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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١۵ جنوری ٠٩

  
 !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد

  توھم توطئه و کارتريزاسيون. ٢
  

  ) انقالبتبيين( در آمد 

بی . وايای مختلفی ارزيابی شده است پايان قرن بيستم از زئی به عنوان شاخص ترين انقالب توده ۵٧انقالب بھمن 

مل و أ از واقعيت را با خود حمل می کند که محل تیا درجه – از فوکو تا آبراھاميان –شک اين نقد و بررسی ھا 

 که در مباحث مشترک سلطنت طلبان و –حتا سطحی ترين تحليل ھا از انقالب بھمن . نی قرار گرفته استأت

 الجرم درصدی از کنش ھای اجتماعی دوران ما را –وری خواه مشاھده می شود نوسکوالرھا و اصالح طلبان ِجمھ

تا آن جا که به چپ راديکال و سوسياليست مربوط می شود اين تحليل ھا و تاريخ نگاری ھا نه ! بازتاب می دھد

جامع ۀ  مجموعپراکنده و غير منسجم به يکۀ رانی و مقالنگارنده جز چند سخن. چنان پربارچندان پربرگ است و نه 

و مدون که از مزغلی مارکسيستی و به طور مشخص به اعتبار متدولوژی نقد اقتصاد سياسی به داليل عروج و 

تاريخی بسيار ۀ نگفته پيداست که ورود به ابعاد مختلف اين واقع. شکست انقالب بھمن پرداخته باشد بر نخورده است

 ۀنيازمند تحقيق عميق و دقيق و حوصله مند گروھی است که به ھم یاچنين پروژه . مھم از توان اين قلم خارج است

در نتيجه نکاتی که در اين مجموعه به ايجاز گفته خواھد . رسی داشته باشندو آرشيوھای مرتبط و مربوطه دستمنابع 

 و باز اشاراتی غير بديع است که می تواند به صور انتقادی از سوی پژوھشگران ديگر پی گرفته شودۀ شد به مثاب

 ناگزير از - ئی به داليل جغرافيا– داليل شکست انقالب بھمن به استناد فاکت ھای تاريخی تبيينھم نگفته پيداست که 

موقعيت سياسی و محدوديت ھای ۀ به اين اعتبار آن چه به اجمال و به انداز. وليت اين قلم بيرون استؤمسۀ حيط

سلسله مباحثی پيرامون تحليل روايات گوناگون از داليل شکل بندی ۀ اجتماعی نويسنده گفته خواھد شد در برگيرند

 و چيستی ئیشايد اين سلسله مقوالت و تحليل صف بندی ھای طبقاتی در متن انقالب و چرا. انقالب بھمن  خواھد بود

ديک شويم مک کند تا به پاسخ اين پرسش سوزان نزآن به ما کۀ ناکامی اھداف اوليه و دموکراتيک و برابری خواھان

 عروج رفسنجانی و ١٣۶٨(  می رسد که کم تر از يازده سال بعد   ئی به جائیکه چرا سرنوشت يک انقالب توده 

به نام حاکميِت مردم دسِت راستی ترين سياست ھای نئوليبرالی و ضد انقالبی عملياتی می ) تعديلۀ شروع برنام

 برنامه و پراتيک سوسياليست ھا ب بھمن بتواند به تدقيقشود؟ از سوی ديگر و شايد ورود به  ابعاد مختلف انقال

کارگر در جريان پيروزی انقالب شايد رجوع به درس ۀ ھم چنين با توجه به نقش و دخالت مستقيم طبق .مک کندک
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اين بحث اخير به . ھای انقالب بتواند تجربيات تاريخی کارگران انقالبی را فراروی جنبش کارگری جاری قرار دھد

 و ديگر دخالت مستقيم کارگران استقالل مالی جنبش کارگرینخست ضرورت حياتی . ه از دو زاويه مھم استويژ

پيش از تحليل روايت ھای فی الحال موجود الزم . کسب قدرت سياسی و اھميت تحزبمباحث مرتبط به ۀ در عرص

 بودن ئیظريه ھای متکی به دومرحله کيد بر بالوجه شدن نأمی دانم اشاره وار خاطر نشان شوم که نگارنده ضمن ت

که ھمواره مورد ابرام " انقالب مداوم" از – چنان که چپ پوپوليست به آن تکيه می زد و می زند ھنوز ھم –انقالب 

