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  داکتر محمد قراگوزلو

   ٢٠١٧ فبروری ١٢
  

 !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
  !از پادگان جمشيديه تا مستمری بگيری. ١٠

  

  !مرگ کسب و کار من است. الف

ی از اِه مقاالت که اينک دھمين و آخرين بخش آن به شکل اشارتی ابتر منتشر می شود، گويای گوشه اين مجموع

 چنان که –ِساختار و متدولوژی اين مجموعه .  است۵٧مطالعات و تحقيقات نگارنده در زمينه ھای مختلف انقالب بھمن 

شکل بسته و رئوس آن در دو کتاب " ياسی نئوليبرالنقد اقتصاد س"ۀ نظريۀ ابعاد برجستۀ  بر پاي-از عنوانش نيز پيداست

در پايان نيز خاطرات خطيری از حوادث دوران .  آب بندی شده است"امکان فروپاشی سرمايه داری" و "بحران"

بخشی از اين خاطرات در کتاب .  نقل شده است۵٨ ]جوزا[ تا خرداد۵۶ ]ثور[ از ارديبھشت–پيش و پس از انقالب 

 به خصوص –و بخش مبسوط آن .  منتشر شده است-  از انتشارات آلفابت ماکسيمای استکھلم– "در بادپرستو "داستانی 

گی تسخير پادگان جمشيديه و حضور فرھاد مصباحی تا گون و چ]دلو[ بھمن٢١حوادث روزھای انقالب از شب 

ه من فقط به تيتر آن رخنمودھا در انتھای اين مقال.  مکتوم مانده است- و آخرين مالقات با فرھاد۵٨اواخراردی بھشت

باشد مگر فراغتی دست دھد بيرون از اين دنيای پر آشوب آن . فقط اشاره. بدون ورود به جزئيات اشاره خواھم کرد

به دستان گفته اند " ی در ميان نيست از آن گونه افشاگری ھا کهاگرچه سرسربسته !! چھار ماه و چند روز کتابت شود

  !"بر سر بازار دگر

ِ بر اساس ارزيابی منافع ً صرفا- یا و فراگرد فکری و سياسی ھر تنابنده –ی ا منظر سوسياليست ھا  تحليل ھر پديده از ِ
در اين چارچوب می توان برنامه و موضع ھر فرد و سازمان آگاه و مطلعی را در قالب دفاع از . طبقاتی ممکن است

با اين ھمه می خواھم بگويم .  سمت گيری ھای آن را تببين کردِمنافع يکی از طبقات حاکم و محکوم قرار داد و چيستی

چنان که فی المثل . که برای بسط چنين تبيينی می توان و راستش بايد به مطالعات مبتنی بر روانکاوی نيز دست برد
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در کنار و .  چنين کرده اند>> خاموش آدمک<<"  listen, little man" کسانی مانند ويلھلم رايش در کتاب مشھور 

را گسترش دھند و به تشريح روانکاوی افراد و ای بسا توده ھا در نظام " فرويديسم چپ"ھربرت مارکوزه کوشيده اند 

ويلھلم رايش در چنين "  روانشناسی توده يی فاشيسم"کتاب . ھای فاشيستی و اقبال ايشان به اين نظام ھا وارد شوند

ِملی در سير تطور مطالعات اجتماعی می توان به مطالعات أھای قابل تبه چنين در افزوده . بستری شکل گرفته است
مبتنی بر روانکاوی بالينی ژاک الکان و اريک فروم و البته ويگوتسکی نيز اشاره کرد و بدون ورود به مجادالت 

سفانه سال ھا أ متمن خود. فرساينده و تمايز جويانه ميان مارکسيسم و روانشناسی به ارزيابی پديده ھای پيچيده پرداخت

که .  بحث مھمی را تخريب کرده ام- با رفيقی–ی از بيخ بيخود و جزمی ميان مارکسيسم و روانشناسی اپيش در مجادله 

ی که به اکيد کنم که ارزيابی فراگرد آدم ھای ساده أسخت کوتاه تۀ می خواھم با استفاده از اين مقدم. شرح آن بماند

روايت . ھکار تبديل شدند، در تلفيقی از منافع طبقاتی و روانکاوی بالينی ممکن استشخصيت ھای کم نظير جانی و تب

می . روبر مرل از سرگذشت رودلف ھس تا حدودی بر ھمين پايه صورت گرفته است" مرگ کسب و کار من است"

اين نکته شايد . ابی کردخواھم بگويم که رويکرد افرادی مانند فرھاد مصباحی را نيز بايد در ھمين دستگاه تحليل و ارزي

اما چرا در تحليل انقالب بھمن پای فرھاد را به ميان . فقط برای کسانی جالب باشد که او را زير ذره بين گذاشته اند

  .مل کنيدأکمی ت. کشيدم

 گاه و - سال٣٧ چيزی قريب به – فرھاد را من در ھمان روز دوم يا سوم سقوط شاه ديدم و برای سال ھای طوالنی 

و حال ھر گاه به رويکرد او فکر می کنم به راستی مغزم " فرھاد چه شد؟"گاه ذھن من در گير اين پرسش بود که بي

ی و ھمکاری ما در خصوص حفاظت از پادگان جمشيديه کم تر از سه ماه ئبا وجودی که آشنا! سوت. سوت می کشد

تی که در اين مدت کوتاه از فرھاد پيدا کرده بودم  و با شناخ- ۵٨ ]حمل[ تا اواخر فروردين۵٧ بھمن ٢۵ از -طول کشيد

ھرگز تصور نمی کردم که او به چنان جانور درنده و ھولناکی تبديل شده باشد و با آن قد کوتاه تا حد باالترين مقام 

 ھر ھر چند فرھاد در ھمان مدت نيز نشان داده بود که به عالی ترين مقام حکومت متصل است و. امنيتی قد کشيده باشد

 و جالب اين که حتا نام ابوالقاسم مصباحی نيز برای  دو مالقات ما با شخص آيت هللا خمينی از سوی او تدارک ديده شد

فرھاد نبود تا آن که چندی پيش حسب اتفاق به فايل پی دی اف کتابی برخوردم که به تشريح در مورد ۀ من تداعی کنند

جالب اين که تصاوير چاپ شده . ت نامه نيز از فرھاد ضميمه کرده بودميکونوس نوشته شده و يک زيسۀ يات واقعئجز

تنھا وقتی که از سر کنجکاوی . از فرھاد در اين اثر نيز با چھره ای که در ذھن من نقش بسته بود کامال متفاوت بود

ر اوايل انقالب ديده سری به نت زدم و او را جست و جو کردم تصويری قديمی از او يافتم که کم و بيش ھمانی بود که د

ليسی و وليس بين الملل و کلی اطالعات شگفت انگيز از سوی مقامات پويحتمل از سوی پWantedبودم با يک عبارت 

 - معروفاروئی با اشاره به ويدکان کوئيزلينگ ن–" کوئيزلينگ ايران"سياسی جمھوری اسالمی که فرھاد را به عنوان 

  !معرفی می کند

  

  !گاندخورتاريخ شکست . ب

ما انسان را "قلب در به در ما شھادت می دھد که .  سال از روزان و شبان پرشور انقالب بھمن گذشته است٣٨باری 

وقتی می ايستم و به گذشته و اين سال ھا می نگرم ناخودآگاه دلم می ." رعايت کرده ايم خود اگر شاھکار خدا بود يا نبود

ترجيح می دھم خالف رفيق . ما نيستند در تن و جانم آشوب به پا می کندعزيزانی که در کنار ۀ ياد و خاطر. گيرد

 اميد يا نااميدی و مقوالتی ألۀمس. برای ثبت عنوان اين چھار دھه ياد کنم" تاريخ شکست خوردگان"نازنينی از عبارت 

کشور ۀ کجا بتواند بر آيندِمستقل از اين که چپ فی الحال آشفته و متشتت تا . از قبيل افسردگی و بدبينی در کار نيست
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ِثير گذارد و مستقل از اين که تحوالت بی برو و برگرد آينده تا کجا به نفع مردم کارگر و زحمتکش رقم بخورد واقعيت أت
نه فقط در ايران که در تمام کشورھای اصلی . است" شکست"اين است که مھم ترين خصلت دوران ما بی کم و کاست 

ی مبارزات ضدکولونياليستی ئامروز خالف دوران شکوفا. پ دوران شکست را تجربه می کندِو فرعی سرمايه داری، چ

که از ملک الشعرای بھار و عارف قزوينی تا جمال عبدالناصر و سرھنگ قذافی خود را چپ تعريف می کردند، چپ 

ً پ ھای وطنی مطلقااين ھمه گردش به راست در ميان چ! بودن آن ھم چپ سوسياليست چندان مقرون به صرفه نيست

بعد از سقوط چين و فروپاشی اردوگاه و شکستن ديوار برلين، چپ در معرض شديدترين تندبادھای تاريخ . اتفاقی نيست

فريقای ابه گواھی وقايع اتفاقيه با وجود تحوالت پرشتاب در ھمه جای دنيا و به خصوص . حيات خود ايستاده است

 و افغانستان ااز عراق و سوريه و يمن و ليبي.يری در سير اين تحوالت نداشته استثأشمالی و خاورميانه، چپ کم ترين ت

 و ويتنام و ھر جای ديگری چپ به ابگير برو تا فيليپين و اندونزي... و ترکيه و پاکستان و مصر و الجزاير و تونس و 

 به عنوان تنھا -ان سيريزابی ھوده نيست که جري. ی در متن تحوالت اجتماعی نشسته استئصورت جريانی حاشيه 

 با آن درجه راديکاليسم کم مانندش بعد از يک مقاومت کوتاه تسليم تروئيکا - گرايش چپ راديکال در اروپای معاصر 

شصت روز به روز غير متشکل تر و منشعب ۀ  بعد از فجايع دھاچپ ايران نيز کم و بيش مانند چپ اندونزي. می شود

بخش غالبی از اين . اپوزيسيون بی در و پيکر تبديل گرديده استۀ ی نازک در گوشاه تر و کوچک تر شده و به حاشي

 ناموجود از بيخ و بن زده است زير قواعد بازی و شده است سوسيال دموکرات ًچپ بعد از فروپاشی سوسياليسم واقعا

ی در جنبش ملی ابه زائده  و از جمھوريخواھی سر در آورده و -  آن ھم نه از نوع اوالف پالمه يی –ِخجول راست 

کردستان عراق و تحويل ۀ و تجرب) فارس(بعد از جنگ خليج . حقير اصالح طلبان تبديل شده استۀ اسالمی و دنبال

