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  !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
  !ئولوژيکروايت ايد. ۴

  

  در آمد

ی نيست اه ھای شکل بندِی انقالب اگرچه بحث تازه ئولوژيک از فرايند شکل بندی و چيستی داليل و زميندروايت اي

 از ئیی در روايت ھائچنين تحليل ھا. اما به ھر حال در تعليل روايت ھای گوناگون از انقالب بھمن جايگاھی دارد

ۀ کسانی که سوسياليسم را از متن جنبش جاری کارگری به حيط. چپ ايدئولوژيک نيز گاه و بی گاه ديده می شود

مان ھا و محافل تقليل می دھند و گرايش خود را بر مبنای تئوری و حزب تئوريک آب بندی می کنند البد محدود ساز

 فرانسه به خاطر تعلقات مردم به مبانی نظری بورژوازی شکل گرفت و ئیبه اين نتيجه می رسند که انقالب بورژوا

ۀ گويا نيروی محرک. حمتکشان محقق شدبر نيز به سبب ارزيابی ھای تئوريک کارگران و زوپيروزی انقالب اکت

کارگر به اين خاطر وارد ميدان انقالب می شود که مبانی نظری ۀ انقالِب سوسياليستی و به طور مشخص طبق

گيرم که وجود فعال کارگران آگاِه سوسياليسِت متشکل در . چنين نيست. سوسياليسم مارکسی را خوب فرا گرفته است

 سنديکاھا و اتحاديه ھا و شوراھای کارگری از ملزومات ھر انقالب سوسياليستی حزب کمونيست و گرد آمده در

شکی نيست که حزب انقالبی نيازمند تئوری انقالبی است اما چنين امری به مفھوم تئوريک بودن احزاب و به . است

تی ھستند و ارزيابی ھمان قدر که احزاب سياسی ھستند به ھمان شکل نيز انقالب ھا طبقا. تبع آن انقالب ھا نيست

اگر تا اين ايستگاه را .  دخيل در آن انقالب استۀمارکسی ھر انقالبی موکول به بررسی طبقات و نيروی محرک

  . شويم۵٧ھمراه طی کرده باشيم می توانيم از اين مدخل وارد نقد يک روايت ديگر از انقالب بھمن 

  

  انقالب اسالمی بود؟

نمی دانم که . مشھور آقای بنی صدر را برايم تداعی می کندۀ ر عبارتی روزنامبيش از ھ" انقالب اسالمی"عنوان 

 منتشر می شود و ھمان سبک و سياق دوران اقتدار ايشان را دنبال می کند يا – البد در پاريس –اين روزنامه ھنوز 

" استاد"انی و البته  به تبع مباحث آيت هللا صدر و آيت هللا طالق–نه؟ ھمان طور که نمی دانم آقای بنی صدر 

دفاع می کند و تکليف خود را با مالکيت روشن کرده است يا "  توحيدیۀاقتصاد بی طبق" ھنوز ھم از –اصفھانی 

يد اين نکته است که در تحليل از ماھيت انقالب بخشی از ؤنه؟ ھر چه باشد قدر مسلم اين است که نام آن رسانه م
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ئولوژيک از دبه عبارت ديگر در متن تعليل اي.  ھمتراز است- اکم و محکوم ح–ليبرال ھای ما با جريان روحانيان 

 که تا – جريان ھای بر آمده و يا گرد شده در حزب جمھوری اسالمی با مخالفان ليبرال خود ۵٧ ]دلو[انقالب بھمن

ۀ ی و جبھبه اين اعتبار ليبرال ھای نھضت آزاد.  ھمسو ھستند–حذف و برخورد فزيکی در مقابل ھم صف بستند 

 که می توانند به جريان ملی اسالمی -اين گرايش ھای مختلف . ملی نيز از روايت کم و بيش مشابھی سخن گفته اند

داشته باشند و با وجود ھر درجه دوری يا نزديکی به " تسامح و تساھل" با وجود ھر قرائتی که از - تعبير شوند

  :لفه مشترک ھستندؤارادت به ھابز و الک و آرنت در دو م پوپر و ھر ميزان تنفر يا –مکتب تلفيقی نائينی 

