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  درآمد
در . شد يش طراحين مجموعه مقاالت شش سال پيا ياصل يزنم مبنا ين مگما      
شد و رفت  يد و کتابين متن گرد گرديج ايبه تدر. ادداشت انقالب بهمنين يم يس

 ينگ در هوا مانده است براطور ل نيجه هميشود و نشد و در نت" ارشاد" يکه کم
از انقالب  يليو تعل يليتحل يتيو روا يکل يرينک بر آن هستم تا تصويا. خودش

 يد چندانيدانم که ام يم. از آن کتاب ييها با اشاره به بخش. به دست دهم ۵۷بهمن 
 يادآوريک ياما . يط موجود و تا اطالع ثانويکم با شرا دست. ستيبه انتشار آن ن

ش از آن يها ينسل ست و نگارنده و همين ۵۷مناسبت با انقالب بهمن  يکه ب يخيتار
 ينيشيپ يرا با روزها يديجلد سف يها کتابـ که مگو و مپرس  ـارند ها د خاطره

من البته به . تر به معجزه مانسته بود شيها پ کند که انتشار آن يم يانقالب تداع
  ! يط انقالبيکند شرا يمعجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که نم

ت که انقالب بهمن ن اسيمن ا ي ن سلسله مباحث فرض اثبات شدهيدر ا يبار      
و به تبع  ياسيبه سمت بحران س ياقتصاد ي ک بحران همه جانبهيفت ياز ش يناش

 يجامعه پاسخ ياصل ي و در ادامه چون دو طبقه بود يط انقالبيشرا يريگ آن شکل
د که توانست به لحاظ يچرخ يشيدرخور به حل بحران نداشتند به سمت گرا

 يستيتاليک بحران کاپيبه ملزومات  يا منطقه و يط جهانيو با توجه به شرا يخيتار
که  ـرا  يسرکوب دولت يها ر دستگاهيارتش و سا. بدهد يستيتاليپاسخ مناسب کاپ

 ياسيگان س  هنديا کند و به کمک نماياح ـ  امده بوديها برن انقالب از پس انهدام آن
ک يبوروکرات نظم و نسق ـ   يو نهضت آزاد يجمله جبهه مل از ـ   براليل يبورژواز

ان يحضور معنادار صباغ. ه انقالب به کار بندديد کرده و عليم و بازتوليگذشته را ترم
داهللا يبازرگان و  يمهد يدر دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقال يو سنجاب

 يريوز انقالب تا نخست يها از دادگاه يزديم يابراه ي دهيچيت پيو فعال يسحاب
ن قلم با توجه به بحران ياز نظر ا. دارد يمفهوم استدالل يخيش از چند فاکت تاريب



و افول  يدموکراس اليو با توجه به شکست سوس يالديم ۷۰دهه  ياقتصاد
وه يو با توجه به عروج ش )نيو چ ياعم از شورو( بلوک شرق يدولت يدار هيسرما
تنها ) کاگويش ـ   نيو(دمن يفر ـ   کيبر بستر مکتب ها يدار هيد سرمايد توليجد

کردن  ياتيتوانست در عمل يم يستيتاليک بحران کاپيبه  يستيتاليپاسخ کاپ
نک و يا. ف شده باشديبرال تعرينئول ياسيو اقتصاد س ياقتصاد يها استيس
 يران به سويا ياسيو شتاب اقتصاد س ۵۷وشش سال پس از انقالب بهمن  يس

 يپا يوقت. ل استيتحل از ازين يمن ب ي هياثبات فرض ،يل ساختاريتعد يها برنامه
 يها شمارش دندان ينيت عيفاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش را به واقع

که در  جا آنن همه و از يبا ا. خواند يب فراميوان نجين حياسب با حضور خود ا
ل يرامون تحلينامربوط پ يتا حدود يکم يها ليگذشته انواع و اقسام تحل يها سال
 يکه وخامت اوضاع اقتصاد جا آنده؛ از يد انبوه رسيبه تولران يل انقالب ايو تعل

طلبان و  از سلطنت يريجماعت کث ،يو فرد ياجتماع يها يد آزاديمردم و تحد
ش چپ را به يپ ي خواهان تا چند دهه يطلبان و البته جمهور ها و اصالح براليل

 اد هندوستاني ياريل بسيان فين ميکه در ا جا آننکوهش انقالب واداشته است؛ از 
از اقتدار و وسعت ـ  يباستان يها کرده و انواع و اقسام نحله يباشکوه شاهنشاه

ج شده يبرتر را ي رسانه ي به پشتوانه... ش ووان تا حقوق بشر کورين هخامنشيسرزم
و  يمال يها تيز به حمايمهاجر ن ييکايکه حتا فالن فعال سند جا آناست؛ از 

که در  جا آنخوش کرده است؛ از  دل ياه سلطنتيس يهاسم و باندياليامپر ييايمد
 يصور ينارهايک سميگذار دموکرات يهاکار راهه به يخشونت انقالب و توص ينف
فکران و  روشن يکه در موارد متعدد جا آنبرپا شده است؛ از " وحدت چپ"

در روند سقوط سلطنت و  ياسالمـ  يان مليبا جر يچپ به همدست يها سازمان
از (ن بحث داغ همه جا يشوند و شگفتا که ا يمتهم م يط کنونين به شرادامن زد

بر آن شدم تا .... که جا آنشود؛ از  يده ميشن )ييو نانوا يتا تاکس" من و تو" يو يت



را به صورت چند مقاله منتشر  ۵۷رامون انقالب بهمن يل خود پياز تحل يا فشرده
رنده کمک خواهد کرد تا در ن مباحث به نگايداست که نقد اينگفته پ. کنم
به حال  تري بيشو فکر " رديگ ياريع"را  ياسيس يش کتاب خود نقدهايرايبازو

  !داران کند صومعه
  
  

  ۱۳۹۶تابستان  -  محمد قراگوزلو
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  اش به احترام کرامت دانشيان و خانواده
  

   فرضيه و فاکت. ۱
  

  کليات
 ۱۳۵۲بود که از سال  يمرمست يها ک سلسله چالشيند يبرآ ۵۷انقالب بهمن       

دوم را گرفت و از  يت پهلويبان حاکميمت نفت گريد قيش شديو متعاقب افزا
ت ينيران عيا ياسيدر اقتصاد س يستيتاليق کاپيک بحران عميبه صورت  ۱۳۵۵سال 

توانست  ين بحران در مقاطع مختلف ميران در پاسخ به ايا يبورژواز. افتي
ها اگر قدرت  دولت ييجا د در جابهيالمثل شا يف .مختلف داشته باشد يهاکار راه
شد امکان رفرم در اوضاع  يمنتقل م يا نهضت آزادي يدا به جبهه ملياز هو ياسيس

 يساز ياقدامات معطوف به مل يسر کيد يحتا شا. بود يمحتمل م ياسيس ياقتصاد
ن و حل مشکل رو به وخامت مسکن و ييپابه ع ثروت رو يع بزرگ و توزيصنا
 هدا رايتوانست در اواخر دولت هو يمزد و بهداشت و آموزش و حمل و نقل مدست

 يانيکه در سطر پا طور هماناما . ن کنديسلطنت را تضم ي ببرد و ادامه ييبه جا
د درباره انحطاط يبه تاک" ييبورژوا يدموکراس"بخش سوم سلسله مقاالت 

تواند به  يع و احوال نمکه اوضا يط بحران و زمانينوشتم در شرا يسم روسيونيزيرو
د سرعت قطار يجز تشد يگريد يدست بردن به رفرم معنا ،ابديروال سابق ادامه 

  . ندارد يا فروپاشيانقالب 
 يران از توان بورژوازيا ياسيدر پاسخ به بحران اقتصاد س يستيتاليکاپ کار راه      

زه کردن يبراليولهمان نئ کار راهن يا. که خواهم نوشت يليحاکم خارج بود به دال
 يها استيبرو برگرد س يب يها در واقع و به اعتبار فاکت. ران بوديا ياسياقتصاد س



۲ 

 ۱۹۷۳سپتامبر  ۱۱ ين کودتايدان خونيکاگو در ميکه از درون مکتب ش يبرالينئول
و  يشورو يالملل نيو ب يا د خورده بود، به موازات افول قدرت منطقهيکل يليش

 يبرا يجهان يدار هيگان سرما سم به عنوان تنها پاسخ نخبهيتاچرـ سم يگانيعروج ر
 يها اگرچه دولت. در دستور کار قرار داشت ياقتصاد يها کنترل و انتقال بحران

 يخيتار يها م مبارزات طبقه کارگر اروپا بودند اما تمام فاکتيورد مستقارفاه دست
و  يبورژواز ينينش ل مهم عقبياز دال يکيز هست که ين مدعا نيد صحت ايمو

 ياردوگاه. بود يوجود اردوگاه شورو ،يتيحماو  يستيبريل يها استين به سيتمک
را حذف و آموزش و مسکن و بهداشت و درمان و حمل و نقل را  کاري بيکه 
. نباشد ييک الگو مد نظر کارگران اروپايتوانست به عنوان  يگان کرده بود، نميرا

م يو سه ياجتماع يها مهيد که بيگو يز مين يوست که حتا رضا پهليهوده نيچندان ب
در . بود يدر دوران پدرم به خاطر وجود شورو.... ديشدن در سود کارخانه و سوبس

واقع  يبه هر جهت در معرض رکود و فروپاش يو بارين آلترناتيکه ا يجه زمانينت
 ياز فروپاش يناش يها ترکش. ز شدت گرفتيبرال نينئول يها استيشد تعرض س

 ،الملل نيگذشته در سپهر روابط ب ي چهار دهه ي ن حادثهيتر به عنوان مهمـ  يروشو
ها مانند  يليهنوز هم خ. روزِ ما گذشتيد يها چنان حاد بود که کار از ندامت چپ

اعتنا به  يب ،را يکا شکست تجربه شورويآمر يدر گفتگو با صدا ١قيبهروز خل
سم يالير چشم انقالب و سوسيز يبه شاخ ،درخشان انقالب اکتبر يوردهاادست
ما خودمون ! بله"کنند که  يبت ميخود غ ي کنند و مرتب پشت گذشته يل ميتبد

  ." گهيم ديديم و دياونجا بود
                                                 

هاي فدايي خلق  در گروهي که بعدها با نام چريکبه فعاليت سياسي  ۴۰بهروز خليق از نيمه دوم سال ـ ۱
بهزاد بهروز ارمغاني،  اين گروه از. بودهسته اصلي گروه بهروز ارمغاني  عضو يو. دروي آور شناخته شد،

بهروز خليق . و بهروز خليق تشکيل شده بودابراهيم خليق  ،پور، محمدرضا حدادپور عبدالرحيم کريمي، مجيد
  .عضويت يافت ي مرکزي آن به دنبال انشعاب در سارمان به اکثريت پيوست و در کميته ۱۳۵۹در سال 



۳ 

ن و يو همزمان چرخش به راست رهبران چ يشورو ي شکست تجربه يبار      
. ها انداخت ه زبانگر بيقه شده بازار آزاد را بار ديعت ي تنام افسانهيافول انقالب در و

 ياگر کس يالديم ۷۰به قول سوزان جرج در اواخر دهه . ن بار اما فقط زبان نبوديا
وه يبار به ش نيمنتها بازار آزاد ا. شد يمارستان ميکرد روانه ت يسم دفاع نميبرالياز نئول
است  يريکه تعب(ادگرا يبازار بن. خود وارد شد" مقدس" ي فهيوظ يفايافته به ايتطور 
ت و انباشت وارد ياز سلب مالک يديجد ي نه فقط به قصد ورود به دوره )وياز بورد

 . ز در برنامه گنجانده شديک نيدئولوژيا ياسيانتقام س که بلد شد يتول ينظام اجتماع
س يو تقد" يز و مدنيآم مسالمت ي مبارزه" يايدر فرهنگ مبتذلِ لغات دن

 دري، ح"سميترور" يها هيرفت تو ما" سميبلشو" ،يشرق يدر اروپا يرنگ يها انقالب
گان يدونالد را ک مکيرا به صرف " نيلن يگودبا"لم بنجلِ يف ي هياوف ورود يعل

قشنگ  يايدن"ژِ ين و واتسالو هاول و لخ والسا به رهبران مدرن و با پرستيلتسي. کرد
اکان خود ين زده از کانيوات يدار هيسرما ياريافتند که قرار بود به يارتقا  ٢يي"و نو

برال ياقتصاددانان نئول يطراح ي هيبر پا يل اقتصادياست تعديس. ت کننديثياعاده ح
انباشت " چون هم ييها برنامه. ديمدون گرد ٣زبرتون وود ي مصادره شده يدر نهادها

به ارزش سهام، اقتصاد  يستم انباشت متکيس يمبنا د مجدد بريخلع  ي وهيبه ش
                                                 

 نويسندهآلدوس هاکسلی  به قلم )۱۹۳۲(  »دنياي قشنگ نو«است به رمان علمي ـ تخيلي   اي ـ اشاره۲
 کشد که در آن را به تصوير مي شهری آرمان گذرد و ميالدي مي ۲۵۴۰وقايع اين رمان در سال انگليسی 

  .گشته استشده منجر هاي از پيش تعيين  گي هبا ويژ ييها به آفرينش انسانمهندسی ژنتيک 
المللي در پايان جنگ جهاني دوم که در برتون وودز، واقع در  ـ اشاره به کنفرانسي بين برتون وودزـ ۳

گرد هم آمدند تا  کشور ۴۴گان  هنمايندکنفرانس در اين . شدبرگزار  ۱۹۴۴در سال نيوهمپشاير انگليس، 
ي اين کنفرانس تاسيس  نتيجه. گيري کنند تصميمپس از جنگ جهاني دوم المللی  ي نظام پولی بين درباره

المللي  طرح تاسيس سازمان بينچنين  هم .بود» بانک جهاني«و » المللي پول صندوق بين«دو نهاد جهاني 
براي نخستين بار در مقررات تجارت ميان كشورهاي جهان  هدف وضع قوانين و با (WTO)تجارت 

  .همين کنفرانس مطرح گشت



۴ 

نو، يا همان اقتصاد کازيشده  ييزاد شان اقتصاد مادهر خوديو به تعب يينويکاز
ع ثروت رو به باال، ي، توزيساز ي، جهانيستم بانکياز بازار و س ييزدا مقررات

...." ، انجماد دستمزدها ويساز يخصوص يدولت در راستا يتيد نقش حمايتحد
نشان د يه به فاکت را زايما چندان آشنا و کنکرت است که هرگونه تک ي همه يبرا
ن يبر زم يل اقتصاديتعد يها استيس" ساخت و ساز"که از  يا رانهينک ويا. دهد يم

را شکل داده  ييايدن يمايدر مجموع صدا و س ،کار ارزان بنا شده يروين ي سوخته
کرده و  يرا حفار يبورژواز يخيدوران تار ين شکاف طبقاتيتر سابقه ياست که ب
باهوده است که امثال . ز درآورده استيو را نن ارديا" چپ"اقتصاددانان  يحتا صدا
ه اکتبر يشب يحاکم از احتمال وقوع انقالب ي مرتب به طبقه ۵يکتيو پ ۴کروگمن
  !دهند يهشدار م

ژه پس از عروج دولت يبه و(گذشته  يا ظرف سه دهه و خرده چه آن يبار      
 يابينوشته ارز شيرون از چارچوب پيتواند ب ينم ،بر کشور ما رفته است )يرفسنجان

و  يمانيپ هم ي جهيکه نت ي، در عصريبرالينئول يها يساز يدر عصر جهان. شود
مرکز و  يو جنوب در اقتصاد کشورها يرامونيپ يکشورها ياسيادغام اقتصاد س

ه ين و روسي، چ)غرب(اروپا ـ کا ياز سه بلوک آمر يکيشمال و به طور مشخص 
اقتصاد و "و " يگ وابسته"ات يشدن نظر يگانيست، در عصر بايچندان متفاوت ن

نان يکارآفر("ع ينانه از صاحبان صنايگ و دفاع شرم" يمل يبورژواز"و " توسعه

                                                 
 به ۲۰۰۸ سال وي در. پرينستون است گاه دانش از اقتصاددانان نوکينزي و استاد گمنکرو رابين پل -۴

 تجاري الگوهاي بر اقتصادي هاي مقياس تاثير گي هگون هچ تحليل و تجزيه ي زمينه در هايش تالش خاطر
 .گرديد اقتصاد نوبل جايزه موفق به دريافت

است که در » ويکم سرمايه در قرن بيست«اب ي کت و نويسندهاقتصاددان فرانسوي توماس پيکتي  -  ۵
اين روند نابرابري وحشتناک او براي مقابله با . کند فعاليت ميتحقيق و نابرابري در ثروت و درآمد  ي زمينه

 .کند ستاني تصاعدي و ماليات بر ثروت جهاني دفاع مي از ماليات



۵ 

کار  يروين ي که حتا اقتصاد مفلوک بنگالدش به پشتوانه يو در عصر") يخود
به بحران  يستيتاليپاسخ کاپ ين عصريدر چن ...دوزد و يکا را ميارزان پوشاک آمر

 ريپذ کارگر امکان ي گر به طبقهيک شکست ديل يق تحميفقط از طر ياقتصاد

 يسم به جاينينزيک"مبسوط  ي ش در مقالهيپ سال ۸که  ل استين دليبه هم. است
ط جان يها بازگشت به دولت رفاه را در شرا نينزيو در پاسخ نئوک" سميبرالينئول
 يرو شيه رشد و پن رجعت را موکول بيرمحتمل دانستم و ايسم غيبرالينئول يسخت

ها از جمله کارخانه و  عرصه ي در همه يروزيو وصول پ يکارگر يجنبش اعتراض
ونان و پرتغال ي" ستياليسوس" يها که دولت يادآور شدم در حالياست کردم و يس

دهند بازگشت  يرا ادامه م يبرالينئول يها استيش همان سيوب ا کميو فرانسه و اسپان
ن يا. ستيه ممکن نيسرما يرض گسترده به اردوک تعيبه دولت رفاه بدون 

و  يشمال يقايآفر ياجتماع يها ت را به وضوح در متن عقب راندن جنبشيواقع
ل دولت ين تحليبه اعتبار ا. ميديد يجه ماندن مبارزات نان و آزادينت يانه و بيخاورم

، دولت )يل ساختاريشود تعد يکه نام معتبرش م يتوسعه اقتصاد( يرفسنجان
به  ۶ينگتونيون روال کار هانتيزاسيکه اسم رمزش دموکرات ياسيس ي توسعه( يتمخا
و دولت ) ان بوديحجارـ ه يريبش يها يساز هيشده در متن نظر يبوم ي وهيش

ن يتياش دولت اتور واسطه يکه نام ب يو پاکدست يعدالت اجتماع(نژاد  ياحمد
و دولت ) بود ۸انيبيو طب ۷انيامثال پژو يهاکار راهبر  يمبتن يا نوشهيپ ـ يدمنيفر

                                                 
 وزارت در استراتژيک و دفاعي امور گر لسياسي، تحلي علوم استاد )۱۹۲۷ـ  ۲۰۰۸( هانتينگتون ساموئل -  ۶

غرب ي کشمکش جهان  ها و تئوريزه کننده ي برخورد تمدن ي آمريکا، واضع نظريه وزارت خارجه و دفاع
 .بود دار عهده را هاروارد گاه دانش استراتژيک مطالعات مرکز رياست ۱۹۸۹ سال وي از. با جهان اسالم

 گروه نظام و مدير مصلحت تشخيص مجمع کالن اقتصاد دبير ،نئوليبرال اقتصاددان پژويان جمشيد -  ۷
 پرداز نظريه و نژاد احمدي دولت اقتصادي وي تئوريسين. ۱۳۷۸تا سال  طباطبائي عالمه گاه دانش اقتصاد
 .ها بوده است يارانه مندي هدف طرح



۶ 

در  يگ جمله) است يل رفسنجانيکه رونوشت مطابق اصل دولت تعد(د ير و اميتدب
اند، با  ران عمل کردهيا يستيتاليبه بحران اقتصاد کاپ يستيبراليمتن همان پاسخ نئول

ش يو گرا يستياست پراگماتيان دو سيران در تناقض مين تفاوت که اقتصاد ايا
غرب  يدار هيبعد از کودتا در اقتصاد سرما يلينتوانسته مانند اقتصاد ش کيدئولوژيا

ن تناقض ين همه و با وجود ايبا ا. برسد يادغام شود و به رشد مطلوب اقتصاد
حاکم  ياسيس يها جناح ي مورد توافق همه ي واضح است که گفتمان و برنامه

ز ين ين موسويرحسيم حتا ميدين که ديکما ا. است يل ساختارياست تعديهمان س
و  ۹يمومن( ينزيک شبه يها محور اقتصادخوانده مطالبه يبانياز پشت يمند با وجود بهره

وستن به ياز ضرورت پ" ۱۱سميبراليمنتقد نول"شناسان  ت جامعهيو حما) ۱۰راغفر
 يها هيسرما يغرب و بازکردن درها به سو يدار هيو ادغام در سرما ۱۲گات

 ـمهندس زنگنه  ين آقاياز زبان همـ حداکثر انتقادش کرد و  يسرگردان صحبت م
را به سرداران سپاه  يساز ين خصوصين بود که زمينژاد ا ينسبت به دولت احمد

ران اختالف يا يگان حاکم و محکوم بورژواز ان نخبهيدر مجموع م. وانهاده است

                                                                                                                 
 عالي موسسه و اصفهان صنعتي گاه دانش سابق استاد نئوليبرال، استراتژيست و اقتصاددان طبيبيان محمد - ۸

 .رفسنجاني دولت در اقتصادي تعديل هاي سياست اصلي حاميان از وي. آزاد بازار سرسخت مدافعان از و پژوهش،
وزيري  مومني در زمان نخست. عالمه طباطبايي گاه دانشطلب و استاد  فرشاد مومني اقتصاددان اصالح - ۹

 .وي بود مشاور ارشد اقتصاديميرحسين موسوي 
مؤسسه عالي  الزهرا، رئيس گاه دانش طلب و از اعضاي هيئت علمي اقتصاددان اصالح حسين راغفر -  ۱۰

وي به غير از دوران رياست  .است اقتصادي عدالت و فقر ي حوزه گر پژوهش و آموزش و پژوهش
 .هاي مختلف دولتي بوده است دار مسئوليت نژاد، عهده جمهوري احمدي

هاي وطني که برخالف  يي ها و توده ها و سنتريست حي مورد استفاده کنيزيننوليبراليسم ـ اصطال -  ۱۱
برند، به معناي واقعي مکتب  هاي کالسيک و ارتدوکس به کار مي که مارکسيست» نئوليبراليسم«اصطالح 

 )توضيح نويسنده. (هايک ـ فريدمن نيست
 .گات ـ سلف سازمان تجارت جهاني - ۱۲



۷ 

 يمانند آقا يکيتنها . وجود ندارد يمحور ي ن برنامهيدر خصوص ا يچندان
ب يش"در  دهد و يم" يشنهاد سکسيپ" ينفت يها يدر داووس به کمپان يروحان
خواهم . شود يب سرش نميب مينژاد ش يمثل احمد يگريکند و د يم ياسک" ميمال

آب و برق و گاز و . مينيب ين است که ميهم ييها استين سيچن ي جهينت. گفت چرا
گان و مفت است يرا يخرپول يبورژواز يگان شود تنها برايکه قرار بود را يسوخت