را آتش زده و ناگھان " لمانیاايدئولوژی "ژاندارمری سليمانيه و ھولير به مام جالل و مالبختيار، دسته دسته از اين چپ 

 کاله گذاشته بودند و کردھايک عده بچه تھرانی بوده است که سر ۀ  تشکيل حزب کمونيست، توطئًبه ياد آورده که اساسا

آن . ی و باز پس گيری امالک پدری در بوکان تنھا از راه خط و ربط سناتور مک کين ممکن استئ رستگاری نھاًايضا

 مکرمه مشرف شود ۀ به ياد آورد که به مککه دموکراتش بود و از راه البی و مذاکره فقط ترور نصيبش شده بود ناگھان

 فدايت شوم ۀمپ بست و برايش نامترآن يکی دل به . سعودی آخرتش را بيمه کندۀ و ضمن عيادت از فالن شاھزاد

يعنی آقای مجاھد، جنابان جوليانی و " شورای ملی مقاومت"ِباالخره وقتی رفيق فابريک ھای متحد سابق او در  .نوشت

ھوشيار زيباری جا رزرو می کنند چرا او ۀ دوستان خود به اندازۀ  می شوند و برای آيندامريکا دولت ۀبولتون ھمه کار

ھوس " ناگھان"مملکت " فرھنگی و ارشادی" سال فيل سينمای ٣٨نکند؟ در اين ھير و وير بی ھوده نيست که بعد از 

که " روشنفکری. "را بر می انگيزد" روشنفکر پاچه ورماليده"زدن مجدد تقی شھرام می کند و تشويق يک عده 

اشتباه نکنيد حريف قوی نشده ! روشنفکر دوران شکستۀ قھرمانش ظريف است ھمه جور می تواند قرائت شود به عالو

 "ماجرای نيمروز"ِمولدۀ وگرنه کيست نداند که ھمين چنگال ھای کشند. است، ميدان را خالی از نفس کش يافته است

اين ھا ! اصالح قانون کار را پس می گيرندۀ جنبش کارگری مواجه می شوند، دست پاچه اليحۀ وقتی با يک تعرض ساد

ِممکن طبقاتی، ۀ سی و ھشت سال پس از آن روزھای فراموش ناشدنی و با وجود عميق ترين فاصل! ذکر مصيبت نيست
پس خيزش سبز را دوره می ِشھری بيرون از مراکز توليد به شدت خاموش است و دوران ديپرشن ناشی از کالۀ جامع

به عنوان يک امتياز منحصر به فرد " امنيت"ِآن چه که فالن جوانک جوکر از تريبون بی بی سی تحت عنوان ! کند

به مردم ايران می " نظام جمھوری اسالمیۀ ھدي"برای مردم ايران بر می شمارد و آن را با توجه به جنگ در منطقه 

ِوگرنه کدام تحليل گر مدعی دوزار دانش چپ است که نداند ! خاموشی است! ت نيستِنامد در واقع نام اصلی اش امني
چنان " سبد کاال"ی که فرودستانش با فرايندھای مکرری مانند اجامعه ! کثيف ترين ناامنی ھمانا فقر و جيب خالی است
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ده بورژوازی اش به چنان درجه ی که به يمن فربه شدن خراتحقير شده است که بدترين ظلم ھا را تحمل می کند، جامعه 

ِمی زند بايد که به اليگارشی بورژوازی اش کولی بدھد و حتا " استيج من و تو"ی از سقوط افتاده که نبضش با ا
ِفراموش کند که دست کم اعتراض تعبير ديگری از ھستی اجتماعی است ِ! 

  !باری به حاشيه رفتم

  ....ادامه دھيم

ِتناد فاکت و آمار و تحليل وقايع اتفاقيه و به اعتبار تبيين نظری و سياسی روند اوضاع پيشين به اسۀ  گان٩ طی مقاالت 
ِھفتاد ميالدی کوشيدم چھارچوب منسجمی ارائه دھم که در متن آن بتوان چيستی ۀ ِداخلی، منطقه يی و بين المللی دھ

منتشر شده ۀ در اين کتاب و نه مقالکماکان گمان می زنم دستگاھی که . شکل بندی و شکست انقالب را جا سازی کرد

انقالب ۀ طراحی کرده ام، منسجم ترين متد منطبق بر منطق  نقد اقتصاد سياسی سوسياليستی به منظور تبيين ھمه سوي

ی به طور مستند و متکی به فاکت بخش و يا کل اين چارچوب را نقد و نقض ئمگر آن که رفيق يا رفقا.  است۵٧بھمن 

در ضمن . ايران معاصر خواھد بودۀ منتی بزرگ بر مخلص و گامی در راستای تحليل مھم ترين واقعکه بی گمان . کنند

مورد نظر و به ياری متدولوژی ۀ تالش کرده ام با تکيه به تفسير بحران اقتصادی در دھتدوين اين اثر

ِمارکسيستی ِارزيابی انقالب، توضيح جامع و در عين حال م سرفصل ھای بحث . ست دھمجزی از انقالب بھمن به دؤِ

  :من از اين قرار است

  

  :کليات. فصل اول

 به سمت بروز بحران سياسی و به تبع آن شکل گيری شرايط شيفت يک بحران اقتصادیانقالب بھمن منتج از . ١

  .انقالبی بود

و افول و عقب نشينی دولت ھای رفاه از يک سو شکست سوسيال دموکراسی ، ٧٠ۀ نظر به بحران اقتصادی دھ. ٢

جديد توليد سرمايه داری بر ۀ  از سوی ديگر و با توجه به عروج شيو– اعم از شوروی و چين –سرمايه داری دولتی 

مورد بحث در ۀ ِ شيکاگو می توان گفت و پذيرفت که تنھا پاسخ کاپيتاليستی به بحران کاپيتاليستی دھ-بستر مکاتب وين

  . کان موفقيت داشته استمتن برنامه ھای اقتصاد سياسی نئوليبرال ام

 شوک ناشی از افزايش شديد قيمت نفت و متعاقب ١٣۵٣ی بود که از سال ئ ھاتقابلانقالب بھمن برآيند يک سلسله . ٣

  .به حکومت شاه تحميل شد

 پاسخی درخور برای حل بحران - بورژوازی حاکم و پرولتاريای غير متحزب–اصلی جامعه ۀ از آن جا که دو طبق. ۴

 الجرم انقالب به سمت گرايشی چرخيد که توانست به لحاظ شرايط خاص داخلی و منطقه يی و بھره گيری از نداشتند

  .بدھدِبحران کاپيتاليستی جواب مناسب کاپيتاليستی جنگ سرد به لوازم 

 فعال  تا مطلع انقالب به صور مختلف در سپھر سياسی و مذھبی ايران١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨اين گرايش از کودتای . ۵

 ضد کمونيستی شاه، توانسته بود خود را در قالب ًخصلت ھای عميقاۀ امن برخوردار بود و در سايۀ بود و از يک حاشي

دانشگاه ھا و اماکنی  مساجد، بازار، تکايا، حوزه ھای علميه، مدارس،. مطلوب و راست تقويت کند" اپوزيسيون"يک 

 - ملی"جريان گرايشی که ما از آن تحت عنوان . ابی اين گرايش بودارشاد محل اصلی رشد و سازمان يۀ مانند حسيني

 ياد می کنيم و قالب متشکل آن را در اندام افراد و سازمان ھای منتسب به روحانيت و تشکل ھای بازار محور "اسالمی

  .ملی و نھضت آزادی نشان می دھيمۀ تلفه در اتحاد با ليبراليسم حقير جبھؤم
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 اسالمی و به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی –ِی پيروزی گرايش ملی ئه از موضع چپ به چرای کئغالب تحليل ھا. ۶

عواملی مانند کشته شدن رھبران سازمان ھای چپ و کمونيست و انھدام . پرداخته اند به نکات حاشيه يی وارد شده اند

 و فعاليت چريکی به جای )نقد تئوری پيوند(ی بودن چپ ئاين سازمان ھا توسط ساواک، غير کارگری و دانشجو

افراد و سازمان ۀ اگر انقالب کارويژ.  اسالمی تلقی شده است–سازمانيابی کارگری به عنوان دالئل پيروزی جريان ملی 

با اين ھمه شکی نيست که وجود سازمان ھا و ! ھای چپ و امری ارادی است پس الجرم اين تحليل ھا نيز درست است

ۀ ن سنگرشان با کشته شدن فرمانده اشرف سقوط کرد، می توانست در شرايط انقالبی کفی که آخريامبارزان برجسته 

انقالب سنگين کند اما واقعيت اين است که دست باال يافتن جريان ملی اسالمی فراتر از اين ۀ  را به سود جبھءتوازن قوا

  .لفه ھا قرار داردؤم

 بازيگر جنبش کارگری تا مطلع انقالبشتند و به يک مفھوم کارگران در انقالب بھمن به نحوی گسترده مشارکت دا. ٧

  .اصلی نبرد طبقاتی بود و به رسالت تاريخی خود به درستی عمل کرد

مک به اعتصاب به تدريج تحت رھبری جريان کصندوق ھای مالی جنبش کارگری به دالئل مختلف از جمله فقدان . ٨

  .ملی اسالمی در آمده است

ال کارگران در مرکز انقالب و قفل کردن شريان ھای حياتی حاکميت به دنبال اعتصاب با وجود مشارکت فع. ٩

 که بتواند باشگاھی برای متحد شدن کارگران پيشرو باشد و برای کسب حزب سياسی انقالبیکارگران نفت؛ فقدان 

شوراھای کارگری . انقالب به شمار می رودۀ  ضعف جبھۀقدرت سياسی اشتھای طبقه را تحريک کند، مھم ترين نقط

  .ی کافی نيستندئغير متحزب برای خلع يد سياسی از بورژوازی به تنھا

 اسالمی به دستاوردھای انقالب بھمن از اواسط –ِ با تعرض بورژوازی جديد ملی ۵٧شکست انقالب بھمن ۀ پروس. ١٠

  . به پايان رسيده است۶٠ آغاز شده و در اواخر خرداد ۵٧اسفند 

  

  : انقالبِیئچرا. فصل دوم 

کوشيده ام گفتمان .  به طور کلی و انقالب بھمن به شکل مشخص وارد شده استی و تعليل انقالبئِتبيين چرااين فصل به 

انقالب، انقالب دو مرحله ۀ مرحل مفھوم مارکسيستی رفرم و انقالب،ۀ دربار. رايج راست و چپ را به محک نقد بزنم

