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تاریخ پزشکی
واکنشبهدستاوردهایپزشکی
دراروپایمتمدن

تاریخجنبشضدواکسندربریتانیا!

تاریخ در فضای مجازی
بنایی 700سالهکهشهرتیعجیبدارد

سازمانمالیاتیمیرزاتقیخانشبانهروزفعالبود وحتیخود او،برخیشبهابهکمکحسابرسها میرفت
جــواد نوائیان رودســری – میرزاآقاخان
نوری که در ماجرای شهادت امیرکبیر نقشی
محوری ایفا کــرد ،در زمــان صــدارت امیر،
نامهای به این مضمون برای برادرزادهاش که
قب ً
ال با پادرمیانی وی شغلی در ایالت فارس
پیدا کــردهبــود ،نوشت« :حالت امــروز ایران
دخلی به هرزگی ایــران عهد حاجیمیرزا
آقــاســی غــیــرمــرحــوم[!] نــــدارد .آنچ ــه من
میفهمم اگر زیاد در فارس بمانید ،کمکم همه
مواجب قطع میشود .به هر بهانه و خدمتی که
باشد ،بیایید طهران ،آنجا ماندن دیگر صالح
نیست .از طهران و کار طهران مأیوس باشید.
نمیتوانم به مواجب شما چیزی اضافه کنم،
آ نچــه هست کم نشود[به عنوان مالیات]،
خوب است و نیازمند شکرگزاری ».امیرکبیر
از نخستین ســاعــات پذیرفتن مسئولیت
اداره کشور ،حل مسئله بحران اقتصادی را
اصلیترین دغدغه خود میدانست .دخل و
خرج کشور با هم نمیخواند و کسری بودجه به
دو برابر درآمد دولت میرسید.
امــیــر ریــشــه ایــن اضمحالل
و ورشــکــســتــگــی را ،او ًال
پرداخت مواجب بیحساب
به دربــاریــان و اطرافیان
شــاه و ثانی ًا  ،گریز همین
آقازادهها و دانهدرشتها
از پرداخت مالیات مقرر
به دولت میدانست .به
همین دلیل ،سازمان
مستوفیان یا مأموران
اداری و مالی دولت،
فعالیت گسترد های
را بــــــرای ج ــب ــران
کــاســت ـیهــا آغ ــاز
کرد.

▪اوضاع مالی پریشان دولت

امیرکبیر در حالی خزانه را تحویل گرفت که
تنها  300هــزار تومان پول نقد در آن یافت
میشد و نیمی از صندوقچه جواهرات 800
هــزار تومانی آن هــم ،بــه سرقت رفته بــود!
تبعیض در پــرداخــت مواجب و حقوق موج
م ـیزد؛ نگهبانان جــزء شش مــاه بــود حقوق
نگرفته بودند ،اما صدراعظم پیشین 21 ،هزار
لیره حقوق ساالنه خود را پیش میگرفت؛ این
دستمزد را مقایسه کنید با حقوق یکساله
نــخــسـتوزیــر انگلیس در هــمــان زمـــان که
حدود پنجهزار لیره بود! در ضمن هیچکدام
از غــارتــگــران خــزانــه ،مالیات نــمـیدادنــد و
مداخلشان بابت سرکیسه کردن مردم ،سر
به افالک میزد.
▪تصمیم قاطع امیر کبیر

امیر تصمیم به اصــاح گرفت؛ ابتدا دستور
داد سیاههای از دانهدرشتهای اقتصادی
دربـــار ،حکومت و بــازار تهیه کنند .آ نگــاه
شخص ًا حقوق همه دولتیها را بین  50تا
 90درصد کاهش داد و بر همان حقوق کم
شده نیز ،مالیات بست .ناصرالدینشاه
جوان که فقط یک گردش و شکار او20 ،
هــزار تومان خــرج بر مـیداشــت ،ناچار
شد با دو هــزار تومان مواجب ماهانه
بسازد .امیر با کسی شوخی نداشت
و مصمم بود کسری بودجه را جبران
کند .بازار یها نیز وادار شدند که
در برابر خدماتی که دولت به آنها
مـیپــرداخــت ،مالیات خــود را به
صورت ماهانه به خزانه پرداخت
کنند.او میدانست که یکی از
منافذ مهم غارت بیتالمال،
آشفتگی ساختار مالی و
مالیاتی در والیــات
است .به همین
مـــنـــظـــور،

یوسفخان مستوفیالممالک ،رئیس کل
سازمان مالیاتی کشور را واداشت تا مأمورانی
تربیت یافته را به وی معرفی کند.
▪حسابرس های مستقل