خانم و  آقا و حاج حاج يگ دارد و استخر خانه يش هم در خانه جکوزا که سگ
و  ۱۳انيو امثال نهاوند يار اتاق بازرگانيش در اختا دولت. اش مستقل است آقازاده

 يها سر چهارراه! دارند" حجره"تا هامبورگ و لندن  ياست که از دب يعسگراوالد
 ،کار فيج و کودکان نحيگان مبهوت عابران گنگ و گ دهيتهران در برابر د

ن بچه ينگ ماشير. ستنديا يم يارديليو پورشه چند م يمازرات يها لياتوموب
به گزارش وزارت . ک کارگر ماهر استيش معادل سه سال دستمزد يبورژواها

جنوب  يها برابر خانه ۱۷۵کم  شمال تهران دست يها خانه"ن دولت يمسکن هم
نار يسم ييجو چاره يده است که برايرس ييفسادش به جا ي درجه." زدار يم
ک رفرم يورد اتواند دست يها نم نيا! سه قوه يآن هم در حد روسا. گذارند يم

  ...يا م تودهيمعکوس باشد چه رسد به آن انقالب عظ
  
  
  
  
 

                                                 
. جمهور رئيس دفتر ي آمريکا، رئيس آموخته دانش ايراني، اقتصاددان و مدار سياست نهاونديان محمد - ۱۳

 .داشت بر عهده را ايران بازرگاني اتاق رياست ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۹ سال از وي



۸ 

  توهم توطئه و کارتريزاسيون. ۲
  

  )تبيين انقالب(درآمد 
ستم از يان قرن بيپا يا ن انقالب تودهيتر ه عنوان شاخصب ۵۷انقالب بهمن       
از فوکو تا  ـها  ين نقد و بررسيشک ا يب .است شده يابيارز يمختلف يايزوا

قرار  يکند که محل تامل و تان يت را با خود حمل مياز واقع يا درجه ـان يآبراهام
احث مشترک که در مب ـ ها از انقالب بهمن لين تحليتر يحتا سطح. گرفته است

الجرم  ـشود  يخواه مشاهده م يجمهور طلبان طلبان و نوسکوالرها و اصالح سلطنت
که به چپ  جا آنتا ! دهد يدوران ما را بازتاب م ياجتماع يها از کنش يدرصد

 ها نه چندان پر ينگار خيها و تار لين تحليشود ا يست مربوط مياليکال و سوسيراد
پراکنده و  ي و مقاله يارنده جز چند سخنراننگ. برگ است و نه چنان پربار

و به طور  يستيمارکس يجامع و مدون که از مزغل ي ک مجموعهيرمنسجم به يغ
ل عروج و شکست انقالب يبه دال ياسينقد اقتصاد س يمشخص به اعتبار متدولوژ

ن يداست که ورود به ابعاد مختلف اينگفته پ. برنخورده است ،بهمن پرداخته باشد
ازمند ين يا ن پروژهيچن. ن قلم خارج استيار مهم از توان ايبس يخيتار ي واقعه
 يوهايمنابع و آرش ي است که به همه يمند گروه ق و حوصلهيق و دقيق عميتحق

جاز ين مجموعه به ايکه در ا يجه نکاتيدر نت. داشته باشند يمرتبط و مربوطه دسترس
از  يتواند به صور انتقاد يه مع است کيربديغ يگفته خواهد شد به مثابه اشارات

ل ين دالييداست که تبيگرفته شود و باز هم نگفته پ يگر پيگران د پژوهش يسو
ر از يناگز ـ ييايل جغرافيبه دال ـ يخيتار يها شکست انقالب بهمن به استناد فاکت

 ي به اجمال و به اندازه چه آنن اعتبار يبه ا. رون استين قلم بيت ايمسوول ي طهيح
سنده گفته خواهد شد در ينو ياجتماع يها تيو محدود ياسيت سيموقع



۹ 

 يبند ل شکليات گوناگون از داليل روايرامون تحليپ يسلسله مباحث ي رندهيبرگ
 يطبقات يها يبند ل صفين سلسله مقوالت و تحليد ايشا. انقالب بهمن خواهد بود
 يک و برابريته و دموکراياهداف اول يناکام يستيو چ ييدر متن انقالب و چرا

م که چرا يک شوين پرسش سوزان نزديآن به ما کمک کند تا به پاسخ ا ي خواهانه
 ۱۳۶۸(ازده سال بعد ياز  تر کمرسد که  يم ييبه جا يا ک انقالب تودهيسرنوشت 

ن يتر يت مردم دست راستيبه نام حاکم) ليتعد ي و شروع برنامه يعروج رفسنجان
  شود؟  يم ياتيعمل يقالبو ضدان يبرالينئول يها استيس

از سوي ديگر و شايد ورود به ابعاد مختلف انقالب بهمن بتواند به تدقيق برنامه و       
با توجه به نقش و دخالت مستقيم طبقه  چنين هم. ها کمک کند پراتيک سوسياليست

هاي انقالب بتواند تجربيات  کارگر در جريان پيروزي انقالب شايد رجوع به درس
اين بحث اخير . کارگران انقالبي را فراروي جنبش کارگري جاري قرار دهدتاريخي 

نخست ضرورت حياتي استقالل مالي جنبش کارگري . به ويژه از دو زاويه مهم است
ي مباحث مرتبط به کسب قدرت سياسي و  و ديگر دخالت مستقيم کارگران در عرصه

وار  دانم اشاره الزم مي الحال موجود هاي في پيش از تحليل روايت. اهميت تحزب
 هاي متکي به دو خاطر نشان شوم که نگارنده ضمن تاکيد بر بالوجه شدن نظريه

زند هنوز هم  زد و مي چنان که چپ پوپوليست به آن تکيه مي ۱۴ي بودن انقالبا مرحله
واره مورد ابرام مارکس و بعدها تروتسکي بود، دفاع  که هم" ۱۵انقالب مداوم"از 

                                                 
 آتي انقالب انداز چشم عنوان به ها منشويک اين تئوري ابتدا از سوي اي ـ دو مرحله انقالب تئوري -  ۱۴

داري ارائه  که ديدي خطي از روند تحول تاريخ و سرمايه تئوري و مختصر اينبيان ساده . عنوان شد روسيه
 انقالب تکاليف و وظايف همان انقالب در اين مرحله، وظايف که جايي آن دهد اين است که از مي

 در. باشد دموکراتيک و ملي بورژوازي دست به بايد الزاماً نيز انقالب رهبري است، بورژوا ـ دموکراتيک
 .کنيم حمايت نيروها اين از ابتدا در بايد ما نتيجه

هاي مختلف معاني و محتواي بعضا متفاوتي به خود  انقالب مداوم ـ هرچند که اين تئوري در دوره -  ۱۵
 کارگران روي پيش عيني ناظر بر اين است که عليرغم اين که وظايفي اصلي آن  گرفته است ولي هسته



۱۰ 

از منظر . ارزيابي شده است" ي يهود ي مساله درباره"ت مهمي که در اثر نکا. کند مي
انقالب به مفهوم يک تغيير و تحول عميق و راديکال اجتماعي است که در اين قلم 

قالب خلع قدرت سياسي از بورژوازي حاکم و درهم شکستن تمام توان ماشين دولت 
ي  ي مالکيت به شيوه ردن به ريشهدارد و بالفاصله از طريق دست ب گام نخست را برمي

هاي طبقه بورژوازي مباني سياسي و  ي جناح سلب مالکيت ابزار اجتماعي توليد از همه
مندي نظري نه فقط در کشورهاي  اين نظام .کند اقتصادي خود را نيز تحکيم مي

و مرکز نيز فقط به قوت  رفته پيشداري بل که حتا در کشورهاي  پيراموني سرمايه
" بهار عربي"ي  شکست تجربه. قواي قهريه و توسل به زور امکان پيروزي داردقدرت 
تجربه سرکوب  چنين هم. ي نظري باشد تر از آن است که نيازمند مناقشه کنکرت
هاي رياضت اقتصادي در اروپاي مرکزي و دخالت  هاي اعتراضي عليه سياست جنبش

به دموکراسي پارلمانتاريستي  هاي متکي خشن پليس مويد اين نکته است که حتا دولت
 يا و پرتغال جلويونان و اسپاني .نشينند نيز با اکسيون خياباني و چند اعتصاب عقب نمي

رات يياند تغ کرده يطراح ۱۶يکه امثال هالوو يريبرخالف تعاب. چشم ماست
 يدرهم کوب. رممکن شده استيش غيوب کم ياسيکال بدون کسب قدرت سيراد

و سرکوب  ها بودند هيت شهريکه فقط خواهان تثب يسيانگل جويان دانشاعتراض 
ها  ابان آمده بودند و دهيبه خ يگ ش سن بازنشستهيه افزايکه عل يکارگران فرانسو

حاال از سرکوب جنبش همه با هم . ما تواند بود يد مدعايگر مويفاکت د

                                                                                                                 
 بورژوازي«در عصر امپرياليسم که  اما است، دموکراتيک بورژوا بانقال وظايف مانده، در کشورهاي عقب

 دهقانان و شهري فقراي با اتحاد که در پرولتاريا است از تمامي ظرفيت انقالبي خود تهي شده است، تنها »ملي
 .و جامعه را برهاند خود شورايي، حکومت سياسي و تشکيل قدرت تسخير طريق تواند از مي فقير

کند و از نزديک  مي گي زندهشناس و فيلسوف مارکسيست ايرلندي است که در مکزيک  جامعه وويجان هال - ۱۶
. ترين فعاالن جنبش ضدگلوباليزاسيون است وي يکي از سرشناس. هاي مکزيک در ارتباط است با جنبش زاپاتيست

وزه تنها راه ايجاد امر«: است و اعتقاد دارد» قدرت تصرف بدون جهان تغيير«ي  جان هالووي واضع نظريه
 ».که در انحالل آن بايد جستجو کرد هاي اساسي در جامعه را نه در تصرف قدرت، بلدگرگوني
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انقالب از  ،خيم که در تمام طول و عرض تاريخواهم بگو يم. گذرم يت مياستر وال
 يو اساس يک تحول ساختاريحتا  ،رانيفرانسه تا انقالب اکتبر و بعد تا انقالب ا

واضح است که . ممکن شده باشد ياسيم که بدون تعرض به قدرت سيسراغ ندار
سم ير تطور ژاکوبنيکه رشدشان برخالف س(معاصر  يها براليل يبرخالف پندار واه

ون يانقالب يس خشونت از سويتقد ين مقوله به معنايا )معکوس شده است
ه به کارگران دست به يها با تک ستياليبرعکس هرکجا که سوس. ستيست نياليسوس

انقالب اکتبر . ده استين حد ممکن رسيتر کمخشونت به  ،اند قدرت برده
من يو  يبيه و عراق و لياه سورياست و تحوالت شوم و س يخين شاهد تاريمعتبرتر

البته منظور نگارنده . صحت استدالل ما است يم دستل فراوان و ديو مشابه دال
رفت که آن يد گفت و پذيست که باين يشرق ياروپا" يو رنگ يمخمل يها انقالب"
  .خ و بن ضدانقالب بودند و جامعه را تا توانستند به عقب راندندياز ب" ها انقالب"

 يرويکه ن جا آن ابد،ي يتنزل م" کردن"به " شدن"که امر انقالب از فعل  جا آن      
دوران ما  يتا به آخر انقالب ي تنها سوژه يا ت متشکل و تودهيمحرکه انقالب از فعال

 يخشونت بورژواز ي نه فقط دامنه... ندينش يانه عقب ميگرا اراده يبه امر) ايپرولتار(
ان چپ ما از يران ما و جريا. شود يوارتر م ز هميامکان سرکوب ن که بلرد يگ يباال م

چ يست که هيبه احتجاج ن يازين. ات معتبر و متاخر استيبه تجرب يمدخل، متکن يا
 يرويست که نين يقادر به قلع و قمع انقالب ياز قدرت سرکوب بورژواز يا درجه

ک يتازانش در  شيابان متشکل و پيدر کارخانه و خ يونيلياش به شکل م محرکه
 يبند ن صورتيو نارس از اه يشکل اول. ج شده باشنديبس يحزب ي سازمان رزمنده
 جا آن. ر استيپذ مشاهده ۵۷ور يشهر ۱۷داغ بعد از  يدر روزها يانقالب اجتماع

 ي ابان آمد و توان سرکوب و دامنهيخ ياريرها به يکه کارگر نفت پس از بستن ش
 يبه حداقل ممکن رساند و ارتش و شهربان ييم شاه را تا اضمحالل نهايخشونت رژ
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به گوشه  ،باشند و نبودند" ۱۷برادر ما"ساواک را که قرار بود  دان ويو گارد جاو
  ....نگ راندير

  
  توهم توطئه

م که يادآور شديارائه شده است و  يمختلف يها تيم از انقالب بهمن روايگفت      
ت را با خود يز از واقعيهرچند ناچ يز درصديها ن تين رواين ايتر پا خوردهيحتا ت

و  يت سطحين روايتر يبه توهم توطئه دم دست يتکبرداشت م. کنند يحمل م
 ياز صف نان و داخل تاکس. شود يده مياست که همه جا و روز و شب شن يمبتذل
که  يا دهيپاچه ورمال" شناسان جامعه"گران و  ليتحل يده و از سوننيپرب ياهايتا مد

 تين روايا. ان استکش زحمتقدرت کارگران و  ير و نفيشان تحق تنها رسالت
گان  ل کردهيو تحص" پردازان هينظر"تا  ين اقشار اجتماعيتر يان تحتاتيچنان در م هم

ن يچن ين شگفتينخست. دارد يقرص شان هواداران پروپايا يطلب و حواش سلطنت
شود که خودشان تمام  يدنبال و بلغور م يکسان ين است که از سويا يتيروا

کا و يآمر يانقالب برا ياند و از فردا گرفته يستياليامپر يها اعتبارشان را از قدرت
و  ياند که با دخالت نظام ت شوم مرقوم فرمودهيفدا يره نامه و تقاضايس و غيانگل
خوان تا بوق سگ  که از خروس يدر واقع کسان. ما شود يره منجيم و غيتحر

کا يهاست که از آمر دارند سال" انتقاد"است ين سيو به ا" کا برديشاه را آمر"نالند  يم
هرچه  ين نعل وارونه زدنينام سرراست چن!! بکنند يخواهند که کار يل ميو اسرائ

ک يران با يا يات اجتماعيتوهم توطئه که در ادب يبار. ستين ياسيت سيباشد فعال
زاد شناخته شده  پزشک" جان ناپلئون ييدا"بر اساس داستان  يونيزيتلو ي مجموعه

                                                 
و » !برادر ارتشي، چرا برادرکشي؟«: ي کارانه اي است به شعارهاي انحرافي و محافظه اشاره -  ۱۷
 »...ارتش برادر ماست«
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ل يش انقالب را به سبيبرد و ر يمرزها م يوسره به آن س کيل انقالب را ياست تعل
ن باور يهم ي هيبر پا!" هاست يسيغلط نکنم کار، کارِ انگل. "دوزد يم ۱۸"گوادالوپ"
ن يا!" حضرت را آوردنديها را خوردند و دخل اعل يسيب انگليز فريها ن ييکايآمر"

" خوندآ" يرا به جماعت يدار هيحکومت و دولت سرما يلوحانه و سطح باورِ ساده
دولت  ،بازمانده از دوران مشروطه يها تيروا از خرده يدهد و به تاس يل ميتقل

 يشود که در ماجرا يه نمين قضيداند و البته وارد ا يم" آخوند" يانگلستان را حام
تمام اقتدارش را از دولت انگلستان و  ياصل دولت پهلو يستياليم جهان امپريتقس

حضرت و يحکومت اعل"ت چون ين روايبراساس ا. اخذ کرده بود يسيانگل يکودتا
افته بود و خط ارباب را يجهان ارتقا  ين قدرت برتر نظاميبه پنجم يونيارتش هما

ل البته نکات ين تحليدر ا. يگ ن سادهيبه هم! بش را دادنديجه ترتيدر نت" خواند ينم
فکران  ب روشنيمردم ناآگاه بودند و فر"ن که ياز جمله ا. هم مستتر است يگريد

ن يو خالصه از ا" ب مسلمانان را خوردنديز فريها ن ستيچپ را خوردند و کمون
شاه بتوان با  ن و مشروط در مورد رضاااط فراويد و با احتيشا. يتشعشعات نظر

. جان را در خلوت زمزمه کرد ييان داين هذيل ايک سطر خاطرات چرچياشاره به 
نقل به ."(شا ميم خودمون هم برديخودمون آورده بود: "که نوشته است جا آن

  ) مضمون
توان از تحوالت  يرضا شاه نم يگ د به سرسپردهيترد ياما و حتا با عطف ب      

ران و يا ياسيس يها يبند دوم و آثار آن بر صف ياز جنگ جهان يناش ياجتماع
                                                 

واقع در درياي (گوادلوپ  جزيره در ۱۳۵۷ ماه در دي که گوادلوپ اي است به کنفرانس اشاره -  ۱۸
 روزهاي آخرين در ايران بحراني وضعيت بررسي آن اصلي موضوعات از يکي و شد برگزار )کارائيب

 جيمي شرکت و با فرانسه جمهور رئيس دستن ژيسکار والري پيشنهاد به جلسه اين .بود ۵۷ انقالب از پيش
 صدراعظم اشميت هلموت بريتانيا، وزير نخست کاالهان جيمز ،آمريکا متحده اياالت جمهور رئيس کارتر

 .شد برگزار دستن ژيسکار خود و آلمان فدرال جمهوري
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ت و به ين روايان اياگرچه حام. گذشت يبه راحت ۲۰ور يشهر يمنطقه و ماجراها
در ـ کا يآمر يها استير سييل تغيبه دل ـهاست  طلبان مدت خص سلطنتطور مش

خواهان  يطلبان و جمهور خود را به اصالح يبرتر جا ي همه جا و از جمله رسانه
 يستند و شخص آقاين ياسيو قدرت سيت آلترناتيک عبارت در موقعياند و به  داده

ن يدارد و در مجموع ا قدرت يداند و نه ادعا يهم خود را نه شاه م يرضا پهلو
د ين همه اجازه دهيبا ا... رنديگ يل نميجماعت خودشان هم خودشان را جدا تحو

ه پشت آن سر يک اليم و به يکن يتلق يجد يشان را کميت منسوب به اين روايا
  .ميبزن
  
  کارتريزاسيون و حقوق بشر 

نقش  م و بهيخارج شو" توهم توطئه"م از تار و پود سست ياگر بخواه      
م الجرم يتر بنگر قيدق) گوادالوپ ياعضا(کا و انگلستان و فرانسه يآمر يها دولت

ل اوضاع حاد جهان و يالملل و تحل نيروابط ب يابيگل و گشاد ارز ي د از دروازهيبا
مشهور شده و " ونيزاسيکارتر" ياسيست آن چه به ترم سين يشک. ميمنطقه وارد شو

کا نسبت به استبداد يحزب دموکرات آمر يبشرمشخص انتقادات حقوق  ي به گونه
ت ينفس حاکم ف اعتمادبهيرود، در تضع يسم حکومت شاه را نشانه ميتاريو توتال
رفت به يپذ يوان را با اکراه به حضور ميسول يشاه که زمان. ر نبوده استيتاث يوقت ب

ره کا درخواست مالقات و مشاوير آمريده بود که خود از سفيرس يصاليچنان است
که شاه با  يکا در زمانيآمر ين است که انتقادات حقوق بشريمساله اما ا. کرد يم

در واقع . سپرد مطرح نشد ياقتدار و سخاوت تمام منتقدان خود را به داغ و درفش م
بحران و شکاف  ي بلند شد که زمزمه يکا زمانيآمر يانتقادات حقوق بشر يصدا

 ۱۹۷۷سمس يم در کريدان يم. بودشده  يش علنيدر بطن حکومت شاه کم و ب
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جمهور  معناي حضور رئيس. ي اعليحضرت زد جيمي کارتر به ايران آمد و پياله به پياله
گي و  دانيم حتا در روزان وازده کما اين که مي. آمريکا در تهران حمايت از شاه بود

ي شاه ها به ژنرال ۲۰و هويزر ۱۹برژينسکي از طريق ساليوان ،منجر به فروپاشي رژيم
به يک مفهوم کارتريزاسيون در زماني خاص و با اين هدف . پيشنهاد مقاومت داده بود

. گي کند مطرح شد که حکومت و دولت شاه بتواند تمام بورژوازي ايران را نماينده
ي از منتقدان ليبرال و ملي مذهبي شاه از جمله ا هاي گسترده اين بورژوازي بخش

ها که  همان. گرفت ي اسالميون را فرامي هاي ميانه نهضت آزادي و جبهه ملي و بخش
خواستند به سلطنت اکتفا کند و به قانون اساسي مشروطه پادشاهي  از اعليحضرت مي

مانند شاهان هلند و دانمارک و انگلستان عمل فرمايد و کار و بار دولت را به ايشان 
. عي ويژه هم بوداز سوي ديگر کارتريزاسيون معلول يک سري شرايط اجتما. وانهد

شدن  به عبارت ديگر حمايت امپرياليسم از حقوق بشر زماني به يکي از عوامل باز
  . فضاي سياسي کشور منتهي شد که جامعه به جنبش درآمده بود

ي  مانده هاي مذهبي و ايدئولوژيک و عقب عربستان و انواع و اقسام دولت      
روند و از سوي ديگر  ي بشر به شمار مي داري از يک سو نماد نقض حقوق اوليه سرمايه

ها انواع و اقسام کارترها و  در تمام اين دهه. از متحدان اصلي آمريکا هم هستند
اند و خبري هم از اعتراض به نقض حقوق بشر  اند و رفته ها و اوباماها آمده کلينتون
وق بشر و حاال حکايت اسراييل بماند در جاي خود که به تنهايي نماد نقض حق. نيست
  .ترين متحد استراتژيک آمريکا در جهان است مهم

                                                 
 آخرين سفير اياالت متحده در ايران - ۱۹
و به دنبال کنفرانس گوادلوپ ۱۳۵۷دي  ۱۴ژنرال رابرت هويزر معاون فرماندهي ناتو که در تاريخ  - ۲۰

 اوضاع از اطالع و بعدي هاي گيري تصميم در را آمريکا دولت تا آمد تهران به محرمانه مأموريتي براي
شود ژنرال هويزر در مدت اقامت خود در ايران عالوه بر ديدار از سران ارتش  گفته مي. کند ياري ايران

 !اهللا بهشتي و ديگر اعضاي شوراي انقالب داشته است هايي نيز با آيت شاهنشاهي، مالقات
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  ارتش ـ نشست گوادالوپ ـ گسست۳
 

 انيجر گان ندهينما با مذاکره و شاه ارشد افسران با يالب و زريهو ژنرال حضور      
 حال در نهيهرآ ارتش و حکومت که بست صورت يزمان ياسالم يمل برتر
 کنار هم آن شاه ييکايآمر ارتش ينابود حال نيدرع. بودند تر بيش ينينش عقب
 يستياليضدامپر و يا توده جنبش کي ضرب ريز هم آن و يشورو گوش

 خارج متحدانش و کايآمر سمياليامپر ياردو از شهيهم يبرا را رانيا توانست يم
" سرخ نياطيش" ميتسل حتملي و بزند دامن خطرناک و نامعلوم يا ندهيآ به و کند
 به يمتک ارتجاع کودتا شکل به و باال از اگرچه و افغانستان در که ژهيو به. سازد
 کتمان هرگز کايآمر رهبران نه و شاه نه. بود شده يشورو پرو احزاب مغلوب غرب

