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 انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد
 فرضيه و فاکت.١

    

  به احترام کرامت دانشيان و خانواده اش

 در آمد

به . در سی امين يادداشت انقالب بھمن. ين مجموعه مقاالت شش سال پيش طراحی شدگمان می زنم مبنای اصلی ا

شود و نشد و در نتيجه ھمين طور لنگ در ھوا مانده " ارشاد"تدريج اين متن گرد گرديد و کتابی شد و رفت که کمی 

با .  به دست دھم۵٧بھمن اينک بر آن ھستم تا تصويری کلی و روايتی تحليلی و تعليلی از انقالب . است برای خودش

دسِت کم با شرايط موجود و تا اطالع . می دانم که اميد چندانی به انتشار آن نيست.  از آن کتابئیاشاره به بخش ھا

ش از آن خاطره ھا  نيست و نگارنده و ھم نسلی ھاي۵٧اما يک ياد آوری تاريخی که بی مناسبت با انقالب بھمن . ثانوی

 کتاب ھای جلد سفيدی را با روزھای پيشينی انقالب تداعی می کند که انتشار آن ھا پيش تر - که مگو و مپرس–دارند 

باری در اين سلسله ! من البته به معجزه چندان باور ندارم اما چه کارھا که نمی کند شرايط انقالبی. به معجزه مانسته بود

اقتصادی به سمت بحران ۀ يک بحران ھمه جانب من اين است که انقالب بھمن ناشی از شيفت ۀمباحث فرض اثبات شد

اصلی جامعه پاسخی درخور به حل بحران ۀ سياسی و به تبع آن شکل گيری شرايط انقالبی شد و در ادامه چون دو طبق

 به ملزومات يک ئینداشتند به سمت گرايشی چرخيد که  توانست به لحاظ تاريخی و با توجه به شرايط جھانی و منطقه 

 که انقالب از پس –ارتش و ساير دستگاه ھای سرکوب دولتی را . تاليستی پاسخ مناسب کاپيتاليستی بدھدبحران کاپي

ملی و نھضت ۀ  از جمله جبھ–مک نمايندگان سياسی بورژوازی ليبرال  کند و به کء احيا–انھدام آن ھا بر نيامده بود 

حضور معنادار صباغيان . ده و عليه انقالب به کار بندد نظم و نسق بوروکراتيک گذشته را ترميم و بازتوليد کر–آزادی 

ابراھيم يزدی از ۀ و سنجابی در دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقالی مھدی بازرگان و يدهللا سحابی و فعاليت پيچيد

ه به بحران از نظر اين قلم با توج. دادگاه ھای انقالب تا نخست وزيری بيش از چند فاکت تاريخی مفھوم استداللی دارد

 اعم از - ميالدی و با توجه به شکست سوسيال دموکراسی و افول سرمايه داری دولتی بلوک شرق٧٠ۀ اقتصادی دھ

)  شيکاگو–وين ( فريدمن –جديد توليد سرمايه داری بر بستر مکتب  ھايک ۀ  و با توجه به عروج شيو-شوروی و چين

 می توانست درعملياتی کردن سياست ھای اقتصادی و اقتصاد سياسی تنھا پاسخ کاپيتاليستی به يک بحران کاپيتاليستی

 و شتاب اقتصادی سياسی ايران به سوی ۵٧اينک و سی و شش سال پس از انقالب بھمن . نئوليبرال تعريف شده باشد

وقتی پای فاکت در کار باشد ارسطو ھم . من بی نياز از تحليل استۀ برنامه ھای تعديل ساختاری اثبات فرضي

با اين ھمه و از . شاگردانش را به واقعيت عينی شمارش دندان ھای اسب با حضور خود اين حيوان نجيب فرا می خواند
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آن جا که در سال ھای گذشته انواع و اقسام تحليل ھای کمی تا حدودی نامربوط پيرامون تحليل و تعليل انقالب ايران به 

اقتصادی مردم و تحديد آزادی ھای اجتماعی و فردی جماعت کثيری از توليد انبوه رسيده؛ از آن جا که وخامت اوضاع 

پيش چپ را به نکوھش انقالب واداشته ۀ سلطنت طلبان و ليبرال ھا و اصالح طلبان و البته جمھوری خواھاِن تا چند دھ

 - م نحله ھای باستانیاست؛ از آن جا که در اين ميان فيل بسياری ياد ھندوستان با شکوه شاھنشاھی کرده و انواع و اقسا

برتر رايج شده است ؛ از آن جا ۀ رسانۀ  به پشتوان-...از اقتدار و وسعت سرزمين ھخامنشيان تا حقوق بشر کوروش و

 امپرياليسم و باندھای سياه سلطنتی دل خوش کرده ئی مھاجر نيز به حمايت ھای مالی و مديائیکه حتا فالن فعال سنديکا

