بررسی و نقد کتاب اقتدارگرایی در عهد پهلوی

مهدی عطریان

کارشناس ارشد علوم سیاسی ،گرایش مسائل ایران ،دانشگاه تهران

چکیده
آخریــن کتــاب دکتــر ســریعالقلم کــه بهبررســی نظریــة اقتدارگرایــی در دورة
پهلــوی میپــردازد بــا فاصل ـهای هفتســاله از کتــاب اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد
قاجــار منتشــر شدهاســت .ســریعالقلم بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اندیشــمندان
توســعه در ایــران ،اینــک درصــدد آن اســت از مباحــث نظــری توســعه فراتــر رود و
علــل و مصادیــق توســعهنیافتگی ایــران را در نظریـهای بومــی مــورد کنــکاش قــرار
دهــد .نوشــتة پیــش رو درصــدد آن اســت کــه بــا واکاوی نظــری و تاریخــی کتــاب
مذکــور ،نــوع نگــرش نظریــة اقتدارگرایــی ایرانــی و انطبــاق آن بــا تاریــخ پهلــوی
را بررســی کنــد .محوریــت تاریــخ یــا نظریــه بحثــی اساســی اســت کــه در کتــاب
اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد قاجــار حائــز اهمیــت بــود و در ایــن کتــاب نیــز ایــن
موضــوع جــاری اســت؛ چیــزی کــه میتــوان از آن بهعنــوان زندانیشــدن تاریــخ
در چارچــوب نظــری یــاد کــرد.
کلید واژهها :اقتدارگرایی ،پهلوی ،حکومت فردی ،استبداد ،موانع توسعه.
مقدمه
اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد پهلــوی ،جدیدتریــن اثــر دکتــر ســریعالقلم ،اســتاد
علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت .ایــن کتــاب در ادامــة کتــاب
اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد قاجــار نگاشــته شــده و بــه بازخوانــی تاریــخ پهلــوی
میپــردازد .کتــاب پیشــین بــا اســتقبال قابــل توجهــی مواجــه شــد و طبیعــی
اســت کــه کتــاب فعلــی نیــز بــا توجــه بــه موضــوع و شــهرت مؤلــف ،آغازگــر
بحثهــای تاریخــی ـ نظــری مهمــی باشــد.
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کتــاب مذکــور اگرچــه در ادامــة کتــاب قبلــی نگاشــته شدهاســت امــا
بســیار متفــاوت اســت .مهمتریــن ایــن تفاوتهــا را میتــوان از همــان آغــاز دو
کتــاب متوجــه شــد .در صفحــة آغازیــن کتــاب قاجــار ،مؤلــف از اهمیــت بــاالی
تاریخخوانــی صحبــت میکنــد و از اهمیــت فهــم تاریــخ بــرای آیندهنگــری و
حــل مشــکالت ســخن میگویــد ،امــا اولیــن جملــة کتــاب پهلــوی را میتــوان
بســیار متفــاوت دانســت« :ایــن تحقیــق در رابطــه بــا تاریــخ دوران پهلــوی نیســت».
ایــن تغییــر رویکــرد بســیار عجیبــی اســت؛ زیــرا دقیقــاً شــیوة نــگارش هــر دو
کتــاب را میتــوان برعکــس جمــات آغازینشــان دانســت .در کتــاب قاجــار،
بحــث نظــری حــدود  120صفحــه را دربــر میگیــرد و تاریــخ هــر هفــت شــاه
قاجــار تنهــا در  75صفحــه بررســی میشــود امــا در کتــاب فعلــی ،بحــث نظــری
در  50صفحــه ،پهلــوی اول در  76صفحــه و پهلــوی دوم در  147صفحــه مــورد
بحــث قــرار گرفتهانــد .ایــن توجــه بــه بحــث مصداقیابــی و اســتفاده از منابــع
تاریخــی ،جنــس کتــاب پهلــوی را از صِ ــرف نظــری فراتــر بردهاســت و کتــاب را
واقعیتمحــور و دارای بینــش تاریخــی کردهاســت؛ و البتــه ایــن دقیقــاً همــان
چیــزی اســت کــه مؤلــف ســعی میکنــد آنرا کتمــان کنــد.
کتــاب اســتنادات تاریخــی بســیاری دارد و ایــن موضــوع در حجــم منابــع کتــاب
قابــل مشــاهده اســت .کتــاب بــا  60منبــع فارســی و انگلیســی ،از گســترة منابــع
فراوانــی بهــره بردهاســت .کتــاب  384بــار ارجــاع بــه منابــع مختلــف دارد کــه
نشــان از درجــة بــاالی اســتناد آن اســت .بــا ایــن حجــم ارجــاع و منبــع ،کتــاب
را میتــوان در زمــرة کتابهــای نظــری تاریخپژوهانــه قــرار داد امــا چــرا مؤلــف
بهوضــوح ترجیــح میدهــد کتــاب تنهــا بهعنــوان یــک کتــاب نظــری ارزیابــی
شــود و از دیــد تاریخــی بــه آن نــگاه نشــود؟ شــاید بتــوان دلیــل ایــن امــر را در
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زندانبان دیرین ایرانیان
اقتدارگرایی؛
ِ

معرفی اثر و نویسنده
محــور فعالیتهــای پژوهشــی دکتــر ســریعالقلم همــواره در حیطــة توســعه و
موانــع آن قــرار داشتهاســت ،تاجاییکــه میتــوان بهجرئــت کتــاب عقالنیــت
و توســعهیافتگی ایــران را یکــی از مهمتریــن متــون آکادمیــک توســعه دانســت.
ســریعالقلم پــس از دو دهــه فعالیــت نظــری ،از ســال  1390بهطــور جــدی بــه
حیطــة پژوهــش عینــی روی آوردهاســت .اگرچــه وی همــواره در کتــب خــود از
مثالهــا و مــوارد کارآمــد و بــهروز اســتفاده میکردهاســت امــا بهنظــر میرســد
اکنــون بهدنبــال مــوارد عینــی موانــع تاریخــی توســعه و پژوهــش پیرامــون
شــخصیتها و وقایــع عمــده تاریخــی اســت .کتابهــای اقتدارگرایــی در عهــد
قاجــار و پیشــوایی فراتــر از زمــان (امــام موســی صــدر) ،نمونههــای آغازیــن ایــن
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جنــس منابــع مــورد ارجــاع کتــاب دانســت .علیرغــم منابــع گســترده ،بیــش از
نیمــی از ارجاعــات ( 197مــورد) تنهــا بــه  8منبــع اســت .در بررســی عمیقتــر
چیــزی کــه بهچشــم میآیــد جنــس ارجاعــات اســت کــه بیشــتر آنهــا بــه منابــع
دســت دوم اســت و تنهــا  11منبــع دســت اول مــورد پژوهــش قــرار گرفتهانــد.