 شاه از ييگو گفت تر کم. است سميکمون فقط و فقط آنان قرمز خط که کردند ينم
 ها ستيکمون را خود ياصل دشمن يحيتلو اي ميمستق که گرفت سراغ توان يم

 ندانسته محق ها ستيکمون کشتن اي و کردن يزندان در را خود و باشد نکرده يمعرف
 يکودتا! نبودند زيست سميکمون شاه ي اندازه به زين کايآمر ارشد رهبران حتا. باشد

 در کايآمر قرمز خط. داد گسترش شدت به را ايفوب نيا يها دامنه افغانستان" سرخ"
 نه ارتش يطيشرا چنان در. بست شکل گونه نيا سبز کمربند به موسوم خط امتداد
 ضرب ريز از دهيچيپ و خاص داتيتمه با و قوا تمام با که بل شد ما" برادر" فقط

 يابي قوام تا که يارتش. شد ديجد دولت ليتحو گنده و سرومر و ختيگر انقالب
 دخل و کند فايا نقش کردستان و صحرا ترکمن در ستيبا يم ديجد يروين

 .اورديب را" طلبان هيتجز" و ها ستيکمون
 ساخت علت به شاه ارتش که است نيا مساله يگ وابسته مانند يمباحث از گذشته      
 خود که که شد يفرماندهان دستور ميتسل يراحت به ييکايآمر سره کي بافت و
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 که ستين مفهوم نيا به يا نکته نيچن. بودند شده زريهو ژنرال دستور ميتسل تر شيپ
 دستور از مردم به وستنيپ در سربازان ژهيو به و يانيم افسران از اعم ارتش ي بدنه

 اواخر از سربازان فرار که است نيا مساله. هرگز. کردند يرويپ خود هان فرمانده
 زين همافران و ييهوا يروين حوادث که چنان ـ مجموع در و بود شده آغاز ۵۷ آبان
 در. بود رفته رونيب شاه به وفادار هان فرمانده کنترل زا ارتش بدنه ـ داد يگواه

 و سست يها يريگ ميتصم و شاه پنهان و دايپ تزلزل با سو کي از زين باال سطوح
 با ارشد افسران ييسو هم گريد يسو از و قدرت هرم يگ آشفته و متناقض

 گجن کي وقوع و مردم تعرض برابر در مقاومت امکان کايآمر يها يگزار استيس
 يحسن ارتش نيتمک به است يکاف ماجرا نيا ريتفس يبرا. بود رممکنيغ يداخل

 که چنان. ميشو خم يمرس محمد انيجر عروج و نيالمسلم اخوان برابر در مبارک
 هان فرمانده. بود ييکايآمر کاست و کم يب مبارک و شاه ارتش بافت است دانسته

 هم حضرتياعل ي جقه به دوست هشا قلدر افسر آن قول به اگر حتا ـ ها ارتش نيا
 باال شانه ارباب ي اراده برابر در توانستند ينم ـ بودند خورده يوفادار سوگند

 دفتر و ستيسنتر جناح ميتسل مصر ارتش خاص ي برهه کي از عبور يبرا. ندازنديب
 و ستين ما يآزاد نهضت انيجر به شباهت يب که شد نيالمسلم اخوان ياسيس

. شود يم يتداع اردوغان" ي توسعه و عدالت" حزب با هيترک رد اش مشابه شيگرا
 رانيا مغلوب انقالب و مصر ناتمام انقالب انيجر در نگارنده زعم به و اعتبار نيا به
 و بازرگان نقش شيب و کم يطنطاو و يمرس محمد ،ياسيس قدرت انتقال متن در و

 ارتش ساختار و شد مهار زين مصر انقالب که بود بيترت نيبد. کردند فايا را ين قره
 رونيب ژنرال کي تن از فورمياون تواند يم نکيا که ماند محفوظ چنان يضدانقالب

" کيدموکرات" ي جنبه يسيس ژنرال يکودتا به کيپلوماتيد شلوار و کت با و بکشد
 وجود با! اما است يگريد جنس از هيسور و عراق در داستان نيا تيروا. کند اعطا
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 کرنش و آلمان و فرانسه سمت به رفتن مشخص طور به و دامص غرب به چرخش
 نيواپس تا باال و يانيم سطوح در صدام ارتش که است نيا تيواقع کايآمر برابر در

 چندان. بود صدام به وفادار کماکان يينها اضمحالل و يفروپاش از شيپ روزان
. کرد منحل زين را ارتش صدام دولت شکستن درهم از بعد کايآمر که ستين هودهيب

 دفاع. است شده ساخته آن يبرا قايدق که کند يم يباز را ينقش ارتش اما هيسور در
 برابر در هيسور ارتش تيسبع بر عالوه. است کي و صفر که يميرژ تيکل از

 زمان در معترض مردم يجمع دسته يکشتارها شکل به که ـ يمردم يها اعتراض
 ساختار که است نيا يگ ساده به مساله ـ است نموده رخ خلف فرزند و اسد حافظ
 و انواع تعرض مقابل در است توانسته ييکايرآمريغ تيماه سبب به هيسور ارتش
 ديکن تصور. کند مقاومت جانانه ونيسياپوز به موسوم حشرات و جانورها اقسام
 ارتش مورد در طلبان سلطنت يمدعا" (جهان پنجم" ارتش اگر هيسور ارتش يجا
 نيالعابد نيز( تونس دولت و ارتش وضع! بود پوسانده کفن هفت نونتاک بود) شاه
 نقطه تر روشن عبارت به. بود مانسته مبارک و شاه ارتش اوضاع به زين) يعل بن
 و ارتش مشخص طور به و دولت سرکوب ساختار که جاست نيا بحث يديکل
. کند نقش يفايا" باال از يزن چانه" به موسوم تحوالت در تواند يم ياسيس سيپل
 نييپا اگر. باشد شلوغ هم" نييپا" که بود تواند يواقع يزمان ينقش نيچن که رميگ

 يواقع تشکل بر يمبتن يده سازمان کي به يمتک نييپا يشلوغ اگر نباشد، شلوغ
 و متنفذ و گسترده و متنوع و مختلف يها بخش از مرکب يا توده و يسراسر
 نباشد، متحزب و رزمنده و يانقالب و يصنعت و آگاه کارگران متشکل و محبوب

 کسب به معطوف نگاه يجا به آگاه و رو شيپ کارگران نييپا يشلوغ در اگر
 باشند نيا اگر و باشند يکارگر کنترل ي نحوه رامونيپ بحث مشغول ياسيس قدرت

 چانه بيج به نييپا از فشار از يناش سود تمام گاه آن شوند جمع هم با نباشندها و
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 به ۲۲يرورت و ۲۱هابرماس که است يا نکته نيا. رفت خواهد البا از يزن
 يتزها. اند آموخته متوسط ي طبقه به يمتک يها"انقالب" يوطن" يها نيسيتئور"

 رها مکتوم را ها حوزه نيا" بود ها يسيانگل کارِ کار" و" توطئه توهم" به يمتک
 به سمياليامپر عماتن بر لهي گفته شيپ يتزها هواخواهان و طلبان سلطنت. کند يم

 خنک شان دل تا دهند يم فحش) گوادالوپ ياعضا( فرانسه و سيانگل و کايآمر
 !فقط. شود

 
 !وهن يک ي جرقه

 که ستين بد آمد انيم به طلب سلطنت" دوستان" از يمجدد ريخ ذکر که حال      
. شود ادي انقالب نِينخست جرقه ميبگو تر به اي محرکه يروين به آنان ي وارونه نگاه از
 که چندان اند داشته يگرم دست زين گرا اسالم کارشناسان ل،يتحل نيا ي هيحاش در
 را خود امتنان مراتب ديبا الجرم بگذارند مبرم يامضا ليتعل نيا ريز اگر گفت ديبا
 چيه که نيا از مستقل. کنند اعالم آنان سابق ي پدرخوانده و طلبان سلطنت از

 ها انقالب نيا و رديگ ينم شکل دهيا و هينظر و مقاله با انقالب و جنبش از يا درجه
 ضمن و برند يم ها دهيا به دست يطبقات ي محرکه يروين و ضرورت بنابر که هستند

 که شود يم ليتبد يماد قهر به يزمان هينظر" که يواقع ي مقوله نيا بر ديتاک
 نيا به اشاره و) "هگل حق فلسفه نقد" مضمون به نقل" (باشد ها توده ي رندهيفراگ

 که کنم يم اشاره يتيروا به.... ستين هينظر نقد ميپارادا در اساسا مساله که موضوع
 محدود نازل و موهن يادداشتي به را انقالب شروع ليدل و ماخذ حتا و زمان

                                                 
وي . پردازان مکتب فرانکفورت هابرماس ـ فيلسوف سوسياليست آلماني و از نظريه يورگن - ۲۱

 .سفري به ايران داشت ۱۳۸۱در سال 
 .سفري به ايران داشت ۱۳۸۴وي در سال . ريچارد رورتي ـ فيلسوف تحليلي و پراگماتيست آمريکايي - ۲۲



۲۰ 

 تنزل اطالعات روزنامه در يادداشتي نشر و چاپ به انقالب مبدا هيپا نيا بر. کند يم
 احمد مستعار نام به که ادداشتي آن ي سندهينو يواقع تيوه هنوز. ابدي يم

 تيمسوول گاه چيه زين ونيهما وشيدار و است امدهين دانسته شد منتشر مطلق يديرش
 يد ۱۷( آن انتشار يپ در که است نيا تيواقع اما. نگرفت عهده به را آن نگارش
 و زدند دست شاه هيعل تعرض و اعتراض سلسله کي به قم شهر انيروحان) ۱۳۵۶
 کي به آنان چهلم و هفت مراسم در بعدها که ها کشته نيا. شدند کشته زين يا عده
 يا مرتبه در را يضدحکومت اميق ي طهيح شدند ليتبد ضدحکومت ياعتراض دور
 کي اگر که است نيا ساده سوال يراست به و. نشاند يم ادداشتي آن از فراتر

 وجود با چرا شود منجر انقالب به تواند يم يمذهب رهبر کي هيعل موهن ادداشتي
 بندد؟ ينم شکل يانقالب چيه آن از تندتر و مشابه ي مقاله و ادداشتي ها ده روزانه

 و متن و کاتوريکار کي که ارتباطات و اطالعات گسترش ي زمانه در هم آن
 که است انهيناش قدر همان ليتحل نيا. شود يم ريگ جهان برق سرعت به ريتصو

 عيفج يخودسوز يشمال يقايآفر ياجتماع يها جنبش منشا که شود گفته لالمث يف
 .است بوده فروش دست يجو دانش کي

 
 گوادالوپ نشست

 کنفرانس دهم نشان خواهم يم بخش دو نيا يبند جمع منظور به و جا اين در      
 نيا در يستياليامپر قدرت سه سران اگر حتا و نگرفت شکل خال در گوادالوپ

 ينيع خاص طيشرا معلول گوادالوپ هم باز باشند دهيرس شاه خروج به سکنفران
 خيتار از کنفرانس. زنم يم هيتک يشمس ميتقو به نگار عيوقا نييتب يبرا. است بوده
. بود افتاده راه انقالب قطار اما آن از شيپ. داشت انيجر ۱۳۵۷ ماه يد ۱۷ تا ۱۱

 و شده ساقط يازهار ارتشبد يمنظا ي نهيکاب کنفرانس از شيپ روز کي. شتابان
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 به کشور يديتول و يخدمات و يصنعت مراکز کل. بود شده ريوز نخست اريبخت
 از نقل به. بود کشور از خروج درصدد نهيهرآ شاه. بود درآمده اعتصاب حالت

 از شيپ ها مدت است، شده منتشر يگ تازه به که ينيام ـ شاه يتلفن ي مکالمه کي
 ۸ حال نيا با. بود شده مستاصل و داده دست از را اوضاع رلکنت شاه ماجراها نيا

) ۱۳۵۷ ماه يد ۲۵. (گرفت کشور ترک به ميتصم شاه که بود کنفرانس از بعد روز
 يا تهيکم يکارگر اعتصابات کنترل منظور به و شاه خروج از پس روز ۵ قايدق

 بارتع تهيکم نيا ياعضا. بود شده ليتشک" اعتصابات يهماهنگ" عنوان تحت
 انيجر توافق بعد به جا اين از. يرفسنجان و باهنر فر، نيمع ،يسحاب بازرگان، از بودند

. داستيپ وضوح به سبز کمربند مواضع ميتحک يراستا در غرب با ياسالم يمل
 و تهران ماه آذر ۱۹ و ۱۸ خيتار در گوادالوپ کنفرانس از شيپ ماه کي بايتقر

 تظاهرات نيا از. کردند ثبت را يابانيخ تظاهرات نيتر ميعظ بزرگ يشهرها
 با يمذهب يمل انيجر انيم نانوشته توافق ينوع عنوان به زيآم مسالمت و سابقه يب

 شاهد که است شبان و روزان نيهم در قايدق. است شده ادي يحکومت حاکم گفتمان
 ها روزنامه ماجرا نيا از شيپ. ميهست سربازان فرار و ارتش ي بدنه برداشتن شکاف
 نفت کارگران اعتصاب آن از پس روز ده و) مهرماه ۱۹. (بودند کرده اعتصاب

 که آمد در شاه يصدا آبان ۱۴ روز. بود فراگرفته را عيتوز و ديتول يها بخش تمام
 از التماس با که ييصدا بعد روز اما! است" دهيشن را مردم انقالب يصدا" گفت يم

 تشکيل دستور داد مي اصالحات ي هوعد و گفت مي سخن مردم انقالب صداي شنيدن
 راحتي به گيجي و سردرگمي و تناقض همين از. کرد صادر را نظامي حکومت

 اين به جا همين از و. داد نشان را رژيم گي گسيخته هم از و گي درمانده عمق توان مي
 اين اسناد. نبود گوادالوپ ي اراده از ناشي شاه حکومت فروپاشي که رسيد بندي جمع
 خواه دل يحتمل تحليلِ به ربطي و است تاريخ و فاکت اثباتي و آگاه گواه نديب جمع
  ....ندارد شما و من
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  !ايدئولوژيک روايت ـ۴
 

 درآمد
 يها نهيزم و ليدال يستيچ و يبند شکل نديفرا از کيدئولوژيا تيروا      
 يها تيروا ليتعل در حال هر به اما ستين يا تازه بحث اگرچه انقالب يبند شکل

 چپ از ييها تيروا در ييها ليتحل نيچن. دارد يگاهيجا بهمن انقالب از گوناگون
 جنبش متن از را سمياليسوس که يکسان. شود يم دهيد گاه يب و گاه زين کيدئولوژيا

 شيگرا و دهند يم ليتقل محافل و ها سازمان محدود ي طهيح به يکارگر يجار
 جهينت نيا به البد کنند يم يندب آب کيتئور حزب و يتئور يبرمبنا را خود

 ينظر يمبان به مردم تعلقات خاطر به فرانسه ييبورژوا انقالب که رسند يم
 کيتئور يها يابيارز سبب به زين اکتبر انقالب يروزيپ و گرفت شکل يبورژواز
 و يستياليسوس انقالبِ ي محرکه يروين ايگو. شد محقق انکش زحمت و کارگران

 يمبان که شود يم انقالب دانيم وارد خاطر نيا به رگرکا طبقه مشخص طور به
 وجود که رميگ. ستين نيچن. است فراگرفته خوب را يمارکس سمياليسوس ينظر
 در آمده گرد و ستيکمون حزب در متشکل ستياليسوس آگاه کارگران فعال
 يستياليسوس انقالب هر ملزومات از يکارگر يشوراها و ها هياتحاد و کاهايسند
 به يامر نيچن اما است يانقالب يتئور ازمندين يانقالب حزب که ستين يشک. است
 احزاب که قدر همان. ستين ها انقالب آن تبع به و احزاب بودن کيتئور مفهوم

 هر يمارکس يابيارز و هستند يطبقات ها انقالب زين شکل همان به هستند ياسيس
 تا اگر. است انقالب آن در ليدخ محرکه يروين و طبقات يبررس به موکول يانقالب

 تيروا کي نقد وارد مدخل نيا از ميتوان يم ميباش کرده يط راه هم را ستگاهيا نيا
 .ميشو ۵۷ بهمن انقالب از گريد
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 بود؟ اسالمي انقالب
 را صدر يبن يآقا مشهور ي روزنامه يعبارت هر از شيب" ياسالم انقالب" عنوان     
 منتشر ـ سيپار در البد ـ هنوز روزنامه نيا که دانم ينم. کند يم يتداع ميبرا
 طور همان نه؟ اي کند يم دنبال را شانيا اقتدار دوران اقيس و سبک همان و شود يم

 البته و يطالقان اهللا تيآ و صدر اهللا تيآ مباحث تبع به ـ صدر يبن يآقا دانم ينم که
 فيتکل و کند يم دفاع "يديتوح ي طبقه يب اقتصاد" از هم هنوز ـ ۲۳ياصفهان" استاد"

 نام که است نيا مسلم قدر باشد چه هر نه؟ اي است کرده روشن تيمالک با را خود
 يها براليل از يبخش انقالب تيماه از ليتحل در که است نکته نيا ديمو رسانه آن
 متن در گريد عبارت به. است تراز هم ـ محکوم و حاکم ـ انيروحان انيجر با ما
 حزب در گردشده اي و برآمده يها انيجر ۵۷ بهمن انقالب از کيدئولوژيا ليتعل

 مقابل در يکيزيف برخورد و حذف تا که ـ خود براليل مخالفان با ياسالم يجمهور
 يمل جبهه و يآزاد نهضت يها براليل اعتبار نيا به. هستند سو هم ـ بستند صف هم
 که مختلف ياه شيگرا نيا. اند گفته سخن يمشابه شيب و کم تيروا از زين
 و تسامح" از که يقرائت هر وجود با شوند، ريتعب ياسالم يمل انيجر به توانند يم

 ۲۴ينينائ يقيتلف مکتب به يکينزد اي يدور درجه هر وجود با و باشند داشته" تساهل

                                                 
نان حسينيه ارشاد در باب مسايل با تحصيالت حوزوي و يکي از سخنرا ۱۳۱۴رضا اصفهاني متولد  -  ۲۳

پردازان اقتصاد  اهللا مطهري از نظريه اهللا بهشتي و آيت اصفهاني در کنار محمدباقر صدر و آيت. شرعي
 .اسالمي است که در اين زمينه تاليفاتي دارد

عصر  فقيه در قائلين به واليت نخستين از وي را. ميرزاحسين نائيني ـ از مراجع تقليد شيعه در نجف -  ۲۴
. است گفته سخن اسالمي دولت در اساسي قانون وجود لزوم از صراحت به که اند غيبت دانسته

در دفاع از  خورشيدي ۱۲۸۸ فروردين در را آن که است "الملة تنزيه و االمة تنبيه"ترين اثر نائيني  معروف
 .است نوشته نوري، اهللا فضل شيخ ي نوشته »مشروعه مشروطه« کتاب مقابل مشروطه و در
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 مشترک مولفه دو در آرنت و الک و هابز به ارادت اي تنفر زانيم هر و ۲۵پوپر ـ
  : هستند

 ـ و هستند اي ـ بودند مسلمان رانيا مردم تياکثر چون بود ياسالم نقالبا. الف      
 .بودند ياسالم نيقوان يبرقرار خواهان

 .شد ياسالم اي بود ياسالم انقالب، غالب يرهبر چون بود ياسالم انقالب. ب      

 ده وميوال شبانه انقالب، وحشت از که يکسان همه و طلبان سلطنت که آن شگفت و
 ها انيجر نيا. هستند پوشان هم ياسالم يمل انيجر با يتيروا نيچن در اندازند يم باال
 خراب اوضاع بر ديتاک با رفته هيحاش به طلبان اصالح از يتوجه قابل بخش راه هم به

 که زنند يم جار نيچن حاکم يفرهنگ و ياسيس استبداد به استناد و مردم ياقتصاد
 به نشدن مبتال يبرا و ميشد دچار وضع نيا به جهينت در بود ياسالم انقالب چون

  ! ميبگذر انقالب" شر" از اساسا که است تر به اوضاع نيا
 هر اي و يستياليامپر يکودتا اي است اصالحات اي ها شيگرا نيا کل ويآلترنات      
 و کند ليتسه را" زمينوسکوالر" و" يدموکراس" به گذار دوران که يرانقالبيغ اقدام
 از مانيپش" چپ" انيم در ديبا را ها شيگرا نيا گريد متحد. باشد باال از هم حتما

 انيفدائ انيجر مشخص طور ـ به ارتدوکس سميمارکس ديجد منتقدان و انقالب
 در. گرفت ـ سراغ اند شده جمع" چپ وحدت" چتر ريز که ييها فيط و تياکثر
 رديگ يم انقالب "خشونت" برابر در را دماغش شده دموکرات" چپ" نيا که يحال
 مردم به اليو فالن از که ميدار يانتظار چه يزدي ميابراه دکتر يآقا شيگرا از

 ارانهي يروحان دولت از" که کنند يم مرحمت غاميپ هيجواد و آباد يخان و شوش
 نقد در بازرگان مهندس که ميبگذر هم يخيتار برداشت نيا از و!" رندينگ

                                                 
ترين  کارل پوپر فيلسوف و اقتصاددان اتريشي ـ انگليسي و مدافع سرسخت ليبراليسم که معرف - ۲۵

 .است" جامعه باز و دشمنان آن"کتابش 



۲۵ 

 اما!" آمد ليس اما ميخواست يم باران ما" بود گفته "حاکم انيروحان يها يانحصارطلب"
" براليل" طلبان اصالح و ها براليل که است نيا يتيروا نيچن جالب و کيبار ي نکته
 بدهکار خود کيکالس يها سنت به يخيتار بزرگ يخواه معذرت کي شده

 با راگ تر شفاف عبارت به. هستم خبر يب يندامت نيچن اعالم از هنوز من و شوند يم
) يازهار دولت( ينظام حکومت بست بن يروزها به انقالب از ليتحل نيا

 پشت البته. ستنديا يم اريبخت شاپور کنار در نانهيگ شرم ها براليل آنگاه ميبازگرد
 ي شده" گاه دانش استاد و مهندس و دکتر" افراد يبند صف نيا در و. شانيا

ـ "۲۷نيموحد" و" ۲۶ابوذر" يها هگرو سابق ياعضا و انقالب منتقد طلبان اصالح
 تر نييپا درجه کي به ـ" ياسالم انقالب نيمجاهد سازمان" ي دهنده شکل عناصر
 مداحان به ونينيماس بودن" ۲۸پاک سلمان" از هاست مدت که چرا. کنند يم سقوط
 و وسپا يگاز موتور از اندازه همان به البته و اند کرده تنزل يجهان بانک بارگاه
 تورنتو و هيفرمان يها کاخ و يمازرات يارديليم يها لياتوموب به آباد يخان يها خانه
 دولت نقد به مجاز خواهند يم باران انقالب يجا به که يکسان يبار. اند افتهي ارتقا
  .ستندين اريبخت

 م،يندازيجا ب ۵۷ جيرا ي سکه کي با را بحث يدوزار ميبخواه اگر شکل هر به      
 قرائت( گريد طرف و ريش شود يم) حاکم قرائت( ماجرا نيا طرف کي الحال يف

                                                 
آموز دبيرستاني در نهاوند تشکيل شد که  از چند تن دانش ۱۳۵۱اين گروه در سال گروه ابوذر ـ  - ۲۶