 و خواھان برقراری قوانين اسالمی -  يا ھستند– انقالب اسالمی بود چون اکثريت مردم ايران مسلمان بودند .الف

  .بودند

  .  انقالب اسالمی بود چون رھبری غالب انقالب، اسالمی بود يا اسالمی شد.ب

 کسانی که از وحشت انقالب، شبانه واليوم ده باال می اندازند در چنين روايتی ۀ ھمو شگفت آن که سلطنت طلبان و

اين جريان ھا به ھمراه بخش قابل توجھی از اصالح طلباِن به حاشيه رفته با . با جريان ملی اسالمی ھم پوشان ھستند

چنين جار می زنند که چون کيد بر اوضاع خراب اقتصادی مردم و استناد به استبداد سياسی و فرھنگی حاکم أت

ً ءانقالب اسالمی بود در نتيجه به اين وضع دچار شديم و برای مبتال  از  نشدن به اين اوضاع بھتر است که اساسا

آلترناتيوکل اين گرايش ھا يا اصالحات است يا کودتای امپرياليستی و يا ھر اقدام غير انقالبی ! انقالب بگذريم" شر"

ً " نوسکوالريزم"و " راسیدموک"که دوران گذار به  متحد ديگر اين گرايش ھا .  ھم از باال باشدرا تسھيل کند و حتما

 به طور مشخص جريان فدائيان –پشيمان از انقالب و منتقدان جديد مارکسيسم  ارتدوکس" چپ "را بايد در ميان 

دموکرات شده " چپ"اين در حالی که .  سراغ گرفت-جمع شده اند" وحدت چپ" که زير چتر ئیاکثريت و طيف ھا

انقالب می گيرد از گرايش آقای دکتر ابراھيم يزدی چه انتظاری داريم که از فالن " خشونت"دماغش را در برابر 

و از اين !" از دولت روحانی يارانه نگيرند" ويال به مردم شوش و خانی آباد و جواديه پيغام مرحمت می کنند که 

ما باران " گفته بود " انحصار طلبی ھای روحانيان حاکم"س بازرگان در نقد برداشت تاريخی ھم بگذريم که مھند

" ليبرال" باريک و جالب چنين روايتی اين است که ليبرال ھا و اصالح طلبان ۀاما نکت!" می خواستيم اما سيل آمد

م چنين شده يک معذرت خواھی بزرگ تاريخی به سنت ھای کالسيک خود بدھکار می شوند و من ھنوز از اعال

دولت (به عبارت شفاف تر اگر با اين تحليل از انقالب به روزھای بن بست حکومت نظامی. ندامتی بی خبر ھستم

و در اين صف . البته پشت ايشان. باز گرديم آن گاه ليبرال ھا شرمگينانه در کنار شاپور بختيار می ايستند) ازھاری

و " ابوذر"اصالح طلبان ِ منتقد انقالب و اعضای سابق گروه ھای ۀ شد" دکتر و مھندس و استاد دانشگاه"بندی افراد 

چرا . ن تر سقوط می کنندئي به يک درجه پا–" سازمان مجاھدين انقالب اسالمی"ۀ  عناصر شکل دھند–" موحدين "

مان اندازه بودن ماسينيون به مداحان بارگاه بانک جھانی تنزل کرده اند و البته به ھ" سلمان پاک "که مدت ھاست از 

 ءاز موتور گازی وسپا و خانه ھای خانی آباد به اتوموبيل ھای ميلياردی مازراتی و کاخ ھای فرمانيه و تورنتو ارتقا

به ھر شکل اگر . باری کسانی که به جای انقالب باران می خواھند مجاز به نقد دولت بختيار نيستند. يافته اند

می شود ) قرائت حاکم( جابيندازيم، فی الحال يک طرف اين ماجرا ۵٧رايج ۀ بخواھيم دوزاری بحث را با يک سک

وجه ميانی اين شير يا خط جناح ديگری از راويان اسالمی بودن . می شود خط) قرائت ليبرال ( شير و طرف ديگر 

 سپاه ۀاز بنيان گذاران اولي.  ھستند که حاال به شکل متعينی با نئوکنسرواتيست ھای غربی می پلکند۵٧انقالب 

