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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١۵ جنوری ٣٠
  

  !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
   مدرنيته تا اوضاع منطقه–از سنت . ۵

  

   مدرنيته–سنت 

ب بھمن روايتی است که مبنای نظری خود را به يک مفھوم از ماکس وبر وام يکی ديگر از تحليل ھای رايج از انقال

چنين روايتی در ميان طيف ھای مختلف سياسی ايران .  مدرنيته است-می گيرد و مبتنی بر نقد تعارض ھای سنت 

 – خيراً ھای ا" چپ"از سلطنت طلبان و جمھوری خواھان و اصالح طلبان بگيريد تا . ھواخواھان پروپاقرصی دارد

يک شق اين روايت، مدرنيزاسيون ايران را به سبب وارداتی بودن آن در زمان !  دموکرات شده–بعد از شوروی 

اعليحضرت ناقص و از باال و نيمه کاره می داند و برای تکميل اين پروژه ھنوز ھم تکميل يا انکشاف سرمايه داری 

 ئیتی و ملی و جنسيتی و بارز کردن کش مکش ھای حاشيه تکيه به تعارضات قومی و ھوي. مدرن را دنبال می کند

جناح چپ اين گرايش . از تکيه گاه ھای اين گرايش است)  سرمايه- کار(سرمايه داری ۀ به جای تضاد اصلی جامع

و گمانش بر اين پايه است که به روايت ھای جديدی ! نقد می کند" ھويت جنسی سرمايه"ۀ بورژوازی را ھم از زاوي

" مدرنيزاسيون"ۀ اين گرايش به پروژۀ طيف راسِت درس خواند. سرمايه داری رسيده است"  اقتصاد سياسینقد"از 

ايران را اليق آن مدرنيزاسيون " بی فرھنگ و نمک نشناس"پر شتاب اعليحضرت گير می دھد و از يک سو مردم 

، اسالمی بود و چون انقالب از سوی ]دلو[نمی داند و از سوی ديگر اين گونه وانمود می کند که چون انقالب بھمن

ی رھبری می شد؛ در نتيجه اھداف انقالب نيز چيزی نبود جز پس زدن ئروحانيان و مذھبيان و چپ ھای روستا

ھمين جا و تا يادم نرفته بگويم که . در ايران حاکم شده بود" تمدن بزرگ"دست آوردھای مدرنی که به اعتبار 

 ھستند که در تيره ترين دروان تاريخی استبداد سلطنتی از روستای ئیرفقا" ئیچپ روستا"منظور حضرات از 

سياھکل تا خيابان ھای تھران را بر سرمايه داری تنگ و نا امن کردند و حاال آدم ھای فرومايه با استناد لوس به نقل 

ادن به نعمات يله ند! می خوانند" چپ پرو روس"و  " ئیروستا" را ءقول ھای نامربوط از گرامشی آن رفقا

اين روايت را می توان در حياط خلوت " روشنفکران دينیِ " !است البته" نقدی"مريکا نام ديگر چنين اامپرياليسم 

بازگشت به خويشتِن خويش و پرھيز از غرب " ۀ نظري" که ئیجا. سيد قطب پيدا کرد" نظريه پردازی ھای"

رديد فرموله می شد و شکل ناشيانه و بازاری آن از سوی احمد ف" غربزدگی"در قالب بحث ھای سست " نجس"

ارشاد در قالب درس ھای اسالم شناسی علی شريعتی به بازتوليد ۀ توسط  جالل آل احمد به بازار می آمد و در حسيني
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معلوم است ديگه وقتی شاه تقويم اسالمی را باستانی می کند و چادر از سر زنان می ربايد و مينی ژوپ ! می رسيد

 شکوفه نو و عرق خوری و فسق و فجور را ترويج می دھد خب به غيرت مردم سنتی و مذھبی بر می خورد ۀو کاف

کشوری که ھنوز جسد شيخ فضل هللا ! آن ھم در يک کشور اسالمی! کشف حجاب که اجباری نمی شود! ديگه البد

دھای استعماری اش را کت و کشوری که تمام قرار دا. نوری توسط مشروطه خواھان سکوالر بر دار آويزان است