بعد از چند عمليات  ۱۳۵۲اعضاي اين گروه در تيرماه . يه بودندتر تحت تاثير انجمن ضد بهائيت حجت بيش
 .شوند شش تن از اعضاي آن اعدام مي ۱۳۵۲بهمن  ۳۰مسلحانه دستگير و در 

تشکيل شده  ۱۳۴۹ـ  ۱۳۵۰هاي  يان اهواز بين سالجو جوانان و دانشجمعي از گروه از اين گروه موحدين  - ۲۷
 .هدف انجمن ترويج اسالم از طريق اقدامات فرهنگي بود. روه بوداز اعضاي همين گالهدي  حسين علم. بود
استاد علي شريعتي  و فرانسوي شناس اسالم ماسينيون لويي ي نوشته است کتابي ـ عنوان پاک سلمان - ۲۸

 .شريعتي به فارسي ترجمه کرده است علي اين کتاب را. درباره سلمان فارسي
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 ياسالم انيراو از يگريد جناح خط اي ريش نيا يانيم وجه. خط شود يم) براليل
 يغرب ۲۹يها ستينئوکنسروات با ينيمتع شکل به حاال که هستند ۵۷ انقالب بودن

 انقالب" ستاد" پردازان هينظر" تا پاسداران سپاه هياول گذاران انيبن از. پلکند يم
 يالله حزب سابقا سازان لميف تا يتيامن ياطالعات ارشد رانيمد از ،"يفرهنگ

. استيگو اريبس ها شيگرا نيا يمذهب و يفرهنگ ياسيس بيترک).... مخملباف(
 دست در دست وريکد و بازرگان و يگنج و سروش و يمهاجران با( ۳۰لندن جرس

 حاال که - سازگارا يو آقا بوش دنتيپرز" ي کتابخانه کنار در) نگهدار فرخ جناب
 کي ـ است افزوده خود جمع به هم را يکارگر جنبش" متخصص و فعال" کي

 ـ مانند يوسازيآلترنات مشهور يها نشست در که هست هم گسترده ياسيس ائتالف
" ستيکمون خشن ونيانقالب" قتل مباح حکم اکنون هم ـ از ۳۱پالمه اوالف کنفرانس

 و ياسيس معنادار يها نشيچ نيهم ليدل به قايدق و. است هکرد صادر را
                                                 

کاران معتقد به اقتصاد بازار آزاد همراه با دخالت محدود  گر محافظهکار، ا نئوکنسرواتيست ـ نومحافظه - ۲۹
هارترين شکل (ها طرفداران سرسخت نئوليبراليسم  کاران يا نئوکنسرواتيست دولت بودن، نومحافظه

جرج بوش و مارگرت تاچر نمايندگان نئوکنسرواتيسم غربي بودند و فوکوياما يکي . هستند) داري سرمايه
 .ي همگي آنان ضديت با کمونيسم است ها است که مشخصه زان آنپردا از نظريه

 اعضايش که گرفت شکل لندن در ۸۸ خيزش محفلي که پس از". جنبش راه سبز"جرس ـ مخفف  -  ۳۰
 نفره پنج جمع اين از گنجي اکبر بعدها .گنجي و بازرگان و کديور و سروش و مهاجراني از بودند عبارت
 تداعي جماعت اين با که است لندني منظور "جرس لندن" .داد خ نگهدارفر به را خود جاي و شد جدا
 )توضيح نويسنده( .شود مي
، ۲۰۱۲در فوريه سال  "اتحاد براي دموکراسي در ايران"کنفرانس با عنوان کنفرانس اوالف پالمه ـ اين  - ۳۱
 در. شد برگزاراي بسته به صورت محرمانه و پشت درهاستکهلم  المللي اولوف پالمه در سوي مرکز بين از

که برخي از منتقدين جمهوري اسالمي در آن شرکت داشتند، اعتراضات و اين کنفرانس مخالفت با 
ي حاضر دراين کنفرانس عبارت بودند  برخي از عناصر شناخته شده. هاي مختلفي شکل گرفت تظاهرات

 فاطمه بهنود، مسعود اطبي،ب احمد افشاري، علي علمداري، کاظم ،سازگارا محسن آهي، شهريار: از
 .عبداله مهتدي ،زاده نوري عليرضا مخملباف، محسن کار، مهرانگيز جو، حقيت
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 تياهم به مجموعه نيا نخست بخش در که است معنادارتر يها يوسازيآلترنات
  .کردم ديتاک کشور ياسيس ي ندهيآ يبند صف در بهمن انقالب از تيروا يستيچ
 "ونيسياپوز" در نشسته يها شيگرا نيا افتراق و اشتراک وجه گريد يسو از

 در. است شيفرما خرده چند حامل يمدن و" باز ي جامعه" هواخواه و طلب صلح
 و" آزاد بازار" طرفدار فيط نيا ي همه شيب و کم ياسيس اقتصاد مهم عرصه

 يدموکراس از" دوستان" نيا يحکومت شکل نظر از. هستند" مقدس تيمالک"
 دولت و تيحاکم انيم ياختالف چيه حوزه دو نيا در. کنند يم تيحما يپارلمان
 نگهبان يشورا ياستصواب نظارت که است يکاف تنها. ستين منتقدانش با يکنون

 و مشارکت گان ندهينما المثل يف که شود گشاد چنان داهايکاند فيق و شود حذف
 راه مجلس به هم ـ يسعد شعله قاسم دکتر مثال ـ ها"مستقل" کنار در يمذهب يمل
 گذار گام نينخست که يحرکت نيچن! ششم و لاو مجلس قيتلف هيشب يزيچ. ابندي

 اندازه به را ۳۲بخش گنج يآقا قطع طور به هست زين يدموکراس به زيآم مسالمت
 که دارد وجود" کيکوچ" اشکال کي فقط. کرد خواهد يراض يمهاجران" استاد"

 شاه ميرژ در. است ناقابل. يفرد يها يآزاد. شد خواهد حل البته هم آن
 و کرد ديتحد را آن" ياسالم انقالب" و بود مجاز يفرهنگ و يفرد يها يآزاد
 و يفرد يها يآزاد ديتحد به که است انقالب بودن ياسالم نيا واقع در. زد نيزم

 تيروا نيا ما خط اي ريش ياسيس يباز در اگر. است دهيمجاان "نو شکوفه" بستن
 دهيکش ريشمش حکومت سود به که است يهمان ريش تيروا شک يب باشد خط رياخ

 را شاه دوران" يفرهنگ فساد" که است انقالب ياسالم يها ارزش نيا يعني. است
 يها اختالف خرده جز به ها تيروا نيا که ميبگو خواهم يم. است کرده تخته

  .هستند اميپ کي حامل ياسيس اقتصاد عرصه نيتر ياتيح در تياهم يب

                                                 
 .خواهان گذاران و مسئولين اتحاد جمهوري بخش ـ از بنيان دکتر اميرحسين گنج - ۳۲
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 در الجمله يف که پرداخت يمهم اريسب نکات به ديبا البته بخش نيا نييتب در      
  :که ليقب نيا از يمقوالت. ستين مقاالت نيا چارچوب

 و شد راه هم ها توده يانقالب جنبش با يخيتار چه از يمل و ياسالم انيجر       
 گونه هچ و آمد يخيتار چه از و يريتاخ چه با گرفت، دست به را آن يرهبر
 انقالب اوج در مثال ـ انيجر نيا ي شده ماعال و مشخص ي برنامه ،شد دار پرچم

 مشخص ي برنامه چيه فوق انيجر که مهم نيا بر ديتاک با بود؟ چه ـ )بهمن تا مهر(
 رفاه يقلمرو دو در کش زحمت مردم ياساس مطالبات نداشت، يا شده اعالم و

 چه تا انيجر نيا و بود استوار ييها هيپا چه بر کيدموکرات يها يآزاد و ياقتصاد
 نيا ي انهيمداراجو اميپ کرد؟ يم يگ ندهينما را مطالبات و منافع نيا کجا تا و حد
 در فرانسه و آلمان و سيانگل و کايآمر سران به زاده قطب زبان از ـ انيجر

" تيمشروع" و نفوذ شيافزا به کجا ـ تا غرب به نفت صادرات نيتضم و گوادالوپ
 ...و زد دامن انيجر نيا يالملل نيب

 انيجر تيروا يگ ساده به رديبگ قرار يواقع يابيارز مورد فاکت به استناد با اگر      
 که کنم اضافه نرفته ادمي تا هم را نکته نيا و. کرد خواهد بالوجه را ياسالم يمل

 بهشت در ياسالم يمل شيگرا رهبر يدهايوع و وعده نيآخر به مراجعه حتا
 برنامه نيهم البته و داند يم" برنامه" را نآ فوق انيجر ـ که) بهمن ۱۲( تهران يزهرا
 جا آن. ستين ياسالم استيس و اقتصاد بر يمبن يـ خبر است سپرده انينس به زين را

 ايدن دو کردن آباد و مردم يبرا مسکن ساختن و برق و آب کردن گانيرا از سخن
 لفهمو نيا فهم. البته است رفته يفرهنگ ليمسا خصوص در زين يسخنان. شده مطرح

 اصالحات شروع ،يشمال ي هيهمسا در ياجتماع نيتام ميعظ ي شبکه وجود با که
 در عراق؛ در مشابه وضع افغانستان، در ها يپروشورو يکودتا متعاقب يمترق نسبتا
 يها اعتصاب ابان،يخ و کارخانه در يا توده کاليراد جنبش کي حضور کنار
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 کي شيافزا به رو تيمحبوب و نفت صنعت ژهيو به و عيصنا در يکارگر ي گسترده
 يطراح گانيرا ياجتماع خدمات شعار چرا ...جامعه در يانقالب چپ شيگرا
 به چرا که است ساده زين نکته نيا درک که نيا کما. ستين دشوار چندان شود، يم

 کار دستور در کشور ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول ديجد يبورژواز تيتثب محض
! است يتصادف و يکلنگ ها استيس نيا نه و بود ياتفاق ها وعده آن نه. رديگ يم قرار
 يربط چيه ۵۷ بهمن انقالب ياصل مطالبات عنوان به يآزاد و مسکن و کار و نان
 عه،يش مسلمان که طور همان. ندارد محکوم و حاکم کيدئولوژيا يها شيگرا به
 کشور کي مردم نيد و مسلک و مرام بودن يوسيکنفوس اي ارتدوکس يحيمس
 يها تيمحدود که رميگ. ندارد انقالب نيا اي آن يطبقات تيماه به يربط چيه

 ينينش خوش نيا تبع به که قدر ـ همان شهر شمال ساکنان يبرا نه هم آن ـ يفرهنگ
 کيدئولوژيا شيگرا کي از ييها رگه تواند يم است، ياسياقتصادس به مرتبط يامر
 حاکم سميپراگمات با تناقض در گاه يب و هگا که يشيگرا. کند يگ ندهينما زين را

 مختلف يها فيط انيم يطبقات درون و يا هيحاش يبلواها به و رديگ يم قرار
  .زند يم دامن تيحاکم
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  منطقه اوضاع تا مدرنيته ـ سنت ـ از ۵
 

 مدرنيته ـ سنت
 يرنظ يمبنا که است يتيروا بهمن انقالب از جيرا يها ليتحل از گريد يکي      
 ـ سنت يها تعارض نقد بر يمبتن و رديگ يم وام وبر ماکس از مفهوم کي به را خود
 هواخواهان رانيا ياسيس مختلف يها فيط انيم در يتيروا نيچن. است تهيمدرن

 تا ديريبگ طلبان اصالح و خواهان يجمهور و طلبان سلطنت از. دارد يپروپا قرص
  ! شده دموکرات ـ يشورو از بعد ـ راياخ يها"چپ"

 زمان در آن بودن يواردات سبب به را رانيا ونيزاسيمدرن ت،يروا نيا شق کي      
 هم هنوز پروژه نيا ليتکم يبرا و داند يم کاره مهين و باال از و ناقص حضرتياعل
 و يقوم تعارضات به هيتک. کند يم دنبال را مدرن يدار هيسرما انکشاف اي ليتکم
 ياصل تضاد يجا به يا هيحاش يها کشمکش کردن زبار و يتيجنس و يمل و يتيهو

 چپ جناح. است شيگرا نيا يها گاه هيتک از) هيـ سرما کار( يدار هيسرما ي جامعه
 و! کند يم نقد" هيسرما يجنس تيهو" ي هيزاو از هم را يبورژواز ش،يگرا نيا

" ياسيس اقتصاد نقد" از يديجد يها تيروا به که است هيپا نيا بر گمانش
 ي پروژه به شيگرا نيا ي خوانده درس راست فيط. است دهيرس يدار هياسرم

 و فرهنگ يب" مردم سو کي از و دهد يم ريگ حضرتياعل پرشتاب" ونيزاسيمدرن"
 گونه نيا گريد يسو از و داند ينم ونيزاسيمدرن آن قيال را رانيا" نشناس نمک
 يسو از انقالب چون و بود ياسالم بهمن، انقالب چون که کند يم وانمود
 انقالب اهداف جهينت در شد؛ يم يرهبر ييروستا يها چپ و انيمذهب و انيروحان

 در" بزرگ تمدن" اعتبار به که يمدرن يدستاوردها زدن پس جز نبود يزيچ زين
 چپ" از حضرات منظور که ميبگو نرفته ادمي تا و جا نيهم. بود شده حاکم رانيا



۳۱ 

 يروستا از يسلطنت استبداد يخيتار دوران نيتر رهيت در که هستند ييرفقا" ييروستا
 يها آدم حاال و کردند ناامن و تنگ يدار هيسرما بر را تهران يها ابانيخ تا اهکليس

 و" ييروستا" را رفقا آن يگرامش از نامربوط يها قول نقل به لوس استناد با هيفروما
 نيچن گريد نام کايآمر سمياليامپر نعمات به ندادن لهي! خوانند يم" روس پرو چپ"
  ! البته است" ينقد"

" يها يپرداز هينظر" خلوت اطيح در توان يم را تيروا نيا" ينيد روشنفکران"      
 از زيپره و ۳۴شيخو شتنِيخو به بازگشت" ي هينظر" که ييجا. کرد دايپ ۳۳قطب ديس

 ۳۶ديفرد احمد يسو از" ۳۵يگ غربزده" سست يها بحث قالب در" نجس" غربِ
 و آمد يم بازار به احمد آل جالل توسط آن يبازار و انهيناش شکل و شد يم رمولهف

! ديرس يم ديبازتول به يعتيشر يعل يشناس اسالم يها درس قالب در ارشاد هينيحس در

                                                 
پدر معنوي المسلمين و به نوعي  از رهبران اخوان" ابراهيم بن قطب بن سيد" اصلي سيد قطب ـ با نام -  ۳۳

سيد قطب معتقد به زبان . پردازان اسالم جهادي بود المسلمين تا داعش ــ و از نظريه بنيادگرايي ــ از اخوان
: او بر اين باور بود. بود  شمشير و دشمن مدرنيسم و مظاهر آن از جمله آزادي فردي در جهان غرب

سرانجام سيد قطب به » .ببرند بسر مخالفان با جنگ در هميشه بايد آنان که بل نيست، مسلمين براي آرامش«
به همراه شش تن ديگر از  ۱۹۶۶عبدالناصر محاکمه و در سال  اتهام شرکت در کودتا عليه دولت جمال

 .المسلمين اعدام شد اعضاي اخوان
 .اشاره به کتابي از علي شريعتي - ۳۴
 .احمد نام کتابي از جالل آل - ۳۵
ي  آلمان و شيفته ي  ، تحصيل کرده)۱۲۸۹ـ  ۱۳۷۳(ف به احمد فرديد يزدي معرو مهيني احمد سيد - ۳۶

فرديد که به شدت . از ابداعات فرديد بود" گي زده غرب"اصطالح . بود) فيلسوف آلماني(مارتين هايدگر 
فرديد داراي افکاري . دانست مي شخصيتي کاريزماتيک و »ايزدي فره« نماد را ضدمارکسيست بود، شاه

وي در زمان رژيم سابق و حکومت . داد ض بود و پيوسته جهت فکري خود را تغيير ميمغشوش و متناق
گي در مجلس شد و بعد از انقالب براي عضويت در مجلس  هتک حزبي رستاخيز کانديداي نمايند

 اردکاني و يوسفعلي داوري مسجدجامعي، رضا الريجاني، احمد شود علي گفته مي!!! خبرگان تالش کرد
 . اند شاگردان وي بودهميرشکاک از 



۳۲ 

 زنان سر از چادر و کند يم يباستان را ياسالم ميتقو شاه يوقت گهيد است معلوم
 جيترو را فجور و فسق و يخور عرق و نو شکوفه کافه و ژوپ ينيم و ديربا يم
 حجاب کشف! البد گهيد خورد يبرم يمذهب و يسنت مردم رتيغ به خب دهد يم

 خيش جسد هنوز که يکشور! ياسالم کشور کي در هم آن! شود ينم ياجبار که
 که يکشور. است زانيآو دار بر سکوالر خواهان مشروطه توسط ينور اهللا فضل
 و بودند کرده امضا زده غرب يها يشلوار و کت را اش يماراستع يقراردادها تمام
 هيما جان ها نيا. نبود يروحان کي يامضا قراردادها نيا از کدام چيه يپا
 که يوقت گفت ينم ما به استاد البته. بود يعتيشر" استاد" يها"يپرداز هينظر"

 عمارگراست دولت کي با توانستند يم گونه چه نبودند قدرت مصدر در انيروحان
 يامضا به يقرارداد فيظر دکتر يآقا يجا به اگر مثال حاال و کنند امضا قرارداد

 يرفسنجان يآقا يامضا کند؟ يم يفرق چه شود منعقد ييدعا االسالم حجت مثال
 يفرق چه مکال جمهور سيير نژاد ياحمد يآقا يامضا با معمم جمهورِ سيير
 را تهيمدرن ـ سنت يها تيروا از يشبخ بودن يسطح تا ميگو يم را نهايا کند؟ يم

 استنادات نيهم با و يگريد منظر از تيروا نيا طلبِ سلطنت جناح. باشم گفته
 ـ يشاهنشاه يارض اصالحات با انيروحان مخالفت. است انقالب ليتعل يراو مشابه
 قم در خرداد ۱۵ اميق آن متعاقب و شد ـ رهنمون ونيزاسيمدرن يسو به را کشور که
 منشا ـ شد گرفته يپ حوزه و بازار ائتالف يسو از مشخص طور به که ـ نيورام و
 و شاه يخراف حتا و يمذهب يها شيگرا خصوص در من. است تيروا نيا

 نيا جالب اما گفت خواهم را ينکات يمذهب ينهادها گسترش به يرسان کمک
 دچن طلبان سلطنت با يکنون تيحاکم مورخان يتيروا نيچن نييتب در که جاست
 از. اند شده پخش يا گسترده سطح در تهيمدرن هيعل اميق انيراو. دارند مشترک ضلع
 تا ياسالم انقالب اسناد مرکز در قطور کتاب عنوان هزاران گان سندهينو



۳۳ 

 و شرکا و ۳۸علمداري آقاي سوي به جا آن از و ۳۷همايون داريوش داران ميراث
 بازار که يداخل نئوليبرال نشريات ننويسا"مقاله" تا خواه جمهوري متنوع هاي گرايش

  !است يکارگزاران يها روزنامه بستن و باز شان يگرم
 

 !منطقه بحراني اوضاع
 بحران فتيش خصوص در مباحث نيا ياصل بخش در که ينکات بر عالوه      

 گفت، خواهم يانقالب طيشرا يبند شکل و ياسيس بحران کي سمت به ياقتصاد
 از انقالب ليتحل در منطقه ياسيس اوضاع خوردن هم به ريتفس که است نيا تيواقع
 تمام جازيا به ديکوش خواهم بخش نيا در من. است برخوردار يا ژهيو تياهم

 هر يالديم هفتاد  دهه در فاکت يگواه به. کنم باز را تحوالت نيا از ييها سرفصل
 سلسله کي ريدرگ اقمارشان و) نيچ ـ يشورو کا ـيآمر( يجهان قدرتمند بلوک سه

 نظام ديبازتول در را خود ريتاث يا جانبه همه نحو به راتييتغ نيا. بودند مهم تحوالت
 يستياليامپر جهان ميتقس نيا از زين رانيا. داد يم نشان جهان مجدد ميتقس و يتيامن

) سميبرالينئول عروج و رفاه دولت بست بن( يجهان اقتصاد بحران ريتاث به. نبود برکنار
 نکته نيا به خواهم يم جا ايندر  اما پرداخت خواهم رانيا پنجاه دهه تتحوال بر

 ستيکمون حزب در آشکار راست به شيگرا کي دهه نيا اواسط از که کنم اشاره
 راست انيجر ۱۹۷٨ سال در. گرفت شکل کايآمر سمت به چرخش و نيچ
 تمسيس از نيچ ياسيس اقتصاد و کرد عروج) نگيائوپيـ ش  هواکوفنگ شيگرا(

 به وارد و گرفت فاصله ـ يشورو يدولت يدار هيسرما مدل ـ متمرکز يزير برنامه
                                                 

 مقام قائم. طلب سلطنت و ناسيوناليست مدار سياست و نگار روزنامه ـ) ۱۳۰۷ ـ۱۳۸۹( همايون داريوش - ۳۷
 .بود شاه رژيم در جهانگردي و اطالعات وزير هم مدتي و رستاخيز حزب کل دبير

 جمهوري رژيم منتقد و مذهبي ـ ملي ينفعال از کاليفرنيا ايالتي گاه دانش استاد و شناس جامعه علمداري کاظم-۳۸
 !!!شود مي منتشر و چاپ ايران در هايش کتاب البته که پالمه اوالف کنفرانس گان کننده برگزار از و اسالمي



۳۴ 

 دوران ييروستا يها کمون از تيمالک سلب هدفش که شد يرفرم اصطالح
 يروين ديشد استثمار وهيش به يساز يصنعت سمت به يريگ جهت و مائو درخشان

) ۱۹۷٨ دسامبر( ستينکمو حزب ازدهمي کنگره سوم پلنوم از روند نيا. بود کار
 برهه نيا در. شد ليتکم) ۱۹٨۴ اکتبر( ستميب کنگره سوم پلنوم در و شروع

 يها کارگاه رشد هدف با يديتول يقراردادها عقد محور بر ييروستا اصالحات
 اراتياخت. گرفت قرار کار دستور در بزرگ ييروستا يخانوارها جاديا و کوچک

 يشهر ياقتصاد رفرم. شد اعطا ها بنگاه نيا صاحبان و يمحل مقامات به يفراوان
 ،يابيبازار ،يديتول يها بنگاه بر مشتمل ها بنگاه يسودده و يور بهره ارتقا شامل
 و يخارج يبازرگان دستمزدها، ها، متيق ،يمال امور ات،يمال يزير برنامه ع،يتوز

 ياسياقتصادس کي يسو به نيچ اقتصاد فتيش. بود مصالح و مواد ي عرضه
 چارچوب نيا در و برهه نيهم از يستياليامپر رقابت بازار به ورود و يستيتاليکاپ
 اما ستين ريپذ اسيق نيچ وضع با هيترک ياسيس اقتصاد اوضاع گرچه. شد مجا آن

 هيترک. است شده مشق زين هيترک اقتصاد در الگوها نيهم شيب و کم که نيا جالب
 بود گذاشته کنار را متمرکز يزير برنامه ۱۹۵۰ دهه در دموکرات حزب قيطر از که
 يدولت سازمان" عنوان تحت يزير برنامه نيا. شد يگريد برهه وارد ۱۹۶۱ سال در

