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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۵ می ٢۴
  

 !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
  شاه در شرايط مات. ٩

   
  !دبه ياد رفقای نازنين مسجد سليمان و انديمشک که اينک در کنار ما نيستن

  !ياد آوری

ِھر چند من ھميشه و بی مجامله راست ترين نظريه پردازی ھای اقتصادی کائوتسکی و پلخانوف تا بوخارين و رايکوف را بر کل آثار متفکران 
رجيح داده ی از جنس دريدا و بارت تا ژيژک تئ پست مدرن ھاً و اخيرا– از مارکوزه و والرشتاين تا ھابرماس و بنيامين –فرانکفورت و چپ نو 

به قول . ين اکونوميستی از سير تکامل تاريخ و تطور حوادث سياسی نيستيام اما تصريح اين نکته مھم است که چنين ترجيحی به مفھوم تب
 عکس همارکسيسم به ھيچ وجه نمی گويد تنھا واقعيت، واقعيت اقتصادی است و نوعی تقدير گرائی اقتصادی مطلق وجود دارد، ب"ھانری الفور 

به اين معنا که مقدر است سرنوشت اقتصادی به محض اين که انسان ھا از امکانات خود . تصريح می کند که تقدير اقتصادی نسبی و گذراست
. ماترياليسم ديالکتيک. لوفور" (عصر ما خواھد بودۀ آگاه شوند فراگذرانده شوند و اين فراگذراندن کنش اساسی به شکل نامحدود و آفرينند

 .)آيدين تراکمهبرگردان 

  !اين تذکر کمی الزم بود 

  

  !)اين ھمه اپوزيسيون(در آمد 

ھای نفتی، شاه می توانست وارد کارزار يک رفرم واقعی شود و در قالب دالر و متعاقب سرازير شدن ١٣۵٣سال

يونی را سلطنت خود و خاندان ھما" ئیانکشاف مناسبات توليد بورژوا"حکمرانی مقتدر اما مشروط ضمن تالش برای 

از جمله . کافی نبود و لوازم ديگری نيز می طلبيد" انکشاف توليد"البته . معين تضمين کندۀ نيز برای يک دور

 آثار روز اقتصاد سياسی را شارژ کند و در عين حال به "ۀفرھيخت"اگر شاه می توانست مترجمان !" دموکراتيسم توليد"

ِمقدمه نويسان بسيجی توماس پيکتی عصر خود  ِ کرسی استادی دانشگاه ھديه دھد، ھم متھم به استبداد و ديکتاتوری و ِ

کمونيسم ستيزی نمی شد و ھم به جای مشاوره ھای صد من يک غاز امثال دکتر اردالن و اردشير زاھدی از نصايح 

 نمودند بل که می" سوسياليست"ن انباشت سرمايه و نقد سرمايه اگرچه نه فقط ييبھره می گرفت که در تب" اقتصاددانانی"

 که ھمين امروز مارکس را ئیدسته ھا. و انقالب منقالب بلشويکی ھم راحت می کردند" شيطان"ِخيال شاه را از لنين 

ر جھان فرا می خوانند آن روز نيز می توانستند دست اعليحضرت را بگيرند ييبدون نياز به کسب قدرت سياسی به تغ

ساده نبود که ھيچ يک از مبانی ۀ شاه قادر به درک اين آموز! رت سياسی راديکال و انقالبی قدتغييرالبد بدون 

و ملزومات منطقی " صحيح"شاه به قوانين . ھی سلطنت در تباين نيستاصول خدادادی و البا " اقتصاد توسعه"ِنظری

ياضتی و رموز اقتصاد ر.  واقف نبود– چنان که نه سيخ کارگر بسوزد و نه کباب سرمايه دار –انباشت سرمايه 

دموکراتيزه کردن "ساده نيز قاصر بود که باالخره از طريق ۀ مقاومتی را که از بيخ و بن نمی فھميد و از فھم اين نکت
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اعليحضرت کارگران . می تواند جلوی عوارض فساد و ھرز روی و فرار و اعتصاب سرمايه را بگيرد" اقتصاد بازار

عصر خود به اتھام " مھرنامه نويسان"روشنفکران سوسياليست را ھمنوا با را که به خاک سياه نشانده بود؛ مبارزان و  

