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 !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
 ٣. گوادالوپجلسۀ  -گسست ارتش 

 .گسست ارتش

ذاکره با نمايندگان جريان برتر ملی اسالمی زمانی صورت بست نرال ھويزر و البی با افسران ارشد شاه و مجحضور 

 شاه آن ھم کنار امريکائیدر عين حال نابودی ارتش . ينه در حال عقب نشينی بيش تر بودندئکه حکومت و ارتش ھر آ

  و ضد امپرياليستی می توانست ايران را برای ھميشه از اردویئیگوش شوروی و آن ھم زير ضرب يک جنبش توده 

"  شياطين سرخ" نامعلوم و خطرناک دامن بزند و يحتمل تسليم  یا و متحدانش خارج کند و به آينده امريکاامپرياليسم 

به ويژه که در افغانستان و اگر چه از باال و به شکل کودتا ارتجاع متکی به غرب مغلوب احزاب پرو شوروی . سازد

کم تر گفت و .  نمی کردند که خط قرمز آنان فقط و فقط کمونيسم است ھرگز کتمانامريکانه شاه و نه رھبران . شده بود

 از شاه می توان سراغ گرفت که مستقيم يا تلويحی دشمن اصلی خود را کمونيست ھا معرفی نکرده باشد و خود را ئیگو

شاه کمونيسم ستيز  ۀ نيز به اندازامريکاحتا رھبران ارشد . در زندانی کردن و يا کشتن کمونيست ھا محق ندانسته باشد

 در امتداد خط موسوم امريکاخط قرمز . افغانستان  دامنه ھای اين فوبيا را به شدت گسترش داد" سرخ"کودتای ! نبودند

 و با تمھيدات ءما شد بل که با تمام قوا" برادر"در چنان شرايطی ارتش نه فقط . به کمربند سبز اين گونه شکل بست

ارتشی که تا قوام يابی نيروی . قالب گريخت و سر و مر و گنده تحويل دولت جديد شدخاص و پيچيده از زير ضرب ان

 .را بياورد" تجزيه طلبان" کند و دخل کمونيست ھا و أجديد می بايست در ترکمن صحرا و کردستان نقش ايف

 به راحتی تسليم يکائیامرله اين است که ارتش شاه به علت ساخت و بافت يک سره أگی مسگذشته از مباحثی مانند وابست

 به اين مفھوم نيست که یاچنين نکته . نرال ھويزر شده بودندجدستور فرماندھانی شد که که خود پيش تر تسليم دستور 

. ھرگز. ھان خود پيروی کردنددستور فرماندارتش اعم از افسران ميانی و به ويژه سربازان در پيوستن به مردم از ۀ بدن

 چنان که حوادث نيروی – آغاز شده بود و در مجموع ٥٧ ]عقرب[ سربازان از اواخر آبانله اين است که فرارأمس

در سطوح باال نيز . ل فرماندھان وفادار به شاه بيرون رفته بودوارتش از کنترۀ  بدن– و ھمافران نيز گواھی داد ئیھوا

گی ھرم قدرت و از سوی ديگر فتآشاز يک سو با تزلزل پيدا و پنھان شاه و تصميم گيری ھای سست و متناقض و 

 امکان مقاومت در برابر تعرض مردم و وقوع يک جنگ داخلی امريکا افسران ارشد با سياست گزاری ھای ئیھمسو

برای تفسير اين ماجرا کافی است به تمکين ارتش حسنی مبارک در برابر اخوان المسلمين و عروج . غير ممکن بود

ھان فرماند.  بودامريکائیه دانسته است بافت ارتش شاه و مبارک بی کم و کاست چنان ک. جريان محمد مرسی خم شويم

 نمی –اعليحضرت ھم سوگند وفاداری خورده بودند ۀ  حتا اگر به قول آن افسر قلدر شاھدوست به جق–اين ارتش ھا 

 تسليم جناح سنتريست و خاص ارتش مصرۀ برای عبور از يک برھ. ارباب شانه باال بيندازندۀ توانستند در برابر اراد
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دفتر سياسی اخوان المسلمين شد که بی شباھت به جريان نھضت آزادی ما نيست و گرايش مشابھش در ترکيه با حزب 

به اين اعتبار و به زعم نگارنده در جريان انقالب ناتمام مصر و انقالب . اردوغان تداعی می شود" ۀعدالت و توسع"

.  کردندأدرت سياسی محمد مرسی و طنطاوی کم و بيش نقش بازرگان و قره نی را ايفمغلوب ايران و در متن انتقال ق

بدين ترتيب بود که انقالب مصر نيز مھار شد و ساختار ارتش ضدانقالبی چنان محفوظ ماند که اينک می تواند اونيفورم 

.  کندءاعطا" دموکراتيک"ۀ نبنرال بيرون بکشد و با کت و شلوار ديپلوماتيک به کودتای ژنرال سيسی ججاز تن يک 

