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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۵ فبروری ١۴
  

  !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
  بسترھای فروپاشی رژيم شاه.٧

  
  !شاه ماه بود

 به عنوان –پنجاه ۀ شاخص بحران اقتصاد سياسی ايران در دھدر اين بخش خواھم کوشيد ضمن خم شدن به ابعاد 

اھميت اين .  به اختصار نکاتی را در ميان بگذارم-زيرساخت قيام توده ھا و دليل اصلی شکل بندی انقالب بھمن

تی  جدی طراحی می شود که گاه و بی گاه با لحن و ادبياسؤالبحث به ويژه برای نسل بعد از انقالب در پاسخ به اين 

ۀ لأاين مس" چرا انقالب کرديد؟"طلب کار و نکوھش گر پدران و مادران انقالبی خود را زير ضرب می گيرند که 

 ً  از سوی اصالح طلبان رانده از قدرت و سلطنت طلبان زمزمه می شود ناظر بر اين طنز سياه مھم نيز که مشخصا

 سؤال مستقل از مبنای نامربوط اين !"قالب کردندچون مردم ايران خوشی زده بود زير دِل شون ان" نيز ھست که 

چپ سوسياليست پاسخ مستند و مستدل به اين پرسش ۀ اين و آن پيوند می زند، وظيفۀ که انقالب اجتماعی را به اراد

 ۀاجتماعی از طريق رسانۀ آن به صور مختلِف آرکائيزه کردن عرصۀ سوزان است که در صورت مندی محاسبه شد

از سوی ديگر بايد اذعان داشت که شکست !  است"شاه ماه بود"ھير دوران شاه و جا انداختِن ترم برتر مترصد تط

 در کناِرقياس - چنان که با آمار نشان خواھم داد- نئوليبراليسم و اوضاع وخيِم اقتصادی مردم زحمتکشۀ انقالب و غلب

آزادی ھای فردی ۀ ھمان طور که در مقايس. دمک می کنکلفه ؤنان کنونی با نان دوران شاه به تقويت اين مۀ انداز

ی انگفته پيداست که ارزيابی دقيق ھر کدام از اين مقوالت نيازمند مباحث گسترده . می توان به مذمت انقالب نشست

  . اين مجال بيرون است اما به تبع ظرفيت ھا و اولويت ھای بحث به نکاتی خواھم پرداختۀاست که از حوصل

عدالت "ر آن در دوران ال ميليارد د٨٠٠ که فقط – با وجود بيش از ھزار ميليارد در آمد نفتی واقعيت اين است که

 نابرابری و شکاف طبقاتی به عميق ترين شکل ممکن - جناب احمدی نژاد حاصل شده " پروری و مھرورزی 

 ۀبا مصادر. ت برابر جنوب اس١٧۵به اعتبار يک گزارش رسمی بھای مسکن شمال تھران بيش از . رسيده است

يک اتوموبيل بچه بورژواھای تھرانی می شود تمام مدارس سردشت و پيرانشھر را به پيشرفته ترين امکانات 

  .آموزشی و پرورشی مجھز کرد

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

 برابر زير خط فقر ۵ تا ۴در حال حاضر دستمزد رسمی ! صد عقب مانده است در٣٠٠ تا کنون فقط ١٣۵٧سال 
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معادل .  تومان بود١٧٠٠ حداقل دستمزد ١٣۵٧سال . وضع دستمزد غير رسمی به فاجعه مانسته است. رسمی است

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

دولت تاريخ ايران، کم تر از يک سوم شده " پاک ترين" و انتھای ء يعنی ابتدا١٣٨۴د کارگران نسبت به سال خري

بر ھمين اساس است که قد مردم ايران در طول اين سال ھای .  برابر شده است۵زندگی بيش از ۀ در حالی که ھزين

با ) علی ربيعی (ن وزير کار دولت تدبيرسی و شش سال پس از انقالب بھم!  سانت کوتاه تر شده است۴مشعشع 

 ۀفاجع." ی ھستندئ ميليون نفر دچار فقر غذا١٢مناسب ندارند و ۀ  درصد مردم تغذي٧٨" اعالم می کند که " افتخار"

اين ھا در کنار فساد نھادينه شده، بيکاری، افسردگی، خودکشی، آلودگی آب و ھوا و ۀ ھم! ن ھست کهاادتسبد کاال ي

شاه ماه "آن عواملی است که ترم ۀ در مجموع ھم....تحديد شديد آزادی ھای فردی و اجتماعی و  کار،غذا، کودکان

خوشی زده بود زير دل "ھمين جا و تا يادم نرفته و برای اين که چند و چوِن اقتصادِی . را توجيه می کند" بود

ع معيشتی مردم در روزگار  کمی روشن شود به دو سه فاکتور اشاره می کنم تا ضمن تصريح اوضا"مردم