اين ھا جان .  کرده بودند و پای ھيچ کدام از اين قرارداد ھا امضای يک روحانی نبودءشلواری ھای غربزده امضا

البته استاد به ما نمی گفت وقتی که روحانيان در مصدر قدرت . شريعتی بود" استاد"ھای " نظريه پردازی"ۀ ماي

 اگر به جای آقای دکتر ظريف  کنند و حاال مثالً ءيک دولت استعمارگر قرار داد امضانبودند چه گونه می توانستند با 

س جمھوِر ئي منعقد شود چه فرقی می کند؟ امضای آقای رفسنجانِی رئی حجت االسالم دعاقرار دادی به امضای مثالً 

يم تا سطحی بودن بخشی س جمھور مکال چه فرقی می کند؟ اين ھا را می گوئيمعمم با امضای آقای احمدی نژاد ر

  . مدرنيته را گفته باشم–از روايت ھای سنت 

مخالفت .  جناح سلطنت طلب اين روايت از منظر ديگری و با ھمين استنادات مشابه راوی تعليل انقالب است

 ١۵  و متعاقب آن قيام - که کشور را به سوی مدرنيزاسيون رھنمون شد–روحانيان با اصالحات ارضی شاھنشاھی 

.  اين روايت استی منشا-  که به طور مشخص از سوی ائتالف بازار و حوزه پی گرفته شد - رداد در قم و ورامين خ

مک رسانی به گسترش نھادھای مذھبی نکاتی را خواھم کمن در خصوص گرايش ھای مذھبی و حتا خرافی شاه و 

ی با سلطنت طلبان چند ضلع مشترک رخان حاکميت کنونؤ چنين روايتی متبيينگفت اما جالب اين جاست که در 

از نويسندگان ھزاران عنوان کتاب قطور در .  پخش شده اندیاراويان قيام عليه مدرنيته در سطح گسترده . دارند

 و گرايش ءمرکز اسناد انقالب اسالمی تا ميراث داران داريوش ھمايون و از آن جا به سوی آقای علمداری و شرکا

نويسان نشريات نئوليبرال داخلی که بازار گرمی شان باز و بستن روزنامه " مقاله "ا ھای متنوع جمھوری خواه ت

  !ھای کارگزارانی است

  

  !اوضاع بحرانی منطقه

عالوه بر نکاتی که در بخش اصلی اين مباحث در خصوص شيفت بحراِن اقتصادی به سمت يک بحران سياسی و 

است که تفسير به ھم خوردن اوضاع سياسِی منطقه در تحليل شکل بندی شرايط انقالبی خواھم گفت، واقعيت اين 

 از اين ئیمن در اين بخش خواھم کوشيد به ايجاز تمام سرفصل ھا.  برخوردار استیاانقالب از اھميت ويژه 

و )  چين- شوروی- مريکاا(ھفتاد ميالدی ھر سه بلوک قدرتمند جھانی ۀ به گواھی فاکت در دھ. تحوالت را باز کنم

ثير خود را در بازتوليد نظام أ تیاات به نحو ھمه جانبه تغييراين . ان درگير يک سلسله تحوالت مھم بودنداقمارش

ثير بحران أبه ت. ايران نيز از اين تقسيم جھان امپرياليستی برکنار نبود. امنيتی و تقسيم مجدد جھان نشان می داد

 پنجاه ايران خواھم پرداخت اما درجا ۀ بر تحوالت دھ) بن بست دولت رفاه و عروج نئوليبراليسم ( اقتصاد جھانی 

 يک گرايش به راست آشکار در حزب کمونيست چين و ،می خواھم به اين نکته اشاره کنم که از اواسط اين دھه

عروج کرد )  شيائوپينگ–گرايش ھواکوفنگ ( جريان راست ١٩٧٨در سال . مريکا شکل گرفتاچرخش به سمت 

 فاصله گرفت و وارد – مدل سرمايه داری دولتی شوروی –از سيستم برنامه ريزی متمرکز و اقتصاد سياسی چين 

 دوران درخشان مائو و جھت گيری به سمت ئیبه اصطالح رفرمی شد که ھدفش سلب مالکيت از کمون ھای روستا