با وجود چرخش به غرب صدام و به طور مشخص ! روايت اين داستان در عراق و سوريه از جنس ديگری است اما

 واقعيت اين است که ارتش صدام در سطوح ميانی و باال تا امريکالمان و کرنش در برابرارفتن به سمت فرانسه و 

 بعد از امريکاچندان بی ھوده نيست که .  کماکان وفادار به صدام بودئیالل نھاواپسين روزان پيش از فروپاشی و اضمح

 برای آن ساخته در سوريه اما ارتش نقشی را بازی می کند که دقيقاً . درھم شکستن دولت صدام ارتش را نيز منحل کرد

 –ر اعتراض ھای مردمی عالوه بر سبعيت ارتش سوريه در براب. دفاع از کليت رژيمی که صفر و يک است. شده است

له به سادگی أ مس–که به شکل کشتارھای دسته جمعی مردم معترض در زمان حافظ اسد و فرزند خلف رخ نموده است 

 توانسته است در مقابل تعرض انواع و اقسام جانورھا امريکائیاين است که ساختار ارتش سوريه به سبب ماھيت غير 

مدعای " (پنجم جھان"تصور کنيد جای ارتش سوريه اگر ارتش .  مقاومت کندو حشرات موسوم به اپوزيسيون جانانه

زين العابدين بن (وضع ارتش و دولت تونس ! نده بودبود تا کنون ھفت کفن پوسا) سلطنت طلبان در مورد ارتش شاه

ه ساختار کليدی بحث اين جاست کۀ به عبارت روشن تر نقط. نيز به اوضاع ارتش شاه و مبارک مانسته بود) علی

ايفای نقش " چانه زنی از باال"ليس سياسی می تواند در تحوالت موسوم به وسرکوب دولت و به طور مشخص ارتش و پ

 .ھم شلوغ باشد" نئيپا"گيرم که چنين نقشی زمانی واقعی تواند بود که . کند

 مرکب ئیاقعی سراسری و توده ن متکی به يک سازمان دھِی مبتنی بر تشکل وئين شلوغ نباشد، اگر شلوغی پائياگر پا

از بخش ھای مختلف و متنوع و گسترده و متنفذ و محبوب و متشکل کارگران آگاه و صنعتی و انقالبی و رزمنده و 

ن کارگران پيشرو و آگاه به جای نگاه معطوف به کسب قدرت سياسی مشغول بحث ئيمتحزب نباشد، اگر در شلوغی پا

ل کارگری باشند و اگر اين باشند و نباشند ھا با ھم جمع شوند آن گاه تمام سود ناشی از فشار از وکنترۀ پيرامون نحو

وطنی " تئوريسين ھای "  است که ھابرماس و رورتی به یااين نکته . ن به جيب چانه زنی از باال خواھد رفتئيپا

اين "  ھا بودکار کار انگليس" و "  توطئه توھم" تزھای متکی به . متوسط آموخته اندۀ ھای متکی به طبق" انقالب "

 و امريکاسلطنت طلبان و ھواخواھان تزھای پيش گفته يله بر نعمات امپرياليسم به . حوزه ھا را مکتوم رھا می کند

  !فقط. فحش می دھند تا دل شان خنک شود) اعضای گوادالوپ( انگليس و فرانسه 

 

 !يک وھنۀ جرق

آنان به نيروی محرکه يا ۀ سلطنت طلب به ميان آمد بد نيست که از نگاه وارون" تاندوس"حال که ذکر خير مجددی از 

اين تحليل کارشناسان اسالم گرا نيز دست گرمی داشته اند چندان ۀ در حاشي. نخستيِن انقالب ياد شودۀ بھتر بگويم جرق

ۀ  خود را از سلطنت طلبان و پدرخواندکه بايد گفت اگر زير اين تعليل امضای مبرم بگذارند الجرم بايد مراتب امتنان

 از جنبش و انقالب با مقاله و نظريه و ايده شکل نمی گيرد و اين یامستقل از اين که ھيچ درجه . سابق آنان اعالم کنند

واقعی ۀ کيد بر اين مقولأطبقاتی دست به ايده ھا می برند و ضمن تۀ انقالب ھا ھستند که بنا بر ضرورت و نيروی محرک

و ") نقد فلسفه حق ھگل"نقل به مضمون " (توده ھا باشدۀ  نظريه زمانی به قھر مادی تبديل می شود که فراگيرند"که 

خذ و أبه روايتی اشاره می کنم که زمان و حتا م....  در پارادايم نقد نظريه نيستله اساساً أاشاره به اين موضوع که مس

 انقالب به چاپ و نشر يادداشتی در ءبر اين پايه مبدا. حدود می کنددليل شروع انقالب را به يادداشتی موھن و نازل م
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آن يادداشت که به نام مستعار احمد رشيدی مطلق منتشر ۀ ھنوز ھويت واقعی نويسند. اطالعات تنزل می يابدۀ روزنام