  . نيز مھيا شود۵٠ۀاعليحضرت بسترھای ورود به تحليل بحران اقتصادی دھ

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

 ۀ اجار۵٣در سال . د درصد دستمزد کارگران بو۶٠ خانه ۀ اجار۵۶ تا ۵٣در حدفاصل سال ھای . مسکن نداشتند

 ١٠٠ از ۵۶ تا ۵٣مسکن از سال ۀ در واقع شاخص ھزين.  درصد افزايش يافت١٠٠ درصد و سال بعد ٢٠٠خانه 

انسانی ۀ از لحاظ ساير شاخص ھای توسع.  درصد مردم بی سواد بودند۶٨در مطلع انقالب بيش از .  رسيد٢٩۴به 

ادران باردار، توزيع پزشک و بيمارستان و درمانگاه و مانند مرگ و مير کودکان زير يک سال، مرگ و مير م

اين ھا خوشی . ممکن بودۀ تخت بيمارستانی و اميد به زندگی و غيره ايران در ميان کشورھای منا حائز بدترين رتب

ً . آزادی ھای سياسی ھم بسيار گفته و نوشته اندۀ در حيط. نيست که زير دل مردم زده باشد   ھيچ نيروی ترقیتحقيقا

 آزادی فعاليت برخوردار بوده ۀخواھی را نمی توان نشان داد که در زمان اعليحضرت ھمايونی از کم ترين درج

ملی و ۀ ی از قبيل ليبرال ھای جبھئکسان و سازمان ھاۀ اين استبداد سياسی چنان سياه و عميق بود که حتا پنب. باشد

ی ئابتداۀ حتا در عرص" شاه ماه بود"يقی که بگذريم ترم از آزادی مبتذل ترين نوع موس. نھضت آزادی را ھم می زد

بررسِی سرانگشتِی اوضاع کتاب و روزنامه و سينما و . ترين آزادی ھای فرھنگی نيز از زمان خود عقب تر است

البته و از حق و انصاف نبايد گذشت که در آن زمان تيم ! اين بحث تير خالص می زندۀ ويزيون به ادامتلتئاتر و 

فوتبال سه بار پی در پی قھرمان آسيا شد و اگر آن اوضاع ادامه می يافت ای بسا خانم گوگوش يا دست کم خانم ملی 

  !هللا اعلم!! گرمی می شدۀ يک جايزۀ ليال فروھر برند

  

  !مختصات بحران اقتصاد سياسی رژيم شاه 

 انقباض اقتصادی بر اثر افزايش شديد انبساط و: لفه استؤتحليل من از بحران اقتصاد سياسِی شاه معطوف به چند م

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

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)  انسانیۀتوسع(دم مرۀ ماندگی نيازھای اولي

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

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

بالغ .  درصد توليد ناخالص ملی٣٠چيزی نزديک به .  درصد نزول کرد۶٣اين نرخ به ) ١٣۵٢ -١٣۴٨( چھارم 
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در . مين می شدأ از فروش نفت ت١٣۴٧ درصد درآمدھای دولت در سال ۵٠ درصد دريافت ھای ارزی و ٧۵بر 

/ ١٣۴٧در سال . ن می ساخت درصد درآمدھای دولتی را ممک۴٠ درآمد نفتی ايران بيش از ١٩۵٧ / ١٣٣۶سال 

 درصد توليد ناخالص ملی از ٢٠ درصد دريافت ھای ارزی و ٧۵ درصد درآمدھای دولت و ۵٠ بيش از ١٩۶٨

 ۶ قيمت جھانی نفت در بطن يک خيزش شگفت ناک بيش از ١٩٧٣/ ١٣۵٢در مھر ماه . مين می شدأفروش نفت ت

 ۀنکت.  درصد رسيد۵٠درآمد نفتی در توليد ناخالص ملی به با انفجار بھای جھانی نفت در اين سال سھم . برابر شد

 ھنگفت فراھم شود اين سھم در ۀبسيار مھم و حياتی اين است که پيش از آن که امکانات الزم برای جذب اين سرماي

.  ميليون بشکه در روز بود۶ توليد نفت ايران چيزی حدود ١٣۵٣در سال .  درصد کاھش يافت٣۵ به ١٣۵٧سال 

  ....ر رسيدال د٢٠ر به ال د٣ی ان دوران است که قيمت نفت از بشکه در ھمي

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

. رنی داردبه نتايج جالب و نظريه پردازی ھای جالب تری می رسند که در ميان دوستان جھانی ايشان نيز ھوادا

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

  :بنگريد به . اساس بودن اين نظريه را به وضوح نشان داده ايم
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  !از شاه تا احمدی نژاد

گی را عامل اصلی رکود و تورم و نمحترم در متن يک تحليل مانيتاريستی افزايش نقدي" اقتصاددانان " ديگر اين که 