وحدت  " خشونت انقالب و توصيه به راه کارھای گذار دموکراتيک سمينارھای صوریاست ؛ از آن جا که در نفی

برپا شده است ؛ از آن جا که در موارد متعددی روشنفکران و سازمان ھای چپ به ھمدستی با جريان ملی اسالمی " چپ

من " از تی وی –ھمه جا در روند سقوط سلطنت و دامن زدن به شرايط کنونی متھم می شوند و شگفتا که اين بحث داغ 

  از تحليل خود پيرامون انقالب بھمنیابر آن شدم تا فشرده ....  شنيده می شود؛ از آن جا که– ئیتا تاکسی و نانوا" و تو

مک خواھد کرد تا در ت که نقد اين مباحث به نگارنده کنگفته پيداس.  را به صورت چند مقاله منتشر کنم۵٧ ]دلو[

  !و فکر بيشتری به حال صومعه داران کند" عياری گيرد"قدھای سياسی را بازويرايش کتاب خود ن

  

  کليات

 و متعاقب افزايش شديد قيمت نفت ١٣۵٢ ھای مستمری بود که از سال دشواری برآيند يک سلسله ۵٧انقالب بھمن 

صاد سياسی  به صورت يک بحران عميق کاپيتاليستی در اقت١٣۵۵گريبان حاکميت پھلوی دوم را گرفت و از سال 

بورژوازی ايران در پاسخ به اين بحران در مقاطع مختلف می توانست راھکارھای مختلف داشته . ايران عينيت يافت

ملی يا نھضت آزادی منتقل می شد ۀ  دولت ھا اگر قدرت سياسی از ھويدا به جبھئیفی المثل شايد در جابه جا. باشد

حتا شايد يک سری اقدامات معطوف به ملی سازی صنايع .  بودامکان رفرم در اوضاع اقتصادی سياسی محتمل می

ن و حل مشکل رو به وخامت مسکن و دستمزد و بھداشت و آموزش و حمل و نقل می ئي پا بهبزرگ و توزيع ثروت رو

 اما ھمان طور که در سطر پايانی بخش. سلطنت را تضمين کندۀ  ببرد و ادامئیتوانست در اواخر دولت ھويدا را به جا

انحطاط رويزيونيسم روسی نوشتيم در شرايط بحران و ۀ کيد دربارأبه ت... " ئیدموکراسی بورژوا"سوم سلسله مقاالت 

زمانی که اوضاع و احوال نمی تواند به روال سابق ادامه يابد دست بردن به رفرم معنای ديگری جز تشديد سرعت 

 پاسخ به بحران اقتصاد سياسی ايران از توان بورژوازی حاکم راھکار کاپيتاليستی در. قطار انقالب يا فروپاشی ندارد

در واقع و به . اين راھکار ھمان نئوليبراليزه کردن اقتصاد سياسی ايران بود. خارج بود به داليلی که خواھم نوشت 

 ١١ اعتبار فاکت ھای بی برو برگرد سياست ھای نئوليبرالی که از درون مکتب شيکاگو در ميدان خونين کودتای

 - و بين المللی شوروی و عروج ريگانيسمئیيلی کليد خورده بود، به موازات افول قدرت منطقه چ ١٩٧٣مبر سپت

ل و انتقال بحران ھای اقتصادی در دستور کار وگان سرمايه داری جھانی برای کنترتاچريسم به عنوان تنھا پاسخ نخب

کارگر اروپا بودند اما تمام فاکت ھای تاريخی ۀ رزات طبقاگرچه دولت ھای رفاه دست آورد مستقيم مبا. قرار داشت

يد صحت اين مدعا نيز ھست که يکی از داليل مھم عقب نشينی بورژوازی و تمکين به سياست ھای ليبريستی و ؤم

اردوگاھی که بيکاری را حذف و آموزش و مسکن و بھداشت و درمان و حمل و . حمايتی وجود اردوگاه شوروی بود

چندان بی ھوده نيست که .  نباشدئیايگان کرده بود، نمی توانست به عنوان يک الگو مد نظر کارگران اروپانقل  را ر

در دوران پدرم به .... حتا رضا پھلوی نيز می گويد که بيمه ھای اجتماعی و سھيم شدن در سود کارخانه و سوبسيد 

ی به ھر جھت در معرض رکود و فروپاشی واقع شد در نتيجه زمانی که اين آلترناتيِو بار. خاطر وجود شوروی بود

چھار ۀ  به عنوان مھم ترين حادث-ترکش ھای ناشی از فروپاشی شوروی. تعرض سياست ھای نئوليبرال نيز شدت گرفت
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ھنوز ھم خيلی ھا . روِز ما گذشتاز ندامت چپ ھای دي چنان حاد بود که کار -گذشته در سپھر روابط بين المللۀ دھ

