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* به احترام کرامت دانشیان و خانوادهاش

۱ـ فرضیه و فاکت
درآمد
گمان میزنم مبنای اصلی این مجموعه مقاالت شش سال پیش طراحی شد .در سیمین یادداشت انقالب بهمن.
به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی "ارشاد" شود و نشد و در نتیجه همینطور لِنگ در
هوا مانده است برای خودش .اینک بر آن هستم تا تصویری کلی و روایتی تحلیلی و تعلیلی از انقالب بهمن 75
به دست دهم .با اشاره به بخشهایی از آن کتاب .میدانم که امید چندانی به انتشار آن نیست .دستِکم با
شرایط موجود و تا اطالع ثانوی .اما یک یادآوری تاریخی که بیمناسبت با انقالب بهمن  75نیست و نگارنده و
هم نسلیهایش از آن خاطرهها دارند ـ که مگو و مپرس ـ کتابهای جلد سفیدی را با روزهای پیشینی انقالب
تداعی میکند که انتشار آنها پیشتر به معجزه مانسته بود .من البته به معجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که
نمیکند شرایط انقالبی!
باری د ر این سلسله مباحث فرض اثبات شده ی من این است که انقالب بهمن ناشی از شیفت یک بحران همه
جانبهی اقتصادی به سمت بحران سیاسی و به تبع آن شکلگیری شرایط انقالبی بود و در ادامه چون دو طبقهی
اصلی جامعه پاسخی درخور به حل بحران نداشتند به سمت گرایشی چرخید که توانست به لحاظ تاریخی و با
توجه به شرایط جهانی و منطقها ی به ملزومات یک بحران کاپیتالیستی پاسخ مناسب کاپیتالیستی بدهد .ارتش و
سایر دستگاههای سرکوب دولتی را ـ که انقالب از پس انهدام آنها برنیامده بود ـ احیا کند و به کمک نمایندگان
سیاسی بورژوازی لیبرال ـ از جمله جبهه ملی و نهضت آزادی ـ نظم و نسق بوروکراتیک گذشته را ترمیم و
بازتولید کرده و علیه انقالب به کار بندد .حضور معنادار صباغیان و سنجابی در دو وزارت کشور و خارجه و نقش
انتقالی مهدی بازرگان و یداهلل سحابی و فعالیت پیچیدهی ابراهیم یزدی از دادگاههای انقالب تا نخستوزیری
بیش از چند فاکت تاریخی مفهوم استداللی دارد .از نظر این قلم با توجه به بحران اقتصادی دهه  57میالدی و با
توجه به شکست سوسیال دموکراسی و افول سرمایهداری دولتیِ بلوک شرق (اعم از شوروی و چین) و با توجه به
عروج شیوه جدید تولید سرمایهداری بر بستر مکتب هایک ـ فریدمن (وین ـ شیکاگو) تنها پاسخ کاپیتالیستی به
یک بحران کاپیتالیستی می توانست در عملیاتی کردن سیاستهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی نئولیبرال تعریف
شده باشد .اینک و سیوشش سال پس از انقالب بهمن  75و شتاب اقتصاد سیاسی ایران به سوی برنامههای
تعدیل ساختاری ،اثبات فرضیهی من بینیاز از تحلیل است .وقتی پای فاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش
را به واقعیت عینیِ شمارش دندانهای اسب با حضور خود این حیوان نجیب فرامیخواند .با این همه و از آنجا که
در سالهای گذشته انواع و اقسام تحلیلها ی کمی تا حدودی نامربوط پیرامون تحلیل و تعلیل انقالب ایران به
تولید انبوه رسیده؛ از آنجا که وخامت اوضاع اقتصادی مردم و تحدید آزادیهای اجتماعی و فردی ،جماعت
کثیری از سلطنتطلبان و لیبرالها و اصالحطلبان و البته جمهوریخواهانِ تا چند دههی پیش چپ را به

نکوهش انقالب واداشته است؛ از آن جا که در این میان فیل بسیاری یاد هندوستانِ باشکوه شاهنشاهی کرده و
انواع و اقسام نحلههای باستانی ـ از اقتدار و وسعت سرزمین هخامنشیان تا حقوق بشر کوروش و ...به پشتوانهی
رسانهی برتر رایج شده است؛ از آنجا که حتا فالن فعال سندیکاییِ مهاجر نیز به حمایتهای مالی و مدیایی
امپریالیسم و باندهای سیاه سلطنتی دلخوش کرده است؛ از آنجا که در نفی خشونت انقالب و توصیه به
راهکارهای گذار دموکراتیک سمینارهای صوری "وحدت چپ" برپا شده است؛ از آنجا که در موارد متعددی
روشنفکران و سازمانهای چپ به همدستی با جریان ملی ـ اسالمی در روند سقوط سلطنت و دامن زدن به
شرایط کنونی متهم میشوند و شگفتا که این بحث داغ همه جا (از تیوی "من و تو" تا تاکسی و نانوایی) شنیده
میشود؛ از آنجا که ....بر آن شدم تا فشردها ی از تحلیل خود پیرامون انقالب بهمن  75را به صورت چند مقاله
منتشر کنم .نگفته پیداست که نقد این مباحث به نگارنده ک مک خواهد کرد تا در بازویرایش کتاب خود نقدهای
سیاسی را "عیاری گیرد" و فکر بیشتری به حال صومعهداران کند!
کلیات
انقالب بهمن  75برآیند یک سلسله چالشهای مستمری بود که از سال  2571و متعاقب افزایش شدید قیمت
نفت گریبان حاکمیت پهلوی دوم را گرفت و از سال  2577به صورت یک بحران عمیق کاپیتالیستی در اقتصاد
سیاسی ایران عینیت یافت .بورژوازی ایران در پاسخ به این بحران در مقاطع مختلف میتوانست راهکارهای
مختلف داشته باشد .فیالمثل شاید در جابهجایی دولتها اگر قدرت سیاسی از هویدا به جبهه ملی یا نهضت
آزادی منتقل میشد امکان رفرم در اوضاع اقتصادی سیاسی محتمل میبود .حتا شاید یکسری اقدامات معطوف
به ملی سازی صنایع بزرگ و توزیع ثروت رو به پایین و حل مشکل رو به وخامت مسکن و دستمزد و بهداشت و
آموزش و حمل و نقل میتوانست در اواخر دولت هویدا راه به جایی ببرد و ادامهی سلطنت را تضمین کند .اما
همانطور که در سطر پایانی بخش سوم سلسله مقاالت "دموکراسی بورژوایی" به تاکید درباره انحطاط
رویزیونیسم روسی نوشتم در شرایط بحر ان و زمانی که اوضاع و احوال نمیتواند به روال سابق ادامه یابد ،دست
بردن به رفرم معنای دیگری جز تشدید سرعت قطار انقالب یا فروپاشی ندارد.
راهکار کاپیتالیستی در پاسخ به بحران اقتصاد سیاسی ایران از توان بورژوازی حاکم خارج بود به دالیلی که
خواهم نوشت .این راهکار همان نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی ایران بود .در واقع و به اعتبار فاکتهای بیبرو
برگرد سیاست های نئولیبرالی که از درون مکتب شیکاگو در میدان خونین کودتای  22سپتامبر  2755شیلی
کلید خورده بود ،به موازات افول قدرت منطقهای و بینالمللی شوروی و عروج ریگانیسم ـ تاچریسم به عنوان
تنها پاسخ نخبهگان سرمایهداری جهانی برای کنترل و انتقال بحرانهای اقتصادی در دستور کار قرار داشت.
اگرچه دولتهای رفاه دستاورد مستقیم مبارزات طبقه کارگر اروپا بودند اما تمام فاکتهای تاریخی موید صحت
این مدعا نیز هست که یکی از دالیل مهم عقب نشینی بورژوازی و تمکین به سیاستهای لیبریستی و حمایتی،
وجود اردوگاه شوروی بود .اردوگاهی که بیکاری را حذف و آموزش و مسکن و بهداشت و درمان و حمل و نقل را
رایگان کرده بود ،نمیتوانست به عنوان یک الگو مد نظر کارگران اروپایی نباشد .چندان بیهوده نیست که حتا
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رضا پهلوی نیز میگوید که بیمههای اجتماعی و سهیم شدن در سود کارخانه و سوبسید ....در دوران پدرم به
خاطر وجود شوروی بود .در نتیجه زمانی که این آلترناتیو باری به هر جهت در معرض رکود و فروپاشی واقع شد
تعرض سیاستهای نئولیبرال نیز شدت گرفت .ترکشهای ناشی از فروپاشی شوروی ـ به عنوان مهمترین
حادثهی چهار دهه ی گذشته در سپهر روابط بینالملل ،چنان حاد بود که کار از ندامت چپهای دیروزِ ما
گذشت .هنوز هم خیلیها مانند بهروز خلیق 2در گفتگو با صدای آمریکا شکستِ تجربه شوروی را ،بیاعتنا به
دستاوردهای درخشان انقالب اکتبر ،به شاخی زیر چشم انقالب و سوسیالیسم تبدیل میکنند و مرتب پشت
گذشتهی خود غیبت میکنند که "بله! ما خودمون اونجا بودیم و دیدیم دیگه".
باری شکست تجربه ی شوروی و همزمان چرخش به راست رهبران چین و افول انقالب در ویتنام افسانهی عتیقه
شده بازار آزاد را بار دیگر به زبانها انداخت .این بار اما فقط زبان نبود .به قول سوزان جرج در اواخر دهه 57
میالدی اگر کسی از نئولیبرالیسم دفاع نمیکرد روانه تیمارستان میشد .منتها بازار آزاد اینبار به شیوه تطور
یافته به ایفای وظیفهی "مقدس" خود وارد شد .بازار بنیادگرا (که تعبیری است از بوردیو) نه فقط به قصد ورود
به دورهی جدیدی از سلب مالکیت و انباشت وارد نظام اجتماعی تولید شد بلکه انتقام سیاسی ایدئولوژیک نیز
در برنامه گنجانده شد .در فرهنگِ مبتذلِ لغات دنیایِ "مبارزهی مسالمتآمیز و مدنی" و تقدیس انقالبهای
رنگی در اروپای شرقی" ،بلشویسم" رفت تو مایههای "تروریسم" ،حیدر علیاوف ورودیهی فیلم بنجلِ "گودبای
لنین" را به صرف یک مکدونالد رایگان کرد .یلتسین و واتسالو هاول و لخ والسا به رهبرانِ مدرن و با پرستیژِ
"دنیای قشنگ و نو"یی 1ارتقا یا فتند که قرار بود به یاری سرمایهداری واتیکانزده از نیاکان خود اعاده حیثیت
5
کنند .سیاست تعدیل اقتصادی بر پایهی طراحی اقتصاددانان نئولیبرال در نهادهای مصادره شده ی برتون وودز
مدون گردید .برنامههایی همچون "انباشت به شیوهی خلع ید مجدد بر مبنای سیستم انباشت متکی به ارزش
سهام ،اقتصاد کازینویی و به تعبیر خودشان اقتصاد مادهزادیی شده یا همان اقتصاد کازینو ،مقرراتزدایی از بازار
و سیستم بانکی ،جهانیسازی ،توزیع ثروت رو به باال ،تحدید نقش حمایتی دولت در راستای خصوصیسازی،
انجماد دستمزدها و "....برای همهی ما چندان آشنا و کنکرت است که هرگونه تکیه به فاکت را زاید نشان
میدهد .اینک ویرانهای که از "ساخت و ساز" سیاستهای تعدیل اقتصادی بر زمین سوختهی نیروی کار ارزان
2ـ بهروز خلیق از نیمه دوم سال  ۰7به فعالیت سیاسی در گروهی که بعدها با نام چریکهای فدایی خلق شناخته شد ،روی آورد .وی عضو
هسته اصلی گروه بهروز ارمغانی بود .این گروه از بهروز ارمغانی ،بهزاد کریمی ،مجید عبدالرحیمپور ،محمدرضا حدادپور ،ابراهیم خلیق و بهروز
خلیق تشکیل شده بود .بهروز خلیق در سال  2577به دنبال انشعاب در سازمان به اکثریت پیوست و در کمیتهی مرکزی آن عضویت یافت.
1ـ اشارهای است به رمان علمی ـ تخیلی «دنیایِ قشنگ نو» ( )2751به قلم آلدوس هاکسلی نویسنده انگلیسی وقایع این رمان در سال 17۰7
میالدی میگذرد و آرمانشهری را به تصویر میکشد که در آن مهندسی ژنتیک به آفرینش انسانهایی با ویژگیهای از پیش تعیین شده منجر
گشته است.
5ـ برتون وودز ـ اشاره به کنفرانسی بین المللی در پایان جنگ جهانی دوم که در برتون وودز ،واقع در نیوهمپشایر انگلیس ،در سال 27۰۰
برگزار شد .در این کنفرانس نمایندگان  ۰۰کشور گرد هم آمدند تا دربارهی نظام پولی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیمگیری کنند.
نتیجه ی این کنفرانس تاسیس دو نهاد جهانی «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» بود .همچنین طرح تاسیس سازمان بین المللی
تجارت ) (WTOبا هدف وضع قوانین و مقررات تجارت میان کشورهای جهان برای نخستین بار در همین کنفرانس مطرح گشت.
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بنا شده ،در مجموع صدا و سیمای دنیایی را شکل داده است که بیسابقه ترین شکاف طبقاتی دوران تاریخی
بورژوازی را حفاری کرده و حتا صدای اقتصاددانان "چپ" این اردو را نیز درآورده است .با هوده است که امثال
کروگمن 2و پیکتی 1مرتب به طبقهی حاکم از احتمال وقوع انقالبی شبیه اکتبر هشدار میدهند!
باری آنچه ظرف سه دهه و خردهای گذشته (به ویژه پس از عروج دولت رفسنجانی) بر کشور ما رفته است ،نمیتواند
بیرون از چارچوب پیشنوشته ارزیابی شود .در عصر جهانیسازیهای نئولیبرالی ،در عصری که نتیجهی
هم پیمانی و ادغام اقتصاد سیاسی کشورهای پیرامونی و جنوب در اقتصاد کشورهای مرکز و شمال و به طور
مشخص یکی از سه بلوک آمریکا ـ اروپا (غرب) ،چین و روسیه چندان متفاوت نیست ،در عصر بایگانی شدن
نظریات "وابستهگی" و "اقتصاد و توسعه" و "بورژوازی ملی" و دفاع شرمگینانه از صاحبان صنایع ("کارآفرینان
خودی") و در عصری که حتا اقتصاد مفلوک بنگالدش به پشتوانهی نیر وی کار ارزان پوشاک آمریکا را میدوزد
و ...در چنین عصری پاسخ کاپیتالیستی به بحران اقتصادی فقط از طریق تحمیل یک شکست دیگر به طبقهی
کارگر امکانپذیر است .به همین دلیل است که  8سال پیش در مقالهی مبسوط "کینزینیسم به جای نئولیبرالیسم"
و در پاسخ نئوکینزین ها بازگشت به دولت رفاه را در شرایط جان سختی نئولیبرالیسم غیرمحتمل دانستم و این
رجعت را موکول به رشد و پیشرویِ جنبش اعتر اضی کارگری و وصول پیروزی در همهی عرصهها از جمله
کارخانه و سیاست کر دم و یادآور شدم در حالی که دولتهای "سوسیالیست" یونان و پرتغال و فرانسه و اسپانیا
کموبیش همان سیاستهای نئولیبرالی را ادامه می دهند بازگشت به دولت رفاه بدون یک تعرض گسترده به
اردوی سرمایه ممکن نیست .این واقعیت را به وضوح در متن عقب راندن جنبشهای اجتماعی آفریقای شمالی و
خاورمیانه و بی نتیجه ماندن مبارزات نان و آزادی دیدیم .به اعتبار این تحلیل دولت رفسنجانی (توسعه اقتصادی
که نام معتبرش میشود تعدیل ساختاری) ،دولت خاتمی (توسعه ی سیاسی که اسم رمزش دموکراتیزاسیون روال
کار هانتینگتونی 5به شیوهی بومی شده در متن نظریهسازیهای بشیریه ـ حجاریان بود) و دولت احمدینژاد
(عدالت اجتماعی و پاکدستی که نام بیواسطهاش دولت اتوریتین فریدمنی ـ پینوشهای مبتنی بر راهکارهای امثال
پژویان ۰و طبیبیان 7بود) و دولت تدبیر و امید (که رونوشت مطابق اصل دولت تعدیل رفسنجانی است) جملهگی

2ـ پل رابین کروگمن از اقتصاددانان نوکینزی و استاد دانشگاه پرینستون است .وی در سال  1778به خاطر تالشهایش در زمینهی تجزیه و
تحلیل چگونگی تاثیر مقیاسهای اقتصادی بر الگوهای تجاری موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد گردید.
1ـ توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی و نویسندهی کتاب «سرمایه در قرن بیستویکم» است که در زمینهی نابرابری در ثروت و درآمد تحقیق
و فعالیت میکند .او برای مقابله با این روند نابرابری وحشتناک از مالیاتستانی تصاعدی و مالیات بر ثروت جهانی دفاع میکند.
5ـ ساموئل هانتینگتون ( 1778ـ  )2715استاد علوم سیاسی ،تحلیلگر امور دفاعی و استراتژیک در وزارت دفاع و وزارت خارجهی آمریکا،
واضع نظریهی برخورد تمدنها و تئوریزه کننده ی کشمکش جهان غرب با جهان اسالم .وی از سال  2787ریاست مرکز مطالعات استراتژیک
دانشگاه هاروارد را عهده دار بود
۰ـ جمشید پژویان ـ اقتصاددان نئولیبرال ،دبیر اقتصاد کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی تا
سال  .2558وی تئوریسین اقتصادی دولت احمدینژاد و نظریهپرداز طرح هدفمندی یارانهها بوده است.
7ـ محمد طبیبیان ـ اقتصاددان و استراتژیست نئولیبرال ،استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش ،و از مدافعان سرسخت
بازار آزاد .وی از حامیان اصلی سیاستهای تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی.
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در متن همان پاسخ نئولیبرالیستی به بحران اقتصاد کاپیتالیستی ایران عمل کرده اند ،با این تفاوت که اقتصاد
ایران در تناقض میان دو سیاست پراگماتیستی و گرایش ایدئولوژیک نتوانسته مانند اقتصاد شیلی بعد از کودتا
در اقتصاد سرمایهداری غرب ادغام شود و به رشد مطلوب اقتصادی برسد .با این همه و با وجود این تناقض واضح
است که گفتمان و برنامهی مورد توافق همهی جناحهای سیاسی حاکم همان سیاست تعدیل ساختاری است.
کما این که دیدیم حتا میرحسین موسوی نیز با وجود بهرهمندی از پشتیبانی مطالبهمحور اقتصادخواندههای
شبهکینزی (مومنی 2و راغفر )1و حمایتِ جامعهشناسان "منتقد نولیبرالیسم "5از ضرورت پیوستن به گات ۰و
ادغام در سرمایهداری غرب و بازکردن درها به سوی سرمایههای سرگردان صحبت میکرد و حداکثر انتقادش ـ
از زبان همین آقای مهندس زنگنه ـ نسبت به دولت احمدینژاد این بود که زمین خصوصیسازی را به سرداران
سپاه وانهاده است .در مجموع میان نخبه گان حاکم و محکوم بورژوازی ایران اختالف چندانی در خصوص این
برنامهی محوری وجود ندارد .تنها یکی مانند آقای روحانی در داووس به کمپانیهای نفتی "پیشنهاد سکسی"
میدهد و در "شیب مالیم" اسکی میکند و دیگری مثل احمدینژاد شیب میب سرش نمیشود .خواهم گفت
چرا .نتیجهی چنین سیاستهایی همین است که میبینیم .آب و برق و گاز و سوختی که قرار بود رایگان شود
تنها برای بورژوازی خرپولی رایگان و مفت است که سگاش هم در خانه جکوزی دارد و استخر خانهگی حاجآقا و
حاجخانم و آقازادهاش مستقل است .دولتاش در اختیار اتاق بازرگانی و امثال نهاوندیان 7و عسگراوالدی است که
که از دبی تا هامبورگ و لندن "حجره" دارند! سر چهارراههای تهران در برابر دیدهگان مبهوت عابران گنگ و
گیج و کودکان نحیفِ کار ،اتوموبیلهای مازراتی و پورشه چند میلیاردی میایستند .رینگ ماشین بچه
بورژواهایش معادل سه سال دستمزد یک کارگر ماهر است .به گزارش وزارت مسکن همین دولت "خانههای
شمال تهران دستکم  257برابر خانههای جنوب میارزد ".درجهی فسادش به جایی رسیده است که برای
چارهجویی سمینار میگذارند .آن هم در حد روسای سه قوه! اینها نمیتواند دستاورد یک رفرم معکوس باشد
چه رسد به آن انقالب عظیم تودهای...

2ـ فرشاد مومنی ـ اقتصاددان اصالحطلب و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی .مومنی در زمان نخستوزیری میرحسین موسوی مشاور ارشد
اقتصادی وی بود.
1ـ حسین راغفر ـ اقتصاددان اصالحطلب و از اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا ،رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش و پژوهشگر حوزهی
فقر و عدالت اقتصادی است .وی به غیر از دوران ریاست جمهوری احمدینژاد ،عهدهدار مسئولیتهای مختلف دولتی بوده است.
5ـ نولیبرالیسم ـ اصطالحی مورد استفاده کنیزینها و سنتریستها و تودهییهای وطنی که برخالف اصطالح «نئولیبرالیسم» که
مارکسیستهای کالسیک و ارتدوکس به کار میبرند ،به معنای واقعی مکتب هایک ـ فریدمن نیست( .توضیح نویسنده)
۰ـ گات ـ سلف سازمان تجارت جهانی.
7ـ محمد نهاوندیان ـ سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی ،دانشآموختهی آمریکا ،رئیس دفتر رئیسجمهور .وی از سال  2587تا  2571ریاست
اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت.
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۲ـ توهم توطئه و کارتریزاسیون
درآمد (تبیین انقالب)
انقالب بهمن  75به عنوان شاخصترین انقالب تودهای پایان قرن بیستم از زوایای مختلفی ارزیابی شده است.
بیشک این نقد و بررسیها ـ از فوکو تا آبراهامیان ـ درجهای از واقعیت را با خود حمل میکند که محل تامل و
تانی قرار گرفته است .حتا سطحیترین تحلیلها از انقالب بهمن ـ که در مباحث مشترک سلطنتطلبان و
نوسکوالرها و اصالحطلبانِ جمهوریخواه مشاهده میشود ـ الجرم درصدی از کنشهای اجتماعی دوران ما را
بازتاب میدهد! تا آنجا که به چپ رادیکال و سوسیالیست مربوط میشود این تحلیلها و تاریخنگاریها نه چندان
پر برگ است و نه چنان پربار .نگارنده جز چند سخنرانی و مقالهی پراکنده و غیرمنسجم به یک مجموعهی
جامع و مدون که از مزغلی مارکسیستی و به طور مشخص به اعتبار متدولوژی نقد اقتصاد سیاسی به دالیل
عروج و شکست انقالب بهمن پرداخته باشد ،برنخورده است .نگفته پیداست که ورود به ابعاد مختلف این واقعهی
تاریخی بسیار مهم از توان این قلم خارج است .چنین پروژهای نیازمند تحقیق عمیق و دقیق و حوصلهمند
گروهی است که به همهی منابع و آرشیوهای مرتبط و مربوطه دسترسی داشته باشند .در نتیجه نکاتی که در
این مجموعه ب ه ایجاز گفته خواهد شد به مثابه اشاراتی غیربدیع است که میتواند به صور انتقادی از سوی
پژوهشگران دیگر پی گرفته شود و باز هم نگفته پیداست که تبیین دالیل شکست انقالب بهمن به استناد
فاکتهای تاریخی ـ به دالیل جغرافیایی ـ ناگزیر از حیطهی مسوولیت این قلم بیرون است .به این اعتبار آنچه به
اجمال و به اندازهی موقعیت سیاسی و محدودیتهای اجتماعی نویسنده گفته خواهد شد در برگیرندهی سلسله
مباحثی پیرامون تحلیل روایات گوناگون از دالیل شکلبندی انقالب بهمن خواهد بود .شاید این سلسله مقوالت
و تحلیل صفبندی های طبقاتی در متن انقالب و چرایی و چیستی ناکامی اهداف اولیه و دموکراتیک و برابری
خواهانهی آن به ما کمک کند تا به پاسخ این پرسش سوزان نزدیک شویم که چرا سرنوشت یک انقالب تودهای
به جایی میرسد که کمتر از یازده سال بعد ( 2568عروج رفسنجانی و شروع برنامهی تعدیل) به نام حاکمیتِ
مردم دستِ راستیترین سیاستهای نئ ولیبرالی و ضدانقالبی عملیاتی میشود؟
از سوی دیگر و شاید ورود به ابعاد مختلف انقالب بهمن بتواند به تدقیق برنامه و پراتیک سوسیالیستها کمک
کند .همچنین با ت وجه به نقش و دخالت مستقیم طبقه کارگر در جریان پیروزی انقالب شاید رجوع به درسهای
انقالب بتواند تجربیات تاریخی کارگران انقالبی را فراروی جنبش کارگری جاری قرار دهد .این بحث اخیر به ویژه
از دو زاویه مهم است .نخست ضرورت حیاتی استقالل مالی جنبش کارگری و دیگر دخالت مستقیم کارگران در
عرصه ی مباحث مرتبط به کسب قدرت سیاسی و اهمیت تحزب .پیش از تحلیل روایتهای فیالحال موجود الزم
میدانم اشارهوار خاطر نشان شوم که نگارنده ضمن تاکید بر بالوجه شدن نظریههای متکی به دو مرحلهای بودن
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انقالب 2ـ چن ان که چپ پوپولیست به آن تکیه میزد و میزند هنوز هم از "انقالب مداوم "1که همواره مورد
مارکس و بعدها تروتسکی بود ،دفاع میکند .نکات مهمی که در اثر "دربارهی مسالهی یهود" ارزیابی شده است.
از منظر این قلم انقالب به مفهوم یک تغییر و تحول عمیق و رادیکال اجتماعی است که در قالب خلع قدرت
سیاسی از بورژوازی حاکم و درهم شکستن تمام توان ماشین دولت گام نخست را برمیدارد و بالفاصله از طریق
دست بردن به ریشهی مالکیت به شیوه ی سلب مالکیت ابزار اجتماعی تولید از همهی جناحهای طبقه بورژوازی
مبانی سیاسی و اقتصادی خود را نیز تحکیم میکند .این نظاممندی نظری نه فقط در کشورهای پیرامونی
سرمایهداری بل که حتا در کشورهای پیش رفته و مرکز نیز فقط به قوت قدرت قوای قهریه و توسل به زور امکان
پیروزی دارد .شکست تجربهی "بهار عربی" کنکرتتر از آن است که نیازمند مناقشهی نظری باشد .همچنین
تجربه سرکوب جنبشهای اعتراضی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپای مرکزی و دخالت خشن پلیس
موید این نکته است که حتا دولت های متکی به دموکراسی پارلمانتاریستی نیز با اکسیون خیابانی و چند اعتصاب
عقب نمینشینند .یونان و اسپانیا و پرتغال جلوی چشم ماست .برخالف تعابیری که امثال هالووی 5طراحی
کردهاند تغییرات رادیکال بدون کسب قدرت سیاسی کموبیش غیرممکن شده است .درهم کوبی اعتراض
دانشجویان انگلیسی که فقط خواهان تثبیت شهریهها بودند و سرکوب کارگران فرانسوی که علیه افزایش سن
بازنشستهگی به خیابان آمده بودند و ده ها فاکت دیگر موید مدعای ما تواند بود .حاال از سرکوب جنبش همه با
هم والاستریت میگذرم .میخواهم بگویم که در تمام طول و عرض تاریخ ،از انقالب فرانسه تا انقالب اکتبر و بعد
تا انقالب ایران ،حتا یک تحول ساختاری و اساسی سراغ نداریم که بدون تعرض به قدرت سیاسی ممکن شده
باشد .واضح است که برخالف پندار واهی لیبرالهای معاصر (که رشدشان برخالف سیر تطور ژاکوبنیسم معکوس
شده است) این مقوله به معنای تقدیس خشونت از سوی انقالبیون سوسیالیست نیست .برعکس هرکجا که
سوسیالیستها با تکیه به کارگران دست به قدرت بردهاند ،خشونت به کمترین حد ممکن رسیده است .انقالب
اکتبر معتبرترین شاهد تاریخی است و تحوالت شوم و سیاه سوریه و عراق و لیبی و یمن و مشابه دالیل فراوان و

2ـ تئوری انقالب دو مرحلهای ـ این تئوری ابتدا از سوی منشویکها به عنوان چشمانداز انقالب آتی روسیه عنوان شد .بیان ساده و مختصر این
تئوری که دیدی خطی از روند تحول تاریخ و سرمایهداری ارائه میدهد این است که از آن جایی که وظایف انقالب در این مرحله ،همان وظایف
و تکالیف انقالب بورژوا ـ دموکراتیک است ،رهبری انقالب نیز الزاماً باید به دست بورژوازی ملی و دموکراتیک باشد .در نتیجه ما باید در ابتدا از
این نیروها حمایت کنیم.
1ـ انقالب مداوم ـ هرچند که این تئوری در دوره های مختلف معانی و محتوای بعضا متفاوتی به خود گرفته است ولی هستهی اصلی آن ناظر بر
این است که علیرغم این که وظایف عینی پیش روی کارگران در کشورهای عقبمانده ،وظایف انقالب بورژوا دموکراتیک است ،اما در عصر
امپریالیسم که «بورژوازی ملی» از تمامی ظرفیت انقالبی خود تهی شده است ،تنها پرولتاریا است که در اتحاد با فقرای شهری و دهقانان فقیر
میتواند از طریق تسخیر قدرت سیاسی و تشکیل حکومت شورایی ،خود و جامعه را برهاند.
5ـ جان هالووی ـ جامعهشناس و فیلسوف مارکسیستِ ایرلندی است که در مکزیک زندگی میکند و از نزدیک با جنبش زاپاتیستهای مکزیک
در ارتباط است .وی یکی از سرشناسترین فعاالن جنبش ضدگلوبالیزاسیون است .جا ن هالووی واضع نظریهی «تغییر جهان بدون تصرف
قدرت» است و اعتقاد دارد« :امروزه تنها راه ایجاد دگرگونی های اساسی در جامعه را نه در تصرف قدرت ،بلکه در انحالل آن باید جستجو کرد».
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دم دستی صحت استدالل ما است .البته منظور نگارنده "انقالبهای مخملی و رنگی" اروپای شرقی نیست که
باید گفت و پذیرفت که آن "انقالبها" از بیخ و بن ضدانقالب بودند و جامعه را تا توانستند به عقب راندند.
آنجا که امر انقالب از فعل "شدن" به "کردن" تنزل مییابد ،آنجا که نیروی محرکه انقالب از فعالیت متشکل و
تودهایِ تنها سوژهی تا به آخر انقالبی دوران ما (پرولتاریا) به امری ارادهگرایانه عقب مینشیند ...نه فقط دامنهی
خشونت بورژوازی باال می گیرد بلکه امکان سرکوب نیز هموارتر میشود .ایران ما و جریان چپ ما از این مدخل،
متکی به تجربیات معتبر و متاخر است .نیازی به احتجاج نیست که هیچ درجهای از قدرت سرکوب بورژوازی
قادر به قلع و قمع انقالبی نیست که نیروی محرکهاش به شکل میلیونی در کا رخانه و خیابان متشکل و پیشتازانش
در یک سازمان رزمنده ی حزبی بسیج شده باشند .شکل اولیه و نارس از این صورتبندی انقالب اجتماعی در
روزهای داغ بعد از  25شهریور  75مشاهدهپذیر است .آن جا که کارگر نفت پس از بستن شیرها به یاری خیابان
آمد و توان سرکوب و دامنه ی خشونت رژیم شاه را تا اضمحالل نهایی به حداقل ممکن رساند و ارتش و شهربانی
و گارد جاویدان و ساواک را که قرار بود "برادر ما "2باشند و نبودند ،به گوشه رینگ راند....
توهم توطئه
گفتیم از انقالب بهمن روایتهای مختلفی ارائه شده است و یادآور شدیم که حتا تیپا خوردهترین این روایتها
نیز درصدی هرچند ن اچیز از واقعیت را با خود حمل میکنند .برداشت متکی به توهم توطئه دم دستیترین
روایت سطحی و مبتذلی اس ت که همه جا و روز و شب شنیده میشود .از صف نان و داخل تاکسی تا مدیاهای
پربیننده و از سوی تحلیلگران و "جامعهشناسان" پاچه ورمالیدهای که تنها رسالتشان تحقیر و نفی قدرت
کارگران و زحمتکشان است .این روایت همچنان در میان تحتاتیترین اقشار اجتماعی تا "نظریهپردازان" و
تحصیل کردهگان سلطنت طلب و حواشی ایشان هواداران پروپا قرصی دارد .نخستین شگفتی چنین روایتی این
است که از سوی کسانی دنبال و بلغور میشود که خ ودشان تمام اعتبارشان را از قدرتهای امپریالیستی
گرفته اند و از فردای انقالب برای آمریکا و انگلیس و غیره نامه و تقاضای فدایت شوم مرقوم فرمودهاند که با
دخالت نظامی و تحریم و غیره منجی ما شود .در واقع کس انی که از خروسخوان تا بوق سگ مینالند "شاه را
آمریکا برد" و به این سیاست "انتقاد" دارند سالهاست که از آمریکا و اسرائیل میخواهند که کاری بکنند!! نام
سرراست چنین نعل وارونه زدنی هرچه باشد فعالیت سیاسی نیست .باری توهم توطئه که در ادبیات اجتماعی
ایران با یک مجموعهی تلویزیونی بر اساس داستان "داییجان ناپلئون" پزشکزاد شناخته شده است تعلیل
انقالب را یکسره به آن سوی مرزها میبرد و ریش انقالب را به سبیل "گوادالوپ "1میدوزد" .غلط نکنم کار،
2ـ اشارهای است به شعارهای انحرافی و محافظهکارانهی« :برادر ارتشی ،چرا برادرکشی؟!» و «ارتش برادر ماست»...
1ـ اشارهای است به کنفرانس گوادلوپ که در دی ماه  2575در جزیره گوادلوپ (واقع در دریای کارائیب) برگزار شد و یکی از موضوعات اصلی
آن بررسی وضعیت بحرانی ایران در آخرین روزهای پیش از انقالب  75بود .این جلسه به پیشنهاد والری ژیسکار دستن رئیسجمهور فرانسه و
با شرکت جیمی کارتر رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا ،جیمز کاالهان نخستوزیر بریتانیا ،هلموت اشمیت صدراعظم جمهوری فدرال آلمان
و خودِ ژیسکار دستن برگزار شد.