عــاوه بــر ایــن ،منابــع بســیار مهمــی بــرای واکاوی حکومــت پهلــوی نادیــده
گرفتــه شــدهاند ماننــد خاطــرات هدایــت (طوالنیتریــن نخســتوزیر رضاشــاه)،
خاطــرات فردوســت و از همــه مهمتــر مجموعــة عظیــم تاریــخ شــفاهی هــاروارد
و بنیــاد مطالعــات ایــران کــه مصاحبههــای افــرادی ماننــد ارتشــبد طوفانیــان،
ســپهبد هاشــمینژاد و شــریف امامــی و ...کــه امــروزه در شــناخت شــخصیت شــاه
بســیار حیاتــی محســوب میشــوند.
ایــن بحــث را میتــوان پاشــنة آشــیل کتــاب دانســت ،زیــرا حجــم مهمــی
از مصادیــق تاریخــی آن را بــا اســتناد بــه منابــع دســتاول دارای اعتبــار باالتــر
میتــوان رد کــرد و نظریــة برآمــده از متــن تاریخــی کتــاب را تحتالشــعاع ایــن
موضــوع دارای نقصــان قلمــداد کــرد .بههــر شــکل ،میتــوان ایــن کتــاب را در
بازخوانــی تاریــخ پهلــوی ،صاحــب ســبکی منحصربهفــرد قلمــداد کــرد؛ زیــرا از
زاویــة اقتدارگرایــی فــردی بــه موضــوع ســقوط حکومــت پهلــوی نــگاه کردهاســت و
بــرای تحقــق ایــن موضــوع از ارجاعــات گوناگــون بــرای اثبــات اســتفاده شدهاســت؛
امــا همانطــور کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود همــة ایــن ارجاعــات بــرای
اثبــاتِ ایــن اقتدارگرایــی اســت و نهتنهــا منابــع دیگــر کــه خــاف ایــن امــر را
گفتهانــد نادیــده گرفتــه شــدهاند ،حتــی نکاتــی کــه در منابــع مــورد اســتفاده
کتــاب قــرار داشــتهاند و ایــن موضــوع را تــا حــدی نفــی میکردهانــد نیــز نادیــده
گرفتــه شــدهاند.
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بررسی و نقد شکلی اثر
مهمتریــن بحثــی کــه پیرامــون ایــن موضــوع میتــوان مطــرح کــرد ،بحــث
منابــع مــورد اســتفادة کتــاب اســت .بیــش از  50درصــد ارجاعــات ،بــه 13درصــد
منابــع اســت کــه عم ـ ً
ا  87درصــد دیگــر را در ســایه قــرار میدهــد .امــا موضــوع
تنهــا بههمیــن بحــث محــدود نمیشــود؛ بیشــترین ارجاعــات بــه کتابهــای
ایــران بیــن دو انقــاب (آبراهامیــان) ،آخریــن شاهنشــاه (نهاونــدی) و زیســت
قــدرت ایرانــی (نج ـفزاده) اســت .کتــاب آبراهامیــان ،اساس ـیترین منبــع کتــاب
اســت .میتــوان گفــت ســریعالقلم درصــدد بــوده بــا خوانــش کتــاب ایــران
بیــن دو انقــاب ،نظریــة اقتدارگرایــی خــود را اثبــات کنــد و بــرای غنابخشــی بــه
خــط تاریخــی آبراهامیــان ،از یادداشــتهای علــم و روایــت نهاونــدی اســتفاده
کردهاســت .اگرچــه کتــاب هوشــنگ نهاونــدی را میتــوان در زمــرة منابــع دســت
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تغییــر رویکــرد بودنــد و اکنــون کتــاب اقتدارگرایــی در عهــد پهلــوی گام مهــم
بعــدی بهحســاب میآیــد .کتــاب در چهــار فصــل نگاشــته شدهاســت کــه در
فصــل اول بــه بخــش نظــری و شــرح و بســط اقتدارگرایــی ایرانــی و حکومــت
تکنفــره پرداختــه میشــود و در بخــش دوم و ســوم ،نظریــة مذکــور بــر چارچــوب
زندگــی و حکمرانــی پهلــوی اول و دوم قــرار میگیــرد و مــوارد متعــدد تاریخــی
بــرای اثبــات ایــن موضــوع ذکــر میشــود .در پایــان نیــز نتیجهگیــری قــرار دارد
کــه بــا شــرح اجمالــی نظریــه ،ســقوط حکومــت پهلــوی را بهعلــت حکومــت
فــردی و فقــدان قــرارداد اجتماعــی طبقهبنــدی میکنــد.
ســریعالقلم پــس از ســه دهــه فعالیــت جــدی آکادمیــک ،اکنــون در جایــگاه
یکــی از مشــهورترین اســاتید ایــن رشــته ایستادهاســت کــه شــهرتش از حیطــة
دانشــگاه فراتــر رفتهاســت .اســتقبال گســترده از کتــاب قاجــار و فاصلــة طوالنــی
دو کتــاب اقتدارگرایــی قاجــار و پهلــوی ( 7ســال) ،محققیــن و عالقهمنــدان تاریــخ
معاصــر و علــوم اجتماعــی و سیاســی را نســبت بــه ایــن اثــر بســیار کنجــکاو کــرده
بــود کــه تجدیــد چــاپ ظــرف ســه مــاه میتوانــد گــواه خوبــی بــر ایــن موضــوع
باشــد .مهمتریــن وجــه اهمیــت کتــاب را میتــوان در ترکیــب نظریــه و تاریــخ
دانســت .مؤلــف تــاش کردهاســت بــا نــگاه جامــع بــه هــر دو حیطــه ،نظریــه و
تاریــخ را در کنــار هــم بنشــاند کــه میتــوان ایــن کار را ایجــاد جریانــی مهــم در
تفســیر تاریــخ و رد نــگاه تکبعــدی بــه سیاســت و تاریــخ محســوب کــرد .ایــن
جریــان ســازی در علــوم انســانی و خصوصـاً علــوم سیاســی ،میتوانــد آثــار بعــدی
ایــن حــوزه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد کــه در ایجــاد خوانــش جدیــد از سیاســت
تأثیــر شــگرفی دارد.