 را انقالبۀ يک و سوسياليستی نکات مبسوطی پيش کشيده ام و نيروھای محرکيی، انقالب مداوم و انقالب ھای دموکرات

گی کسب قدرت سياسی توسط حزب پيشتاز کارگران انقالبی و ضرورت تغييرات راديکال ھم چنين چگون. بررسيده ام

ارزيابی مبسوط انتقال طبقاتی و دست بردن به ريشه ھای مالکيت و دگرگونی در مناسبات اجتماعی توليد مورد ۀ و نحو

انقالب ھای رنگی در اروپای شرقی و ماھيت تحوالت ارتجاعی در ۀ در اين فصل از موتور محرک. قرار گرفته است

گی لخ والسا را تشريح کرده م و به تفصيل چيستی جريان ھمبست سخن گفته اپولندلمان شرقی و رمانی و به خصوص ا

  .ام

  

 :خشونت و انقالب. فصل سوم

ی است که ااين آموزه !" م با خشونت استأم است چون به استبداد و ديکتاتوری می انجامد و ھميشه توانقالب مذمو"

چنان که پنداری . سال ھا از سوی جريان ھای رفرميست چپ و راست و سوسيال دموکرات و ليبرال تبليغ می شود

سال ھاست که ....ِری خشونت دارندی کمونيست ھای انقالبی ھيستئ نھفته است، چنان که گوخشونت در ذات انقالب

از جنبش ھای اجتماعی يارگيری می " نافرمانی مدنی و مسالمت آميز" پيروان انقالب ھای رنگی و تحوالت موسوم به 
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اين ۀ در اين فصل تالش کرده ام بن ماي. می فروشند" اصالحات"کنند و بازی در شکاف ھای بورژوازی را به عنوان 

  .بر و بھمن نقد کنمو و فرانسه و اکتامريکاچھار انقالب ۀ ه آرای ھانا آرنت و مقايسجنبش ھا را با توجه ب

  

  :تعليل ريشه ھای انقالب بھمن. فصل چھارم

کار " و انگاره ھای دائی جان ناپلئونی که سرنخ انقالب را به آن سوی مرزھا می برد و انقالب را توھم توطئه. ١

  .محافل دست راستی استۀ داند؛ از تحليل ھای شناخته شدمی " راديو بی بی سی"و " انگليسی ھا

  . و نقش قدرت ھای امپرياليستی در انتقال قدرت به رھبران ملی اسالمیکنفرانس گوادالوپ. ٢

  . و مسائل مرتبط با نقض حقوق بشرجايگاه کارتريزاسيون. ٣

ت شريف امامی و ارتباط افرادی چون گی تحليل رفتن و تالشی ساواک در دول در جريان انقالب، چگوننقش ارتش. ۴

نرال ھويزر جی و نقش آفرينی سوليوان و امريکائتيمسار مقدم با سران گرايش مذھبی، امکان کودتا، جايگاه مستشاران 

  ).... ونس- برژينسکی(و مواضع دو جناح در حزب دموکرات 

ی ا انقالب را انتشار مقاله ء تفسيری که مبدا و نامربوطیاسالمی نبود ۵٧مھم که چرا انقالب بھمن ۀ تحليل اين نکت. ۵

  .اطالعات می داندۀ از احمد رشيدی مطلق در روزنام

 در تحليل انقالب بھمن به عنوان يکی از شاخص ترين روايات " مدرنيته-سنت"نقد ضعف ھای آشکار متدولوژی . ۶

ينی و شورش سنت و غيره از سيد قطب و گرايش اخوان المسلم" بازگشت به خويشتن"يابی نکاتی مانند زموجود و ار

  .تا علی شريعتی و احمد فرديد

ان اقتصادی ايران ربطی به لفه که بحرؤکيد بر اين مأ به عنوان خصلت بورژوازی پھلوی و تگی وابستۀتبيين نظري. ٧

  . و امپرياليسم نداشته استامريکاگی صنايع به وابست

  

  :٧٠ۀتحليل اوضاع جھان و منطقه در دھ. فصل پنجم

 امريکاۀ ت حاکمأدر اين فصل کوشيده ام به بحران سياسی ھي.  و شوروی و چينامريکاسه قطب برتر امپرياليستی . ١

ی را نشان ئامريکام و سه جانبه گرايان وبعد از ماجرای واترگيت و سقوط نيکسون وارد شوم و ابعاد بحران کميسيون ر

 شوروی با توجه به اوج گيری رکود تورمی در زمان زمام داری ھمچنين کوشيده ام زمينه ھای افول تدريجی. دھم

" حزب کمونيست"در ھمين راستا تالش کرده ام تصويری از بسترھای چرخش به راست . برژنف به بعد را ترسيم کنم

مبر دس(يازدھم ۀ  دنگ شيائوپينگ از پلنوم سوم کنگر–ی را نشان دھم و روندی را که با ھوا کوفنگ ئچين و مائو زدا

ثير اين فعل و أترسيم نمايم و از ت تکميل گرديد،) ١٩٨۴بر واکت (ۀ دوزادھمشروع شد و در پلنوم سوم کنگر) ١٩٧٨

  .انفعاالت در انقالب بھمن سخن بگويم تا دانسته آيد جنگ سرد تا کجا در عروج جريان ملی اسالمی نقش داشته است

 و آزمايش ١٩٧٣مبر  سپت١١يلی پس از کودتای چتصادی در ، بروز رونق اقسطح جھانی و امپرياليسم غربدر . ٢

عروج تاچر در .  موفق پاسخ نئوليبراليستی به بحران کاپيتاليستی و عملياتی سازی نظريه پردازی ھای مکتب شيکاگو

  .... ھم زمان با انقالب بھمن بسيار معنا دار استامريکاانگلستان و قدرت گيری ريگان در 

طراحی کمربند سبز   و به قدرت رسيدن جريان پرو روس و رفرميسم چپ،دتا در افغانستانسطح منطقه کودر . ٣

و جھانی عليه حضور نظامی ) عربستان، امارات، پاکستان و ايران ( برژينسکی و شکل بندی ائتالف سياه منطقه يی 

الحق و ءر علی بوتو و ظھور ضياسقوط دولت ذوالفقا. ارتش شوروی در افغانستان و بسته شدن اولين نطفه ھای القاعده

 از القاعده؛ تقويت پايه ھای دولت جديد در عراق به رھبری صدام حسين؛ تغييرات اساسی در ISIحمايت مستقيم  
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چھارم سياست ھای تعديل ساختاری را ۀ  شروع شده بود و در قالب برنام١٩٧٠اقتصاد سياسی ترکيه که از سال 

  ......جايگزين ملی سازی ھا کرده بود

درواقع ارزيابی ابعاد مختلف انقالب بھمن به ويژه تعليل عروج جريان ملی اسالمی بدون خم شدن به تحوالت عميقی که 

به يک مفھوم انقالب بھمن نه . در سطح سرمايه داری جھانی و منطقه يی در حال وقوع بود، بسيار ساده انگارانه است

پاسخ نئوليبراليستی به سمت ۀ ه دليل ناتوانی بورژوازی پھلوی از ارائفقط قربانی جنگ سرد امپرياليستی شد بلکه ب

 ۀدولت مطلوبی گرائيد که به تدريج توانست با استفاده از پتانسيل بسيار نيرومند چپ ستيزی و با تکيه به دو شوک شکنند

به . ستر سازی کندشصت زمينه ھای نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی کشور را بۀ جنگ ھشت ساله و کشتارھای دھ

عبارت ديگر انقالب بھمن در دورانی شکل بست که به استناد دالئل پيش گفته و فاکت ھای مستند آن از ھمه سو دوران 

به . چپ متشکل سنگر به سنگر در حال عقب نشينی بود. سوسياليسم در نامناسب ترين وضع تاريخی بود. شکست بود

 ء سوسياليسم، دولت ھای رفاه نيز از نمايندگی جناح چپ بورژوازی استعفاتبع افول چپ و غروب اردوگاه ھای مدعی

  .دادند و راه را برای پيشروی جناح راست و به طور مشخص نئوليبرال ھا مساعد کردند

  

  :بحران ھای اقتصادی. فصل ششم

بحران . روع شد به دنبال افزايش و کاھش قيمت نفت شبحران ساختاری سرمايه داریدر سطح جھانی و داخلی . ١

 و پيشرفت تکنولوژی و گسترش جھانی سرمايه و متعاقب آن گرايش سريع اضافه توليد و انباشتجھانی از درون رشد 

سرمايه داری پيش از بازگشت ۀ در مراکز رشد يافت. يک بحران کالسيک کاپيتاليستی. نزولی نرخ سود شکل گرفته بود

 و اروپای غربی پيش از آن که سرمايه داران بتوانند از طريق امريکادر ثابت کارخانه ھا و به طور متعين ۀ سرماي

 و چين ورياکۀ کارخانه ھای جديد در جوامع تازه صنعتی شدۀ کسب سود ھزينه ھای خود را پوشش دھند با رقابت فزايند

ل جھش ناگھانی قيمت  که حاص–انباشت بدون بازگشت، به توليد حجم عظيمی از درآمدھای نفتی . و تايوان مواجه شدند

 به موج سرمايه گذاری ھای عظيم و گاه غير معقول در برنامه ھای امريکا در اروپا و – بود ١٩٧٣نفت در سال 

ی سطح بدھی اين کشورھا را به نحو وحشتناکی افزايش ئ چنين برنامه ھا٨٠ۀ در دھ. منجر شد" جھان سوم"تسليحاتی 

از اين . ای مديريت اين بدھی ھا از در تحميل سياست ھای نئوليبرالی در آمدبدين ترتيب بود که برتون وودز بر. داد

گان جھانی برای پاسخ به بحران کاپيتاليستی در کشورھای اصلی و مورد توافق نخبۀ برھه به بعد نئوليبراليسم برنام

عه وجود ندارد، تنھا چيری به نام جام." جامعه پذيری در ھمه جا مورد تعرض قرار گرفت. فرعی سرمايه داری بود

سرمايه ۀ ت حاکمأمارگارت تاچر بود که ھيۀ اين منطق سرمايه داری نئوليبرال مشتق از ديکت." فرد است که مھم است

ی سلطنت را زير پا گذاشت که اعضای ششلول بند اانقالب بھمن در برھه . داری جھانی سرمشق خود ساخته بود

ع نحله ھای سوسياليستی را اعالم می کردند و از سوی ديگر اين آموزه ارکستر مونت پله رن از يک سو مرگ انوا

ھمچون حقوق بشر، ارتقای سطح اھداف مبھم و غير واقعی ۀ بايد بحث دربار" ھای جرج کنان را سند می زدند که 

