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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۵ فبروری ٠۶
  

  !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
  بحران جھانی اقتصاد. ۶

  )اختالط طبقاتی! ( در آمد

شود عزيزانی به طرق مختلف با نگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز طی مدتی که اين سلسله مقاالت منتشر می 

بخش مھم اين .  را نيز مطرح کرده اندئی نکات و نظرات انتقادی و امتناعی و ايجابی خود پرسش ھاۀلطف و ارائ

صف بندی ھای سياسی و طبقاتی پيش و پس از انقالب، کنفرانس : مالحظاتی است پيرامون ۀ نکات در برگيرند

سرمايه داری يا پيشا (ادالوپ ، ماھيت طبقاتی جريان ملی اسالمی، مناسبات توليدی حاکم بر ايران پيش از انقالب گو

 مدرنيته، وظايف و اولويت -انقالب، کاستی ھای بحث سنتۀ ، مرحل)سرمايه داری و حتا نيمه فئودال نيمه مستعمره

اجتماعی مدارس دينی و مساجد به ۀ رکس، دخالت شبکچپ، ماھيت دولت موقت، قضايای سينما ۀ ھای مغفول ماند

 ھژمون شدن ملی اسالمی ھا به خصوص بعد ئیسود جريان ملی اسالمی و نقش شاه در تقويت اين جريان ھا، چرا

)  ونس–برژنيسکی  (امريکااز نماز عيد فطر قيطريه، ارتش و امکان کودتا، دو جناح مشھور در سياست خارجی 

 ياد آور شدم ارزيابی جنبه ھای مختلف – نه از سر تواضع –که در بخش نخست اين مقاالت نيز ھمان طور ...... و

روايت و تحليل سوسياليستی .  استیاانقالب بھمن به راستی نيازمند فعاليت مستمِر مطالعاتی و تحقيقاتی تيم ورزيده 

ژی ياست که می تواند به تدوين ستراتيد اھميت موضوعی ؤاين مھم نيست بل که مۀ از انقالب نه فقط نافی گستر

ژی ھای مختلف انجاميده يھمان طور که تحليل انقالب اکتبر به اين صف بندی ھا و سترات. مک کندکسياسی چپ 

 – بی مبالغه – از آن را در اين مجال به ميان نھاده است یاآن چه صاحب اين قلم در يک اثر رقم زده و شمه . است

ھمچنين گفته بودم که به دليل محدوديت وارد مباحث بسيار . ع چيزی است کم تر از ھيچدر قياس با اھميت موضو

اما با توجه به ابرام چند تن از عزيزان در خصوص چيستی نقش دولت موقت و . اساسی بعد از انقالب نخواھم شد

 فقط به –ا جريانی در کار باشد  بی که قصد پلميک با فرد ي– بعد از انقالب امريکاليبراليسم ايرانی و امکان کودتای 

 مستمر است و مباحث معطوف به پست مدرنيسم کم و بيش یااگر چه مدرنيته پروژه . يکی دو نکته اشاره می کنم

به ھذيان مانسته است با اين حال به نظر نگارنده دوران ترقی خواھی ليبراليسم بعد از انجام رسالت تاريخی خود در 

نکشاف سرمايه داری نه فقط به سر آمده است بل که ليبراليسم در ھمه جا تبديل به يک عصر مدرن و روشنگری و ا

ليبراليسم است سخن ۀ واضح است که من از نئوليبراليسم که شکل تطور يافت.  تاريخی شده استۀعنصر بازدارند
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دانش خود ۀ له به اندازو تعدادی مقا" بحران"نمی گويم که اين دومی حکايت ديگری است که  بحِث آن را در کتاب 

اگر ما بر اين نظريم که عصر ما عصر امپرياليسم و به تبع آن دوران انحطاط و زوال و پوسيدگی . باز کرده ام

 نيز تباه  و فاسد است و اين امر ھيچ ربطی به اخالق ئیسرمايه داری است در نتيجه تمام اشکال ايدئولوژی بورژوا

 ۀ با وجود پيشين– امثال تونی بلر –حتا ديديم و ديديد که ليبراليسم ليبرتر . رال نداردفالن و بھمان ليبۀ خوب و پسنديد