 ميتنظ و هيته سازمان نيا فهيوظ. بود آمده هيترک ياساس قانون در" يزير برنامه
 ياجرا. بود ياقتصاد يها يگزار استيس کنترل و مدت انيم و بلند يها برنامه
 بخش در کرد، يم کار ريوز نخست نظر ريز که سازمان نيا يها يگزار هدف
 جهان در ياقتصاد بحران شروع با همزمان و ۱۹۷۰ سال از. بود يالزام يعموم
 نيا در که نيا جالب اريبس نکته. درآمد تالطم به زين هيترک ياسيس ياقتصاد اوضاع
 يگذار هيرماس و صادرات ارتقا و يخصوص بخش تيتقو) چهارم ي برنامه( مدت
 انقالب با مبحث نيا ارتباط. است شده ياتيعمل عيسر بازده با کاربر يها بخش در



۳۵ 

 شدن غرق علت مشروط رِيتعب کي به که است نيا )گفت خواهم که چنان( رانيا
. بود نجات يکشت نيا به نشدن وارد دهه نيا اواسط ياسيس ياقتصاد بحران در شاه
 به هنگام به نِيتمک با) ۹٨۱۹ -۵٨۱۹( هيرکت پنجم ي ساله پنج برنامه يبار
 که چنان. شد محقق وودز برتون ينهادها به ميتسل و يساختار ليتعد يها استيس

 در رقابت معطوف تر کم هيترک ياقتصاد يها برنامه ۱۹٨۰ سال تا است دانسته
 ۵۵ از شيب يبانک نظام از دولت سهم برهه نيا در .بود يجهان اقتصاد يبازارها
 ترس بدون يبانک نيقوان ديتحد اعتبار به هيترک يتجار يها بانک غالب. بود درصد

 از را سود حداکثر ياقتصاد يداخل امکانات از يانحصار ي استفاده با و رقابت از
 به کشور نيا مشهور يها بانک که است بعد به برهه نيا از. بردند يم يداخل بازار
 ريمس در يساختار ليتعد ي برنامه. رنددا يبرم زيخ يجهان اقتصاد يبازارها متن
 اقتصاد در را هيترک اقتصاد يخارج يبازارها در رقابت ياستراتژ شيافزا
 کاهش و بهره نرخ کنترل حذف برهه نيا در. کرد ادغام غرب يدار هيسرما
 اوراق و سهام بازار توسعه و ييزدا مقررات و ميمستق ياعتبار يها برنامه ي عمده
  .شد ياتيعمل يخصوص يها بانک گسترش ي گونه به قرضه

 با نگارنده يراه هم معناي به ها مولفه اين طرح که نيست ذکر به الزم      
...." و ملي توليد از دفاع و داخلي صنايع صاحب و عزيز ملي بورژوازي"

 تاريخ خزعبالت اين" سوسياليسم" عنوان تحت جماعتي که چنان. نيست
 تغييري دادن نشان براي مباحث اين طرح. کنند مي بلغور ايران در را منقضي
 را داري سرمايه و است گرفته شکل داري سرمايه توليد ي شيوه در که است
 ياد نئوليبراليسم عنوان تحت آن از ما که است کرده جديدي دوران وارد
 معيوب تصور برخالف ـ نيز داري سرمايه توليد شيوه اين نقد. کنيم مي



۳۶ 

 و کروگمن و ۳۹استيگليتز امثال نقدهاي با مشترکي وجه ـ هيچ لوح ساده جماعتي
 -۱۹۹۰( ششم برنامه متن در ژهيو به و برهه نيا در يبار. ندارد گريد يها نينزيک

 دنگ نِيچ ياقتصاد اوضاع به نعل به نعل هيترک ياقتصاد ينمودارها) ۱۹۹۵
 رشد يرصدد ۷ ديتول رشد برابر در. است مانسته نوشهيپ يليش و نگيائوپيش

 کرده رشد درصد ۱۵ صادرات. است درصد ۱۱ يخصوص بخش يگزار هيسرما
 نباشد افزون درصد ۱۵ از تورم نرخ که بود شده مقرر برنامه نيا در چند هر. است
 پرداخت تراز بحران با کشور يخارج برکت با و مندانه سخاوت يها وام ليدل به اما

 .است شده مواجه

 تا نهادم انگشت هيترک و نيچ ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يرو عمدا من      
 از منتزع رانيا ياقتصاد بحران ليتحل بهمن؛ انقالب از خود تيروا ارائه هنگام
 از اگر که دهم نشان خواهم يم گريد عبارت به. نباشد منطقه و يجهان اوضاع
 شاه به ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول نفت يبها شيافزا متعاقب و ٣۵ سال يابتدا
 و مطلوب يستيتاليکاپ پاسخ کي متن در رانيا ياقتصاد بحران بسا يا شد يم کتهيد

 برخواهم موضوع نيا به. بود شده منتقل انقالب جز به گريد يا نقطه به روزآمد
  .گشت

 
 افغانستان کودتاي

 و شدند منحل رانيا" ياسيس حزب" دو ۱٣۵٣ اسفند ۱۱ خيتار در که ميدان يم      
 و دربار و شاه يسرمست دوران ۱٣۵۵ سال تا برهه نيا. شد سيتاس زيرستاخ حزب

 سرکوب قدرت به يمتک و نفت يها پول مني به حضرتياعل. است ساواک

                                                 
 از وي .است ۲۰۰۱ سال در اقتصاد نوبل جايزه برنده و آمريکايي اقتصاددان  استيگليتز يوجين جوزف -  ۳۹

 .باشد المللي پول مي کرد بانک جهاني و صندوق بين و از منتقدين عمل نزينوکي اقتصادي مکتب نمايندگان



۳۷ 

 کشور اوضاع. بود ساخته" امن جزيره" يک و کرده جفت را مخالفان کفش ساواک
 کارتر) ۱٣۵۵( قتصاديا بحران شروع ابتداي در تا داشت ادامه شکل اين به بيش و کم

 و اقتصادي بحران روزافزون فشارِ با سو يک از شاه رژيم. شد آمريکا جمهور رئيس
 براي الزم نفس اعتمادبه از ديگر سوي از و بود مواجه اي توده نارضايتي گسترش
 فشار اين اثر بر. بود بهره بي کشور سياسي فضاي تعديل خواست برابر در مقاومت
 بعد ماه دو. شدند آزاد سياسي زندانيان از گروهي ۵۶٣۱ نفروردي در دوگانه

 در. کرد يي تازه دوران وارد را کشور سياسي سپهر پايتخت نشينان حاشيه اعتراضات
 ـ ۴۰ونس( آمريکا خارجي سياست در متفاوت نگرش دو ميان اختالف که شرايطي

 حزب ت،داش ادامه خفا در ايران بحران مديريت نحوه پيرامون) ۴۱برژينسکي
 و زد ساز سرنوشت و مهم بسيار کودتاي يک به دست افغانستان خلق دموکراتيک

 نورمحمد رهبري تحت و مشخص طور به که حزب اين. ريخت هم به را منطقه اوضاع
 سلسله يک سياسي قدرت کسب محض به ـ بود پروشوروي جريان يک کي تره

 هاي آزادي گسترش و هگسترد ارضي اصالحات. گرفت پيش در را" چپ" هاي رفرم
 و پرورش و آموزش عميقِ هاي حفره ترميم و زنان حقوق ارتقا و دموکراتيک

 خزيدن منطقه تحوالت در تاثيرگذارتر ها اين از اما. بود جمله اين از درمان و بهداشت
 ۴۲برژنف با کرد مي ادعا اگرچه شاه. بود شوروي بلوک آغوش به افغانستان سريع

                                                 
 اعتقاد ونس .کارتر جمهوري رياست  ي دوره در آمريکا ي   خارجه امور ونس ـ  وزير رابرت سايرس -  ۴۰

 تثبيت براي نبايد ندارد، وجود او بقاي به اميدي ديگر و است تمام اجتماعي لحاظ از شاه کار چون داشت
 .زد کاري هر به ريسک کرد و دست قدرت در او
کارتر که معتقد به حمايت  جيمي ملي امنيت ـ استراتژيست لهستاني و مشاور برژينسکي زبيگنيو - ۴۱

 .نظامي آمريکا از شاه و حفظ سلطنت او بود
. ودب ۱۹۸۲ تا ۱۹۶۴ سال از شوروي اتحاد کمونيست حزب مرکزي کميته کل لئونيد برژنف ـ دبير - ۴۲

 .وي بعد از پادگوني به رياست جمهوري رسيد
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 خلق و روحيه که است اين واقعيت اما دارد حسنه روابط ۴۳گورنيپاد با و است دوست
 پذير آسيب شوروي بلوک برابر در را او اش ضدکمونيستي شدت به سياست و وخو
 سايه از که بل بود خاورميانه کل حاکم ترين ضدکمونيست فقط نه شاه. داد مي نشان

 که شرايطي در و بود گرفته باال اقتصادي بحران حاليکه در. ترسيد مي نيز ها کمونيست
 در تعلل ترسيم بود، شده سبز شاه گوش کنار" کمونيستي" دولت يک ناگهان
 چنين هم. نيست دشوار چندان شاه ـ رواني سياسي تعادلِ در تزلزل و سازي تصميم
 متن در داد ترجيح آمريکا دولت شرايطي چنان در چرا که مهم اين چيستي ترسيم
. است ساده بسيار بايستد اسالمي ملي جريان کنار محکم و صقر ايران انقالب کنترل
 جمله از( برتر ي رسانه تيحما. شد دوخته اوضاع نيا بستر بر ۴۴سبز کمربند

 انيجر سو کي از. است فهم قابل حيتوض نيهم با زين انيجر نيا از) يس يب يب
 صدور که ودب داده اميپ گوادالوپ در گردآمده سران به زاده قطب زبان از ياسالم
 يزيست سميکمون استيس گريد يسو از و کرد خواهد نيتضم را غرب به نفت
 در. کرد يم سد را يراسالميغ ويآلترنات هرگونه يرو شيپ راه متحدانش و کايآمر
 ويآلترنات دو فقط شاه حکومت از رونيب. نبود يبراليل مطلقا ويآلترنات نيا طيشرا آن

 همان ها براليل دوران! يمذهب راست و يخلق سمياليسوس به ليمتما چپ. بود فعال
  .بود شده يسپر اريبخت شاهپور حضور از شيپ و زمان

  
  
  

                                                 
 .بود ۱۹۶۵ جمهوري شوروي به مدت دوازده سال، از سال رئيسپادگورني نيکالي  - ۴۳
 کارتر ملي امنيت مشاور برژينسکي سوي از سبز کمربند استراتژي سرد، جنگ اوج در ـ سبز کمربند - ۴۴

 تا بود شوروي همسايه کشورهاي در افراطي اسالم از اييه جنبش و ها دولت ايجاد آن از منظور و شد ارائه
 .شود جلوگيري منطقه در شوروي جماهير اتحاد نفوذ و گسترش از وسيله بدين
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  بحران جهاني اقتصاد. ۶
  

  )اختالط طبقاتي! ( درآمد
به طرق مختلف با  يزانيشود عز ين سلسله مقاالت منتشر ميکه ا يمدت يط      

 يو امتناع ينکات و نظرات انتقادنگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز لطف و ارائه 
ن نکات در يبخش مهم ا. اند ز مطرح کردهيرا ن ييها خود پرسش يجابيو ا
ش و پس يپ يو طبقات ياسيس يها يبند صف: رامونياست پ يمالحظات ي رندهيبرگ

، مناسبات ياسالم ـ يان مليجر يت طبقاتياز انقالب، کنفرانس گوادالوپ، ماه
و حتا  يدار هيشاسرمايا پي يدار هيسرما(ش از انقالب يپران يحاکم بر ا يديتول
ته، يمدرنـ بحث سنت  يها يانقالب، کاست ي ، مرحله)مستعمره مهيفئودال ن مهين

نما يس يايت دولت موقت، قضايچپ، ماه ي مغفول مانده يها تيف و اولويوظا
ـ  يان مليو مساجد به سود جر ينيمدارس د ياجتماع ي رکس، دخالت شبکه

ها  ياسالم يهژمون شدن مل ييها، چرا انين جريت ايو نقش شاه در تقو يسالما
ه، ارتش و امکان کودتا، دو جناح مشهور در يطريد فطر قيبخصوص بعد از نماز ع

ن يکه در بخش نخست ا طور همان... و) ونس ـ يسکيبرژن(کا يآمر ياست خارجيس
مختلف انقالب بهمن  يها جنبه يابيادآور شدم ارزي ـنه از سر تواضع  ـز يمقاالت ن
ت و يروا. است يا دهيم ورزيت يقاتيو تحق يت مستمرِ مطالعاتيازمند فعالين يبه راست

د يمو که بلست ين مهم نيا ي گستره ياز انقالب نه فقط ناف يستياليل سوسيتحل
. چپ کمک کند ياسيس ين استراتژيتواند به تدو ياست که م يت موضوعياهم

مختلف  يها يها و استراتژ يبند ن صفيل انقالب اکتبر به ايحلکه ت طور همان
از آن را در  يا ک اثر رقم زده و شمهين قلم در يصاحب ا چه آن. ده استيمجانا
است  يزيت موضوع چياس با اهميدر ق ـمبالغه  يب ـان نهاده است ين مجال به ميا
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 يار اساسيد مباحث بست واريل محدوديگفته بودم که به دل چنين هم. چياز ه تر کم
زان در خصوص ياما با توجه به ابرام چند تن از عز. بعد از انقالب نخواهم شد

کا بعد از يآمر يو امکان کودتا يرانيسم ايبرالينقش دولت موقت و ل يستيچ
دو نکته  يکيفقط به  ـدر کار باشد  يانيا جريک با فرد يکه قصد پلم يب ـانقالب 
مستمر است و مباحث معطوف به  يا ته پروژهيرنمداگرچه . کنم ياشاره م

ن حال به نظر نگارنده دوران يبا ا ان مانسته استيش به هذيسم کم و بيمدرن پست
خود در عصر مدرن و  يخيم رسالت تارجا آنسم بعد از يبراليل يخواه يترق

سم در يبراليل که بلنه فقط به سر آمده است  يدار هيو انکشاف سرما يگر روشن
واضح است که من از . شده است يخيک عنصر بازدارنده تاريل به يجا تبدهمه 
 ين دوميم که ايگو يسم است سخن نميبراليل ي افتهيسم که شکل تطور يبرالينئول
 ي مقاله به اندازه يو تعداد" بحران"است که بحث آن را در کتاب  يگريت ديحکا

سم و به تبع آن يالير ما عصر امپرم که عصين نظرياگر ما بر ا. ام دانش خود باز کرده
جه تمام اشکال ياست در نت يدار هيسرما يگ دهيدوران انحطاط و زوال و پوس

به اخالق خوب و  يچ ربطين امر هيز تباه و فاسد است و اين ييبورژوا يدئولوژيا
امثال  ـبرتر يسم ليبراليد که ليديم و ديديحتا د. برال ندارديفالن و بهمان ل ي دهيپسند
به  يا وقتيتانيست بريت در حزب کمونيچپ و عضو ي نهيشيبا وجود پ ـبلر  يتون

سم از تاچر يبرالينئول يو ضدکارگر يضدانقالب يبرد مبان شيدند در پيقدرت رس
ش را داشت و در بهمان يفالن گرا ياهللا گلزاده غفور تين که آيا. گرفتند يشيپ

کند  يکند و م يرا ثابت نم يزيره بود چيو غ" چپ"ست يانتخابات و در بهمان ل
! کند يرا ثابت م ييزهايست چيدر فالن ل ياهللا خلخال تيکه وجود آ طور همان. البته
شان  که از درون ـ يدر نهضت آزاد" مثبت" يها شيگرا يکه وجود برخ طور همان
ن يفرورد. ستين يرانيسم ايبراليل يخواه يد ترقيمو ـرشد کردند  يژن جزنيامثال ب
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 يمن جوان. ۴۵يداشتم با ابوذر ورداسب يکرج مالقات يکيد به گمانم که در نزدبو ۵۸
چنان ـ رفت  يچند کتاب مائو فراتر نم ي که عقلم از مطالعهـ  يستيش مائوئيبا گرا

سهل است . کردم يرا احساس نم يچ مرزيابوذر شده بودم که ه يها بحث ي فتهيش
تر از فهم نازل خود  او را خالص يديتوح ي طبقه يب ي او و جامعه" سمياليسوس"

چپ  يکارگرپناهان امروز ي از همه] Workerist[تر "ستيورکر"ابوذر . افتميدر
آن دوران به  ييبورژوا خرده ياسيسم و اختالط سين درجه پوپوليا! ران بوديا

به  يرانيسم ايبراليران و نه ليا يگر نه بورژوازيد ياز سو. ستين يزدودن يگ ساده
سم غرب يبراليو ل ياس با بورژوازيقابل ق يا نهيچ برهه و زميان و در هچ عنويه
آن استاد  يسخنران يبه ماجرا يا هينه با استناد حاشين زميمن در ا. (ستين

" کالغ" ي در مجله يمبسوط ي مقاله ۴۷ييدرخصوص مرگ پاشا ۴۶شناس جامعه
اگر  يبار.) ن مراجعه کندتواند به آ يمند م عالقه ي ام که خواننده شماره سوم نوشته

 يبه راست ـن قرار است يکه استنباط من از ا ـاست  يبورژواز ينظر ي هيسم پايبراليل
ه يا آن جناح سرماين يبا ا کاري همتوان طبقه کارگر و چپ را به  يبا کدام حجت م

 يبراليکنم و درجا وارد مواضع ضدل يصحبت م يکل ي ک مقولهيفراخواند؟ من از 
درخصوص امکان . شوم يصدر نم يبن يت از آقايا حمايو ) لت موقته دويعل(

را  يا دست دهد چند کلمه يفرصت چه ناچن.... ايش از انقالب به نفع شاه يکودتا پ
ران و يکا در ايآمر ياست خارجيقدر اشاره کنم که اگر س نيخواهم گفت اما هم

                                                 
ي پنجاه به سازمان  وي در اوايل دهه. بود قائمشهر در ۱۳۲۸ نويسنده و محقق، متولد ورداسبي، ابوذر -  ۴۵

 ۱۳۶۵سال . هاي رژيم شاه گذراند سال را در زندان ۴سپي وردا. مجاهدين خلق و مبارزه مسلحانه پيوست
از ورداسپي . همراه همسرش در عمليات فروغ جاويدان کشته شد ۱۳۶۷به عراق رفت و در سال 

 .هاي زيادي در زمينه اقتصاد و حقوق اسالمي باقي مانده است کتاب
 .منظور يوسف اباذري است - ۴۶
 .ي پاپ مرتضي پاشايي خواننده - ۴۷
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ن مورد مشخص حفظ يو در ا يالملل نيب ي هيمنطقه را براساس حفظ منافع سرما
ک دولت ضدچپ در يت يم و از ضرورت حاکميف کنيت صدور نفت تعريامن
را به خاطر  ينکات ـو افغانستان و عراق آن زمان  ـ يران و کنار گوش شورويا

آن ... ميداشته باش ۴۸تيکنتراگ ي در مقوالت گفته و ناگفته يم؛ و تورقيسپرده باش
د که چرا کودتا؟ و اساسا کودتا با کدام يسم ريساده خواه يبند ن جمعيگاه به ا

و  يميو رح يو خسروداد و ناج يسيکه در اوج اقتدارِ امثال او يابزار؟ ارتش
ه يعل ياتينفس و امکان عمل ن اعتمادبهيتر کمو فردوست از  يا پاکروان و بدره

هان خود و در دوران به اصطالح  انقالب برخوردار نبود بعد از اعدام فرمانده
ت يته و حمايتوانست کودتا کند؟ با کدام قدرت و اتور يم گونه چه ياورکير

 کاري همشود با  يدو تحرک مانند نوژه که گفته م يکي؟ يالملل نيو ب يداخل
ش يکاتور کودتا بيه کاريشب يزيلو رفته چ يشمال ي هيهمسا يامکانات اطالعات

  نگه اول باز// کان که سه مولفه و ام يطيم در شرايخواهم بگو يم. نبوده است
م روند مختل يح و ترميکا و غرب، دوم تصحيآمر ينفت به سو يها داشتن لوله

ت يدر دستور کار حاکم// ه و سوم جمع کردن بساط چپيانباشت سرما ي شده
 ي داشته است که به سمت پروژه يکا قصد خودزنيد بوده است، مگر آمريجد

 ۱۱ا يمرداد  ۲۸درنگ  ينگارنده بشود  يصحبت از کودتا م يوقت. کودتا برود
دو سرهنگ  يکي يکند و به اقدامِ کلنگ يم يرا تداع يو البته اندونز يليسپتامبر ش

م که قرار نبود يم و به وعده وفا کنيم و بگذريبگذار يبار. ديگو يمجنون کودتا نم
  .ميبه حوادث بعد از انقالب وارد شو

                                                 
و در  ۱۳۶۴اي است به ماجراي سفر مک فارلين به ايران در سال  کنترا گيت يا ايران کنترا ـ اشاره -  ۴۸

داماد (شود مهدي هاشمي  گفته مي. زمان رياست جمهوري ريگان، به منظور فروش اسلحه به ايران
 .جريان اين معامله را فاش کرد و همين امر موجب اعدام وي شد) اهللا منتظري آيت
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  !يسمبحران اقتصادي جهان و شکست طبقاتي سوسيال
ي مختلف عوامل پيش نوشته در تحليل انقالب  کرد درجه واضح است که با لحاظ      

ي  اگر انقالب به ارادهبهمن حائز اهميت هستند اما اگر انقالب موش کور تاريخ است، 
؛ الجرم بايد گفت گي مستقيم ندارد ها و احزاب و محافلِ روشنفکري بسته سازمان

شي از شيفت يک بحران اقتصادي ساختاري به سمت بحران انقالب اجتماعي متاثر و نا
لنين  در اين تعبيرِ. شرايط انقالبي است ـيا به وجود آوردن  ـسياسي و به وجود آمدن 

گي  ها نيز نتوانند به زنده ي سابق حکومت کنند و پاييني نتوانند به شيوه ها که بااليي
اين دو عامل البته در . د استهاي متعددي موجو خود ادامه دهند واقعيات و فاکت
حزب کارگران (تخفيف يک تشکيالت انقالبي  کنار وجود ضروري و حياتي و بي

انقالب سياسي يعني خلع يد سياسي از . ضامن پيروزي انقالب سياسي است) انقالبي
ي شوروي فراروي ماست  بورژوازي و کسب قدرت سياسي و نگفته پيداست و تجربه

ورود به فاز انقالب اقتصادي و انتقال طبقاتي در نهايت محکوم به که اين انقالب بدون 
ي اين عوامل منطبق نشدند و دليل  به اين اعتبار در انقالب بهمن همه. شکست است

 طور همان. شکست انقالب و بازگشت بورژوازي را در همين ماجرا بايد سراغ گرفت
دي نشد و آن بورژوازي به که در انقالب اکتبر از بورژوازي روسيه خلع يد اقتصا

. محض تجديد آرايش سياسي و ترميم سازمان طبقاتي خود به قدرت سياسي برگشت
که جامعه ايران از  ـ گران راست نيز بر همين باور هستند و حتا تحليل ـشکي نيست 
ي  تر بگويم بعد از افزايش بهاي نفت وارد يک برهه ي پنجاه و روشن ابتداي دهه

يک پاي بحران اقتصادي ايران در همين زمين ريشه دوانده است و . جديد شده است
داري جهاني  پاي ديگر آن در بحران اقتصادي جهان و تغيير شيفت توليدي سرمايه