را که عاصی کرده بود و از جلب رضايت " فھيم"ِکنارتيربار و ديوار اوين گذاشته بود، خرده بورژوازی " تروريسم"

باالخره زرتش آخر نه مگر اقتصاد سياسی سرمايه داری بدون وجود رقابت . ھم ناتوان بود" بورژوازی ملی مولد"

رقابتای کارشناسان شيک اتاق محترم بازرگانی را؟ آن جا که خطاب به  مگر نشنيده ايد فرياد وا! قمصور می شود

اعليحضرت .  خود از بستن اسکله ھای غير مجاز و ورود به يک رقابت آزاد نوحه می خوانند" برادران قاچاقچی"

انقالب "اقتصادی نيز بعد از ۀ انزوای کامل تارانده بود و در زمينسياست تا ۀ نمايندگان اين بورژوازی را در عرص

 ۀرضايت نسبی تراز نوينی ھا پيش رفته بود اما در مجموع و به جز اليۀ اگر چه تا حدودی در زمين" سفيد شاه و ملت

اقی نبود که شعار چندان بی ھوده و اتف! رانده بود" اپوزيسيون"ِبورژوازی دربار و حومه ھمه را به ۀ نازکی از طبق

" ھمه با ھم"جناح ھای انقالبی و ضد انقالبی بورژوازی قرار گرفته بود و در لوای ۀ  مورد توافق ھم"مرگ بر شاه"

 و فقط –سياسی کافی بود ۀ در عرص! دنبال می شد)  اسالمی–جريان ملی (بخشی از ھمان بورژوازی نيز از سوی 

کمی جمع و جورتر می نشست و جا را برای نشستن ديگران ھم باز می  "جابی که شاه به قول دکتر کريم سن–کافی بود 

" سوسياليست ھای وطنی" بل که از ھواکوفنگ يا مارشال تيتوکه نه از اقتصادی ھم کفايت می کرد ۀ و در عرص" کرد

امپرياليزم "ليد به می آموخت که به جای وابسته کردن تو)  برای مثال حبيب پيمان-حاشيه و نقد نويسان آثار سوئيزی(

 ھم از پونزچه معنی دارد که حتا !" رشد سرمايه گذاری در توليد و بسط صنايع داخلی است"تنھا راه نجات " غارتگر

تکرار شده " اپوزيسيون سوسياليست" و از تريبون ھای لند بصدایاين نصايح در دوران ما آن قدر با ! خارج وارد شود

ری نيز باورشان شده و اين جا و آن جا پنھان و علنی و در نقد دولت احمدی نژاد و که برخی از فعاالن مستقل کارگ

اگر چه مشکل اقتصادی دوران شاه يک سره ! آن ھم به اسم چپ. حمايت تلويحی از روحانی آن ھا را تکرار می کنند

" ضد انحصارات" ه نه فقط را وارد بازار صنعت و کشاورزی می کرد ک" کارآفرين"بيکاری نبود اما شاه بايد دولتی 

  .می بود بل که قادر به بارآوری سرمايه و نيروی کار ھم بود

نه فقط معنای ديگر " بورژوازی ملی" ممکن بود کسانی به شاه خرده می گرفتند که روش تقويت قدرت جسمی و جنسی 

ھم می دھد و ای بسا ممکن " ری بوی راه رشد غير سرمايه دائیيه جورا"سياست ھای انباشت کاپيتاليستی است بل که 

آنان که نمی توانستند شاه را زبانم الل به . خب ايراد می گرفتند! خب چه باک! است ايران را مجارستان کند

مضاف به اين که در سال مورد نظر ھنوز اقتصاد سياسی منطقه و جھان نئوليبراليزه نشده ! متھم کنند"رويزيونيسم "

با اين حال در ھمان دوران اگر زير . نيز به توليد انبوه نرسيده بود" نوليبراليسم"ع منتقدان بود و در نتيجه تزھای مشعش

 و کافه عالقه داشتند و ھم ضد مارکس بودند اريک کالپتون را می کاويدی دو سه نفری را می يافتی که ھم به یاھر بته 