مبر دس(زب کمونيست يازدھم حۀ اين روند از پلنوم سوم کنگر. استثمار شديِد نيروی کار بودۀ صنعتی سازی به شيو

 بر ئیدر اين برھه اصالحات روستا. تکميل شد) ١٩٨۴بر واکت ( دوازدھمۀ شروع و در پلنوم سوم کنگر) ١٩٧٨
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 بزرگ در دستور ئیمحور عقد قرارداد ھای توليدی با ھدف رشد کارگاه ھای کوچک و ايجاد خانوارھای روستا

رفرم اقتصادی شھری شامل . و صاحبان اين بنگاه ھا اعطا شداختيارات فراوانی به مقامات محلی . کار قرار گرفت

ارتقای بھره وری و سوددھی بنگاه ھا مشتمل بر بنگاه ھای توليدی، بازاريابی، توزيع، برنامه ريزی ماليات، امور 

شيفت اقتصاد چين به سوی يک اقتصاد . مواد و مصالح بودۀ مالی، قيمت ھا، دستمزدھا، بازرگانی خارجی و عرض

گرچه اوضاع . سياسی کاپيتاليستی و ورود به بازار رقابت امپرياليستی از ھمين برھه و در اين چارچوب انجام شد

اقتصاد سياسی ترکيه با وضع چين قياس پذير نيست اما جالب اين که کم و بيش ھمين الگوھا در اقتصاد ترکيه نيز 

 برنامه ريزی متمرکز را کنار گذاشته بود در ١٩۵٠ۀ ترکيه که از طريق حزب دموکرات در دھ. مشق شده است

در قانون اساسی " سازمان دولتی برنامه ريزی" اين برنامه ريزی تحت عنوان . ديگری شدۀ  وارد برھ١٩۶١سال 

اری ھای ذل سياست گواين سازمان تھيه و تنظيم برنامه ھای بلند و ميان مدت و کنترۀ وظيف. ترکيه آمده بود

 در بخش عمومی – که زير نظر نخست وزير کار می کرد –اری ھای اين سازمان ذای ھدف گاجر.  اقتصادی بود

 و ھم زمان با شروع بحران اقتصادی در جھان اوضاع اقتصادی سياسی ترکيه نيز به ١٩٧٠از سال . الزامی بود

تقويت بخش خصوصی و ارتقای صادرات و ) چھارم ۀ برنام(  بسيار جالب اين که در اين مدت ۀ نکت. تالطم در آمد

 چنان که –ارتباط اين مبحث با انقالب ايران . سرمايه گذاری در بخش ھای کاربر با بازده سريع عملياتی شده است

 اين است که به يک تعبيِر مشروط علت غرق شدن شاه در بحران اقتصادی سياسی اواسط  اين دھه –خواھم گفت 

با تمکيِن به ھنگام به ) ١٩٨٩ -١٩٨۵( پنجم ترکيه ۀ پنج سالۀ باری برنام. ن کشتی نجات بودوارد نشدن به اي

 برنامه ١٩٨٠چنان که دانسته است تا سال . سياست ھای تعديل ساختاری و تسليم به نھادھای برتون وودز محقق شد

ن برھه سھم دولت از نظام بانکی ھای اقتصادی ترکيه کم تر معطوف رقابت در بازارھای اقتصاد جھانی بود در اي

غالب بانک ھای تجاری ترکيه به اعتبار تحديد قوانين بانکی بدون ترس از رقابت و با .  درصد بود۵۵بيش از 

از اين برھه به بعد است .  انحصاری از امکانات داخلی اقتصادی حداکثر سود را از بازار داخلی می بردندۀاستفاد

تعديل ساختاری در مسير ۀ برنام. ر به متن بازارھای اقتصاد جھانی خيز بر می دارندکه بانک ھای مشھور اين کشو

در اين . ژی رقابت در بازارھای خارجی اقتصاد ترکيه را در اقتصاد سرمايه داری غرب ادغام کرديافزايش سترات

 بازار سھام و ۀ توسع وئیبرنامه ھای اعتباری مستقيم و مقررات زداۀ ل نرخ بھره و کاھش عمدوبرھه حذف کنتر