گی را به عنوان  راھکار خروج از بحران نل نقديوگی خود کنترشمورد نظر می دانند و به رسم ھميۀ بحران دور

ل نقدينگی را در تھاجم به معيشت مردم کارگر و انجماد وشند وھيجان انگيزتر اين که اولين گام کنترپيش می ک

شايد . راھکاری آشنا که در حال حاضر با شدت از سوی دولت روحانی دنبال می شود. دستمزد ھا تعريف می کنند

ی نافرجام وارد ھمين عرصه شد و نه در راستای تحقق ھمين راھکارھا بود که دولت جمشيد آموزگار نيز در تالش

امری که با روی کار . ی نبرد بل که به شکل بندی يک رکود تورمی و انقباض اقتصادی دامن زدئفقط راه به جا

اين . آمدن شريف امامی و عقب نشينی تند رژيم و افزايش دستمزدھا تناقض و گيج سری حاکميت را بيرون انداخت

ی سخن می گفت و مدعی می شد اگر يک بار ئدر دوران شکوفا" ش زدن پول ھا آت"فقط شخص شاه نبود که از 

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

 که کلی - ٩٢ شھريور ۵۶ ش –" تجارت فردا"ۀ ھفته نامۀ برای نمونه بنگريد به مباحث مندرج در ويژه شمار

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

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

صيه کند اگر به بقای خود می انديشيد از اين ولخرجی ھا پرھيز  فرمايد و به حاکميت توهگل" پول خرج می کردند

واکاوی ريشه ھای  " تحت عنوان " اخبار روز" مندرج در –منی ؤآقای فرشاد مۀ در واقع کل پيام و منطق مقال. کنيد

نقالب اگر می خواھيد دوباره ا.  نيز چنان که خودشان می فرمايند، بيش از اين نيست–" اقتصادی انقالب ايران

 و شگفت انگيز نيست که در متن پيشبرد اين منطق اقتصادی که ما به ازای سياسی !نشود به حرف ما گوش کنيد

دست در " نوليبراليسم"يا تالش برای تثبيت وضع موجود است جريان به اصطالح نھادگرا و منتقداِن " تثبيت"اش 

ينزِی حکومتی با راست بازار آزاد گرا متحد می شبه ک" چپ "ی است که ااين جا عرصه . ست ھم قدم می زنندد

  !تلخ است يا گس بگذريم. شود تا اشتباھات تاريخی تکرار نشود
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  !بورژوازِی وابسته

بسيار معتبر ۀ ی فراھانی و تا انتشار جزوئ با اين که از سلطان زاده تا صفاو" گیوابست"ۀ با وجود فسيل شدن نظري

ۀ جموع صد سال گذشته است و با وجود تھاجِم ھم سويه و زنجيرگسستدر م" بورژوازی ملی مترقیۀ اسطور"

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

ھا اگر توليد ملی " سوسياليست"از نظر اين . صادر می شود" جنس ھای بنجل" وارد کردن و وارادت ۀاز زاوي

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

حاال . ی ھم شغل ايجاد خواھد شدئ کنار اين مبادله باالخره چند تادر. سرازير شود ھمه عاقبت به خير خواھند شد

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

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

به عنوان مثال ...افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضای روزافزون....  خانواده بود١٠٠٠طبقه متشکل از 

 ]سرطان[رستاخيز در تيرماهۀ در روزنام...  به علت نداشتن پيچ متوقف می شود١٣۵۶ال ارج در سۀ کارخان

کسانی ...."  آمده است که مرغ را با قيمت گزاف برای توليد تخم مرغ و جوجه کشی از خارج وارد می کنيم١٣۵٧

نيسم ھای متناقض و اين ترھات را پخش و پال می کنند از درک ساده ترين مکا" سوسياليست"که از موضع چپ و 

له اين است که به ھر حال برای أحتا اگر از اين فھم ساده ھم ناتوان نباشند مس. بحران زای سرمايه داری نيز عاجزند

حمايت از جناح ملی سرمايه و فرستادن کارگران به زير پرچم بورژوازی نيکوکار فقط نمی شود تحليل سياسی به 

بله تا از کارگر .... و پنير و مرغ و پشمک وارداتی وارد تحليل می شود تااين جاست که پيچ و مھره . کار بست

 ۀدر عرص" چپ"در سال ھای اخير انتخاب مطالبه محور اين ! بخواھد که برای توليد ملی وميھن عزيز جان بدھد

گاه است با ھمين ديد. سياست روی حزب مشارکت و اتحاد با جريان نھضت آزادی و ملی مذھبی آب بندی شده است

پيوستن به گات بسته می شود و شيب ماليم خصوصی سازی و اجرای عاقالنه ۀ به روی برنام" چشمان تمام باز"که 

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

  ....ادامه دارد

  . کرج١٣٩٣ ]دلو[ بھمن٢٣. محمد قراگوزلو

  

  

 