از . ارزيابی شده است" يھودألۀ مسۀ دربار"نکات مھمی که در اثر .   بود، دفاع می کند-  و بعدھا تروتسکی- مارکس 

 و تحول عميق و راديکال اجتماعی است که در قالب خلع قدرت سياسی از تغييرقالب به مفھوم يک منظر اين قلم ان

بورژوازی حاکم و درھم شکستن تمام توان ماشين دولت گام نخست را بر می دارد و بالفاصله از طريق دست بردن 

بورژوازی مبانی سياسی و ۀ بقجناح ھای طۀ سلب مالکيت ابزار اجتماعی توليد از ھمۀ مالکيت به شيوۀ به ريش

اين نظام مندی نظری نه فقط در کشورھای پيرامونی سرمايه داری بل که حتا . اقتصادی خود را نيز تحکيم می کند

شکست . در کشورھای پيش رفته و مرکز نيز فقط به قوت قدرت قوای قھريه و توسل به زور امکان پيروزی دارد

سرکوب جنبش ھای ۀ ھمچنين تجرب. نظری باشدۀ  است که نيازمند مناقشکنکرت تر از آن" بھار عربی"ۀ تجرب

يد اين نکته است که حتا ؤليس مواعتراضی عليه سياست ھای رياضت اقتصادی در اروپای مرکزی و دخالت خشن پ

و يونان . دولت ھای متکی به دموکراسی پارلمانتاريستی نيز با اکسيون خيابانی و چند اعتصاب عقب نمی نشينند

ات راديکال بدون کسب تغييرخالف تعابيری که امثال ھالووی طراحی کرده اند . اسپانيا و پرتغال جلوی چشم ماست

 که فقط خواھان تثبيت – ھم کوبی اعتراض دانشجويان انگليسدر. قدرت سياسی کم و بيش غير ممکن شده است

گی به خيابان آمده بودند و ده ھا فاکت ازنشستب و سرکوب کارگران فرانسوی که عليه افزايش سن -شھريه ھا بودند

می خواھم بگويم که در . حاال از سرکوب جنبش ھمه با ھم وال استريت می گذرم. يد مدعای ما تواند بودؤديگر م

 حتا يک تحول ساختاری و –بر و بعد تا انقالب ايران و از انقالب فرانسه تا انقالب اکت–تمام طول و عرض تاريخ 

واضح است که خالف پندار واھی ليبرال .  نداريم که بدون تعرض به قدرت سياسی ممکن شده باشداساسی سراغ

 اين مقوله به معنای تقديس خشونت از - که رشدشان خالف  سير تطور ژاکوبنيسم معکوس شده است-ھای معاصر

ان دست به قدرت برده اند عکس ھر کجا که سوسياليست ھا با تکيه به کارگره ب. سوی انقالبيون سوسياليست نيست

بر معتبرترين شاھد تاريخی است و تحوالت شوم و سياه وانقالب اکت. خشونت به کم ترين حد ممکن رسيده است

البته منظور نگارنده .  و يمن و مشابه داليل فراوان و دم دستی صحت استدالل ما استاسوريه و عراق و ليبي

از بيخ و بن " انقالب ھا" نيست که بايد گفت و پذيرفت که آن اروپای شرقی " انقالب ھای مخملی و رنگی"

 .ضدانقالب بودند و جامعه را تا توانستند به عقب راندند

انقالب از فعاليت متشکل و ۀ تنزل می يابد، آن جا که نيروی محرک" کردن"به " شدن"آن جا که امر انقالب از فعل 

ۀ نه فقط دامن....به امری اراده گرايانه عقب می نشيند)  پرولتاريا(ا تا به آخر انقالبی دوران مۀ  تنھا سوژئیتوده 

ايران ما و جريان چپ ما از اين . خشونت بورژوازی باال می گيرد بل که امکان سرکوب نيز ھموارتر می شود

 از قدرت سرکوب  اینيازی به احتجاج نيست که ھيچ درجه. خر استأمدخل، متکی به تجربيات معتبر و مت

خانه و خيابان متشکل و ژوازی قادر به قلع و قمع انقالبی نيست که نيروی محرکه اش به شکل ميليونی در کاربور

اجتماعی شکل اوليه و نارس از اين صورت بندی انقالب . حزبی بسيج شده باشندۀ ش در يک سازمان رزمندپيشتازان