امروز در نرفته بود ۀ به شيو" سرمايه موھوم"لنگ و باز ھم اگر چه ت.  عصر قدم می زدندکروگمنو ھم البته در مسير 

 تومانی را به جای آب کردن در استانبول ٧ دالر نيز کمی تاريخی شده بود با اين حال می شد که ھمان ١٩٢٩و بحران 

ارج تميز داخلی نه . ارج فرستادۀ به کارخان" تروريست چپ" خريدن و ولخرجی در ظفار عليه يک سری ١۶و يا اف 

کافی بود اعليحضرت کمی از رانت نفتی فاصله می گرفت و به جای اين که امثال جعفريان ! گھاوس کثيف اجنبیوستين

حداکثرش اين بود که بزرگ . و نيکخواه را به تلويزيون ملی ايران گسيل کنند به مصر عبدالناصر ارسال می فرمودند

مگر چند سال پيش به دنبال چند سياست حمايتی در بيمه ! خب می شدند. می شدند" سوسياليسم ملی"ارتشتاران متھم به 

  !"سوسياليست"به باراک اوما نگفتند 

نديده ايد مگر که در ! بقيه حله. کافی است که شما بلشويک نباشی. سوسياليست بودن که ھميشه بد و خطرناک نيست

  !ا افتاده بودج" مخل نظم موجود"و " خطرناک"اوج رواج بلشويسم اين واژه مترادف ھر انسان 
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 که – درست ھمين حاال –در ايران کنونی و ھمين حاال . اين ھا بلند فکر کردن و چه می دونم پلميک با اين و اون نيست

 و ۵۶شدن معاون اول رئيس جمھور سابق اواخر سال " زندانی"سقوط بھای نفت  و گسترش اعتراضات مردمی و البته 

به " ملی سازی"و " سوسياليسم"رست سربزنگاه يک عده پيدا شده اند که با قمپز امير عباس ھويدا را تداعی می کند، د

طبقاتی با موعظه و ۀ غافل از اين که چنين شکافی از فاصل. بورژوازی حاکم و وزير مدبر اقتصادش رھنمود می دھند

خودسوزی فالن دستفروش ۀ اين جا نه تونس است که مردم با مشاھد. پرشدنی نيست" دموکراتيک"گذار مسالمت آميز و 

ی أ رسيريزاصل أحاکميت بکشند و نه يونان است که از طريق يک انتخابات دموکراتيک به رفرميسم مستۀ پنجه به چھر

 تا عمق خيابان روسفِاين جا برزيل نيز نيست که مردم را به خاطر اعتراض به فساد مالی به مخالفت با خانم . بدھند

و " اپوزيسيونه"اين جا رئيس جمھورش ھم .  می شه به سرعت در وايبر به جوک تبديلاين جا خبر فساد مالی. بکشد

ليس و دست بند و کلت و زندان انتقاد می کنه و به فساد مالی و غارت پول نفت وچنان از کندی و فيلترينگ اينترنت و پ

د سر سخت پارازيت ھای ماھواره ش منتقوزير بھداشت. رای گفتن نمی مونهاز سوی دولت پيشاخود می تازه که حرفی ب

شيرازش رو می گيره و به باندھای فشار حمله می ۀ پارلمانش بھتر از ھر معترضی گريبان امام جمعۀ  است، نمايندیا

" زندانی سياسی "ش تر و پسر رئيس مجمع تشخيص مصلحتاين جا رئيس جمھور اسبقش ممنوع التصويره و دخ. کنه

نخست وزير دوران جنگ و . ًش و معاون اسبق وزير کشورش ايضاجلسيت ملی مرئيس اسبق کميسيون امن. ھستن

ش مجوز چاپ و نشر بيشترين کتاب چپ را صادر اين جا راست ترين دولت.  حصراندرئيس دو دوره پارلمانش در

سازمان ۀ ِراستی ھادی غفاری مشھور، معروف حضورتون ھست که؟ آن کاريکاتور مشھور ھادی در نشري! کرده

ک چپ در مقابل دانشگاه عد از لت و پار کردن يک تجمع کوچن که که ھادی خان غفاری را با چه طور؟ ھمکارپي

حاال اما ھادی غفاری نه فقط مخالف گروه فشار شده بل که . تھران به تصوير می کشيد، در مقام فرماندھی گروه فشار