8

کارِ انگلیسیهاست!" بر پایه ی همین باور "آمریکاییها نیز فریب انگلیسیها را خوردند و دخل اعلیحضرت را
آوردند!" این باورِ سادهلوحانه و سطحی حکومت و دولت سرمایهداری را به جماعتی "آخوند" تقلیل میدهد و به
تاسی از خردهروایتهای بازمانده از دوران مشروطه ،دولت انگلستان را حامی "آخوند" میداند و البته وارد این
قضیه نمی شود که در ماجرای تقسیم جهان امپریالیستی اصل دولت پهلوی تمام اقتدارش را از دولت انگلستان و
کودتای انگلیسی اخذ کرده بود .براساس این روایت چون "حکومت اعلیحضرت و ارتش همایونی به پنجمین
قدرت برتر نظامی جهان ارتقا یافته بود و خط ارباب را نمیخواند" در نتیجه ترتیبش را دادند! به همین سادهگی.
در این تحلیل البته نکات دیگری هم مستتر است .از جمله این که "مردم ناآگاه بودند و فریب روشنفکران چپ
را خوردند و کمونیست ها نیز فریب مسلمانان را خوردند" و خالصه از این تشعشعات نظری .شاید و با احتیاط
فراوان و مشروط در مورد رضا شاه بتوان با اشاره به یک سطر خاطرات چرچیل این هذیان داییجان را در خلوت
زمزمه کرد .آنجا که نوشته است" :خودمون آورده بودیم خودمون هم بردیماش(".نقل به مضمون)
اما و حتا با عطف بیتردید به سرسپردهگی رضا شاه نمی توان از تحوالت اجتماعی ناشی از جنگ جهانی دوم و
آثار آن بر صفبندی های سیاسی ایران و منطقه و ماجراهای شهریور  17به راحتی گذشت .اگرچه حامیان این
روایت و به طور مشخص سلطنتطلبان مدتهاست ـ به دلیل تغییر سیاستهای آمریکا ـ در همه جا و از جمله
رسانه ی برتر جای خود را به اصالحطلبان و جمهوریخواهان داده اند و به یک عبارت در موقعیت آلترناتیو قدرت
سیاسی نیستند و شخص آقا ی رضا پهلوی هم خود را نه شاه می داند و نه ادعای قدرت دارد و در مجموع این
جماعت خودشان هم خودشان را جدا تحویل نمیگیرند ...با این همه اجازه دهید این روایت منسوب به ایشان را
کمی جدی تلقی کنیم و به یک الیه پشت آن سر بزنیم.
کارتریزاسیون و حقوق بشر
اگر بخواهیم از تار و پود سست "توهم توطئه" خارج شویم و به نقش دولتهای آمریکا و انگلستان و فرانسه
(اعضای گوادالوپ) دقیقتر بنگریم الجرم باید از دروازه ی گل و گشاد ارزیابی روابط بینالملل و تحلیل اوضاع
حاد جهان و منطقه وارد شویم .شکی نیست آن چه به ترم سیاسی "کارتریزاسیون" مشهور شده و به گونهی
مشخص انتقادات حقوق بشری حزب دموکرات آمریکا نسبت به استبداد و توتالیتاریسم حکومت شاه را نشانه
میرود ،در تضعیف اعتمادبهنفس حاکمیت وقت بیتاثیر نبوده است .شاه که زمانی سولیوان را با اکراه به حضور
میپذیرفت به چنان استیصالی رسیده بود که خود از سفیر آمریکا درخواست مالقات و مشاوره میکرد .مساله اما
این است که انتقادات حقوق بشری آمریکا در زمانی که شاه با اقتدار و سخاوت تمام منتقدان خود را به داغ و
درفش میسپرد مطرح نشد .در واقع صدای انتقادات حقوق بشر ی آمریکا زمانی بلند شد که زمزمهی بحران و
شکاف در بطن حکومت شاه کم و بیش علنی شده بود .میدانیم در کریسمس  2755جیمی کارتر به ایران آمد و
پیاله به پیالهی اعلیحضرت زد .معنای حضور رئیسجمهور آمریکا در تهران حمایت از شاه بود .کما این که
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میدانیم حتا در روزانِ وازدهگی و منجر به فروپاشیِ رژیم ،برژینسکی از طریق سالیوان 2و هویزر 1به ژنرالهای
شاه پیشنهاد مقاومت داده بود .به یک مفهوم کارتریزاسیون در زمانی خاص و با این هدف مطرح شد که حکومت
و دولت شاه بتواند تمام بورژوازی ایران را نمایندهگی کند .این بورژوازی بخشهای گستردهای از منتقدان لیبرال
و ملی مذهبی شاه از جمله نهضت آزادی و جبهه ملی و بخشهای میانهی اسالمیون را فرامیگرفت .همانها که
از اعلیحضرت میخواستند به سلطنت اکت فا کند و به قانون اساسی مشروطه پادشاهی مانند شاهان هلند و
دانمارک و انگلستان عمل فرماید و کار و بار دولت را به ایشان وانهد .از سوی دیگر کارتریزاسیون معلول یک
سری شرایط اجتماعی ویژه هم بود .به عبارت دیگر حمایت امپریالیسم از حقوق بشر زمانی به یکی از عوامل باز
شدن فضای سیاسی کشور منتهی شد که جامعه به جنبش درآمده بود.
عربستان و انواع و اقسام دولتهای مذهبی و ایدئولوژیک و عقبماندهی سرمایهداری از یک سو نماد نقض حقوق
اولیهی بشر به شمار میروند و از سوی دیگر از متحدان اصلی آمریکا هم هستند .در تمام این دههها انواع و
اقسام کارترها و کلینتونها و اوباماها آمدهاند و رفته اند و خبری هم از اعتراض به نقض حقوق بشر نیست .حاال
حکایت اسراییل بماند در جای خود که به تنهایی نماد نقض حقوق بشر و مهمترین متحد استراتژیک آمریکا در
جهان است.

2ـ آخرین سفیر ایاالت متحده در ایران
1ـ ژنرال رابرت هویزر معاون فرماندهی ناتو که در تاریخ  2۰دی 2575و به دنبال کنفرانس گوادلوپ برای مأموریتی محرمانه به تهران آمد تا
دولت آمریکا را در تصمیمگیریهای بعدی و اطالع از اوضاع ایران یاری کند .گفته میشود ژنرال هویزر در مدت اقامت خود در ایران عالوه بر
دیدار از سران ارتش شاهنشاهی ،مالقاتهایی نیز با آیت اهلل بهشتی و دیگر اعضای شورای انقالب داشته است!
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3ـ گسست ارتش ـ نشست گوادالوپ
حضور ژنرال هویزر و البی با افسران ارشد شاه و مذاکره با نمایندهگان جریان برتر ملی اسالمی زمانی صورت
بست که حکومت و ارتش هرآینه در حال عقبنشینی بیشتر بودند .درعین حال نابودی ارتش آمریکایی شاه آن
هم کنار گوش شوروی و آن هم زیر ضرب یک جنبش تودهای و ضدامپریالیستی میتوانست ایران را برای
همیشه از اردوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش خارج کند و به آیندهای نامعلوم و خطرناک دامن بزند و یحتمل
تسلیم "شیاطین سرخ" سازد .به ویژه که در افغانستان و اگرچه از باال و به شکل کودتا ارتجاع متکی به غرب
مغلوب احزاب پرو شوروی شده بود .نه شاه و نه رهبران آمریکا هرگز کتمان نمیکردند که خط قرمز آنان فقط و
فقط کمونیسم است .کمتر گفتگویی از شاه میتوان سراغ گرفت که مستقیم یا تلویحی دشمن اصلی خود را
کمونیستها معرفی نکرده باشد و خود را در زندانی کردن و یا کشتن کمونیستها محق ندانسته باشد .حتا
رهبران ارشد آمریکا نیز به اندازهی شاه کمونیسمستیز نبودند! کودتای "سرخ" افغانستان دامنههای این فوبیا را
به شدت گسترش داد .خط قرمز آمریکا در امتداد خط موسوم به کمربند سبز این گونه شکل بست .در چنان
شرایطی ارتش نه فقط "برادر" ما شد بلکه با تمام قوا و با تمهیدات خاص و پیچیده از زیر ضرب انقالب گریخت
و سُرومُر و گنده تحویل دولت جدید شد .ارتشی که تا قوامیابی نیروی جدید میبایست در ترکمن صحرا و
کردستان نقش ایفا کند و دخل کمونیستها و "تجزیهطلبان" را بیاورد.
گذشته از مباحثی مانند وابستهگی مساله این است که ارتش شاه به علت ساخت و بافتِ یکسره آمریکایی به
راحتی تسلیم دستور فرماندهانی شد که که خود پیشتر تسلیم دستور ژنرال هویزر شده بودند .چنین نکتهای به
این مفهوم نیست که بدنهی ارتش اعم از افسران میانی و به ویژه سربازان در پیوستن به مردم از دستور
فرماندههان خود پیروی کردند .هرگز .مساله این است که فرار سربازان از اواخر آبان  75آغاز شده بود و در
مجموع ـ چنان که حوادث نیروی هوایی و همافران نیز گواهی داد ـ بدنه ارتش از کنترل فرماندههان وفادار به
شاه بیرون رفته بود .در سطوح باال نیز از یک سو با تزلزل پیدا و پنهان شاه و تصمیمگیریهای سست و متناقض
و آشفتهگی هرم قدرت و از سوی دیگر همسویی افسران ارشد با سیاستگزاریهای آمریکا امکان مقاومت در
برابر تعرض مردم و وقوع یک جنگ داخلی غیرممکن بود .برای تفسیر این ماجرا کافی است به تمکین ارتش
حسنی مبارک در برابر اخوانالمسلمین و عروج جریان محمد مرسی خم شویم .چنان که دانسته است بافت
ارتش شاه و مبارک بیکم و کاست آمریکایی بود .فرماندههان این ارتشها ـ حتا اگر به قول آن افسر قلدر
شاهدوست به جقهی اعلیحضرت هم سوگند وفاداری خورده بودند ـ نمیتوانستند در برابر ارادهی ارباب شانه باال
بیندازند .برای عبور از یک برههی خاص ارتش مصر تسلیم جناح سنتریست و دفتر سیاسی اخوانالمسلمین شد
که بیشباهت به جریان نهضت آزادی ما نیست و گرایش مشابهاش در ترکیه با حزب "عدالت و توسعهی"
اردوغان تداعی میشود .به این اعتبار و به زعم نگارنده در جریان انقالب ناتمام مصر و انقالب مغلوب ایران و در
متن انتقال قدرت سیاسی ،محمد مرسی و طنطاوی کم و بیش نقش بازرگان و قرهنی را ایفا کردند .بدینترتیب
بود که انقالب مصر نیز مهار شد و ساختار ارتش ضدانقالبی چنان محفوظ ماند که اینک میتواند اونیفورم از تن
یک ژنرال بیرون بکشد و با کت و شلوار دیپلوماتیک به کودتای ژنرال سیسی جنبهی "دموکراتیک" اعطا کند.
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روایت این داستان در عراق و سوریه از جنس دیگری است اما! با وجود چرخش به غرب صدام و به طور مشخص
رفتن به سمت فرانسه و آلمان و کرنش در برابر آمریکا واقعیت این است که ارتش صدام در سطوح میانی و باال
تا واپسین روزان پیش از فروپاشی و اضمحالل نهایی کماکان وفادار به صدام بود .چندان بیهوده نیست که
آمریکا بعد از درهم شکستن دولت صدام ارتش را نیز منحل کرد .در سوریه اما ارتش نقشی را بازی میکند که
دقیقا برای آن ساخته شده است .دفاع از کلیت رژیمی که صفر و یک است .عالوه بر سبعیت ارتش سوریه در
برابر اعتراضهای مردمی ـ که به شکل کشتارهای دسته جمعی مردم معترض در زمان حافظ اسد و فرزند خلف
رخ نموده است ـ مساله به سادهگی این است که ساختار ارتش سوریه به سبب ماهیت غیرآمریکایی توانسته
است در مقابل تعرض انواع و اقسام جانورها و حشرات موسوم به اپوزیسیون جانانه مقاومت کند .تصور کنید جای
ارتش سوریه اگر ارتش "پنجم جهان" (مدعای سلطنتطلبان در مورد ارتش شاه) بود تاکنون هفت کفن
پوسانده بود! وضع ارتش و دولت تونس (زینالعابدین بنعلی) نیز به اوضاع ارتش شاه و مبارک مانسته بود .به
عبارت روشنتر نقطه کلیدی بحث این جاست که ساختار سرکوب دولت و به طور مشخص ارتش و پلیس
سیاسی میتواند در تحوالت موسوم به "چانهزنی از باال" ایفای نقش کند .گیرم که چنین نقشی زمانی واقعی
تواند بود که "پایین" هم شلوغ باشد .اگر پایین شلوغ نباشد ،اگر شلوغی پایین متکی به یک سازماندهیِ مبتنی
بر تشکل واقعی سراسری و تودهای مرکب از بخشهای مختلف و متنوع و گسترده و متنفذ و محبوب و متشکل
کارگران آگاه و صنعتی و انقالبی و رزمنده و متحزب نباشد ،اگر در شلوغی پایین کارگران پیشرو و آگاه به جای
نگاه معطوف به کسب قدرت سیاسی مشغول بحث پیرامون نحوهی کنترل کارگری باشند و اگر این باشند و
نباشندها با هم جمع شوند آن گاه تمام سود ناشی از فشار از پایین به جیب چانه زنی از باال خواهد رفت .این
نکتهای است که هابرماس 2و رورتی 1به "تئوریسینهای" وطنی "انقالب"های متکی به طبقهی متوسط
آموختهاند .تزهای متکی به "توهم توطئه" و "کار کارِ انگلیسیها بود" این حوزهها را مکتوم رها میکند.
سلطنتطلبان و هواخواهان تزهای پیش گفته یله بر نعمات امپریالیسم به آمریکا و انگلیس و فرانسه (اعضای
گوادالوپ) فحش میدهند تا دلشان خنک شود .فقط!
جرقهی یک وهن!
حال که ذکر خیر مجددی از "دوستان" سلطنتطلب به میان آمد بد نیست که از نگاه وارونهی آنان به نیروی
محرکه یا بهتر بگویم جرقه نخستینِ انقالب یاد شود .در حاشیهی این تحلیل ،کارشناسان اسالمگرا نیز دست
گرمی داشتهاند چندان که باید گفت اگر زیر این تعلیل امضای مبرم بگذارند الجرم باید مراتب امتنان خود را از
سلطنتطلبان و پدرخواندهی سابق آنان اعالم کنند .مستقل از این که هیچ درجهای از جنبش و انقالب با مقاله
و نظریه و ایده شکل نمیگیرد و این انقالبها هستند که بنابر ضرورت و نیروی محرکهی طبقاتی دست به
ایدهها میبرند و ضمن تاکید بر این مقولهی واقعی که "نظریه زمانی به قهر مادی تبدیل میشود که فراگیرندهی
2ـ یورگن هابرماس ـ فیلسوف سوسیالیست آلمانی و از نظریهپردازان مکتب فرانکفورت .وی در سال  2582سفری به ایران داشت.
 1ـ ریچارد رورتی ـ فیلسوف تحلیلی و پراگماتیست آمریکایی .وی در سال  258۰سفری به ایران داشت.
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تودهها باشد" (نقل به مضمون "نقد فلسفه حق هگل") و اشاره به این موضوع که مساله اساسا در پارادایم نقد
نظریه نیست ....به روایتی اشاره میکنم که زمان و حتا ماخذ و دلیل شروع انقالب را به یادداشتی موهن و نازل
محدود میکند .بر این پایه مبدا انقالب به چاپ و نشر یادداشتی در روزنامه اطالعات تنزل مییابد .هنوز هویت
واقعی نویسندهی آن یادداشت که به نام مستعار احمد رشیدیمطلق منتشر شد دانسته نیامده است و داریوش
همایون نیز هیچگاه مسوولیت نگارش آن را به عهده نگرفت .اما واقعیت این است که در پی انتشار آن ( 25دی
 )2576روحانیان شهر قم به یک سلسله اعتراض و تعرض علیه شاه دست زدند و عدهای نیز کشته شدند .این
کشتهها که بعدها در مراسم هفت و چهلم آنان به یک دور اعتراضی ضدحکومت تبدیل شدند حیطهی قیام
ضدحکومتی را در مرتبهای فراتر از آن یادداشت مینشاند .و به راستی سوال ساده این است که اگر یک یادداشت
موهن علیه یک رهبر مذهبی میتواند به انقالب منجر شود چرا با وجود روزانه دهها یادداشت و مقالهی مشابه و
تندتر از آن هیچ انقالبی شکل نمیبندد؟ آن هم در زمانهی گسترش اطالعات و ارتباطات که یک کاریکاتور و
متن و تصویر به سرعت برق جهانگیر میشود .این تحلیل همان قدر ناشیانه است که فیالمثل گفته شود که
منشا جنبشهای اجتماعی آفریقای شمالی خودسوزی فجیع یک دانشجوی دستفروش بوده است.
نشست گوادالوپ
در اینجا و به منظور جمعبندی این دو بخش میخواهم نشان دهم کنفرانس گوادالوپ در خال شکل نگرفت و
حتا اگر سران سه قدرت امپریالیستی در این کنفرانس به خروج شاه رسیده باشند باز هم گوادالوپ معلول
شرایط خاص عینی بوده است .برای تبیین وقایعنگار به تقویم شمسی تکیه میزنم .کنفرانس از تاریخ  22تا 25
دی ماه  2575جریان داشت .پیش از آن اما قطار انقالب راه افتاده بود .شتابان .یک روز پیش از کنفرانس
کابینهی نظامی ارتشبد ازهاری ساقط شده و بختیار نخست وزیر شده بود .کل مراکز صنعتی و خدماتی و
تولیدی کشور به حالت اعتصاب درآمده بود .شاه هرآینه درصدد خروج از کشور بود .به نقل از یک مکالمهی
تلفنی شاه ـ امینی که به تازهگی منتشر شده است ،مدتها پیش از این ماجراها شاه کنترل اوضاع را از دست
داده و مستاصل شده بود .با این حال  8روز بعد از کنفرانس بود که شاه تصمیم به ترک کشور گرفت 17( .دی
ماه  )2575دقیقا  7روز پس از خروج شاه و به منظور کنترل اعتصابات کارگری کمیتهای تحت عنوان
"هماهنگی اعتصابات" تشکیل شده بود .اعضای این کمیته عبارت بودند از بازرگان ،سحابی ،معینفر ،باهنر و
رفسنجانی .از اینجا به بعد توافق جریان ملی اسالمی با غرب در راستای تحکیم مواضع کمربند سبز به وضوح
پیداست .تقریبا یک ماه پیش از کنفرانس گوادالوپ در تاریخ  28و  27آذر ماه تهران و شهرهای بزرگ
عظیمترین تظاهرات خیابانی را ثبت کردند .از این تظاهرات بیسابقه و مسالمتآمیز به عنوان نوعی توافق
نانوشته میان جریان ملی مذهبی با گفتمان حاکم حکومتی یاد شده است .دقیقا در همین روزان و شبان است
که شاهد شکاف برداشتن بدنهی ارتش و فرار سربازان هستیم .پیش از این ماجرا روزنامهها اعتصاب کرده بودند.
( 27مهرماه) و ده روز پس از آن اعتصاب کارگران نفت تمام بخشهای تولید و توزیع را فراگرفته بود .روز 2۰
آبان صدای شاه در آمد که میگفت "صدای انقالب مردم را شنیده" است! اما روز بعد صدایی که با التماس از
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شنیدن صدای انقالب مردم سخن میگفت و وعدهی اصالحات میداد دستور تشکیل حکومت نظامی را صادر
کرد .از همین تناقض و سردرگمی و گیجی به راحتی می توان عمق درماندهگی و ازهمگسیختهگی رژیم را نشان
داد .و از همین جا به این جمعبندی رسید که فروپاشی حکومت شاه ناشی از ارادهی گوادالوپ نبود .اسناد این
جمعبندی گواه آگاه و اثباتی فاکت و تاریخ است و ربطی به تحلیلِ یحتمل دلخواه من و شما ندارد....
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۴ـ روایت ایدئولوژیک!
درآمد
روایت ایدئولوژیک از فرایند شکلبندی و چیستی دالیل و زمینههای شکلبندیِ انقالب اگرچه بحث تازهای
نیست اما به هر حال در تعلیل روایتهای گوناگون از انقالب بهمن جایگاهی دارد .چنین تحلیلهایی در
روایتهایی از چپ ایدئولوژیک نیز گاه و بیگاه دیده میشود .کسانی که سوسیالیسم را از متن جنبش جاری
کارگری به حیطهی محدود سازمانها و محافل تقلیل میدهند و گرایش خود را برمبنای تئوری و حزب تئوریک
آببندی میکنند البد به این نتیجه میرسند که انقالب بورژوایی فرانسه به خاطر تعلقات مردم به مبانی نظری
بورژوازی شکل گرفت و پیروزی انقالب اکتبر نیز به سبب ارزیابیهای تئوریک کارگران و زحمتکشان محقق شد.
گویا نیروی محرکهی انقالبِ سوسیالیستی و به طور مشخص طبقه کارگر به این خاطر وارد میدان انقالب
میشود که مبانی نظری سوسیالیسم مارکسی را خوب فراگرفته است .چنین نیست .گیرم که وجود فعال
کارگران آگاهِ سوسیالیستِ متشکل در حزب کمونیست و گرد آمده در سندیکاها و اتحادیهها و شوراهای کارگری
از ملزومات هر انقالب سوسیالیستی است .شکی نیست که حزب انقالبی نیازمند تئوری انقالبی است اما چنین
امری به مفهوم تئوریک بودن احزاب و به تبع آن انقالبها نیست .همانقدر که احزاب سیاسی هستند به همان
شکل نیز انقالبها طبقاتی هستند و ارزیابی مارکسی هر انقالبی موکول به بررسی طبقات و نیروی محرکه
دخیل در آن انقالب است .اگر تا این ایستگاه را همراه طی کرده باشیم میتوانیم از این مدخل وارد نقد یک
روایت دیگر از انقالب بهمن  75شویم.
انقالب اسالمی بود؟
عنوان "انقالب اسالمی" بیش از هر عبارتی روزنامهی مشهور آقای بنیصدر را برایم تداعی میکند .نمیدانم که
این روزنامه هنوز ـ البد در پاریس ـ منتشر میشود و همان سبک و سیاق دوران اقتدار ایشان را دنبال میکند یا
نه؟ همانطور که نمیدانم آقای بنیصدر ـ به تبع مباحث آیتاهلل صدر و آیتاهلل طالقانی و البته "استاد"
اصفهانی 2ـ هنوز هم از "اقتصاد بیطبقهی توحیدی" دفاع میکند و تکلیف خود را با مالکیت روشن کرده است
یا نه؟ هر چه باشد قدر مسلم این است که نام آن رسانه موید این نکته است که در تحلیل از ماهیت انقالب
بخشی از لیبرالهای ما با جریان روحانیان ـ حاکم و محکوم ـ همتراز است .به عبارت دیگر در متن تعلیل
ایدئولوژیک از انقالب بهمن  75جریانهای برآمده و یا گردشده در حزب جمهوری اسالمی با مخالفان لیبرال
خود ـ که تا حذف و برخورد فیزیکی در مقابل هم صف بستند ـ همسو هستند .به این اعتبار لیبرالهای نهضت
آزادی و جبهه ملی نیز از روایت کم و بیش مشابهی سخن گفتهاند .این گرایشهای مختلف که میتوانند به
جریان ملی اسالمی تعبیر شوند ،با وجود هر قرائتی که از "تسامح و تساهل" داشته باشند و با وجود هر درجه
2ـ رضا اصفهانی ـ متولد  252۰با تحصیالت حوزوی و یکی از سخنرانان حسینیه ارشاد در باب مسایل شرعی .اصفهانی در کنار محمدباقر صدر
و آیتاهلل بهشتی و آیتاهلل مطهری از نظریه پردازان اقتصاد اسالمی است که در این زمینه تالیفاتی دارد.
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دوری یا نزدیکی به مکتب تلفیقی نائینی 2ـ پوپر 1و هر میزان تنفر یا ارادت به هابز و الک و آرنت در دو مولفه
مشترک هستند:
الف .انقالب اسالمی بود چون اکثریت مردم ایران مسلمان بودند ـ یا هستند ـ و خواهان برقراری قوانین اسالمی
بودند.
ب .انقالب اسالمی بود چون رهبری غالب انقالب ،اسالمی بود یا اسالمی شد.
و شگفت آن که سلطنتطلبان و همه کسانی که از وحشت انقالب ،شبانه والیوم ده باال میاندازند در چنین
روایتی با جریان ملی اسالمی همپوشان هستند .این جریانها به همراه بخش قابلتوجهی از اصالحطلبانِ به
حاشیه رفته با تاکید بر اوضاع خراب اقتصادی مردم و استناد به استبداد سیاسی و فرهنگی حاکم چنین جار
میزنند که چون انقالب اسالمی بود در نتیجه به این وضع دچار شدیم و برای مبتال نشدن به این اوضاع بهتر
است که اساسا از "شر" انقالب بگذریم!
آلترناتیو کل این گرایشها یا اصالحات است یا کودتای امپریالیستی و یا هر اقدام غیرانقالبی که دوران گذار به
"دموکراسی" و "نوسکوالریزم" را تسهیل کند و حتما هم از باال باشد .متحد دیگر این گرایشها را باید در میان
"چپ" پشیمان از انقالب و منتقدان جدید مارکسیسم ارتدوکس ـ به طور مشخص جریان فدائیان اکثریت و
طیفهایی که زیر چتر "وحدت چپ" جمع شدهاند ـ سراغ گرفت .در حالی که این "چپ" دموکرات شده
دماغش را در برابر "خشونت" انقالب میگیرد از گرایش آقای دکتر ابراهیم یزدی چه انتظاری داریم که از فالن
ویال به مردم شوش و خانیآباد و جوادیه پیغام مرحمت میکنند که "از دولت روحانی یارانه نگیرند!" و از این
برداشت تاریخی هم بگذریم که مهندس بازرگان در نقد "انحصارطلبیهای روحانیان حاکم" گفته بود "ما باران
میخواستیم اما سیل آمد!"
اما نکتهی باریک و جالب چنین روایتی این است که لیبرالها و اصالحطلبان "لیبرال" شده یک معذرتخواهی
بزرگ تاریخی به سنتهای کالسیک خود بدهکار میشوند و من هنوز از اعالم چنین ندامتی بیخبر هستم .به
عبارت شفافتر اگر با این تحلیل از انقالب به روزهای بنبست حکومت نظامی (دولت ازهاری) بازگردیم آنگاه
لیبرالها شرمگینانه در کنار شاپور بختیار میایستند .البته پشت ایشان .و در این صفبندی افراد "دکتر و
مهندس و استاد دانشگاه" شدهی اصالحطلبانِ منتقد انقالب و اعضای سابق گروههای "ابوذر "5و "موحدین"۰ـ
2ـ میرزاحسین نائینی ـ از مراجع تقلید شیعه در نجف .وی را از نخستین قائلین به والیتفقیه در عصر غیبت دانستهاند که به صراحت از لزوم
وجود قانون اساسی در دولت اسالمی سخن گفته است .معروفترین اثر نائینی "تنبیهاالمة و تنزیهالملة" است که آن را در فروردین 2188
خورشیدی در دفاع از مشروطه و در مقابل کتاب «مشروطه مشروعه» نوشتهی شیخ فضلاهلل نوری ،نوشته است.
1ـ کارل پوپر فیلسوف و اقتصاددان اتریشی ـ انگلیسی و مدافع سرسخت لیبرالیسم که معرفترین کتابش "جامعه باز و دشمنان آن" است.
5ـ گروه ابوذر ـ این گروه در سال  2572از چند تن دانشآموز دبیرستانی در نهاوند تشکیل شد که بیشتر تحت تاثیر انجمن ضد بهائیت
حجتیه بودند .اعضای این گروه در تیرماه  2571بعد از چند عملیات مسلحانه دستگیر و در  57بهمن  2571شش تن از اعضای آن اعدام
میشوند .
۰ـ گروه موحدین این گروه از جمعی از جوانان و دانشجویان اهواز بین سالهای  2577ـ  25۰7تشکیل شده بود .حسین علمالهدی از اعضای
همین گروه بود .هدف انجمن ترویج اسالم از طریق اقدامات فرهنگی بود.
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عناصر شکلدهندهی "سازمان مجاهدین انقالب اسالمی" ـ به یک درجه پایینتر سقوط میکنند .چرا که
مدتهاست از "سلمان پاک "2بودن ماسینیون به مداحان بارگاه بانک جهانی تنزل کردهاند و البته به همان
اندازه از موتور گازی وسپا و خانههای خانیآباد به اتوموبیلهای میلیاردی مازراتی و کاخهای فرمانیه و تورنتو
ارتقا یافتهاند .باری کسانی که به جای انقالب باران میخواهند مجاز به نقد دولت بختیار نیستند .به هر شکل اگر
بخواهیم دوزاری بحث را با یک سکهی رایج  75جا بیندازیم ،فیالحال یک طرف این ماجرا (قرائت حاکم)
میشود شیر و طرف دیگر (قرائت لیبرال) میشود خط .وجه میانی این شیر یا خط جناح دیگری از راویان
اسالمی بودن انقالب  75هستند که حاال به شکل متعینی با نئوکنسرواتیستهای 1غربی میپلکند .از
بنیانگذاران اولیه سپاه پاسداران تا "نظریهپردازان" ستاد "انقالب فرهنگی" ،از مدیران ارشد اطالعاتی امنیتی تا
فیلمسازان سابقا حزباللهی (مخملباف) ....ترکیب سیاسی فرهنگی و مذهبی این گرایشها بسیار گویاست .لندن
جرس( 5با مهاجرانی و سروش و گنجی و بازرگان و کدیور دست در دستِ جناب فرخ نگهدار) در کنار کتابخانهی
"پرزیدنت بوش و آقای سازگارا  -که حاال یک "فعال و متخصص" جنبش کارگری را هم به جمع خود افزوده
است ـ یک ائتالف سیاسی گسترده هم هست که در نشستهای مشهور آلترناتیوسازی ـ مانند کنفرانس اوالف
پالمه ۰ـ از هم اکنون حکم مباح قتل "انقالبیون خشن کمونیست" را صادر کرده است .و دقیقا به دلیل همین
چینشهای معنادار سیاسی و آلترناتیوسازیهای معنادارتر است که در بخش نخست این مجموعه به اهمیت
چیستی روایت از انقالب بهمن در صفبندی آیندهی سیاسی کشور تاکید کردم.
از سوی دیگر وجه اشتراک و افتراق این گرایشهای نشسته در "اپوزیسیون" صلحطلب و هواخواه "جامعهی باز"
و مدنی حامل چند خردهفرمایش است .در عرصه مهم اقتصاد سیاسی کم و بیش همهی این طیف طرفدار "بازار
آزاد" و "مالکیت مقدس" هستند .از نظر شکل حکومتی این "دوستان" از دموکراسی پارلمانی حمایت میکنند.
در این دو حوزه هیچ اختالفی میان حاکمیت و دولت کنونی با منتقدانش نیست .تنها کافی است که نظارت
2ـ سلمان پاک ـ عنوان کتابی است نوشتهی لویی ماسینیون اسالمشناس فرانسوی و استاد علی شریعتی درباره سلمان فارسی .این کتاب را
علی شریعتی به فارسی ترجمه کرده است.
1ـ نئوکنسرواتیست ـ نومحافظهکار ،اگر محافظه کاران معتقد به اقتصاد بازار آزاد همراه با دخالت محدود دولت بودن ،نومحافظهکاران یا
نئوکنسرواتیستها طرفداران سرسخت نئولیبرالیسم (هارترین شکل سرمایه داری) هستند .جرج بوش و مارگرت تاچر نمایندگان نئوکنسرواتیسم
غربی بودند و فوکویاما یکی از نظریهپردازان آنها است که مشخصهی همگی آنان ضدیت با کمونیسم است.
5ـ جرس ـ مخفف "جنبش راه سبز" .محفلی که پس از خیزش  88در لندن شکل گرفت که اعضایش عبارت بودند از مهاجرانی و سروش و
گنجی و بازرگان و کدیور .بعدها اکبر گنجی از این جمع پنج نفره جدا شد و جای خود را به فرخ نگهدار داد" .لندن جرس" منظور لندنی است
که با این جماعت تداعی میشود( .توضیح نویسنده)
۰ـ کنفرانس اوالف پالمه ـ این کنفرانس با عنوان "اتحاد برای دموکراسی در ایران" در فوریه سال  ،1721از سوی مرکز بینالمللی اولوف پالمه
در استکهلم به صورت محرمانه و پشت درهای بسته برگزار شد .در مخالفت با این کنفرانس که برخی از منتقدین جمهوری اسالمی در آن
شرکت داشتند ،اعتراضات و تظاهراتهای مختلفی شکل گرفت .برخی از عناصر شناخته شدهی حاضر دراین کنفرانس عبارت بودند از :شهریار
آهی ،محسن سازگارا ،کاظم علمداری ،علی افشاری ،احمد باطبی ،مسعود بهنود ،فاطمه حقیتجو ،مهرانگیز کار ،محسن مخملباف ،علیرضا
نوریزاده ،عبداله مهتدی.

