چرا شوريديم؟
در شورش بهمن  7531تقريباً بيشتر نزديك به همه ي ملت ايران شركت داشتند .علت اين شركت همگاني
و متحد را در آن زمان همه احساس مي كردند ولي اكنون كه سال ها از آن زمان مي گذرد همگان توان آن را
ندارند كه براي ديگران و حتي براي خود نيز بگويند چرا چنان شوريدند .علت هاي مستقيم به فراموشي سپرده
شده است و علت هاي غير مستقيم آن نيز كه در ضمير ها وجود داشت ودر آن سال ها به دنبال بهانه اي براي
فرياد مي گشت در اين سال ها ديگر سخت تر به نمود در مي آيد و هرگاه از سالخورده و يا ميان سالي پرسيده
شود چرا شوريد يد پاسخي به تناسب دانش او خواهيد شنيد كه بيشتر آنها بي پايه  ،عامي ،و گاهي سخيف
هستند .پاسخ مي دهند شوريديم چون ديگران ما را شوراندند .شوريديم چون قدرت هاي بزرگ اين را خواسته
بودند ،چون خوشي زير دلمان زده بود ،و از عده ي كمتري نيزخواهيم شنيد كه :خود كامه بودند و زورگوو و
وابسته به بيگانگان كه اين يك كمتر پرت است.
هدف اين نوشته باز شكافي ريزبينانه تر موضوع است تا در صورت درست بودن بتوانيم در سايه آن زندگي
سياسي  -اجتماعي آينده مردم خود را در مسيري استوار تر به حركت درآوريم.
ما در دوراني به سر مي بريم كه به لحاظ ارتباطات جهاني ،مرد م نسبت به گذشته آگاه تر شده اند .در اين
زمان ديگر ملت ها به حكومت به ديده ي خداوندان نمي نگرند و بر آنند كه به پيروي از كشور هاي پيشرفته تر از
خود ،از سوي حكومت به حساب آورده شوند .حكومتگراني كه بر چنين مردمي فرمان مي رانند اگور پرورواي
(توجه) اين نياز مردم را نداشته باشند خود را در برابر چشم مردم به راهزناني مي نمايانند كوه فقوآ آهنو
دزديدن دارند .چنين حكومت ها و يا سررشته داراني اگر هم پاك باشند  ،وطن پرست باشند و از دل و جوان
براي آبادي ميهن بكوشند مردمان باور نخواهند كرد و با خود خواهند گفت اگر هدف فقآ خدمت كردن است
پس چرا ما را از خدمت كردن بر مي كنارند ،آيا فقآ يك قوم و يا يك خانواده و يا يك لايه نازك اجتمواعي
شايستگي خدمت كردن دارند و ديگران بايد از اين نياز و يا هنر محروم بمانند .پس بي گمان نه خدمت كردن
كه زر اندوختن از اموال مردم و كشور در كار است و اينجاست كه اين سر رشته داران هر چه كنند مردم آن
كرده ها را براي خيانت مي دانند و درست و نادرست ،دل يلي حاكي از نابكاري براي آن كارها مي سازند و وقتي
حكومتي اين جايگاه را يافت ديگر نمي تواند بي آرام روزگار بگذراند به ويژه در ميان ملتي كوه يكبوار بوراي
دموكراسي در قالب انقلاب مشروطه در برابر خودكامگان قاجار برخاسته بودند ،چرا ؟ زيرا مردم را در بازيهاي
خود به حساب نمي آورد و اين به حساب نياوردن مردم در فرايند هاي اجتماعي ،آنان را هر روز بيش از پيش
مي آزارد و اين باور را مي روياند كه عده اي زور گو و خود كامه لگام كشور را در دست خود گرفته و به هوي
روي حاضر نيستند آن را براي دمي به ديگران واگذارند .بي گمان چنين حكومتگرراني نمي توانند در دادوستد
هاي دولتي پاك رفتار باشند چه اگر جز اين مي بود نمي بايست چنان پافشاري در نگهداشت قدرت از خوود
بروز مي دادند و بي پايه هم نيست كه مردم آنان را اشغالگراني كه به خطا نام هموطن را بر خود دارند بدانند .و
به همين دليل مردم در مبارزه با اين سررشته داران از تبليغاتي كمك مي گيرند كه بيشتر ،نشان دهنوده ي
فقر و نداري بخشهاي بزرگي از جامعه باشند ،تا زشتيِ دزدي هايشان بيشتر نمايانده گردد .آنها فرياد سر مي -
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دهند مردم گرسنه اند ،مردم بي كارند  ،فساد فراوان است (كه دروغ هم نمي گويند) ولي روح حركت مردم اين
نيست .جوهره ي حركت مردم همان است كه در بالا گفته شد .مردم در اين دوران از حكومت هايي كه آنها را
« آدم به شمار نياورد» بيزاراند  .البته منظور مردمي است كه به چنان آگاهي رسيده باشد كوه نيازمنود «بوه
حساب آورده شدن» باشد.
چنين مردمي هنگام شورش به طور عمده عوامل نامساعد اقتصادي را مطرح مي سازند حال آنكوه هموين
مردم امكان دارد شرايآ اقتصادي بدتري را تحمل كرده و دم فرو نگهدارند .زندگي اقتصوادي در سوال هواي
 7531تا  7511بر مردم ايران بسيار سختي نمود ،بسيار سخت تر از زمان شاه ،ولي چون آن احساس را بوه
حكومت تازه نداشتند تحمل كردند ولي در سال هاي اخير يعني  11به بعد كه شرايآ زندگي نسبت به زمان
جن بسيار بهتر آن تحمل كه بايستي منطقاً ادامه مي يافت بر خلاف انتظار آرام آرام از دست رفت زيرا مردم
دوباره همان بي اعتنايي ها و به حساب نيامدن ها را ديدند.