ِاين جا ديگر دوران اپوزيسيون حرف و متن و ! يختهسخنرانی اش نيز توسط برادرانی که بوی بھشت می دھند به ھم ر ِ
 با دنا که بتوداين جا پيام کسی شنونده دار. اينترنتی و اسکايپی خنثا شدهۀ سخنرانی و اعالم مواضع احزاب شش ھفت نفر

مدعی اين جا يک کارگر ساده که ! حتا برای يک دقيقه! د قفل کنا و تھرون رد بخوابونايک فراخوان اتوبوس رانی ر

" معقول" و از دستمزد د ترسيم می کناِھم نيست از استاد اقتصاددان دانشگاه بھتر و روان تر خط فقر ر" اقتصاددانی"

 اش  که روز اول ماه مهئیجا.  استاين جا ايران. با عدد و رقم و آمار و منطق اقتصادی و روش معاش. دحرف می زن

 و در عين حال کارگر ساده و بی مدعايش در دزن  و دريا و کوير میش به کوه و جنگلفعال کارگری مدعی سوسياليسم

 و با صدای بلند می ود به نماز جمعه نمی رددر مقابل شعارھای فاشيستی مقاومت می کن"  کارگرۀخان"تقابل با ميتينگ 

متن تناقض ھای و در ! ِبا عميق ترين شکاف طبقاتی ممکن!  استاين جا ايران!" اومده برای دستمزد و معاش "ويدگ

 که روز اعتراض مسالمت آميز به نتايج يک انتخابات دولتی زد و خورد و ئیجا! بزرگ و البته توازن طبقاتی جديد

بت می کند و ش صبح تا شب از خطر انقالب مخملی و رنگی صح که اگر چه حاکميتئیجا. تيراندازی می شود

و بی شک اما روز موعود ....اتياگرائيسم دعوت می کند اماش مردم را به نافرمانی مدنی و ساپوزيسيون ساده لوح

و اتو  "اسب تروا"انقالبش کار از تک تيراندازی و تظاھرات سکوت و نپرداختن پول آب و برق و تاکتيک مضحک 

روزی . خواھد گذشت) جنبش سبز" ۀفرزان"راه کارھای مشعشع رھبران ....(به برق در ساعات پرترافيک وزدن 

اگر می خواھيد در ايران "  چندان دور جناب مھندس عباس عبدی به حاکميت اندرز داده بود که به راستیروزگاری نه

  ."انقالب کلنگی نشود؛ بھتر است که به اصالح طلبان روی خوش نشان دھيد

را نه مگر جلوی باران ." سيل و باران"مھندس بازرگان در خصوص قياس ۀ حکيمانۀ کم و بيش چيزی شبيه ھمان نکت

اش چه می توان کرد؟ از نظر و در قالب " کلنگی"می شود گرفت؟ اما با سيل آن ھم به تعبير جناب عبدی از نوع 

در . می شود انقالب ضد سرمايه داری" انقالب کلنگی"ۀ ادبيات سياسی طيف متبوع آقای مھندس ترجمان صاف و ساد
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خرده بورژوازی اش يا آن قدر خرپول شده که به  که یا که ھمه چيز صفر و يک شده است، در جامعه یاجامعه 

بورژوازی اش چفت و بست شده است و بخشی ديگر از آن بيش از ھر زمان ديگری به خاک سياه نشسته است؛ 

  !صحبت کردن از ائتالف طبقاتی مھملی بيش نيست

  ..... ادامه دھيم

  !شوک بزرگ

 بسترھای فروپاشی رژيم شاه به تبيين ھای بحران و در بخش ھای ھفتم و ھشتم اين مجموعه و ضمن بررسی زمينه

اشاره به دو سه روايت از ۀ تفسير يک سری آمار و ارقام به عنوان شاخص ھای بحران اقتصادی پرداختم و در حاشي

است که اقتصاد سياسی شاه واقعيت اين .  از صحت و سقم اين ارزيابی ھا وارد شدمئیتعليل بحران اقتصادی به زوايا

زير ساخت ھای آن اقتصاد نحيف تر از آن بود که بتواند در . تحمل شوک ناشی از افزايش و کاھش بھای نفت را نداشت

