مواجهه طبقه حاکم پــس از روبهرویی با شــورشهای انقالبی
همخوانی ندارد ،بلکه تضادی جدی با دورههای پیشــین تاریخ
ایران مدرن دارد.
در اواخر قرن نوزدهم در ایران ،الیهای جدید از متفکران سیاسی
متشــکل از عناصر اصالحطلب درون نظام بوروکراسی قاجار و
منتقدان آن که بیرون از حکومت بودند ،ایجاد شــد .این مردان
عمیقا نگران مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار خود بودند .آنها
یک فرهنگ سیاســی غنی را تولید کردند کــه به افکار عمومی
شکل بخشید .با اخالقزدایی سیاسی ایران پسامشروطه و روی
کار آمدن دولت پهلوی در سال  ،۱۳۰۵انقطاعی در سیاستهای
اصالحطلبانه نخبگان ایجاد شد؛ شکافی واجد یک فرهنگ سیاسی
به وجود آمد که در آن ایده اصالح از درون ،گزینهای امکانپذیر
باقی ماند.
دهه بیست شــاهد موج جدیدی از سیاســتهای ملیگرایانه و
اصالحطلبانه بود که «مصدق» سمبل آن به حساب میآید .این
جریانها پایه اجتماعی قویای در بازار و طبقه متوســط سنتی
داشتند ،به شــکلی که اگر نخبگان از سیاستهای اصالحگرانه
دست میکشیدند ،طبقه متوسط از آنها تبعیت نمیکرد.
ســیودو به دلیل فقدان این نوع از سیاست

در مقابل ،ایران پسا
مشهور بود .با فروپاشی مجازی جبهه ملی ،به نظر میرسید طبقه
متوسط سنتی هم تمامی مطالبات سیاسی مستقل خود را رها
کرده اســت .عالوه بر این ،ثروتمندان جدید ،صاحبان صنعت و
سرمایهداران جدید دهه  ،۴۰کوچکترین تمایلی به اصالح دولت
نشان نمیدادند .آنها خالی از دغدغهها سیاسی یا اجتماعی بودند
و تمایلی برای اعمال نظر در سرنوشت جامعهای که خود بر سریر
آن نشسته بودند ،نداشتند .از این طبقه هیچ سیاستمدار یا متفکر

سیاسی برنخاست و ب ه نظر میرسید تنها در فکر ثروتمندتر شدن
هستند .این قضیه وقتی روشنتر میشود که میبینیم با خراب
شدن اوضاع این افراد به سهولت هرچه تمامتر چمدانهای خود را
بستند و کشور را ترک کردند .آنها ثروتشان را نیز با خود از کشور
بردند .هیچ طبقه دیگری در تاریخ در لحظه انقالب اینگونه رفتار
نکرده است .این کنارهگیری کامل سیاسی طبقات باالدست در
جامعه ایران را چگونه میتوان توضیح داد؟
در نگاه اول ،بسیار وسوسهانگیز است
که این سیاســتزدایی را به سرکوب
سرکوب در مقابل
سیاسی رژیم شاه نســبت دهیم .اما،
درآمد
همانطــور کــه تجربههای ســایر
کشورهای جهان سوم و سوابق گذشته
ایران نشان میدهد ،سرکوب بهتنهایی
منجر به سیاستزدایی نمیشود ،بلکه بر چگونگی واکنشهایی که
ایجاد میشــود ،اثر میگذارد .اما سیاســتزدایی به کلی پدیده
دیگری است که نشان میدهد جامعه مدنی مطالباتاش از دولت
را رها کــرده و دیگر خــود را دارای توان تاثیرگــذاری بر قدرت
نمیبیند و از دیگر ســوی ،دولت هم خود را از پیوندهای مدنی
رهانیده است .همانطور که ببالوی اشاره میکند در جامعه کویت،
سیاست نهتنها به عنوان موضوعی برای بحثهای جدی ،بلکه به
عنوان یکی از عناوین مورد عالقه برای شایعهپراکنی هم بهتدریج
محو شد.
استقالل دولت از جامعه مدنی ،ارتباط مستقیم با درآمدهای نفتی
عظیم دارد .این درآمدها که منشاءشان خارج از ساختار جامعه
است ،به طرق ویژهای هم بر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور و
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استقالل دولت
از جامعه مدنی
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