چپ و عضويت در حزب کمونيست بريتانيا وقتی به قدرت رسيدند در پيشبرد مبانی ضد انقالبی و ضد کارگری 

اشت و در بھمان انتخابات و در اين که آيت هللا گل زاده غفوری فالن گرايش را د. نئوليبراليسم از تاچر پيشی گرفتند

ھمان طور که وجود آيت هللا خلخالی در . و غيره بود چيزی را ثابت نمی کند و می کند البته" چپ"بھمان ليست 

 که از –در نھضت آزادی " مثبت"ھمان طور که وجود برخی گرايش ھای !  را ثابت می کندئیفالن ليست چيزھا

 بود به ۵٨ ]حمل[فروردين. يد ترقی خواھی ليبراليسم ايرانی نيستؤ م–ند درون شان امثال بيژن جزنی رشد کرد

چند ۀ  که عقلم از مطالع-من جوانی با گرايش مائوئيستی. گمانم که در نزديکی کرج مالقاتی داشتم با ابوذر ورداسبی

سھل است .  کردمبحث ھای ابوذر شده بودم که ھيچ مرزی را احساس نمیۀ  چنان شيفت-کتاب مائو فراتر نمی رفت

تر از " ورکريست "ابوذر . توحيدی او را خالص تر از فھم نازل خود دريافتمۀ بی طبقۀ او و جامع" سوسياليسم "

 آن دوران به ئیاين درجه پوپوليسم و اختالط سياسی خرده بورژوا! کارگر پناھان امروزی چپ ايران بودۀ ھم

ايران و نه ليبراليسم ايرانی به ھيچ عنوان و در ھيچ برھه و از سوی ديگر نه بورژوازی . گی زدودنی نيستساد

 به ماجرای ئیمن در اين زمينه با استناِد حاشيه .(  قابل قياس با بورژوازی و ليبراليسم غرب نيستیازمينه 

 سوم نوشته ام که ۀشمار" کالغ"ۀ مبسوطی در مجلۀ  مقالئیسخنرانی آن استاد جامعه شناس در خصوص مرگ پاشا

 که استنباط من از – نظری بورژوازی است ۀباری اگر ليبراليسم پاي.) عالقه مند می تواند به آن مراجعه کندۀ انندخو

کارگر و چپ را به ھمکاری با اين يا آن جناح سرمايه ۀ  به راستی با کدام حجت می توان طبق–اين قرار است 

و يا حمايت ) عليه دولت موقت (مواضع ضد ليبرالیکلی صحبت می کنم و درجا وارد ۀ فراخواند؟ من از يک مقول

چنانچه فرصتی دست دھد .... در خصوص امکان کودتا پيش از انقالب به نفع شاه يا. از آقای بنی صدر نمی شوم

 در ايران و منطقه را بر اساس امريکا را خواھم گفت اما ھمين قدر اشاره کنم که اگر سياست خارجی یاچند کلمه 

بين المللی و در اين مورد مشخص حفظ امنيت صدور نفت تعريف کنيم و از ضرورت حاکميت ۀ رمايحفظ منافع س

 نکاتی را به خاطر سپرده – و افغانستان و عراق آن زمان –يک دولت ضد چپ در ايران و کنار گوش شوروی 

جمع بندی ساده خواھيم رسيد که آن گاه به اين ... کنتراگيت داشته باشيمۀ باشيم ؛ و تورقی در مقوالت گفته و ناگفت

 ً  کودتا با کدام ابزار؟ ارتشی که در اوج اقتداِر امثال اويسی و خسروداد و ناجی و رحيمی و چرا کودتا؟ و اساسا

پاکروان و بدره ای و فردوست از کم ترين اعتماد به نفس و امکان عملياتی عليه انقالب برخوردار نبود بعد از اعدام 

و در دوران به اصطالح ريکاوری چه گونه می توانست کودتا کند؟ با کدام قدرت و اتوريته و فرمانده ھان خود 

 ۀحمايت داخلی و بين المللی؟ يکی دو تحرک مانند نوژه که گفته می شود با ھمکاری امکانات اطالعاتی ھمساي