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بررسی و نقد محتوایی اثر
بخــش مهمــی از فصــل اول بــه شــرح سیســتم و اهمیــت ایجــاد سیســتمهای
غیرفــردی پرداختهاســت .دلیــل بنیــادی ســقوط ،فقــدان سیســتم عنــوان
شدهاســت .علیرغــم اهمیــت ایــن موضــوع ،از جانــب مؤلــف بــا شــرح و بســط
چندانــی پیرامــون مباحــث نظــری سیســتم مواجــه نمیشــویم بلکــه بــا مباحثــی
چــون اهمیــت هــوش مصنوعــی و فنــاوری مواجــه میشــویم کــه ارتباطــی بــا
اقتدارگرایــی در عهــد پهلــوی ندارنــد .علیرغــم نکوهــش حکومــت پهلــوی بهخاطــر
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اول بهحســاب آورد امــا نمیتــوان منکــر فاصلــة نهاونــدی از حلقــة اول قــدرت
شــد؛ جایگاهــی کــه ســریعالقلم از آنجــا بــه نقــد محمدرضاشــاه میپــردازد.
نهاونــدی متعلــق بــه حلقــة فــرح پهلــوی اســت و در الیــة دوم قــدرت حضــور دارد
کــه شــخص وی بــا توجــه بــه مناســبات خــاص قــدرت در آن دوره ،در جایــگاه
دوری نســبت بــه شــاه و ذهیــت وی قــرار میگیــرد .نهاونــدی کوشــیده روایــت
خــود را از زاویــة تاریخــی و نزدیــک بــه شــاه نشــان دهــد و ســریعالقلم نیــز بــا
ارجاعــات فــراوان بــه کتــاب وی ،عمـ ً
ا روایتهــای تاریخــی را حــول محــور کتــاب
وی بررســی کردهاســت .کتــاب زیســت قــدرت ایرانــی نیــز علیرغــم ارجاعــات
فــراوان کتــاب بــه آن ،هنــوز چــاپ نشدهاســت و بررســی منابــع آن ممکــن نیســت.
ایــن چینــش منابــع و عــدم بهکارگیــری منابــع گوناگــون و متفــاوت ،کتــاب را از
منظــر روایــت بســیار شــکننده کردهاســت .عــاوه بــر ایــن کتــاب را میتــوان در
موضوعــات گوناگــون تــک منبعــی دانســت ،بدینمعنــا کــه هــر واقعــه را تنهــا از
دیــد یــک منبــع نــگاه میکنــد و از آن منبــع نتیجــة مدنظــر مؤلــف را میگیــرد.
نکتــة مهــم دیگــر ،خــط روایــت عجیــب کتــاب اســت .رونــد کتــاب علیرغــم
داشــتن خــط تاریخــی ،دارای انقطاعهــای عجیبــی میشــود کــه بســیاری
از تحــوالت مهــم نادیــده گرفتــه شــدهاند ،ماننــد جریانهــای مارکسیســتی و
اســامی ،مواجهــة نیروهــای اســامی بــا حکومــت و در نهایــت اشــارهای بســیار
مختصــر بــه اصالحــات ارضــی.
ً
ایــن نادیدهگرفتــن جریانهــا و منابــع ،عمــا باعثشــده مفــروض نظــری
مؤلــف بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی مــورد اســتفادهاش تأییــد شــود؛ امــا بایــد
توجــه داشــت ایــن بحــث نظــری (اقتدارگرایــی ایرانــی) برخــاف مباحــث نظــری
توســعه ،در خــأ انجــام نمیشــود بلکــه روایــت حکومــت و انســانهایی اســت کــه
درک شــدهاند .بنابرایــن میتــوان بــا ارجــاع بــه منابــع قابــل اســتنادتر ،نهتنهــا
روایتهــای تاریخــی مذکــور را زیــر ســؤال بــرد ،بلکــه چارچــوب تاریخــی نظریــه
را نیــز غیرعملیاتــی دانســت.
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فقــدان سیســتم ،ســریعالقلم در صفحــة  35ایجــاد ســازمانها را مهمتریــن وجــه
سیســتم قلمــداد میکنــد کــه بــا نــگاه بــه تأســیس ســازمانهای مهــم ماننــد
ســازمان گســترش صنایــع ،شــرکت نفــت ،ایجــاد وزارتخانههــای تخصصــی و
ســازمان مدیریــت بــه تناقــض مهمــی برمیخوریــم .مهمتریــن ســازمانهای
فعلــی دولتــی در زمانــی تأســیس شــدهاند کــه ســریعالقلم آن دوره را فاقــد
سیســتم میدانــد.
البتــه هرگونــه تــاش بــرای رد اینکــه حکومــت رضاشــاه و محمدرضاشــاه
فــردی نبودهانــد ،از نظــر تاریخــی بیحاصــل اســت .هــر دو حکومــت بــا درجــات
کمــی از فردگرایــی شــروع میشــوند و در زمــان ســقوط ،تبدیــل بــه فردیتریــن
حکومتهــای ممکــن شــدهاند؛ چیــزی کــه لینــز از آن بهعنــوان مصــداق
حکومتهــای ســلطانی صحبــت میکنــد (لینــز ،1393 ،ص .)49 .امــا نکتــة قابــل
بحــث ،درجــة اهمیــت ایــن فردیــت در ســقوط حکومــت اســت .اگرچــه میتــوان
آن را بهعنــوان یکــی از عوامــل مهــم بهحســاب آورد ،امــا محدودکــردن تمــام
دالیــل ســقوط حکومــت پهلــوی بــه ایــن امــر چنــدان منطقــی نیســت .اکنــون بــا
فاصلــة چهــار ده ـهای از ســقوط رژیــم پهلــوی ،دالیــل متعــددی ماننــد مریضــی
شــاه ،بیتکلیفــی نیروهــای نظامــی ،تالشهــای مشــکوک ســفارتخانهها،
انتخابهــای غلــط شــاه و ...را میتــوان برشــمرد امــا هیچیــک بهتنهایــی
ســقوط را رقــم نمیزننــد .بنابرایــن فقــدان دیــد کلــی کــه بــا توجــه بــه منابــع
گوناگــون حاصــل میشــود ،یکــی از مهمتریــن نقصهــای کتــاب اســت .مثــ ً
ا
مؤلــف یکــی از معایــب مهــم حکومــت پهلــوی را بیتوجهــی بــه توســعة اجتماعــی
و فرهنگــی میدانــد ،درحالیکــه کتــاب آبراهامیــان یــک بخــش مهــم خــود را بــه
مزایــای توســعة فرهنگــی ـ اجتماعــی پهلــوی دوم اختصــاص دادهاســت کــه تنهــا
یــک نمونــة آن رشــد  300درصــدی سیســتم آموزشــی ظــرف  14ســال اســت
(آبراهامیــان ،1389 ،ص ص.)549-524 .