07

استصوابی شورای نگهبان حذف شود و قیف کاندیداها چنان گشاد شود که فیالمثل نمایندهگان مشارکت و ملی
مذهبی در کنار "مستقل"ها ـ مثال دکتر قاسم شعلهسعدی ـ هم به مجلس راه یابند .چیزی شبیه تلفیق مجلس
اول و ششم! چنین حرکتی که نخستین گام گذار مسالمتآمیز به دموکراسی نیز هست به طور قطع آقای
گنجبخش 2را به اندازه "استاد" مهاجرانی راضی خواهد کرد .فقط یک اشکال "کوچیک" وجود دارد که آن هم
البته حل خواهد شد .آزادیهای فردی .ناقابل است .در رژیم شاه آزادیهای فردی و فرهنگی مجاز بود و "انقالب
اسالمی" آن را تحدید کرد و زمین زد .در واقع این اسالمی بودن انقالب است که به تحدید آزادیهای فردی و
بستن "شکوفه نو" انجامیده است .اگر در بازی سیاسیِ شیر یا خطِ ما این روایتِ اخیر خط باشد بیشک روایت
شیر همانی است که به سود حکومت شمشیر کشیده است .یعنی این ارزشهای اسالمی انقالب است که "فساد
فرهنگی" دوران شاه را تخته کرده است .میخواهم بگویم که این روایتها به جز خرده اختالفهای بیاهمیت در
حیاتیترین عرصه اقتصاد سیاسی حامل یک پیام هستند.
در تبیین این بخش البته باید به نکات بسیار مهمی پرداخت که فیالجمله در چارچوب این مقاالت نیست.
مقوالتی از این قبیل که:
جریان اسالمی و ملی از چه تاریخی با جنبش انقالبی تودهها همراه شد و رهبری آن را به دست گرفت ،با چه
تاخیری و از چه تاریخی آمد و چگونه پرچمدار شد ،برنامهی مشخص و اعالم شدهی این جریان ـ مثال در اوج
انقالب (مهر تا بهمن) ـ چه بود؟ با تاکید بر این مهم که جریان فوق هیچ برنامهی مشخص و اعالم شدهای
نداشت ،مطالبات اساسی مردم زحمتکش در دو قلمروی رفاه اقتصادی و آزادیهای دموکراتیک بر چه پایههایی
استوار بود و این جریان تا چه حد و تا کجا این منافع و مطالبات را نمایندهگی میکرد؟ پیام مداراجویانهی این
جریان ـ از زبان قطبزاده به سران آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه در گوادالوپ و تضمین صادرات نفت به
غرب ـ تا کجا به افزایش نفوذ و "مشروعیت" بینالمللی این جریان دامن زد و...
اگر با استناد به فاکت مورد ارزیابی واقعی قرار بگیرد به سادهگی روایت جریان ملی اسالمی را بالوجه خواهد
کرد .و این نکته را هم تا یادم نرفته اضافه کنم که حتا مراجعه به آخرین وعده و وعیدهای رهبر گرایش ملی
اسالمی در بهشت زهرای تهران ( 21بهمن) ـ که جریان فوق آن را "برنامه" میداند و البته همین برنامه را نیز
به نسیان سپرده است ـ خبری مبنیبر اقتصاد و سیاست اسالمی نیست .آنجا سخن از رایگان کردن آب و برق و
ساختن مسکن برای مردم و آباد کردن دو دنیا مطرح شده .سخنانی نیز در خصوص مسایل فرهنگی رفته است
البته .فهم این مولفه که با وجود شبکهی عظیم تامین اجتماعی در همسایهی شمالی ،شروع اصالحات نسبتا
مترقی متعاقب کودتای پروشورویها در افغانستان ،وضع مشابه در عراق؛ در کنار حضور یک جنبش رادیکال
تودهای در کارخانه و خیابان ،اعتصابهای گستردهی کارگری در صنایع و به ویژه صنعت نفت و محبوبیت رو به
افزایش یک گرایش چپ انقالبی در جامعه ...چرا شعار خدمات اجتماعی رایگان طراحی میشود ،چندان دشوار
نیست .کمااینکه درک این نکته نیز ساده است که چرا به محض تثبیت بورژوازی جدید نئولیبرالیزاسیون اقتصاد
2ـ دکتر امیرحسین گنجبخش ـ از بنیانگذاران و مسئولین اتحاد جمهوریخواهان.
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سیاسی کشور در دستور کار قرار میگیرد .نه آن وعدهها اتفاقی بود و نه این سیاستها کلنگی و تصادفی است!
نان و کار و مسکن و آزادی به عنوان مطالبات اصلی انقالب بهمن  75هیچ ربطی به گرایشهای ایدئولوژیک
حاکم و محکوم ندارد .همانطور که مسلمانِ شیعه ،مسیحیِ ارتدوکس یا کنفوسیوسی بودن مرام و مسلک و دین
مردم یک کشور هیچ ربطی به ماهیت طبقاتی آن یا این انقالب ندارد .گیرم که محدودیتهای فرهنگی ـ آن هم
نه برای ساکنان شمال شهر ـ همانقدر که به تبع این خوشنشینی امری مرتبط به اقتصاد سیاسی است،
میتواند رگههایی از یک گرایش ایدئولوژیک را نیز نمایندهگی کند .گرایشی که گاه و بیگاه در تناقض با
پراگماتیسم حاکم قرار میگیرد و به بلواهای حاشیهای و درون طبقاتی میان طیفهای مختلف حاکمیت دامن
میزند.
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 ۵ـ از "سنت ـ مدرنیته" تا اوضاع منطقه
سنت ـ مدرنیته
یکی دیگر از تحلیلهای رایج از انقالب بهمن روایتی است که مبنای نظری خود را به یک مفهوم از ماکس وبر
وام میگیرد و مبتنی بر نقد تعارضهای سنت ـ مدرنیته است .چنین روایتی در میان طیفهای مختلف سیاسی
ایران هواخواهان پروپا قرصی دارد .از سلطنتطلبان و جمهوریخواهان و اصالحطلبان بگیرید تا "چپ"های
اخیرا ـ بعد از شوروی ـ دموکرات شده!
یک شق این روایت ،مدرنیزاسیون ایران را به سبب وارداتی بودن آن در زمان اعلیحضرت ناقص و از باال و
نیمهکاره میداند و برای تکمیل این پروژه هنوز هم تکمیل یا انکشاف سرمایهداری مدرن را دنبال میکند .تکیه
به تعارضات قومی و هویتی و ملی و جنسیتی و بارز کردن کشمکشهای حاشیهای به جای تضاد اصلی جامعهی
سرمایهداری (کار ـ سرمایه) از تکیهگاههای این گرایش است .جناح چپ این گرایش ،بورژوازی را هم از زاویهی
"هویت جنسی سرمایه" نقد میکند! و گمانش بر این پایه است که به روایتهای جدیدی از "نقد اقتصاد
سیاسی" سرمایهداری رسیده است .طیف راستِ درسخواندهی این گرایش به پروژهی "مدرنیزاسیون" پرشتاب
اعلیحضرت گیر میدهد و از یکسو مردم "بیفرهنگ و نمکنشناس" ایران را الیق آن مدرنیزاسیون نمیداند و
از سوی دیگر اینگونه وانمود میکند که چون انقالب بهمن ،اسالمی بود و چون انقالب از سوی روحانیان و
مذهبیان و چپهای روستایی رهبری میشد؛ در نتیجه اهداف انقالب نیز چیزی نبود جز پس زدن دستاوردهای
مدرنی که به اعتبار "تمدن بزرگ" در ایران حاکم شده بود .همین جا و تا یادم نرفته بگویم که منظور حضرات
از "چپ روستایی" رفقایی هستند که در تیرهترین دوران تاریخی استبداد سلطنتی از روستای سیاهکل تا
خیابانهای تهران را بر سرمایهداری تنگ و ناامن کردند و حاال آدمهای فرومایه با استناد لوس به نقل قولهای
نامربوط از گرامشی آن رفقا را "روستایی" و "چپ پرو روس" میخوانند! یله ندادن به نعمات امپریالیسم آمریکا
نام دیگر چنین "نقدی" است البته!
"روشنفکران دینیِ" این روایت را میتوان در حیاط خلوت "نظریهپردازیهای" سید قطب 2پیدا کرد .جایی که
"نظریهی" بازگشت به خویشتنِ خویش 1و پرهیز از غربِ "نجس" در قالب بحثهای سست "غربزدهگی "5از

2ـ سید قطب ـ با نام اصلی "سید بن قطب بن ابراهیم" از رهبران اخوانالمسلمین و به نوعی پدر معنوی بنیادگرایی ـ از اخوانالمسلمین تا
داعش ـ و از نظریهپردازان اسالم جهادی بود .سید قطب معتقد به زبان شمشیر و دشمن مدرنیسم و مظاهر آن از جمله آزادی فردی در جهان
غرب بود .او بر این باور بود« :آرامش برای مسلمین نیست ،بلکه آنان باید همیشه در جنگ با مخالفان بسر ببرند ».سرانجام سید قطب به اتهام
شرکت در کودتا علیه دولت جمالعبدالناصر محاکمه و در سال  2766به همراه شش تن دیگر از اعضای اخوانالمسلمین اعدام شد.
1ـ اشاره به کتابی از علی شریعتی.
5ـ نام کتابی از جالل آلاحمد.
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سوی احمد فردید 2فرموله میشد و شکل ناشیانه و بازاری آن توسط جالل آلاحمد به بازار میآمد و در حسینیه
ارشاد در قالب درسهای اسالمشناسی علی شریعتی به بازتولید میرسید! معلوم است دیگه وقتی شاه تقویم
اسالمی را باستانی میکند و چادر از سر زنان میرباید و مینیژوپ و کافه شکوفه نو و عرقخوری و فسق و فجور
را ترویج میدهد خب به غیرت مردم سنتی و مذهبی برمیخورد دیگه البد! کشف حجاب که اجباری نمیشود!
آن هم در یک کشور اسالمی! کشوری که هنوز جسد شیخ فضلاهلل نوری توسط مشروطهخواهان سکوالر بر دار
آویزان است .کشوری که تمام قراردادهای استعماریاش را کت و شلواریهای غربزده امضا کرده بودند و پای
هیچکدام از این قراردادها امضای یک روحانی نبود .اینها جانمایه "نظریهپردازی"های "استاد" شریعتی بود.
البته استاد به ما نمیگفت وقتی که روحانیان در مصدر قدرت نبودند چگونه میتوانستند با یک دولت استعمارگر
قرارداد امضا کنند و حاال مثال اگر به جای آقای دکتر ظریف قراردادی به امضای مثال حجتاالسالم دعایی منعقد
شود چه فرقی میکند؟ امضای آقای رفسنجانیِ رییسجمهورِ معمم با امضای آقای احمدینژاد رییس جمهور
مکال چه فرقی میکند؟ اینها را میگویم تا سطحی بودن بخشی از روایتهای سنت ـ مدرنیته را گفته باشم.
جناح سلطنتطلبِ این روایت از منظر دیگری و با همین استنادات مشابه راوی تعلیل انقالب است .مخالفت
روحانیان با اصالحات ارضی شاهنشاهی ـ که کشور را به سوی مدرنیزاسیون رهنمون شد ـ و متعاقب آن قیام
 27خرداد در قم و ورامین ـ که به طور مشخص از سوی ائتالف بازار و حوزه پی گرفته شد ـ منشا این روایت
است .من در خصوص گرایشهای مذهبی و حتا خرافی شاه و کمکرسانی به گسترش نهادهای مذهبی نکاتی را
خواهم گفت اما جالب این جاست که در تبیین چنین روایتی مورخان حاکمیت کنونی با سلطنتطلبان چند
ضلع مشترک دارند .راویان قیام علیه مدرنیته در سطح گستردهای پخش شدهاند .از نویسندهگان هزاران عنوان
کتاب قطور در مرکز اسناد انقالب اسالمی تا میراثداران داریوش همایون 1و از آنجا به سوی آقای علمداری 5و
شرکا و گرایشهای متنوع جمهوریخواه تا "مقاله"نویسان نشریات نئولیبرال داخلی که بازار گرمیشان باز و
بستن روزنامههای کارگزارانی است!

2ـ سید احمد مهینی یزدی معروف به احمد فردید ( 2555ـ  ،)2187تحصیل کردهی آلمان و شیفتهی مارتین هایدگر (فیلسوف آلمانی) بود .
اصطالح "غربزدهگی" از ابداعات فردید بود .فردید که به شدت ضدمارکسیست بود ،شاه را نماد «فره ایزدی» و شخصیتی کاریزماتیک
میدانست .فردید دارای افکاری مغشوش و متناقض بود و پیوسته جهت فکری خود را تغییر میداد .وی در زمان رژیم سابق و حکومت تک
حزبی رستاخیز کاندیدای نمایندگی در مجلس شد و بعد از انقالب برای عضویت در مجلس خبرگان تالش کرد!!! گفته میشود علی الریجانی،
احمد مسجدجامعی ،رضا داوری اردکانی و یوسفعلی میرشکاک از شاگردان وی بودهاند.
1ـ داریوش همایون (2587ـ  )2575ـ روزنامهنگار و سیاستمدار ناسیونالیست و سلطنتطلب .قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز و مدتی هم
وزیر اطالعات و جهانگردی در رژیم شاه بود.
5ـ کاظم علمداری ـ جامعهشناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از فعالین ملی ـ مذهبی و منتقد رژیم جمهوری اسالمی و از برگزار
کنندهگان کنفرانس اوالف پالمه که البته کتابهایش در ایران چاپ و منتشر میشود!!!
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اوضاع بحرانی منطقه!
عالوه بر نکاتی که در بخش اصلی این مباحث در خصوص شیفت بحرانِ اقتصادی به سمت یک بحران سیاسی و
شکلبندی شرایط انقالبی خواهم گفت ،واقعیت این است که تفسیر به هم خوردن اوضاع سیاسیِ منطقه در
تحلیل انقالب از اهمیت ویژهای برخوردار است .من در این بخش خواهم کوشید به ایجاز تمام سرفصلهایی از
این تحوالت را باز کنم .به گواهی فاکت در دهه هفتاد میالدی هر سه بلوک قدرتمند جهانی (آمریکا ـ شوروی ـ
چین) و اقمارشان درگیر یک سلسله تحوالت مهم بودند .این تغییرات به نحو همه جانبهای تاثیر خود را در
بازتولید نظام امنیتی و تقسیم مجدد جهان نشان میداد .ایران نیز از این تقسیم جهان امپریالیستی برکنار نبود.
به تاثیر بحران اقتصاد جهانی (بنبست دولت رفاه و عروج نئولیبرالیسم) بر تحوالت دهه پنجاه ایران خواهم
پرداخت اما در اینجا میخواهم به این نکته اشاره کنم که از اواسط این دهه یک گرایش به راست آشکار در
حزب کمونیست چین و چرخش به سمت آمریکا شکل گرفت .در سال  2758جریان راست (گرایش هواکوفنگ
ـ شیائوپینگ) عروج کرد و اقتصاد سیاسی چین از سیستم برنامهریزی متمرکز ـ مدل سرمایهداری دولتی
شوروی ـ فاصله گرفت و وارد به اصطالح رفرمی شد که هدفش سلب مالکیت از کمونهای روستایی دوران
درخشان مائو و جهتگیری به سمت صنعتیسازی به شیوه استثمار شدیدِ نیروی کار بود .این روند از پلنوم سوم
کنگره یازدهم حزب کمونیست (دسامبر  )2758شروع و در پلنوم سوم کنگره بیستم (اکتبر  )278۰تکمیل شد.
در این برهه اصالحات روستایی بر محور عقد قراردادهای تولیدی با هدف رشد کارگاههای کوچک و ایجاد
خانوارهای روستایی بزرگ در دستور کار قرار گرفت .اختیارات فراوانی به مقامات محلی و صاحبان این بنگاهها
اعطا شد .رفرم اقتصادی شهری شامل ارتقا بهرهوری و سوددهی بنگاهها مشتمل بر بنگاههای تولیدی ،بازاریابی،
توزیع ،برنامهریزی مالیات ،امور مالی ،قیمتها ،دستمزدها ،بازرگانی خارجی و عرضهی مواد و مصالح بود .شیفت
اقتصاد چین به سوی یک اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی و ورود به بازار رقابت امپریالیستی از همین برهه و در این
چارچوب انجام شد .گرچه اوضاع اقتصاد سیاسی ترکیه با وضع چین قیاسپذیر نیست اما جالب این که کم و
بیش همین الگوها در اقتصاد ترکیه نیز مشق شده است .ترکیه که از طریق حزب دموکرات در دهه 2777
برنامهریزی متمرکز را کنار گذاشته بود در سال  2762وارد برهه دیگری شد .این برنامهریزی تحت عنوان
"سازمان دولتی برنامهریزی" در قانون اساسی ترکیه آمده بود .وظیفه این سازمان تهیه و تنظیم برنامههای بلند
و میان مدت و کنترل سیاستگزاریهای اقتصادی بود .اجرای هدفگزاریهای این سازمان که زیر نظر
نخستوزیر کار میکرد ،در بخش عمومی الزامی بود .از سال  2757و همزمان با شروع بحران اقتصادی در جهان
اوضاع اقتصادی سیاسی ترکیه نیز به تالطم درآمد .نکته بسیار جالب این که در این مدت (برنامه ی چهارم)
تقویت بخش خصوصی و ارتقا صادرات و سرمایهگذاری در بخشهای کاربر با بازده سریع عملیاتی شده است.
ارتباط این مبحث با انقالب ایران (چنان که خواهم گفت) این است که به یک تعبیرِ مشروط علت غرق شدن
شاه در بحران اقتصادی سیاسی اواسط این دهه وارد نشدن به این کشتی نجات بود .باری برنامه پنج سالهی
پنجم ترکیه ( )2787 -2787با تمکینِ به هنگام به سیاستهای تعدیل ساختاری و تسلیم به نهادهای برتون
وودز محقق شد .چنانکه دانسته است تا سال  2787برنامههای اقتصادی ترکیه کمتر معطوف رقابت در بازارهای
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اقتصاد جهانی بود .در این برهه سهم دولت از نظام بانکی بیش از  77درصد بود .غالب بانکهای تجاری ترکیه به
اعتبار تحدید قوانین بانکی بدون ترس از رقابت و با استفادهی انحصاری از امکانات داخلی اقتصادی حداکثر سود
را از بازار داخلی میبردند .از این برهه به بعد است که بانکهای مشهور این کشور به متن بازارهای اقتصاد
جهانی خیز برمیدارند .برنامهی تعدیل ساختاری در مسیر افزایش استراتژی رقابت در بازارهای خارجی اقتصاد
ترکیه را در اقتصاد سرمایهداری غرب ادغام کرد .در این برهه حذف کنترل نرخ بهره و کاهش عمدهی برنامههای
اعتباری مستقیم و مقرراتزدایی و توسعه بازار سهام و اوراق قرضه به گونهی گسترش بانکهای خصوصی
عملیاتی شد.
الزم به ذکر نیست که طرح این مولفهها به معنای همراهی نگارنده با "بورژوازی ملی عزیز و صاحب صنایع
داخلی و دفاع از تولید ملی و "....نیست .چنانکه جماعتی تحت عنوان "سوسیالیسم" این خزعبالت تاریخ
منقضی را در ایران بلغور میکنند .طرح این مباحث برای نشان دادن تغییری است که در شیوهی تولید
سرمایهداری شکل گرفته است و سرمایهداری را وارد دوران جدیدی کرده است که ما از آن تحت عنوان
نئولیبرالیسم یاد میکنیم .نقد این شیوه تولید سرمایهداری نیز ـ برخالف تصور معیوب جماعتی سادهلوح ـ هیچ
وجه مشترکی با نقدهای امثال استیگلیتز 2و کروگمن و کینزینهای دیگر ندارد .باری در این برهه و به ویژه در
متن برنامه ششم ( )2777 -2777نمودارهای اقتصادی ترکیه نعل به نعل به اوضاع اقتصادی چینِ دنگ
شیائوپینگ و شیلیِ پینوشه مانسته است .در برابر رشد تولید  5درصدی رشد سرمایهگزاری بخش خصوصی 22
درصد است .صادرات  27درصد رشد کرده است .هر چند در این برنامه مقرر شده بود که نرخ تورم از  27درصد
افزون نباشد اما به دلیل وامهای سخاوتمندانه و با برکت خارجی کشور با بحران تراز پرداخت مواجه شده است.
من عمدا روی نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی چین و ترکیه انگشت نهادم تا هنگام ارائه روایت خود از انقالب
بهمن؛ تحلیل بحران اقتصادی ایران منتزع از اوضاع جهانی و منطقه نباشد .به عبارت دیگر میخواهم نشان دهم
که اگر از ابتدای سال  75و متعاقب افزایش بهای نفت نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی به شاه دیکته میشد ای
بسا بحران اقتصادی ایران در متن یک پاسخ کاپیتالیستی مطلوب و روزآمد به نقطهای دیگر به جز انقالب منتقل
شده بود .به این موضوع برخواهم گشت.
کودتای افغانستان
میدانیم که در تاریخ  22اسفند  2575دو "حزب سیاسی" ایران منحل شدند و حزب رستاخیز تاسیس شد .این
برهه تا سال  2577دوران سرمستی شاه و دربار و ساواک است .اعلیحضرت به یمن پولهای نفت و متکی به
قدرت سرکوب ساواک کفش مخالفان را جفت کرده و یک "جزیره امن" ساخته بود .اوضاع کشور کم و بیش به
2ـ جوزف یوجین استیگلیتز ـ اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  1772است .وی از نمایندگان مکتب اقتصادی نوکینزی
و از منتقدین عملکرد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میباشد.
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این شکل ادامه داشت تا در ابتدای شروع بحران اقتصادی ( )2577کارتر رئیسجمهور آمریکا شد .رژیم شاه از
یکسو با فشارِ روزافزون بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی تودهای مواجه بود و از سوی دیگر از اعتمادبهنفس
الزم برای مقاومت در برابر خواست تعدیل فضای سیاسی کشور بیبهره بود .بر اثر این فشار دوگانه در فروردین
 2576گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شدند .دو ماه بعد اعتراضات حاشیهنشینان پایتخت سپهر سیاسی کشور را
وارد دوران تازهیی کرد .در شرایطی که اختالف میان دو نگرش متفاوت در سیاست خارجی آمریکا (ونس 2ـ
برژینسکی )1پیرامون نحوه مدیریت بحران ایران در خفا ادامه داشت ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به
یک کودتای بسیار مهم و سرنوشتساز زد و اوضاع منطقه را به هم ریخت .این حزب که به طور مشخص و تحت
رهبری نورمحمد ترهکی یک جریان پروشوروی بود ـ به محض کسب قدرت سیاسی یک سلسله رفرمهای
"چپ" را در پیش گرفت .اصالحات ارضی گسترده و گسترش آزادیهای دموکراتیک و ارتقا حقوق زنان و ترمیم
حفرههای عمیقِ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از این جمله بود .اما از اینها تاثیرگذارتر در تحوالت
منطقه خزیدن سریع افغانستان به آغوش بلوک شوروی بود .شاه اگرچه ادعا میکرد با برژنف 5دوست است و با
پادگورنی ۰روابط حسنه دارد اما واقعیت این است که روحیه و خلق وخو و سیاست به شدت ضدکمونیستیاش او
را در برابر بلوک شوروی آسیبپذیر نشان میداد .شاه نه فقط ضدکمونیستترین حاکم کل خاورمیانه بود بلکه از
سایه کمونیستها نیز میترسید .در حالیکه بحران اقتصادی باال گرفته بود و در شرایطی که ناگهان یک دولت
"کمونیستی" کنار گوش شاه سبز شده بود ،ترسیم تعلل در تصمیمسازی و تزلزل در تعادلِ سیاسی ـ روانی شاه
چندان دشوار نیست .همچنین ترسیم چیستی این مهم که چرا در چنان شرایطی دولت آمریکا ترجیح داد در
متن کنترل انقالب ایران قرص و محکم کنار جریان ملی اسالمی بایستد بسیار ساده است .کمربند سبز 7بر بستر
این اوضاع دوخته شد .حمایت رسانهی برتر (از جمله بیبیسی) از این جریان نیز با همین توضیح قابل فهم

2ـ سایرس رابرت ونس ـ وزیر امور خارجهی آمریکا در دورهی ریاست جمهوری کارتر .ونس اعتقاد داشت چون کار شاه از لحاظ اجتماعی تمام
است و دیگر امیدی به بقای او وجود ندارد ،نباید برای تثبیت او در قدرت ریسک کرد و دست به هر کاری زد.
1ـ زبیگنیو برژینسکی ـ استراتژیست لهستانی و مشاور امنیت ملی جیمی کارتر که معتقد به حمایت نظامی آمریکا از شاه و حفظ سلطنت او
بود.
5ـ لئونید برژنف ـ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی از سال  276۰تا  2781بود .وی بعد از پادگونی به ریاست جمهوری
رسید.
۰ـ نیکالی پادگورنی ـ رئیسجمهوری شوروی به مدت دوازده سال ،از سال  2767بود.
7ـ کمربند سبز ـ در اوج جنگ سرد ،استراتژی کمربند سبز از سوی برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر ارائه شد و منظور از آن ایجاد دولتها
و جنبشهایی از اسالم افراطی در کشورهای همسایه شوروی بود تا بدینوسیله از گسترش و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در منطقه جلوگیری
شود.
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است .از یکسو جریان اسالمی از زبان قطبزاده به سران گردآمده در گوادالوپ پیام داده بود که صدور نفت به
غرب را تضمین خواهد کرد و از سوی دیگر سیاست کمونیسمستیزی آمریکا و متحدانش راه پیشروی هرگونه
آلترناتیو غیراسالمی را سد میکرد .در آن شرایط این آلترناتیو مطلقا لیبرالی نبود .بیرون از حکومت شاه فقط دو
آلترناتیو فعال بود .چپ متمایل به سوسیالیسم خلقی و راست مذهبی! دوران لیبرالها همان زمان و پیش از
حضور شاهپور بختیار سپری شده بود.
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۶ـ بحران جهانی اقتصاد
درآمد! ( اختالط طبقاتی)
طی مدتی که این سلسله مقاالت منتشر می شود عزیزانی به طرق مختلف با نگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز
لطف و ارا ئه نکات و نظرات انتقادی و امتناعی و ایجابی خود پرسشهایی را نیز مطرح کردهاند .بخش مهم این
نکات در برگیرندهی مالحظاتی است پیرامون :صفبندی های سیاسی و طبقاتی پیش و پس از انقالب ،کنفرانس
گوادالوپ ،ماهیت طبقاتی جریان ملی ـ اسالمی ،مناسبات تولیدی حاکم بر ایران پیش از انقالب (سرمایهداری یا
پیشاسرمایهداری و حتا نیمهفئودال نیمهمستعمره) ،مرحلهی انقالب ،کاستیهای بحث سنت ـ مدرنیته ،وظایف و
اولویتهای مغفول مانده ی چپ ،ماهیت دولت موقت ،قضایای سینما رکس ،دخالت شبکهی اجتماعی مدارس
دینی و مساجد به سود جریان ملی ـ اسالمی و نقش شاه در تقویت این جریانها ،چرایی هژمون شدن ملی
اسالمی ها بخصوص بعد از نماز عید فطر قیطریه ،ارتش و امکان کودتا ،دو جناح مشهور در سیاست خارجی
آمریکا (برژنیسکی ـ ونس) و ...همانطور که در بخش نخست این مقاالت نیز ـ نه از سر تواضع ـ یادآور شدم
ارزیابی جنبه های مختلف انقالب بهمن به راستی نیازمند فعالیت مستمرِ مطالعاتی و تحقیقاتی تیم ورزیدهای
است .روایت و تحلیل سوسیالیستی از انقالب نه فقط نافی گستره ی این مهم نیست بلکه موید اهمیت موضوعی
است که میتواند به تدوین استراتژی سیاسی چپ کمک کند .همانطور که تحلیل انقالب اکتبر به این
صفبندیها و استراتژیهای مختلف انجامیده است .آنچه صاحب این قلم در یک اثر رقم زده و شمهای از آن را
در این مجال به میان نهاده است ـ بیمبالغه ـ در قیاس با اهمیت موضوع چیزی است کمتر از هیچ .همچنین
گفته بودم که به دلیل محدودیت وارد مباحث بسیار اساسی بعد از انقالب نخواهم شد .اما با توجه به ابرام چند
تن از عزیزان در خصوص چیستی نقش دولت موقت و لیبرالیسم ایرانی و امکان کودتای آمریکا بعد از انقالب ـ
بی که قصد پلمیک با فرد یا جریانی در کار باشد ـ فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم .اگرچه مدرنیته پروژهای
مستمر است و مباحث معطوف به پست مدرنیسم کم و بیش به هذیان مانسته است با این حال به نظر نگارنده
دوران ترقی خواهی لیبرالیسم بعد از انجام رسالت تاریخی خود در عصر مدرن و روشنگری و انکشاف سرمایهداری
نه فقط به سر آمده است بلکه لیبرالیسم در همه جا ت بدیل به یک عنصر بازدارنده تاریخی شده است .واضح است
که من از نئولیبرالیسم که شکل تطور یافتهی لیبرالیسم است سخن نمیگویم که این دومی حکایت دیگری
است که بحثِ آن را در کتاب "بحران" و تعدادی مقاله به اندازه ی دانش خود باز کردهام .اگر ما بر این نظریم که
عصر ما عصر امپریالیسم و به تبع آن دوران انحطاط و زوال و پوسیدهگی سرمایهداری است در نتیجه تمام اشکال
ایدئولوژی بورژوایی نیز تباه و فاسد است و این امر هیچ ربطی به اخالق خوب و پسندیدهی فالن و بهمان لیبرال
ندارد .حتا دیدیم و دیدید که لیبرالیسم لیبرتر ـ امثال تونی بلر ـ با وجود پیشینهی چپ و عضویت در حزب
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کمونیست بریتانیا وقتی به قدرت رسیدند در پیشبرد مبانی ضدانقالبی و ضدکارگری نئولیبرالیسم از تاچر پیشی
گرفتند .این که آیت اهلل گلزاده غفوری فالن گرایش را داشت و در بهمان انتخابات و در بهمان لیست "چپ" و
غیره بود چیزی را ثابت نمیکند و میکند البته .همانطور که وجود آیت اهلل خلخالی در فالن لیست چیزهایی را
ثابت میکند! همانطور که وجود برخی گرایشهای "مثبت" در نهضت آزادی ـ که از درونشان امثال بیژن
جزنی رشد کردند ـ موید ترقیخواهی لیبرالیسم ایرانی نیست .فروردین  78بود به گمانم که در نزدیکی کرج
مالقاتی داشتم با ابوذر ورداسبی .2من جوانی با گرایش مائوئیستی ـ که عقلم از مطالعهی چند کتاب مائو فراتر
نمیرفت ـ چنان شیفتهی بحث های ابوذر شده بودم که هیچ مرزی را احساس نمیکردم .سهل است
"سوسیالیسم" او و جامعهی بیطبقهی توحیدی او را خالصتر از فهم نازل خود دریافتم .ابوذر "ورکریست"تر
[ ]Workeristاز همه ی کارگرپناهان امروزی چپ ایران بود! این درجه پوپولیسم و اختالط سیاسی خردهبورژواییِ
آن دوران به سادهگی زدودنی نیست .از سوی دیگر نه بورژوازی ایران و نه لیبرالیسم ایرانی به هیچ عنوان و در
هیچ برهه و زمینها ی قابل قیاس با بورژوازی و لیبرالیسم غرب نیست( .من در این زمینه با استنادِ حاشیهای به
ماجرای سخنرانی آن استاد جامعهشناس 1درخصوص مرگ پاشایی 5مقالهی مبسوطی در مجلهی "کالغ" شماره
سوم نوشتهام که خوانندهی عالقهمند میتواند به آن مراجعه کند ).باری اگر لیبرالیسم پایهی نظری بورژوازی
است ـ که استنباط من از این قرار است ـ به راستی با کدام حجت میتوان طبقه کارگر و چپ را به همکاری با
این یا آن جناح سرمایه فراخواند؟ من از یک مقولهی کلی صحبت میکنم و درجا وارد مواضع ضدلیبرالی (علیه
دولت موقت) و یا حمایت از آقای بنیصدر نمیشوم .درخصوص امکان کودتا پیش از انقالب به نفع شاه یا....
چنانچه فرصتی دست دهد چند کلمهای را خواهم گفت اما همین قدر اشاره کنم که اگر سیاست خارجی آمریکا
در ایران و منطقه را براساس حفظ منافع سرمایهی بینالمللی و در این مورد مشخص حفظ امنیت صدور نفت
تعریف کنیم و از ضرورت حاکمیت یک دولت ضدچپ در ایران و کنار گوش شوروی ـ و افغانستان و عراق آن
زمان ـ نکاتی را به خاطر سپرده باشیم؛ و تورقی در مقوالت گفته و ناگفتهی کنتراگیت ۰داشته باشیم ...آن گاه
به این جمعبندی ساده خواهیم رسید که چرا ک ودتا؟ و اساسا کودتا با کدام ابزار؟ ارتشی که در اوج اقتدارِ امثال
اویسی و خسروداد و ناجی و رحیمی و پاکروان و بدرهای و فردوست از کمترین اعتمادبهنفس و امکان عملیاتی
2ـ ابوذر ورداسبی ـ نویسنده و محقق ،متولد  2518در قائمشهر بود .وی در اوایل دههی پنجاه به سازمان مجاهدین خلق و مبارزه مسلحانه
پیوست .ورداسپی  ۰سال را در زندانهای رژیم شاه گذراند .سال  2567به عراق رفت و در سال  2565همراه همسرش در عملیات فروغ
جاویدان کشته شد .از ورداسپی کتاب های زیادی در زمینه اقتصاد و حقوق اسالمی باقی مانده است.
1ـ منظور یوسف اباذری است.
5ـ مرتضی پاشایی خوانندهی پاپ.
۰ـ کنترا گیت یا ایران کنترا ـ اشاره ای است به ماجرای سفر مک فارلین به ایران در سال  256۰و در زمان ریاست جمهوری ریگان ،به منظور
فروش اسلحه به ایران .گفته میشود مهدی هاشمی (داماد آیتاهلل منتظری) جریان این معامله را فاش کرد و همین امر موجب اعدام وی شد.
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علیه انقالب برخوردار نبود بعد از اعدام فرماندههان خود و در دوران به اصطالح ریکاوری چگونه میتوانست کودتا
کند؟ با کدام قدرت و اتوریته و حمایت داخلی و بین المللی؟ یکی دو تحرک مانند نوژه که گفته میشود با
همکاری امکانات اطالعاتی همسایه ی شمالی لو رفته چیزی شبیه کاریکاتور کودتا بیش نبوده است .میخواهم
بگویم در شرایطی که سه مولفه و امکان  //اول باز نگه داشتن لوله های نفت به سوی آمریکا و غرب ،دوم تصحیح
و ترمیم روند مختل شده ی انباشت سرمایه و سوم جمع کردن بساط چپ //در دستور کار حاکمیت جدید بوده
است ،مگر آمریکا قصد خودزنی داشته است که به سمت پروژهی کودتا برود .وقتی صحبت از کودتا میشود
نگارنده بیدرنگ  18مرداد یا  22سپتامبر شیلی و البته اندونزی را تداعی میکند و به اقدامِ کلنگیِ یکی دو
سرهنگ مجنون کودتا نمیگوید .باری بگذاریم و بگذریم و به وعده وفا کنیم که قرار نبود به حوادث بعد از
انقالب وارد شویم.
بحران اقتصادی جهان و شکست طبقاتی سوسیالیسم!
واضح است که با لحاظکرد درجه ی مختلف عوامل پیش نوشته در تحلیل انقالب بهمن حائز اهمیت هستند اما
اگر انقالب موش کور تاریخ است ،اگر انقالب به ارادهی سازمانها و احزاب و محافلِ روشنفکری بستهگیِ مستقیم
ندارد ؛ الجرم باید گفت انقالب اجتماعی متاثر و ناشی از شیفت یک بحران اقتصادی ساختاری به سمت بحران
سیاسی و به وجود آمدن ـ یا به وجود آوردن ـ شرایط انقالبی است .در این تعبیرِ لنین که باالییها نتوانند به
شیوهی سابق حکومت کنند و پایینیها نیز نتوانند به زندهگی خود ادامه دهند واقعیات و فاکتهای متعددی
موجود است .این دو عامل البته در کنار وجود ضروری و حیاتی و بیتخفیف یک تشکیالت انقالبی (حزب
کارگران انقالبی) ضامن پیروزی انقالب سیاسی است .انقالب سیاسی یعنی خلع ید سیاسی از بورژوازی و کسب
قدرت سیاسی و نگفته پیداست و تجربه ی شوروی فراروی ماست که این انقالب بدون ورود به فاز انقالب
اقتصادی و انتقال طبقاتی در نهایت محکوم به شکست است .به این اعتبار در انقالب بهمن همهی این عوامل
منطبق نشدند و دلیل شکست انقالب و بازگشت بورژوازی را در همین ماجرا باید سراغ گرفت .همانطور که در
انقالب اکتبر از بورژوازی روسیه خلع ید اقتصادی نشد و آن بورژوازی به محض تجدید آرایش سیاسی و ترمیم
سازمان طبقاتی خود به قدرت سیاسی برگشت .شکی نیست ـ و حتا تحلیلگران راست نیز بر همین باور هستند
ـ که جامعه ایران از ابتدای دههی پنجاه و روشنتر بگویم بعد از افزایش بهای نفت وارد یک برههی جدید شده
است .یک پای بحران اقتصادی ایران در همین زمین ریشه دوانده است و پای دیگر آن در بحران اقتصادی جهان
2
و تغییر شیفت تولیدی سرمایهداری جهانی فرورفته است .به جز تحوالت ارتجاعی که با عروج جریان هواکوفنگ
و شیائوپینگ 1در اقتصاد سیاسی چین شکل بسته است (و در بخش پیشین به آن اشاره کردم) واقعیت این است
که در این برهه تمام اقتصادهای بزرگ جهانی وارد دوران جدیدی از شیوهی تولید اجتماعی شدهاند .دو اقتصاد
2ـ هواکوفنگ ـ از جمله رهبران حزب کمونیست چین بود که بعد از مائوتسه دون قدرت را در این کشور به دست گرفت ،وی در  25شهریور
 ،2575در اوج تحرکات انقالب به ایران آمد.
1ـ دنگ شیائوپینگ ـ پس از هواکوفنگ قدرت را در چین به دست گرفت و دست به اصالحات اقتصادی توام با اجرای سیاست درهای باز کرد.
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برتر جهان یعنی انگلستان و آمریکا دقیقا همزمان با انقالب بهمن عصر جدید تاچریسم و ریگانیسم را شروع
کردهاند .در میان بهت و حیرت طبقه کارگر واپسین دژهای "سوسیالیسم" واقعا ناموجود در حال فروپاشی است
و ارتجاعیترین گرایش سیاسی تاریخ روسیه با یلتسین دوران تباهیها را آغاز کرده است .سوسیال دموکراسی
اروپا به روغن سوزی افتاده است و حتا به لحاظ نظری نیز دفاع از سوسیالیسم و دولت رفاه دشوار شده است.
شاگردان مکتب شیکاگو 2درس خود را با نمره ی بیست در آزمایشگاه خونی 1شیلی پاس کردهاند .روزگاری فرا
میرسد (مانند دورانِ اینکِ ما) که تعمیق بحران امکان انقالب را تقویت میکند و کورسوی امثال سیریزای یونان
و پودموس اسپانیا را زنده میکند اما بحران دهه هفتاد یکسره رو به دنیای سیاه و تباهی دهان گشوده بود.
دوران شکست! به قول شاملو "سال بد ،سال باد ،سالی که غرور گدایی کرد" و سالهایی که انبوه انبوه فعاالن
چپ به راست غلتیدند .آن هم با این استدالل که "ما که اونجا بودیم و دیدیم" و "اونجا" اسم رمز شوروی بود.
معدودی از کمونیستها ی شریف در سنگر دفاع از سوسیالیسم باقی ماندند و تا آخرین گلوله جنگیدند .واضح
است که کمونیسم از لحاظ نظری شکست نخورده بود .این شکست به تمامی در عرصهی طبقاتی بود .از میانهی
دهه هفتاد تاکنون طبقه ی کارگر سنگر به سنگر عقب نشسته است .بعد از عروج تاچریسم و ریگانیسم و دنگ
شیائوپیسم و قدرتگیری خبیثترین گرایش های مافیایی در روسیه؛ دیگر دلیلی نداشت که دولت رفاه اروپایی
به کارگران "عنایت" کند.
در سطح جهانی بحران ساختاری اقتصادی ـ و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سیاسی ایران ـ پس از افزایش و
کاهش قیمت نفت آغاز شد .ا ین بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیشرفت تکنولوژی و
گسترش جهانی سرمایه و متعاقب آن کاهش نزولی نرخ سود شکل بسته بود .در مراکز رشدیافته سرمایهداری
پیش از بازگشت سرمایهی ثابت کارخانه ها و به طور متعین در آمریکا و اروپای غربی پیش از آن که سرمایهداران
بتوانند از طریق کسب سود هزینههای خود را پوشش دهند با رقابت فزایندهی کارخانههای جدید در جوامع تازه
صنعتی شده ی کره و چین و تایوان مواجه شدند .انباشتِ بدون بازگشت ،به تولیدِ حجم عظیمی از درآمدهای
نفتی ـ که حاصل جهش قیمت نفت در سال  2755بود ـ در اروپا و آمریکا به موج سرمایهگذاریهای عظیم و
گاه غیرمعقوالنه در برنامههای تسلیحاتی "جهان سوم" منجر شد .چنین برنامههایی سطح بدهی این کشورها را
در دههی  87به نحو وحشتناکی افزایش داد .بدین ترتیب بود که برتون وودز برای مدیریت این بدهیها از در
اعمال برنامههای تعدیل ساختاری وارد شد .من در ادامه توضیح خواهم داد که چرا شاه از اجرای چنین
برنامههایی ناتوان بود اما فیالحال به این نکته اشاره می کنم که در دوران شکوفایی اقتصادی پس از جنگ
( )27۰7 -2757اقتصاددانان جناح چپ و سنتریستِ بورژوازی ادعا میکردند به اعتبار دخالت دولت در هدایت