// لفه و امکان ؤايطی که سه ممی خواھم بگويم در شر .شمالی لو رفته چيزی شبيه کاريکاتور کودتا بيش نبوده است

انباشت سرمايه و ۀ  و غرب ، دوم تصحيح و ترميم روند مختل شدامريکااول باز نگھداشتن لوله ھای نفت به سوی 

 قصد خودزنی داشته است که به امريکادر دستور کار حاکميت جديد بوده است، مگر // سوم جمع کردن بساط چپ 

يلی و چمبر سپت ١١ يا ]اسد[ مرداد٢٨ از کودتا می شود نگارنده بی درنگ وقتی صحبت. کودتا برودۀ سمت پروژ

باری بگذاريم و بگذريم . البته اندونزی را تداعی می کند و به اقداِم کلنگِی يکی دو سرھنگ مجنون کودتا نمی گويد

  .و به وعده وفا کنيم که قرار نبود به حوادث بعد از انقالب وارد شويم
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  !ن و شکست طبقاتی سوسياليسمبحران اقتصادی جھا

 مختلف عوامل پيش نوشته در تحليل انقالب بھمن حائز اھميت ھستند اما اگر ۀواضح است که با لحاظ کرد درج

گِی مستقيم ندارد؛ بستسازمان ھا و احزاب و محافِل روشنفکری ۀ انقالب موش کور تاريخ است، اگر انقالب به اراد

ثر و ناشی از شيفت يک بحران اقتصادی ساختاری به سمت بحران سياسی و به أ متالجرم بايد گفت انقالب اجتماعی

سابق حکومت ۀ  نتوانند به شيوئیدر اين تعبير لنين که باال.  شرايط انقالبی است– يا به وجود آوردن –وجود آمدن 

اين دو عامل . ی موجود استو فاکت ھای متعددھا نی ھای نيز نتوانند به زندگی خود ادامه دھند واقعيت ئيکنند و پا

ضامن پيروزی ) حزب کارگران انقالبی(البته در کنار وجود ضروری و حياتی و بی تخفيف يک تشکيالت انقالبی 

انقالب سياسی يعنی خلع يد سياسی از بورژوازی و کسب قدرت سياسی و نگفته پيداست و . انقالب سياسی است

دون ورود به فاز انقالب اقتصادی و انتقال طبقاتی در نھايت محکوم  شوروی فراروی ماست که اين انقالب بۀتجرب

 اين عوامل منطبق نشدند و دليل شکست انقالب و بازگشت ۀبه اين اعتبار در انقالب بھمن ھم. به شکست است

بر از بورژوازی روسيه خلع يد وھمان طور که در انقالب اکت. بورژوازی را در ھمين ماجرا بايد سراغ گرفت

تصادی نشد و آن بورژوازی به محض تجديد آرايش سياسی و ترميم سازمان طبقاتی خود به قدرت سياسی اق

پنجاه و ۀ ايران از ابتدای دھۀ  که جامع– و حتا تحليل گران راست نيز بر ھمين باور ھستند –شکی نيست . برگشت

يک پای بحران اقتصادی ايران در ھمين .   جديد شده استۀروشن تر بگويم بعد از افزايش بھای نفت وارد يک برھ

 شيفت توليدی سرمايه داری جھانی فرو تغييرزمين ريشه دوانده است و پای ديگر آن در بحران اقتصادی جھان و 

د سياسی چين شکل اشيائوپينگ در اقتص گدنبه جز تحوالت ارتجاعی که با عروج جريان ھواکوفنگ و . رفته است

 واقعيت اين است که در اين برھه تمام اقتصادھای بزرگ جھانی - به آن اشاره کردم و در بخش پيشين–بسته است 

ً امريکادو اقتصاد برتر جھان يعنی انگلستان و . توليد اجتماعی شده اندۀ وارد دوران جديدی از شيو  ھمزمان با  دقيقا

 کارگر واپسين ۀدر ميان بھت و حيرت طبق. انقالب بھمن عصر جديد تاچريسم و ريگانيسم را شروع کرده اند