ً ". انقالب فرھنگی"ستاد " نظريه پردازان"پاسداران تا   حزب از مديران ارشد اطالعاتی امنيتی تا فلم سازان سابقا

با مھاجرانی و (لندِن جرس . ترکيب سياسی فرھنگی و مذھبی اين گرايش ھا بسيار گوياست).... مخملباف( اللھی 
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پرزيدنت بوش آقای "ۀ در کنار کتابخان) ب فرخ نگھدارسروش و گنجی و بازرگان و کديور دست در دسِت جنا

 يک ائتالف سياسی - جنبش کارگری را ھم به جمع خود افزوده است" فعال و متخصص" که حاال يک - سازگارا 

 از ھم اکنون حکم مباح قتل - مانند کنفرانس اوالف پالمه- ھای مشھور آلترناتيوسازیجلسهگسترده ھم ھست که در 

ً . را صادر کرده است" شن کمونيستانقالبيون خ"  به دليل ھمين چينش ھای معنادار سياسی و آلترناتيوسازی و دقيقا

 در صف بندی ]دلو[ھای معنادار تر است که در بخش نخست اين مجموعه به اھميت چيستی روايت از انقالب بھمن

  .کيد کردمتأ سياسی کشور ۀآيند

" بازۀ جامع"صلح طلب و ھواخواه " اپوزيسيون" يش ھای نشسته در از سوی ديگر وجه اشتراک و افتراق اين گرا

" بازار آزاد"اين طيف طرفدار ۀ مھم اقتصاد سياسی کم و بيش ھمۀ در عرص. و مدنی حامل چند خرده فرمايش است

و در اين د. از دموکراسی پارلمانی حمايت می کنند" دوستان"از نظر شکل حکومتی اين . ھستند" مالکيت مقدس"و 

تنھا کافی است که نظارت استصوابی شورای . حوزه ھيچ اختالفی ميان حاکميت و دولت کنونی با منتقدانش نيست

" مستقل"نگھبان حذف شود و قيف کانديداھا چنان گشاد شود که فی المثل نمايندگان مشارکت و ملی مذھبی در کنار 

چنين حرکتی که ! چيزی شبيه تلفيق مجلس اول و ششم.  ھم به مجلس راه يابند- عله سعدیش دکتر قاسم  مثالً –ھا 

مھاجرانی " استاد"ۀ نخستين گام گذار مسالمت آميز به دموکراسی نيز ھست به طور قطع آقای گنج بخش را به انداز

ناقابل . آزادی ھای فردی. وجود دارد که آن ھم البته حل خواھد شد" کوچيک" فقط يک اشکال . راضی خواھد کرد

در . آن را تحديد کرد و زمين زد" انقالب اسالمی"ژيم شاه آزادی ھای فردی و فرھنگی مجاز بود و در ر. است

اگر در بازی .  نو انجاميده استۀواقع اين اسالمی بودن انقالب است که به تحديد آزادی ھای فردی و بستن شکوف

ی است که به سود حکومت شمشير کشيده سياسِی شير يا خط ِ ما اين روايِت اخير خط باشد بی شک روايت شير ھمان

می خواھم . دوران شاه را تخته کرده است" فساد فرھنگی"يعنی اين ارزش ھای اسالمی انقالب است که . است

اقتصاد سياسی حامل يک پيام ۀ بگويم که اين روايت ھا به جز خرده اختالف ھای بی اھميت در حياتی ترين عرص

  .ھستند

مقوالتی از .  بايد به نکات بسيار مھمی پرداخت که فی الجمله در چارچوب اين مقاالت نيستن اين بخش البتهييدر تب

  :اين قبيل که

 جريان اسالمی و ملی از چه تاريخی با جنبش انقالبی توده ھا ھمراه شد و رھبری آن را به دست گرفت، با چه 

:  در اوج انقالب مثالً –اين جريان ۀ اعالم شدمشخص و ۀ گونه پرچم دار شد، برنامچخيری و از چه تاريخی آمد و أت

 یامشخص و اعالم شده ۀ کيد بر اين مھم که جريان فوق ھيچ برنامأ چه بود ، با ت– ]دلو[ تا بھمن]ميزان[مھر