در فصــل اول ،مؤلــف بحــث را بــا موضــوع اقتدارگرایــی پهلــوی آغــاز میکنــد
امــا بــا بحثهــای گوناگــون پیرامــون سیســتم ،مدیریــت سیســتم ،تواناییهــای
مدیــران امــروزی و فلســفة مدرنیتــه بحــث خــود را بهجلــو میبــرد .عــدم توالــی
تاریخــی و نبــود روایــت خطــی و پرشهــای تاریخــی مکــرر ،در جایجــای کتــاب
بهچشــم میخــورد و بســیار عجیــب بهنظــر میرســد؛ تاجاییکــه بعضــی
اوقــات شــاهد جهشهــای یــک دهــه و دو دهــهای هســتیم .در جایجــای
کتــاب قیاسهــا و شــاهد مثالهــای نهچنــدان مرتبــط بهچشــم میخــورد.
آنچنانکــه در صفحــة  144موضوعــات غیرمرتبطــی تسلسـلوار مطــرح میشــوند
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا یکدیگــر ندارنــد .بهعنــوان عــدم تواتــر نیــز میتــوان گفــت
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در صفحــة  222بــا موضــوع حــزب تــوده ( )1332و اصالحــات ارضــی ()1342
مواجــه میشــویم ،درحالیکــه در صفحــة قبــل بحــث قراردادهــای 1357-1350
بودهاســت.
امــا نکتــة بســیار مهمتــر ،روایتهــای تاریخــی عجیــب کتــاب اســت .مؤلــف
اصــرار دارد تمــام دالیــل ســقوط پهلــوی را بــه فردمحــوری شــاهان پهلــوی مرتبــط
ســازد و از ایــن زاویــه بــه موضــوع نــگاه نمیکنــد کــه علیرغــم اســتبداد فــردی،
بســیاری از تصمیمــات درســت و غلــط ،توســط روشــنفکران تأییــد شدهاســت و
عمــ ً
ا تنهــا راهحلهــای ممکــن آن دوره بودهانــد .نویســنده بهکــرات رضاشــاه را
فــردی میدانــد کــه متــون نخوانــده و از قــرارداد اجتماعــی جــان الک اطالعــی
نــدارد و بههمیندلیــل تصمیمــات غلطــی گرفتهاســت کــه حیاتیتریــن آن
تکیــه اشــتباه بــه آلمــان بودهاســت؛ امــا بررســی نمیکنــد کــه چــرا کســانی
کــه در اطــراف رضاشــاه بودهانــد و متــون تخصصــی فلســفی اروپایــی را خوانــده
بودهانــد (ماننــد فروغــی ،تق ـیزاده و علیاکبــر سیاســی) نهتنهــا اقدامــات مذکــور
را تأییــد میکردهانــد بلکــه در مــواردی خــود مشــوق شــاه بودهانــد .شــاید بتــوان
مهمتریــن دلیــل آن را ایــن دانســت کــه راهــی کــه رضاشــاه رفــت ،تنهــا امــکان
توســعه بودهاســت هرچنــد کــه نمیتــوان منکــر معایــب آن شــد؛ کمــا اینکــه
مــوارد مثبتــی کــه ســریعالقلم از پیشــرفت برمیشــمرد اکثــرا ً بــا کمــک آلمــان
حاصــل شدهاســت.
کتــاب بــه دالیلــی نامفهــوم تاریخهایــی غیرمعمــول را محــور تحــوالت اعــام
میکنــد و همهچیــز را در ســایة آنهــا بررســی میکنــد؛ مثــ ً
ا 1313را آغــاز
اســتبداد رضاشــاه دانســته و اختــال پــس از  1313در امــر توســعة عمرانــی را
نیــز بــه ایــن علــت میدانــد (ص  .)46اگرچــه هیــچ دلیلــی بــرای علــت انتخــاب
ایــن ســال ذکــر نشــده امــا بههیــچروی نمیتــوان اخــال در امــر توســعه را
پذیرفــت .بیمــة ایــران ( ،)1313دانشــگاه تهــران ( ،)1313کتابخانــة ملــی (،)1316
راه آهــن ( )1315و رادیــو ( )1319همگــی در تضــاد بــا ایــن ادعــا هســتند؛ مــوارد
فــوق در نقــاط دیگــر همیــن کتــاب بهعنــوان مصادیــق مثبــت توســعة پهلــوی
ذکر شدهاند.