2ـ مکتب شیکاگو ـ مکتبی اقتصادی به سرکردگی میلتون فریدمن از طرفداران سرسخت نئولیبرالیسم که منشا تمام مشکالت سرمایهداری را
در مداخله دولت در اقتصاد میدانند.
1ـ اشاره به کودتای آمریکا در شیلی به سال  2755که نخستین اعمال نظریات نئولیبرالی و سیاستهای اقتصادی فریدمن بود .پس از کودتا
تعدادی از دانشجویان شیلیایی پروردهی دانشگاه شیکاگو و مکتب فریدمن به مناصب مهم دولتی در شیلی گمارده شدند.
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و کنترل بازار و ساماندهی تولید عوارض بحرانهای سیکلیک و ساختاری خاتمه یافته است .ساموئلسون 2حتا از
این هم فراتر رفت و ناگهان کشف کرد که " از این پس سیکل بحران اقتصادی کامال تحت کنترل است و حتا در
عمل دیگر وجود ندارد ".برخی دیگر از این جماعت که دیروز با کینز و امروز با پیکتی علیه مارکس شوریده و
مشغول مقدمه و موخره نویسی هستند ناگهان از خواب پریدند و به یاد آوردند که گویا فون هایکِ 1اعظم فرموده
بودند نخیر برعکس " دخالت دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصادی بوده است و تنها بازار آزاد و
خصوصیسازی ظرفیتهای اجتماعی تولید است که میتواند رشد اقتصادی را تضمین کند ".در این یارگیری نفر
به نفر این آقایان ـ متاسفانه اکثر این "تئوریسنهای محترم" آقا هستند ـ ا فراد جدیدی را بدون در نظر گرفتن
قوانین مسابقه به زمین فرستادند تا نظریهی "کوچک زیباست!" 5به دانشکدههای مدیریت دولتی و بازرگانی نیز
راه پیدا کند .تافلر ۰و مشوق مالی اش جناب ال گور که آب دهان "استادان" دانشکدههای مدیریت وطنی را
سرازیر کردهاند در تمام این مدت مدینهی فاضلهی "دنیای قشنگ و نو"ی فاضالن وطنی بودهاند .فول
"استادانی" که "کتاب"هایشان به پشتوانه ی رانت حمایت شورای عالی انقالب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسالمی
به چاپ صد و چندم چاپیدن دانشجو میرسد .بیهوده نیست که توان معکوس این آقایان درک سادهترین قوانین
متناقض حاکم بر اقتصاد سیاسی سرمایهداری را برایشان پیچیده کرده است.
دوران تباهی
7

در ابتدای دهه هفتاد هواخواهان ریچارد نیکسون نه فقط طراحی کمیسیون سه جانبه را توطئه میدانستند
بلکه حتا ماجرای واترگیت 6را نیز برآیند تحدید منافع تراست های اروپایی و شریکان دموکرات آمریکاییشان
قلمداد میکردند .به قول جف فریدن" 5صرفنظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایهی فراملی با جریان
2ـ پل ساموئلسون (درگذشتهی  )1777ـ اقتصاددان آمریکایی و برندهی جایزه نوبل اقتصاد ( )2757بود .نظریات وی تلفیقی از اقتصاد کینزی
و اقتصاد بازار کالسیک بود.
1ـ فریدریش فون هایک ـ (درگذشتهی  )2771اقتصاددان و همتای اتریشی میلتون فریدمن .از دشمنان سوسیالیسم و شیفتهی بازار آزاد.
هایک یکی از مهمترین نمایندگان موج نئولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
5ـ کوچک زیباست ـ نظریه و کتابی به همین نام از ارنست شوماخر اقتصاددان آلمانی ـ بریتانیایی .تاکید شوماخر بیشتر بر طبقهی متوسط و
صنایع کوچک بود« .استراتژی کوچک زیباست» بر این تاکید دارد که مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم ،بیکاری و افزایش مهاجرت
روستاییان به شهرها است .لذا برنامهها و سیاستهای صنعتی میبایست در راستای کاهش بیکاری و بهبود وضع اکثریت مردم باشد .نیل به این
هدف از رهگذر ایجاد صنایع کوچک و ساده کردن روشها و تکنولوژی تولید امکانپذیر است.
۰ـ الوین تافلر (درگذشتهی  ،)1726نویسنده و آیندهپژوه آمریکایی که با کتاب "موج سوم" خود در ایران به شهرت رسید.
7ـ این کمیسیون در سال  2755توسط "دیوید راکفلر" " ،زبیگنیو برژینسکی" (مشاور کارتر در امور امنیتی) و سایر شهروندان بلندپایه بنیان
نهاده شد .هدف این کمیسیون که اعضای آن را سرمایهداران محافظهکار تشکیل میدهند ،آماده ساختن زمینه مشارکت و همکاری دائمی
طبقات حاکم در سه منطقهی کلیدی جهان یعنی آمریکای شمالی ،اروپای غربی و ژاپن به منظور حفظ منافع سرمایهداری غرب در جهان
است.
6ـ واترگِیت ـ رسوایی بزرگی در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال  275۰که در هتلی با همین نام ،به وقوع پیوست .این وقایع
منجر به استیضاح و سپس کنارهگیری ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا شد.
5ـ «جفری فریدن» ـ استاد دانشگاه هاروارد و مشاور برخی بانکهای معروف آمریکا و سازمانهای اقتصادی در سراسر دنیاست .وی همچنین
رئیس بخش اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی آمریکا است.
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واترگیت تنها کافی است گفته شود سرمایهگذاران بینالمللی خواه در حذف نیکسون نقش داشتند یا نه زمانی
که او تلوتلوخوران از بغل کیسینجر به بیرون کاخ سفید پرتاب میشد نفس راحتی کشیدند .حکومت جرالد فورد
گرچه اندکی نامشخص اما معقولتر بود و انتصاب نلسون راکفلر در  27اوت  275۰به مقام معاونت پرزیدنت فورد
پایان نهایی سالهای پرتالطم حمایتگرایی جدید بود .به طور وسیعی احساس میشد که حزب جمهوریخواه
مرده است .به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی ـ که به گونهای علنی مدافع همهی
روندهایی بود که امپریالیستهای فراملی کوشیده بودند از میان بردارند ـ نشانههای زیادی به چشم میخورد که
کمیسیون در پیروزی کارتر نقش داشته است ".حزب دموکرات اما در درون خود از تناقضهای متعدد به ویژه در
عرصه سیاست خارجی رنج میبرد و همین امر روند جهانیسازی سرمایه را مختل میکرد .زمانی که افغانستان از
دست رفت بدون آن که اقدام موثری صورت گیرد ـ و این امر مهمترین گالیه و شکایت شاه از آمریکا بود ـ و
زمانی که ماجرای گروگانها از  ۰77روز گذشت و ساندینیست ها حیاط خلوت آمریکا را ناامن کردند فشار
نئوکنسرواتیستها بیشتر شد .تنها زمانی که کارتر به مزرعه ی بادام زمینی بازگشته بود و یک روزنامهی لبنانی
(الحیات) از سفر مک فارلین به تهران پرده برداشته بود و زمزمههایی از واریز مقادیری پول به حساب
ضدانقالبیون کنترا به گوش میرسید و امام جمعهی موقت تهران یک خبر سوخته را با حرارت نقل میکرد بار
دیگر توجه فضوالن تاریخ به سوراخ کلید جلب شد .جنگ ستارگان ریگان از سوی همهی نخبهگان بورژوازی
جهانی حمایت میشد .نماد این حمایت مقدماتی در تحریم المپیک مسکو دیده شد .پیمانهای نانوشتهای در
عرصهی روابط بینالملل شکل بسته بود .مالقات با برژینسکی در الجزایر بهانهای برای پس زدن دولت ناکارآمدی
بود که وظایف دوران گذار را به درستی نمیدانست .سوراخهای کمربند سبز کمتر میشد! کم و بیش در تمام
جهان سرمایهداری اصلی هیات حاکمه ی جدیدی متناسب با کنترل بحران به قدرت رسیده بود .رشد اقتصادی
شیلی ـ بعد از کودتای نئولیبرالی پینوشه ـ بالفاصله به یک الگوی تمامعیار تبدیل شده بود .شاگردان قد و نیم
قد فریدمن با سرعت از شیکاگو به درجهی سرهنگی نائل میآمدند و نسخه ی شفا به دست به این سو و آن سو
گسیل میشدند .حزب فرتوت رویزیونیست شوروی از پا درآمده بود .مشت آهنین تاچر بر مالج اتحادیههای
کارگری فرود آمده بود و جامعهپذیری و تشکل را نابود کرده بود" .چیزی به نام جامعه وجود ندارد .تنها فرد
است که مهم است!" 2اعضای ششلولبند ارکستر مونت پلهرن 1سوئیس از یکسو مرگ انواع نحلههای
سوسیالیستی ـ از روسی و چینی تا آلبانیایی ـ را اعالم می کردند و از سوی دیگر این آموزهی جرج کنان 5را سند
سند میزدند که " :باید بحث درباره اهداف مبهم و غیرواقعی همچون حقوق بشر ،ارتقا سطح زندگی مردم و

2ـ نقل از مارگارت تاچر
1ـ حلقه یا محفل مونت پلرین در سال  27۰5میالدی ،برای مقابله با تفکرات مارکسیستی و کینزی که در آن زمان در حال گسترش بودند ،از
سوی اشخاصی ،مانند «میلتون فریدمن» و «فردریش فونهایک» به منظور ترویج برنامههای نئولیبرالیستی تشکیل شد .اولین جلسه محفل
مونت پلرین در سوئیس برگزار شد .در این جلسه عالوه بر افراد پیش گفته ،کارل پوپر و جورج استیگلر و ...شرکت داشتند.
5ـ جورج کنان (درگذشتهی  )1777ـ دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی و مشهورترین مدافع سیاست مهار شوروی در طول جنگ سرد .وی از
نظریهپردازان جنگ سرد و واضع نظریه ی ایجاد سد نفوذ پیرامون اتحاد جماهیر شوروی بود.
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دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم و چنانچه بخواهیم موقعیت موجود را حفظ کنیم باید با آن از طریق
کاربرد عریان اهرم قدرت رفتار کنیم و با شعارهای ایدهآلیستی مانند نوعدوستی و نیکوکاری جهانی دست و پای
خود را نبندیم ".اینجا فقط گریز از نوعدوستی مطرح نبود .همهی نشانههای "بشردوستان ژندهپوش" 2هدف
قرار گرفته بود .بدون زدن مسکو این جهان نمیتوانست "نو و قشنگ" شود! رکود دوران برژنف و رخوت و خواب
فسیلهایی مانند آندرهپوف 1برای نادیده انگاشتن این سند مهم انسان دوستی کافی نبود .میدان سرخ باید فتح
میشد .بوریس یلتسین مست از بادهی پیروزی بر "کمونیسم" و دست در دستان مشاوران "سی ان ان" میدان
سرخ را اشغال کرد و محفل گنادی یانایف 5را درهم کوبید .یاران مائو یکی پس از دیگری محاکمه و محکوم
شدند .یوگسالویِ تیتو با نیرنگ کثیف برتون وودز در معرض یک جنگ هولناک داخلی واقع شد تا رقیقترین
شکل مشارکت بازار در تعاونیهای "سوسیالیستی" نیز از این ضربه بینصیب نماند .به نمایندگی از واتیکان لخ
والسا ۰به رهبری کارگران گدانسک 7برگزیده شد .واتسالو هاول 6و کوندرا 5به مردان دلنشین سیاست و ادبیات
معاصر تبدیل شدند و ....دوران دیگری از تباهی آغاز شد!
ارزیابی انقالب ایران تنها بر بستر چنین جهانی ممکن است.

 2ـ نام رمانی از رابرت ترسال و ترجمان رحیم نامور.
1ـ یوری آندروپوف ـ دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی (پس از برژنف) از  2781تا  .278۰پیش از آن ریاست کا.گ.ب را به عهده داشت.
آندروبوف در طول رهبری خود چند مقام جوانتر حزبی از جمله گورباچف را ارتقاء مقام داد و وظایف مهمی به آنها محول کرد و بدینوسیله
زمینههای اولیه عروج بعدی گورباچف را فراهم نمود.
5ـ گنادی یانایف (درگذشتهی  )1727ـ از رهبران کودتای اوت  2772بر علیه گورباچف.
 ۰ـ رهبر مرتجع جنبش همبستگی کارگران لهستان که مورد حمایت واتیکان بود و پس از فروپاشی بلوک شرق به مدت پنج سال رئیسجمهور
لهستان شد.
7ـ نام شهری در لهستان که کارخانهی کشتیسازی آن معروف است .این کارخانه که لخ والسا در آن به عنوان تکنسین برق کار میکرد ،مرکز
فعالیتهای جنبش همبستگی بود.
6ـ واسالو هاول ـ نویسنده و سیاستمدار و نخستین رئیس جمهور چکسلواکی پس از فروپاشی اردوگاه شرق ،وی نقشی کلیدی در انقالب
مخملین چکسلواکی داشت که منجر به تجزیه این کشور به دو کشور چک و اسلواکی شد .همچنین وی عامل انحالل پیمان ورشو و پیوستن
اعضای آن به پیمان ناتو بود.
5ـ میالن کوندرا ـ رماننویس معترض و اصالحطلب اهل چکسلواکی که از سال  2757به فرانسه تبعید شد .از او کتابهای بسیاری در ایران
منتشر شده است.
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۷ـ بسترهای فروپاشی رژیم شاه
شاه ماه بود!
در این بخش خواهم کوشید ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد سیاسی ایران در دههی پنجاه ،به
عنوان زیرساخت قیام تودهها و دلیل اصلی شکلبندی انقالب بهمن ،به اختصار نکاتی را در میان بگذارم .اهمیت
این بحث به ویژه برای نس ل بعد از انقالب در پاسخ به این چالش جدی طراحی میشود که گاه و بیگاه با لحن و
ادبیاتی طلبکار و نکوهش گر پدران و مادران انقالبی خود را زیر ضرب میگیرند که "چرا انقالب کردید؟" این
مساله ی مهم نیز که مشخصا از سوی اصالحطلبان رانده از قدرت و سلطنتطلبان زمزمه میشود ناظر بر این
طنز سیاه نیز هست که "چون مردم ایران خوشی زده بود زیر دلِشون انقالب کردند!" مستقل از مبنای نامربوط
این چالشگری که انقالب اجتماعی را به اراده ی این و آن پیوند میزند ،وظیفه چپ سوسیالیست پاسخ مستند و
مستدل به این پرسش سوزان است که در صورتبندی محاسبه شدهی آن به صور مختلفِ آرکائیزه 2کردن عرصه
اجتماعی از طریق رسانه ی برتر مترصد تطهیر دوران شاه و جا انداختنِ ترم "شاه ماه بود" است! از سوی دیگر
باید اذعان داشت که شکست انقالب و غلبه ی نئولیبرالیسم و اوضاع وخیمِ اقتصادی مردم زحمتکش ،چنانکه با
آمار نشان خواهم داد ،در کنارِ قیاس اندازه ی نان کنونی با نان دوران شاه به تقویت این مولفه کمک میکند.
همانطور که در مقایسهی آزادیهای فردی می توان به مذمت انقالب نشست .نگفته پیداست که ارزیابی دقیق
هرکدام از این مقوالت نیازمند مباحث گستردهای است که از حوصله ی این مجال بیرون است اما به تبع
ظرفیتها و اولویتهای بحث به نکاتی خواهم پرداخت.
واقعیت این است که با وجود بیش از هزار میلیارد درآمد نفتی ـ که فقط  877میلیارد دالر آن در دوران
"عدالتپروری و مهرورزی" جناب احمدینژاد حاصل شده ـ نابرابری و شکاف طبقاتی به عمیقترین شکل
ممکن رسیده است .به اعتبار یک گزارش رسمی بهای مسکن شمال تهران بیش از  257برابر جنوب است .با
مصادره ی یک اتوموبیل بچه بورژواهای تهرانی می شود تمام مدارس سردشت و پیرانشهر را به پیشرفتهترین
امکانات آموزشی و پرورشی مجهز کرد.
دستمزد کارگران ـ به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی ـ در سال  2575نسبت به مجموع افزایش نرخ تورم از
سال  2575تاکنون فقط  577درصد عقب مانده است! در حال حاضر دستمزد رسمی  ۰تا  7برابر زیر خط فقر
رسمی است .وضع دستمزد غیررسمی به فاجعه مانسته است .سال  2575حداقل دستمزد  2577تومان بود.
معادل یک سکه و ربع .سال  2572حداقل دستمزد  577هزار تومان معادل یک ربع سکه بوده است .سال
 2571قدرت خرید کارگران نسبت به سال  258۰یعنی ابتدا و انتهای "پاکترین" دولت تاریخ ایران ،کمتر از
2ـ آرکائیزم ـ باستانگرایی ،در اینجا منظور ایرانیگرایی باستانی و بازگشت به روزگار پرشکوه ایران باستانی است!!
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یک سوم شده در حالی که هزینه زندگی بیش از  7برابر شده است .بر همین اساس است که قد مردم ایران در
طول این سالهای مشعشع  ۰سانت کوتاهتر شده است! سی وشش سال پس از انقالب بهمن وزیر کار دولت تدبیر
(علی ربیعی) با "افتخار" اعالم میکند که " 58درصد مردم تغذیهی مناسب ندارند و  21میلیون نفر دچار فقر
غذایی هستند ".فاجعه سبد کاال یادتون هست که! همهی این ها در کنار فساد نهادینه شده ،بیکاری ،افسردگی،
خودکشی ،آلودگی آب و هوا و غذا ،کودکان کار ،تحدید شدید آزادیهای فردی و اجتماعی و ....در مجموع
همهی آن عواملی است که ترم "شاه ماه بود" را توجیه میکند .همینجا و تا یادم نرفته و برای این که چند و
چونِ اقتصادیِ "خوشی زده بود زیر دل مردم" کمی روشن شود به دو سه فاکتور اشاره میکنم تا ضمن تصریح
اوضاع معیشتی مردم در روزگار اعلیحضرت بسترهای ورود به تحلیل بحران اقتصادی دههی  77نیز مهیا شود.
در سال  2572بالغ بر  6۰درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند .در سال  2576حدود  ۰5درصد مردم
مسکن نداشتند .در حد فاصل سالهای  75تا  76اجارهخانه  67درصد دستمزد کارگران بود .در سال  75اجاره
خانه  177درصد و سال بعد  277درصد افزایش یافت .در واقع شاخص هزینهی مسکن از سال  75تا  76از 277
به  17۰رسید .در مطلع انقالب بیش از  68درصد مردم بیسواد بودند .از لحاظ سایر شاخصهای توسعه انسانی
مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال ،مرگ و میر مادران باردار ،توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و تخت
بیمارستانی و امید به زندگی و غیره ایران در میان کشورهای منطقه حائز بدترین رتبهی ممکن بود .اینها
خوشی نیست که زیر دل مردم زده باشد .در حیطهی آزادیهای سیاسی هم بسیار گفته و نوشتهاند .تحقیقا هیچ
نیروی ترقیخواهی را نمی توان نشان داد که در زمان اعلیحضرت همایونی از کمترین درجه آزادی فعالیت
برخوردار بوده باشد .این استبداد سیاسی چنان سیاه و عمیق بود که حتا پنبهی کسان و سازمانهایی از قبیل
لیبرال های جبهه ملی و نهضت آزادی را هم میزد .از آزادی مبتذل ترین نوع موسیقی که بگذریم ترم "شاه ماه
بود" حتا در عرصه ابتداییترین آزادیهای فرهنگی نیز از زمان خود عقبتر است .بررسیِ سرانگشتیِ اوضاع
کتاب و روزنامه و سینما و تئاتر و تلویزیون به ادامهی این بحث تیر خالص میزند! البته و از حق و انصاف نباید
گذشت که در آن زمان تیم ملی فوتبال سه بار پی در پی قهرمان آسیا شد و اگر آن اوضاع ادامه مییافت ای بسا
خانم گوگوش یا دست کم خانم لیال فروهر برندهی یک جایزهی گِرِمی میشد!! اهلل اعلم!
مختصات بحران اقتصاد سیاسی رژیم شاه!
تحلیل من از بحران اقتصاد سیاسیِ شاه معطوف به چند مولفه است :انبساط و انقباض اقتصادی بر اثر افزایش
شدید قیمت نفت و ارتقای  7برابری درآمد سرانه ،رکود تورمی متعاقب این برهه در کنار عدم توازن توسعه میان
زیرساخت های کلیدی از جمله صنایع مرتبط با مسکن ،حمل و نقل و کلیهی شبکههای مواصالتی ،بنادر و البته
عقب مانده گی نیازهای اولیهی مردم (توسعه انسانی) مانند بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غیره!
چنان که دانسته است اولین شوک نفتی در سال  )2755( 2571وارد شد .میدانیم که سهم درآمدهای نفتی در
توسعهی کشور طی سالهای  25۰1تا ( ۰5یعنی برنامهی سوم توسعهی شاه) نزدیک به  66درصد بود .در برنامه
چهارم ( )2571 -25۰8این نرخ به  65درصد نزول کرد .چیزی نزدیک به  57درصد تولید ناخالص ملی .بالغ بر
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 57درصد دریافتهای ارزی و  77درصد درآمدهای دولت در سال  25۰5از فروش نفت تامین میشد .در سال
 2775 / 2556درآمد نفتی ایران بیش از  ۰7درصد درآمدهای دولتی را ممکن میساخت .در سال /25۰5
 2768بیش از  77درصد درآمدهای دولت و  57درصد دریافتهای ارزی و  17درصد تولید ناخالص ملی از
فروش نفت تامین میشد .در مهر ماه  2755 /2571قیمت جهانی نفت در بطن یک خیزش شگفتناک بیش از
 6برابر شد .با انفجار بهای جهانی نفت در این سال سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملی به  77درصد رسید.
نکته ی بسیار مهم و حیاتی این است که پیش از آن که امکانات الزم برای جذب این سرمایه هنگفت فراهم شود
این سهم در سال  2575به  57درصد کاهش یافت .در سال  2575تولید نفت ایران چیزی حدود  6میلیون
بشکه در روز بود .در همین دوران است که قیمت نفت از بشکهای  5دالر به  17دالر رسید...
نئولیبرال های وطنی از فوران این درآمد نفتی و به منظور تحلیل موقعیت د ولت در ایران و رسیدن به تعلیل
بحران به نتایج جالب و نظریهپردازیهای جالبتری می رسند که در میان دوستان جهانی ایشان نیز هوادارانی
دارد .نظریه "دولت رانتیهی نفتی" که از سوی کاتوزیان 2مدون شده از این جمله است .من در کنار دوستان
دیگری بیاساس بودن این نظریه را به وضوح نشان دادهایم .بنگرید بهakhbar-rooz.com :

از شاه تا احمدی نژاد!
دیگر این که "اقتصاددانان" محترم در متن یک تحلیل مانیتاریستی 1افزایش نقدینهگی را عامل اصلی رکود و
تورم و بحران دورهی مورد نظر میدانند و به رسم همیشه گی خود کنترل نقدینهگی را به عنوان راهکار خروج از
بحران پیش میکشند .و هیجان انگیزتر این که اولین گام کنترل نقدینه گی را در تهاجم به معیشت مردم کارگر
و انجماد دستمزدها تعریف میکنند .راهکاری آشنا که در حال حاضر با شدت از سوی دولت روحانی دنبال
میشود .شاید در راستای تحقق همین راهکارها بود که دولت جمشید آموزگار 5نیز در تالشی نافرجام وارد
همین عرصه شد و نه فق ط راه به جایی نبرد بلکه به شکلبندی یک رکود تورمی و انقباض اقتصادی دامن زد.
امری که با روی کار آمدن شریف امامی ۰و عقب نشینی تند رژیم و افزایش دستمزدها تناقض و گیج سری
حاکمیت را بیرون انداخت .این فقط شخص شاه نبود که از "آتش زدن پولها" در دوران شکوفایی سخن
میگفت و مدعی می شد اگر یکبار دیگر چنین فرصتی پیش بیاید قدر پولهایش را خواهد دانست .نئولیبرالها
نیز از "اشتباه شاه" سخنها گفتهاند .برای نمونه بنگرید به مباحث مندرج در ویژه شمارهی هفتهنامهی "تجارت
فردا" ـ ش  76شهریور  71ـ که کلی "اقتصاددان هایکی و سیاستمدار پوپری ـ از جمله وزیر اقتصاد روحانی ـ را
جمع کرده تا "اشتباهات فاحش احمدینژاد را با محمدرضا پهلوی مقایسه کند" و از این که در دوران شکوفایی
2ـ همایون کاتوزیان ـ مورخ و اقتصاددان تحصیلکردهی انگلستان .واضع اصطالح استبداد نفتی و از تدوین کنندهگان تز دولت رانتخوار.
1ـ مانیتاریسم ـ پول محوری ،پولگرایی ،مکتبی در اقتصاد در تحوالت اقتصادی نقش پول را عمده میداند .پیروان این نظریه افزایش حجم
پول را مسبب تورم میدانند.
5ـ جمشید آموزگار ـ (درگذشتهی  ،)2577نخستوزیر ایران در سالهای  2576و .2575
۰ـ جعفر شریف امامی ـ (درگذشتهی  ،)2555در رژیم گذشته  27سال ریاست مجلس سنا را به عهده داشت و دو دوره هم نخستوزیر شد.
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"مردم داشتند مثل شیخنشینها پول خرج میکردند" گالیه فرماید و به حاکمیت توصیه کند اگر به بقای خود
میاندیشید از این ولخرجیها پرهیز کند .در واقع کل پیام و منطق مقالهی آقای فرشاد مومنی 2ـ مندرج در
"اخبار روز" تحت عنوان "واکاوی ریشههای اقتصادی انقالب ایران" ـ نیز چنان که خودشان میفرمایند ،بیش از
این نیست .اگر میخواهید دوباره انقالب نشود به حرف ما گوش کنید! و شگفتانگیز نیست که در متن پیشبرد
این منطق اقتصادی که مابهازای سیاسیاش "تثبیت" یا تالش برای تثبیت وضع موجود است جریان به اصطالح
نهادگرا و منتقدانِ "نولیبرالیسم" دست در دست هم قدم میزنند .این جا عرصهای است که "چپِ" شبهکینزیِ
حکومتی با راست بازار آزادگرا متحد میشود تا اشتباهات تاریخی تکرار نشود .تلخ است یا گس بگذریم!
بورژوازیِ وابسته!
با وجود فسیل شدن نظریهی "وابستهگی" و با این که از سلطانزاده 1تا صفایی فراهانی 5و تا انتشار جزوهی
بسیار معتبر "اسطورهی بورژوازی ملی مترقی" ۰در مجموع صد سال گذشته است و با وجود تهاجمِ همه سویه و
زنجیرگسستهی جهانیسازی های نئولیبرالی هنوز هم هستند کسانی که زیر علم و کتل "سوسیالیسم" نقدشان
به بورژوازی وطنی از زاویه وارد کردن و وارادت "جنسهای بنجل" صادر میشود .از نظر این "سوسیالیست"ها
اگر تولید ملی چنان شکوفا شود که سود سرمایه به جیب سرمایهدار وطنی ـ سالهاست به سرمایهدار میگویند
"کارآفرین" ـ سرازیر شود همه عاقبت به خیر خواهند شد .در کنار این مبادله باالخره چند تایی هم شغل ایجاد
خواهد شد .حاال نیروی کار ارزان است که است!! تحلیل این جماعت از بحران اقتصاد سیاسی شاه نیز معطوف به
همین عقبماندهگی تاریخی و البته طبقاتی است" :بورژوازی وابسته و تحت سلطه سرمایهداری بینالمللی قرار
داشت .این طبقه متشکل از  2777خانواده بود ...افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضای روزافزون ...به عنوان
مثال کارخانهی ارج در سال  2576به علت نداشتن پیچ متوقف میشود ...در روزنامهی رستاخیز در تیرماه
 2575آمده است که مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ و جوجهکشی از خارج وارد میکنیم"....
کسانی که از موضع چپ و "سوسیالیست" این ترهات را پخش و پال میکنند از درک سادهترین مکانیسمهای
متناقض و بحرانزای سرمایهداری نیز عاجزند .حتا اگر از این فهم ساده هم ناتوان نباشند مساله این است که به
هر حال برای حمایت از جناح ملیِ سرمایه و فرستادن کارگران به زیر پرچم بورژوازی نیکوکار فقط نمیشود
تحلیل سیاسی به کار بست .این جاست که پیچ و مهره و پنیر و مرغ و پشمک وارداتی وارد تحلیل میشود تا....
بله تا از کارگر بخواهد که برای تولید ملی و میهن عزیز جان بدهد! در سالهای اخیر انتخاب مطالبهمحور این

2ـ فرشاد مؤمنی ـ استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو مؤسسه دین و اقتصاد ،مشاور ارشد اقتصادی موسوی قبل از انتخابات دهم ریاست
جمهوری.
1ـ آوتیس سلطان زاده یا آوتیس میکائیلیان ـ از بنیانگذاران حزب عدالت و حزب کمونیست ایران در اوایل قرن بیستم .سلطانزاده در سال
 2758در جریان تصفیههای استالینی تیرباران شد.
5ـ علی اکبر صفایی فراهانی ـ از اعضای گروه بیژن جزنی و فرمانده گروه جنگل در عملیان سیاهکل.
۰ـ نام جزوهای نوشتهی منصور حکمت که در سال  2578توسط محفل "سهند" منتشر شد.
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"چپ" در عرصه ی سیاست روی حزب مشارکت و اتحاد با جریان نهضت آزادی و ملی مذهبی آببندی شده
است .با همین دیدگاه است که "چشمان تمام باز" 2به روی برنامهی پیوستن به گات 1بسته میشود و شیب
مالیم خصوصیسازی و اجرای عاقالنه و هوشمندانهی اصل  5۰۰حرکت مدبرانه جا و جار زده میشود.