 و متعاقب آن فرو رفتن سريع ١٣۵٢بروز يک انبساط اقتصادی از ابتدای سال . برابر تبعات چنان شوکی تاب آورد

رکود تورمی به يک بحران ھمه جانبه در مناسبات ۀ تصادی با مشخصات ھمه سوياقتصاد ايران در يک انقباض اق

من به زمينه ھا . کارگر و خرده بورژوازی شھری را متشنج کردۀ مدارھای زندگی طبقۀ اجتماعی توليد کشيده شد و ھم

م به سر تيتر اين  کالیتصادو عوارض بسياری می توانم با شرح و بسط کامل وارد شوم اما برای رعايت موازين اق

  :لفه ھا فقط اشاره می کنمؤم

ترازمند و نامتوازن در کنار رشد ناموزون   شھرنشينی نا-  رکود تورمی- تشديد شکاف ھای طبقاتی-تعميق نابرابری

 دامنه دار شدن مشکالت حاشيه نشين ھا -مسکنۀ  بحران شکنند-ساختارھای شھری و يا رشد نکردن ساختارھای شھری

 عدم تناسب ميان رشد بخش خصوصی و دولتی در متن ساز و کارھای -واقب تعرض به خارج از محدودهو تسريع ع

 عدم ترخيص به ھنگام کاالھای گمرکی و - بسته و انحصاری بودن اقتصاد ايران در يک اليگارشی-سرمايه داری ايران

 جا ماندن نظام -ف شھری و ميان شھری حمل و نقل عقب مانده در عرصه ھای مختل- مواد اوليه از بنادر و انبارھا

شاه از ۀ  استفاد-  فسادمالی و بورکراتيک- شدت توزيع ثروت رو باال- آموزشی از نيازھای اوليه و تخصصی بازار کار

دست گيری چند گران فروش (نظامی و امنيتی ۀ ل بحران به شيووارتش و ساواک برای برون رفت از مخمصه و کنتر

 دولت از ھويدا به آموزگار و تغييرپروژه ھای عمرانی بعد از ۀ ن کشيدن کرکرئي پا-)مشھورو يکی دو سرمايه دار 

 آن در چارچوب عقب نشينی آشکار و اعطای امتياز بدون پشتوانه  تغيير بن بست اين سياست و - تشديد و استمرار رکود

مالی و جايگاه اجتماعی خرده ۀ  تضعيف بني- به اشکال مختلف از جمله افزايش دستمزدھا در زمان شريف امامی

 نمايندگی نشدن بورژوازی حاکم از سوی طيف - کارگرۀ بورژوازی و راندن آن به سمت ائتالف ضد سلطنتی با طبق

 که در مبحثی جداگانه به آن -ازھمه مھم تر.....    استبداد سياه و-بورژوازی" مدبر و معتدل و اميددار و ملی"ھای 

  .کارگرۀ ره افتادن معاش طبق به مخاط-خواھيم پرداخت

  

  !در متن حاشيه

و حاال که از استبداد سياسی و رشد جنبش کارگری درروزگار شاه به اشاره سخن گفته شد خوب است تا يادم نرفته است 

گفته و ناگفته بگويم که کسانی دليل اصلی شکل نگرفتن تشکل کارگری و اعتالی جنبش را يک سره در استبداد حاکم ، 

کرده اند و ھر گاه که از ايشان پرسيده می شود که چرا تشکل ساخته نمی شود بالفاصله انگشتان را به سوی مطلق 

.  برای توجيه انفعالئیبی گمان در اين استدالل ھم واقعيتی نھفته است و ھم البته بھانه ھا. استبداد حاکم نشانه می روند

خری است که می توان به آن أک تشکل علنی مھم ترين فاکت متواضح است که برخورد شديد امنيتی با مجمع عمومی ي

در . تکيه زد و تا اطالع ثانوی در خانه نشست و خب تا اطالع ثانوی ھم که قرار نيست از تيزی اين استبداد کاسته شود
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 دستمزد "اجازه نمی دھيم"محکوم می کنيم و ۀ نتيجه تالش برای تشکل سازی نيز به محاق می رود و به صدور بياني