آن جا که کارگر نفت پس از بستن شيرھا به ياری .  مشاھده پذير است۵٧ شھريور ١٧در روزھای داغ بعد از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 به حداقل ممکن رساند و ارتش و ئیخشونت رژيم شاه را تا اضمحالل نھاۀ خيابان آمد و توان سرکوب و دامن

  ....رينگ راندۀ باشند و  نبودند به گوش" برادر ما"شھربانی و گارد جاويدان و ساواک را که قرار بود 

  

  توھم توطئه

گفتيم از انقالب بھمن روايت ھای مختلفی ارائه شده است و يادآور شديم که حتا تيپا خورده ترين اين روايت ھا نيز 

برداشت متکی به توھم توطئه دم دستی ترين روايت . درصدی ھر چند ناچيز از واقعيت را با خود حمل می کنند

نده  و ئياز صف نان و داخل تاکسی تا مدياھای پرب. ی و مبتذلی است که ھمه جا و روز و شب شنيده می شودسطح

 که تنھا رسالت شان تحقير و نفی قدرت کارگران و یاپاچه ورماليده " جامعه شناسان"از سوی تحليل گران و 

گان و تحصيل کرد" نظريه پردازان"عی تا اين روايت ھمچنان در ميان تحتاتی ترين اقشار اجتما. زحمت کشان است

نخستين شگفتی چنين روايتی اين است که از سوی . سلطنت طلب و حواشی ايشان ھواداران پروپاقرصی دارد

کسانی دنبال و بلغور می شود که خودشان تمام اعتبارشان را از قدرت ھای امپرياليستی گرفته اند و از فردای 

 و غيره نامه وتقاضای فدايت شوم مرقوم فرموده اند که با دخالت نظامی و تحريم و  و انگليسامريکاانقالب برای 

و به اين سياست "  بردامريکاشاه را " در واقع کسانی که از خروسخوان تا بوق سگ می نالند . غيره منجی ما شود

رراست چنين نعل وارونه نام س!!  و اسرائيل می خواھند که کاری بکنندامريکادارند سال ھاست که از " انتقاد"

ويزيونی تلۀ باری توھم توطئه که در ادبيات اجتماعی ايران با يک مجموع. زدنی ھر چه باشد فعاليت سياسی نيست

پزشکزاد شناخته شده است تعليل انقالب را يک سره به آن سوی مرزھا می "  جان ناپلئونئیدا"بر اساس داستان 

ھمين باور ۀ بر پاي!"  ھاستغلط نکنم کار، کاِر انگليس. "می دوزد" الوپگواد" برد و ريش انقالب را به سبيل 

اين باوِر ساده لوحانه و سطحی !"  ھا را خوردند و دخل اعليحضرت را آوردندگليس ھا نيز فريب انامريکائی"

انده از سی از خرده روايت ھای بازمأتقليل می دھد و به ت" آخوند"حکومت و دولت سرمايه داری را به جماعتی 

تقسيم می داند و البته وارد اين قضيه نمی شود که در ماجرای " آخوند"دوران مشروطه دولت انگلستان را حامی 

بر اساس .  اخذ کرده بودانگليس اصل دولت پھلوی تمام اقتدارش را از دولت انگلستان و کودتای جھان امپرياليستی

 يافته بود و خط ءبه پنجمين قدرت برتر نظامی جھان ارتقاحکومت اعليحضرت و ارتش ھمايونی "اين روايت چون 

. در اين تحليل البته نکات ديگری ھم مستتر است. به ھمين سادگی! در نتيجه ترتيبش را دادند" ارباب را نمی خواند

 مردم نا آگاه بودند و فريب روشنفکران چپ را خوردند و کمونيست ھا نيز فريب مسلمانان را"از جمله اين که 

شايد و با احتياط فراون و مشروط در مورد رضا شاه بتوان با اشاره به . و خالصه از اين تشعشعات نظری" خوردند

خودمون آوردده : "آن جا که نوشته است.  جان را در خلوت زمزمه کردئیيک سطر خاطرات چرچيل اين ھذيان دا

بی ترديد به سرسپردگی رضا شاه نمی توان از اما و حتا با عطف ) نقل به مضمون."( بوديم خودمون ھم برديمش

تحوالت اجتماعی ناشی از جنگ جھانی دوم و آثار آن بر صف بندی ھای سياسی ايران و منطقه و ماجراھای 

 –اگر چه حاميان اين روايت و به طور مشخص سلطنت طلبان مدت ھاست .  به راحتی گذشت٢٠ ]سنبله[شھريور