 به دست آوردھای درخشان ء بی اعتنا–شوروی را ۀ  شکسِت تجربامريکا در گفت و گو با صدای بھروز خليقمانند 

خود غيبت می کنند که ۀ  به شاخی زير چشم انقالب و سوسياليسم تبديل می کنند و مرتب پشت گذشت-بر وانقالب اکت

شوروی و ھمزمان چرخش به راست رھبران ۀ ربباری شکست تج." بعله ما خودمون اون جا بوديم و ديديم ديگه! بله"

به . اين بار اما فقط زبان نبود.  بازار آزاد را بار ديگر به زبان ھا انداختۀعتيقه شدۀ چين و افول انقالب در ويتنام افسان

ھا منت. تيمارستان می شدۀ  ميالدی اگر کسی از نئوليبراليسم دفاع نمی کرد روان٧٠ۀ  در اواخر دھسوزان جرجقول 

 که تعبيری است از -بازار بنياد گرا. خود وارد شد" مقدس"ۀ تطور يافته به ايفای وظيفۀ بازار آزاد اين بار به شيو

جديدی از سلب مالکيت و انباشت وارد نظام اجتماعی توليد شد بل که انتقام ۀ  نه فقط به قصد ورود به دور- بورديو

و تقديس " مسالمت آميز و مدنیۀ مبارز" در فرھنگِ مبتذِل لغات دنياِی .سياسی ايدئولوژيک نيز در برنامه گنجانده شد

لم بنجِل فۀ  وروديحيدرعلی اوف، "تروريسم"رفت تو مايه ھای " بلشويسم"انقالب ھای رنگی در اروپای شرقی 

مدرن و با  به رھبراِن لخ والساو واتسالو ھاول  و يلتسين. را به صرف يک مک دونالد رايگان کرد" گودبای لنين"

حيثيت ۀ  يافتند که قرار بود به ياری سرمايه داری واتيکان زده از نياکان خود اعادءارتقا" یدنيای قشنگ و نو"پرستيِژ 

.  مدون گرديدودز وبرتونۀ طراحی اقتصاددانان نئوليبرال در نھادھای مصادره شدۀ سياست تعديل اقتصادی بر پاي. کنند

 و ئیخلع يد مجدد بر مبنای سيستم انباشت متکی به ارزش سھام، اقتصاد کازينوۀ  شيوانباشت به" ھمچون ئیبرنامه ھا

 از بازار و سيستم بانکی، جھانی ئی شده يا ھمان اقتصاد کازينو، مقررات زدائیادبه تعبير خودشان اقتصاد ماده ز

برای ...." نجماد دستمزدھا وسازی، توزيع ثروت رو به باال ، تحديد نقش حمايتی دولت در راستای خصوصی سازی، ا

ساخت و "  که از یااينک ويرانه . ما چندان آشنا و کنکرت است که ھر گونه تکيه به فاکت را زايد نشان می دھدۀ ھم

 را شکل ئینيروی کار ارزان بنا شده در مجموع صدا و سيمای دنياۀ سياست ھای تعديل اقتصادی بر زمين سوخت" ساز

" چپ"رين شکاف طبقاتی دوران تاريخی بورژوازی را حفاری کرده و حتا صدای اقتصاددانان داده است که بی سابقه ت

حاکم از احتمال وقوع انقالبی ۀ  مرتب به طبقپيکتی و کروگمنبا ھوده است که امثال . اين اردو را نيز در آورده است

  !بر ھشدار می دھندوشبيه اکت

 بر کشور ما رفته است نمی تواند –ژه پس از عروج دولت رفسنجانی  به وي–گذشته ۀ ردباری آن چه ظرف سه دھه و خ

ھم پيمانی ۀ در عصر جھانی سازی ھای نئوليبرالی ، در عصری که نتيج. بيرون از چارچوب پيش نوشته ارزيابی شود

 و ادغام اقتصاد سياسی کشورھای پيرامونی و جنوب در اقتصاد کشورھای مرکز و شمال و به طور مشخص يکی از

و " گیوابست" ، چين و روسيه چندان متفاوت نيست، در عصر بايگانی شدن نظريات )غرب( اروپا - امريکاسه بلوک 

و در عصری که ") کارآفرينان خودی(" و دفاع شرمگينانه از صاحبان صنايع " بورژوازی ملی"و " اقتصاد و توسعه"

در چنين عصری پاسخ ..... را می دوزد وامريکاک نيروی کارارزان پوشاۀ حتا اقتصاد مفلوک بنگالدش به پشتوان

به ھمين دليل . کارگر امکان پذير استۀ کاپيتاليستی به بحران اقتصادی فقط از طريق  تحميل يک شکست ديگر به طبق