کتــاب چهــار مرتبــه (ص ص )297 ،181 ،54 ،47 .ســال  1348را نقطة آغازین
اقتدارگرایــی پهلــوی دوم میدانــد .بســیار قابــل تأمــل اســت کــه بــرای ایــن نقطــة
مهــم و حیاتــی کــه عمـ ً
ا محــور کتــاب اســت ،هیــچ دلیلــی ذکــر نمیشــود .الزم
بــه ذکــر اســت کــه منابــع مهــم پژوهشــی تاریــخ پهلــوی ،هیچکــدام ایــن نقطــه را
آغــاز اســتبداد نمیداننــد بلکــه  1342کــه اصالحــات ارضــی و حــذف زمیـنداران
رخ داد را آغــاز اســتبداد میداننــد .تنهــا اتفــاق مهمــی کــه در ســال  1348رخ
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میدهــد ،اســتعفای عالیخانــی از وزارت اقتصــاد اســت کــه نمیتــوان آنرا تنهــا
علــت اقتدارگرایــی بهحســاب آورد؛ هرچنــد گفتنــی اســت علیرغــم مذمــت
فردگرایــی و تخطئــة کیــش شــخصیت توســط مؤلــف ،کتــاب بهطــرز باورنکردنــی
شــیفتة عالیخانــی اســت و عمــ ً
ا شــاهد بتوارگــی عالیخانــی بهعنــوان قهرمــان
توســعه هســتیم« :شــاید بتــوان ادعــا کــرد علینقــی عالیخانــی تحصیلکردهتریــن،
مجربتریــن ،موفقتریــن و ایراندوســتترین وزیــر در کل دورة پهلــوی اســت»
(ص .)191 .بــرای تردیــد در ایــن ادعــای عظیــم ،کافــی اســت بــه اســامی وزرایــی
چــون داور (دادگســتری ـ اقتصــاد) ،فروغــی (دادگســتر ـ اقتصــاد) ،محمــد مصــدق
(اقتصــاد ـ خارجــه) ،غالمحســین صدیقــی (کشــور) و علیاکبــر سیاســی (فرهنــگ
ـ خارجــه) نــگاه کنیــم .در مــوارد دیگــر نیــز هــر خاطــرهای کــه در تعــارض بــا
خاطــرات عالیخانــی باشــد رد میشــود :در صفحــة  218بحــث ذوب آهــن مطــرح
میشــود و مؤلــف بــا اســتناد بــه عالیخانــی ،کشــورهای غربــی را نســبت بــه فــروش
صنعــت ذوب آهــن در ایــران مخالــف نمیدانــد درحالیکــه در خاطــرات نیازمنــد
کــه بارهــا توســط ســریعالقلم در همیــن کتــاب مــورد اســتناد قــرار گرفتهاســت
شــرح مفصــل مخالفــت غــرب بــا تأســیس ذوب آهــن بــا ذکــر جزئیــات آمدهاســت
(ســعیدی ،1397 ،ص.)191 .
نکتــة عجیــب دیگــر در کتــاب ،اشــتباهات مکــرر تاریخــی اســت .در صفحــات
 131و  167اشــتباهات گوناگــون تاریخــی بهچشــم میخــورد کــه بعضــاً منتــج
بــه نتیجهگیریهــای غلــط شــدهاند .شــاید اشــتباهات تاریخــی بهخودیخــود
اهمیــت حیاتــی نداشــته باشــند امــا در کتــاب اقتدارگرایــی بــا ایــن موضــوع
مواجهایــم کــه ایــن اشــتباهات ،مقدمــات اصلــی یــک نتیجهگیــری محوریانــد
و ایــن موضــوع ،اهمیــت اشــتباه را دوچنــدان میکنــد .نمونــة اول ،صفحــة 212
اســت کــه ابتــدا تعــداد مشــاغل منوچهــر اقبــال بــا ایــادی اشــتباه گرفتــه میشــود
(فردوســت ،1395 ،ص )202 .ســپس برکنــاری او از ریاســت شــرکت نفــت و
کنارهگیــری از قــدرت علــت نامــة انتقــادی و تنــد او بــه شــاه و سیســتم بهحســاب
میآیــد .نکتــه آنجاســت کــه اقبــال هیچــگاه از ریاســت شــرکت نفــت برکنــار
نشــد کــه بخواهــد انتقــاد کنــد .اقبــال در خانــة ســازمانی شــرکت نفــت فــوت کرد و
تــا قبــل از مــرگ تمــام کارهــا و پیگیریهــای خــود را از دفتــر مدیرعامــل شــرکت
نفــت انجــام مـیداد (شــاهدی ،1389 ،ص .)616 .از طــرف دیگــر هیــچ منبعــی از
نامــة انتقــادی ســخن نمیگویــد .اگرچــه در برخــی منابــع ،صحبــت از درخواســت
اســتعفا توســط هویــدا (وزیــر دربــار) چنــد ســاعت قبــل از مــرگ اقبــال مطــرح
اســت امــا کتــاب ایــن فاصلــه را چندیــن هفتــه قلمــداد کــرده و ایــن اتفاقــات
ناشــنیده را در ایــن بــازة زمانــی میدانــد .منبــع مــورد اســتفادة خــود کتــاب بــرای

زندانبان دیرین ایرانیان
اقتدارگرایی؛
ِ

 .1در یادداشتهای علم ،ج .اول ،ص 16 .نیز عالیخانی دربارة این موضوع صحبت کردهاست.
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ایــن موضــوع  Eminent Persianنیــز بــا ایــن روایــت فاصلــه دارد.
در صفحــة  212نیــز جملــة «مــن دولتــم» (جملــه معــروف لویــی چهاردهــم)
را ســریعالقلم بهعنــوان تمثیلــی لذتبخــش از جانــب علــم بــرای محمدرضاشــاه
ذکــر کردهاســت ،درحالیکــه بــا مراجعــه بــه یادداشــتهای علــم ،جلــد پنجــم
1
صفحــة  283عصبانیــت شــدید شــاه از ایــن تمثیــل را مشــاهده میکنیــم.
حــال شــاهدیم مؤلــف بــا مثــال فــوق ،اینگونــه تمثیلهــا را «نیــاز روانــی
محمدرضاشــاه» بهحســاب مــیآورد!
نمونــة دیگــر کــه شــاید عجیبتریــن مصــادره بــه مطلــوب ممکــن باشــد در
صفحــة  241بهچشــم میخــورد« .محمدرضــا بهتدریــج معتقــد شــد دیگــران
بایــد از او بترســند تــا امــور پیــش بــرود» .ایــن موضــوع بســیار عجیــب اســت
زیــرا گرداننــدگان دربــار بهکــرات از خجالتیبــودن وی ســخن گفتهانــد (اصــان
افشــار ،1989 ،ص 62 .و باهــری ،1982 ،ص .)370 .بــا مراجعــه بــه منبــع مــورد
اســتناد کتــاب ،متوجــه میشــویم یادداشــتی از علــم کــه مــورد اســتنتاج ایــن
نتیجهگیــری نصــف صفحــهای قــرار گرفــت ،صرف ـاً پیرامــون چاینیــاوردن خدمــة
دربــار علیرغــم درخواســت شــاه اســت کــه شــاه میگویــد اگــر نترســند دیگــر
کاری انجــام نمیدهنــد! ایــن خاطــره محــدود بــه خدمــة دربــار ،مقدمــة یــک
نتیجهگیــری محــوری در کتــاب شدهاســت« :در نظامــی کــه قــدرت در گــردش
نیســت ،ترســاندن شــاید تنهــا راه ادامــه حکمرانــی باشــد» .ایــن مقدمههــا و
ندیــدن مــوارد نقــض در منابــع مــورد اســتفاده ،بارهــا در کتــاب تکــرار شدهاســت.