2ـ کنایهای است برگرفته از نام فیلم "چشمان تمام بسته" محصول  2777و به کارگردانی استنلی کوبریک.
1ـ گات ـ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (  )General Agreement on Tariffs and Tradeیا به اختصار گات .سلف سازمان تجارت
جهانی.
5ـ اصل ۰۰ـ اصلی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی ،دولتی و خصوصی تقسیم
میشود .در تیرماه سال  ،2587آیتاهلل خامنهای تفسیری جدید بر اصل  ۰۰قانون اساسی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه
شده بود ،تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا  87درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند .از آنز مان از این اصل به
عنوان اصل "خصوصیسازی" یاد شده است.
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۸ـ یک روایت از بحران اقتصادی
ملزومات نئولیبرالیزاسیون
درباره چیستی و چرایی شکست انقالب ایران باید در فرصتی مناسب سخن گفت اما واقعیت این است که
"انقالب شکست خورد" به تنهایی نمیتواند در تبیین شکست انقالب ایران بسنده کند .نگفته پیداست که
انقالب ایران نخستین و آخرین انقالبی نیست که شکست خورده است و اگر به استناد شکست یک انقالب،
میشد بنیاد و حقانیتِ انقالب را مخدوش کرد تاریخ اجتماعی به یک انجماد همیشهگی فرو میرفت و این همه
مبارزه طبقاتی از یونان و اسپانیا تا مصر و تونس ...درنمیگرفت .مساله اساسی در تبیین هر انقالبی نخست
چراییِ طبقاتیِ شکلبندی و سپس تعلیل چگونهگی شکستِ آن است .انقالب آلمان در نوامبر  2727قیصر را
سقط و ساقط کرد و به برقراری شوراهای کارگری انجامید اما چون به ریشه سرمایه دست نبرد دو سال بعد
صاحبان کارخانه در همدستی با تبهکاران ارتشی ،رهبران انقالب ـ از جمله رزا لوکزامبورگ و لیبکنخت ـ را
کشتند و زمینههای عروج فاشیسم را مساعد کردند .شکی نیست که چرخش به راستِ بخشی از رهبران
سوسیالدموکراسی آلمان و گرایش رفرمیستی و پوزیتیویستی آنان در شکلگیری شکست موثر بوده است ...در
سال  2767حزب کمونیست اندونزی دستِ کم  5میلیون عضو و  27میلیون فعال و سمپات داشت اما درک
غلط این حزب از قدرت سیاسی و تاکید بیهوده به وحدت با بورژوازی ملی (سوکارنو) در سال  2766به آن
فاجعهی بیمانند انجامید و یک میلیون کمونیست را به نطعگاه فرستاد .واضح است که فقط درک و برداشت
غلط احزاب سیاسی از نحوهی کسب قدرت سیاسی عامل شکست انقالب نیست ...در متن شکست انقالب ایران
شاید این مولفهها به گونهای عمل کرده باشند اما واقعیت این است که انقالب ایران در بستر یک تعرض داخلی و
منطقهای و جهانی به معیشت کارگران و زحمتکشان شکست خورد و با وجود هردرجهای از تحلیل و برداشتِ
چپ امکان پیروزی انقالب ایران ـ پیروزی به مفهوم عروج یک جریان سیاسی مترقی ـ بسیار ضعیف بود .هرچند
غیرمحتمل نبود .به این اعتبار این فقط فقدان حزبِ سیاسی چپ نیست که به تحلیل شکست انقالب ایران
میتواند پاسخ بدهد ،چنانچه به صورت تکراری در نوشتهها دیده میشود .حتا ناآمادگی طبقه کارگر نیز ـ که به
نظر این قلم از بورژوازی حاکم و اپوزیسیونِ راست آن بسیار آمادهتر بود ـ دلیلِ مستندی برای تبیین شکست
انقالب نیست .اساسا دهه مورد نظر و تا یک دهه بعد نیز دوران شکست طبقاتی است و به این تعبیر اگرچه قائل
شدن به زمان مشخص برای انقالب از بن نادرست است اما به راستی انقالب ایران در بدترین زمان ممکن شکل
گرفت .زمانی که در تمام زمینها و زمینهها طبقه کارگر در حال عقبنشینی بود .درست برخالف دورانِ کنونی!
هر یک از این موارد محتاج احتجاج ویژهای است اما مستقل از نظریه ـ که این قلم و این مجموعه هرگز مدعی
طراحی آن نبوده است ـ نکتهی مهم به سادگی این است که حتا فرضیهی شکست انقالب در معرض تهاجم
منطقهای و جهانی نئولیبرالیسم باید بتواند به همهی ابهامات بحث جواب مستند و مستدل ارائه کند و درک
یکپارچهای از تحوالت اجتماعی به میان نهد .بر همین اساس یکی از چالشهایی که در برابر این مجموعه قرار
میگیرد با استناد به یک برداشت کینزی و راه سومی از "نولیبرالیسم" ـ که در داخل ایران نیز به شکل قالبی
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تحت عنوان "سوسیالیسم" فروخته شده و از قرار پر مشتری هم هست ـ به این سمت گرایش مییابد که گویا
نئولیبرالیسم منحصرا با چند خصوصیسازی آببندی شده است و از همین مبدا و با درک نادرست نسبت به
ماهیت خصوصیسازی در ایران ـ که خشنترین شیوهی انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت است ـ به این
برداشت نادرستتر میغلتد که چون در زمان مهندس موسوی اقتصاد ایران دولتی بود و کوپنی توزیع میشد و
کنترلی بر بازار وجود داشت و این زمان  8سال طول کشیده و غیره در نهایت کمیت فرضیهی "انقالبی که
مغلوب نئولیبرالیسم شد" میلنگد.
من البته هیچ کجا نگفته و ننوشتهام که نئولیبرالیزاسیون انقالب ایران به عنوان یک برنامهی از پیش طراحی
شده در دستور کار جریان ملی اسالمی بوده است .سهل است تاکید کردهام که این جریان مطلقا پیش از پیروزی
انقالب هیچ راهکار و راهبردی برای ادارهی اقتصاد سیاسی کشور نداشت .نه فقط اقتصاد بلکه سایر زمینههای
اجتماعی ـ از جمله پوشش زنان و غیره ـ نیز شامل همین تحلیل تواند بود .به گواهی دهها فاکت به راحتی
میتوان گفت که مرور زمان و ضرورت پاسخ کاپیتالیستی به بحران و لزوم ادغام در سرمایهداری جهانی است که
جریان ملی اسالمی را به سمت این راهبرد سوق میدهد .از سوی دیگر نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی مستلزم
یک سلسله تمهیدات اساسی است که در ابتدای انقالب و در زمان  8سال جنگ از یک سو امکان آن فراهم نبود
و از سوی دیگر به تدریج در حال بسترسازی بود .با وجود آن شوراهای کارگری مترقی و چپ چگونه میشد
کارخانهها را از بیخ درو کرد و به بخش خصوصی یا به قول رفیق عزیزی "خصولتی" واگذارد؟ با وجود همان
سازمانهای چپ و مترقیِ فعال در سپهر حیات اجتماعی کشور چگونه میشد زیر پای کارشناسان تروئیکا 2فرش
کاشان پهن کرد؟ از سوی دیگر اوضاع اقتصادی زمان مهندس موسوی نیز ـ چنان که برخی برای بازگشت به آن
دوران لَهلَه میزنند ـ چندان گل و گالب نبود .من در این زمینه مقالهای مبسوط نوشتهام و با استناد به رقم و
آمار و فاکت دولتی نقش نهاد بازار را در آن دوران نشان دادهام .بنگرید به مقالهی "اقتصاد بازاری موسوی" در
این لینکwww.akhbar-rooz.com :
و این نکته را هم اضافه کنم که اخیرا برخی از دوستان برنامه ضدریاضتی سیریزا را با برنامه مهندس موسوی
مقایسه کردهاند و در محافل غیراجتماعی نکاتی گفتهاند که حتا اگر مکتوب هم شود ارزش پاسخ ندارد .در
مقالهی پیش گفته نگارنده آن برنامه را نیز در حد توان خود نقد کرده است و همینقدر اضافه کنم که بدون
پیروزی حداقلی و پیشروی جنبش کارگری هیچ درجهای از بازگشت به دولتهای رفاه از هر نوع آن ـ چه مدل
جبههملی وطنی و چه نمونه اوالف پالمهای ـ غیرممکن است .در شرایط کنونی و با وجود روزنهی کمسویی که از
پیروزی سیریزا 1و امکان عروج پودموس 5باز شده است ،این امکان که چنین دولتی بتواند یونان را به سوی

 2ـ تروئیکا ـ به معنای هرگونه ائتالف یا همکاری سهجانبه .در اینجا منظور نمایندگان سهگانهی بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و بانک
مرکزی اروپا است.
1ـ سیریزا ـ حزب چپ گرای یونان که در واقع در سال  177۰از ائتالف گروههای مختلف چپ تشکیل شد.
5ـ پودموس ـ حزب چپگرای اسپانیا.
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تحوالت عمیق رهنمون شود نامحتمل است .2غیرممکن نیست هرچند! باری حرف تو حرف آمد!
بحران اقتصادِ سیاسیِ شاه
شوک ناشی از درآمدهای سرشار نفتی و نقش آن در بحران اقتصاد سیاسیِ شاه از زوایای گوناگونی ارزیابی شده
است .نظریههایی شبیه اقتصاد توسعه که در ایران تحت عنوان "سوسیالیسم" به خورد خلقاهلل داده میشود
حتا از جنبههای ایدئولوژیک و مذهبی به تحلیل این بحران وارد شده است .مباحثی از این قبیل که از هدایت
درآمدهای نفتی به سوی ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی در عرصهی صنایع و ایجاد توازن میان صنعت
شهری و کشاورزی روستایی دفاع میکند و بدون اذعان یا اشراف به تناقضهای ماهوی شیوهی تولید
سرمایهداری به شیوهی سرمایهگذاری غیرموزون به عنوان دلیل بحران اقتصادی شاه میتازد" :حتی در طول
برنامه پنجم ( )2575 -2571که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود ...میزان برخورداری
از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش
داده بود .در بخشی از طرحهای این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا
شده بود .بحرانهای اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت
زمینهی سقوط آن را فراهم کرده بود .تورم و کمبود بعضی از اقالم غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود .رشد
بیرویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بیرویه
و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخشهای وسیعی از جامعه را فراهم کرد .سیاستهای رفاهی رژیم با
کاهش درآمدهای نفتی به بنبست رسیده بود .آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بیتوجهی
دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود
بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصوالت این بخش شد .در نیمه دوم سال  2576تورم به  ۰7درصد
رسید و نرخ رشد صنایع غیرنفتی از  ۰212درصد در سال  2577به  71۰درصد در سال  2576تنزل یافت".
(مهدی رهبری ـ ،2585اقتصاد و انقالب اسالمی ایران ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی .ص)262:
شکی نیست که در این تحلیل واقعیات مستندی نهفته است .اما مهمترین اشکال ساختاری چنین برداشتهایی
از تعلیل اقتصادی بحرانِ اقتصاد سیاسی شاه تاکید مبرم بر دو عامل عدمتوازن میان توسعهی شهر و روستا از
یکسو و تعارض سنت ـ مدرنیته از سوی دیگر است .البته نظریهی اقتصاد توسعه همهی مشروعیت و مقبولیت
خود را از همین جا اخذ میکند و اگر بتوان برای آن اعتباری قایل شد بیهیچ شکی باید اعتبار نسبی آن را ب ه
تببینهای دقیق دوست بسیار نازنین من زندهیاد حسین عظیمی ارانی در متن "مدارهای توسعه نیافتهگی" داد.
واقعیت این است که بسیاری از استنتاجات تحقیق دقیق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال کاتوزیان به
استخدام توجیه تعارضهای سنت ـ مدرنیته درآمده و از آنجا به سمت تفسیر نظریهی نئولیبرالی دولت رانتخوار
نفتی شیفت شده است" :آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم بلکه
 2ـ در زمان نگارش این مقاله تحوالت یونان هنوز به سرانجام نرسیده بود .رویدادهای بعدی و تسلیم سیریزا در مقابل برنامههای تروئیکا ،نظر
نگارنده را تائید کرد.
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شبهمدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد .به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت
شهرنشینی که به واسطهی شهرزدگی بود .هنگامی که کشور در آستانه دروازههای تمدن بزرگ قرار داشت سهم
کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 17درصد بود.
در حالی که سهم خدمات  76درصد بود .با این همه حمل و نقل شهری در همه جا و به ویژه تهران به قدری
خراب بود که غیرقابل توصیف است .وضع مسکونی جز برای وابستهگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناک بود و
یا مشکلی هولناک .اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضالب کارآمد بودند .خدمات
درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک".
(محمدعلی کاتوزیان ( )2551اقتصاد سیاسی ایران ،برگردان م .نفیسی و ک.عزیزی ،تهران :نشر مرکز .ص)515 :
چنان که مالحظه میشود همهی این آمارهای درست برای کاتوزیان در خدمت نقد "شبهمدرنیسم" شاه است.
پنداری اگر شاه به تعبیر کاتوزیان "شبهمدرن" نبود و کامال و مطلقا مدرن از قبیل مثال پادشاه یونان و اسپانیا
بود آب از آب تکان نمیخورد و این ناترازمندیهای اقتصادی نیز در کنف مدرنیزاسیون واقعی حل میشد و هیچ
مشکلی پیش نمیآمد .حاال بحران در جای خود .این که به اعتبار این دستگاه تحلیلی چگونه میتوان بحران دهه
هفتاد انگلستان و یا همین یونان و اسپانیای مدرن را ارزیابی کرد بر عقل ناقص این قلم دانسته نیست! کاتوزیان
منتقد "پیشرفت نکردن" و "شبه مدرنیسم" شاه است و آن را دلیل بحران و انقالب میداند .آن روی سکهی
چنین تحلیلی امثال شریعتی و آل احمدِ منتقدِ "مدرنیزاسیون بیرویه" شاه نشستهاند .یکی از انکشاف ناقص
بورژوازی گالیه میکند و دیگری از سقطجنین بورژوازی .یکی از بورژوازی میخواهد رشد کند و متمدن و مدرن
شود تا از "شر" انقالب رهایی یابد و دیگری به بورژوازی میگوید به حجرههای تاریک بازار و "خویشتن خویش"
بازگردد و آموزههای "مقدس سنت" را زیر پا نگذارد .یکی از لندن و اکسفورد به شاه هشدار میدهد و دیگری از
قم و قاهرهی سیدقطب! ظاهر قضیه این است که اولی جامعه را به پیش فرا میخواند و دومی آن را به پس
میکشد اما واقعیت این است که هر دو ارتجاعی هستند و منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به پای رفت
و برگشتهای بورژوازی قربانی میکنند.
بیتردید در روایتهای چپ و راست و سنتر متکی به اقتصاد توسعه واقعیاتی موجود است اما اگر گرسنهگی،
نابرابری طبقاتی ،نارضایتی سیاسی ،بیمسکنی و بیکاری میتواند باعث انقالب شود همین حاال باید از آمریکا تا
آفریقا و خاور دور و نزدیک ـ و چرا راه دور برویم در همین ایران خودمان ـ همه روزه شاهد انقالب باشیم .مضاف
به این که در سالهای مورد بحث ما با نرخ بیکاری شکنندهای در حد کنونی مواجه نیستیم .رشد اقتصادی به
ویژه در رشتههای صنعتی از  25درصد سال  25۰5به  2717درصد در سال  2571رسیده و در اواخر این برهه
به  57درصد افزایش یافته است .نمونه را از سال  2558تا  72در صنعت نساجی تولیدات پارچههای نخی  5برابر
شده است و تولیدات صنایع سیمان و قند گاه تا  57درصد باال رفته است .از سوی دیگر افزایش سهم خدمات در
تولید نسبت به صنعت موید عقبماندهگی اقتصادی و دلیل ایجاد بحران اقتصادی نیست .سهل است خدمات در
کشورهای توسعهیافته سرمایهداری به مثابه یک صنعت جدید بیش از "صنایع سنتی" مورد نظر کاتوزیان رشد
کرده است .مضاف به این که با هیچ استداللی نمیتوان گسترش صنعت خدمات را به عنوان "توسعه نامتوازن"
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جا زد .اینگونه مباحث از سوی رابرت لونی 2نیز به عنوان منشا بحران اقتصادی شاه و به تعبیر او "ریشههای
اقتصادی انقالب اسالمی" مطرح شده است و در مجموع اعتبار خود را از تفکرات معطوف به جناح راست
سوسیالدموکراسی اخذ میکند .همهی این تحلیلگران از انبساط اقتصادیِ متاثر از درآمد سرشار نفتی بعد از
سال  75به عنوان دلیل بحران اقتصادی یاد کردهاند و مانند شاگردانِ سطحینگر خود در دانشگاههای ایران به
"توزیع پول" و "لحاظکرد مالحظات کوتاه مدت" و "خرید بیرویهی اسلحه" بند کردهاند .چندان اتفاقی هم
نیست که این اقتصادخواندههای محترم منشا تمام فقر و فالکت کنونی مردم کارگر و زحمتکش ایران را به
سیاستهای انبساطی دولت احمدینژاد گره میزنند و بدون اشاره به ساختار بورژوایی حکومت در ایران و
بحرانزا بودن شیوه تولید سرمایهداری و بدون این که به روی مبارک بیاورند نرم و آهسته در کنار جناح
اصالحطلب حاکمیت میایستند .کافی است که دو سه ماه پیش از هر انتخاباتی به لیست حامیان "اقتصاددان" و
"جامعه شناس" و "متفکر" و "هنرمند" اصالح طلبان تامل کنید تا ببینید چند درصد ایشان نظرات دست دوم
شدهی کینز و استیگلیتز و کروگمن را بازتولید میکنند .از مدتی پیش هم که توماس پیکتی مد شده در کنار
آن اقتصادخواندهی بسیجی از کهنه شدن نظرات مارکس و بدیل سوسیالیسم جار میزنند و تعمیق سطوح
مختلف نابرابری در ایران را به استناد آمارهای استاد پیکتی معطوف به گسترش نابرابری در عرصهی جهانی
میسازند و به همین سادهگی فراموش میکنند که حتا با وجود یک دولت "ملی و دموکرات" هم به راحتی
میشد کشور را با بیش از هزار میلیارد دالر درآمد نفتی به باالترین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی رساند.
باری یک نقد به اصطالح تحلیلی دیگر نیز در این زمینه رقم خورده است .گفته شده که در زمان شاه  85درصد
ثروت کشور در اختیار یک خانواده به ابعاد  ۰7تا  67خانوار بوده است .همان  2777فامیل مشهور .این افراد با
استفاده از موقعیت سیاسی خود و به یمن فساد و بزن و بکوب و کاباره و هروئین در اروپا و آمریکا دخل اقتصاد
کشور را آوردهاند .در این که بورژوازی شاه تا عمق استخوان سیاه و تباه بوده است شکی نیست .رقم آن
فسادهای مالی بر نگارنده به درستی دانسته نیست اما در قیاس با فسادهای کنونی الجرم باید گفت "سال به
سال دریغ از پارسال" .امروز نیز وزیر محافظهکار کشور دولت تدبیر از ورود "پول مواد مخدر به عرصهی
سیاست" سخن میگوید .در شرایطی که استخدام یک کارمند ساده در فالن روستا مستلزم عبور از هفتخوان
تعهد به نظام و انقالب اسالمی و غیره است مدیر کل مهمترین بانک کشور (بانک ملی) در متن یک فساد تمام
عیار مالی سوار هواپیما میشود و به کانادا تشریف میبرد .معاون اول رییسجمهور سابق به همین دلیل افشا و
راهی زندان میشود تا یاد امیرعباس هویدا بار دیگر زنده شود .عالیترین مقامات کشور با پوچ خواندن تحریمها
از دور زدن و ویراژ دادن در این خیابان افسانهبافی میکنند اما به بابک زنجانی که میرسند لکنت زبان
میگیرند .رتبهی عدمشفافیت مالی و فساد در دوران کنونی به حول و حوش  267از  25۰کشور جهان رسیده
است .میخواهم بگویم که وجود فساد با هر درجهای از فساد نهادینه شده همانقدر که میتواند به تباهی
اقتصادی و تعمیق فقر عمومی بینجامد ،نمیتواند منشا و دلیل شکلگیری جنبش اجتماعی و اعتراضهای
2ـ رابرت لونی ـ نویسندهی کتاب "ریشههای اقتصادی انقالب اسالمی" ،انتشارات دانشگاه نیویورک.)2781( ،
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سازمان یافته شود .مضاف به این که از قرار و در حال حاضر گوش مردم ایران دارد به اخبار همه روزهی این
فسادها عادت میکند و اگر چند ماه پیش سیاست اصلی دور نگهداشتن افکار عمومی از این اخبار بود در مقابل
امروزه آقایان نوبخت و زنگنه در افشای همه روزهی این اخبار از رسانههای "ضدانقالب" پیشی گرفته و آنان را
خلع خبر کردهاند!
از سوی دیگر در تعلیل ریشههای بحران اقتصاد سیاسی شاه باید به یک مولفهی مهم دیگر نیز توجه کرد.
میدانیم که نظریه گرایش نزولی نرخ سود همواره به عنوان مبنای تحلیل مارکسیستی در نقد بحرانهای ادواری
و ساختاری سرمایهداری محل استناد بوده است .مساله اما این است که نه در زمان شاه و نه در تحلیل بحران
اقتصادی کنونی نرخ سود در ایران روند نزولی و کاهشی نداشته است .در حال حاضر نرخ سود سپردههای بانکی
میان  17تا  15درصد است .دستمزد کارگر در بهترین شرایط حداکثر  27درصد بهای فروش کاال در بازار است.
و این یعنی  87درصد سود .میزان نقدینهگی موجود در بازار به مبلغ  667هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.
درک این نکته البته چندان دشوار نیست که فعال و علیالحساب بیش از  57درصد این نقدینهگی در اختیار 27
درصد "مردم فهیم" کشور است .از سوی دیگر پایین بودن بهای نیروی کار و به عبارت روشنتر دستمزد پنج
برابر زیر خط فقر (دستمزد  677هزار تومانی و خط فقر  5میلیون تومانی) از جمله عوامل اصلی باال بودن نرخ
سود است .در نتیجه طرح این مقوله که "مردم ایران در زمان شاه و احمدینژاد مانند شیخنشینها پول خرج
میکردند" از بیخ و بن مهمل است .واقعیت این است که در دوران "شاه ماه بود" نیز اقتصاد کشور از کمبود
سرمایه و پول رنج نمیبرد .گفته شده نرخ سود در دههی مورد بحث از  77تا  267درصد بوده است .به این
ترتیب نه فقط کمبود سرمایه بلکه حتا "آتش زدن پول توسط مردم" یا خرید اسلحه و غیره نمیتواند توجیهگر
شکلگیری بحران اقتصادی در این دو برهه باشد .به این اعتبار زمانی هم که حسن روحانی در داووس از
سرمایهداران غربی دعوت به سرمایهگزاری در ایران میکند در واقع میخواهد برای خروج از انزوای سیاسی در
غرب ابتدا وارد یک داد و ستد اقتصادی شود .چرا که اگر همین میزان نقدینهگی موجود در حساب آقازادهها و
خانمزادهها به سمت تولید داخلی برود آنگاه دستآورد درخشان این "بورژوازی ملی مولد" ،خیال ناسیونالیستی
دلواپس خود را تخت خواهد کرد! در این صورت "سوسیالیستهای ملی" نیز به خاطر جلوگیری از فرار و
اعتصاب سرمایهی محترم دست از غرولند خواهند کشید!
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9ـ شاه در شرایط مات

* به یاد رفقای نازنین مسجد
سلیمان و اندیمشک که اینک
در کنار ما نیستند!