  . گسترش بانک ھای خصوصی عملياتی شدۀ اوراق قرضه به گون

بورژوازی ملی عزيز و صاحب صنايع "لفه ھا به معنای ھمراھی نگارنده با ؤالزم به ذکر نيست که طرح اين م

زعبالت تاريخ اين خ" سوسياليسم"چنان که جماعتی تحت عنوان . غيره  نيست...." داخلی و دفاع از توليد ملی و

توليد سرمايه داری ۀ ی است که در شيوتغييرطرح اين مباحث برای نشان دادن . منقضی را در ايران بلغور می کنند

شکل گرفته است و سرمايه داری را وارد دوران جديدی کرده است که ما از آن تحت عنوان نئوليبراليسم ياد می 

 ھيچ وجه مشترکی با نقدھای -خالف تصور معيوب جماعتی ساده لوح–توليد سرمايه داری نيز ۀ نقد اين شيو. کنيم

 -١٩٩٠( ششم ۀ باری در اين برھه و به ويژه در متن برنام. امثال استيگليتز و کروگمن و کينزين ھای ديگر ندارد

نسته  ما،يلِی پينوشهچنمودارھای اقتصادی ترکيه نعل به نعل به اوضاع اقتصادی چيِن دنگ شيائوپينگ و ) ١٩٩۵

 درصد ١۵صادرات .  درصد است١١اری بخش خصوصی ذ درصدی رشد سرمايه گ٧در برابر رشد توليد . است

 درصد افزون نباشد اما به دليل وام ھای ١۵ھر چند در اين برنامه مقرر شده بود که نرخ تورم از . رشد کرده است

  .شده استسخاوتمندانه و با برکت خارجی  کشور با بحران تراز پرداخت مواجه 
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روايت خود از انقالب ۀ  روی نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی چين و ترکيه انگشت نھادم تا ھنگام ارائمن عمداً 

به عبارت ديگر می خواھم نشان دھم . بھمن ؛ تحليل بحران اقتصادی ايران منتزع از اوضاع جھانی و منطقه نباشد

 نفت نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی به شاه ديکته می شد ای بسا  و متعاقب افزايش بھای۵٣که اگر از ابتدای سال 

 ديگر به جز انقالب منتقل شده یابحران اقتصادی ايران در متن يک پاسخ کاپيتاليستی مطلوب و روزآمد به نقطه 

  .به اين موضوع برخواھم گشت. بود

  

  کودتای افغانستان

. سيس شدأايران منحل شدند و حزب رستاخيز ت" زب سياسیح" دو ١٣۵٣ ]حوت[ اسفند١١می دانيم که در تاريخ 

اعليحضرت به يمن پول ھای نفت و متکی به .  دوران سرمستی شاه و دربار و ساواک است١٣۵۵اين برھه تا سال 

اوضاع کشور کم و بيش به اين . ساخته بود"  امنۀجزير"قدرت سرکوب ساواک کفش مخالفان را جفت کرده و يک 

رژيم شاه از يک . مريکا شداکارتر رئيس جمھور ) ١٣۵۵(ت تا در ابتدای شروع بحران اقتصادی شکل ادامه داش

 مواجه بود و از سوی ديگر از اعتماد به نفس ئیسو با فشاِر روزافزون بحران اقتصادی و گسترش نارضايتی توده 

ثر اين فشار دوگانه در فروردين بر ا. الزم برای مقاومت در برابر خواست تعديل فضای سياسی کشور بی بھره بود

دو ماه بعد اعتراضات حاشيه نشينان پايتخت سپھر سياسی کشور را .  گروھی از زندانيان سياسی آزاد شدند١٣۵۶

 –ونس ( مريکا ادر شرايطی که اختالف ميان دو نگرش متفاوت در سياست خارجی .  کردیاوارد دوران تازه 

 ادامه داشت، حزب دموکراتيک خلق افغانستان دست به ءران ايران در خفا مديريت بحۀ پيرامون نحو) برژينسکی

 که به طور مشخص و - اين حزب . يک کودتای بسيار مھم و سرنوشت ساز زد و اوضاع منطقه را به ھم ريخت

 به محض کسب قدرت سياسی يک سلسله رفرم ھای –تحت رھبری نور محمد تره کی يک جريان پروشوروی بود 