ً " سوسياليسم"دژھای   ناموجود در حال فروپاشی است و ارتجاعی ترين گرايش سياسی تاريخ روسيه با يلتسين واقعا

ی اروپا به روغن سوزی افتاده است و حتا به لحاظ نظری سوسيال دموکراس. ی را آغاز کرده استئدوران تباھی ھا

بيست در ۀ شاگردان مکتب شيکاگو درس خود را با نمر. نيز دفاع از سوسياليسم و دولت رفاه دشوار شده است

 که تعميق بحران امکان – مانند دوراِن اينِک ما –روزگاری فرا می رسد . يلی پاس کرده اندچآزمايشگاه خونی 

ھفتاد ۀ  تقويت می کند و کورسوی امثال سيريزای يونان و پودموس اسپانيا را زنده می کند اما بحران دھانقالب را

سال بد سال باد سالی که غرور "به قول شاملو ! دوران شکست. يک سره رو به دنيای سياه و تباھی دھان گشوده بود

ما که اون جا بوديم و  "آن ھم با اين استدالل که. دند که انبوه انبوه فعاالن چپ به راست غلتيئیو سال ھا"  کردئیگدا

معدودی از کمونيست ھای شريف در سنگر دفاع از سوسياليسم باقی . اسم رمز شوروی بود" اونجا" و " ديديم 

اين شکست به تمامی . واضح است که کمونيسم از لحاظ نظری شکست نخورده بود. ماندند و تا آخرين گلوله جنگيدند

بعد از عروج . کارگر سنگر به سنگر عقب نشسته استۀ ھفتاد تا کنون طبقۀ دھۀ از ميان. طبقاتی بود ۀدر عرص

 در روسيه؛ ديگر دليلی ئیتاچريسم و ريگانيسم و دنگ شيائوپيسم و قدرت گيری خبيث ترين گرايش ھای مافيا

  .کند" عنايت" به کارگران ئینداشت که دولت رفاه اروپا

  

   و شکست طبقاتی سوسياليسمبحران اقتصاد جھانی
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 پس از افزايش و – و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سياسی ايران –در سطح جھانی بحران ساختاری اقتصادی 

اين بحران جھانی از درون رشد سريع اضافه توليد و انباشت و پيش رفت تکنولوژی و . کاھش قيمت نفت آغاز شد

  سرمايه داری ۀدر مراکز رشد يافت. ش نزولی نرخ سود شکل بسته بودگسترش جھانی سرمايه و متعاقب آن کاھ

 و اروپای غربی پيش از آن که سرمايه داران امريکاثابت کارخانه ھا و به طور متعين در ۀ پيش از بازگشت سرماي

ع تازه کارخانه ھای جديد در جوامۀ بتوانند از طريق کسب سود ھزينه ھای خود را پوشش دھند با رقابت فزايند

 –انباشِت بدون بازگشت به توليِد حجم عظيمی از درآمدھای نفتی .  و چين و تايوان مواجه شدندورياکۀ صنعتی شد

 به موج سرمايه گذاری ھای عظيم و گاه غير امريکا در اروپا و -  بود١٩٧٣که حاصل جھش قيمت نفت در سال 

 ۀ سطح بدھی اين کشورھا را در دھئیچنين برنامه ھا. منجر شد" جھان سوم"معقوالنه در برنامه ھای تسليحاتی 

بدين ترتيب بود که برتون وودز برای مديريت اين بدھی ھا از در اعمال برنامه  . به نحو وحشتناکی افزايش داد٨٠

 ناتوان بود ئیمن در ادامه توضيح خواھم داد که چرا شاه از اجرای چنين برنامه ھا. ھای تعديل ساختاری وارد شد

اقتصاددانان ) ١٩۴۵ - ١٩٧۵( اقتصادی پس از جنگ ئی فی الحال به اين نکته اشاره می کنم که در دوران شکوفااما

ل بازار و سامان دھی وجناح چپ و سنتريسِت بورژوازی ادعا می کردند به اعتبار دخالت دولت در ھدايت و کنتر

وئلسون حتا از اين ھم فراتر رفت و ناگھان سام. توليد عوارض بحران ھای سيکليک و ساختاری خاتمه يافته است