مؤلــف ،علــم را شــخصی بــیاراده و صرفــاً متملــق توصیــف میکنــد و اگرچــه
بارهــا مــوارد اســتناد تأییــد نظــر خــود را اســتفاده کردهاســت امــا بــه مــوارد
ناقــض نظــرش اســتناد نمیکنــد .در یادداشــتهای علــم بارهــا از اختالفــات
شــخصی خــود و شــاه ســخن گفتهاســت کــه هیچکــدام در صفحــة  242کتــاب
کــه علیــه علــم اســت اســتفاده نشدهاســت .مهمتریــن ایــن مــوارد اختــاف را
میتــوان در جلــد اول یادداشــتهای علــم ،صفحــة  51مشــاهده کــرد کــه شــاه
نام ـهای جهــت تســلیت تــرور کنــدی بــرای جانســون میخواهــد بفرســتد کــه از
هــر منظــر توهینآمیــز اســت .شــاه ایــن نامــه را بــه آرام (وزیــر خارجــه) دیکتــه
میکنــد و تأکیــد میکنــد هیچکــس (خصوص ـاً علــم) نامــه را نبینــد .علــم پــس
از فهمیــدن موضــوع ،رأســاً جلــوی ارســال نامــه شــاه را میگیــرد و ایــن امــر
منجــر بــه کــدورت شــدید بیــن شــاه و علــم میشــود .جالــب آنجاســت کــه
علــم بهصراحــت در ایــن دعــوا بــر ســر موضعــش میایســتد تــا آنجــا کــه شــاه
عقبنشینی میکند!
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ارزیابی نهایی
بررســی کتــاب اقتدارگرایــی ایــران در عهــد پهلــوی در کنــار اقتدارگرایــی ایرانــی در
عهــد قاجــار نکتــة مهمــی را نمایــان میکنــد و آن تفــاوت مشکلشناســی و طبعـاً
راهحــل متفــاوت در دو کتــاب اســت .کتــاب قاجــار ،اقتدارگرایــی را موضوعــی در
اســاس فرهنگــی و دارای نمــود سیاســی میدیــد ولــی در کتــاب پهلــوی موضــوع
اساسـاً سیاســی اســت و فرهنــگ در حاشــیة آن مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
امــا چهچیــزی ســبب شدهاســت کتــاب قاجــار و پهلــوی ،علیرغــم عنــوان
نظــری مشــابه و تنهــا تفــاوت در دورة تاریخــی اینقــدر از یکدیگــر فاصلــه
داشــته باشــند؟ در فاصلــه بیــن دو کتــاب ،مؤلــف تجربــة حضــور عالــی در عرصــة
سیاســی را تجربــه کــرده و شــاید همیــن تجربــه ،عامــل تفــاوت نظــری دو کتــاب
و انتقــال موضــوع از فرهنگــی بــه سیاســی باشــد .در کتــاب فعلــی ،محــور تحلیــل
و مشــکالت از فرهنــگ جامعــه بــه فقــدان کار سیســتمی در کنــار حکومــت فــردی
منتقــل شدهاســت و راه برونرفــت در حــل منازعــات اساســی (ماننــد مشــروعیت
و یــا توســعه) دیــده شدهاســت .اگــر در قاجــار ،اقتدارگرایــی نهتنهــا معطــوف
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نکتــة مهــم تاریخــی کــه میتــوان در رابطــه بــا کتــاب برشــمرد عــدم توجــه
مؤلــف بــه حلقههــای مختلــف قــدرت در صحنــة سیاســی اســت .حلقــة دربــار
(ایــادی ،علــم  ،دولــو) حلقــة فــرح پهلــوی (نهاونــدی ،نصــر ،قطبــی ،امیرارجمنــد)،
حلقــة علــم (باهــری ،عالیخانــی ،تفضلــی ،پرویــزی) و یــا حلقــة هویــدا (مجیــدی،
ثابتــی ،انصــاری) نمونههــای اندکــی از حلقههــای دوران پهلــوی هســتند کــه
گاهــی بــا هــم دشــمن بســیار ســخت و گاهــی حتــی بــا هــم افــراد مشــترک
داشــتند .در میــان ایــن حلقههــا ،جنــگ حلقــة هویــدا و علــم بــا یکدیگــر بســیار
علنــی بــود .نکتــهای کــه در کتــاب اقتدارگرایــی بــه آن برمیخوریــم ،اســتناد
مؤلــف بــه یــک حلقــه جهــت تخطئــة حلقــه دیگــر اســت .مث ـ ً
ا اظهــارات ثابتــی
(هویــدا) بــرای تحقیــر شــخص علــم در کتــاب در دامگــه حادثــه بســیار زیاد اســت؛
درحالیکــه در صحــت ادعــای آن میتــوان شــک فــراوان کــرد (ایــن در حالــی
اســت کــه اظهــارات ثابتــی علیــه عالیخانــی مــورد توجــه مؤلــف قــرار نمیگیــرد!) و
یــا در صفحــة  ،287ثابتــی از شــجاعت هویــدا در جلوگیــری از سواســتفاده خانــدان
ســلطنتی میگویــد کــه بــا توجــه بــه قرائــن بســیار ،هویــدا نهتنهــا جرئــت ایــن
کار را نداشــت بلکــه راه را نهتنهــا بــرای ایشــان کــه بــرای منســوبین درجــه چنــدم
نیــز همــوار نیــز میکــرد (ســعیدی ،1395 ،ص .)205 .از ای ـنرو نویســنده در دام
جنــگ ایــن حلقههــا افتادهاســت و بســیاری از ایــن بدگوییهــای بــدون ســند را
بهعنــوان دلیــل محکــم بــهکار گرفتهاســت.
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بــه ســران ،کــه بیمــاری مــردم عــادی بهحســاب میآمــد (ســریعالقلم،1390 ،
ص .)9 .اینــک اســاس مشــکالت جامعــه در نبــود یــک قــرارداد اجتماعــی بیــن
نیروهــای مؤثــر قلمــداد شــده و فقــدان یــک قــرارداد اجتماعــی هماننــد اروپــا بیــن
نیروهــای مؤثــر یکــی از مهمتریــن زیربناهــای توســعهنیافتگی بحــث شدهاســت.