حاکميت نيز که به ضعف عملياتی و غير توده . اضافه نشود و جلوی آن می ايستيم و از اين شعارھای خنثا تقليل می يابد

را به پيش می برد و به قولی  بودن اين بيانيه ھای اعالم موضع آگاه است کماکان سياست ھای ضدکارگری خود ئی

در اين جا حتا نمی خواھم .  اين نيستًباری بحث من فعال. رنتی نيستتو خالی اينت" اخطارھای "ش بدھکار اين گوش

وارد جنبش کارگری روسيه شوم که در دوران سياه ترين استبداد تزاری متشکل شد و در روز موعود حزب سياسی 

شاره کنم می خواھم به دوران ھنوز قدرقدرتی شاه عقب بروم و به اين نکته ا. خود را نيز ساخت و به قدرت حمله کرد

ابزار سرکوب شاه فعال بود؛ کارگران شرکت نفت رژيم را به عقب راندند و ۀ  و در شرايطی که ھم١٣۵۵که در سال 

.  کردءاين سنديکا نقش مھمی در سازماندھی اعتراضات و اعتصابات کارگری ايفا. سيس کردندأسنديکای خود را ت

 ۀھم. ل کميته ھای مخفی اعتصاب در پااليشگاه نفت اقدام کردند در تھران به تشکي۵٧ ]جوزا[ھمين کارگران در خرداد

 ھمان ]سرطان[ تير١٧در . اين تشکل سازی ھا در حالی صورت می گرفت که ھنوز خبری از اعتراضات خيابانی نبود

ين به ا. مبارزه طلبيد رشته مطالبات اقتصادی راديکال به ٣٧بسيار مھمی دولت را با طرح ۀ سال کارگران طی نام

) ]سنبله[اول شھريورۀ ھفت(نکات در مقاالت بعدی باز خواھم گشت اما اين را ھم بگويم که نخستين اعتصاب کارگری 

در واقع . گی کردد و مزايا و مرخصی و حق بازنشسترژيم را ناگزير از تجديد نظر در قانون کار و افزايش دستمز

 کارگران را به ائتالف با خرده بورژوازی و خيابان ٨٨ برای توجه دوستان عزيزی که در جريان اعتراضات مردمی

فرا می خواندند بايد عرض کنم که فاکت تاريخی پيش گفته و ده ھا سند ديگر به وضوح نشان می دھد که اگر کارگران 

 نمد  پيشتاز و سردمدار جنبش ھای ضدکاپيتاليستی و حتا ضد استبدادی نشوند از- پيگير انقالبۀ  به عنوان تنھا سوژ–

  ..... باری!  برای ھيچ فرودستی کالھی دوخته نخواھد شدئیخيابان به تنھا

مھمی که در ارتباط با بحران اقتصاد سياسی شاه بايد مد نظر داشت اين است که آن بحران در متن و مرتبط با يک ۀ نکت

 –يه داری در سطوح مختلف سرما ميالدی نظام ٧٠ۀ در اواخر دھ. بحران ساختاری در اقتصاد جھانی شکل بسته بود

. ی توليد جھت گيری کرده بوداجتماعۀ  در شيوتغيير به سوی –يلی گرفته تا انگلستان و از ترکيه گرفته تا چين چاز 

گان بورژوازی جھانی در پاسخ به بحرانی که بنيان دولت ھای حامی و مداخله گر را نشانه رفته بود و قلب سوسيال نخب

ناگھان کشف شد که نه فقط دخالت . سم ھدف گرفته بود به نسخه ھای جديدی دست يافته بودنددموکراسی را با تاچري

لگر دولت در بازار راه حل نيست بل که بحران از ھمين جا آغاز شده است و راه حل بحران ھمان رھا کردن وکنتر

نولوژی اطالعات بازارھای  توليدی اگر چه کشف جديد بورژوازی نبود اما گسترش تکۀاين شيو. عنان بازار است

 کرد که مھم ترين خصلت آن ھمانی بود که با دقت تئوريک بی بديل مارکس تحت عنوان یاتازه ۀ بورس را وارد عرص

  . شده استتبيين" موھومۀ سرماي"