شرورنْد (علت) اصلي شورش سال  7531مردم ايران نيز چنين بود .ساختار شاهنشاهي طي سال هاي 7551
تا  7531با عمل خود نشان داد كه مردم را به هي مي انگارد انتخابات دو مجلس همه ساختگي بود و هوي
نهاد مردمي ديگري كه برخاسته از آراي مردم باشد وجود نداشت  .در آن ساختار حتي وزيران نشانده شده نيز
از جايگاه تعريف شده اي براي وظايف خود بر خوردار نبودند .شاه سران نفتي كشور ها را براي گفتگو در باره ي
قيمت نفت به تهران مي خواند ولي مدير عامل شركت ملي نفت كه در آن زمان بيش از يك وزير قدرت داشت
از آن رفت و آمدها بي خبر بود .بزرگان سياسي كشورها به تهران دعوت مي شدند ولي وزير امور خارجه از آن
آگاه نمي شد( .)7هر روز يكبار سخن و يا جمله اي به عنوان اصل چندم انقلاب شاه و ملت اعلام مي شد ولي در
عمل اثر بزرگي از آن ديده نمي شد .انقلاب اداري ،تحصيل رايگان ،بهداشت رايگان ،و ناخرسندي مردم بيش از
آنكه از چنين كم عملي ها باشد از آن بود كه مي گفتند مگر مملكت صاحب ندارد كه يوك نفور در سوايه ي
سرنيزه ،خود را عقل كل دانسته و هر روز بدون به حساب آوردن مردم و يا نمايندگان آنان (كه وجود بيروني
نداشتند) دستوري صادر كند.
اين خود كامگي ها كار را سرانجام به جايي رسان د كه شاه در تلويزيون ظاهر شود و گفوت هموه ي موردم
بايستي عضويت در اين حزب ( رستاخيز) را بپذيرند و هر كس نخواهد بپذيرد به وي گذرنامه مي دهيم توا از
كشور بيرون ررورد و اين دستوري بود كه حتي احزاب بي اعت بار آن روزي را هم از شاه رنجانود .در زمينوه ي
آزادي چاپ كتاب نيز ياد اين گفته تهي از لطف نيست كه در وزارت فرهن و هنر  ،بخش سانسور كتواب ،
بانويي كه مسئوليت صدور مجوز انتشار كتب را به عهده داشت مجموع كتاب هايي را كوه در تموام عمورش
خوانده بود ( با احتساب كتاب هاي درسي دوره ي دبستان و دبيرستان ) به پنجاه جلد نمي رسيد)1( .
و در چنين شرايطي بود كه مردم احساس مي كردند ديگر نفس هم به سختي مي توانند بكشند .در اين
دوران هي كس به اندازه ي خود شاه براي متحد كردن مخالفان خود امكان فراهم نكرد تا جايي كه مردم مي
گفتند «اين برود هر كس مي خواهد بيايد» و شد آنچه كه ديديم.
و پس از گذشت دو دهه چيزي را مي بينيم كه بي پاياب (بي اختيار) ما را به ياد شعر رودكي مي اندازد .
هي ناموزد زهي آموزگار
آن كه ناموخت است از روزگار
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باز هم كساني مردم را به هي مي انگارند و اين در حالي است كه هنوز ياد آن روز هاي شورش  7531در
انديشهها هست .اگر شاه چنان نكرد كه مي بايست ،شايد به اين دليل بود كه خيزش مردماني را كه به آنها
بي اعتنايي شده باشد نديده بود ولي اينان چه .به غليان در آمدن مردم در اين سال ها دوباره همان علوت را
دارد .گرچه بسياري از رسانهها دم از فقر مردم مي زنند ولي علت اصلي آن نيست ،كانون هاي جوشش مردم در
اين سال ها بيش از آن كه جنوب شهر باشد در نواحي شمال و نسبتاً مرفه تر بوده است و اين ياد آور سخني
است كه مي گويد فقر مادي فقر معنوي را هم به دنبال خود دارد .در طول دوران محمد رضا شاه هيچگاه وضع
اقتصادي مردم به اندازه ي سال هاي  7531به بعد خوب نبود ولي شورش در همان سال ها پيدا شد .گروههاي
سياسي از جمله آن هايي كه مسلح هم بودند نيز طي همان سال ها از افراد لايه هاي مياني جامعه شكل گرفتند
كه بعد ها هنگام شورش لايههاي فقير اجتماع نيز به آنها پيوستند.
حاصل سخن آن است كه در اين دوران مردم بيش از آنكه از حكومت هاي خود انتظار ايجاد شرايآ بهتر
اقتصادي داشته باشند (گر چه اين هم حق آنها است) انتظار به حساب آوردن خود را در تصميم هاي اداره
كشور دارند .ملت ها را مي توان سركوب كرد ولي آنان نيز به نحو ديگري پاسخ حكومت را خواهنود داد .اگور
نتوانستند برآن بشورند به آنان پشت مي كنند تا بيگانه اي ستمگر آنان را درهم شكند .
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() 7يادداشت هاي عرلرم
( ) 1درد اهل قلم نوشته ي باقر مومني 7531
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