برتر جای خود را به اصالح طلبان و جمھوری ۀ  در ھمه جا و از جمله رسان- اامريک سياست ھای تغييربه دليل 

خواھان داده اند و به يک عبارت در موقعيت آلترناتيو قدرت سياسی نيستند و شخص آقای رضا پھلوی ھم خود را 

با ....نمی گيرند تحويل نه شاه می داند و نه ادعای قدرت دارد و در مجموع اين جماعت خودشان ھم خودشان را جداً 

  .اين ھمه اجازه دھيد اين روايت منسوب به ايشان را کمی جدی تلقی کنيم و به يک اليه پشت آن سر بزنيم
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  کارتريزاسيون و حقوق بشر

 و انگلستان و فرانسه امريکاخارج شويم و به نقش دولت ھای " توھم توطئه" اگر بخواھيم از تار و پود سست 

گل و گشاد ارزيابی روابط بين الملل و تحليل اوضاع حاد ۀ تر بنگريم الجرم بايد از دروازدقيق ) اعضای گوادالوپ(

مشخص ۀ مشھور شده و به گون" کارتريزاسيون"شکی نيست آن چه به ترم سياسی . جھان و منطقه وارد شويم

 نشانه می رود، در  نسبت به استبداد و توتاليتاريسم حکومت شاه راامريکاانتقادات حقوق بشری حزب دموکرات 

شاه که زمانی سوليوان را با اکراه به حضور می پذيرفت . ثير نبوده استأتضعيف اعتماد به نفس حاکميت وقت بی ت

له اما اين است که أمس.  درخواست مالقات و مشاوره می کردامريکابه چنان استيصالی رسيده بود که خود از سفير 

 که شاه با اقتدار و سخاوت تمام منتقدان خود را به داغ و درفش می سپرد  در زمانیامريکاانتقادات حقوق بشری 

بحران و شکاف در بطن ۀ  زمانی بلند شد که زمزمامريکادر واقع صدای انتقادات حقوق بشری . مطرح نشد

ۀ  جيمی کارتر به ايران آمد و پياله به پيال١٩٧٧می دانيم در کريسمس . حکومت شاه کم و بيش علنی شده بود

کما اين که می دانيم حتا در .  در تھران حمايت از شاه بودامريکامعنای حضور رئيس جمھور . اعليحضرت زد

نرال ھای شاه پيشنھاد جروزاِن وازدگی و منجر به فروپاشِی رژيم برژينسکی از طريق ساليوان و ھويزر به 

ن ھدف مطرح شد که حکومت و دولت شاه به يک مفھوم کارتريزاسيون در زمانی خاص و با اي. مقاومت داده بود

 از منتقدان ليبرال و ملی یااين بورژوازی بخش ھای گسترده . بتواند تمام بورژوازی ايران را نمايندگی کند

 ھمان ھا که از . اسالميون را فرا می گرفتۀ ملی و بخش ھای ميانۀ مذھبی شاه از جمله نھضت آزادی و جبھ

نمارک و لند و داپادشاھی مانند شاھان ھۀ  کند و به قانون اساسی مشروطءت اکتفااعليحضرت می خواستند به سلطن

از سوی ديگر کارتريزاسيون معلول يک سری شرايط . انگلستان عمل فرمايد و کار و بار دولت را به ايشان وانھد

امل بازشدن فضای به عبارت ديگر حمايت امپرياليسم از حقوق بشر زمانی به يکی از عو. اجتماعی ويژه ھم بود

ئولوژيک اع و اقسام دولت ھای مذھبی و ايدعربستان و انو. سياسی کشور منتھی شد که جامعه به جنبش در آمده بود

بشر به شمار می روند و از سوی ديگر از متحدان ۀ سرمايه داری از يک سو نماد نقض حقوق اوليۀ و عقب ماند

ن ھا و اوباماھا آمده اند و رفته اند و اقسام کارترھا و کلينتانواع و در تمام اين دھه ھا .  ھم ھستندامريکااصلی 

 نماد نقض ئیل بماند در جای خود که به تنھائيحاال حکايت اسرا. خبری ھم از اعتراض به نقض حقوق بشر نيست

  . در جھان استامريکاژيک يحقوق بشر و مھم ترين متحد سترات

  .....ادامه دارد ھنوز

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣ ]جدی[ دی١٨. رجک

 

 