اصالحات ارضی گسترده و گسترش آزادی ھای دموکراتيک و ارتقای حقوق زنان و . ر پيش گرفترا د" چپ"

ثير گذارتر در أاما از اين ھا ت. *ترميم حفره ھای عميِق آموزش و پرورش و بھداشت و درمان از اين جمله بود

  .تحوالت منطقه خزيدن سريع افغانستان به آغوش بلوک شوروی بود

ی کرد با برژنف دوست است و با پادگورنی روابط حسنه دارد اما واقعيت اين است که روحيه و  شاه اگرچه ادعا م

شاه نه فقط . خلق وخو و سياست به شدت ضد کمونيستی اش او را در برابر بلوک شوروی آسيب پذير نشان می داد

در حالی که بحران . دکمونيست ھا نيز می ترسيۀ ضد کمونيست ترين حاکم کل خاورميانه بود بل که از ساي

کنار گوش شاه سبز شده بود ترسيم تعلل " کمونيستی" اقتصادی باال گرفته بود و در شرايطی که ناگھان يک دولت 

ھم چنين ترسيم چيستی اين مھم که چرا . در تصميم سازی و تزلزل در تعادِل سياسی روانی شاه چندان دشوار نيست

و محکم کنار جريان ملی اسالمی ل انقالب ايران قرص واد در متن کنترمريکا ترجيح دادر چنان شرايطی دولت 

از ) از جمله بی بی سی( برتر ۀ حمايت رسان. کمربند سبز بر بستر اين اوضاع دوخته شد. ايستد بسيار ساده استب

دآمده در از يک سو جريان اسالمی از زبان قطب زاده به سران گر. اين جريان نيز با ھمين توضيح قابل فھم است

گوادالوپ پيام داده بود که صدور نفت به غرب را تضمين خواھد کرد و از سوی ديگر سياست کمونيسم ستيزی 

 در آن شرايط اين آلترناتيو مطلقاً . مريکا و متحدانش راه پيشروی ھرگونه آلترناتيو غير اسالمی را سد می کردا

! چپ متمايل به سوسياليسم خلقی و راست مذھبی.  فعال بودبيرون از حکومت شاه فقط دو آلترناتيو. ليبرالی نبود

  .دوران ليبرال ھا ھمان زمان و پيش از حضور شاھپور بختيار سپری شده بود

  .....ادامه دارد
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  :يادداشت

نچه را ديگران از اصالحات ھمان طوری که در قسمت چھارم اين سلسله مقاله طی يادداشت مختصری نگاشتيم، آ

نام نھاد نوکران روس به گوش شان رسيده، در واقعيت امر گذشته از آن که در کل روی کاغذ باقی ماندند و اساساً 

فرمان -  عقب مانده اشبه شدتامکان تطبيق نيافتند، آن قسمتی که امکان تطبيق ھم يافت بر مبنای ماھيت ارتجاعی و 

  . کمترين تغيير مثبتی را در زندگانی مردم افغانستان به وجود نياورد-٨فرمان شماره  - و وابسته سازش-٧شماره 

چرا چنين به قضيه برخورد می نمايد، بيشتر » قراگوزلو«واما اين که دانشمند متبحری چون ھمکار گرامی ما آقای 

 منظور از ما - ماستشان باشد، متوجهخود از آن که مسؤوليت عدم اطالع درست آنھا از قضايا متوجه شخص 

 که در تمام اين مدت، يکی از وظايف اساسی ما را که افشای ماھيت رژيم -نيروھای انقالبی و پيشرو افغانستان است

برده ساز نوکران روس بود، از لحاظ ايدئولوژيک انجام نداده ايم تا حد اقل دست نزديکترين دوستان مردم ما را از 

  .وريک و سياسی گرفته باشيملغزيدن به خطا ھای دھشتناک تئ

، بدان وسيله به جھانيان ثابت نمائيم که جانبازان مردم افغانستان يعنی به اميد روزی که به انجام اين امر توفيق يافته

آنھائی که در تقابل با حاکميت مزدوران روس جانباختند، خيزش و جانبازی شان را بر مبنای وجدان انقالبی شان 

  .يت با به اصطالح اصالحات رژيم کودتاانجام دادند نه ضد

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  

 

 