 کنيم بايد با آن چه بخواھيم موقعيت موجود را حفظدن جامعه را کنار بگذاريم و چنانگی، دولت رفاه و دموکراتيزه کرزند

از طريق کاربرد عريان اھرم قدرت رفتار کنيم و با شعارھای نوع دوستی و نيکوکاری جھانی دست و پای خود را 

اگرچه . دورانی که اينک ما نيز به آن پيوند خورده است. از اين به بعد بود که دوران تباھی معاصر آغاز شد." نبنيديم

 افراد و سازمان ھا و تنھا در بستر نبرد طبقات شکل می گيرد اما با اين ۀ از ارادانقالب موش کور تاريخ است وبيرون

  !کيد گفت که انقالب بھمن در بدترين زمان ممکن رقم خوردأھمه بايد به ت

  . بحران اقتصادی ايران. ٢
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زمانی ۀ  دو برھِبحران اقتصادی منتھی به انقالب بھمن چند شاخص مھم اقتصادی درۀ پيش از ورود به ابعاد برجست

 :مشخص يعنی دوران شاه و ج ا مقايسه شده است؛ از جمله

  با وجود بيش از ھزار -١٣٩٣ تا ھنگام نگارش و جمع بندی مباحث اين کتاب يعنی تابستان - واقعيت اين است که. ٢.١ 

جناب احمدی نژاد " ی عدالت پروری و مھرورز"ر آن در دوران ال ميليارد د٨٠٠ که فقط –و صد ميليارد در آمد نفتی 

به اعتبار يک گزارش رسمی بھای .  نابرابری و شکاف طبقاتی به عميق ترين شکل ممکن رسيده است-حاصل شده 

يک اتوموبيل بچه بورژواھای تھرانی می شود تمام ۀ با مصادر.  برابر جنوب است١٧۵مسکن شمال تھران بيش از 

  .امکانات آموزشی و پرورشی مجھز کردمدارس سردشت و پيرانشھر را به پيشرفته ترين 

 نسبت به مجموع افزايش نرخ تورم از سال ١٣٩٣ در سال – به عنوان مھم ترين شاخص اقتصادی –دستمزد کارگران 

 برابر زير خط فقر رسمی ۵ تا ۴در حال حاضر دستمزد رسمی !  درصد عقب مانده است٣٠٠ تا کنون فقط ١٣۵٧

معادل يک سکه و .  تومان بود١٧٠٠ حداقل دستمزد ١٣۵٧سال . اجعه مانسته استوضع دستمزد غير رسمی به ف. است

 قدرت خريد کارگران ١٣٩٢سال .  ھزار تومان معادل يک ربع سکه بوده است٣٩٠ حداقل دستمزد ١٣٩١سال . ربع

ۀ حالی که ھزيندولت تاريخ ايران، کم تر از يک سوم شده در " پاک ترين" و انتھای ء يعنی ابتدا١٣٨۴نسبت به سال 

 سانت کوتاه ۴بر ھمين اساس است که قد مردم ايران در طول اين سال ھای مشعشع .  برابر شده است۵زندگی بيش از 

" اعالم می کند که " افتخار"با ) علی ربيعی(سی و شش سال پس از انقالب بھمن وزير کار دولت تدبير! تر شده است

اين ھا در کنار فساد نھادينه شده، ۀ ھم." ی ھستندئميليون نفر دچار فقر غذا ١٢مناسب ندارند و ۀ  درصد مردم تغذي٧٨

در ....تحديد شديد آزادی ھای فردی و اجتماعی و بيکاری، افسردگی، خودکشی، آلودگی آب و ھوا و غذا، کودکان کار،

رفته و برای اين که چند و ھمين جا و تا يادم ن.  را توجيه می کند"شاه ماه بود"آن عواملی است که ترم ۀ مجموع ھم

ِچون اقتصادی و اوضاع معيشتی مردم در روزگار اعليحضرت روشن شود به    .اقتصادی اشاره می کنمچند فاکتور مھم ِ

 درصد مردم مسکن ۴٣ حدود ١٣۵۶در سال . تغذيه  داشتندء درصد جمعيت شھرنشين سو۶۴ بالغ بر ١٣۵١در سال 

 ٢٠٠ خانه ۀ اجار۵٣در سال .  درصد دستمزد کارگران بود۶٠ خانه ۀ اجار۵۶ تا ۵٣در حد فاصل سال ھای . نداشتند

.  رسيد٢٩۴ به ١٠٠ از ۵۶ تا ۵٣مسکن از سال ۀ در واقع شاخص ھزين.  درصد افزايش يافت١٠٠درصد و سال بعد 

رگ و مير انسانی مانند مۀ از لحاظ ساير شاخص ھای توسع.  درصد مردم بی سواد بودند۶٨در مطلع انقالب بيش از 

کودکان زير يک سال، مرگ و مير مادران باردار، توزيع پزشک و بيمارستان و درمانگاه و تخت بيمارستانی و اميد به 

  .ممکن بودۀ زندگی و غيره ايران در ميان کشورھای منا حائز بدترين رتب

انقباض اقتصادی بر اثر افزايش انبساط و : لفه استؤِتحليل من از بحران اقتصاد سياسی شاه معطوف به چند م. ٢.٢  

 برابری در آمد سرانه، رکود تورمی متعاقب اين برھه در کنار عدم توازن توسعه ميان ۵ و ارتقای شديد قيمت نفت

شبکه ھای مواصالتی، بنادر و البته عقب ۀ زيرساخت ھای کليدی از جمله صنايع مرتبط با مسکن، حمل و نقل و کلي

  !مانند بھداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غيره) انسانیۀ توسع(م مردۀ ماندگی نيازھای اولي

ۀ می دانيم که سھم درآمدھای نفتی در توسع. وارد شد) ١٩٧٣ (١٣۵٢چنان که دانسته است اولين شوک نفتی در سال 

چھارم ۀ در برنام.  درصد بود۶۶ نزديک به –شاه ۀ سوم توسعۀ  يعنی برنام– ۴٧ تا ١٣۴٢کشور طی سال ھای 

 درصد ٧۵بالغ بر .  درصد توليد ناخالص ملی٣٠چيزی نزديک به .  درصد نزول کرد۶٣اين نرخ به ) ١٣۵٢ -١٣۴٨(

 ١٩۵٧ / ١٣٣۶در سال . مين می شدأ از فروش نفت ت١٣۴٧ درصد درآمدھای دولت در سال ۵٠دريافت ھای ارزی و 

 درصد ۵٠ بيش از ١٩۶٨/ ١٣۴٧در سال . ی ساخت درصد درآمدھای دولتی را ممکن م۴٠درآمد نفتی ايران بيش از 

در مھر . مين می شدأ درصد توليد ناخالص ملی از فروش نفت ت٢٠ درصد دريافت ھای ارزی و ٧۵درآمدھای دولت و 
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با انفجار بھای جھانی نفت .  برابر شد۶ قيمت جھانی نفت در بطن يک خيزش شگفت ناک بيش از ١٩٧٣/ ١٣۵٢ماه 

بسيار مھم و حياتی اين است که پيش از آن ۀ نکت.  درصد رسيد۵٠مد نفتی در توليد ناخالص ملی به در اين سال سھم درآ

در سال .  درصد کاھش يافت٣۵ به ١٣۵٧ ھنگفت فراھم شود اين سھم در سال ۀکه امکانات الزم برای جذب اين سرماي

 ٣ی اوران است که قيمت نفت از بشکه در ھمين د.  ميليون بشکه در روز بود۶ توليد نفت ايران چيزی حدود ١٣۵٣

  ....ر رسيدال د٢٠ر به الد

نئوليبرال ھای وطنی از فوران اين در آمد نفتی و به منظور تحليل موقعيت دولت در ايران و رسيدن به تعليل بحران به 

ۀ نظري.  داردنتايج جالب و نظريه پردازی ھای جالب تری می رسند که در ميان دوستان جھانی ايشان نيز ھوادارنی

من در کنار دوستان ديگری بی اساس بودن اين . که از سوی کاتوزيان مدون شده از اين جمله است" نفتی ۀ دولت رانتي"

  :بنگريد به . نظريه را به وضوح نشان داده ايم
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ش محترم در متن يک تحليل مانيتاريستی افزاي" اقتصاددانان "   ديگر اين که !تحليل مانيتاريستی و کينزی. ٢.٣   

گی را به ل نقدينوگی خود کنترورد نظر می دانند و به رسم ھميشمۀ گی را عامل اصلی رکود و تورم و بحران دورنقدين

گی را در تھاجم به ل نقدينووھيجان انگيزتر اين که اولين گام کنتر. ان پيش می کشندعنوان  راھکار خروج از بحر

راھکاری آشنا که در حال حاضر با شدت از سوی دولت . معيشت مردم کارگر و انجماد دستمزد ھا تعريف می کنند

 نيز در تالشی نافرجام شايد در راستای تحقق ھمين راھکارھا بود که دولت جمشيد آموزگار. روحانی دنبال می شود

. ی نبرد بل که به شکل بندی يک رکود تورمی و انقباض اقتصادی دامن زدئوارد ھمين عرصه شد و نه فقط راه به جا

امری که با روی کار آمدن شريف امامی و عقب نشينی تند رژيم و افزايش دستمزدھا تناقض و گيج سری حاکميت را 

ی سخن می گفت و مدعی می شد ئدر دوران شکوفا" آتش زدن پول ھا "ود که از اين فقط شخص شاه نب. بيرون انداخت

 سخن ھا "اشتباه شاه"نئوليبرال ھا نيز از . اگر يک بار ديگر چنين فرصتی پيش بيايد قدر پول ھايش را خواھد دانست

 -٩٢ ]سنبله[ شھريور۵۶ش  –" تجارت فردا"ۀ ھفته نامۀ برای نمونه بنگريد به مباحث مندرج در ويژه شمار. گفته اند

اشتباھات فاحش "  را جمع کرده تا – از جمله وزير اقتصادی روحانی –اقتصاددان ھايکی و سياستمدار پوپری "که کلی 

مردم داشتند مثل شيخ نشين ھا پول " ی ئو از اين که در دوران شکوفا" احمدی نژاد را با  محمد رضا پھلوی مقايسه کند

  . مايد و به حاکميت توصيه کند اگر به بقای خود می انديشيد از اين ولخرجی ھا پرھيز کنيدگله فر" خرج می کردند

با گرايش تصريحی و " نوليبراليسم"ضد و " سوسياليسم" که در ايران تحت عنوان – اقتصاد توسعهی شبيه ئنظريه ھا