 ئینداشت، مطالبات اساسی مردم زحمت کش در دو قلمرو رفاه اقتصادی و آزادی ھای دموکراتيک بر چه پايه ھا

 اين جريان ۀ جريان تا چه حد و تا کجا اين منافع و مطالبات را نمايندگی می کرد، پيام مداراجوياناستوار بود و اين 

 تا -لمان و فرانسه در گوادالوپ و تضمين صادرات نفت به غربامريکا و انگليس و ا از زبان قطب زاده به سران –

  ....بين المللی اين جريان دامن زد و" مشروعيت"کجا به افزايش نفوذ و 

. اگر با استناد به فاکت مورد ارزيابی واقعی قرار بگيرد به سادگی روايت جريان ملی اسالمی را بالوجه خواھد کرد

و اين نکته را ھم تا يادم نرفته اضافه کنم که حتا مراجعه به آخرين وعده و وعيدھای رھبر گرايش ملی اسالمی در 

می داند و البته ھمين برنامه را نيز به نسيان " برنامه"وق آن را  که جريان ف-)]دلو[ بھمن١٢(بھشت زھرای تھران 

آن جا سخن از رايگان کردن آب و برق و ساختن .  خبری مبنی بر اقتصاد و سياست اسالمی نيست-سپرده است

فھم . سخنانی نيز در خصوص مسايل فرھنگی رفته است البته. مسکن برای مردم و آباد کردن دو دنيا مطرح شده
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ً ۀمين اجتماعی در ھمسايأعظيم تۀ لفه که با وجود شبکؤ ماين  مترقی متعاقب  شمالی ، شروع  اصالحات نسبتا

 در ئی ، وضع مشابه درعراق ؛ در کنار حضور يک جنبش راديکال توده *کودتای پرو شوروی ھا در افغانستان

نفت و محبوبيت رو به افزايش يک کارگری در صنايع و به ويژه صنعت ۀ کارخانه و خيابان، اعتصاب ھای گسترد

کمااين . چرا شعار خدمات اجتماعی رايگان طراحی می شود، چندان دشوار نيست.... گرايش چپ انقالبی در جامعه

که درک اين نکته نيز ساده است که چرا به محض تثبيت بورژوازی جديد نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی کشور در 

نان و کار و مسکن !  آن وعده ھا اتفاقی بود و نه اين سياست ھا کلنگی و تصادفی استنه. دستور کار قرار می گيرد

.   ھيچ ربطی به گرايش ھای ايدئولوژيک حاکم و محکوم ندارد۵٧و آزادی به عنوان مطالبات اصلی انقالب بھمن 

دم يک کشور ھيچ ھمان طور که مسلماِن شيعه، مسيحِی ارتدوکس يا کنفوسيوسی بودن مرام و مسلک و دين مر

 آن ھم نه برای ساکنان شمال - گيرم که محدوديت ھای فرھنگی . ربطی به ماھيت طبقاتی آن يا اين انقالب ندارد

 از يک گرايش ئی ھمان قدر که به تبع اين خوش نشينی امری مرتبط به اقتصاد سياسی است، می تواند رگه ھا- شھر

 گاه و بی گاه در تناقض با پراگماتيسم حاکم قرار می گيرد و به گرايشی که. ايدئولوژيک را نيز نمايندگی کند

  .  و درون طبقاتی ميان طيف ھای مختلف حاکميت دامن می زندئیبلواھای حاشيه 

  .....ادامه دارد

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩٣ ]دلو[دوم بھمن

  

  :يادداشت

ا » الحاتاص«حين صحبت از به اصطالح » قراگوزلو«ھرچند ھمکار عزيز پورتال استاد  ه روس ب سته ب م واب رژي

ً «کاربرد واژۀ  ً «و با در نظرداشت آن که دامن » نسبتا د؛ مگر واقعيت » کشاد«خيلی » نسبتا وده ان است، ياددھانی نم

شاد  ر دامن ک تاريخی افغانستان آن است که رژيم وابسته به روس در زمينۀ اصالحات عملی انجام نداد که حتا در زي

  .ود را پنھان نمايدنسبتاً نيز بتواند خ

 AA-AAادارۀ پورتال