ایــن ســه موضــوع (سیســتم ،حکومــت فــردی و قــرارداد اجتماعــی) بهطــور
متنــاوب در نقطــه بــه نقطــة کتــاب بحــث شدهاســت .اگرچــه هــر ســه موضــوع،
از بدیهیــات علــم سیاســت هســتند امــا چیــزی کــه مؤلــف نادیــده گرفتهاســت
را شــاید بتــوان در تفــاوت حکومــت قاجــار و پهلــوی دیــد .هــر دو حکومــت بــه
ایــن ســه موضــوع بیتوجــه بودهانــد امــا تفــاوت توســعة ایــران در دو حکومــت
هیــچ نیــازی بــه توضیــح نــدارد .رژیــم پهلــوی بهواســطة کودتــای یــک گــروه
قــزاق پایهریــزی شــد ولــی هنــگام ســقوط ،پنجمیــن ارتــش دنیــا را در اختیــار
داشــت .از ایــن شــاخصههای گوناگــون ،چــه در عرصــة نظامــی و چــه در عرصــة
زیرســاختهای اجتماعــی مثالهــای بســیاری میتــوان زد کــه نمایانگــر
تفاوتهــای قاجــار و پهلویانــد (آبراهامیــان ،1389 ،ص ص.)534-524 .
نتیجهگیــری مؤلــف پیرامــون ســقوط پهلــوی بهعلــت حکومــت فــردی و اســتبداد
قابــل پذیــرش اســت ،امــا ســؤال اینجاســت کــه علــت پیشــرفتهای گوناگــون
چــه بودهاســت؟ در طــول متــن کتــاب بیــن ارزیابــی مثبــت و منفــی از حکومــت
پهلــوی در نوســان اســت .اگرچــه ریشــة کل مشــکالت منفــی در حکومــت فــردی
شــرح و بســط یافتهاســت ،امــا ویژگیهــای مثبــت حکومــت پهلــوی کــه ذکــر
شدهاســت (ص  ،103ص ص )128-126 .مــورد علتیابــی قــرار نگرفتهانــد.
بههــرروی نمیتــوان نمونههــا و اســتنادات تاریخــی کتــاب را کافــی دانســت؛
هرچنــد کــه مؤلــف «پــردازش ایــن چارچــوب نظــری را بــا بهرهگیــری از مــواد
خــام و دادههــای وســیع» [تاریخــی] دانستهاســت (ص .)66 .بحثهــای تاریخــی
بههیــچروی کافــی نیســت و همانطــور کــه در بخــش قبــل گفتــه شــد مؤلــف
حتــی منابــع مــورد اســتفادة خــود را نیــز تقطیــع کردهاســت تــا بتوانــد نظریــة
خــود را بــر روی حکومــت پهلــوی ســوار کنــد .بههمیــن علــت کتــاب را بههیــچ
شــیوه نمیتــوان برگرفتــه شــده از تاریــخ دانســت بلکــه میتــوان گفــت نظری ـهای
از قبــل وجــود داشتهاســت کــه دادههــای تاریخــی ،تنهــا در صــورت تطابــق بــا آن
اســتفاده شــدهاند و دادههــای متضــاد نادیــده گرفتــه شــدهاند .بهنظــر میرســد
ســریعالقلم درصــدد تدویــن نظریــهای جامــع پیرامــون اقتدارگرایــی اســت امــا
چنــدان عالق ـهای بــه کار تاریخــی و اســنادی نــدارد .بخــش اصلــی اســناد دســت
اولــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــده ،در کتــاب زیســت قــدرت ایرانــی وجــود دارد
کــه از ســوی دکتــر نجـفزاده (هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی) در دســت
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بیان نتایج و ارتباط اثر با وضع امروز
محمــد قوچانــی در نقــدی کــه بــر کتــاب اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد قاجــار
نوشــته بــود ،آن کتــاب را نظریــة «اقتدارگرایــی ایرانــی» میدانــد کــه بنــا بــه
ضــرورت زمانــه بــا عنــوان فرعــی در عهــد قاجــار چــاپ شدهاســت (مهرنامــه ،ش.
 .)19ایــن موضــوع را در کتــاب اقتدارگرایــی در عهــد پهلــوی نیــز میتــوان صــادق
دانســت .کتــاب اگرچــه محــور تحلیــل و تخریــب خــود را رضاشــاه و محمدرضاشــاه
قــرار دادهاســت امــا در گوشــه و کنــار ،از کنای ـهزدن بــه وضــع امــروز کشــور نیــز
دریــغ نمیکنــد .مؤلــف در صفحــة  ،45در البــهالی چارچــوب نظــری و شــرح
اقتدارگرایــی ایرانــی از قاجــار بــه پهلــوی مینویســد جنبــة فــردی حکومــت در
ایــران هنــوز بعــد از قرنهــا نظــام پادشــاهی حفــظ شدهاســت و در ســاخت
قــدرت علیرغــم مدرنیتــه تغییــری حاصــل نشدهاســت .در صفحــة  60نیــز
فســاد مالــی ،تبعیــض ،خویشاوندســاالری و ثروتانــدوزی مدیــران از ویژگیهــای
ثابــت حکومــت و دولــت در ایــران دانســته شدهاســت .بهعنــوان نمونــة آخــر نیــز
میتــوان بــه صفحــة  208اشــاره کــرد کــه مســائلی کــه مــورد اشــارة مؤلــف قــرار
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تدویــن اســت و ســریعالقلم قبــل از چــاپ کتــاب بــه آنهــا ارجــاع دادهاســت کــه
عم ـ ً
ا راه را بــر منتقدیــن تاریخــی کتــاب بــرای بررســی اســناد بستهاســت .بههــر
صــورت میتــوان کتــاب قاجــار را بخــش فرهنگــی و کتــاب پهلــوی را بخــش
سیاســی ایــن نظریــة جامــع درنظــر گرفــت کــه راهحلهــای متفاوتــی بــرای حــل
ایــن معضــل ارائــه میکننــد.