." ل است و حتا در عمل ديگر وجود نداردو تحت کنتراز اين پس سيکل بحران اقتصادی کامالً " کشف کرد که 

خره ؤروز با کينز و امروز با پيکتی عليه مارکس شوريده و مشغول مقدمه و مبرخی ديگر از اين جماعت که دي

دخالت " عکسه اب پريدند و به ياد آوردند که گويا فون ھايِک اعظم فرموده بودند نخير بنويسی ھستند ناگھان از خو

دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصادی بوده است و تنھا بازار آزاد و خصوصی سازی ظرفيت ھای 

سفانه أ مت–فر اين آقايان در اين يارگيری نفر به ن." اجتماعی توليد است که می تواند رشد اقتصادی را تضمين کند

فراد جديدی را بدون در نظر گرفتن قوانين مسابقه به زمين فرستادند ا –آقا ھستند " تئوريسن ھای محترم"اکثر اين 

تافلر و مشوق مالی اش . به دانشکده ھای مديريت دولتی و بازرگانی نيز راه پيدا کند!" کوچک زيباست "ۀتا نظري

 ۀدانشکده ھای مديريت وطنی را سرازير کرده اند در تمام اين مدت مدين" استادان "جناب ال گور که آب دھان 

رانت ۀ ھای شان به پشتوان" کتاب"که " استادانی"فول ا. ی فاضالن وطنی بوده اند" دنيای قشنگ و نو" ۀ فاضل

بی ھوده . و می رسدحمايت شورای عالی انقالب فرھنگی و دانشگاه آزاد اسالمی به چاپ صد و چندم چاپيدن دانشج

نيست که توان معکوس اين آقايان درک ساده ترين قوانين متناقض حاکم بر اقتصاد سياسی سرمايه داری را برای 

  .شان پيچيده کرده است

  

  دوران تباھی

 ھفتاد ھواخواھان ريچارد نيکسون نه فقط طراحی کميسيون سه جانبه را توطئه می دانستند بل که حتا ۀدر ابتدای دھ

 شان قلمداد می امريکائی و شريکان دموکرات ئیاجرای واترگيت را نيز برآيند تحديد منافع تراست ھای اروپام

فراملی با جريان واترگيت تنھا کافی ۀ صرف نظر از ارتباط معنادار يا مستقيم سرماي"به قول جف فريدن . کردند

نقش داشتند يا نه زمانی که او تلوتلو خوران از است گفته شود سرمايه گذاران بين المللی خواه در حذف نيکسون 

حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما . بغل کيسينجر به بيرون کاخ سفيد پرتاب می شد نفس راحتی کشيدند

 سال ھای ئی به مقام معاونت پرزيدنت فورد پايان نھا١٩٧۴ت گ ا١٩د و انتصاب نلسون راکفلر در معقول تر بو

به ويژه با . به طور وسيعی احساس می شد که حزب جمھوری خواه مرده است.  جديد بودئیگراپرتالطم حمايت 
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 بود که امپرياليست ئیروندھاۀ  علنی مدافع ھمیا که به گونه –احتمال پيروزی رونالد ريگان در کنوانسيون حزبی 

د که کميسيون در پيروزی کارتر  نشانه ھای زيادی به چشم می خور–ھای فراملی کوشيده بودند از ميان بر دارند 

سياست خارجی رنج ۀ حزب دموکرات اما در درون خود از تناقض ھای متعدد به ويژه در عرص." نقش داشته است

زمانی که افغانستان از دست رفت بدون آن که . می برد و ھمين امر روند جھانی سازی سرمايه را مختل می کرد

 و زمانی که ماجرای گروگان -  بود امريکا و شکايت شاه از همھم ترين گل و اين امر –ثری صورت گيرد ؤاقدام م

.  را ناامن کردند فشار نئوکنسرواتيست ھا بيشتر شدامريکا روز گذشت و ساندی نيست ھا حياط خلوت ۴٠٠ھا از 

 فارلين به از سفر مک) الحيات(لبنانی ۀ  بادم زمينی بازگشته بود و يک روزنامۀ تنھا زمانی که کارتر به مزرع