یادآوری!
هرچند من همیشه و بیمجامله راستترین نظریهپردازیهای اقتصادیِ کائوتسکی و پلخانوف تا بوخارین و
رایکوف را بر کل آثار متفکران فرانکفورت و چپ نو ـ از مارکوزه و والرشتاین تا هابرماس و بنیامین ـ و اخیرا
پستمدرنهایی از جنس دریدا و بارت تا ژیژک ترجیح دادهام اما تصریح این نکته مهم است که چنین ترجیحی
به مفهوم تبیین اکونومیستی از سیر تکامل تاریخ و تطور حوادث سیاسی نیست .به قول هانری الفور
"مارکسیسم به هیچوجه نمیگوید تنها واقعیت ،واقعیت اقتصادی است و نوعی تقدیرگرایی اقتصادی مطلق
وجود دارد ،برعکس تصریح میکند که تقدیر اقتصادی نسبی و گذراست .به این معنا که مقدر است سرنوشت
اقتصادی به محض این که انسانها از امکانات خود آگاه شوند فراگذرانده شوند و این فراگذراندن کنش اساسی به
شکل نامحدود و آفرینندهی عصر ما خواهد بود" (لوفور .ماتریالیسم دیالکتیک .برگردان آیدین تراکمه)
این تذکر کمی الزم بود!
درآمد ( این همه اپوزیسیون!)
سال  2575و متعاقب سرازیر شدن دالرهای نفتی ،شاه میتوانست وارد کارزار یک رفرم واقعی شود و در قالب
حکمرانی مقتدر اما مشروط ضمن تالش برای "انکشاف مناسبات تولید بورژوایی" سلطنت خود و خاندان
همایونی را نیز برای یک دورهی معین تضمین کند .البته "انکشاف تولید" کافی نبود و لوازم دیگری نیز
میطلبید .از جمله "دموکراتیسم تولید!" اگر شاه میتوانست مترجمان "فرهیخته"ی آثار روز اقتصاد سیاسی را
شارژ کند و در عین حال به مقدمهنویسانِ بسیجیِ توماس پیکتیِ عصر خود کرسی استادی دانشگاه هدیه دهد،
هم متهم به استبداد و دیکتاتوری و کمونیسم ستیزی نمیشد و هم به جای مشاورههای صد من یک غاز امثال
دکتر اردالن و اردشیر زاهدی از نصایح "اقتصاددانانی" بهره میگرفت که در تبیین انباشت سرمایه و نقد سرمایه
اگرچه نه فقط "سوسیالیست" مینمودند بلکه خیال شاه را از لنینِ "شیطان" و انقالب منقالب بلشویکی هم
راحت میکردند.
دستههایی که همین امروز مارکس را بدون نیاز به کسب قدرت سیاسی به تغییر جهان فرامیخوانند آن روز نیز
میتوانستند دست اعلیحضرت را بگیرند البد .بدون تغییر رادیکال و انقالبی قدرت سیاسی! شاه قادر به درک این
آموزهی ساده نبود که هیچیک از مبانی نظریِ "اقتصاد توسعه" با اصول خدادادی و الهی سلطنت در تباین
نیست .شاه به قوانین "صحیح" و ملزومات منطقی انباشت سرمایه ـ چنانکه نه سیخ کارگر بسوزد و نه کباب
سرمایهدار ـ واقف نبود .رموز اقتصاد ریاضتی و مقاومتی را که از بیخ و بن نمیفهمید و از فهم این نکتهی ساده
نیز قاصر بود که باالخره از طریق "دموکراتیزه کردن اقتصاد بازار" میتواند جلوی عوارض فساد و هرزروی و فرار
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و اعتصاب سرمایه را بگیرد .اعلیحضرت کارگران را که به خاک سیاه نشانده بود؛ مبارزان و روشنفکران
سوسیالیست را همنوا با "مهرنامه نویسان" عصر خود به اتهام "تروریسم" کنار تیربار و دیوار اوین گذاشته بود،
خردهبورژوازیِ "فهیم" را که عاصی کرده بود و از جلب رضایت "بورژوازی ملی مولد" هم ناتوان بود .آخر نه مگر
اقتصاد سیاسی سرمایهداری بدون وجود رقابت باالخره زرتش قمصور میشود! مگر نشنیدهاید فریاد وارقابتای
کارشناسان شیک اتاق محترم بازرگانی را؟ آنجا که خطاب به "برادران قاچاقچی" خود از بستن اسکلههای
غیرمجاز و ورود به یک رقابت آزاد نوحه میخوانند .اعلیحضرت نمایندگان این بورژوازی را در عرصهی سیاست تا
انزوای کامل تارانده بود و در زمینه اقتصادی نیز بعد از "انقالب سفید شاه و ملت" اگرچه تا حدودی در زمینه
رضایت نسبی تراز نوینیها پیش رفته بود اما در مجموع و به جز الیه نازکی از طبقه بورژوازیِ دربار و حومه همه
را به "اپوزیسیون" رانده بود! چندان بیهوده و اتفاقی نبود که شعار "مرگ بر شاه" مورد توافق همهی جناحهای
انقالبی و ضدانقالبی بورژوازی قرار گرفته بود و در لوای "همه با هم" نیز از سوی بخشی از همان بورژوازی
(جریان ملی ـ اسالمی) دنبال میشد! در عرصه سیاسی کافی بود ـ و فقط کافی بود ـ که شاه به قول دکتر کریم
سنجابی " کمی جمع و جورتر مینشست و جا را برای نشستن دیگران هم باز میکرد" و در عرصهی اقتصادی
هم کفایت میکرد که نه از مارشال تیتو یا هوا کوفه نگ بلکه از "سوسیالیستهای وطنی" ( حاشیه و نقدنویسان
آثار سوئیزی ـ برای مثال حبیب پیمان) میآموخت که به جای وابسته کردن تولید به "امپریالیزم غارتگر" تنها
راه نجات "رشد سرمایهگذاری در تولید و بسط صنایع داخلی است!" چه معنی دارد که حتا پونز هم از خارج
وارد شود!
این نصایح در دوران ما آنقدر با بسامد باال و از تریبونهای "اپوزیسیون سوسیالیست" تکرار شده که برخی از
فعاالن مستقل کارگری نیز باورشان شده و اینجا و آنجا پنهان و علنی و در نقد دولت احمدینژاد و حمایت
تلویحی از روحانی آنها را تکرار میکنند .آن هم به اسم چپ! اگرچه مشکل اقتصادی دوران شاه یکسره بیکاری
نبود اما شاه باید دولتی "کارآفرین" را وارد بازار صنعت و کشاورزی میکرد که نه فقط "ضدانحصارات" میبود
بلکه قادر به بارآوری سرمایه و نیروی کار هم بود .ممکن بود کسانی به شاه خرده میگرفتند که روش تقویت
قدرت جسمی و جنسی "بورژوازی ملی" نه فقط معنای دیگر سیاستهای انباشت کاپیتالیستی است بلکه "یه
جورایی بوی راه رشدغیرسرمایهداری" هم میدهد و ای بسا ممکن است ایران را مجارستان کند! خب چه باک!
خب ایراد میگرفتند .آنان که نمیتوانستند شاه را زبانم الل به "رویزیونیسم"متهم کنند! مضاف به این که در
سال مورد نظر هنوز اقتصاد سیاسی منطقه و جهان نئولیبرالیزه نشده بود و در نتیجه تزهای مشعشع منتقدان
"نولیبرالیسم" نیز به تولید انبوه نرسیده بود .با این حال در همان دوران اگر زیر هر بتهای را میکاویدی دو سه
نفری را مییافتی که هم به اریک کالپتون و کافه عالقه داشتند و هم ضدمارکس بودند و هم البته در مسیر
کروگمن عصر قدم میزدند .و باز هم اگر چه تلنگ "سرمایه موهوم" به شیوهی امروز در نرفته بود و بحران
 2717نیز کمی تاریخی شده بود با این حال میشد که همان دالر  5تومانی را به جای آب کردن در استانبول و
یا اف  26خریدن و ولخرجی در ظفار علیه یکسری "تروریست چپ" به کارخانهی ارج فرستاد .ارج تمیز داخلی
نه وستینگهاوس کثیف اجنبی! کافی بود اعلیحضرت کمی از رانت نفتی فاصله میگرفت و به جای این که امثال
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جعفریان و نیکخواه را به تلویزیون ملی ایران گسیل کنند به مصر عبدالناصر ارسال میفرمودند .حداکثرش این
بود که بزرگ ارتشتاران متهم به "سوسیالیسم ملی" میشدند .خب میشدند! مگر چند سال پیش به دنبال چند
سیاست حمایتی در بیمه به باراک اوما نگفتند "سوسیالیست"!
سوسیالیست بودن که همیشه بد و خطرناک نیست .کافی است که شما بلشویک نباشی .بقیه حله! ندیدهاید مگر
که در اوج رواج بلشویسم این واژه مترادف هر انسان "خطرناک" و "مخل نظم موجود" جا افتاده بود!
اینها بلند فکر کردن و چه میدونم پلمیک با این و اون نیست .در ایران کنونی و همین حاال ـ درست همین
حاال ـ که سقوط بهای نفت و گسترش اعتراضات مردمی و البته "زندانی" شدن معاون اول رئیسجمهور سابق
اواخر سال  76و امیرعباس هویدا را تداعی میکند ،درست سربزنگاه یک عده پیدا شدهاند که با قمپز
"سوسیالیسم" و "ملیسازی" به بورژوازی حاکم و وزیر مدبر اقتصادش رهنمود میدهند .غافل از اینکه چنین
شکافی از فاصلهی طبقاتی با موعظه و گذار مسالمتآمیز و "دموکراتیک" پرشدنی نیست .اینجا نه تونس است
که مردم با مشاهده خودسوزی فالن دستفروش پنجه به چهرهی حاکمیت بکشند و نه یونان است که از طریق
یک انتخابات دموکراتیک به رفرمیسم مستاصل سیریزا رای بدهند .اینجا برزیل نیز نیست که مردم را به خاطر
اعتراض به فساد مالی به مخالفت با خانم روسف تا عمق خیابان بکشد .اینجا خبر فساد مالی به سرعت در وایبر
به جوک تبدیل میشه .اینجا رئیسجمهورش هم "اپوزیسیونه" و چنان از کندی و فیلترینگ اینترنت و پلیس و
دستبند و کلت و زندان انتقاد میکنه و به فساد مالی و غارت پول نفت از سوی دولت پیشاخود میتازه که حرفی
برای گفتن نمیمونه .وزیر بهداشتش منتقد سرسخت پارازیتهای ماهوارهای است ،نمایندهی پارلمانش بهتر از
هر معترضی گریبان امام جمعهی شیرازش رو میگیره و به باندهای فشار حمله میکنه .اینجا رئیسجمهور
اسبقش ممنوع التصویره و دختر و پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحتاش "زندانی سیاسی" هستن .رئیس
اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلساش و معاون اسبق وزیر کشورش ایضا .نخستوزیر دوران جنگ و رئیس دو
دوره پارلمانش در حصراند .اینجا راستترین دولتش مجوز چاپ و نشر بیشترین کتاب چپ را صادر کرده! راستی
هادی غفاریِ مشهور ،معروف حضورتون هست که؟ آن کاریکاتور مشهور هادی در نشریهی سازمان پیکار چه
طور؟ همون که که هادیخان غفاری را بعد از لت و پار کردن یک تجمع کوچیک چپ در مقابل دانشگاه تهران
به تصویر میکشید ،در مقام فرماندهی گروه فشار .حاال اما هادی غفاری نه فقط مخالف گروه فشار شده بلکه
سخنرانیاش نیز توسط برادرانی که بوی بهشت میدهند به هم ریخته! اینجا دیگر دورانِ اپوزیسیونِ حرف و متن
و سخنرانی و اعالم مواضع احزاب شش هفت نفرهی اینترنتی و اسکایپی خنثا شده .اینجا پیام کسی شنونده داره
که بتونه با یک فراخوان اتوبوسرانی رو بخوابونه و تهرون رو قفل کنه! حتا برای یک دقیقه! اینجا یک کارگر ساده
که مدعی "اقتصاددانی" هم نیست از استادِ اقتصاددان دانشگاه بهتر و روانتر خط فقر رو ترسیم میکنه و از
دستمزد "معقول" حرف میزنه .با عدد و رقم و آمار و منطق اقتصادی و روش معاش .اینجا ایرانه .جایی که روز
اول ماه مهاش فعال کارگری مدعی سوسیالیسماش به کوه و جنگل و دریا و کویر میزنه و در عین حال کارگر
ساده و بیمدعایش در تقابل با میتینگ "خانه کارگر" در مقابل شعارهای فاشیستی مقاومت میکنه به نماز
جمعه نمیره و با صدای بلند میگه "اومده برای دستمزد و معاش!" اینجا ایرانه! با عمیقترین شکاف طبقاتیِ
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ممکن! و در متن تناقضهای بزرگ و البته توازن طبقاتی جدید! جایی که روز اعتراض مسالمتآمیز به نتایج یک
انتخابات دولتی زد و خورد و تیراندازی میشود .جایی که اگرچه حاکمیتش صبح تا شب از خطر انقالب مخملی
و رنگی صحبت میکند و اپوزیسیون ساده لوحاش مردم را به نافرمانی مدنی و ساتیاگرائیسم دعوت میکند اما....
و بیشک اما روز موعود انقالبش کار از تکتیراندازی و تظاهرات سکوت و نپرداختن پول آب و برق و تاکتیک
مضحک "اسب تروا" و اتو زدن به برق در ساعات پرترافیک و( ....راهکارهای مشعشع رهبران "فرزانه"ی جنبش
سبز) خواهد گذشت .روزی روزگاری نه چندان دور جناب مهندس عباس عبدی به حاکمیت اندرز داده بود که
به راستی "اگر میخواهید در ایران انقالب کلنگی نشود؛ بهتر است که به اصالحطلبان روی خوش نشان دهید".
کم و بیش چیزی شبیه همان نکتهی حکیمانهی مهندس بازرگان در خصوص قیاس "سیل و باران ".نه مگر
جلوی باران را میشود گرفت؟ اما با سیل آن هم به تعبیر جناب عبدی از نوع "کلنگی" اش چه میتوان کرد؟ از
نظر و در قالب ادبیات سیاسی طیف متبوع آقای مهندس ترجمان صاف و سادهی "انقالب کلنگی" میشود
انقالب ضدسرمایهداری .در جامعهای که همه چیز صفر و یک شده است ،در جامعهای که خردهبورژوازیاش یا
آنقدر خرپول شده که به بورژوازیاش چفت و بست شده است و بخشی دیگر از آن بیش از هر زمان دیگری به
خاک سیاه نشسته است؛ صحبت کردن از ائتالف طبقاتی مهملی بیش نیست!
ادامه دهیم...
شوک بزرگ!
در بخشهای هفتم و هشتم این مجموعه و ضمن بررسی زمینههای بحران و تبیین بسترهای فروپاشی رژیم شاه
به تفسیر یکسری آمار و ارقام به عنوان شاخصهای بحران اقتصادی پرداختم و در حاشیهی اشاره به دو سه
روایت از تعلیل بحران اقتصادی به زوایایی از صحت و سقم این ارزیابیها وارد شدم .واقعیت این است که اقتصاد
سیاسی شاه تحمل شوک ناشی از افزایش و کاهش بهای نفت را نداشت .زیرساختهای آن اقتصاد نحیفتر از آن
بود که بتواند در برابر تبعات چنان شوکی تاب آورد .بروز یک انبساط اقتصادی از ابتدای سال  2571و متعاقب
آن فرورفتن سریع اقتصاد ایران در یک انقباض اقتصادی با مشخصات همه سویهی رکود تورمی به یک بحران
همه جانبه در مناسبات اجتماعی تولید کشیده شد و همهی مدارهای زندگی طبقه کارگر و خردهبورژوازی
شهری را متشنج کرد .من به زمینهها و عوارض بسیاری میتوانم با شرح و بسط کامل وارد شوم اما برای رعایت
موازین اقتصادی کالم به سر تیتر این مولفهها فقط اشاره میکنم:
تعمیق نابرابری ـ تشدید شکافهای طبقاتی ـ رکود تورمی ـ شهرنشینی ناترازمند و نامتوازن در کنار رشد
ناموزون ساختارهای شهری و یا رشد نکردن ساختارهای شهری ـ بحران شکننده مسکن ـ دامنهدار شدن
مشکالت حاشیهنشینها و تسریع عواقب تعرض به خارج از محدوده ـ عدم تناسب میان رشد بخش خصوصی و
دولتی در متن ساز و کارهای سرمایهداری ایران ـ بسته و انحصاری بودن اقتصاد ایران در یک الیگارشی ـ عدم
ترخیص به هنگام کاالهای گمرکی و مواد اولیه از بنادر و انبارها ـ حمل و نقل عقبمانده در عرصههای مختلف
شهری و میان شهری ـ جا ماندن نظام آموزشی از نیازهای اولیه و تخصصی بازار کار ـ شدت توزیع ثروت رو باال
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ـ فساد مالی و بورکراتیک ـ استفاده شاه از ارتش و ساواک برای برون رفت از مخمصه و کنترل بحران به شیوهی
نظامی و امنیتی (دستگیری چند گرانفروش و یکی دو سرمایهدار مشهور) ـ پایین کشیدن کرکرهی پروژههای
عمرانی بعد از تغییر دولت از هویدا به آموزگار و تشدید و استمرار رکود ـ بنبست این سیاست و تغییر آن در
چارچوب عقبنشینی آشکار و اعطای امتیاز بدون پشتوانه به اشکال مختلف از جمله افزایش دستمزدها در زمان
شریف امامی ـ تضعیف بنیهی مالی و جایگاه اجتماعی خردهبورژوازی و راندن آن به سمت ائتالف ضدسلطنتی
با طبقهی کارگر ـ نمایندگی نشدن بورژوازی حاکم از سوی طیفهای "مدبر و معتدل و امیددار و ملی"
بورژوازی ـ استبداد سیاه و ...از همه مهمتر ـ که در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت ـ به مخاطره افتادن
معاش طبقه کارگر.
در متن حاشیه!
و حاال که از استبداد سیاسی و رشد جنبش کارگری در روزگار شاه به اشاره سخن گفته شد خوب است تا یادم
نرفته است گفته و ناگفته بگویم که کسانی دلیل اصلی شکل نگرفتن تشکل کارگری و اعتالی جنبش را یکسره
در استبداد حاکم ،مطلق کردهاند و هرگاه که از ایشان پرسیده میشود که چرا تشکل ساخته نمیشود بالفاصله
انگشتان را به سوی استبداد حاکم نشانه میروند .بیگمان در این استدالل هم واقعیتی نهفته است و هم البته
بهانههایی برای توجیه انفعال .واضح است که برخورد شدید امنیتی با مجمع عمومی یک تشکل علنی مهمترین
فاکت متاخری است که میتوان به آن تکیه زد و تا اطالع ثانوی در خانه نشست و خب تا اطالع ثانوی هم که
قرار نیست از تیزی این استبداد کاسته شود .در نتیجه تالش برای تشکلسازی نیز به محاق میرود و به صدور
بیانیهی محکوم میکنیم و "اجازه نمیدهیم" دستمزد اضافه نشود و جلوی آن میایستیم و از این شعارهای
خنثا تقلیل مییابد .حاکمیت نیز که به ضعف عملیاتی و غیرتودهای بودن این بیانیههای اعالم موضع آگاه است
کماکان سیاستهای ضدکارگری خود را به پیش میبرد و به قولی گوشاش بدهکار این "اخطارهای" توخالی
اینترنتی نیست .باری بحث من فعال این نیست .در اینجا حتا نمیخواهم وارد جنبش کارگری روسیه شوم که
در دوران سیاهترین استبداد تزاری متشکل شد و در روز موعود حزب سیاسی خود را نیز ساخت و به قدرت
حمله کرد .میخواهم به دوران هنوز قدرقدرتی شاه عقب بروم و به این نکته اشاره کنم که در سال  2577و در
شرایطی که همهی ابزار سرکوب شاه فعال بود؛ کارگران شرکت نفت رژیم را به عقب راندند و سندیکای خود را
تاسیس کردند .این سندیکا نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری ایفا کرد .همین کارگران
در خرداد  75در تهران به تشکیل کمیتههای مخفی اعتصاب در پاالیشگاه نفت اقدام کردند .همهی این
تشکلسازیها در حالی صورت میگرفت که هنوز خبری از اعتراضات خیابانی نبود .در  25تیر همان سال
کارگران طی نامهی بسیار مهمی دولت را با طرح  55رشته مطالبات اقتصادی رادیکال به چالش کشیدند .به این
نکات در مقاالت بعدی بازخواهم گشت اما این را هم بگویم که نخستین اعتصاب کارگری (هفته اول شهریور)
رژیم را ناگزیر از تجدیدنظر در قانون کار و افزایش دستمزد و مزایا و مرخصی و حق بازنشستهگی کرد .در واقع
برای توجه دوستان عزیزی که در جریان اعتراضات مردمی  ، 88کارگران را به ائتالف با خردهبورژوازی و خیابان
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فرا میخواندند باید عرض کنم که فاکت تاریخی پیشگفته و دهها سند دیگر به وضوح نشان میدهد که اگر
کارگران ـ به عنوان تنها سوژه پیگیر انقالب ـ پیشتاز و سردمدار جنبشهای ضدکاپیتالیستی و حتا
ضداستبدادی نشوند از نمد خیابان به تنهایی برای هیچ فرودستی کالهی دوخته نخواهد شد! باری...
نکتهی مهمی که در ارتباط با بحران اقتصاد سیاسی شاه باید مد نظر داشت این است که آن بحران در متن و
مرتبط با یک بحران ساختاری در اقتصاد جهانی شکل بسته بود .در اواخر دهه  57میالدی نظام سرمایهداری در
سطوح مختلف ،از شیلی گرفته تا انگلستان و از ترکیه گرفته تا چین ،به سوی تغییر در شیوه اجتماعی تولید
جهتگیری کرده بود .نخبهگان بورژوازی جهانی در پاسخ به بحرانی که بنیان دولتهای حامی و مداخلهگر را
نشانه رفته بود و قلب سوسیال دموکراسی را با تاچریسم هدف گرفته بود به نسخههای جدیدی دست یافته
بودند .ناگهان کشف شد که نه فقط دخالت کنترلگر دولت در بازار راه حل نیست بلکه بحران از همین جا آغاز
شده است و راه حل بحران همان رها کردن عنان بازار است .این شیوه تولیدی اگرچه کشف جدید بورژوازی نبود
اما گسترش تکنولوژی اطالعات بازارهای بورس را وارد عرصهی تازهای کرد که مهمترین خصلت آن همانی بود
که با دقت تئوریک بیبدیل مارکس تحت عنوان "سرمایهی موهوم" تبیین شده است.
به این اعتبار در دهه مورد نظر تنها راهکار و پاسخ کاپیتالیستی به بحرانهای اقتصادی فقط میتوانست در متن
نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی طراحی و عملیاتی شود .چنان که در تمام بلوک سرمایهداری اصلی و فرعی
چنین شد .چنان که بعد از خنس خوردن بلوک شرق و سقوط اردوگاه سوسیالیسم واقعا ناموجود نیز همه با هم
به سوی نئولیبرالیسم خیز برداشتند .از سرزمین مادر با باند سیاه و تبهکار یلتسین تا چک و لهستان با واتسالو
هاول و لخ والسا .در واقع در این برهه و با توجه به شکست طبقاتی "سوسیالیسم" در چین و شوروی و
یوگسالوی و آلبانی پیروزی چپ در ایران و هر جای دیگری فوقالعاده دشوار بود .همانطور که انقالب اکتبر
بورژوازی را معقول و سوسیال دموکرات ساخته بود به همان سیاق نیز فروپاشی شوروی سوسیال دموکراسی را
نئولیبرال کرد .چندان اتفاقی نیست که چپ موجود ایران نیز ـ از طیفهای مختلف فدایی تا خط  5ـ یکی پس
از دیگری لیبرال و سوسیال دموکرات شدند .حتا گرایشهای میلیتانت ناسیونالیستی چپ در کردستان نیز برای
عقب نماندن از قافله و هرچه زودتر مال بختیار و مام جالل شدن و رسیدن به پست و مقام گروهبان دومی در
هنگ ژاندارمری بوکان و مهاباد و سقز دسته دسته سوسیالیسم را بوسیدند و کنار گذاشتند و به رویکرد "مدنی"
و پرهیز از "خشونت" لبیک گفتند .در اینجا سئوال اصلی این تواند بود که چرا با وجود چنین تحوالتی اقتصاد
سیاسی شاه نتوانست به سوی نئولیبرالیزاسیون سمتگیری کند؟ بیگمان همان مشاوران بسیار با "ذکاوتی" که
دندانهای پینوشه را با نظریهپردازی فریدمن و سوهان رامسفلد تیز کردند و به جان مردم زحمتکش شیلی
انداختند به فکر لت و پار کردن مردم زحمتکش این "مرز پرگهر و آریایی" هم بودند .اما چرا از اتخاذ این راهکار
ناتوان ماندند .ما در متن پاسخ به دوستانی از چپ که چرا جمهوری اسالمی بالفاصله بعد از حاکم شدن نتوانست
اقتصاد سیاسی ایران را نئولیبرال کند و در نقد این نکته که چرا در زمان صدارت مهندس موسوی اقتصاد ایران
"سرمایهداری دولتی" بود به وضوح چیستی موضوع را استدالل کردیم و با فاکت و به شکل مستند و مستدل
نشان دادیم که برای نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی محتاج دو سه شوک بود که در دهه
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شصت محقق کرد تا عروج رفسنجانی ممکن و تسهیل شود .در پاسخ به ناتوانی شاه نیز باید به استداللهای
ایجابی و امتناعی مشابه متوسل شد .چنانکه دانسته است همانطور که برای قلعوقمع سندیکاها و اتحادیههای
کارگری انگلستان مشت آهنین تاچر به عنوان میانجی وارد صحنه شد در ایران شاهنشاهی نیز چنین تمهیدی
ضروری بود .این مشت معموال در کشورهای سرمایهداری فرعی ارتش و پلیس امنیتی است .ارتش وارد میشود و
به شکل یک کودتای مستقیم یا خزنده موانع را میکوبد و جاده را آسفالت میکند .وقتی هم که احمدینژاد و
حاکمیت حامی او تصمیم به تسریع روند نئولیبرالیزاسیون کشور گرفتند و اسمش را گذاشتند "طرح هدفمندی
یارانهها" در همان شب "آزادسازی" بنزین محترم شهر تهران به نحو آشکاری پلیسی و نظامی و امنیتی شد .این
نیروی نظامی و در واقع تنها نیروی نظامی در زمان شاه ارتش بود .اما ارتش شاه از ایفای چنان نقشی در همه
حال ناتوان بود .ارتش شاه که به جقهی اعلیحضرت و سر مبارک سوگند وفاداری خورده بود چگونه میتوانست
علیه شاه کودتا کند؟ اساسا با شناخت همه جانبهای که ما از فرماندهان آن ارتش داریم امکان کودتای موفق از
بیخ و بن در دوران مورد نظر و بعد از آن ـ زمان سقوط شاه تا تالشی و اضمحالل کامل ـ از بیخ و بن منتفی
بود .برخالف پندار ساده یا تحلیل گمراه کنندهی کسانی که با لولو کردن خطر کودتای ارتش به جهتگیریهای
لیبرالی خود شکل موجه میبخشند مساله این است که آن ارتش در زمانی که از سوی برژینسکی دستور کودتا
گرفت و در زمانی که همهی فرماندهان ارشدش سر و مر و گنده بودند در زیرزمین سفارتخانه آمریکا حبس
شده بود .کودتا؟ شوخی نفرمائید قربان؟ ارتش و شاه و کل سیستم حکومتی چنان یکپارچه تحت فرمان آمریکا
بودند که نمیتوانستند به ضدخود عمل کنند و هیچ نیروی دیگری هم که قادر به ایفای چنان نقشی باشد در
کشور وجود نداشت .اینجا نه مصدقی در کار بود نه آلندهای و نه سوکارنویی! در واقع نکته این جاست که شاه
برای نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور باید اساس این اقتصاد را واگذار میکرد .هم از لحاظ پولی و سرمایهای و
هم از لحاظ سیاسی .چنین نیرویی بیرون از حکومت شاه مطلقا وجود خارجی نداشت! چنین انتقالی باید خارج
از دایرهی بسته خاندان جلیل ـ هزارفامیل ـ صورت میبست و چنان که گفتیم بورژوازی بیرون از حکومت به
نحو "غمناکی" هیچ شده بود!
این نکته را هم شتابزده بگویم و بگذرم .در عرصه واگذاری و انتقال قدرت کسانی از چپ و راست سال هاست که
" لب لعل نوستالژیک" به دندان گزیدهاند و هوس شاهپور بختیار کردهاند و در زیارتگاههای "جمهوریخواهی"
با صدای رسا و در دستگاه شور توبهنامهها نوشته و خواندهاند که مپرس! من برای شنیدن نوای ارکستر
گوشخراش این دوستان تنها زمانی حاضرم با سخاوتمندی تمام یک بلیت شرکت واحد بخرم که به جای 56
سال (سال  )2575دست کم چهل سال (  )2575به اعماق تاریخ رجعت کنیم .شاید اگر به شاه ـ که "سایهی
خدا" بود ـ چنین "الهام" میشد که میتوانست در همان اوائل افزایش بهای نفت "صدای انقالب مردم" را
بشنود ( )2575و قدرت سیاسی را به امثال سنجابی یا صدیقی واگذار کند ای بسا میشد با برنامههای
"دموکراتیک" یک جورایی جلوی سیل انقالب را بست .سیلی که هنوز راه نیفتاده بود و بیشتر شبیه آخرین
آذرخشهای چریکی بود اما و اما زمانی که این سیل راه افتاد استفاده از سپرهای ضعیف و فرصت خریدنهایی
چون شنیدن صدای انقالب و "من مرغ توفان نیستم" بختیار و شورای سلطنت و مشابه تنها تسریع شتاب و
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ارتقا قدرت مهیب سیل بود .با وجود همهی گرایشهای آشکار ضدچپ مهندس بازرگان؛ من همیشه طرفدار این
تشبیه ایشان خواهم ماند .تشبیه انقالب به سیل!

50

۱۱ـ از پادگان جمشیدیه تا مستمری بگیری!!
الف .مرگ کسب و کار من است!
این مجموعه مقاالت که اینک دهمین و آخرین بخش آن به شکل اشارتیِ ابتر منتشر میشود ،گویای گوشهیی از
مطالعات و تحقیقات نگارنده در زمینههای مختلف انقالب بهمن  75است .ساختار و متدولوژیِ این مجموعه ـ
چنان که از عنواناش نیز پیداست ـ بر پایهی ابعاد برجستهی نظریهی "نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال" شکل
بسته و رئوس آن در دو کتاب "بحران" و "امکان فروپاشی سرمایهداری" آببندی شده است .در پایان نیز
خاطرات خطیری از حوادث دوران پیش و پس از انقالب ـ از اردیبهشت  76تا خرداد  78نقل شده است .بخشی
از این خاطرات در کتاب داستانی "پرستو در باد" ـ از انتشارات آلفابت ماکسیمای استکهلم ـ منتشر شده است.
و بخش مبسوط آن ـ به خصوص حوادث روزهای انقالب از شب  12بهمن و چگونهگی تسخیر پادگان جمشیدیه
و حضور فرهاد مصباحی 2تا اواخر اردیبهشت  78و آخرین مالقات با فرهاد ـ مکتوم مانده است .در انتهای این
مقاله من فقط به تیتر آن رخنمودها بدون ورود به جزئیات اشاره خواهم کرد .فقط اشاره .باشد مگر فراغتی
دست دهد بیرون از این دنیای پر آشوب ،آن چهار ماه و چند روز کتابت شود!! گرچه سرّ سربستهیی در میان
نیست از آن گونه افشاگریها که"به دستان گفتهاند بر سر بازار دگر!"
از منظر سوسیالیستها تحلیل هر پدیدهیی ـ و فراگرد فکری و سیاسی هر تنابندهیی ـ صرفا بر اساس ارزیابیِ
منافعِ طبقاتی ممکن است .در این چارچوب میتوان برنامه و موضع هر فرد و سازمان آگاه و مطلعی را در قالب
دفاع از منافع یکی از طبقات حاکم و محکوم قرار داد و چیستیِ سمتگیریهای آن را تببین کرد .با این همه
میخواهم بگویم که برای بسط چنین تبیینی میتوان و راستش باید به مطالعات مبتنی بر روانکاوی نیز دست
برد .چنان که فیالمثل کسانی مانند ویلهلم رایش 1در کتاب مشهور "( "listen, little manخاموش آدمک)
چنین کردهاند .و در کنار هربرت مارکوزه 5کوشیدهاند "فرویدیسم چپ" را گسترش دهند و به تشریح روانکاوی
افراد و ای بسا تودهها در نظامهای فاشیستی و اقبال ایشان به این نظامها وارد شوند .کتاب " روانشناسی تودهیی
فاشیسم" ویلهلم رایش در چنین بستری شکل گرفته است .به چنین در افزودههای قابل تاملی در سیر تطور

2ـ ابوالقاسم مصباحی (متولد  2556و معروف به فرهاد) ـ از مدیران ارشد وزارت اطالعات و فرماندهی پادگان جمشیدیه در اوایل انقالب .وی
یکی از شاهدان در دادگاه میکونوس بود.
1ـ ویلهلم رایش ـ پزشک ،روانشناس و روانکاو اتریشی (درگذشتهی  )2775و شاگرد فروید بود .تالش رایش در جهت تلفیق آموزههای فروید با
نظریات اجتماعی مارکس بود .رایش در سال  2752به عضویت حزب کمونیست آلمان درآمد اما چند سال بعد به عنوان مخالفت با
استالینیسم ،حزب را ترک کرد.
5ـ هربرت مارکوزه (درگذشتهی  )2757ـ مارکسیست آلمانی و از اعضا و نظریهپردازان برجستهی مکتب فرانکفورت .مارکوزه تحت تاثیر
آموزههای فروید معتقد بود« :آگاهی راستین در واقع نوعی ناخودآگاه به معنای فرویدی آن است .پس برای وقوع انقالب باید این خواستهای
واقعی (خواستهای راستین انسان) از ناخودآگاه انسان به خودآگاه او منتقل شود».
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5

مطالعات اجتماعی میتوان به مطالعاتِ مبتنی بر روانکاوی بالینی ژاک الکان 2و اریک فروم 1و البته ویگوتسکی
نیز اشاره کرد و بدون ورود به مجادالت فرساینده و تمایزجویانه میان مارکسیسم و روانشناسی به ارزیابی
پدیدههای پیچیده پرداخت .من خود متاسفانه سالها پیش در مجادلهیی از بیخ بیخود و جزمی میان
مارکسیسم و روانشناسی ـ با رفیقی ـ بحث مهمی را تخریب کردهام که شرح آن بماند .میخواهم با استفاده از
این مقدمهی سخت کوتاه تاکید کنم که ارزیابی فراگرد آدمهای سادهیی که به شخصیتهای کمنظیر جانی و
تبهکار تبدیل شدند ،در تلفیقی از منافع طبقاتی و روانکاوی بالینی ممکن است .روایت "مرگ کسب و کار من
است" روبر مرل ۰از سرگذشت رودلف هس 7تا حدودی بر همین پایه صورت گرفته است .میخواهم بگویم که
رویکرد افرادی مانند فرهاد مصباحی را نیز باید در همین دستگاه تحلیل و ارزیابی کرد .این نکته شاید فقط برای
کسانی جالب باشد که او را زیر ذرهبین گذاشتهاند .اما چرا در تحلیل انقالب بهمن پای فرهاد را به میان کشیدم.
کمی تامل کنید.
فرهاد را من در همان روز دوم یا سوم سقوط شاه دیدم و برای سالهای طوالنی ـ چیزی قریب به  55سال ـ گاه
و بیگاه ذهن من درگیر این پرسش بود که "فرهاد چه شد؟" و حال هرگاه به رویکرد او فکر میکنم به راستی
مغزم سوت میکشد .سوت! با وجودی که آشنایی و همکاری ما در خصوص حفاظت از پادگان جمشیدیه کمتر از
سه ماه طول کشید ـ از  17بهمن  75تا اواخر فروردین  78ـ و با شناختی که در این مدت کوتاه از فرهاد پیدا
کرده بودم هرگز تصور نمیکردم که او به چنان جانور درنده و هولناکی تبدیل شده باشد و با آن قد کوتاه تا حد
باالترین مقام امنیتی قد کشیده باشد .هرچند فرهاد در همان مدت نیز نشان داده بود که به عالیترین مقام
حکومت متصل است و هر دو مالقات ما با شخص آیتاهلل خمینی از سوی او تدارک دیده شد .و جالب این که
حتا نام ابوالقاسم مصباحی نیز برای من تداعی کنندهی فرهاد نبود تا آن که چندی پیش حسب اتفاق به فایل
پیدیاف کتابی برخوردم که به تشریح در مورد جزییات واقعهی میکونوس نوشته شده و یک زیستنامه نیز از
فرهاد ضمیمه کرده بود .جالب این که تصاویر چاپ شده از فرهاد در این اثر نیز با چهرهای که در ذهن من نقش
بسته بود کامال متفاوت بود .تنها وقتی که از سر کنجکاوی سری به نت زدم و او را جستوجو کردم تصویری
قدیمی از او یافتم که کم و بیش همانی بود که در اوایل انقالب دیده بودم با یک عبارت  Wantedیحتمل از
سوی پلیس بینالملل و کلی اطالعات شگفتانگیز از سوی مقامات پلیسی و سیاسی جمهوری اسالمی که فرهاد