ن مورد نظر تنھا راھکار و پاسخ کاپيتاليستی به بحران ھای اقتصادی فقط می توانست در متۀ به اين اعتبار در دھ

. چنان که در تمام بلوک سرمايه داری اصلی و فرعی چنين شد. نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی طراحی و عملياتی شود

 ناموجود نيز ھمه با ھم به سوی نئوليبراليسم ًچنان که بعد از خنس خوردن بلوک شرق و سقوط اردوگاه سوسياليسم واقعا

در واقع در .  و تبھکار يلتسين تا چک و لھستان با واتسالو ھاول و لخ والسااز سرزمين مادر با باند سياه. خيز برداشتند

لبانی پيروزی چپ در ايران و ادر چين و شوروی و يوگسالوی و " سوسياليسم"اين برھه و با توجه به شکست طبقاتی 

سيال دموکرات ساخته بر بورژوازی را معقول و سووھمان طور که انقالب اکت. ھر جای ديگری فوق العاده دشوار بود

چندان اتفاقی نيست که چپ موجود . بود به ھمان سياق نيز فروپاشی شوروی سوسيال دموکراسی را نئوليبرال کرد

حتا گرايش .  يکی پس از ديگری ليبرال و سوسيال دموکرات شدند-٣ تا خط ئی از طيف ھای مختلف فدا–ايران نيز 

ن نيز برای عقب نماندن از قافله و ھر چه زودتر مال بختيار و مام جالل ھای ميليتانت ناسيوناليستی چپ در کردستا
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شدن و رسيدن به پست و مقام گروھبان دومی در ھنگ ژاندارمری بوکان و مھاباد و سقز دسته دسته سوسياليسم را 

اصلی اين تواند بود ال ؤدر اين جا س. لبيک گفتند" خشونت"و پرھيز از " مدنی"د و کنار گذاشتند و به روی کرد بوسيدن

که چرا با وجود چنين تحوالتی اقتصاد سياسی شاه نتوانست به سوی نئوليبراليزاسيون سمت گيری کند؟ بی گمان ھمان 

 تيز کردند و به جان رامسفلد و سوھان فريدمن را با نظريه پردازی پينوشهکه دندان ھای " ذکاوتی"مشاوران بسيار با 

  .ھم بودند" ئیمرز پرگھر و آريا"  به فکر لت و پار کردن مردم زحمت کش اين يلی انداختندچمردم زحمت کش 

ما در متن پاسخ به دوستانی از چپ که چرا جمھوری اسالمی بالفاصله بعد .  اما چرا از اتخاذ اين راھکار ناتوان ماندند

ه چرا در زمان صدارت مھندس از حاکم شدن نتوانست اقتصاد سياسی ايران را نئوليبرال کند و در نقد اين نکته ک

بود به وضوح چيستی موضوع را استدالل کرديم و با فاکت و به شکل " سرمايه داری دولتی"موسوی اقتصاد ايران 

مستند و مستدل نشان داديم که برای نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی جمھوری اسالمی محتاج دو سه شوک بود که در 

در پاسخ به ناتوانی شاه نيز بايد به استدالل ھای ايجابی . نجانی ممکن و تسھيل شودشصت محقق کرد تا عروج رفسۀ دھ

  .و امتناعی مشابه متوسل شد

 چنان که دانسته است ھمان طور که برای قلع و قمع سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری انگلستان مشت آھنين تاچر به 

 در کشورھای ًاين مشت معموال. چنين تمھيدی ضروری بودعنوان ميانجی وارد صحنه شد در ايران شاھنشاھی نيز 

ارتش وارد می شود و به شکل يک کودتای مستقيم يا خزنده موانع را . ليس امنيتی استوسرمايه داری فرعی ارتش و پ

وقتی ھم که احمدی نژاد و حاکميت حامی او تصميم به تسريع روند . می کوبد و جاده را آسفالت می کند

بنزين " آزاد سازی" در ھمان شب " طرح ھدفمندی يارانه ھا "اسيون کشور گرفتند و اسمش را گذاشتند نئوليبراليز

اين نيروی نظامی و در واقع تنھا نيروی نظامی در . ليسی و نظامی و امنيتی شدومحترم شھر تھران به نحو آشکاری پ