نکتــة مهــم دیگــر ،عــدم تفــاوت بیــن فصــل اول (چارچــوب نظــری) و فصــل
چهــارم (نتیجهگیــری) اســت .چیــزی کــه در سرتاســر ایــن کتــاب بهچشــم
میخــورد ،اشــارات صریــح و مبهــم بــه فقــدان قــرارداد اجتماعــی و حکومــت فــردی
اســت .کل معضــات در وادی ایــن موضوعــات مــورد بحــث قــرار میگیرنــد و بــه
شــیوه و شــکلهای گوناگــون ،بــه آنهــا ربــط داده میشــوند کــه عم ـ ً
ا موضــوع
را در ایــن مفاهیــم زندانــی مینمایــد .ایــن شــیوه چنــدان مطلــوب نیســت و عمـ ً
ا
پژوهــش را دچــار یــک فــراز و فــرود مهــم میکنــد؛ بــرای اثبــات مفاهیــم نظــری،
از مصادیــق تاریخــی اســتفاده میشــود و وقایــع تاریخــی بهعنــوان تأییدکننــدة
ایــن مفاهیــم بــهکار میرونــد .ســایر وقایــع تاریخــی و مفاهیــم نظــری نادیــده
گرفتــه میشــوند و عمــ ً
ا تاریــخ ،بهواســطة ایــن دیــدگاه مســلط برســاخته
میشــود کــه نتیجــة حاصــل را نــه میتــوان یــک اثــر تاریخــی مهــم و قابــل
ارجــاع شــناخت و نــه یــک نظریــة سیاســی؛ چــون از هــر دو جهــت قابلیــت نقــص
و مــردود اعالمکــردن وجــود دارد.

زندانبان دیرین ایرانیان
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میگیــرد بیــش از آنکــه اشــاره بــه گذشــته داشــته باشــد ،بــه وضــع اجتماعــی
امــروز جامعــه نــگاه میکنــد.
بحــث مهــم دیگــر ،اشــارههای مؤلــف بــه بحــث مشــروعیت و مشــکالت نــگاه
ایدئولوژیــک بــه توســعه اســت کــه اگرچــه در خــال بحــث توســعه در ژاپــن
محســوب میشــود امــا بهوضــوح اشــاره بــه مشــکالت ایــران دارد .ســریعالقلم
آغــاز رونــد مدرنیتــة ایــران و ژاپــن را در یــک بــازة زمانــی میدانــد امــا علــت
پیشــرفت ژاپــن را در مقابــل عــدم تغییــر وضــع ایــران یــک چیــز میدانــد :عــدم
وجــود مخالــف ایدئولوژیــک در ژاپــن و وجــود مخالفیــن قدرتمنــد و ایدئولوژیــک
در ایــران (ص .)116 .ایــن موضــوع بهصــورت عیانتــر در کتــاب قاجــار (ص.
 )223نیــز شــرح و بســط داده شــده بــود و اکنــون در البـهالی ســطور کتــاب قــرار
گرفتهاســت .مؤلــف ،بیــن قبــول مدرنیتــه و پیشــرفت یــک ربــط واضــح و مســتقیم
میبینــد و راه برونرفــت را تنهــا در یــک اجمــاع نظــر کلــی میــان ســران اجتمــاع
میدانــد کــه بــا توجــه بــه ســایر آثــار ســریعالقلم میتــوان نتیجــة مطلــوب و
منطقــی ســریعالقلم را اجمــاع بــر ســر توســعه و پیشــرفت دانســت.
نکتــة مهــم دیگــر اشــارة مکــرر و مثبــت کتــاب بــه اهمیــت اقلیــت آگاه اســت؛
چیــزی کــه در ســایر کتابهــای دکتــر ســریعالقلم تحتعنــوان نخبــگان ابــزاری و
فکــری اشــاره میشــود .مؤلــف بهخوبــی اهمیــت یــک اقلیــت آگاه چــه در عرصــة
فکــری و چــه در عرصــة اجرایــی را نشــان دادهاســت کــه میتــوان بدینصــورت
برداشــت کــرد کــه علیرغــم تمــام مشــکالتی کــه هنــوز حــل نشــدهاند ،یــک
گــروه چقــدر میتوانــد تأثیرگــذار باشــد و تأثیــری شــگرف بــر نســلهای آتــی
بعــد از خــود بگــذارد.
مهمتریــن نکتــة کتــاب بــدون شــک تــاش دکتــر ســریعالقلم بــرای شــرح و
بســط یــک نظریــة ایرانــی و بومــی اســت؛ چیــزی کــه از موشــکافی فرهنــگ ایــران
برآمــده باشــد و البتــه بتوانــد روش ـنگر راه آینــده باشــد .تــاش مؤلــف پیرامــون
ایــن موضــوع امــری ســتودنی و انکارنکردنــی اســت؛ کاری کــه از ســخنگفتن
صــرف فراتــر رفتــه و عمیقـاً بهدنبــال حــل علــت از طریــق تشــریح معلولهاســت.
مطمئنـاً ایــن ســنگ بــزرگ ،نیــاز بــه پژوهشهــای عریــض و طویــل دارد تــا بتوانــد
از عیــب و نقــص تهــی شــود .ایــن کتــاب در حکــم صیق ـلدادن اولیــة نظری ـهای
اســت کــه احتمــاالً چنــد ســال آینــده مجســمة اقتدارگرایــی ایرانــی خواهــد شــد.
امــا علیرغــم ایــن تفاصیــل ،مؤلــف را میتــوان بهواســطة متــن تقدیمهــای
مشــهورش متفــاوت بــا کتــاب قبــل دیــد؛ اگــر کتــاب قاجــار ( )1390بــه ایرانیــان
زیــر ده ســال اهــدا شــده بــوده کــه قــرار بــود فرهنــگ عمومــی جامعــه را اعتــا
ببخشــند ،اینــک کتــاب پهلــوی بــه نســل آینــده کشــور (ایرانیــان ســال )1422
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اهــدا شــده کــه در آن ســال دیگــر از مباحــث نظــری فراتــر رفتهانــد و عم ـ ً
ا در
کمــی و کیفــی مطــرح شــده ،از
ایرانــی آبــاد زندگــی میکننــد کــه بــا معیارهــای ّ
کشــورهای پیشــرفته بهحســاب میآیــد؛ چیــزی کــه امــا بحــث نشــده آن اســت
کــه چگونــه امــکان شکســتن حلقــة دیریــن اقتدارگرایــی توســط نســل ایرانیــان
 1397تــا  1422وجــود دارد؟

