحث استپايان . كنم من  بحث را جمع مي

يـا انتسـاب بـه    گيري از رانت اقتدار سياسي يا قدرت نظامي  ورود نهادهاي نظامي به عرصه زراندوزي و زرساالري، بهره
هـاي اسـتقرار يـك     ثـروت قطعـاً پايـه    گيري از قوانين ناقص به منظور انباشت نهادهاي مقدس از سوي هر كس براي بهره

جنـبش دانشـجويي بايـد در    هاي انقالب بوده و قطعاً آن چيزي است كـه   خالف آرمانكند كه  اليگارشي زرساالر را فراهم مي
آذر  ٢٠اهللا شاهرودي هم در سـخنان   طور كه حضرت آيت و مسئولين نظام، كه دلسوخته هستند، همان ؛برابرش مقاومت كند

ويژه عشاير، كـه   و رعايت حقوق مردم، بهو با ملحوظ داشتن ، با تدوين قوانين جامع و بازنگري در قوانين فعلي مطرح كردند
ها و مراتع اين بخش كثير از جامعه ايراني فاقد هر گونه حق مالكيت بر مراتع متعلـق بـه    متأسفانه در قانون ملّي شدن جنگل

  . شوندمانع چنين اقداماتي بايد خودش شناخته شده، 