و  ۴۹به جز تحوالت ارتجاعي که با عروج جريان هواکوفنگ. فرورفته است
                                                 

 اين در را قدرت دون مائوتسه از بعد که بود حزب کمونيست چين رهبران جمله از هواکوفنگ ـ - ۴۹
 .، در اوج تحرکات انقالب به ايران آمد۱۳۵۷شهريور  ۱۷وي در  گرفت، دست به کشور
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ه آن ن بيشيو در بخش پ(ن شکل بسته است يچ ياسيس دادر اقتص ۵۰شيائوپينگ
وارد  يبزرگ جهان ين برهه تمام اقتصادهاين است که در ايت ايواقع )اشاره کردم
 يعنيدو اقتصاد برتر جهان . اند شده يد اجتماعيتول ي وهياز ش يديدوران جد

سم يگانيسم و ريد تاچريقا همزمان با انقالب بهمن عصر جديکا دقيانگلستان و آمر
" سمياليسوس" ين دژهايرت طبقه کارگر واپسيان بهت و حيدر م. اند را شروع کرده

ه يخ روسيتار ياسيش سين گرايتر ياست و ارتجاع يواقعا ناموجود در حال فروپاش
اروپا به  يال دموکراسيسوس. ها را آغاز کرده است ين دوران تباهيلتسيبا 

سم و دولت رفاه ياليز دفاع از سوسين يافتاده است و حتا به لحاظ نظر يسوز روغن
ست در يب ي درس خود را با نمره ۵۱کاگويشاگردان مکتب ش. ار شده استدشو
نک يمانند دوران ا(رسد  يم فرا يروزگار. اند پاس کرده يليش ۵۲يگاه خون شيآزما
 يزايريامثال س يکند و کورسو يت ميق بحران امکان انقالب را تقويکه تعم )ما
 يايسره رو به دن کين دهه هفتاد کند اما بحرا يا را زنده ميونان و پودموس اسپاني
 ،سال باد ،سال بد"به قول شاملو ! دوران شکست. دهان گشوده بود ياه و تباهيس
که انبوه انبوه فعاالن چپ به راست  ييها و سال" کرد ييکه غرور گدا يسال
اسم رمز " اونجا"و " ميديم و ديما که اونجا بود"ن استدالل که يآن هم با ا. دنديغلت

 يسم باقياليف در سنگر دفاع از سوسيشر يها ستياز کمون يمعدود. بود يشورو

                                                 
دنگ شيائوپينگ ـ پس از هواکوفنگ قدرت را در چين به دست گرفت و دست به اصالحات  -  ۵۰

 .اجراي سياست درهاي باز کردبا  اقتصادي توام
که  سرسخت نئوليبراليسم از طرفداران شيکاگو ـ مکتبي اقتصادي به سرکردگي ميلتون فريدمن مکتب -  ۵۱

 .دانند داري را در مداخله دولت در اقتصاد مي منشا تمام مشکالت سرمايه
هاي  نئوليبرالي و سياست که نخستين اعمال نظريات ۱۹۷۳اشاره به کودتاي آمريکا در شيلي به سال  -  ۵۲

شيکاگو و مکتب  گاه دانشي  پرورده شيليايي دانشجويان از تعدادي پس از کودتا. اقتصادي فريدمن بود
 .گمارده شدند شيلي در دولتي مهم مناصب فريدمن به



۴۵ 

 يسم از لحاظ نظريواضح است که کمون. دندين گلوله جنگيماندند و تا آخر
دهه  ي انهياز م. بود يطبقات ي در عرصه ين شکست به تماميا. شکست نخورده بود
عد از عروج ب. کارگر سنگر به سنگر عقب نشسته است ي هفتاد تاکنون طبقه

 يها شين گرايتر ثيخب يريگ سم و قدرتيائوپيسم و دنگ شيگانيسم و ريتاچر
" تيعنا"به کارگران  يينداشت که دولت رفاه اروپا يليگر دليه؛ ديدر روس ييايماف
  .کند
و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد  ـ ياقتصاد يبحران ساختار يدر سطح جهان      
از  ين بحران جهانيا. مت نفت آغاز شديش و کاهش قيزاپس از اف ـران يا ياسيس

 يو گسترش جهان يشرفت تکنولوژيد و انباشت و پيع اضافه توليدرون رشد سر
افته يدر مراکز رشد. نرخ سود شکل بسته بود يه و متعاقب آن کاهش نزوليسرما
کا يمرن در آيها و به طور متع ثابت کارخانه ي هيش از بازگشت سرمايپ يدار هيسرما

 يها نهيق کسب سود هزيداران بتوانند از طر هيش از آن که سرمايپ يغرب يو اروپا
 يد در جوامع تازه صنعتيجد يها کارخانه ي ندهيخود را پوشش دهند با رقابت فزا

د حجم يبه تول ،انباشت بدون بازگشت. وان مواجه شدندين و تايکره و چ ي شده
در ـ بود  ۱۹۷۳مت نفت در سال يل جهش قکه حاص ـ ينفت ياز درآمدها يميعظ

 يها رمعقوالنه در برنامهيم و گاه غيعظ يها يگذار هيکا به موج سرماياروپا و آمر
ن کشورها را در يا يسطح بده ييها ن برنامهيچن. منجر شد" جهان سوم" يحاتيتسل
 يب بود که برتون وودز براين ترتيبد. ش داديافزا يبه نحو وحشتناک ۸۰ ي دهه
من در ادامه . وارد شد يل ساختاريتعد يها ها از در اعمال برنامه ين بدهيت ايريدم

الحال  يناتوان بود اما ف ييها ن برنامهيچن يح خواهم داد که چرا شاه از اجرايتوض
 - ۱۹۷۵(پس از جنگ  ياقتصاد ييکنم که در دوران شکوفا ين نکته اشاره ميبه ا

کردند به اعتبار  يادعا م يست بورژوازياقتصاددانان جناح چپ و سنتر) ۱۹۴۵



۴۶ 

 يها د عوارض بحرانيتول يده ت و کنترل بازار و سامانيدخالت دولت در هدا
ن هم فراتر رفت و يحتا از ا ۵۳ساموئلسون. افته استيخاتمه  يک و ساختاريکليس

کامال تحت کنترل است  يکل بحران اقتصادين پس سياز ا"ناگهان کشف کرد که 
نز و يروز با کين جماعت که ديگر از ايد يبرخ." گر وجود ندارديل دو حتا در عم

هستند ناگهان  يسينو ده و مشغول مقدمه و موخرهيه مارکس شوريعل يکتيامروز با پ
ر ياعظم فرموده بودند نخ ۵۴کيا فون هاياد آوردند که گويدند و به ياز خواب پر

بوده است و  يرشد اقتصادفرا راه  يجد يدخالت دولت در اقتصاد مانع"برعکس 
تواند رشد  يد است که ميتول ياجتماع يها تيظرف يساز يتنها بازار آزاد و خصوص

ن يمتاسفانه اکثر ا ـان ين آقاينفر به نفر ا يريارگين يدر ا." ن کنديرا تضم ياقتصاد
ن يرا بدون در نظر گرفتن قوان يديفراد جدا ـ آقا هستند" محترم يها سنيتئور"

ت يريمد يها به دانشکده ۵۵!"باستيکوچک ز" ي هين فرستادند تا نظريه زممسابقه ب
اش جناب ال گور که آب  يو مشوق مال ۵۶تافلر. دا کنديز راه پين يو بازرگان يدولت

                                                 
 .بود) ۱۹۷۰(ي جايزه نوبل اقتصاد  اقتصاددان آمريکايي و برنده) ۲۰۰۹ي  درگذشته(پل ساموئلسون  -  ۵۳

 .نظريات وي تلفيقي از اقتصاد کينزي و اقتصاد بازار کالسيک بود
از دشمنان . همتاي اتريشي ميلتون فريدمن و اقتصاددان) ۱۹۹۲ ي درگذشته(ـ  هايک فون فريدريش -  ۵۴

 جنگ از پس نئوليبراليسم موج نمايندگان ترين مهم از يکي هايک. ي بازار آزاد سوسياليسم و شيفته
 .رود شمار مي به  دوم جهاني

تاکيد . نظريه و کتابي به همين نام از ارنست شوماخر اقتصاددان آلماني ـ بريتانياييکوچک زيباست ـ  - ۵۵
 كه دارد تاكيد اين بر» زيباست كوچك استراتژي« .ي متوسط و صنايع کوچک بود شوماخر بيشتر بر طبقه

 ها برنامه لذا.  است شهرها به روستاييان رتمهاج افزايش و بيكاري ، سوم جهان كشورهاي مسئله ترين مهم
نيل به اين .  باشد مردم اكثريت وضع بهبود و كاري بي كاهش راستاي در بايست مي صنعتي هاي سياست و

 .پذير است ها و تکنولوژي توليد امکان هدف از رهگذر ايجاد صنايع کوچک و ساده کردن روش
خود در " موج سوم"که با کتاب  آمريکايي پژوه آينده و دهنويسن ،)۲۰۱۶ي  درگذشته( تافلر الوين -  ۵۶

 .ايران به شهرت رسيد



۴۷ 

ن مدت ياند در تمام ا ر کردهيرا سراز يت وطنيريمد يها دانشکده" استادان"دهان 
که " ياستادان"فول . اند بوده ين وطنفاضال ي"قشنگ و نو يايدن" ي فاضله ي نهيمد

و دانشگاه  يانقالب فرهنگ يعال يت شورايرانت حما ي شان به پشتوانه يها"کتاب"
ست که يهوده ن يب. رسد يجو م دن دانشيبه چاپ صد و چندم چاپ يآزاد اسالم

 ياسين متناقض حاکم بر اقتصاد سين قوانيتر ان درک سادهين آقايتوان معکوس ا
  .ده کرده استيچيشان پ يرا برا يردا هيسرما

  
  دوران تباهي

ون سه يسيکم يکسون نه فقط طراحيچارد نيدهه هفتاد هواخواهان ر يدر ابتدا
د يند تحديز برآيرا ن ۵۸تيواترگ يحتا ماجرا که بلدانستند  يرا توطئه م ۵۷جانبه

به . ندکرد يداد م شان قلم ييکايکان دموکرات آمريو شر يياروپا يها منافع تراست
ان يبا جر يفرامل ي هيم سرمايا مستقينظر از ارتباط معنادار  صرف" ۵۹دنيقول جف فر

خواه در حذف  يالملل نيگذاران ب هياست گفته شود سرما يتنها کاف تيواترگ
رون کاخ ينجر به بيسيکه او تلوتلوخوران از بغل ک يا نه زمانيکسون نقش داشتند ين

 يحکومت جرالد فورد گرچه اندک. دنديشک يشد نفس راحت يد پرتاب ميسف
                                                 

 و) امنيتي امور در کارتر مشاور" (برژينسکي زبيگنيو" ،" راکفلر ديويد" توسط ۱۹۷۳ سال در کميسيون اين -  ۵۷
 تشکيل کار محافظه داران سرمايه را آن اعضاي که کميسيون اين هدف. شد نهاده بنيان بلندپايه شهروندان ساير
يعني  جهان کليدي ي منطقه سه در حاکم طبقات دائمي همکاري و مشارکت زمينه ساختن آماده دهند، مي

 .داري غرب در جهان است آمريکاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن به منظور حفظ منافع سرمايه
 هتلي در که ۱۹۷۴ سال در آمريکا جمهوري رياست انتخابات جريان در بزرگي رسوايي ـ واترگيت - ۵۸
 نيکسون ريچارد گيري کناره سپس و استيضاح به وقايع منجر اين. پيوست وقوع به نام، همين با

 .آمريکا شد وقت جمهور رئيس
 هاي سازمان و آمريکا معروف هاي بانک برخي مشاور و هاروارد گاه دانش استاد »فريدن جفري«-  ۵۹

 .ن رئيس بخش اقتصاد سياسي انجمن علوم سياسي آمريکا استوي همچني. اقتصادي در سراسر دنياست



۴۸ 

به مقام  ۱۹۷۴اوت  ۱۹تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در  نامشخص اما معقول
به . د بوديجد ييگرا تيپرتالطم حما يها سال ييان نهايدنت فورد پايمعاونت پرز

ژه با احتمال يبه و. خواه مرده است يشد که حزب جمهور ياحساس م يعيطور وس
 ي مدافع همه يعلن يا که به گونه ـ يون حزبيگان در کنوانسيالد ررون يروزيپ

 يها نشانه ـان بردارند يده بودند از ميکوش يفرامل يها ستياليبود که امپر ييروندها
حزب ." کارتر نقش داشته است يروزيون در پيسيخورد که کم يبه چشم م ياديز

 ياست خارجيژه در عرصه سيمتعدد به و يها دموکرات اما در درون خود از تناقض
که  يزمان. کرد يه را مختل ميسرما يساز ين امر روند جهانيبرد و هم يرنج م

ن امر يو ا ـرد يصورت گ يافغانستان از دست رفت بدون آن که اقدام موثر
ها از  گروگان يکه ماجرا يو زمان ـکا بود يت شاه از آمريه و شکاين گاليتر مهم
کا را ناامن کردند فشار ياط خلوت آمريها ح تسينيروز گذشت و ساند ۴۰۰

بازگشته  ينيبادام زم ي که کارتر به مزرعه يتنها زمان. شد تر بيشها  ستينئوکنسروات
ن به تهران پرده برداشته بود ياز سفر مک فارل) اتيالح( يلبنان ي ک روزنامهيبود و 

د يرس يرا به گوش مون کنتيپول به حساب ضدانقالب يريز مقادياز وار ييها و زمزمه
گر يکرد بار د يک خبر سوخته را با حرارت نقل ميموقت تهران  ي و امام جمعه

 يگان از سويگان ر هجنگ ستار. د جلب شديخ به سوراخ کليتوجه فضوالن تار
در  يت مقدماتين حماينماد ا. شد يت ميحما يجهان يگان بورژواز نخبه ي همه
الملل  نيروابط ب ي در عرصه يا نانوشته يها مانيپ. ده شديک مسکو ديم المپيتحر

پس زدن دولت  يبرا يا ر بهانهيدر الجزا ينسکيمالقات با برژ. شکل بسته بود
 يها سوراخ. دانست ينم يف دوران گذار را به درستيبود که وظا يناکارآمد

ات يه ياصل يدار هيش در تمام جهان سرمايکم و ب! شد يم تر کمکمربند سبز 
 يرشد اقتصاد. ده بوديمتناسب با کنترل بحران به قدرت رس يديدج ي حاکمه



۴۹ 

ل يار تبديع تمام يک الگويبالفاصله به  ـنوشه يپ يبرالينئول يبعد از کودتا ـ يليش
 يسرهنگ ي کاگو به درجهيدمن با سرعت از شيم قد فريشاگردان قد و ن. شده بود
حزب . شدند يل ميسو گسن سو و آن يشفا به دست به ا ي آمدند و نسخه ينائل م

ن تاچر بر مالج يمشت آهن. از پا درآمده بود يست شورويونيزيفرتوت رو
. و تشکل را نابود کرده بود يريپذ فرود آمده بود و جامعه يکارگر يها هياتحاد

 لول شش ياعضا ۶۰!"تنها فرد است که مهم است. به نام جامعه وجود ندارد يزيچ"
از  ـ يستياليسوس يها سو مرگ انواع نحله کيس از يسوئ ۶۱رن پله بند ارکستر مونت 

جرج  ي ن آموزهيگر ايد يکردند و از سو يرا اعالم م ـ ييايتا آلبان ينيو چ يروس
 چون هم يرواقعيد بحث درباره اهداف مبهم و غيبا: "زدند که يرا سند م ۶۲کنان

م يکنار بگذار زه کردن جامعه رايمردم و دموکرات يگ هحقوق بشر، ارتقا سطح زند
ان يق کاربرد عريد با آن از طريم بايت موجود را حفظ کنيم موقعيبخواه چه ناو چن

 يکوکاريو ن يدوست مانند نوع يستيآل دهيا يم و با شعارهاياهرم قدرت رفتار کن
. مطرح نبود يدوست ز از نوعيفقط گر جا اين." ميخود را نبند يدست و پا يجهان
بدون زدن مسکو . هدف قرار گرفته بود ۶۳"پوش ستان ژندهبشردو" يها نشانه ي همه

رکود دوران برژنف و رخوت و خواب ! شود" نو و قشنگ"توانست  ين جهان نميا
                                                 

 نقل از مارگارت تاچر - ۶۰
 در که کينزي و مارکسيستي تفکرات با مقابله براي ميالدي، ۱۹۴۷ سال در پلرين  مونت محفل يا حلقه - ۶۱
 به »کهاي فون فردريش« و »فريدمن ميلتون« مانند اشخاصي، سوي از بودند، گسترش حال در زمان آن

. شد برگزار سوئيس در پلرين محفل مونت جلسه اولين. شد تشکيل نئوليبراليستي هاي برنامه ترويج منظور
 .داشتند شرکت... و استيگلر جورج و پوپر کارل گفته، پيش افراد بر عالوه جلسه اين در
 سياست افعمد مشهورترين و آمريکايي مدار و سياست ديپلمات) ۲۰۰۵ ي درگذشته( کنان جورج -  ۶۲

ي ايجاد سد نفوذ  پردازان جنگ سرد و واضع نظريه وي از نظريه .سرد جنگ طول در شوروي مهار
 .پيرامون اتحاد جماهير شوروي بود

 .نام رماني از رابرت ترسال و ترجمان رحيم نامور - ۶۳



۵۰ 

 يکاف ين سند مهم انسان دوستيده انگاشتن ايناد يبرا ۶۴پوف مانند آندره ييها ليفس
بر  يروزيپ ي ن مست از بادهيلتسيس يبور. شد يد فتح ميدان سرخ بايم. نبود

دان سرخ را اشغال کرد و يم" ان ان يس"و دست در دستان مشاوران " سميکمون"
محاکمه و  يگريپس از د يکياران مائو ي. ديرا درهم کوب ۶۵فياناي يمحفل گناد

ک جنگ يف برتون وودز در معرض يرنگ کثيتو با نيت يوگسالوي. محکوم شدند
 يها يرکت بازار در تعاونن شکل مشايتر قيواقع شد تا رق يهولناک داخل

 ۶۶کان لخ والساياز وات يگ هنديبه نما. ب نماندينص ين ضربه بيز از اين" يستياليسوس"
به مردان  ۶۹و کوندرا ۶۸واتسالو هاول. ده شديبرگز ۶۷کارگران گدانسک يبه رهبر

   !آغاز شد ياز تباه يگريدوران د.... ل شدند ويات معاصر تبدياست و ادبين سيدلنش
  .ممکن است ين جهانيران تنها بر بستر چنيانقالب ا يابيارز

                                                 
پيش . ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۲ از) پس از برژنف( شوروي اتحاد کمونيست حزب کل يوري آندروپوف ـ دبير - ۶۴

 از حزبي تر جوان مقام چند خود رهبري طول در آندروبوف. ب را به عهده داشت.گ.از آن رياست کا
هاي اوليه  وسيله زمينه ها محول کرد و بدين وظايف مهمي به آن و داد مقام ارتقاء را گورباچف جمله

 .عروج بعدي گورباچف را فراهم نمود
 .بر عليه گورباچف ۱۹۹۱از رهبران کودتاي اوت ) ۲۰۱۰ي  درگذشته(گنادي يانايف ـ  - ۶۵
رهبر مرتجع جنبش همبستگي کارگران لهستان که مورد حمايت واتيکان بود و پس از فروپاشي  -  ۶۶

 .جمهور لهستان شد بلوک شرق به مدت پنج سال رئيس
والسا در آن اين کارخانه که لخ . سازي آن معروف است ي کشتي نام شهري در لهستان که کارخانه -  ۶۷

 .هاي جنبش همبستگي بود کرد، مرکز فعاليت به عنوان تکنسين برق کار مي
جمهور چکسلواکي پس از فروپاشي اردوگاه  مدار و نخستين رئيس واسالو هاول ـ نويسنده و سياست -  ۶۸

شرق، وي نقشي کليدي در انقالب مخملين چکسلواکي داشت که منجر به تجزيه اين کشور به دو کشور 
 .همچنين وي عامل انحالل پيمان ورشو و پيوستن اعضاي آن به پيمان ناتو بود. چک و اسلواکي شد

به فرانسه تبعيد  ۱۹۷۵طلب اهل چکسلواکي که از سال  نويس معترض و اصالح ميالن کوندرا ـ رمان -  ۶۹
 .هاي بسياري در ايران منتشر شده است از او کتاب. شد
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  بسترهاي فروپاشي رژيم شاه . ۷
  

  !شاه ماه بود
د ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد ين بخش خواهم کوشيدر ا      
 يل اصليها و دل ام تودهيرساخت قيبه عنوان ز ،پنجاه ي ران در دههيا ياسيس

ن بحث به يت اياهم. ان بگذارميرا در م يه اختصار نکاتب ،انقالب بهمن يبند شکل
شود که گاه  يم يطراح ين چالش جدينسل بعد از انقالب در پاسخ به ا يژه برايو
خود را  يگر پدران و مادران انقالب کار و نکوهش طلب ياتيگاه با لحن و ادب يو ب
ز که مشخصا از يمهم ن ي ن مسالهيا" د؟يچرا انقالب کرد"رند که يگ ير ضرب ميز

ن طنز يشود ناظر بر ا يطلبان زمزمه م طلبان رانده از قدرت و سلطنت اصالح يسو
!" شون انقالب کردند ر دلِيزده بود ز يران خوشيچون مردم ا"ز هست که ياه نيس

ن و يا ي را به اراده يکه انقالب اجتماع يگر ن چالشينامربوط ا يمستقل از مبنا
ن پرسش يست پاسخ مستند و مستدل به اياليچپ سوسفه يزند، وظ يوند ميآن پ

 ۷۰زهيآن به صور مختلف آرکائ ي محاسبه شده يندب سوزان است که در صورت
ر دوران شاه و جا انداختنِ يبرتر مترصد تطه ي ق رسانهياز طر يکردن عرصه اجتماع

د اذعان داشت که شکست انقالب و يگر بايد ياز سو! است" شاه ماه بود"ترم 
که با آمار  چنان ،کش زحمتمردم  يمِ اقتصاديسم و اوضاع وخيبرالينئول ي بهغل

ن يت ايبا نان دوران شاه به تقو ينان کنون ي اس اندازهيدر کنارِ ق ،نشان خواهم داد
توان به  يم يفرد يها يآزاد ي سهيکه در مقا طور همان. کند يمولفه کمک م

                                                 
گرايي باستاني و بازگشت به روزگار پرشکوه  ي، در اينجا منظور ايرانيگراي آرکائيزم ـ باستان - ۷۰

 !!ايران باستاني است
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ن مقوالت يق هرکدام از ايدق يبايداست که ارزينگفته پ. مذمت انقالب نشست
رون است اما به تبع ين مجال بيا ي است که از حوصله يا ازمند مباحث گستردهين

  .خواهم پرداخت يبحث به نکات يها تيها و اولو تيظرف
 ۸۰۰که فقط  ـ يارد درآمد نفتيليش از هزار مين است که با وجود بيت ايواقع      

نژاد حاصل  يجناب احمد" يو مهرورز يپرور تعدال"ارد دالر آن در دوران يليم
به اعتبار . ده استين شکل ممکن رسيتر قيبه عم يو شکاف طبقات ينابرابر ـشده 

با . برابر جنوب است ۱۷۵ش از يمسکن شمال تهران ب يبها يک گزارش رسمي
شود تمام مدارس سردشت و  يم يتهران يل بچه بورژواهايک اتوموبي ي مصادره