اعليحضرت و سر ۀ ارتش شاه که به جق.  ناتوان بوداما ارتش شاه از ايفای چنان نقشی در ھمه حال. زمان شاه ارتش بود

 که ما از یا با شناخت ھمه جانبه ًگونه می توانست عليه شاه کودتا کند؟ اساسا بود چهمبارک سوگند وفاداری خورد

 زمان سقوط شاه تا –فرماندھان آن ارتش داريم امکان کودتای موفق از بيخ و بن در دوران مورد نظر و بعد از آن 

کسانی که با لولو کردن خطر ۀ خالف پندار ساده يا تحليل گمراه کنند.  از بيخ و بن منتفی بود–شی و اضمحالل کامل تال

له اين است که آن ارتش در زمانی که از أکودتای ارتش به جھت گيری ھای ليبرالی خود شکل موجه می بخشند مس

ندھان ارشدش سر و مر و گنده بودند در زير زمين فرماۀ سوی برژينسکی دستور کودتا گرفت و در زمانی که ھم

کودتا؟ شوخی نفرمائيد قربان؟ ارتش و شاه و کل سيستم حکومتی چنان يکپارچه .  حبس شده بودامريکاۀ سفارت خان

 بودند که نمی توانستند به ضد خود عمل کنند و ھيچ نيروی ديگری ھم که قادر به ايفای چنان نقشی امريکاتحت فرمان 

در واقع نکته اين جاست که ! ئی و نه سوکارنویااين جا نه مصدقی در کار بود نه آلنده .  در کشور وجود نداشتباشد

 و ئیھم از لحاظ پولی و سرمايه . شاه برای نئوليبراليزه کردن اقتصاد کشور بايد اساس اين اقتصاد را  واگذار می کرد

   ! وجود خارجی نداشتًاه مطلقا بيرون از حکومت شئیچنين نيرو. ھم از لحاظ سياسی

 صورت می بست و چنان که گفتيم بورژوازی – ھزار فاميل –بسته خاندان جليل ۀ چنين انتقالی بايد خارج از داير

  !ھيچ شده بود" غمناکی"بيرون از حکومت به نحو 

لب "راست سال ھاست که سانی از چپ و واگذاری و انتقال قدرت کۀ در عرص. اين نکته را ھم شتابزده بگويم و بگذرم

با صدای " جمھوری خواھی"به دندان گزيده اند و ھوس شاھپور بختيار کرده اند و در زيارتگاه ھای " لعل نوستالژيک

من برای شنيدن نوای ارکستر گوشخراش اين ! رسا  و در دستگاه شور توبه نامه ھا نوشته و خوانده اند که مپرس

دست کم ) ١٣۵٧سال ( سال ٣۶تمندی تمام يک بليت شرکت واحد بخرم که به جای دوستان تنھا زمانی حاضرم با سخاو

می شد که می " الھام" چنين - بود" خداۀ ساي"که - شايد اگر به شاه . به اعماق تاريخ رجعت کنيم) ١٣۵٣(چھل سال 
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را به امثال سنجابی و قدرت سياسی ) ١٣۵٣(را بشنود " صدای انقالب مردم"توانست در ھمان اوائل افزايش بھای نفت 

سيلی که .  جلوی سيل انقالب را بستئیيک جورا" دموکراتيک" ای بسا می شد با برنامه ھای .يا صديقی واگذار کند

ھنوز راه نيفتاده بود و بيش تر شبيه آخرين آذرخش ھای چريکی بود اما و اما زمانی که اين سيل راه افتاد استفاده از 

بختيار و شورای سلطنت " وفان نيستمطمن مرغ " چون شنيدن صدای انقالب و ئیاسپرھای ضعيف و فرصت خريدن ھ

گرايش ھای آشکار ضد چپ مھندس بازرگان؛ ۀ با وجود ھم. و مشابه تنھا تسريع شتاب و ارتقای قدرت مھيب سيل بود

  !تشبيه انقالب به سيل. من ھميشه طرفدار اين تشبيه ايشان خواھم ماند

  .....ادامه دارد

  ١٣٩۴ ]ثور[ اردی بھشت٣١.  قراگوزلومحمد

 

 