امیر بعد از تحقیق دربــاره آ نهــا و با رعایت
مــســائــل امــنــیــتــی ،ای ــن افــــراد را بــه عــنــوان
مستوفیان یا مأموران مالیاتی والیات به نقاط
مختلف ایــران میفرستاد؛ این مستوفیان،
به هیچکس جز شخص امیرکبیر پاسخگو
نبودند و نظارت غیرمستقیم امیر بر کار آنها،
درصد ایجاد فساد را در میان آنها ،به حداقل
میرساند .میرزاتقیخان بالفاصله بعد از این
اقدام ،به جان گردنکلفتهای والیات افتاد.
اخذ مالیات از مردم ،زیرنظر پایتخت انجام
میشد و مــردم به والــی ،مستقیم ًا دیناری
نمیپرداختند .به این ترتیب ،فقرا و کسبهجزء
از پرداخت مالیا تهای سنگین و کمرشکن
معاف شدند و در عــوض ،سرمایهدارانی که
ســا لهــا ،بــا لطایفالحیل از مــالــیــا تدادن
مـیگــریــخــتــنــد ،هــمــراه بــا شــاهــزادگــان و
درباریان پرمدعا ،در دام مالیاتی صدراعظم
وطندوست ایران افتادند.
▪اداره مالیات سه شیفته!

اداره مالیات بر درآمد امیرکبیر ،شبانهروز فعال
بود .محاسبهگران در سه شیفت ،به حساب و
کتابپروندههایمالیاتیمشغولبودند؛کاری
بسیار فرسایشی که باعث خستگی روح و روان
آنها میشد ،اما از ادامه آن گریزی نداشتند.
یکی از آنهــا بــرای دوســتــش نوشته اســت:
«مشغول حساب هستم ،اما گمان ندارم جان
فدویازدستاینحسابهافارغشود[!]»امیر
که هم از حساسیت کار مستوفیان خبر داشت
و هم معتقد بود رسیدگی سریع به پروندههای
مالیاتی ،خود نوعی عدالتورزی است ،سعی
میکرد پس از خاتمه کار ،سری به اداره مالیات
بزند و از نیروهایش دلجویی و قدردانی کند.
او که پرورشیافته ساختار دیوانساالری کهن
ایرانی بــود ،بر کار مستوفیگری نیز تسلط
داشت و به همین دلیل ،گاه شبها به کمک
مستوفیان میآمد و پروندههای سنگین و
مشکوکراشخص ًابررسیومیزانمالیاتآنها
را معلوم میکرد .به عنوان نمونه ،امیر در جایی
مینویسد« :دیشب تا صبح نشسته و حساب

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آیا مزار «کاوه آهنگر» واقعی است؟

فیروزمیرزا را تمام کردم ».فیروزمیرزا حاکم
فارس بود که درباره سابقه مالیاتی وی ،اخبار
ناخوشایندی به امیرکبیر رسید.
▪سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها

اسنادی از فعالیتهای مالیاتی امیرکبیر
مــوجــود اســـت کــه در آن ،از سختگیری
و مهلتهای کوتاه وی به مستوفیان برای
اعــام مالیات به مــؤدیــان ،ردپــایــی به چشم
میخورد .او در جواب سوال ناصرالدینشاه
درباره پرونده مالیاتی یکی از وابستگان دربار،
نوشتهاست« :فــدوی تالش خود را میکند.
مستوفیالممالک با نوشته متعهد شده است
حساب را ظرف پانزده روز تمام کند ».امیر حتی
برای گرفتن مالیات به سراغ اموال شاه و مادر او
که البته مادرزن خودش هم بود ،رفت و از سود
هنگفتی که بابت برخی امتیازات میگرفتند،
مالیات اخذ کرد .این رویه عرصه را بر همه تنگ
میکرد و حتی یکبار ،تعدادی از بدخواهان،
سربازانرا علیه ویشوراندند؛ اماامیرباآرامش
مشکل را حل کرد و با اقداماتش ،به سربازان
فهماندکهبازیچهزالوصفتانیشدهاندکهخون
ملت را میمکند و حاضر نیستند تکالیف مالی
خود را به سرزمین مادری ادا کنند .در پرتو این
حسن تدبیر ،او ًال ،مخارج محدود شد و ثانی ًا
درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافت؛ به
این ترتیب ،کسری بودجه یک میلیون تومانی،
در کمتر از یکسال جبران شد و امیر ،مسیر
را بــرای توسعه زیرساختها ،با درآمدهای
مالیاتی ،هموار کرد.