 حتا از جنبه ھای ايدئولوژيک و - حزب توده به خورد خلق هللا داده می شود" امپرياليستی"تلويحی به مواضع ضد 

مباحثی از اين قبيل که از ھدايت درآمدھای نفتی به سوی ايجاد اشتغال و . مذھبی به تحليل اين بحران وارد شده است

ی دفاع می کند و بدون ئصنايع و ايجاد توازن ميان صنعت شھری و کشاورزی روستاۀ ی اقتصادی در عرصھئشکوفا

سرمايه گذاری غير موزون به عنوان دليل ۀ توليد سرمايه داری به شيوۀ اذعان يا اشراف به تناقض ھای ماھوی شيو

که به علت افزايش قيمت نفت رشد ) ١٣۵٧ -١٣۵٢(پنجم ۀ حتی در طول برنام." بحران اقتصادی شاه می تازد

اری از رشد اقتصادی برای ھمه يکسان نبود و اين نوع توسعه دوگانگی ميزان برخورد...اقتصادی افزايش يافته بود

سيسات صنعتی مدرن قرار أدر بخشی از طرح ھای اين دوره ت. اقتصادی بين بخش سنتی  و مدرن را افزايش داده بود

به دنبال  ًبحران ھای اقتصادی در اواخر رژيم شاه و مخصوصا. داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد  بنا شده بود

ی از تبعات ئتورم و کمبود بعضی از اقالم غذا. سقوط آن را فراھم کرده بودۀ کاھش بھای نفت و ناکارآمدی دولت زمين

 زندگی که از پيامدھای تمرکز توسعه در ۀ قيمت خدمات شھری و افزايش ھزينۀرشد بی روي. بحران اقتصادی بود
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وجبات نارضايتی بخش ھای وسيعی از جامعه را فراھم کرد سياست شھرھا و مھاجرت بی رويه و فساد اقتصادی بود م

ھای رفاھی رژيم با کاھش درآمدھای نفتی به بن بست رسيده بود آھنگ شتابان مھاجرت روستائيان به شھرھا به خاطر 

نه و بی توجھی دولت به آنان و از سوی ديگر نياز شھرھا به ويژه تھران به کارگر سبب خالی شدن روستاھا از سک

 درصد ۴٠ تورم به ١٣۵۶ دوم سال ۀدر نيم. رکود بيشتر بخش کشاورزی و افزايش بھای محصوالت اين بخش شد

  ."  تنزل يافت١٣۵۶ درصد در سال ٩.۴ به ١٣۵۵ درصد در سال ۴١.١رسيد و نرخ رشد صنايع غير نفتی  از 

ی از تعليل ئاشکال ساختاری چنين برداشت ھااما مھم ترين . شکی نيست که در اين تحليل واقعيات مستندی نھفته است

شھر و روستا از يک سو و تعارض ۀ کيد مبرم بر دو عامل عدم توازن ميان توسعأِاقتصادی بحران اقتصاد سياسی شاه ت

مشروعيت و مقبوليت خود را از ھمين جا اخذ می کند ۀ اقتصاد توسعه ھمۀ البته نظري. سنت مدرنيته از سوی ديگر است

توان برای آن اعتباری قايل شد بی ھيچ شکی بايد اعتبار نسبی آن را به تببين ھای دقيق دوست بسيار نازنين من و اگر ب

واقعيت اين است که بسياری از استنتاجات تحقيق . داد" گیمدارھای توسعه نيافت"نی در متن زنده ياد حسين عظيمی ارا

زيان به استخدام توجيه تعارض ھای سنت مدرنيته در آمده و از دقيق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال کاتو

آن چه در ايران رخ داد نه پيشرفت ." نئوليبرالی دولت رانتخوار نفتی شيفت شده استۀ آن جا به سمت تفسير نظري

ل تغييرات به ھمين شک. اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنيسم بلکه شبه مدرنيسمی بود که عوايد نفت آن را تسريع کرد

 دروازه ھای تمدن ۀھنگامی که کشور در آستان. شھرزدگی بودۀ ساختاری اقتصاد نيز نه به علت شھرنشينی که به واسط

در توليد ناخالص داخلی غير ) ی و سنتیئشامل توليدات دستی و روستا(بزرگ قرار داشت سھم کل توليدات صنعتی 

با اين ھمه حمل و نقل شھری در ھمه جا و به ويژه تھران . صد بود در۵۶در حالی که سھم خدمات .  درصد بود٢٠نفتی

 تجار يا وحشتناک ۀوضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامع. به قدری خراب بود که غير قابل توصيف است

 خدمات. اغلب شھرھای کوچک و بزرگ  از جمله تھران فاقد سيستم فاضالب کارآمد بودند. بود و يا مشکلی ھولناک

  ."درمانی و بھداشتی برای اغنيا بسيار گران و نا مطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک

  ٣٢٣: ص. نشر مرکز: عزيزی، تھران.نفيسی و ک. اقتصاد سياسی ايران، برگردان م) ١٣٧٢(محمد علی کاتوزيان

پنداری اگر . شاه است" نيسمشبه مدر"اين آمارھای درست برای کاتوزيان در خدمت نقد ۀ چنان که مالحظه می شود ھم

 پادشاه يونان و اسپانيا بود آب از آب تکان ً مدرن از قبيل مثالً و مطلقاًنبود و کامال" شبه مدرن"شاه به تعبير کاتوزيان 

. ترازمندی ھای اقتصادی نيز در کنف مدرنيزاسيون واقعی حل می شد و ھيچ مشکلی پيش نمی آمد نمی خورد و اين نا

ھفتاد انگلستان و يا ھمين ۀ گونه می توان بحران دھ به اعتبار اين دستگاه تحليلی چاين که. ر جای خودحاال بحران د

شبه "و " پيشرفت نکردن"کاتوزيان منتقد ! يونان و اسپانيای مدرن را ارزيابی کرد بر عقل ناقص اين قلم دانسته نيست

ِمثال شريعتی و آل احمد منتقد چنين تحليلی اۀ آن روی سک. شاه است و آن را دليل بحران و انقالب می داند" مدرنيسم ِ
ه می کند و ديگری از سقط جنين يکی از انکشاف ناقص بورژوازی گل. شاه نشسته اند" مدرنيزاسيون بی رويه"

ی يابد و ديگری به ئانقالب رھا" شر " يکی از بورژوازی می خواھد رشد کند و متمدن و مدرن شود تا از . بورژوازی

را زير پا " مقدس سنت"بازگردد و آموزه ھای " خويشتن خويش"رژوازی می گويد به حجره ھای تاريک بازار و بو

ظاھر قضيه اين است که ! سيد قطبۀ يکی از لندن و اکسفورد به شاه ھشدار می دھد و ديگری از قم و قاھر. نگذارد

د اما واقعيت اين است که ھر دو ارتجاعی ھستند و اولی جامعه را به پيش فرا می خواند و دومی آن را به پس می کش

  . منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به پای رفت و برگشت ھای بورژوازی قربانی می کنند

بسيار ۀ ی فراھانی و تا انتشار جزوئو با اين که از سلطان زاده تا صفا" گیوابست "ۀنظريبا وجود فسيل شدن . ۴.٢

ِمنصور حکمت در مجموع سال ھا گذشته است و با وجود تھاجم ھمه سويه و " ی ملی مترقیبورژوازۀ اسطور"معتبر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

نقدشان به " سوسياليسم"جھانی سازی ھای نئوليبرالی ھنوز ھم ھستند کسانی که  زير علم و کتل ۀ زنجيرگسست

 ھا "سوسياليست"از نظر اين . صادر می شود" جنس ھای بنجل" وارد کردن و وارادت ۀبورژوازی وطنی از زاوي

کار " سال ھاست به سرمايه دار می گويند –چنان شکوفا شود که سود سرمايه به جيب سرمايه دار وطنی توليد ملی اگر 

. ی ھم شغل ايجاد خواھد شدئدر کنار اين مبادله باالخره چند تا.  سرازير شود ھمه عاقبت به خير خواھند شد–" آفرين

شاه نيز معطوف به ھمين عقب تحليل اين جماعت از بحران اقتصاد سياسی !! ستحاال نيروی کار ارزان است که ا

اين طبقه . سرمايه داری بين المللی قرار داشتۀ بورژوازی وابسته و تحت سلط: " گی تاريخی و البته طبقاتی است ماند

ارج ۀ ه عنوان مثال کارخانب...افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضای روزافزون....  خانواده بود١٠٠٠متشکل از 

 آمده است که ١٣۵٧ ]سرطان[رستاخيز در تيرماهۀ در روزنام...  به علت نداشتن پيچ متوقف می شود١٣۵۶در سال 

کسانی که از موضع چپ و ...." مرغ را با قيمت گزاف برای توليد تخم مرغ و جوجه کشی از خارج وارد می کنيم

 می کنند از درک ساده ترين مکانيسم ھای متناقض و بحران زای سرمايه داری اين ترھات را پخش و پال" سوسياليست"

له اين است که به ھر حال برای حمايت از جناح ملی سرمايه أحتا اگر از اين فھم ساده ھم ناتوان نباشند مس. ندانيز عاجز

اين جاست که پيچ و . ر بستو فرستادن کارگران به زير پرچم بورژوازی نيکوکار فقط نمی شود تحليل سياسی به کا

بله تا از کارگر بخواھد که برای توليد ملی وميھن .... مھره و پنير و مرغ و پشمک وارداتی وارد تحليل می شود تا

سياست روی حزب مشارکت و اتحاد ۀ در عرص" چپ"در سال ھای اخير انتخاب مطالبه محور اين ! عزيز جان بدھد

ۀ به روی برنام" چشمان تمام باز"با ھمين ديدگاه است که . ی آب بندی شده استبا جريان نھضت آزادی و ملی مذھب

و اجرای ) انتقال اموال دولتی به افراد وابسته به حکومت(پيوستن به گات بسته می شود و شيب ماليم خصوصی سازی 

  . حرکت مدبرانه جا و جار زده می شود۴۴اصل ۀ عاقالنه و ھوشمندان

  

  !ت، جنبش ھا و سازمان ھامصاف طبقا. فصل ھفتم

ۀ ِطبقاتی در ايران تا مطلع انقالب بھمن را با توجه به صف بندی ھای طبقاتی دو طبقۀ در اين فصل کوشيده ام مبارز