و در پاسخ نئوکينزين ھا بازگشت به دولت رفاه " کينزينيسم به جای نئوليبراليسم"مبسوط ۀ  سال پيش در مقال٨است که 

ا در شرايط جان سختی نئوليبراليسم غير محتمل دانستم و اين رجعت را موکول به رشد و پيشروِی جنبش اعتراضی ر

عرصه ھا از جمله کارخانه و سياست کردم و يادآور شدم در حالی که دولت ھای ۀ کارگری و وصول پيروزی در ھم

ن سياست ھای نئوليبرالی را ادامه می دھند بازگشت به ال و فرانسه و اسپانيا کم و بيش ھماگيونان و پرت" سوسياليست"

اين واقعيت را به وضوح در متن عقب راندن . دولت رفاه بدون يک تعرض گسترده به اردوی سرمايه ممکن نيست

به اعتبار اين تحليل . فريقای شمالی و خاورميانه و بی نتيجه ماندن مبارزات نان و آزادی ديديماجنبش ھای اجتماعی 

سياسی که اسم ۀ توسع( ، دولت خاتمی ) اقتصادی که نام معتبرش می شود تعديل ساختاریۀتوسع( ت رفسنجانی دول
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و )  حجاريان بود–بومی شده در متن نظريه سازی ھای بشيريه ۀ رمزش دموکراتيزاسيون روال کار ھانتينگتونی به شيو

 مبتنی بر ئی پينوشه - اش دولت اتوريتين فريدمنی عدالت اجتماعی و پاکدستی که نام بی واسطه(دولت احمدی نزاد 

) ل دولت تعديل رفسنجانی استکه رونوشت مطابق اص( و دولت تدبير و اميد ) راھکارھای امثال پژويان و طبيبيان بود

صاد گی در متن ھمان پاسخ نئوليبراليستی به بحران اقتصاد کاپيتاليستی ايران عمل کرده اند، با اين تفاوت که اقتجمل

يلی بعد از کودتا در اقتصاد چايران در تناقض ميان دو سياست پراگماتيستی و گرايش ايدئولوژيک نتوانسته مانند اقتصاد 

با اين ھمه و با وجود اين تناقض واضح است که . سرمايه داری غرب ادغام شود و به رشد مطلوب اقتصادی برسد

کما اين که ديديم حتا ميرحسين . کم ھمان سياست تعديل ساختاری استجناح سياسی حاۀ مورد توافق ھمۀ گفتمان و برنام

و حمايِت ) منی و راغفرؤم(موسوی نيز با وجود بھره مندی از پشتيبانی مطالبه محور اقتصاد خوانده ھای شبه کينزی 

 کردن درھا به از ضرورت پيوستن به گات و ادغام در سرمايه داری غرب و باز" منتقد نئوليبراليسم"جامعه شناسان 

 نسبت به دولت – از زبان ھمين آقای مھندس زنگنه –سوی سرمايه ھای سرگردان صحبت می کرد و حداکثر انتقادش 

گان حاکم و مجموع ميان نخبدر . احمدی نژاد اين بود که زمين خصوصی سازی را به سرداران سپاه وانھاده است

تنھا يکی مانند آقای روحانی در .  محوری وجود نداردۀن برناممحکوم بورژوازی ايران اختالف چندانی در خصوص اي

اسکی می کند و ديگری مثل احمدی نژاد شيب " شيب ماليم"می دھد ودر" پيشنھاد سکسی"داووس به کمپانی ھای نفتی 

 که آب و برق و گاز و سوختی.  ھمين است که می بينيمئیچنين سياست ھاۀ نتيج. خواھم گفت چرا. ميب سرش نمی شود

 در خانه جکوزی دارد و استخر قرار بود رايگان شود تنھا برای بورژوازی خرپولی رايگان و مفت است که سگش ھم

دولتش در اختيار اتاق بازرگانی و امثال نھاونديان و عسگر . گی حاج آقا و حاج خانم و آقا زاده اش مستقل استخان

سر چھارراه ھای تھران در برابر ديدگان مبھوت عابران ! ارندد" حجره"اوالدی است که از دبی تا ھامبورگ و لندن 

رينگ ماشين بچه .  اتومومبيل ھای مازراتی و پورشه چند ميلياردی می ايستند،گنگ و گيج و کودکان نحيف کار

خانه ھای شمال " به گزارش وزارت مسکن ھمين دولت. بورژواھايش معادل سه سال دستمزد يک کارگر ماھر است

 سمينار ئی رسيده است که برای چاره جوئیفسادش به جاۀ درج."  برابر خانه ھای جنوب می ارزد١٧۵ست کم تھران د

اين ھا نمی تواند دست آورد يک رفرم معکوس باشد چه رسد به آن انقالب ! سای سه قوهؤآن ھم در حد ر. می گذارند 
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