  .مجهز کرد يو پرورش ين امکانات آموزشيتر رفته پيشبه  رانشهر رايپ
نسبت  ۱۳۹۳در سال  ـ ين شاخص اقتصاديتر به عنوان مهم ـدستمزد کارگران       

درصد عقب مانده  ۳۰۰تاکنون فقط  ۱۳۵۷ش نرخ تورم از سال يبه مجموع افزا
ضع و. است ير خط فقر رسميبرابر ز ۵تا  ۴ يدر حال حاضر دستمزد رسم! است

تومان  ۱۷۰۰حداقل دستمزد  ۱۳۵۷سال . به فاجعه مانسته است يررسميدستمزد غ
ک يهزار تومان معادل  ۳۹۰حداقل دستمزد  ۱۳۹۱سال . ک سکه و ربعيمعادل . بود

 يعني ۱۳۸۴د کارگران نسبت به سال يقدرت خر ۱۳۹۲سال . ربع سکه بوده است
که  يک سوم شده در حالياز  تر کمران، يخ ايدولت تار" نيتر پاک" يابتدا و انتها

ران در ين اساس است که قد مردم ايبر هم. برابر شده است ۵ش از يب گي زندهنه يهز
وشش سال پس از  يس! تر شده است سانت کوتاه ۴مشعشع  يها ن ساليطول ا

 ۷۸"کند که  ياعالم م" افتخار"با ) يعيرب يعل(ر ير کار دولت تدبيانقالب بهمن وز
فاجعه ." هستند ييون نفر دچار فقر غذايليم ۱۲مناسب ندارند و  ي هيذدرصد مردم تغ

، کاري بينه شده، يها در کنار فساد نهاد نيا ي همه! ادتون هست کهيسبد کاال 
د يد شديآب و هوا و غذا، کودکان کار، تحد ي، آلودگي، خودکشيافسردگ
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شاه "ست که ترم ا يآن عوامل ي در مجموع همه ....و يو اجتماع يفرد يها يآزاد
ن که چند و چون يا يادم نرفته و برايجا و تا  نيهم. کند يه ميرا توج" ماه بود
روشن شود به دو سه فاکتور اشاره  يکم" ر دل مردميزده بود ز يخوش" ياقتصاد

 يحضرت بسترهايمردم در روزگار اعل يشتيح اوضاع معيکنم تا ضمن تصر يم
  .ا شوديز مهين ۵۰ ي دهه يل بحران اقتصاديورود به تحل

در سال . ه داشتندين سوتغذيت شهرنشيدرصد جمع ۶۴بالغ بر  ۱۳۵۱در سال       
 ۵۶تا  ۵۳ يفاصل سالها در حد. درصد مردم مسکن نداشتند ۴۳حدود  ۱۳۵۶
درصد و  ۲۰۰اجاره خانه  ۵۳در سال . درصد دستمزد کارگران بود ۶۰خانه  اجاره

تا  ۵۳مسکن از سال  ي نهيدر واقع شاخص هز. افتيش يدرصد افزا ۱۰۰سال بعد 
از . سواد بودند يدرصد مردم ب ۶۸ش از يدر مطلع انقالب ب. ديرس ۲۹۴به  ۱۰۰از  ۵۶

ک سال، ير ير کودکان زيمانند مرگ و م يتوسعه انسان يها ر شاخصيلحاظ سا
گاه و تخت  مارستان و درمانيع پزشک و بير مادران باردار، توزيمرگ و م

ن يمنطقه حائز بدتر يان کشورهايران در ميره ايو غ گي زندهد به يو ام ينمارستايب
 ي طهيدر ح. ر دل مردم زده باشديست که زين يها خوش نيا. ممکن بود ي رتبه
را  يخواه يترق يرويچ نيقا هيتحق. اند ار گفته و نوشتهيهم بس ياسيس يها يآزاد
 ين درجه آزاديتر کماز  يونيحضرت همايتوان نشان داد که در زمان اعل ينم
ق بود که حتا ياه و عميچنان س ياسين استبداد سيا. ت برخوردار بوده باشديفعال
را هم  يو نهضت آزاد يجبهه مل يها براليل لياز قب ييها کسان و سازمان ي پنبه
حتا در " شاه ماه بود"م ترم يکه بگذر يقين نوع موسيتر مبتذل ياز آزاد. زد يم

 يبررس. تر است ز از زمان خود عقبين يفرهنگ يها ين آزاديرت ييعرصه ابتدا
ن بحث يا ي ون به ادامهيزينما و تئاتر و تلوياوضاع کتاب و روزنامه و س يسرانگشت

 يم مليد گذشت که در آن زمان تيالبته و از حق و انصاف نبا! زند ير خالص ميت
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بسا  يافت اي يادامه ما شد و اگر آن اوضاع يقهرمان آس يدر پ يفوتبال سه بار پ
!! شد يم يمرِگ ي زهيک جاي ي ال فروهر برندهيا دست کم خانم ليخانم گوگوش 

  !اهللا اعلم
  

  !مختصات بحران اقتصاد سياسي رژيم شاه
انبساط و : شاه معطوف به چند مولفه است ياسيل من از بحران اقتصاد سيتحل      

درآمد سرانه،  يبرابر ۵ يو ارتقا مت نفتيد قيش شديبر اثر افزا يانقباض اقتصاد
 يها رساختيان زين برهه در کنار عدم توازن توسعه ميمتعاقب ا يرکود تورم

، يمواصالت يها شبکه ي هيع مرتبط با مسکن، حمل و نقل و کلياز جمله صنا يديکل
مانند بهداشت و ) يتوسعه انسان(مردم  ي هياول يازهاين يگ بنادر و البته عقب مانده

  !رهيو آموزش و حمل و نقل و غ درمان
. وارد شد) ۱۹۷۳( ۱۳۵۲در سال  ين شوک نفتيچنان که دانسته است اول      

 ۴۷تا  ۱۳۴۲ يسالها يکشور ط ي در توسعه ينفت يم که سهم درآمدهايدان يم
در برنامه چهارم . درصد بود ۶۶ک به ينزد )شاه ي سوم توسعه ي برنامه يعني(
د يدرصد تول ۳۰ک به ينزد يزيچ. درصد نزول کرد ۶۳ه ن نرخ بيا) ۱۳۵۲ -۱۳۴۸(

دولت  يدرصد درآمدها ۵۰و  يارز يها افتيدرصد در ۷۵بالغ بر . يناخالص مل
ران يا يدرآمد نفت ۱۹۵۷/  ۱۳۳۶در سال . شد ين مياز فروش نفت تام ۱۳۴۷در سال 

 ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷در سال . ساخت يرا ممکن م يدولت يدرصد درآمدها ۴۰ش از يب
درصد  ۲۰و  يارز يها افتيدرصد در ۷۵دولت و  يدرصد درآمدها ۵۰ش از يب

مت يق ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲در مهر ماه . شد ين مياز فروش نفت تام يد ناخالص مليتول
 يبا انفجار بها. برابر شد ۶ش از يناک ب زش شگفتيک خينفت در بطن  يجهان
درصد  ۵۰به  يد ناخالص مليدر تول ين سال سهم درآمد نفتينفت در ا يجهان
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 يش از آن که امکانات الزم براين است که پيا ياتيار مهم و حيبس ي نکته. ديرس
درصد کاهش  ۳۵به  ۱۳۵۷ن سهم در سال يه هنگفت فراهم شود اين سرمايجذب ا

در . ون بشکه در روز بوديليم ۶حدود  يزيران چيد نفت ايتول ۱۳۵۳در سال . افتي
  ...ديدالر رس ۲۰دالر به  ۳ يا کهمت نفت از بشين دوران است که قيهم

ت دولت يل موقعيو به منظور تحل ين درآمد نفتياز فوران ا يوطن يها برالينئول      
 يتر جالب يها يپرداز هيج جالب و نظريل بحران به نتايدن به تعليران و رسيدر ا

 ي هينتدولت را"ه ينظر. دارد يناز هواداريشان نيا يان دوستان جهانيرسند که در م يم
من در کنار دوستان . ن جمله استيمدون شده از ا ۷۱انيکاتوز يکه از سو" ينفت
akhbar- :د بهيبنگر. ميا ه را به وضوح نشان دادهين نظرياساس بودن ا يب يگريد

rooz.com   
                 

  !ي نژاداز شاه تا احمد
ش يافزا ۷۲يستيتاريل مانيک تحليمحترم در متن " اقتصاددانان"ن که يگر ايد      
دانند و به  يمورد نظر م ي رکود و تورم و بحران دوره يرا عامل اصل يگ نهينقد

ش يخروج از بحران پ کار راهرا به عنوان  يگ نهيخود کنترل نقد يگ شهيرسم هم
را در تهاجم به  يگ نهين گام کنترل نقديکه اولن يزتر ايجان انگيو ه. کشند يم
آشنا که در  يکار راه. کنند يف ميشت مردم کارگر و انجماد دستمزدها تعريمع

تحقق  يد در راستايشا. شود يدنبال م يدولت روحان يحال حاضر با شدت از سو

                                                 
واضع اصطالح استبداد نفتي و از . ي انگلستان کرده همايون کاتوزيان ـ مورخ و اقتصاددان تحصيل - ۷۱

 .خوار گان تز دولت رانت تدوين کننده
تبي در اقتصاد در تحوالت اقتصادي نقش پول را عمده گرايي، مک محوري، پول  مانيتاريسم ـ پول -  ۷۲
 .دانند پيروان اين نظريه افزايش حجم پول را مسبب تورم مي. داند مي
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 نينافرجام وارد هم يز در تالشين ۷۳د آموزگاريها بود که دولت جمشکار راهن يهم
و  يک رکود تورمي يبند به شکل که بلنبرد  ييعرصه شد و نه فقط راه به جا

و  ۷۴يف اماميکار آمدن شر يکه با رو يامر. دامن زد يانقباض اقتصاد
رون يت را بيحاکم يج سريش دستمزدها تناقض و گيم و افزايتند رژ ينينش عقب

 ييدوران شکوفادر " ها آتش زدن پول"ن فقط شخص شاه نبود که از يا. انداخت
د قدر يايش بيپ ين فرصتيگر چنيبار د کيشد اگر  يم يگفت و مدع يسخن م

 يبرا. اند ها گفته سخن" اشتباه شاه"ز از يها ن برالينئول. ش را خواهد دانستيها پول
 ۵۶ش  ـ" تجارت فردا" ي نامه هفته ي ژه شمارهيد به مباحث مندرج در وينمونه بنگر

ر ياز جمله وز ـ يمدار پوپر استيو س يکيقتصاددان هاا" يکه کلـ  ۹۲ور يشهر
نژاد را با محمدرضا  ياشتباهات فاحش احمد"را جمع کرده تا  ـ ياقتصاد روحان

ها  نينش خيمردم داشتند مثل ش" يين که در دوران شکوفايو از ا" سه کنديمقا يپهلو
خود  يبقاه کند اگر به يت توصيد و به حاکميه فرمايگال" کردند يپول خرج م

 يآقا ي ام و منطق مقالهيدر واقع کل پ. ز کنديها پره ين ولخرجيد از ايشياند يم
 ياقتصاد يها شهير يواکاو"تحت عنوان " اخبار روز"مندرج در ـ  ۷۵يفرشاد مومن
د يخواه ياگر م. ستين نيش از ايند، بيفرما يز چنان که خودشان مين ـ" رانيانقالب ا

ست که در متن يز نيانگ و شگفت! ديحرف ما گوش کندوباره انقالب نشود به 
ت يتثب يا تالش براي" تيتثب"اش  ياسيس يازا که مابه ين منطق اقتصاديبرد ا شيپ

دست در " سميبرالينول"ان به اصطالح نهادگرا و منتقدان يوضع موجود است جر
                                                 

 .۱۳۵۷و  ۱۳۵۶هاي  وزير ايران در سال ، نخست)۱۳۹۵ي  درگذشته(جمشيد آموزگار ـ  - ۷۳
ست مجلس سنا را به عهده سال ريا ۱۵، در رژيم گذشته )۱۳۷۷ي  درگذشته(جعفر شريف امامي ـ  - ۷۴

 .وزير شد داشت و دو دوره هم نخست
 اقتصادي ارشد اقتصاد، مشاور و دين مؤسسه عضو طباطبايي، عالمه گاه دانش ـ استاد مؤمني فرشاد -  ۷۵

 .جمهوري رياست دهم انتخابات از قبل موسوي
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 با يحکومت ينزيک شبه" چپِ"است که  يا ن جا عرصهيا. زنند يدست هم قدم م
ا يتلخ است . تکرار نشود يخيشود تا اشتباهات تار يراست بازار آزادگرا متحد م

  !ميگس بگذر
  

  !بورژوازي وابسته
 ييتا صفا ۷۶زاده ن که از سلطانيو با ا" يگ وابسته" ي هيل شدن نظريبا وجود فس      
در  ۷۸"يمترق يمل يبورژواز ي اسطوره"ار معتبر يبس ي و تا انتشار جزوه ۷۷يفراهان

 ي رگسستهيه و زنجيسو همجموع صد سال گذشته است و با وجود تهاجمِ هم
" سمياليسوس"ر علم و کتل يکه ز يهنوز هم هستند کسان يبرالينئول يها يساز يجهان

صادر " بنجل يها جنس"ه وارد کردن و وارادت ياز زاو يوطن ينقدشان به بورژواز
چنان شکوفا شود که سود  يمل ديها اگر تول"ستياليسوس"ن ياز نظر ا. شود يم

 ـ" کارآفرين"گويند  دار مي هاست به سرمايه سال ـوطني دار  هيب سرمايه به جيسرما
 يين مبادله باالخره چند تايدر کنار ا. ر خواهند شدير شود همه عاقبت به خيسراز

ن يل ايتحل!! کار ارزان است که است يرويحاال ن. جاد خواهد شديهم شغل ا
و  يخيتار يگ مانده ن عقبيز معطوف به هميشاه ن ياسيحران اقتصاد سجماعت از ب
قرار  يالملل نيب يدار هيوابسته و تحت سلطه سرما يبورژواز: "است يالبته طبقات

ش واردات به منظور پاسخ به يافزا... خانواده بود ۱۰۰۰ن طبقه متشکل از يا. داشت
به علت نداشتن  ۱۳۵۶ج در سال ار ي به عنوان مثال کارخانه... روزافزون يتقاضا

                                                 
ت و حزب کمونيست ايران در گذاران حزب عدال زاده يا آوتيس ميکائيليان ـ از بنيان آوتيس سلطان - ۷۶

 .هاي استاليني تيرباران شد در جريان تصفيه ۱۹۳۸زاده در سال  سلطان. اوايل قرن بيستم
 .اکبر صفايي فراهاني ـ از اعضاي گروه بيژن جزني و فرمانده گروه جنگل در عمليان سياهکل علي - ۷۷
 .منتشر شد" سهند"فل توسط مح ۱۳۵۸ي منصور حکمت که در سال  اي نوشته نام جزوه - ۷۸
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آمده است که مرغ را  ۱۳۵۷رماه يز در تيرستاخ ي در روزنامه... شود يچ متوقف ميپ
  ...." ميکن ياز خارج وارد م يکش د تخم مرغ و جوجهيتول يمت گزاف برايبا ق

کنند از  ين ترهات را پخش و پال ميا" ستياليسوس"که از موضع چپ و  يکسان      
حتا . ز عاجزندين يدار هيسرما يزا متناقض و بحران يها سمين مکانيتر درک ساده

ت يحما ين است که به هر حال براين فهم ساده هم ناتوان نباشند مساله اياگر از ا
کوکار فقط ين ير پرچم بورژوازيه و فرستادن کارگران به زيسرما ياز جناح مل

ر و مرغ و يو مهره و پن چين جاست که پيا. به کار بست ياسيل سيشود تحل ينم
د يتول يبله تا از کارگر بخواهد که برا.... شود تا يل ميوارد تحل يپشمک واردات

در " چپ"ن يمحور ا ر انتخاب مطالبهياخ يها در سال! ز جان بدهديهن عزيو م يمل
 يو مل يان نهضت آزاديحزب مشارکت و اتحاد با جر ياست رويس ي عرصه
 يبه رو ۷۹"چشمان تمام باز"دگاه است که ين ديبا هم. شده است يبند آب يمذهب
 يو اجرا يساز يم خصوصيب ماليشود و ش يبسته م ۸۰وستن به گاتيپ ي برنامه

  .شود يحرکت مدبرانه جا و جار زده م ۴۴۸۱اصل  ي عاقالنه و هوشمندانه
  
  
 

                                                 
 .و به کارگرداني استنلي کوبريک ۱۹۹۹اي است برگرفته از نام فيلم چشمان تمام بسته محصول  کنايه - ۷۹
 به يا) General Agreement on Tariffs and Trade( تجارت و تعرفه عمومي نامه موافقت - ۸۰

 .سلف سازمان تجارت جهاني. گات اختصار
 بخش سه به ايران اقتصادي نظام آن اساس بر اسي جمهوري اسالمي ايران کهاز قانون اس اصلي - ۸۱

 اصل بر جديد تفسيري اي خامنه اهللا آيت ،۱۳۸۵سال  تيرماه در .شود مي تقسيم خصوصي و دولتي تعاوني،
 موظف را دولت و کرد تأييد را بود شده تهيه نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط که اساسي قانون ۴۴

از آنز مان از اين اصل به  .کند واگذار خصوصي بخش به را دولتي هاي بخش سهام از درصد ۸۰ تا نمود
 .ياد شده است" سازي خصوصي"عنوان اصل 
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 اقتصادي بحران از روايت ـ يک۸
 

  نئوليبراليزاسيون ملزومات
 سخن مناسب يفرصت در ديبا رانيا انقالب شکست ييچرا و يستيچ درباره      

 نييتب در تواند ينم ييتنها به" خورد شکست انقالب" که است نيا تيواقع اما گفت
 نيآخر و نينخست رانيا انقالب که داستيپ نگفته. کند بسنده رانيا انقالب شکست

 قالب،ان کي شکست استناد به اگر و است خورده شکست که ستين يانقالب
 انجماد کي به ياجتماع خيتار کرد مخدوش را انقالب تيحقان و اديبن شد يم

 و مصر تا اياسپان و وناني از يطبقات مبارزه همه نيا و رفت يفرو م يگ شهيهم
 يطبقات ييچرا نخست يانقالب هر نييتب در ياساس مساله. گرفت يدرنم... تونس
 نوامبر در آلمان انقالب. است نآ شکست يگ گونه چه ليتعل سپس و يبند شکل
 چون اما ديمجاان يکارگر يشوراها يبرقرار به و کرد ساقط و سقط را صريق ۱۹۱۹

 تبهکاران با يهمدست در کارخانه صاحبان بعد سال دو نبرد دست هيسرما شهير به
 و کشتند را ـ بکنختيل و لوکزامبورگ رزا جمله از ـ انقالب رهبران ،يارتش
 راست به چرخش که ستين يشک. کردند مساعد را سميفاش جعرو يها نهيزم

 يستيويتيپوز و يستيرفرم شيگرا و آلمان يدموکراس اليسوس رهبران از يبخش
 ستيکمون حزب ۱۹۶۰ سال در... است بوده موثر شکست يريگ شکل در آنان

 غلط درک اما داشت سمپات و فعال ونيليم ۱۰ و عضو ونيليم ۳ کم دست ياندونز
) سوکارنو( يمل يبورژواز با وحدت به هودهيب ديتاک و ياسيس قدرت از حزب نيا

 گاه نطع به را ستيکمون ونيليم کي و ديمجاان مانند يب ي فاجعه آن به ۱۹۶۶ سال در
 ي نحوه از ياسيس احزاب غلط برداشت و درک فقط که است واضح. فرستاد
 رانيا انقالب کستش متن در... ستين انقالب شکست عامل ياسيس قدرت کسب
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 رانيا انقالب که است نيا تيواقع اما باشند کرده عمل يا گونه به ها مولفه نيا ديشا
 و کارگران شتيمع به يجهان و يا منطقه و يداخل تعرض کي بستر در

 امکان چپ برداشت و ليتحل از يا هردرجه وجود با و خورد شکست انکش زحمت
 اريبس ـ يمترق ياسيس انيجر کي عروج مفهوم به يروزيپ ـ رانيا انقالب يروزيپ

 ياسيس حزبِ فقدان فقط نيا اعتبار نيا به. نبود رمحتمليغ هرچند. بود فيضع
 به چه ناچن ،بدهد پاسخ تواند يم رانيا انقالب شکست ليتحل به که ستين چپ

 به که ـ زين کارگر طبقه يناآمادگ حتا. شود يم دهيد ها نوشته در يتکرار صورت
 لِيـ دل بود تر آماده اريبس آن راست ونيسياپوز و حاکم يبورژواز از قلم نيا نظر

 بعد دهه کي تا و نظر مورد دهه اساسا. ستين انقالب شکست نييتب يبرا يمستند
 مشخص زمان به شدن قائل اگرچه ريتعب نيا به و است يطبقات شکست دوران زين

 ممکن زمان نيبدتر در رانيا نقالبا يراست به اما است نادرست بن از انقالب يبرا
 ينينش عقب حال در کارگر طبقه ها نهيزم و ها نيزم تمام در که يزمان. گرفت شکل
 !يکنون دوران برخالف درست. بود

 نيا که ـ هينظر از مستقل اما است يا ژهيو احتجاج محتاج موارد نيا از کي هر      
 گي ساده به مهم ي ـ نکته است نبوده آن يطراح يمدع هرگز مجموعه نيا و قلم
 يجهان و يا منطقه تهاجم معرض در انقالب شکست ي هيفرض حتا که است نيا

 و کند ارائه مستدل و مستند جواب بحث ابهامات ي همه به بتواند ديبا سميبرالينئول
 از يکي اساس نيهم بر. نهد انيم به ياجتماع تحوالت از يا پارچه کي درک
 ينزيک برداشت کي به استناد با رديگ يم قرار مجموعه نيا رابرب در که ييها چالش

 عنوان تحت يقالب شکل به زين رانيا داخل در که ـ" سميبرالينول" از يسوم راه و
 شيگرا سمت نيا به ـ هست هم يمشتر پر قرار از و شده فروخته" سمياليسوس"
 و است شده يبند آب يساز يخصوص چند با منحصرا سميبرالينئول ايگو که ابدي يم
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 که ـ رانيا در يساز يخصوص تيماه به نسبت نادرست درک با و مبدا نيهم از
 برداشت نيا ـ به است تيمالک سلب قيطر از هيسرما انباشت ي وهيش نيتر خشن

 و بود يدولت رانيا اقتصاد يموسو مهندس زمان در چون که غلتد يم تر نادرست
 دهيکش طول سال ۸ زمان نيا و داشت وجود ارباز بر يکنترل و شد يم عيتوز يکوپن

 .لنگد يم" شد سميبرالينئول مغلوب که يانقالب" ي هيفرض تيکم تينها در رهيغ و

 کي عنوان به رانيا انقالب ونيزاسيبرالينئول که ام ننوشته و نگفته کجا چيه البته من
 سهل. تاس بوده ياسالم يمل انيجر کار دستور در شده يطراح شيپ از ي برنامه
 و کار راه چيه انقالب يروزيپ از شيپ مطلقا انيجر نيا که ام کرده ديتاک است
 ريسا که بل اقتصاد فقط نه. نداشت کشور ياسيس اقتصاد ي اداره يبرا يبرد راه
. بود تواند ليتحل نيهم شامل زين ـ رهيغ و زنان پوشش جمله از ـ ياجتماع يها نهيزم
 پاسخ ضرورت و زمان مرور که گفت توان يم يراحت به فاکت ها ده يگواه به
 يمل انيجر که است يجهان يدار هيسرما در ادغام لزوم و بحران به يستيتاليکاپ