  .ِاصلی و نماينده گان سياسی آنان ارزيابی کنم

ا از نظر شخصيت اخالقی ش به لحاظ تاريخی و حتگانبه نظر نگارنده بورژوازی حاکم و نمايند. بورژوازی ايران. ٧.١

ۀ نويسنده به پژوھشی معتبر دربار. شان ضعيف تر و حقير از آنی بود که بتواند کل بورژوازی ايران را نمايندگی کند

برنخورده است و در نتيجه قادر به مقايسه نيست اما به طور کلی " جھان سوم" بورژوازی کشورھای ۀخصلت ھای طبق

ش در تمام زمينه ھای گانشت می توان گفت که اين طبقه و نمايندأازی وطنی به جرو با توجه به رويکرھای بورژو

بورژوازی پھلوی و نمايندگان سياسی اش يعنی شاه و دربار به مراتب . سياسی و فرھنگی به شدت پست و حقير بوده اند

. ت و به ھنگام عمل کنندضعيف تر از آنی بودند که در انتقال موقت قدرت سياسی به بخش ديگری از بورژوازی درس

 ملی و دیۀ  مرداد و انتقال قدرت به مصدق و جبھ٢٨ِحياتی ۀ ِدر مورد پھلوی دوم اين انتقال دست کم در دو برھ

  . و انتقال قدرت به بختيار نشان داد که اين بورژوازی تا کجا سست عنصر و دون است١٣۵٧ ]جدی[

لفه ھای ؤ پيش و پس از انقالب از مھم ترين ماسالمی نبش ملیصف بندی  اعضا و سازمان ھای متشکل در ج تبيين 

به گمان من بورژوازی ليبرال ايران و دو سازمان شناخته . مرتبط با انقالب بھمن و دغددغه ھای چپ سوسياليست است

د و ملی و نھضت آزادی به لحاظ تاريخی و سنت ھای سياسی به شدت ضعيف و ميان مايه بوده انۀ آن يعنی جبھۀ شد

بورژوازی . ی برای کسب قدرت سياسی و ايفای نقش تاريخی خودئعظمت طلبی داشتند و نه اشتھاۀ ھرگز نه روحي

تمام انتقاد اين بورژوازی به شاه . ی قابل مقايسه با بورژوازی ليبرال اروپای غربی نيستاليبرال ايران در ھيچ عرصه 
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شاه کمی جمع تر بنشيند تا ما نيز "و " ومت فقط سلطنت کندشاه به جای حک. "عمل به قانون اساسی بودۀ در حيط

اين بورژوازی خالف ليبرال ھای اروپا ھرگز روی خوش به انقالب نشان نداد و در نتيجه گذار از دوران ." بنشينيم

ران ما با. " فئوداليسم به بورژوازی در ايران به شکلی محقر و باسمه يی و بدون تحوالت عميق اجتماعی صورت بست

اين کل مانيفست بورژوازی ليبرال ايران در مورد انقالب است که از زبان بازرگان بيان شده ." می خواستيم سيل آمد

در اين فصل تالش کرده ام سير تطور اين بورژوازی را از مشروطه تا دوران کنونی ترسيم کنم و نشان بدھم که . است

نشان بدھم که چگونه در جنبش . يخی و طبقاتی خود زبون بوده استوليت ھای تارؤاين بورژوازی چگونه در ايفای مس

ش در مواجھه با مذھب و حوزه ھای علميه به گان شاخصمشروطيت متزلزل بود و به روحانيون کولی می داد و نمايند

ه  مرداد با کاشانی و شا٢٨نشان بدھم که چگونه در حوادث تلخ منجر به کودتای . شدت احساس حقارت می کردند

نشان بدھم که چگونه .  جاده صاف کن روحانيون شدند۵٧نشان بدھم که چگونه بعد از انقالب بھمن . مماشات کردند

نشان بدھم که چگونه ھرگز سکوالر . کاتاليزور انتقال قدرت از دستگاه بوروکراتيک شاه به حوزه ھای علميه شدند

و نشان بدھم که چرا اينک نيز بعد از سه دھه و نيم ھنوز . دنشان بدھم که چگونه ھميشه ضد چپ بودند و ھستن. نبودند

در برابر قدرت حاکم احساس حقارت می کنند و نشان بدھم که چگونه و چرا ائتالف سياسی سوسياليست ھا با ليبرال ھا 

 اقتصادی و بخش خصوصی نيز اين بورژوازی ھميشهۀ نشان بدھم که چرا در حوز. ھرگز ممکن نبوده است و نيست

اقتصادی محکمی نه در بازار و کارگاه ھای ۀ الغر بوده است و خالف متحد مقطعی اش يعنی بورژوازی مذھبی پشتوان

  .تلفه باخته استمؤعلميه و ۀ کوچک نداشته و بعد از انقالب نيز اين عرصه را به حوز

کوشيده ام با . يران سخن گفته امکارگر اۀ در اين فصل به تفصيل از موقعيت و جايگاه تاريخی طبق! کارگرۀ طبق. ٧.٢

کارگر به لحاظ ۀ انقالب و در دوران ما طبقۀ  متوسطی ھم در برھۀآمار و فاکت نشان دھم که خالف گرايش ھای طبق

به استناد آمار نشان داده ام . ی بوده است که يارای ھمآوردی با بورژوازی حاکم را داشته استاکمی و کيفی تنھا طبقه 

 ۵٧کارگر ايران با احتساب جمعيت خانوار و کارگران بيکار جمعيتی بالغ بر ۀ ين اين مجموعه طبقکه در مقطع تدو

نشان داده ام که خالف تحليل ھای ذھنی موجود اين طبقه در مطلع انقالب .  تشکيل داده است- ميليون٧٩ از –ميليون را 

 و در ١٣۵۵در سال . ل ممکن عمل کرده استبھمن به رسالت تاريخی خود به مطلوب ترين و شرافتمندانه ترين شک

سيس أابزار سرکوب شاه فعال بود؛ کارگران شرکت نفت رژيم را به عقب راندند و سنديکای خود را تۀ شرايطی که ھم

 ۵٧ھمين کارگران در خرداد .  کردأاين سنديکا نقش مھمی در سازماندھی اعتراضات و اعتصابات کارگری ايف. کردند

اين تشکل سازی ھا در حالی صورت ۀ ھم. کيل کميته ھای مخفی اعتصاب در پااليشگاه نفت اقدام کردنددر تھران به تش

بسيار مھمی دولت را با ۀ  تير ھمان سال کارگران طی نام١٧در . می گرفت که ھنوز خبری از اعتراضات خيابانی نبود

رژيم ) اول شھريورۀ ھفت(ن اعتصاب کارگری نخستي. نبرد فرا خواندند رشته مطالبات اقتصادی راديکال به ٣٧طرح 

در مورد ابعاد . گی کردد و مزايا و مرخصی و حق بازنشسترا ناگزير از تجديد نظر در قانون کار و افزايش دستمز

کارگر نفت ما "شکل بندی شعار بسيار مھم ۀ ف اعتصاب کارگران شرکت نفت و نقش آن در انقالب بھمن و پروسلمخت

  .ی گفته استازنده ياد يدهللا خسروشاھی نکات بسيار ارزنده "  رھبر سرسخت ما–

کارگر وارد ۀ من برای آن که به يک جمع بندی فشرده از ملزومات پيروزی طبق! کارگرۀ ملزومات پيروزی طبق. ٧.٣

سرفصل  شھريور يک ١٧برای مردم ايران . اجمالی از روند کلی وقايع اتفاقيه وارد می شومۀ شوم الجرم به يک پروس

اين روز تاريخی اما يک . روزی که با کشتار ميدان ژاله آغاز شده است. خونين و تاريخی در روند انقالب بھمن است

ھم زمان با اعالم حکومت نظامی و به رگبار بستن مردم معترض . سرفصل بسيار مھم را نيز در خود جای داده است

خود در برابر پااليشگاه با ۀ فت تھران به ھمراه اعضای خانواد نفر از کارگران شرکت ن٢٠٠در ميدان ژاله ، حدود 
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دو روز بعد نيروھای دولتی به اين تجمع يورش بردند و در نتيجه کارگران وارد . ی چادر دست به اعتراض زدندئبرپا

تلف  و به موازات گسترش تظاھرات توده يی به شھرھای مخ۵٧ ]ميزان[مھرۀ در نخستين ھفت. اعتصاب شدندۀ مرحل

رژيم در تقابل با کارگران . وسيع تری گرفتۀ اعتصاب کارگران پااليشگاه تھران با پيوستن کارمندان قديمی دامن

به دنبال اين درگيری ھا کارگران خوزستان نيز به . اعتصابی به سوی آنان شليک کرد و گروھی کشته و زخمی شدند

 پااليشگاه آبادان به يک اعتصاب ،نخست مھرۀ در ھمان نيم.سرنوشت سازی شدۀ اعتصاب پيوستند و انقالب وارد مرحل

در اين برھه اگر چه ميان کارگران آبادان و تھران از . سراسری فرو رفت و نيروھای ارتش آن جا را اشغال کردند

صابی ی کارگران اعتئطريق سنديکا ارتباط منسجمی برقرار بود اما بايد دانست که به دليل فقدان تشکل سراسری توده 

در ھمين برھه است که رژيم با بستن صندوق مالی . ی خود ارتباط نداشتندئنفت با ساير خواھران و برادران ھم طبقه 

اعتصاب به پول نياز ۀ کارگران برای ادام. سنديکا گلوی اعتصاب را می گيرد و کارگران را تحت فشار می گذارد

مکی در حدود دو ميليون ن جاھا دانشگاه بود که گويا با ککی از ايي.  به جاھای مختلف مراجعه می کنندًتبعا. دارند 

از اين مرحله به بعد و از . جای ديگر دفتر آيت هللا طالقانی بود. تومان نتوانسته به نيازھای اعتصاب پاسخ مقتضی دھد

 پيوستن حاجی ماحصل اين ارتباط. طريق طالقانی است که کارگران به بازار و افراد ملی اسالمی وصل می شوند

به دنبال اين فرايند آقايان رفسنجانی و بازرگان و صباغيان نيز وارد . اعتصاب استۀ عراقی و چند فعال اسالمی به کميت

ھمزمان با گسترش اعتراضات خيابانی و پيوند اعتصاب .  رھبری اعتصاب را به دست می گيرندًمی شوند و عمال

مک ھای مالی  سرمايه داران اسالمی بازار با ک،]عقرب[ در اواسط آبان ماهکارگران نفت خوزستان به کارگران تھران

ی برای ا کميته ]جدی[ دی ماه٣٠در تاريخ . نبض اعتصاب را می گيرند و سوار جنبش می شوند" سخاوتمندانه"