واقعيت اين است که اما . وليت نگارش آن را به عھده نگرفتؤ دانسته نيامده است و داريوش ھمايون نيز ھيچ گاه مس،شد

روحانيان شھر قم به يک سلسله اعتراض و تعرض عليه شاه دست زدند و عده ) ١٣٥٦ ]جدی[ دی١٧(در پی انتشار آن 

اين کشته ھا که بعدھا در مراسم ھفت و چھلم آنان به يک دور اعتراضی ضد حکومت تبديل شدند .  نيز کشته شدندیا

ال ساده اين است که اگر يک ؤ و به راستی س راتر از آن يادداشت می نشاند فیاقيام ضد حکومتی را در مرتبه ۀ حيط

مشابه ۀ يادداشت موھن عليه يک رھبر مذھبی می تواند به انقالب منجر شود چرا با وجود روزانه ده ھا يادداشت و مقال

 که يک کاريکاتور و متن و گسترش اطالعات و ارتباطاتۀ  ھيچ انقالبی شکل نمی بندد؟ آن ھم در زمان،و تند تر از آن

 جنبش ھای یاين تحليل ھمان قدر ناشيانه است که فی المثل گفته شود که منشا. تصوير به سرعت برق جھانگير می شود

  .فريقای شمالی  خودسوزی فجيع يک دانشجوی دستفروش بوده استااجتماعی 

 

  گوادالوپجلسۀ

 شکل نگرفت و حتا اگر ءھم نشان دھم کنفرانس گوادالوپ در خالدر اين جا و به منظور جمع بندی اين دو بخش می خوا

سران سه قدرت امپرياليستی در اين کنفرانس به خروج شاه رسيده باشند باز ھم گوادالوپ معلول شرايط خاص عينی 

 ١٣٥٧ ]جدی[ دی ماه١٧ تا ١١کنفرانس از تاريخ . ن وقايع نگار به تقويم شمسی تکيه می زنمييبرای تب. بوده است

نظامی ارتشبد ۀ يک روز پيش از کنفرانس کابين. شتابان. پيش از آن اما قطار انقالب راه افتاده بود. جريان داشت

کل مراکز صنعتی و خدماتی و توليدی کشور به حالت اعتصاب در . ازھاری ساقط شده و بختيار نخست وزير شده بود

 امينی که به تازگی منتشر شده –نی شاه ولفيتۀ ه نقل از يک مکالمب. ينه در صدد خروج از کشور بودئشاه ھرآ. آمده بود

 روز بعد از ٨با اين حال . صل شده بودأل اوضاع را از دست داده و مستواست، مدت ھا پيش از اين ماجراھا شاه کنتر

ه منظور  روز پس از خروج شاه و ب٥ دقيقاً ) ١٣٥٧ دی ماه ٢٦( کنفرانس بود که شاه تصميم به ترک کشور گرفت

اعضای اين کميته عبارت . تشکيل شده بود" ھماھنگی اعتصابات" تحت عنوان یال اعتصابات کارگری کميته وکنتر

از اين جا به بعد توافق جريان ملی اسالمی با غرب در . بودند از بازرگان، سحابی، معين فر، باھنر و رفسنجانی

 ١٩ و ١٨ يک ماه پيش از کنفرانس گوادالوپ در تاريخ ريباً تق. راستای تحکيم مواضع کمربند سبز به وضوح پيداست

از اين تظاھرات بی سابقه و .  تھران و شھرھای بزرگ عظيم ترين تظاھرات خيابانی را ثبت کردند]قوس[آذر ماه

در  دقيقاً . مسالمت آميز به عنوان نوعی توافق نانوشته ميان جريان ملی مذھبی با گفتمان حاکم حکومتی ياد شده است

پيش از اين ماجرا روزنامه ھا . ارتش و فرار سربازان ھستيمۀ ھمين روزان و شبان است که شاھد شکاف برداشتن بدن

و ده روز پس از آن اعتصاب کارگران نفت تمام بخش ھای توليد و توزيع را ) ]ميزان[ مھرماه١٩.(اعتصاب کرده بودند

اما روز بعد ! است" صدای انقالب مردم را شنيده" د که می گفت صدای شاه در آم]عقرب[ آبان١٤روز . فراگرفته بود

 اصالحات می داد دستور تشکيل حکومت ۀ که با التماس از شنيدن صدای انقالب مردم سخن می گفت و وعدئیصدا

گی گی و از ھم گسيختاز ھمين تناقض و سردر گمی و گيجی به راحتی می توان عمق درماند. نظامی را صادر کرد

اسناد . گوادالوپ نبودۀ  و از ھمين جا به اين جمع بندی رسيد که فروپاشی حکومت شاه ناشی از اراد ا نشان دادرژيم ر

 ....اين جمع بندی گواه آگاه و اثباتی فاکت و تاريخ است و ربطی به تحليِل يحتمل دل خواه من و شما ندارد

 ....ادامه دارد

 محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣ ]جدی[ دی ماه٢٥. قزوين

 