2ـ ژاک الکان (درگذشتهی  )2782ـ پزشک ،روانکاو و نظریهپرداز فرانسوی بود که از بازگشت به آرای فروید ،از طریق مفاهیم زبانشناسی
ساختارگرا صحبت میکرد .الکان سه مفهوم بنیادی را معرفی کرده است2 :ـ امر خیالی 1ـ امر نمادین 5ـ امر واقعی.
1ـ اریک فروم (درگذشتهی  )2787ـ روانکاو و فیلسوف اجتماعی آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت .وی در آثارش به تاثیر متقابل
روانشناسی و جامعه پرداخته است .کتابهای وی به فارسی ترجمه شده است .کتاب "سرشت راستین انسان" که به برداشتهای مارکس از
انسان می پردازد از آثار شاخص اریک فروم است که توسط فیروز جاوید به فارسی ترجمه شده است.
5ـ لو ویگوتسکی (درگذشتهی  )275۰ـ روانشناس مارکسیست روس.
۰ـ روبر مرل ـ رماننویس فرانسوی .کتاب "مرگ کسب و کار من است" با ترجمهی احمد شاملو در ایران منتشر شده است.
7ـ رودولف هس ـ از اعضای حزب نازی و معاون هیتلر .وی پس از جنگ محاکمه و به عنوان جنایتکار جنگی به حبس ابد محکوم شد.
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را به عنوان "کوئیزلینگ ایران" ـ با اشاره به ویدکان کوئیزلینگ 2نروژیِ معروف ـ معرفی میکند!
ب .تاریخ شکست خوردهگان!
باری  58سال از روزان و شبان پرشور انقالب بهمن گذشته است .قلب دربهدر ما شهادت میدهد که "ما انسان
را رعایت کردهایم خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود 1".وقتی میایستم و به گذشته و این سالها مینگرم
ناخودآگاه دلام میگیرد .یاد و خاطرهی عزیزانی که در کنار ما نیستند در تن و جانام آشوب به پا میکند.
ترجیح میدهم برخالف رفیق نازنینی از عبارت "تاریخ شکست خوردهگان" برای ثبت عنوان این چهار دهه یاد
کنم .مساله امید یا ناامیدی و مقوالتی از قبیل افسردهگی و بدبینی در کار نیست .مستقل از این که چپِ
فیالحال آشفته و متشتت تا کجا بتواند بر آیندهی کشور تاثیر گذارد و مستقل از این که تحوالت بی برو و برگردِ
آینده تا کجا به نفع مردم کارگر و زحمتکش رقم بخورد واقعیت این است که مهمترین خصلت دوران ما بیکم و
کاست "شکست" است .نه فقط در ایران که در تمام کشورهای اصلی و فرعیِ سرمایهداری ،چپ دوران شکست
را تجربه میکند .امروز برخالف دوران شکوفایی مبارزات ضدکولونیالیستی 5که از ملکالشعرای بهار و عارف
قزوینی تا جمال عبدالناصر و سرهنگ قذافی خود را چپ تعریف میکردند ،چپ بودن آن هم چپ سوسیالیست
چندان مقرون به صرفه نیست! این همه گردش به راست در میان چپهای وطنی مطلقا اتفاقی نیست .بعد از
سقوط چین و فروپاشی اردوگاه و شکستن دیوار برلین ،چپ در معرض شدیدترین تندبادهای تاریخ حیات خود
ایستاده است .به گواهی وقایع اتفاقیه با وجود تحوالت پرشتاب در همه جای دنیا و به خصوص آفریقای شمالی و
خاورمیانه ،چپ کمترین تاثیری در سیر این تحوالت نداشته است .از عراق و سوریه و یمن و لیبی و افغانستان و
ترکیه و پاکستان و مصر و الجزایر و تونس و ...بگیر برو تا فیلیپین و اندونزی و ویتنام و هر جای دیگری چپ به
صورت جریانی حاشیهیی در متن تحوالت اجتماعی نشسته است .بیهوده نیست که جریان سیریزا ـ به عنوان
تنها گرایش چپ رادیکال در اروپای معاصر ـ با آن درجه رادیکالیسم کم مانندش بعد از یک مقاومت کوتاه
تسلیم تروئیکا میشود .چپ ایران نیز کم و بیش مانند چپ اندونزی بعد از فجایع دههی شصت روز به روز
غیرمتشکلتر و منشعبتر و کوچکتر شده و به حاشیهیی نازک در گوشهی اپوزیسیون بی در و پیکر تبدیل
گردیده است .بخش غالبی از این چپ بعد از فروپاشی سوسیالیسم واقعا ناموجود از بیخ و بن زده است زیر قواعد
بازی و شده است سوسیال دموکرات خجولِ راست ـ آن هم نه از نوع اوالف پالمهیی ـ و از جمهوریخواهی سر
در آورده و به زائدهیی در جنبش ملی اسالمی و دنبالهی حقیر اصالحطلبان تبدیل شده است .بعد از جنگ خلیج
(فارس) و تجربهی کردستان عراق و تحویل ژاندارمری سلیمانیه و هولیر به مام جالل و مالبختیار ،دسته دسته از
این چپ "ایدهئولوژی آلمانی" را آتش زده و ناگهان به یاد آورده که اساسا تشکیل حزب کمونیست ،توطئهی
2ـ ویدکان کوئیزلینگ ـ وابستهی نظامی نروژ در روسیه .وی پس از این که از راهیابی به درجات باالی حزب کارگر نروژ ناامید شد ،در طی
جنگ جهانی دوم با حزب نازی آلمان در جهت اشغال کشورش (نروژ) همکاری کرد.
1ـ بخشی از شعر استاد احمد شاملو.
5ـ مبارزات ضداستعماری.
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یک عده بچه تهرانی بوده است که سر اکراد کاله گذاشته بودند و ایضا رستگاری نهایی و بازپسگیری امالک
پدری در بوکان تنها از راه خط و ربط سناتور مککین 2ممکن است .آن که دموکراتش بود و از راه البی و مذاکره
فقط ترور نصیبش شده بود ناگهان به یاد آورد که به مکه مکرمه مشرف شود و ضمن عیادت از فالن شاهزادهی
سعودی آخرتش را بیمه کند .آن یکی دل به ترامپ بست و برایش نامه فدایت شوم نوشت .باالخره وقتی رفیق
فابریکهایِ متحد سابق او در "شورای ملی مقاومت" یعنی آقای مجاهد ،جنابان جولیانی 1و بولتون 5همه کاره
دولت آمریکا میشوند و برای آیندهی دوستان خود به اندازهی هوشیار زیباری ۰جا رزرو میکنند چرا او نکند؟ در
این هیر و ویر بیهوده نیست که بعد از  58سال فیل سینمای "فرهنگی و ارشادی" مملکت "ناگهان" هوس
زدن مجدد تقی شهرام 7میکند و تشویق یک عده "روشنفکر پاچه ورمالیده" را برمیانگیزد.6
"روشنفکری" که قهرمانش ظریف است همه جور میتواند قرائت شود به عالوهی روشنفکر دوران شکست!
اشتباه نکنید حریف قوی نشده است ،میدان را خالی از نفسکش یافته است .وگرنه کیست نداند که همین
چنگالهای کشندهی مولدِ "ماجرای نیمروز" وقتی با یک تعرض سادهی جنبش کارگری مواجه میشوند،
دستپاچه الیحهی اصالح قانون کار را پس میگیرند! اینها ذکر مصیبت نیست! سی و هشت سال پس از آن
روزهای فراموش ناشدنی و با وجود عمیقترین فاصلهی ممکنِ طبقاتی ،جامعهی شهریِ بیرون از مراکز تولید به
شدت خاموش است و دوران دیپرشن ناشی از کالپس خیزش سبز را دوره میکند! آن چه که فالن جوانکِ جوکر
از تریبون بیبیسی تحت عنوان "امنیت" به عنوان یک امتیاز منحصر به فرد برای مردم ایران برمیشمارد و آن
را با توجه به جنگ در منطقه "هدیهی نظام جمهوری اسالمی" به مردم ایران مینامد در واقع نامِ اصلیاش
امنیت نیست! خاموشی است! وگرنه کدام تحلیلگر مدعی دوزار دانشِ چپ است که نداند کثیفترین ناامنی
همانا فقر و جیب خالی است! جامعهیی که فرودستانش با فرایندهای مکرری مانند "سبد کاال" چنان تحقیر شده
است که بدترین ظلمها را تحمل میکند ،جامعهیی که به یمن فربه شدن خردهبورژوازیاش به چنان درجهیی از
سقوط افتاده که نبضاش با "استیج منوتو" میزند باید که به الیگارشیِ بورژوازیاش کولی بدهد و حتا فراموش
کند که دستِکم اعتراض تعبیر دیگری از هستیِ اجتماعی است!
2ـ جان مک کین ـ سیاستمدار و سناتور دست راستی از حزب جمهوریخواه .وی طرفداری سختگیری هرچه بیشتر دولت آمریکا نسبت به
ایران است.
 1ـ رودی جولیانی ـ وکیل و سیاستمدار مشهور جمهوریخواه و از مشاوران کاخ سفید که با رهبران سازمان مجاهدین نشستهایی داشته است!
5ـ جان بولتون ـ نمایندهی جمهوریخواه آمریکا در سازمان ملل و از مخالفان توافق هستهای با ایران .در کل رهبران سازمان مجاهدین همواره
در تالش اند تا با تماس با اینگونه افراد با روش های مختلف آنها را ترغیب به سخنرانی و صحبت به نفع مجاهدین و در جهت اعمال فشار بیشتر
علیه ایران کنند.
۰ـ هوشیار زیباری ـ از چهرههای سیاسی کرد عراق ،وزیر امورخارجه اسبق ،وزیر دارایی و معاون نخستوزیر فعلی عراق است که به علت فساد
مالی در سال  77برکنار شد.
7ـ تقی شهرام ـ مبارز و نظریه پرداز و از رهبران سازمان مجاهدین خلق در دههی پنجاه که پرچمدار تغییر ایدئولوژی مجاهدین به مارکسیسم
بود .وی در سال  2577اعدام شد( .یاد و خاطرش گرامی)
6ـ اشارهای است به فیلمهای "امکان مینا" (کمال تبریزی ـ " ،)257۰سیانور" (بهروز شعیبی ـ  )257۰و "ماجرای نیمروز" (محمدحسین
مهدویان ـ )2577
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باری به حاشیه رفتم!
ادامه دهیم...
طی مقاالت  7گانهی پیشین به استناد فاکت و آمار و تحلیل وقایع اتفاقیه و به اعتبار تبیین نظری و سیاسیِ
روند اوضاع داخلی ،منطقهیی و بینالمللیِ دههی هفتاد میالدی کوشیدم چهارچوب منسجمی ارائه دهم که در
متن آن بتوان چیستیِ شکلبندی و شکست انقالب را جاسازی کرد .کماکان گمان میزنم دستگاهی که در این
کتاب و نه مقالهی منتشر شده طراحی کردهام ،منسجمترین متد منطبق بر منطق نقد اقتصاد سیاسی
سوسیالیستی به منظور تبیین همه سویهی انقالب بهمن  75است .مگر آن که رفیق یا رفقایی به طور مستند و
متکی به فاکت بخش و یا کل این چارچوب را نقد و نقض کنند .که بیگمان منتی بزرگ بر مخلص و گامی در
راستای تحلیل مهمترین واقعهی ایران معاصر خواهد بود .در ضمن تدوین این اثر تالش کردهام با تکیه به تفسیر
بحران اقتصادی در دههی مورد نظر و به یاری متدولوژی مارکسیستیِ ارزیابیِ انقالب ،توضیح جامع و در عین
حال موجزی از انقالب بهمن به دست دهم .سرفصلهای بحث من از این قرار است:
فصل اول .کلیات:
 -2انقالب بهمن منتج از شیفت یک بحران اقتصادی به سمت بروز بحران سیاسی و به تبع آن شکلگیری
شرایط انقالبی بود.
 -1نظر به بحران اقتصادی دههی  ،57شکست سوسیال دموکراسی و عقبنشینی دولتهای رفاه از یک سو و
افول سرمایهداری دولتی ـ اعم از شوروی و چین ـ از سوی دیگر و با توجه به عروج شیوهی جدید تولید
سرمایهداری بر بستر مکاتب وین ـ شیکاگو میتوان گفت و پذیرفت که تنها پاسخ کاپیتالیستی به بحران
کاپیتالیستیِ دههی مورد بحث در متن برنامههای اقتصاد سیاسی نئولیبرال امکان موفقیت داشته است.
 -5انقالب بهمن برآیند یک سلسله چالشهایی بود که از سال  2575و متعاقب شوک ناشی از افزایش شدید
قیمت نفت به حکومت شاه تحمیل شد.
 -۰از آن جا که دو طبقهی اصلی جامعه ـ بورژوازی حاکم و پرولتاریای غیرمتحزب ـ پاسخی درخور برای حل
بحران نداشتند الجرم انقالب به سمت گرایشی چرخید که توانست به لحاظ شرایط خاص داخلی و منطقهیی و
بهرهگیری از جنگ سرد به لوازم بحران کاپیتالیستی جواب مناسبِ کاپیتالیستی بدهد.
 -7این گرایش از کودتای  18مرداد  2551تا مطلع انقالب به صور مختلف در سپهر سیاسی و مذهبی ایران
فعال بود و از یک حاشیهی امن برخوردار بود و در سایهی خصلتهای عمیقا ضدکمونیستی شاه ،توانسته بود
خود را در قالب یک "اپوزیسیون" مطلوب و راست تقویت کند .مدارس ،حوزههای علمیه ،تکایا ،مساجد ،بازار،
دانشگاهها و اماکنی مانند حسینیهی ارشاد محل اصلی رشد و سازمانیابی این گرایش بود .گرایشی که ما از آن
تحت عنوان جریان "ملی ـ اسالمی" یاد میکنیم و قالب متشکل آن را در اندام افراد و سازمانهای منتسب به
روحانیت و تشکلهای بازار محور موتلفه در اتحاد با لیبرالیسم حقیر جبههی ملی و نهضت آزادی نشان میدهیم.
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 -6غالب تحلیلهایی که از موضع چپ به چراییِ پیروزی گرایش ملی ـ اسالمی و به قدرت رسیدن جمهوری
اسالمی پرداختهاند به نکات حاشیهیی وارد شدهاند .عواملی مانند کشته شدن رهبران سازمانهای چپ و
کمونیست و انهدام این سازمانها توسط ساواک ،غیرکارگری و دانشجویی بودن چپ (نقد تئوری پیوند) و فعالیت
چریکی به جای سازمانیابی کارگری به عنوان دالئل پیروزی جریان ملی ـ اسالمی تلقی شده است .اگر انقالب
کارویژهی افراد و سازمانهای چپ و امری ارادی است پس الجرم این تحلیلها نیز درست است! با این همه
شکی نیست که وجود سازمانها و مبارزان برجستهیی که آخرین سنگرشان با کشته شدن فرمانده اشرف 2سقوط
کرد ،میتوانست در شرایط انقالبی کفهی توازن قوا را به سود جبههی انقالب سنگین کند اما واقعیت این است
که دست باال یافتن جریان ملی اسالمی فراتر از این مولفهها قرار دارد.
 -5کارگران در انقالب بهمن به نحوی گسترده مشارکت داشتند و به یک مفهوم جنبش کارگری تا مطلع انقالب
بازیگر اصلی نبرد طبقاتی بود و به رسالت تاریخی خود به درستی عمل کرد.
 -8جنبش کارگری به دالئل مختلف از جمله فقدان صندوقهای مالی کمک به اعتصاب به تدریج تحت رهبری
جریان ملی اسالمی درآمد.
 -7با وجود مشارکت فعال کارگران در مرکز انقالب و قفل کردن شریانهای حیاتی حاکمیت به دنبال اعتصاب
کارگران نفت؛ فقدان حزب سیاسی انقالبی که بتواند باشگاهی برای متحد شدن کارگران پیشرو باشد و برای
کسب قدرت سیاسی اشتهای طبقه را تحریک کند ،مهمترین نقطه ضعف جبههی انقالب به شمار میرود.
شوراهای کارگری غیرمتحزب 1برای خلع ید سیاسی از بورژوازی به تنهایی کافی نیستند.
 -27پروسهی شکست انقالب بهمن  75با تعرض بورژوازی جدیدِ ملی ـ اسالمی به دستاوردهای انقالب بهمن از
اواسط اسفند  75آغاز شده و در اواخر خرداد  67به پایان رسیده است.
فصل دوم .چراییِ انقالب:
این فصل به تبیینِ چرایی و تحلیل انقالب به طور کلی و انقالب بهمن به شکل مشخص وارد شده است.
کوشیدهام گفتمان رایج راست و چپ را به محک نقد بزنم .دربارهی مفهوم مارکسیستی رفرم و انقالب ،مرحلهی
انقالب ،انقالب دو مرحلهیی ،انقالب مداوم و انقالبهای دموکراتیک و سوسیالیستی نکات مبسوطی پیش
کشیدهام و نیروهای محرکهی انقالب را بررسیدهام .همچنین چهگونهگی کسب قدرت سیاسی توسط حزب
پیشتاز کارگران انقالبی و ضرورت تغییرات رادیکال و نحوهی انتقال طبقاتی و دست بردن به ریشههای مالکیت و
دگرگونی در مناسبات اجتماعی تولید مورد ارزیابی مبسوط قرار گرفته است .در این فصل از موتور محرکهی
انقالبهای رنگی در اروپای شرقی و ماهیت تحوالت ارتجاعی در آلمان شرقی و رمانی و به خصوص لهستان
سخن گفتهام و به تفصیل چیستی جریان همبستهگی لخ والسا را تشریح کردهام.

2ـ حمید اشرف ( 2577ـ  )2517از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق و از بازماندگان گروه بیژن جزنی و جنبش سیاهکل.
1ـ اشاره به نظریات انحرافی ناصر پایدار و محسن حکیمی.
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فصل سوم .خشونت و انقالب:
"انقالب مذموم است چون به استبداد و دیکتاتوری میانجامد و همیشه توام با خشونت است!" این آموزهیی است
که سالها از سوی جریانهای رفرمیست چپ و راست و سوسیال دموکرات و لیبرال تبلیغ میشود .چنان که
پنداری خشونت در ذات انقالب نهفته است ،چنان که گویی کمونیستهای انقالبی هیستریِ خشونت دارند...
سالهاست که پیروان انقالبهای رنگی و تحوالت موسوم به " نافرمانی مدنی و مسالمتآمیز" از جنبشهای
اجتماعی یارگیری میکنند و بازی در شکافهای بورژوازی را به عنوان "اصالحات" میفروشند .در این فصل
تالش کردهام بنمایهی این جنبشها را با توجه به آرای هانا آرنت و مقایسهی چهار انقالب آمریکا و فرانسه و
اکتبر و بهمن نقد کنم.
فصل چهارم .تعلیل ریشههای انقالب بهمن:
 -2توهم توطئه و انگارههای دائیجان ناپلئونی که سرنخ انقالب را به آن سوی مرزها میبرد و انقالب را "کار
انگلیسیها" و "رادیو بیبیسی" میداند؛ از تحلیلهای شناخته شدهی محافل دست راستی است.
 -1کنفرانس گوادالوپ و نقش قدرتهای امپریالیستی در انتقال قدرت به رهبران ملی اسالمی.
 -5جایگاه کارتریزاسیون و مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر.
 -۰نقش ارتش در جریان انقالب ،چهگونهگی تحلیل رفتن و تالشی ساواک در دولت شریف امامی و ارتباط
افرادی چون تیمسار مقدم 2با سران گرایش مذهبی ،امکان کودتا ،جایگاه مستشاران آمریکایی و نقشآفرینی
سولیوان و ژنرال هویزر و مواضع دو جناح در حزب دموکرات (برژینسکی ـ ونس)...
 -7تحلیل این نکتهی مهم که چرا انقالب بهمن  75اسالمی نبود و نامربوطی تفسیری که مبدا انقالب را انتشار
مقالهیی از احمد رشیدیمطلق 1در روزنامهی اطالعات میداند.
 -6نقد ضعفهای آشکار متدولوژی "سنت ـ مدرنیته" در تحلیل انقالب بهمن به عنوان یکی از شاخصترین
روایات موجود و ارزیابی نکاتی مانند "بازگشت به خویشتن" و گرایش اخوان المسلمینی و شورش سنت و غیره
از سید قطب تا علی شریعتی و احمد فردید.
 -5تبیین نظریه وابستهگی به عنوان خصلت بورژوازی پهلوی و تاکید بر این مولفه که بحران اقتصادی ایران
ربطی به وابستهگی صنایع به آمریکا و امپریالیسم نداشته است.
فصل پنجم .تحلیل اوضاع جهان و منطقه در دههی :57
 -2سه قطب برتر امپریالیستی آمریکا و شوروی و چین .در این فصل کوشیدهام به بحران سیاسی هیات
حاکمهی آمریکا بعد از ماجرای واترگیت و سقوط نیکسون وارد شوم و ابعاد بحران کمیسیون رم و سه
2ـ آخرین رئیس ساواک.
1ـ اشارهای است به مقالهی "ایران و استعمار سرخ و سیاه" که در  25دی ماه  2576در روزنامهی اطالعات با امضای مجعول احمد رشیدی
مطلق منتشر شد.
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جانبهگرایان آمریکایی را نشان دهم .همچنین کوشیدهام زمینههای افول تدریجی شوروی با توجه به اوجگیری
رکود تورمی در زمان زمامداری برژنف به بعد را ترسیم کنم .در همین راستا تالش کردهام تصویری از بسترهای
چرخش به راست "حزب کمونیست" چین و مائوزدایی را نشان دهم و روندی را که با هوا کوفنگ ـ دنگ
شیائوپینگ از پلنوم سوم کنگرهی یازدهم (دسامبر  )2758شروع شد و در پلنوم سوم کنگرهی بیستم (اکتبر
 )2758تکمیل گردید ،ترسیم نمایم و از تاثیر این فعل و انفعاالت در انقالب بهمن سخن بگویم تا دانسته آید
جنگ سرد تا کجا در عروج جریان ملی اسالمی نقش داشته است.
 -1در سطح جهانی و امپریالیسم غرب ،بروز رونق اقتصادی در شیلی پس از کودتای  22سپتامبر  2755و
آزمایش موفق پاسخ نئولیبرالیستی به بحران کاپیتالیستی و عملیاتیسازی نظریهپردازیهای مکتب شیکاگو.
عروج تاچر در انگلستان و قدرتگیری ریگان در آمریکا هم زمان با انقالب بهمن بسیار معنادار است...
 -5در سطح منطقه کودتا در افغانستان و به قدرت رسیدن جریان پرو روس و رفرمیسم چپ ،طراحی کمربند
سبز برژینسکی و شکلبندی ائتالف سیاه منطقهیی (عربستان ،امارات ،پاکستان و ایران) و جهانی علیه حضور
نظامی ارتش شوروی در افغانستان و بسته شدن اولین نطفههای القاعده .سقوط دولت ذوالفقار علی بوتو و ظهور
ضیاالحق و حمایت مستقیم  2ISIاز القاعده؛ تقویت پایههای دولت جدید در عراق به رهبری صدام حسین؛
تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی ترکیه که از سال  2757شروع شده بود و در قالب برنامهی چهارم
سیاستهای تعدیل ساختاری را جایگزین ملیسازیها کرده بود...
درواقع ارزیابی ابعاد مختلف انقالب بهمن به ویژه تعلیل عروج جریان ملی اسالمی بدون خم شدن به تحوالت
عمیقی که در سطح سرمایهداری جهانی و منطقهیی در حال وقوع بود ،بسیار سادهانگارانه است .به یک مفهوم
انقالب بهمن نه فقط قربانی جنگ سرد امپریالیستی شد بلکه به دلیل ناتوانی بورژوازی پهلوی از ارائهی پاسخ
نئولیبرالیستی ،به سمت دولت مطلوبی گرائید که به تدریج توانست با استفاده از پتانسیل بسیار نیرومند
چپستیزی و با تکیه به دو شوک شکنندهی جنگ هشت ساله و کشتارهای دههی شصت زمینههای
نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی کشور را بسترسازی کند .به عبارت دیگر انقالب بهمن در دورانی شکل بست که
به استناد دالئل پیش گفته و فاکتهای مستند آن از همه سو دوران شکست بود .سوسیالیسم در نامناسبترین
وضع تاریخی بود .چپ متشکل سنگر به سنگر در حال عقبنشینی بود .به تبع افول چپ و غروب اردوگاههای
مدعی سوسیالیسم ،دولتهای رفاه نیز از نمایندهگی جناح چپ بورژوازی استعفا دادند و راه را برای پیشروی
جناح راست و به طور مشخص نئولیبرالها مساعد کردند.
فصل ششم .بحرانهای اقتصادی:
 -2در سطح جهانی و داخلی بحران ساختاری سرمایهداری به دنبال افزایش و کاهش قیمت نفت شروع شد.
بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه و
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متعاقب آن گرایش نزولی نرخ سود شکل گرفته بود .یک بحران کالسیک کاپیتالیستی .در مراکز رشد یافتهی
سرمایهداری پیش از بازگشت سرمایهی ثابت کارخانهها و به طور متعین در آمریکا و اروپای غربی پیش از آن که
سرمایهداران بتوانند از طریق کسب سود هزینههای خود را پوشش دهند با رقابت فزایندهی کارخانههای جدید
در جوامع تازه صنعتی شدهی کره و چین و تایوان مواجه شدند .انباشت بدون بازگشت ،به تولید حجم عظیمی از
درآمدهای نفتی ـ که حاصل جهش ناگهانی قیمت نفت در سال  2755بود ـ در اروپا و آمریکا به موج
سرمایهگذاریهای عظیم و گاه غیرمعقول در برنامههای تسلیحاتی "جهان سوم" منجر شد .در دههی  87چنین
برنامههایی سطح بدهی این کشورها را به نحو وحشتناکی افزایش داد .بدین ترتیب بود که برتون وودز برای
مدیریت این بدهیها از در تحمیل سیاستهای نئولیبرالی در آمد .از این برهه به بعد نئولیبرالیسم برنامهی مورد
توافق نخبهگان جهانی برای پاسخ به بحران کاپیتالیستی در کشورهای اصلی و فرعی سرمایهداری بود.
جامعهپذیری در همه جا مورد تعرض قرار گرفت" .چیری به نام جامعه وجود ندارد ،تنها فرد است که مهم
است ".این منطق سرمایهداری نئولیبرال مشتق از دیکتهی مارگارت تاچر بود که هیات حاکمهی سرمایهداری
جهانی سرمشق خود ساخته بود .انقالب بهمن در برههیی سلطنت را زیر پا گذاشت که اعضای ششلولبند
ارکستر مونت پلهرن از یک سو مرگ انواع نحلههای سوسیالیستی را اعالم میکردند و از سوی دیگر این
آموزههای جرج کنان را سند میزدند که "باید بحث دربارهی اهداف مبهم و غیرواقعی همچون حقوق بشر،
ارتقای سطح زندهگی ،دولت رفاه و دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم و چنانچه بخواهیم موقعیت موجود
را حفظ کنیم باید با آن از طریق کاربرد عریان اهرم قدرت رفتار کنیم و با شعارهای نوعدوستی و نیکوکاری
جهانی دست و پای خود را نبنیدیم ".از این به بعد بود که دوران تباهی معاصر آغاز شد .دورانی که زی اینک ما
نیز به آن پیوند خورده است .اگرچه انقالب موش کور تاریخ است و بیرون از ارادهی افراد و سازمانها و تنها در
بستر نبرد طبقات شکل میگیرد اما با این همه باید به تاکید گفت که انقالب بهمن در بدترین زمان ممکن رقم
خورد!
 -1بحران اقتصادی ایران .پیش از ورود به ابعاد برجستهی بحران اقتصادیِ منتهی به انقالب بهمن چند شاخص
مهم اقتصادی در دو برههی زمانی مشخص یعنی دوران شاه و ج ا مقایسه شده است؛ از جمله:
1 .2ـ واقعیت این است که ـ تا هنگام نگارش و جمعبندی مباحث این کتاب یعنی تابستان  2575ـ با وجود
بیش از هزار و صد میلیارد درآمد نفتی ـ که فقط  877میلیارد دالر آن در دوران "عدالتپروری و مهرورزی"
جناب احمدینژاد حاصل شده ـ نابرابری و شکاف طبقاتی به عمیقترین شکل ممکن رسیده است .به اعتبار یک
گزارش رسمی بهای مسکن شمال تهران بیش از  257برابر جنوب است .با مصادرهی یک اتوموبیل بچه
بورژواهای تهرانی میشود تمام مدارس سردشت و پیرانشهر را به پیشرفتهترین امکانات آموزشی و پرورشی مجهز
کرد .دستمزد کارگران ـ به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی ـ در سال  2575نسبت به مجموع افزایش نرخ
تورم از سال  2575تاکنون فقط  577درصد عقب مانده است! در حال حاضر دستمزد رسمی  ۰تا  7برابر زیر
خط فقر رسمی است .وضع دستمزد غیررسمی به فاجعه مانسته است .سال  2575حداقل دستمزد  2577تومان
بود .معادل یک سکه و ربع .سال  2572حداقل دستمزد  577هزار تومان معادل یک ربع سکه بوده است .سال
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 2571قدرت خرید کارگران نسبت به سال  258۰یعنی ابتدا و انتهای "پاکترین" دولت تاریخ ایران ،کمتر از
یک سوم شده در حالی که هزینهی زندهگی بیش از  7برابر شده است .بر همین اساس است که قد مردم ایران
در طول این سالهای مشعشع  ۰سانت کوتاهتر شده است! سی و شش سال پس از انقالب بهمن وزیر کار دولت
تدبیر (علی ربیعی) با "افتخار" اعالم میکند که " 58درصد مردم تغذیهی مناسب ندارند و  21میلیون نفر دچار
فقر غذایی هستند ".همهی اینها در کنار فساد نهادینه شده ،بیکاری ،افسردهگی ،خودکشی ،آلودهگی آب و هوا
و غذا ،کودکان کار ،تحدید شدید آزادیهای فردی و اجتماعی و ...در مجموع همهی آن عواملی است که ترم
"شاه ماه بود" را توجیه میکند .همین جا و تا یادم نرفته و برای این که چند و چونِ اقتصادیِ و اوضاع معیشتی
مردم در روزگار اعلیحضرت روشن شود به چند فاکتور مهم اقتصادی اشاره میکنم.
در سال  2572بالغ بر  6۰درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند .در سال  2576حدود  ۰5درصد مردم
مسکن نداشتند .در حد فاصل سال های  75تا  76اجاره خانه  67درصد دستمزد کارگران بود .در سال  75اجاره
خانه  177درصد و سال بعد  277درصد افزایش یافت .در واقع شاخص هزینهی مسکن از سال  75تا  76از 277
به  17۰رسید .در مطلع انقالب بیش از  68درصد مردم بیسواد بودند .از لحاظ سایر شاخصهای توسعهی
انسانی مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال ،مرگ و میر مادران باردار ،توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و
تخت بیمارستانی و امید به زندهگی و غیره ایران در میان کشورهای منا حائز بدترین رتبهی ممکن بود.
1 .1ـ تحلیل من از بحران اقتصاد سیاسیِ شاه معطوف به چند مولفه است :انبساط و انقباض اقتصادی بر اثر
افزایش شدید قیمت نفت و ارتقای  7برابری درآمد سرانه ،رکود تورمی متعاقب این برهه در کنار عدم توازن
توسعه میان زیرساختهای کلیدی از جمله صنایع مرتبط با مسکن ،حمل و نقل و کلیهی شبکههای مواصالتی،
بنادر و البته عقب ماندهگی نیازهای اولیهی مردم (توسعهی انسانی) مانند بهداشت و درمان و آموزش و حمل و
نقل و غیره!
چنان که دانسته است اولین شوک نفتی در سال  )2755( 2571وارد شد .میدانیم که سهم درآمدهای نفتی در
توسعهی کشور طی سالهای  25۰1تا  ۰5ـ یعنی برنامهی سوم توسعهی شاه ـ نزدیک به  66درصد بود .در
برنامهی چهارم (  )2571 -25۰8این نرخ به  65درصد نزول کرد .چیزی نزدیک به  57درصد تولید ناخالص
ملی .بالغ بر  57درصد دریافتهای ارزی و  77درصد درآمدهای دولت در سال  25۰5از فروش نفت تامین
میشد .در سال  2775 / 2556درآمد نفتی ایران بیش از  ۰7درصد درآمدهای دولتی را ممکن میساخت .در
سال  2768 /25۰5بیش از  77درصد درآمدهای دولت و  57درصد دریافتهای ارزی و  17درصد تولید ناخالص
ملی از فروش نفت تامین می شد .در مهر ماه  2755 /2571قیمت جهانی نفت در بطن یک خیزش شگفتناک
بیش از  6برابر شد .با انفجار بهای جهانی نفت در این سال سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملی به  77درصد
رسید .نکتهی بسیار مهم و حیاتی این است که پیش از آن که امکانات الزم برای جذب این سرمایه هنگفت
فراهم شود این سهم در سال  2575به  57درصد کاهش یافت .در سال  2575تولید نفت ایران چیزی حدود 6
میلیون بشکه در روز بود .در همین دوران است که قیمت نفت از بشکهیی  5دالر به  17دالر رسید...
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نئولیبرالهای وطنی از فوران این درآمد نفتی و به منظور تحلیل موقعیت دولت در ایران و رسیدن به تعلیل
بحران به نتایج جالب و نظریهپردازیهای جالبتری میرسند که در میان دوستان جهانی ایشان نیز هوادارنی
دارد .نظریهی "دولت رانتیهی نفتی" که از سوی کاتوزیان مدون شده از این جمله است .من در کنار دوستان
دیگری بیاساس بودن این نظریه را به وضوح نشان دادهایم .بنگرید بهakhbar-rooz.com :
1 .5ـ تحلیل مانیتاریستی و کینزی! دیگر این که "اقتصاددانان" محترم در متن یک تحلیل مانیتاریستی افزایش
نقدینهگی را عامل اصلی رکود و تورم و بحران دورهی مورد نظر میدانند و به رسم همیشهگی خود کنترل
نقدینهگی را به عنوان راهکار خروج از بحران پیش میکشند .و هیجانانگیزتر این که اولین گام کنترل
نقدینهگی را در تهاجم به معیشت مردم کارگر و انجماد دستمزدها تعریف میکنند .راهکاری آشنا که در حال
حاضر با شدت از سوی دولت روحانی دنبال میشود .شاید در راستای تحقق همین راهکارها بود که دولت
جمشید آموزگار نیز در تالشی نافرجام وارد همین عرصه شد و نه فقط راه به جایی نبرد بلکه به شکلبندی یک
رکود تورمی و انقباض اقتصادی دامن زد .امری که با روی کار آمدن شریف امامی و عقبنشینی تند رژیم و
افزایش دستمزدها تناقض و گیج سری حاکمیت را بیرون انداخت .این فقط شخص شاه نبود که از "آتش زدن
پولها " در دوران شکوفایی سخن میگفت و مدعی میشد اگر یک بار دیگر چنین فرصتی پیش بیاید قدر
پولهایاش را خواهد دانست .نئولیبرالها نیز از "اشتباه شاه" سخنها گفتهاند .برای نمونه بنگرید به مباحث
مندرج در ویژه شمارهی هفتهنامهی "تجارت فردا" ـ ش  76شهریور  71ـ که کلی "اقتصاددان هایکی و
سیاستمدار پوپری ـ از جمله وزیر اقتصادی روحانی ـ را جمع کرده تا "اشتباهات فاحش احمدینژاد را با
محمدرضا پهلوی مقایسه کند" و از این که در دوران شکوفایی "مردم داشتند مثل شیخنشینها پول خرج
میکردند" گالیه فرماید و به حاکمیت توصیه کند اگر به بقای خود میاندیشید از این ولخرجیها پرهیز کنید.
نظریههایی شبیه اقتصاد توسعه ـ که در ایران تحت عنوان "سوسیالیسم" و ضد"نولیبرالیسم" با گرایش
تصریحی و تلویحی به مواضع ضد"امپریالیستی" حزب توده به خورد خلقاهلل داده میشود ـ حتا از جنبههای
ایدهئولوژیک و مذهبی به تحلیل این بحران وارد شده است .مباحثی از این قبیل که از هدایت درآمدهای نفتی
به سوی ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی در عرصهی صنایع و ایجاد توازن میان صنعت شهری و کشاورزی
روستایی دفاع میکند و بدون اذعان یا اشراف به تناقضهای ماهوی شیوهی تولید سرمایهداری به شیوهی
سرمایهگذاری غیرموزون به عنوان دلیل بحران اقتصادی شاه میتازد".
حتی در طول برنامهی پنجم ( )2575 -2571که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود...
میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه ،دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی
و مدرن را افزایش داده بود .در بخشی از طرحهای این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار
بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود .بحرانهای اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و
ناکارآمدی دولت زمینهی سقوط آن را فراهم کرده بود .تورم و کمبود بعضی از اقالم غذایی از تبعات بحران
اقتصادی بود .رشد بیرویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در
شهرها و مهاجرت بیرویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخشهای وسیعی از جامعه را فراهم کرد
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سیاستهای رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بنبست رسیده بود آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به
شهرها به خاطر بیتوجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن
روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصوالت این بخش شد .در نیمه دوم سال
 2576تورم به  ۰7درصد رسید و نرخ رشد صنایع غیرنفتی از  ۰212درصد در سال  2577به  71۰درصد در سال
 2576تنزل یافت".
شکی نیست که در این تحلیل واقعیات مستندی نهفته است .اما مهم ترین اشکال ساختاری چنین برداشتهایی
از تعلیل اقتصادی بحرانِ اقتصاد سیاسی شاه تاکید مبرم بر دو عامل عدمتوازن میان توسعهی شهر و روستا از
یک سو و تعارض سنت مدرنیته از سوی دیگر است .البته نظریهی اقتصاد توسعه همهی مشروعیت و مقبولیت
خود را از همین جا اخذ میکند و اگر بتوان برای آن اعتباری قایل شد بی هیچ شکی باید اعتبار نسبی آن را به
تببینهای دقیق دوست بسیار نازنین من زنده یاد حسین عظیمی ارانی در متن "مدارهای توسعه نیافتهگی"
داد .واقعیت این است که بسیاری از استنتاجات تحقیق دقیق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال کاتوزیان
به استخدام توجیه تعارضهای سنت مدرنیته درآمده و از آن جا به سمت تفسیر نظریهی نئولیبرالی دولت
رانتخوار نفتی شیفت شده است ".آن چه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم
بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد .به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به
علت شهرنشینی که به واسطهی شهرزدگی بود .هنگامی که کشور در آستانه دروازههای تمدن بزرگ قرار داشت
سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 17
درصد بود .در حالی که سهم خدمات  76درصد بود .با این همه حمل و نقل شهری در همه جا و به ویژه تهران
به قدری خراب بود که غیرقابل توصیف است .وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا
وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک .اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضالب کارآمد
بودند .خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک".
(محمدعلی کاتوزیان ( )2551اقتصاد سیاسی ایران ،برگردان م .نفیسی و ک.عزیزی ،تهران :نشر مرکز .ص)515 :
چنان که مالحظه میشود همهی این آمارهای درست برای کاتوزیان در خدمت نقد "شبه مدرنیسم" شاه است.
پنداری اگر شاه به تعبیر کاتوزیان "شبه مدرن" نبود و کامال و مطلقا مدرن از قبیل مثال پادشاه یونان و اسپانیا
بود آب از آب تکان نمیخورد و این ناترازمندیهای اقتصادی نیز در کنف مدرنیزاسیون واقعی حل میشد و هیچ
مشکلی پیش نمیآمد .حاال بحران در جای خود .این که به اعتبار این دستگاه تحلیلی چهگونه میتوان بحران
دههی هفتاد انگلستان و یا همین یونان و اسپانیای مدرن را ارزیابی کرد بر عقل ناقص این قلم دانسته نیست!
کاتوزیان منتقد "پیشرفت نکردن" و "شبه مدرنیسم" شاه است و آن را دلیل بحران و انقالب میداند .آن روی
سکهی چنین تحلیلی امثال شریعتی و آلاحمدِ منتقدِ "مدرنیزاسیون بیرویه" شاه نشستهاند .یکی از انکشاف
ناقص بورژوازی گالیه میکند و دیگری از سقط جنین بورژوازی .یکی از بورژوازی میخواهد رشد کند و متمدن
و مدرن شود تا از "شر" انقالب رهایی یابد و دیگری به بورژوازی میگوید به حجرههای تاریک بازار و "خویشتن
خویش" بازگردد و آموزههای "مقدس سنت" را زیر پا نگذارد .یکی از لندن و اکسفورد به شاه هشدار میدهد و
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دیگری از قم و قاهرهی سید قطب! ظاهر قضیه این است که اولی جامعه را به پیش فرا میخواند و دومی آن را
به پس میکشد اما واقعیت این است که هر دو ارتجاعی هستند و منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به
پای رفت و برگشتهای بورژوازی قربانی میکنند.
1 .۰ـ با وجود فسیل شدن نظریهی "وابستهگی" و با این که از سلطانزاده تا صفایی فراهانی و تا انتشار جزوهی
بسیار معتبر "اسطورهی بورژوازی ملی مترقی" منصور حکمت در مجموع سالها گذشته است و با وجود تهاجمِ
همه سویه و زنجیرگسستهی جهانیسازیهای نئولیبرالی هنوز هم هستند کسانی که زیر علم و کتل
"سوسیالیسم" نقدشان به بورژوازی وطنی از زاویه وارد کردن و وارادت "جنسهای بنجل" صادر میشود .از نظر
این "سوسیالیست"ها اگر تولید ملی چنان شکوفا شود که سود سرمایه به جیب سرمایهدار وطنی ـ سالهاست
به سرمایهدار میگویند "کارآفرین" ـ سرازیر شود همه عاقبت به خیر خواهند شد .در کنار این مبادله باالخره
چند تایی هم شغل ایجاد خواهد شد .حاال نیروی کار ارزان است که است!! تحلیل این جماعت از بحران اقتصاد
سیاسی شاه نیز معطوف به همین عقب ماندهگی تاریخی و البته طبقاتی است" :بورژوازی وابسته و تحت سلطهی
سرمایهداری بین المللی قرار داشت .این طبقه متشکل از  2777خانواده بود ...افزایش واردات به منظور پاسخ به
تقاضای روزافزون ...به عنوان مثال کارخانهی ارج در سال  2576به علت نداشتن پیچ متوقف میشود ...در
روزنامهی رستاخیز در تیرماه  2575آمده است که مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ و جوجهکشی از
خارج وارد میکنیم "...کسانی که از موضع چپ و "سوسیالیست" این ترهات را پخش و پال میکنند از درک
سادهترین مکانیسمهای متناقض و بحرانزای سرمایهداری نیز عاجزند .حتا اگر از این فهم ساده هم ناتوان نباشند
مساله این است که به هر حال برای حمایت از جناح ملی سرمایه و فرستادن کارگران به زیر پرچم بورژوازی
نیکوکار فقط نمیشود تحلیل سیاسی به کار بست .این جاست که پیچ و مهره و پنیر و مرغ و پشمک وارداتی
وارد تحلیل میشود تا ...بله تا از کارگر بخواهد که برای تولید ملی و میهن عزیز جان بدهد! در سالهای اخیر
انتخاب مطالبه محور این "چپ" در عرصهی سیاست روی حزب مشارکت و اتحاد با جریان نهضت آزادی و ملی
مذهبی آببندی شده است .با همین دیدگاه است که "چشمان تمام باز" به روی برنامهی پیوستن به گات بسته
میشود و شیب مالیم خصوصیسازی (انتقال اموال دولتی به افراد وابسته به حکومت) و اجرای عاقالنه و
هوشمندانهی اصل  ۰۰حرکت مدبرانه جا و جار زده میشود.
فصل هفتم .مصاف طبقات ،جنبشها و سازمانها!
در این فصل کوشیدهام مبارزهی طبقاتی در ایرانِ تا مطلع انقالب بهمن را با توجه به صفبندیهای طبقاتی دو
طبقهی اصلی و نمایندهگان سیاسیِ آنان ارزیابی کنم.
5 .2ـ بورژوازی ایران .به نظر نگارنده بورژوازی حاکم و نمایندهگاناش به لحاظ تاریخی و حتا از نظر شخصیت
اخالقیشان ضعیفتر و حقیرتر از آنی بود که بتواند کل بورژوازی ایران را نمایندهگی کند .نویسنده به پژوهشی
معتبر دربارهی خصلتهای طبقهی بورژوازی کشورهای "جهان سوم" برنخورده است و در نتیجه قادر به مقایسه
نیست اما به طور کلی و با توجه به رویکردهای بورژوازی وطنی به جرات میتوان گفت که این طبقه و
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نمایندهگاناش در تمام زمینههای سیاسی و فرهنگی به شدت پست و حقیر بودهاند .بورژوازی پهلوی و
نمایندهگان سیاسیاش یعنی شاه و دربار به مراتب ضعیفتر از آنی بودند که در انتقال موقت قدرت سیاسی به
بخش دیگری از بورژوازی درست و به هنگام عمل کنند .در مورد پهلوی دوم این انتقال دستِ کم در دو برههی
حیاتیِ  18مرداد و انتقال قدرت به مصدق و جبههی ملی و دی  2575و انتقال قدرت به بختیار نشان داد که
این بورژوازی تا کجا سست عنصر و دون است.
تبیین صفبندی اعضا و سازمانهای متشکل در جنبش ملی اسالمی پیش و پس از انقالب از مهمترین
مولفههای مرتبط با انقالب بهمن و دغدغههای چپ سوسیالیست است .به گمان من بورژوازی لیبرال ایران و دو
سازمان شناخته شدهی آن یعنی جبههی ملی و نهضت آزادی به لحاظ تاریخی و سنتهای سیاسی به شدت
ضعیف و میانمایه بودهاند و هرگز نه روحیهی عظمتطلبی داشتند و نه اشتهایی برای کسب قدرت سیاسی و
ایفای نقش تاریخی خود .بورژوازی لیبرال ایران در هیچ عرصهیی قابل مقایسه با بورژوازی لیبرال اروپای غربی
نیست .تمام انتقاد این بورژوازی به شاه در حیطهی عمل به قانون اساسی بود" .شاه به جای حکومت فقط
سلطنت کند" و "شاه کمی جمعتر بنشیند تا ما نیز بنشینیم ".این بورژوازی برخالف لیبرالهای اروپا هرگز روی
خوش به انقالب نشان نداد و در نتیجه گذار از دوران فئودالیسم به بورژوازی در ایران به شکلی محقر و باسمهیی
و بدون تحوالت عمیق اجتماعی صورت بست.
"ما باران میخواستیم سیل آمد ".این کل مانیفست بورژوازی لیبرال ایران در مورد انقالب است که از زبان
بازرگان بیان شده است .در این فصل تالش کردهام سیر تطور این بورژوازی را از مشروطه تا دوران کنونی ترسیم
کنم و نشان بدهم که این بورژوازی چگونه در ایفای مسوولیتهای تاریخی و طبقاتی خود زبون بوده است .نشان
بدهم که چگونه در جنبش مشروطیت متزلزل بود و به روحانیون کولی میداد و نمایندهگان شاخصاش در
مواجهه با مذهب و حوزههای علمیه به شدت احساس حقارت میکردند .نشان بدهم که چگونه در حوادث تلخ
منجر به کودتای  18مرداد با کاشانی و شاه مماشات کردند .نشان بدهم که چگونه بعد از انقالب بهمن  75جاده
صاف کن روحانیون شدند .نشان بدهم که چگونه کاتالیزور انتقال قدرت از دستگاه بوروکراتیک شاه به حوزههای
علمیه شدند .نشان بدهم که چگونه هرگز سکوالر نبودند .نشان بدهم که چگونه همیشه ضد چپ بودند و
هستند .و نشان بدهم که چرا اینک نیز بعد از سه دهه و نیم هنوز در برابر قدرت حاکم احساس حقارت میکنند
و نشان بدهم که چگونه و چرا ائتالف سیاسی سوسیالیستها با لیبرالها هرگز ممکن نبوده است و نیست .نشان
بدهم که چرا در حوزهی اقتصادی و بخش خصوصی نیز این بورژوازی همیشه الغر بوده است و برخالف متحد
مقطعیاش یعنی بورژوازی مذهبی پشتوانهی اقتصادی محکمی نه در بازار و نه در کارگاههای کوچک نداشته و
بعد از انقالب نیز این عرصه را به حوزهی علمیه و موتلفه باخته است.
5 .1ـ طبقهی کارگر! در این فصل به تفصیل از موقعیت و جایگاه تاریخی طبقهی کارگر ایران سخن گفتهام.
کوشیدهام با آمار و فاکت نشان دهم که برخالف گرایشهای طبقه متوسطی هم در برههی انقالب و در دوران ما
طبقهی کارگر به لحاظ کمی و کیفی تنها طبقهیی بوده است که یارای همآوردی با بورژوازی حاکم را داشته
است .به استناد آمار نشان دادهام که در مقطع تدوین این مجموعه طبقهی کارگر ایران با احتساب جمعیت