 از واريز مقاديری پول به حساب ضد انقالبيون کنترا به گوش می رسيد و ئیتھران پرده برداشته بود و زمزمه ھا

موقت تھران يک خبر سوخته را با حرارت نقل می کرد بار ديگر توجه فضوالن تاريخ به سوراخ کليد ۀ امام جمع

نماد اين حمايت مقدماتی . رژوازی جھانی حمايت می شدگان بو نخبۀجنگ ستارگان ريگان از سوی ھم. جلب شد

مالقات با . روابط بين الملل شکل بسته بودۀ  در عرصیاپيمان ھای نانوشته . در تحريم المپيک مسکو ديده شد

 برای پس زدن دولت ناکارآمدی بود که وظايف دوران گذار را به درستی نمی یابرژينسکی در الجزاير بھانه 

جديدی ۀ ت حاکمأکم و بيش در تمام جھان سرمايه داری اصلی ھي!  ھای کمر بند سبز کم تر می شدسوراخ. دانست

 بالفاصله – بعد از کودتای نئوليبرالی پينوشه –يلی چرشد اقتصادی . به قدرت رسيده بودل بحران ومتناسب با کنتر

 سرھنگی نائل ۀ سرعت از شيکاگو به درجشاگردان قد و نيم قد فريدمن با. به يک الگوی تمام عيار تبديل شده بود

حزب فرتوت رويزيونيست شوروی از پا در آمده .  شفا به دست به اين سو و آن سو گسيل می شدندۀمی آمدند و نسخ

مشت آھنين تاچر بر مالج اتحاديه ھای کارگری فرود آمده بود و جامعه پذيری و تشکل را نابود کرده . بود

اعضای  ششلول بند ارکستر مونت پله رن !" تنھا فرد است که مھم است. جود نداردچيزی به نام جامعه و."بود

 را اعالم می کردند و از – ئیلبانياا از روسی و چينی تا –سوئيس از يک سو مرگ انواع نحله ھای سوسياليستی 

اقعی ھمچون حقوق اھداف مبھم و غير وۀ بايد بحث دربار: "جرج کنان را سند می زدند که ۀ سوی ديگر اين آموز

چه بخواھيم موقعيت موجود را ن جامعه را کنار بگذاريم و چنانبشر، ارتقای سطح زندگی مردم و دموکراتيزه کرد

حفظ کنيم بايد با آن از طريق کاربرد عريان اھرم قدرت رفتار کنيم و با شعارھای ايده آليستی مانند نوع دوستی و 

نشانه ھای ۀ ھم. اين جا فقط گريز از نوع دوستی مطرح نبود."  ديمنيکوکاری جھانی دست و پای خود را نبن

رکود ! شود" نو و قشنگ"بدون زدن مسکو اين جھان نمی توانست  .ھدف قرار گرفته بود" بشردوستان ژنده پوش"

فی  مانند آندره پوف برای ناديده انگاشتن اين سند مھم انسان دوستی کائیدوران برژنف و رخوت و خواب فسيل ھا

و دست در دستان مشاوران " کمونيسم"پيروزی بر ۀ بوريس يلتسين مست از باد. ميدان سرخ بايد فتح می شد. نبود

ياران مائو يکی پس از ديگری . ميدان سرخ را اشغال کرد و محفل گنادی يانايف را در ھم کوبيد" . ان. ان.سی"

ن وودز در معرض يک جنگ ھولناک داخلی واقع شد يوگسالوی تيتو با نيرنگ کثيف برتو. محاکمه و محکوم شدند

به نمايندگی . نيز از اين ضربه بی نصيب نماند" سوسياليستی "تا رقيق ترين شکل مشارکت بازار در تعاونی ھای 

واتسالو ھاول و کوندرا به مردان دلنشين سياست و . از واتيکان لخ والسا به رھبری کارگران گدانسک برگزيده شد

  !دوران ديگری از تباھی آغاز شد..... صر تبديل شدند وادبيات معا

  ......ارزيابی انقالب ايران تنھا بر بستر چنين جھانی ممکن است

  !ادامه دارد
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