میرزا یوسف خان مستوفی الممالک ؛ وزیر دارایی امیرکبیر

معمو ًال غربیها یــا غــربــزدههــا ،وقتی از ورود
فناوریهای جدید به ممالک شرقی و بهویژه
اسالمی صحبت میکنند ،مثالهای متعددی
از خرافهگرایی برخی از مردم مطرح میکنند و
آنها را به باد استهزا میگیرند؛ غافل از اینکه
این رفتار اروپاییها ،در واقع مصداق «دست پیش
گرفتنتاپسنیفتادن»است؛درقارهسبزوبهویژه
در بریتانیا ،جایی که نخستین بار ادوارد جنر،
اواخــر قرن  18میالدی موفق به کشف واکسن
آبله شد ،جنبش ضدواکسنی به راه افتاد که مگو و
مپرس!طیمدت 100سالبعدازکشفواکسن،
یعنی تا ســال  1898میالدی ،موجی از انکار
تأثیرگذاریایناکتشافپزشکی،سراسرانگلیس
را دربرگرفتهبود و حتی روشهــای مــوازی با آن
برایغلبهبربیماریرواجداشتکهجادووطلسم،
بخش معتنابهی از این روشها را دربرمیگرفت.
مطبوعات انگلیس ُپــر بــود از کاریکاتورهای
وحشتناک دربــاره عواقب استفاده از واکسن!
جالب است بدانید که گروههای مخالف واکسن،
حتی امروز ،در قرن  21میالدی هم ،در بریتانیا و
دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا ،فعالیت دارند؛
هر چند دیگر قاطبه جامعه ،رغبتی به این ادعاها
نشان نمیدهند .از سال  1841به بعد ،حمالت
گستردهمردمانگلیسعلیهدستاوردهایپزشکی
نوینکهعموم ًاتوسطپزشکانهموطنشانبهدست
آمدهبود،آغازشد.البتهناآگاهیپزشکانازبرخی
مسائل ،باعث شده بود هنگام واکسیناسیون،
بیماریهایواگیرداردیگریمانندسیفلیسوسل
بهمردممنتقلشودواینمسئله،بهدستمخالفان
بهانه دادهبـــود تا جنجالی علیه پزشکان بـهراه
بیندازند.دولتبرایمهاراینمخالفتها،واکسن
زدن را اجباری کرد و به مردم گفت :اگر واکسن
نزنید،میمیرید!اماکوگوششنوا؟!انگلیسیهاتا
اواسطدهه1970کهواکسیناسیونجهانیباعث
ریشهکنشدنآبلهشد،هنوزپشتسرادواردجنر
بدوبیراهمیگفتند؛اماپسازاینموفقیت،ترجیح
دادنددیگردراینبارهصحبتنکنند!

داممالیاتیامیرکبیربرایدانهدرشتها
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کــاوه آهنگر در تاریخ اساطیری ایــران ،شخصیت
مهم و تأثیرگذاری است .ایرانیان ،کاوه را بیش از
فریدون و دیگر فرمانروایان شاهنامه میشناسند؛
آهنگریشجاعکهروپوشچرمینخودرابرسرنیزه
زدودرفشآزادیخواهیایرانیانرابرافراشت.این
ویژگیهای غرورانگیز و جذاب ،در گذشته و حال،
افرادیرابهسویادعایانتسابخودبهکاوهکشانده
است؛امادرروستای«مشهدکاوه»ازتوابعشهرستان
چادگان استان اصفهان ،مــردم مــزاری را تکریم
میکنند که مدعی هستند مدفن کاوه آهنگر ،پسر
وی قارن و احتما ًال دختر اوست و البته این مسئله،
بازتابی هم در شبکههای اجتماعی داشتهاست.
بنای مزار کاوه در این روستای کهنسال ،دستکم
سابقهای  700ساله دارد و مربوط به دوره ایلخانی
است؛ با معماری کام ً
ال اسالمی و گنبدی دوپوسته
که از اهمیت تاریخی و باستانشناسی فراوانی
برخوردار است .اینکه این داستان عجیب و البته
تردیدبرانگیز که روستای مشهد کاوه را زادگــاه و
مدفن قهرمان اساطیری ایران میداند ،از کجا پیدا
شدهاست ،بهتحقیق معلوم نیست .قدر مسلم آن
است که مزار مذکور را باید مدفن یکی از بزرگان
هزارههای قبل بدانیم ،اما اینکه مزار کاوه آهنگر
باشد ،جد ًا محل تردید است .قدمت  700ساله و
ساخته شدن بنا در دوره ایلخانی ،عصر احیای زبان
فارسیوتوجهدوبارهبهشاهنامهفردوسی،اینظن
راقوتمیبخشدکهبهاحتمالزیاد،مردماینخطه
که بر ایرانیت خود غیور بودهاند ،برای پاسداشت
فرهنگ نیاکانی ،همسو با حکومت ایلخانی ،به
پاسداشتواکرامکاوهپرداختهواوراهموالیتیخود
نامیدهاند.گزینشنامکاوهآهنگربرایمزارروستای
مشهد کاوه هم ،ریشه در شهرت منطقه فریدن ،در
نزدیکیروستایمذکور،بهعنوانزادگاهاینقهرمان
اساطیری دارد .با این حال نباید از یاد برد که فرض
قدمتبیشترازدورهایلخانی،برایمزارمشهدکاوه،
فع ً
الممکننیست.