65

خانوار و کارگران بیکار جمعیتی بالغ بر  75میلیون را ـ از  57میلیون ـ تشکیل داده است .نشان دادهام که
برخالف تحلیلهای ذهنی موجود این طبقه در مطلع انقالب بهمن به رسالت تاریخی خود به مطلوبترین و
شرافتمندانهترین شکل ممکن عمل کرده است .در سال  2577و در شرایطی که همهی ابزار سرکوب شاه فعال
بود؛ کارگران شرکت نفت رژیم را به عقب راندند و سندیکای خود را تاسیس کردند .این سندیکا نقش مهمی در
سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری ایفا کرد .همین کارگران در خرداد  75در تهران به تشکیل کمیتههای
مخفی اعتصاب در پاالیشگاه نفت اقدام کردند .همهی این تشکلسازیها در حالی صورت میگرفت که هنوز
خبری از اعتراضات خیابانی نبود .در  25تیر همان سال کارگران طی نامهی بسیار مهمی دولت را با طرح 55
رشته مطالبات اقتصادی رادیکال به چالش کشیدند .نخستین اعتصاب کارگری (هفتهی اول شهریور) رژیم را
ناگزیر از تجدیدنظر در قانون کار و افزایش دستمزد و مزایا و مرخصی و حق بازنشستهگی کرد .در مورد ابعاد
مختلف اعتصاب کارگران شرکت نفت و نقش آن در انقالب بهمن و پروسهی شکلبندی شعار بسیار مهم "کارگر
نفت ما ـ رهبر سرسخت ما" زنده یاد یداهلل خسروشاهی نکات بسیار ارزندهیی گفته است.
5 .5ـ ملزومات پیروزی طبقهی کارگر! من برای آن که به یک جمعبندی فشرده از ملزومات پیروزی طبقهی
کارگر وارد شوم الجرم به یک پروسهی اجمالی از روند کلی وقایع اتفاقیه وارد میشوم .برای مردم ایران 25
شهریور یک سرفصل خونین و تاریخی در روند انقالب بهمن است .روزی که با کشتار میدان ژاله آغاز شده است.
این روز تاریخی اما یک سرفصل بسیار مهم را نیز در خود جای داده است .هم زمان با اعالم حکومت نظامی و به
رگبار بستن مردم معترض در میدان ژاله  ،حدود  177نفر از کارگران شرکت نفت تهران به همراه اعضای
خانوادهی خود در برابر پاالیشگاه با برپایی چادر دست به اعتراض زدند .دو روز بعد نیروهای دولتی به این تجمع
یورش بردند و در نتیجه کارگران وارد مرحلهی اعتصاب شدند .در نخستین هفتهی مهر  75و به موازات گسترش
تظاهرات تودهیی به شهرهای مختلف اعتصاب کارگران پاالیشگاه تهران با پیوستن کارمندان قدیمی دامنهی
وسیعتری گرفت .رژیم در تقابل با کارگران اعتصابی به سوی آنان شلیک کرد و گروهی کشته و زخمی شدند .به
دنبال این درگیریها کارگران خوزستان نیز به اعتصاب پیوستند و انقالب وارد مرحلهی سرنوشتسازی شد .در
همان نیمهی نخست مهر پاالیشگاه آبادان به یک اعتصاب سراسری فرو رفت و نیروهای ارتش آن جا را اشغال
کردند .در این برهه اگرچه میان کارگران آبادان و تهران از طریق سندیکا ارتباط منسجمی برقرار بود اما باید
دانست که به دلیل فقدان تشکل سراسری تودهیی کارگران اعتصابی نفت با سایر خواهران و برادران هم طبقهیی
خود ارتباط نداشتند .در همین برهه است که رژیم با بستن صندوق مالی سندیکا گلوی اعتصاب را میگیرد و
کارگران را تحت فشار میگذارد .کارگران برای ادامهی اعتصاب به پول نیاز دارند .تبعا به جاهای مختلف مراجعه
میکنند .یکی از این جاها دانشگاه بود که گویا با کمکی در حدود دو میلیون تومان نتوانسته به نیازهای اعتصاب
پاسخ مقتضی دهد .جای دیگر دفتر آیتاهلل طالقانی بود .از این مرحله به بعد و از طریق طالقانی است که
کارگران به بازار و افراد ملی اسالمی وصل میشوند .ماحصل این ارتباط پیوستن حاجی عراقی و چند فعال
اسالمی به کمیتهی اعتصاب است .به دنبال این فرایند آقایان رفسنجانی و بازرگان و صباغیان نیز وارد میشوند و
عمال رهبری اعتصاب را به دست میگیرند .همزمان با گسترش اعتراضات خیابانی و پیوند اعتصاب کارگران نفت
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خوزستان به کارگران تهران در اواسط آبان ماه ،سرمایهداران اسالمی بازار با کومکهای مالی "سخاوتمندانه"
نبض اعتصاب را میگیرند و سوار جنبش میشوند .در تاریخ  57دی ماه کمیتهیی برای هماهنگی اعتصاب
تشکیل میشود .اعضای این کمیته عبارتند از آقایان رفسنجانی ،بازرگان ،باهنر ،معینفر و سحابی .مهار اعتصاب
و توصیه به کارگران برای بازگشت به کار و سایر اتفاقاتی که در این برهه شکل بسته است به وضوح موید نیاز
مبرم و حیاتی جنبش کارگری به صندوقهای مالی مستقل و متکی به نیروی خود کارگران است .عالوهبر
ضرورت تشکل سراسری تودهیی و صندوقهای مالی ،فقدان ستاد رزمندهیی که بتواند به محلی برای تجمع و
تمرکز و تعرض به قدرت سیاسی تبدیل شود از ضعفهای اساسی طبقه در برههی انقالب بهمن است .نگفته
پیداست که این ستاد رزمنده همان حزب سیاسی و انقالبی کارگری است .شوراهای کارگری که در بطن انقالب
تشکیل شدند و با یورش ضدانقالب به تدریج از بین رفتند به تنهایی قادر نیستند به مهمترین مسالهی انقالب
پاسخ گویند .این مساله همان کسب قدرت سیاسی است.
5 .۰ـ در این بخش به استناد نشریات سازمانی و اسناد و مدارک موجود به ارزیابی مواضع سازمانهای سیاسی
چپ و راست در مطلع انقالب بهمن تا خرداد  67پرداختهام .حزب توده ،سازمان چریکهای فدایی خلق (اکثریت
و اقلیت) ،سازمان پیکار و رزمندگان و کومهله در کنار اتحاد مبارزان کمونیست به همراه چند سازمان دیگر از
جمله وحدت کمونیستی و اتحادیهی کمونیستها مورد توجه و نقد و بررسی قرار گرفتهاند .همچنین در جبههی
دیگر به تحلیل مواضع و فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ،آرمان مستضعفین ،جاما ،نهضت آزادی ،جبههی
ملی و حزب دموکرات کردستان وارد شدهام .درمتن این نقدها به تفصیل از چیستی و چرایی ناکام ماندن چپ و
راستِ لیبرال در کسب قدرت سیاسی سخن گفتهام و دالئل عروج و موفقیت جریان اسالمی را تشریح کردهام.
فصل هشتم .خاطرات خطیر!
من فن داستاننویسی نمیدانم به درستی .با این حال داستانگونهیی از این قلم منتشر شده است به اسم
"پرستو در باد" .در ژانر رئالیسم سوسیالیستی .گونهیی واقعهنگاری تاریخی .بیکم و کاست و با شخصیتهای
یکسره واقعی .در مقالهی مبسوط "تبار خونین گلها" ـ مندرج در مجلهی آرش ،ش  278 :ـ دلیل نوشتن این
داستان را شرح دادهام و گفتهام که روزی روزگاری زنده یاد ناصر ایجادی (مدیر انتشارات قصیدهسرا از فعاالن
بسیار شریف جریان ملی مذهبی و ناشر دو کتاب من) متن تایپ شدهی داستانی را به من سپرد تحت عنوان
"ایمپاالی سرخ" .نوشتهی بنفشهی حجازی .و از من خواست که به دقت بخوانم و حاشیهیی بنویسم .داستانی از
قرار واقعی و با شخصیتهای واقعی .کل هدف خانم حجازی از نوشتن این رمان بیکم و کاست زدن پنبهی
کمونیستهای فدایی بوده است .در این اثر چنان چهرهی خوفناک و خشنی از حمید مومنی و حمید اشرف و
سایر فداییان ترسیم شده است ،پنداری با جماعتی الت و شرور مواجه هستیم .باری من به اندازهی دانش اندک
خود در زمینهی ارزیابی از جنبش فدایی نکاتی در حاشیهی داستان مکتوب کردم و در گفتوگو با خانم حجازی
نیز به جعل واقعیات تاریخیِ سازمان فداییان از جانب او اعتراض کردم .ایشان نقد من را برنتافت و همچون
همهی لیبرالها آن را استالینی خواند و گفت "چشم انتظار نقدی است که درست و حسابی مشت و مالش
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بدهد؟" باری کتاب خانم حجازی پس از یک رفت و برگشت سرانجام مجوز گرفت و منتشر شد .در پاسخ به آن
داستان ترجیح دادم داستانی واقعی بنویسم و ضمن تدوین گوشههایی از خاطرات دوران انقالب بهمن به
آرمانهای جنبش فدایی نیز اشاره کنم .این آرمانها از زبان پرستو (نام مستعار) فرهودی خواهر زندهیاد فدایی
احمد فرهودی از شهدای سیاهکل بیان شده است .پرستو مدتها دوست نزدیک من بود و با او و در کنار او
خاطراتی داشتهام که مگو و مپرس .پیش از انقالب تا اواسط زمستان  ...75پرستو یک سمپات واقعی جنبش
فدایی بود و من کوشیدهام از زبان او و تا جایی که میسر بوده و موقعیت من اجازه میداده است نکاتی را در
خصوص بحثهای رایج آن دوران و البته نقش زنان فدایی در خانههای تیمی و عشق و دل دادهگی مطرح کنم.
کوشیدهام پوچ و مهمل بودن اساس داستان ضدکمونیستی بنفشه حجازی را با زبان واقعی داستان نشان دهم.
بدون مبالغه .باری داستان "پرستو در باد" از شب  12بهمن  75آغاز میشود .شبی که من ـ جوانی  27ساله و
به قول شاملو تربچهیی قاتیِ میوهها ـ به همراه چند رفیقی که در یک شبهمحفل مائوئیستی فعالیتی در حد
کتابخوانی و پخش نشریه داشتیم ،در مقابل پادگان جمشیدیه بودیم .مسلح به یک رولور اوراق! حوادث آن شب
و روزان و شبان بعدی در پادگان جمشیدیه به شکلی بسیار کلی در کتاب آمده است .هم از این رو که کتاب
برای کسب مجوز و چاپ در ایران نوشته شده بود و الجرم خودسانسوریِ ویژهیی را به نویسنده تحمیل میکرد.
با این حال کتاب مجوز نگرفت و ممنوع شد (سال  )2587و به همان شیوه و محتوا از سوی دوستان بسیار
نازنینی در انتشارات آلفا بت ماکسیمای استکهلم منتشر شد .دستشان خوش باد.
باری پادگان جمشیدیه یا دژبان مرکز یک پادگان نظامی عادی و معمولی نبود .از در جنوبی که وارد میشدی،
دویست متر بعد دست چپ زندانی قرار داشت که بسیاری از شخصیتهای شناخته شدهی سیاسی مغضوب شاه
آنجا محبوس بودند .از جمله هویدا و نصیری و داریوش همایون و نیکپی و ولیان ...و ما بدون هرگونه شناخت
پیشینی و صرفا برحسب تصادف ـ رفته بودیم بیمارستان هزار تختخوابی برای کومک به مجروحان ـ دم در
پادگان سبز شده بودیم .کمی تا حدودی تصادفی! حوادث شب نخست و نحوهی دستگیری ارتشبد نصیری ـ
رئیس ساواک ـ را در بخش نخست کتاب "پرستو در باد" تا آن جا که ممکن بوده است ،نوشتهام .شب اول و
دوم اسالم کاظمیه با ما بود .از روز سوم ول کرد و رفت .بدون هیچ توضیحی نیامد .پنج شش روز بعد ابوذر
ورداسبی ،ابراهیم نامی از بچههای مجاهدین را جای خود معرفی کرد و گفت میخواهد برود دنبال یک
ماموریت .روز سوم بود که اوضاع فرق کرد .جوانی حدودا بیست و یکی دو ساله ،قد کوتاه ،صورتی استخوانی و
خشن ،ریش کادر شده ،چهار شانه ،اخمو ،چشم و ابرو مشکی و موهای پر سر و کلهاش پیدا شد .نزدیک ظهر
بود .با وجودی که پادگان بدون مقاومت تسلیم شده بود اما ما سه چهار نفر بودیم که خود را فاتح پادگان
میدانستیم و بچههایی که بعدا به ما ملحق شده بودند را برای حفظ جاهای مختلف پادگان تقسیم میکردیم و
برای خود نقش فرماندهی قائل بودیم! روز سوم بود که آن جوان آمد!
"من فرهاد هستم .از طرف امام خمینی حکم فرماندهی پادگان را دارم .همه شما باید از دستورات من تبعیت
کنید"...
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یک کلت کالیبر چهل و پنج بسته بود .و بدینسان فرهاد شد فرمانده و مناسبات تازهیی آغاز شد .این که فرهاد
چگونه به آیتاهلل وصل شده بود هرگز بر من دانسته نیامد .با این که شبانههای بسیاری تا دیر هنگام با او گپ
میزدم و از همه سو سخنی به میان میآمد اما نحوهی نزدیکی او به آیتاهلل بر من معلوم نشد .خودش نیز
هیچگاه وارد این مقوله نشد .قدر مسلم این که او تا آن جا به آیتاهلل نزدیک بود که میتوانست بدون قرار قبلی
و حتا با کلت نزد ایشان برود .دربارهی حوادث اسفند  75و فروردین و اردیبهشت  78یعنی سه ماهی که با
فرهاد کار کردیم و هدفمان معطوف به دستگیری فرماندهان شناخته شدهی پادگان دژبان مرکز بود ـ به عنوان
اسناد و خاطرات دوران انقالب ـ فعال حرفی برای گفتن ندارم .گفتناش زبان را میسوزاند و نگفتناش جان را و
تلفیق گفتن و نگفتناش مغز استخوان را .شاید روزی دیگر .شاید روزی که این مجموعه چاپ شود .اما فیالجمله
میخواهم به رئوس نکاتی که در این رابطه مد نظرم هست اشاره کنم.
نحوهی شکستن گاو صندوق هویدا ،استقرار در بهداری زندان ،آموزش نظامی بچهها توسط فرهاد در میدان تیر
چیتگر ،بغض و کینهی فرهاد نسبت به سرهنگ حسنزاده (رئیس زندان و فرستندهی خیلی از زندانیان سیاسی
به میدان اعدام از جمله زندهیاد گلسرخی) ،چاپ کردن یک سری کارت شناسایی به ابتکار فرهاد ،خاطرات فرهاد
از دوران سربازی نیمه کارهاش و این که مدعی بود تیمسار نصیری شخصا حکم تیر او را صادر کرده ،یادگاری
فرهاد از آن دوران که یک مگسک تیربار کالیبر پنجاه بود اگر اشتباه نکنم و فرهاد همیشه مانند مهرهی مار آن
را در جیب خود داشت ،گم و گور شدنهای بیخبر فرهاد که گاه دو سه روز طول میکشید ،ماجراهای
دستگیری مجتبا طالقانی توسط تیم محمد غرضی ،مالقات شبانه با آیتاهلل طالقانی ،نحوهی مناسبات با سرهنگ
عزیزاهلل امیر رحیمی .و این سرهنگ امیر رحیمی که گویا نخستین تیمسار بعد از انقالب نیز بود حکایتی دارد
که خود موضوع داستانی است و من در کتاب پرستو در باد به گوشههایی از آن اشاره کردهام .یار غار و همبازی
شاه و در عین حال بعدها وکیل مدافع زندانیان نهضت آزادی بعد از کودتا ،روابط بسیار نزدیک و صمیمی با
آیتاهلل طالقانی ...نقش امیر رحیمی در ماجرای آزادی مجتبا طالقانی و تعرض به باند محمد غرضی بسیار جالب
بود .امیر رحیمی اوائل اسفند  75به عنوان فرماندهی نظامی پادگان جمشیدیه آمد و سعی داشت از طریق جذب
افسران میانه نظم و نسق متالشی شدهی پادگان را احیا کند .یک نظامی خشک و مطیع مطلق آیتاهلل طالقانی!
باری گرفتن احکام دستگیری فرماندههان ارشد پادگان که به تدریج به برخی افسران شناخته شدهی ساواک
تعمیم یافت از سوی فرهاد هدایت میشد .کال فرهاد با دادستان وقت انقالب یعنی آقای هادوی رابطهی بسیار
خوبی داشت و هر نامی را که میداد و تقاضای حکم دستگیری میکرد بالفاصله حکم صادر میشد .فرد دیگری
در زندان قصر بود به اسم قاضی علوی که به شدت به سازمان مجاهدین سمپاتی داشت و مرتب از حنیفنژاد
فاکت میآورد ،او نیز به فرهاد نزدیک بود و قاضی بخش نظامیانِ ساواکی زندان بود اگر اشتباه نکنم! ماجرای
دستگیری مجید امیدی و برادرش که گویا از فرماندهان ارشد رکن سوم ساواک بودند در اواخر اسفند ماه در
خیابانی روبهروی حسینیهی ارشاد و تماس گرفتن آنان با ابراهیم یزدی در همان شب و دخالت یزدی برای
آزادی آنان و مقاومت فرهاد و مشاجرهی تلفنی خود حکایتی است! از اواسط اردیبهشت  78فشار تیمسار امیر
رحیمی برای خروج ما از پادگان بیشتر شد .او و سایر افسران شاهنشاهی که با سالم و صلوات به کار بازگشته
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بودند تحمل "بینظمی یک سری اوباش بیسر و پای جوان که تازه بعضیاشون هم کمونیست بودند را نداشتند"
این تکیه کالم امیر رحیمی بود .مالقات با یداهلل سحابی در نیمهی خرداد  78به ابتکار فرهاد و تحویل دادن
پادگان به امیررحیمی ...آخرین مالقات با فرهاد به شکل مبهمی در خاطرم مانده است .هنوز بیست سالام نشده
بود .از کل عرصهی سیاست فقط با چند مقوله در حوزهی تضادهای مائو آشنا بودم و بس .آخرین روزهای
اردیبهشت  78بود و تهران به شدت گرم بود .به خاطر دارم که بحث ما حول و حوش ارتش بود .من متاثر از
چند اعالمیه و شبنامه و روزنامه به شدت فکر میکردم که ارتش در جبههی ضد خلق است و تنها راه ادامهی
انقالب انحالل ارتش است و فرهاد از شرایط ویژهیی با احتیاط و دربسته حرف میزد که وجود ارتش منظم حتا
با حضور فرماندهان میانی دوران شاه را ضروری میکرد .خوب به خاطرم هست که بیشترین استناد فرهاد به
حوادث ترکمن صحرا و البته کردستان بود .مهاباد و سنندج و ...ابتدای خیابان زنجان نرسیده به چهارراه
پپسیکوال ایستاده بودیم .وقتی فهمید میخوام برم دنبال کار و بار خودم ،خیلی خونسرد گفت " تا باز شدن
دانشگاهها بیا برو وزارت کشور کار کن .با صباغیان صحبت میکنم "...چیزی تو این مایهها .نمیدانم منظورش
کدام صباغیان بود .چون یک دوست نزدیک دیگر هم داشت به همین نام که در دادستانی فعال بود و بعدها
شنیدم که در قتل رهبران ترکمن دخالت مستقیم داشته است .گفتم " نه و میخوام برم سربازی "....که
خونسردانه شانهیی باال انداخت و دست داد و رفت ...راهمان جدا شد و دیگر هرگز او را ندیدم و هیچ خبری از او
نداشتم تا ...همین چندی پیش نیز به راستی نمیدانستم که فرهاد پادگان جمشیدیه همان ابوالقاسم مصباحی
مرموز و پیچیدهی سوپر ارشد امنیتی است .حتا دو سال پیش نیز زمانی که به مناسبت انقالب بهمن مصاحبه
یی مفصل با آرش کمانگر عزیز انجام دادم ،هنوز نمیدانستم و از ماجرا اطالع نداشتم و در پاسخ به سوالی که
میپرسید " :شب پیروزی انقالب کجا بودی؟" فقط به کلیات خاطرهی حمله به پادگان جمشیدیه و تسخیر آن
اشاره کردم....
باری خرداد  2578و تا یکی دو سال بعد هنوز بخشی از افراد و اعضا و سمپاتهای چپ و رادیکال و مترقی در
کمیته و برخی سازمانهای دیگر فعال بودند .با نزدیک شدن به اوائل  2567است که این نیروها کال از بدنهی
حکومت بیرون رانده میشوند .من اما با روحیهی خاصی که داشتم و مستقل از نقدها و انتقاداتی که به رویکرد
عجیب دادستانی وقت داشتم در همان میانههای خرداد  78حساب و کتاب خود را جدا کردم و بی که بار و
بندیلی برای بستن داشته باشم راه خود گرفتم.
این زبان دل افسردهگان است
نه زبان پی نام خیزان
گوی در دل نگیرد کساش هیچ
ما که در این جهانیم سوزان
2
راه خود را بگیریم دنبال.
2ـ بخشی از شعر "افسانه"ی نیما یوشیج.
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یکی دو ماه تیر و مرداد  78را در تهران و جلوی دانشگاه به اتفاق یکی از بچه محلهای سابق بساط کتاب پهن
کردیم و زدیم و خوردیم تا این که یکی از بامدادان شهریور رفیقی که در اتوبوس کنارم نشسته بود سقلمهیی به
پهلویم زد و گفت:
"چقدر میخوابی! رسیدیم!"
رسیده بودیم به سنندج!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بعد از تحریر (بذل و بخشش سازمان تامین اجتماعی!!)
حاال و پس از سی و هفت هشت سال وقتی به آن حوادث برمیگردم تازه میفهمم که از قرار من و نسل من
همان دایناسورهای در حال انقراضی هستیم که روزگارمان سپری شده است و بی آن که حتا یک سنت پول و
یک سانت زمین از قدرت حاکم به ارث برده باشیم ،با وجود هر سابقهیی و هر زیگزاگی در فقر مطلق زندهگی
میکنیم .و اگرچه به تعبیر رفیقمان الف .بامداد:
دریغا که فقر /چه به آسانی /احتضار فضیلت است...
هرگز فضیلت و شرافت خود را به لقمه نانی تاخت نزدهایم .و چنین است که بعد از نزدیک به چهار دهه کار و
تالش و زحمت به تازهگی سازمان تامین اجتماعی متعاقب تالشهای فراوان یک نازنین اینجانب را که محمد
قراگوزلو باشم به عنوان "مستمری بگیر" خود به رسمیت شناخته است با دستمزد ماهانه  821هزار تومان و
خردهیی در ماه! رندی از رفقا میگفت "اگر با فرهاد رفته بودی حاال در متن حقوقها و پاداشهای نجومی
همین مبلغ را میگرفتی منتها با سه تا صفر ناقابل بیشتر .چیزی تو مایههای  777میلیون تومان پاداش جناب
جهانگیریِ معاون اولِ محترم!" چه خوب!
بیدرنگ پس از این حاتمبخشیِ هشتصد و دوزاده هزار تومانیِ نظام حاکم و سازمان تامین اجتماعیاش به یاد
آن شعر معروف فروغ افتادم که میگفت:
فاتح شدم /خود را به ثبت رساندم /خود را به نامی در یک شناسنامه مبدل کردم...
از این به بعد و زمانی که میخواهم در جمع رفقای کارگرم به تبیین و تحلیل دستمزد بپردازم مطلقا نگرانی
ندارم که یکی " برادر گمنام" عتاب کند که "به تو چه؟" چرا که حاال من یک "مستمری بگیر" شناخته شدهی
سازمان تامین اجتماعی هستم که سی سال تمام حق بیمه پرداخته است! پس زنده باد  821صادره از پایتخت
که قرار است با احتساب تورم  8درصدی "حقوق"اش نزدیک  777هزار تومان شود .نزدیک یک میلیونر!
باری سخن دراز شد /وین زخم دردناک را /خونابه باز شد...
پایان
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