ن فر و اعضای اين کميته عبارتند از آقايان رفسنجانی، بازرگان، باھنر، معي. ھماھنگی اعتصاب تشکيل می شود

مھار اعتصاب و توصيه به کارگران برای بازگشت به کار و ساير اتفاقاتی که در اين برھه شکل بسته است به . سحابی

. يد نياز مبرم و حياتی جنبش کارگری به صندوق ھای مالی مستقل و متکی به نيروی خود کارگران استؤوضوح م

ی که بتواند به محلی برای تجمع االی، فقدان ستاد رزمنده ی و صندوق ھای مئعالوه بر ضرورت تشکل سراسری توده 

نگفته پيداست . انقالب بھمن استۀ و تمرکز و تعرض به قدرت سياسی تبديل شود از ضعف ھای اساسی طبقه در برھ

شوراھای کارگری که در بطن انقالب تشکيل شدند و . که اين ستاد رزمنده ھمان حزب سياسی و انقالبی کارگری است

له ھمان أاين مس. انقالب پاسخ گويندألۀ ی قادر نيستند به مھم ترين مسئ يورش ضد انقالب به تدريج از بين رفتند به تنھابا

  .کسب قدرت سياسی است

ارزيابی مواضع سازمان ھای سياسی چپ و در اين بخش به استناد نشريات سازمانی و اسناد و مدارک موجود به . ۴.٧

اکثريت و (ی خلق ئحزب توده، سازمان چريک ھای فدا.  پرداخته ام۶٠ تا خرداد ]دلو[من در مطلع انقالب بھراست

، سازمان پيکار و رزمندگان و کومه له در کنار اتحاد مبارزان کمونيست به ھمراه چند سازمان ديگر از جمله )اقليت

ديگر به تحليل ۀ ھمچنين در جبھ. کمونيست ھا مورد توجه و نقد و بررسی قرار گرفته اندۀ وحدت کمونيستی و اتحادي

ملی و حزب دموکرات ۀ مواضع و فعاليت ھای سازمان مجاھدين خلق، آرمان مستضعفين، جاما، نھضت آزادی، جبھ

ِی ناکام ماندن چپ و راست ليبرال در کسب قدرت ئدرمتن اين نقدھا به تفصيل از چيستی و چرا. کردستان وارد شده ام
  .ل عروج و موفقيت جريان اسالمی را تشريح کرده امسياسی سخن گفته ام و دالئ

  

  !خاطرات خطير. فصل ھشتم
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پرستو در "به اسم . ی از اين قلم منتشر شده استابا اين حال داستان گونه .  من فن داستان نويسی نمی دانم به درستی

. با شخصيت ھای يک سره واقعیبی کم و کاست و . ی واقعه نگاری تاريخیاگونه . در ژانر رئاليسم سوسياليستی". باد

 دليل نوشتن اين داستان را شرح داده ام و - ١٠٨: آرش، ش ۀ  مندرج در مجل–" تبار خونين گل ھا"مبسوط ۀ در مقال

مدير انتشارات قصيده سرا از فعاالن بسيار شريف جريان ملی (گفته ام که روزی روزگاری زنده ياد ناصر ايجادی 

. حجازیۀ بنفشۀ نوشت". ايمپاالی سرخ" داستانی را به من سپرد تحت عنوانۀ متن تايپ شد) مذھبی و ناشر دو کتاب من

کل ھدف . داستانی از قرار واقعی و با شخصيت ھای واقعی. ی بنويسماو از من خواست که به دقت بخوانم و حاشيه 

ۀ در اين اثر چنان چھر. ستی بوده ائکمونيست ھای فداۀ خانم حجازی از نوشتن اين رمان بی کم و کاست زدن پنب

يان ترسيم شده است ، پنداری با جماعتی الت و شرور ئساير فداو منی و حميد اشرف ؤخوفناک و خشنی از حميد م

داستان مکتوب ۀ ی نکاتی در حاشيئارزيابی از جنبش فداۀ دانش اندک خود در زمينۀ باری من به انداز. مواجه ھستيم

ايشان . يان از جانب او اعتراض کردمئِجازی نيز به جعل واقعيات تاريخی سازمان فداکردم و در گفت و گو با خانم ح

چشم انتظار نقدی است که درست و حسابی "ليبرال ھا آن را ستالينی خواند و گفت ۀ نقد من را بر نتافت و ھمچون ھم

در پاسخ . فت و منتشر شدباری کتاب خانم حجازی پس از يک رفت و برگشت سرانجام مجوز گر" مشت و مالش بدھد؟

ی از خاطرات دوران انقالب بھمن به آرمان ئبه آن داستان ترجيح دادم داستانی واقعی بنويسم و ضمن تدوين گوشه ھا

ی احمد ئفرھودی خواھر زنده ياد فدا) نام مستعار(اين آرمان ھا از زبان پرستو . ی نيز اشاره کنمئھای جنبش فدا

پرستو مدت ھا دوست نزديک من بود و با او و در کنار او خاطراتی داشته . ن شده استفرھودی از شھدای سياھکل بيا

ی بود و من کوشيده ام ئپرستو يک سمپات واقعی جنبش فدا.....۵٧پيش از انقالب تا اواسط زمستان . ام که مگو و مپرس

در خصوص بحث ھای رايج آن دوران ی که ميسر بوده و موقعيت من اجازه می داده است نکاتی را ئاز زبان او و تا جا

کوشيده ام پوچ و مھمل بودن اساس داستان . گی مطرح کنمئی در خانه ھای تيمی و عشق و دل دادئو البته نقش زنان فدا

 ٢١از شب " پرستو در باد"باری داستان . بدون مبالغه. ضد کمونيستی بنفشه حجازی را با زبان واقعی داستان نشان دھم

 به ھمراه چند رفيقی که -ِی قاتی ميوه ھاا ساله و به قول شاملو تربچه ١٩ جوانی –شبی که من . می شود آغاز ۵٧بھمن 

مسلح به . در يک شبه محفل مائوئيستی فعاليتی در حد کتابخوانی و پخش نشريه داشتيم، در مقابل پادگان جمشيديه بوديم

. دگان جمشيديه به شکلی بسيار کلی در کتاب آمده استحوادث آن شب و روزان و شبان بعدی در پا! يک رولور اوراق

ی را به نويسنده اِھم از اين رو که کتاب برای کسب مجوز و چاپ در ايران نوشته شده بود و الجرم خودسانسوری ويژه 

و به ھمان شيوه و محتوا از سوی دوستان ) ١٣٨۵سال ( با اين حال کتاب مجوز نگرفت و ممنوع شد. تحميل می کرد

  .دست شان خوش باد. ی استکھلم منتشر شدينی در انتشارات آلفا بت ماکسيماسيار نازنب

از در جنوبی که وارد می شدی، .  يا دژبان مرکز يک پادگان نظامی عادی و معمولی نبودپادگان جمشيديهباری 

وب شاه آن جا سياسی مغضۀ دويست متر بعد دست چپ زندانی قرار داشت که بسياری از شخصيت ھای شناخته شد

و ما بدون ھرگونه شناخت پيشينی و ......از جمله ھويدا و نصيری و داريوش ھمايون و نيک پی و وليان . محبوس بودند

 دم در پادگان سبز شده -مک به مجروحانبيمارستان ھزار تخت خوابی برای ک رفته بوديم – بر حسب تصادف ًصرفا

 را در بخش -  رئيس ساواک-دستگيری ارتشبد نصيریۀ خست و نحوحوادث شب ن! کمی تا حدودی تصادفی. بوديم

از روز . شب اول و دوم اسالم کاظميه با ما بود. تا آن جا که ممکن بوده است، نوشته ام" پرستو در باد"نخست کتاب 

جاھدين پنج شش روز بعد ابوذر ورداسبی ابراھيم نامی از بچه ھای م. بدون ھيچ توضيحی نيامد. سوم ول کرد و رفت

ً جوانی حدودا. روز سوم بود که اوضاع فرق کرد. موريتأرا جای خود معرفی کرد و گفت می خواھد برود دنبال يک م

بيست و يکی دو ساله، قد کوتاه، صورتی استخوانی و خشن، ريش کادر شده، چھار شانه، اخمو، چشم و ابرو مشکی و 
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ا وجودی که پادگان بدون مقاومت تسليم شده بود اما ما سه چھار ب. نزديک ظھر بود. موھای پر سر و کله اش پيدا شد

 به ما ملحق شده بودند را برای حفظ جاھای مختلف ًی که بعدائنفر بوديم که خود را فاتح پادگان می دانستيم و بچه ھا

  !روز سوم بود که آن جوان آمد! پادگان تقسيم می کرديم و برای خود نقش فرماندھی قائل بوديم

  ....." شما بايد از دستورات من تبعيت کنيدۀھم. از طرف امام خمينی حکم فرماندھی پادگان را دارم. ن فرھاد ھستمم" 

اين که فرھاد چگونه . ی آغاز شدا و بدين سان فرھاد شد فرمانده و مناسبات تازه  يک کلت کاليبر چھل و پنج بسته بود

با اين که شبانه ھای بسياری تا دير ھنگام با او گپ می زدم و از . يامدبه آيت هللا وصل شده بود ھرگز بر من دانسته ن

گاه وارد اين مقوله  خودش نيز ھيچ. نزديکی او به آيت هللا بر من معلوم نشدۀ ھمه سو سخنی به ميان می آمد اما نحو

.  و حتا با کلت نزد ايشان برودقدر مسلم اين که او تا آن جا به آيت هللا نزديک بود که می توانست بدون قرار قبلی. نشد

 يعنی سه ماھی که با فرھاد کار کرديم و ھدف مان ۵٨ و ارديبھشت ]حمل[ و فروردين۵٧ ]حوت[حوادث اسفندۀ دربار

ً  فعال– به عنوان اسناد و خاطرات دوران انقالب -پادگان دژبان مرکز بودۀ معطوف به دستگيری فرماندھان شناخته شد

شايد . ش مغز استخوان رانش جان را و تلفيق گفتن و نگفتنش زبان را می سوزاند و نگفتگفتن. محرفی برای گفتن ندار

اما فی الجمله می خواھم به رئوس نکاتی که در اين رابطه مد . شايد روزی که اين مجموعه چاپ شود. روزی ديگر

  .نظرم ھست اشاره کنم

ن، آموزش نظامی بچه ھا توسط فرھاد در ميدان تير چيتگر، شکستن گاو صندوق ھويدا، استقرار در بھداری زنداۀ نحو

خيلی از زندانيان سياسی به ميدان اعدام از ۀ رئيس زندان و فرستن(فرھاد نسبت به سرھنگ حسن زاده ۀ بغض و کين

ی به ابتکار فرھاد، خاطرات فرھاد از دوران سربازی ئ، چاپ کردن يک سری کارت شناسا)جمله زنده ياد گلسرخی

 حکم تير او را صادر کرده، يادگاری فرھاد از آن دوران که ًه کاره اش و اين که مدعی بود تيمسار نصيری شخصانيم

مار آن را در جيب خود داشت، گم و ۀ يک مگسک تيربار کاليبر پنجاه بود اگر اشتباه نکنم و فرھاد ھميشه مانند مھر

شيد، ماجراھای دستگيری مجتبا طالقانی توسط تيم محمد گور شدن ھای بی خبر فرھاد که گاه دو سه روز طول می ک

و اين سرھنگ امير رحيمی . مناسبات با سرھنگ عزيزهللا امير رحيمیۀ غرضی، مالقات شبانه با آيت هللا طالقانی، نحو

در باد که گويا نخستين تيمسار بعد از انقالب نيز بود حکايتی دارد که خود موضوع داستانی است و من در کتاب پرستو 

يار غار و ھم بازی شاه و در عين حال بعدھا وکيل مدافع زندانيان نھضت آزادی . ی از آن اشاره کرده امئبه گوشه ھا

نقش امير رحيمی در ماجرای آزادی مجتبا طالقانی و ....بعد از کودتا، روابط بسيار نزديک و صميمی با آيت هللا طالقانی

نظامی پادگان جمشيديه آمد ه  به عنوان فرماند۵٧امير رحيمی اوائل اسفند . بودتعرض به باند محمد غرضی بسيار جالب

يک نظامی خشک و مطيع  . کندءپادگان را احياۀ و سعی داشت از طريق جذب افسران ميانه نظم و نسق متالشی شد

 ۀبرخی افسران شناخته شدھان ارشد پادگان که به تدريج به اری گرفتن احکام دستگيری فرماندب! مطلق آيت هللا طالقانی

بسيار ۀ  فرھاد با دادستان وقت انقالب يعنی آقای ھادوی رابطًکال. عميم يافت از سوی فرھاد ھدايت می شدتساواک 

فرد ديگری در . خوبی داشت و ھر نامی را که می داد و تقاضای حکم دستگيری می کرد بالفاصله حکم صادر می شد

 که به شدت به سازمان مجاھدين سمپاتی داشت و مرتب از حنيف نژاد فاکت می زندان قصر بود به اسم قاضی علوی

ماجرای دستگيری مجيد  !ِآورد، او نيز به فرھاد نزديک بود و قاضی بخش نظاميان ساواکی زندان بود اگر اشتباه نکنم

ر خيابانی رو به روی اميدی و برادرش که گويا از فرماندھان ارشد رکن سوم ساواک بودند در اواخر اسفند ماه د

 ارشاد و تماس گرفتن آنان با ابراھيم يزدی در ھمان شب و دخالت يزدی برای آزادی آنان و مقاومت فرھاد و ۀحسيني

 فشار تيمسار امير رحيمی برای خروج ما از پادگان بيشتر ۵٨از اواسط ارديبھشت ! نی خود حکايتی استولفيتۀ مشاجر

بی نظمی يک سری اوباش بی "ی که با سالم و صلوات به کار باز گشته بودند تحمل او و ساير افسران شاھنشاھ. شد
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مالقات با يدهللا . اين تکيه کالم امير رحيمی بود" ن ھم کمونيست بودند را نداشتنداشيا ھسرو پای جوان که تازه بعضی

آخرين مالقات با فرھاد به شکل ...... به ابتکار فرھاد و تحويل دادن پادگان به امير رحيمی۵٨خرداد ۀ سحابی در نيم

تضادھای ۀ سياست فقط با چند مقوله در حوزۀ از کل عرص. م نشده بودھنوز بيست سال. خاطرم مانده استمبھمی در 

به خاطر دارم که بحث ما حول و .  بود و تھران به شدت گرم بود۵٨آخرين روزھای اردی بھشت . مائو آشنا بودم و بس

ضد خلق ۀ ثر از چند اعالميه و شبنامه و روزنامه به شدت فکر می کردم که ارتش در جبھأتمن م. حوش ارتش بود

ی با احتياط و دربسته حرف می زد که وجود اانقالب انحالل ارتش است و فرھاد از شرايط ويژه ۀ است و تنھا راه ادام

به خاطرم ھست که بيشترين استناد خوب . ارتش منظم حتا با حضور فرماندھان ميانی دوران شاه را ضروری می کرد

ابتدای خيابان زنجان نرسيده به چھار راه پپسی ...مھاباد و سنندج و. فرھاد به حوادث ترکمن صحرا و البته کردستان بود

تا باز شدن دانشگاه ھا بيا برو " وقتی فھميد می خوام برم دنبال کار و بار خودم، خيلی خونسرد گفت . کوال ايستاده بوديم

. نمی دانم منظورش کدام صباغيان بود. چيزی تو اين مايه ھا..." با صباغيان صحبت می کنم. ارت کشور کار کنوز

چون يک دوست نزديک ديگر ھم داشت به ھمين نام که در دادستانی فعال بود و بعدھا شنيدم که در قتل رھبران ترکمن 

ی باال انداخت و دست داد و اکه خونسردانه شانه  ...." نه و می خوام برم سربازی"گفتم . دخالت مستقيم داشته است

ھمين چندی پيش نيز به راستی نمی ...راه مان جدا شد و ديگر ھرگز او را نديدم و ھيچ خبری از او نداشتم تا ....رفت

سال پيش حتا دو . سوپر ارشد امنيتی استۀ دانستم که فرھاد پادگان جمشيديه ھمان ابوالقاسم مصباحی مرموز و پيچيد

  :ی مفصل با آرش کمانگر عزيز انجام دادم، بنگريد به لينک انيز زمانی که به مناسبت انقالب بھمن مصاحبه 

xhkBpg4sjrz=v?watch/com.youtube.www://https  

nQ_NzCZHDKi=v?watch/com.youtube.www://https  

فقط " شب پيروزی انقالب کجا بودی؟: "الی که می پرسيد ؤ ھنوز نمی دانستم و از ماجرا اطالع نداشتم و در پاسخ به س

  ....حمله به پادگان جمشيديه و تسخير آن اشاره کردمۀ به کليات خاطر

 و سمپات ھای چپ و راديکال و مترقی در ء سال بعد ھنوز بخشی از افراد و اعضا و تا يکی دو١٣۵٨باری خرداد 

حکومت ۀ  از بدنً است که اين نيروھا کال١٣۶٠با نزديک شدن به اوائل . کميته و برخی سازمان ھای ديگر فعال بودند

 که به رويکرد عجيب دادستانی خاصی که داشتم و مستقل از نقدھا و انتقاداتیۀ من اما با روحي. بيرون رانده می شوند

که بار و بنديلی برای بستن داشته آن  حساب و کتاب خود را جدا کردم و بی ۵٨وقت داشتم در ھمان ميانه ھای خرداد 

  .باشم راه خود گرفتم

  اين زبان دل افسردگان است

  نه زبان پی نام خيزان

  گوی در دل نگيرد کس اش ھيچ

  ما که در اين جھانيم سوزان

                               راه خود را بگيريم دنبال     

 را در تھران و جلوی دانشگاه به اتفاق يکی از بچه محل ھای سابق بساط کتاب پھن کرديم ۵٨يکی دو ماه تير و مرداد 

ھلويم زد و ی به پاو زديم و خورديم تا اين که يکی از بامدادان شھريور رفيقی که در اتوبوس کنارم نشسته بود سقلمه 

  :گفت

  !" رسيديم! چقدر می خوابی"

  !رسيده بوديم به سنندج
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  )!!مين اجتماعیأبذل و بخشش سازمان ت( بعد از تحرير 

حاال و پس از سی و ھفت ھشت سال وقتی به آن حوادث بر می گردم تازه می فھمم که از قرار من و نسل من ھمان 

ان سپری شده است و بی آن که حتا يک سنت پول و يک سانت زمين دايناسورھای در حال انقراضی ھستيم که روزگارم

و اگر چه به . ی و ھر زيگزاگی در فقر مطلق زندگی می کنيمااز قدرت حاکم به ارث برده باشيم، با وجود ھر سابقه 

  :بامداد . تعبير رفيق مان الف

  .....احتضار فضيلت است/ چه به آسانی/ دريغا که فقر

و چنين است که بعد از نزديک به چھار دھه کار و تالش و . ت خود را به لقمه نانی تاخت نزده ايمھرگز فضيلت و شراف

مين اجتماعی متعاقب تالش ھای فراوان يک نازنين اين جانب را که محمد قراگوزلو باشم به أزحمت به تازگی سازمان ت

رندی از ! ی در ماها ھزار تومان و خرده ٨١٢ خود به رسميت شناخته است با دستمزد ماھانه "مستمری بگير"عنوان 

اگر با فرھاد رفته بودی حاال در متن حقوق ھا و پاداش ھای نجومی ھمين مبلغ را می گرفتی منتھا با " می گفت ءرفقا

ِ ميليون تومان پاداش جناب جھانگيری معاون اول محترم٩٠٠چيزی تو مايه ھای . سه تا صفر ناقابل بيشتر چه !" ِ

  !خوب

ِدرنگ پس از اين حاتم بخشی ھشتصد و دوزاده ھزار تومانی نظام حاکم و سازمان ت بی  مين اجتماعی اش به ياد آن أِ

  :شعر معروف فروغ افتادم که می گفت

  .....خود را به نامی در يک شناسنامه مبدل کردم/ خود را به ثبت رساندم/ فاتح شدم

 نگرانی ندارم که ً کارگرم به تبيين و تحليل دستمزد بپردازم مطلقااز اين به بعد و زمانی که می خواھم در جمع رفقای

مين أسازمان تۀ شناخته شد" مستمری بگير"چرا که حاال من يک " به تو چه؟"عتاب کند که " برادر گمنام"يکی 

 احتساب  صادره از پايتخت که قرار است با٨١٢پس زنده باد ! اجتماعی ھستم که سی سال تمام حق بيمه پرداخته است

  !نزديک يک ميليونر.  ھزار تومان شود٩٠٠اش نزديک " حقوق" درصدی ٨تورم 

  ....خونابه باز شد/ وين زخم دردناک را/ باری سخن دراز شد

  محمد قراگوزلو

  ١٣٩۵ بھمن ٢٢
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