 اقتصاد ونيزاسيبرالينئول گريد يسو از. دهد يم سوق راهبرد نيا سمت به را ياسالم
 نزما در و انقالب يابتدا در که است ياساس داتيتمه سلسله کي مستلزم ياسيس
 حال در جيتدر به گريد يسو از و نبود فراهم آن امکان سو کي از جنگ سال ۸

 شد يم گونه چه چپ و يمترق يکارگر يشوراها آن وجود با. بود يبسترساز
 يزيعز قيرف قول به اي يخصوص بخش به و کرد درو خيب از را ها کارخانه

 اتيح سپهر در الفع يمترق و چپ يها سازمان همان وجود با واگذارد؟" يخصولت"
 پهن کاشان فرش ۸۲کايتروئ کارشناسان يپا ريز شد يم گونه چه کشور ياجتماع
 يبرخ که ـ چنان زين يموسو مهندس زمان ياقتصاد اوضاع گريد يسو از کرد؟

                                                 
ي بانک  گانه در اينجا منظور نمايندگان سه. جانبه تروئيکا ـ به معناي هرگونه ائتالف يا همکاري سه - ۸۲

 .اروپا استالمللي پول و بانک مرکزي  جهاني، صندوق بين
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 نيا در من. نبود گالب و گل ـ چندان زنند يم لَه لَه دوران آن به بازگشت يبرا
 نهاد نقش يدولت فاکت و آمار و رقم به استناد با و ام نوشته مبسوط يا مقاله نهيزم

 در" يموسو يبازار اقتصاد" ي مقاله به ديبنگر. ام داده نشان دوران آن در را بازار
  www.akhbar-rooz.com: نکيل نيا

 ياضتيضدر  برنامه دوستان از يبرخ راياخ که کنم اضافه هم را نکته نيا و      
 ينکات يراجتماعيغ محافل در و اند کرده سهيمقا يموسو سمهند  برنامه با را زايريس

 گفته شيپ ي مقاله در. ندارد پاسخ ارزش شود هم مکتوب اگر حتا که اند گفته
 کنم اضافه قدر نيهم و است کرده نقد خود توان حد در زين را برنامه آن نگارنده

 به زگشتبا از يا درجه چيه يکارگر جنبش يشرويپ و يحداقل يروزيپ بدون که
 يا پالمه اوالف نمونه چه و يوطن يمل جبهه مدل چه ـ آن نوع هر از رفاه يها دولت
 يروزيپ از که ييسو کم ي روزنه وجود با و يکنون طيشرا در. است رممکنيـ غ
 بتواند يدولت نيچن که امکان نيا است، شده باز ۸۴پودموس عروج امکان و ۸۳زايريس
 ستين رممکنيغ. ۸۵است نامحتمل شود رهنمون قيعم تحوالت يسو به را وناني

  !آمد حرف تو حرف يبار! هرچند
 

 شاه سياسي اقتصاد بحران
 شاه سياسي اقتصاد بحران در آن نقش و نفتي سرشار درآمدهاي از ناشي شوک      
 ايران در که توسعه اقتصاد شبيه هايي نظريه. است شده ارزيابي گوناگوني زواياي از

 هاي جنبه از حتا شود مي داده اهللا خلق خورد به" ياليسمسوس" عنوان تحت
                                                 

 .هاي مختلف چپ تشکيل شد از ائتالف گروه ۲۰۰۴گراي يونان که در واقع در سال  سيريزا ـ حزب چپ - ۸۳
 .گراي اسپانيا پودموس ـ حزب چپ - ۸۴
رويدادهاي بعدي و تسليم . در زمان نگارش اين مقاله تحوالت يونان هنوز به سرانجام نرسيده بود -  ۸۵

 .اي تروئيکا، نظر نگارنده را تائيد کرده سيريزا در مقابل برنامه
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 که قبيل اين از مباحثي. است شده وارد بحران اين تحليل به مذهبي و ايدئولوژيک
 ي عرصه در اقتصادي شکوفايي و اشتغال ايجاد سوي به نفتي درآمدهاي هدايت از

 و کند مي دفاع روستايي کشاورزي و شهري صنعت ميان توازن ايجاد و صنايع
 ي شيوه به داري سرمايه توليد ي شيوه ماهوي هاي تناقض به اشراف يا اذعان بدون

 طول در حتي" :تازد مي شاه اقتصادي بحران دليل عنوان به غيرموزون گذاري سرمايه
 افزايش اقتصادي رشد نفت قيمت افزايش علت به که) ۱۳۵۷ -۱۳۵۲( پنجم برنامه
 نوع اين و نبود سان يک همه براي اقتصادي رشد از برخورداري ميزان... بود يافته

 بخشي در. بود داده افزايش را مدرن و سنتي بخش بين اقتصادي گي هدوگان توسعه
 سنتي بخش کنار در که داشت قرار مدرن صنعتي تاسيسات دوره اين هاي طرح از

 دنبال به مخصوصا و شاه رژيم اواخر در اقتصادي هاي بحران. بود شده بنا اقتصاد
 تورم. بود کرده فراهم را آن سقوط ي زمينه دولت ناکارآمدي و نفت بهاي کاهش

 قيمت رويه بي رشد. بود اقتصادي بحران تبعات از غذايي اقالم از بعضي کمبود و
 و شهرها در توسعه تمرکز پيامدهاي از که گي زنده هزينه افزايش و شهري خدمات
 از وسيعي هاي بخش نارضايتي موجبات بود اقتصادي فساد و رويه بي مهاجرت

 بست بن به نفتي درآمدهاي کاهش با رژيم رفاهي هاي سياست. کرد فراهم را جامعه
 دولت توجهي بي خاطر به شهرها به روستائيان مهاجرت شتابان آهنگ .بود رسيده

 شدن خالي سبب کارگر به تهران ويژه به شهرها نياز ديگر سوي از و آنان به
 اين محصوالت بهاي افزايش و کشاورزي بخش تر بيش رکود و سکنه از روستاها
 صنايع رشد نرخ و رسيد درصد ۴۰ به تورم ۱۳۵۶ سال دوم نيمه در. شد بخش

  ."يافت تنزل ۱۳۵۶ سال در درصد ۹.۴ به ۱۳۵۵ سال در درصد ۴۱.۱ از غيرنفتي
 انقالب راتانتشا: تهران ايران، اسالمي انقالب و اقتصاد ،)۱۳۸۳( رهبري مهدي(

 )۱۶۱:ص. اسالمي
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 اشکال ترين مهم اما. است نهفته مستندي واقعيات تحليل اين در که نيست شکي      
 تاکيد شاه سياسي اقتصاد بحران اقتصادي تعليل از هايي برداشت چنين ساختاري

ـ  سنت تعارض و سو يک از روستا و شهر ي توسعه ميان توازن عدم عامل دو بر مبرم
 و مشروعيت ي همه توسعه اقتصاد ي نظريه البته. است ديگر سوي از مدرنيته
 شد قايل اعتباري آن براي بتوان اگر و کند مي اخذ همين جا از را خود مقبوليت

 من نازنين بسيار دوست دقيق هاي تببين به را آن نسبي اعتبار بايد شکي هيچ بي
 اين واقعيت. داد" گي افتهني توسعه مدارهاي" متن در اراني عظيمي حسين ياد زنده
 سوي از نادرستي نحو به بزرگوار آن دقيق تحقيق استنتاجات از بسياري که است
 به جا آن از و درآمده ـ مدرنيته سنت هاي تعارض توجيه استخدام به کاتوزيان امثال
 در چه آن": است شده شيفت نفتي خوار رانت دولت نئوليبرالي ي نظريه تفسير سمت
 که بل مدرنيسم نه و بود اقتصادي و اجتماعي پيشرفت نه ادد رخ ايران
 تغييرات شکل همين به. کرد تسريع را آن نفت عوايد که بود مدرنيسمي شبه

 هنگامي. بود گي هشهرزد ي واسطه به که شهرنشيني علت به نه نيز اقتصاد ساختاري
 صنعتي اتتوليد کل سهم داشت قرار بزرگ تمدن هاي دروازه آستانه در کشور که

 ۲۰غيرنفتي داخلي ناخالص توليد در) سنتي و روستايي و دستي توليدات شامل(
 نقل و حمل همه اين با. بود درصد ۵۶ خدمات سهم که حالي در. بود درصد
. است توصيف غيرقابل که بود خراب قدري به تهران ويژه به و جا همه در شهري
 يا و بود وحشتناک يا تجار جامعه و دولت گان وابسته براي جز مسکوني وضع

 سيستم فاقد تهران جمله از بزرگ و کوچک شهرهاي اغلب. هولناک مشکلي
 و گران بسيار اغنيا براي بهداشتي و درماني خدمات. بودند کارآمد فاضالب
 اقتصاد) ۱۳۷۲( کاتوزيان محمدعلي."(خطرناک و گران فقرا براي و بود نامطمئن
 )۳۲۳: ص. مرکز نشر: تهران عزيزي،.ک و نفيسي. م برگردان ايران، سياسي
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 در کاتوزيان براي درست آمارهاي اين ي همه شود مي مالحظه که چنان      
" مدرن شبه" کاتوزيان تعبير به شاه اگر پنداري. است شاه" مدرنيسم شبه" نقد خدمت

 تکان آب از آب بود اياسپان و وناني پادشاه مثال ليقب از مدرن مطلقا و کامال و نبود
 حل يواقع ونيزاسيمدرن کنف در زين ياقتصاد يها يناترازمند نيا و خورد ينم
 نيا اعتبار به که نيا. خود يجا در بحران حاال. آمد ينم شيپ يمشکل چيه و شد يم

 و وناني نيهم اي و انگلستان هفتاد دهه بحران توان يم گونه چه يليتحل دستگاه
 منتقد انيکاتوز! ستين دانسته قلم نيا ناقص قلع بر کرد يابيارز را مدرن ياياسپان

. داند يم انقالب و بحران ليدل را آن و است شاه" سميمدرن شبه" و" نکردن شرفتيپ"
 ونيزاسيمدرن" منتقد احمد آل و يعتيشر امثال يليتحل نيچن ي سکه يرو آن
 يگريد و کند يم هيگال يبورژواز ناقص انکشاف از يکي. اند نشسته شاه" هيرو يب
 مدرن و متمدن و کند رشد خواهد يم يبورژواز از يکي. يبورژواز نيجن سقط از

 يها حجره به ديگو يم يبورژواز به يگريد و ابدي ييرها انقالب" شر" از تا شود
 پا ريز را" سنت مقدس" يها آموزه و بازگردد" شيخو شتنيخو" و بازار کيتار

 ي قاهره و قم از ديگري و دهد مي شداره شاه به اکسفورد و لندن از يکي. نگذارد
 آن دومي و خواند فرا مي پيش به را جامعه اولي که است اين قضيه ظاهر! سيدقطب

 طبقاتي منافع و هستند ارتجاعي دو هر که است اين واقعيت اما کشد مي پس به را
 يقربان يبورژواز يها برگشت و رفت يپا به را کش زحمت و کارگر مردم

 .کنند يم
 ياتيواقع توسعه اقتصاد به يمتک سنتر و راست و چپ يها تيروا در ديترد يب      

 و يمسکن يب ،ياسيس يتينارضا ،يطبقات ينابرابر ،يگ گرسنه اگر اما است موجود
خاور  و قايآفر تا کايآمر از ديبا حاال نيهم شود انقالب باعث تواند يم کاري بي
 شاهد روزه ـ همه خودمان رانيا نيهم در ميبرو دور راه چرا و ـ کينزد و دور
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 کاري بي نرخ با ما بحث مورد يها سال در که نيا به مضاف. ميباش انقالب
 يصنعت يها رشته در ژهيو به ياقتصاد رشد. ميستين مواجه يکنون حد در يا شکننده

 برهه نيا اواخر در و دهيرس ۱۳۵۲ سال در درصد ۱۹.۹ به ۱۳۴۷ سال درصد ۱۷ از
 ينساج صنعت در ۵۱ تا ۱۳۳۸ سال از را نمونه. است افتهي شيافزا ددرص ۳۰ به
 ۳۰ تا گاه قند و مانيس عيصنا داتيتول و است شده برابر ۷ ينخ يها پارچه داتيتول

 صنعت به نسبت ديتول در خدمات سهم شيافزا گريد يسو از. است رفته باال درصد
 است سهل. ستين يصاداقت بحران جاديا ليدل و ياقتصاد يگ مانده عقب ديمو

 از شيب ديجد صنعت کي مثابه به يدار هيسرما افتهي توسعه يکشورها در خدمات
 چيه با که نيا به مضاف. است کرده رشد انيکاتوز نظر مورد" يسنت عيصنا"

. زد جا" نامتوازن توسعه" عنوان به را خدمات صنعت گسترش توان ينم ياستدالل
 به و شاه ياقتصاد بحران منشا عنوان به زين ۸۶يونل رابرت يسو از مباحث گونه نيا

 اعتبار مجموع در و است شده مطرح" ياسالم انقالب ياقتصاد يها شهير" او ريتعب
 ي همه. کند يم اخذ يدموکراس اليسوس راست جناح به معطوف تفکرات از را خود

 به ۵۳ سال از بعد ينفت سرشار درآمد از متاثر ياقتصاد انبساط از گران ليتحل نيا
 در خود نگر يسطح شاگردان مانند و اند کرده ادي ياقتصاد بحران ليدل عنوان

 ديخر" و" مدت کوتاه مالحظات کرد لحاظ" و" پول عيتوز" به رانيا يها دانشگاه
 يها اقتصادخوانده نيا که ستين هم ياتفاق چندان. اند کرده بند" اسلحه ي هيرو يب

 به را رانيا کش زحمت و کارگر مردم يکنون فالکت و فقر تمام منشا محترم
 ساختار به اشاره بدون و زنند يم گره نژاد ياحمد دولت يانبساط يها استيس

 نيا بدون و يدار هيسرما ديتول وهيش بودن زا بحران و رانيا در حکومت ييبورژوا
 تيحاکم طلب اصالح جناح کنار در آهسته و نرم اورنديب مبارک يرو به که

                                                 
 ).۱۹۸۲( نيويورک، گاه دانش ، انتشارات"هاي اقتصادي انقالب اسالمي ريشه"ي کتاب  رابرت لوني ـ نويسنده - ۸۶
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 انيحام ستيل به يانتخابات هر از شيپ ماه سه دو که است يکاف. ندستيا يم
 دينيبب تا ديکن تامل طلبان اصالح" هنرمند" و" متفکر" و" شناس جامعه" و" اقتصاددان"

 ديبازتول را کروگمن و تزيگلياست و نزيک ي شده دوم دست نظرات شانيا درصد چند
 ي اقتصادخوانده آن کنار در شده مد يکتيپ توماس که هم شيپ يمدت از. کنند يم
 قيتعم و زنند يم جار سمياليسوس ليبد و مارکس نظرات شدن کهنه از يجيبس

 به معطوف يکتيپ استاد يآمارها استناد به را رانيا در ينابرابر مختلف سطوح
 فراموش يگ ساده نيهم به و سازند يم يجهان ي عرصه در ينابرابر گسترش

 کشور شد يم يراحت به هم" دموکرات و يمل" دولت کي وجود با حتا که کنند يم
 و ياقتصاد رفاه سطح نيباالتر به ينفت درآمد دالر ارديليم هزار از شيب با را

 .رساند ياجتماع
. است خورده رقم نهيزم نيا در زين گريد يليتحل اصطالح به نقد کي يبار      
 ابعاد به خانواده کي ارياخت در کشور ثروت درصد ۸۳ شاه زمان در که شده گفته
 از استفاده با افراد نيا. مشهور ليفام ۱۰۰۰ همان. است بوده خانوار ۶۰ تا ۴۵

 و اروپا در نيهروئ و کاباره و بکوب و بزن و فساد مني به و خود ياسيس تيموقع
 استخوان عمق تا شاه يبورژواز که نيا در. اند آورده را کشور اقتصاد دخل کايآمر
 يدرست به نگارنده بر يمال يفسادها آن رقم. ستين يشک است بوده تباه و اهيس

 از غيدر سال به سال" گفت ديبا الجرم يکنون يفسادها با اسيق در اما ستين دانسته
 مخدر مواد پول" ورود از ريتدب دولت کشور کار محافظه ريوز زين امروز". پارسال

 در ساده کارمند کي داماستخ که يطيشرا در. ديگو يم سخن" استيس ي عرصه به
 است رهيغ و ياسالم انقالب و نظام به تعهد خوان هفت از عبور مستلزم روستا فالن
 سوار يمال اريع تمام فساد کي متن در) يمل بانک( کشور بانک نيتر مهم کل ريمد
 نيهم به سابق جمهور سيير اول معاون. برد يم فيتشر کانادا به و شود يم مايهواپ
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. شود زنده گريد بار دايهو رعباسيام ادي تا شود يم زندان يراه و افشا ليدل
 نيا در دادن راژيو و زدن دور از ها ميتحر خواندن پوچ با کشور مقامات نيتر يعال
. رنديگ يم زبان لکنت رسند يم که يزنجان بابک به اما کنند يم يباف افسانه ابانيخ

 ۱۷۴ از ۱۶۰ حوش و حول به يکنون دوران در فساد و يمال تيشفاف عدم ي رتبه
 فساد از يا درجه هر با فساد وجود که ميبگو خواهم يم. است دهيرس جهان کشور
 نجامد،يب يعموم فقر قيتعم و ياقتصاد يتباه به تواند يم که قدر همان شده نهينهاد
 افتهي سازمان يها اعتراض و ياجتماع جنبش يريگ شکل ليدل و منشا تواند ينم

 اخبار به دارد رانيا مردم گوش حاضر حال در و قرار از که نيا به مضاف. شود
 دور ياصل استيس شيپ ماه چند اگر و کند يم عادت فسادها نيا ي روزه همه
 زنگنه و نوبخت انيآقا امروزه مقابل در بود اخبار نيا از يعموم افکار داشتن نگه
 را آنان و گرفته يشيپ" ضدانقالب" يها رسانه از اخبار نيا ي روزه همه يافشا در
 !اند کرده خبر خلع
 ي مولفه کي به ديبا شاه ياسيس اقتصاد بحران يها شهير ليتعل در گريد يسو از      
 به واره هم سود نرخ ينزول شيگرا هينظر که ميدان يم. کرد توجه زين گريد مهم

 يدار هيسرما يساختار و يادوار يها بحران نقد در يستيمارکس ليتحل يمبنا عنوان
 بحران ليتحل در نه و شاه زمان در نه که است نيا اما مساله. است بوده استناد محل

 حال در. است نداشته يکاهش و ينزول روند رانيا در سود نرخ يکنون ياقتصاد
 در کارگر دستمزد. است درصد ۲۳ تا ۲۰ انيم يبانک يها سپرده سود نرخ حاضر

 ۸۵ يعني نيا و. است بازار در کاال فروش يبها درصد ۱۵ حداکثر طيشرا نيتر به
 تومان ارديليم هزار ۶۶۰ مبلغ به بازار در موجود يگ نهينقد زانيم. سود درصد

 الحساب يعل و فعال که ستين دشوار چندان البته نکته نيا درک. است شده کينزد
 از. است کشور" ميفه مردم" درصد ۱۵ ارياخت در يگ نهينقد نيا درصد ۷۵ از شيب
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 ريز برابر پنج دستمزد تر روشن عبارت به و کار يروين يبها بودن نييپا گريد يسو
 عوامل جمله از) يتومان ونيليم ۳ فقر خط و يتومان هزار ۶۰۰ دستمزد( فقر خط
 زمان در رانيا مردم" که مقوله نيا طرح جهينت در. است سود نرخ بودن باال ياصل
. است مهمل بن و خيب از" کردند يم خرج پول ها نينش خيش مانند نژاد ياحمد و شاه
 و هيسرما کمبود از کشور اقتصاد زين" بود ماه شاه" دوران در که است نيا تيواقع
 درصد ۱۶۰ تا ۵۰ از بحث مورد ي دهه در سود نرخ شده گفته. برد ينم رنج پول
 توسط پول زدن آتش" حتا که بل هيسرما کمبود فقط نه بيترت نيا به. است بوده
 در ياقتصاد بحران يريگ شکل گر هيتوج تواند ينم رهيغ و اسلحه ديخر اي" ممرد

 از داووس در يروحان حسن که هم يزمان اعتبار نيا به. باشد برهه دو نيا
 خواهد يم واقع در کند يم رانيا در يگزار هيسرما به دعوت يغرب داران هيسرما
. شود ياقتصاد ستد و ادد کي وارد ابتدا غرب در ياسيس يانزوا از خروج يبرا
 به ها زاده خانم و ها آقازاده حساب در موجود يگ نهينقد زانيم نيهم اگر که چرا

 ،"مولد يمل يبورژواز" نيا درخشان آورد دست گاه آن برود يداخل ديتول سمت
 صورت نيا در! کرد خواهد تخت را خود دلواپس يستيوناليناس اليخ
 محترم ي هيسرما اعتصاب و فرار از يريجلوگ خاطر به زين" يمل يها ستياليسوس"

  !ديکش خواهند غرولند از دست
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 !به ياد رفقای نازنين مسجدسليمان و انديمشک که اينک در کنار ما نيستند

 مات شرايط در ـ شاه۹
 

 !يادآوري
 ياقتصاد يها يپرداز هينظر نيتر راست مجامله يب و شهيهم من هرچند      

 فرانکفورت متفکران آثار کل بر را کوفيرا و نيبوخار تا نوفپلخا و يکائوتسک
 ييها مدرن پست راياخ و ـ نياميبن و هابرماس تا نيوالرشتا و مارکوزه از ـ نو چپ و
 که است مهم نکته نيا حيتصر اما ام داده حيترج ژکيژ تا بارت و دايدر جنس از
 حوادث تطور و خيتار تکامل ريس از يستياکونوم نييتب مفهوم به يحيترج نيچن
 ت،يواقع تنها ديگو ينم وجه چيه به سميمارکس" الفور يهانر قول به. ستين ياسيس

 برعکس دارد، وجود مطلق ياقتصاد ييرگرايتقد ينوع و است ياقتصاد تيواقع
 است مقدر که معنا نيا به. گذراست و ينسب ياقتصاد ريتقد که کند يم حيتصر

 شوند خود آگاه امکانات از ها انسان که نيا محض به ياقتصاد سرنوشت
 ي نندهيآفر و نامحدود شکل به ياساس کنش فراگذراندن نيا و شوند فراگذرانده

 )تراکمه نيديآ برگردان. کيالکتيد سمياليماتر. لوفور" (بود خواهد ما عصر
 !بود الزم يکم تذکر نيا

 
 !)اپوزيسيون همه اين(  درآمد

 کارزار وارد توانست يم شاه ،ينفت يدالرها شدن ريسراز متعاقب و ۱۳۵۳سال      
 يبرا تالش ضمن مشروط اما مقتدر يران حکم قالب در و شود يواقع رفرم کي
 يبرا زين را يونيهما خاندان و خود سلطنت" ييبورژوا ديتول مناسبات انکشاف"
 زين يگريد لوازم و نبود يکاف" ديتول انکشاف" البته. کند نيتضم نيمع ي دوره کي
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 ي"ختهيفره" مترجمان توانست يم شاه اگر!" ديتول سميدموکرات" جمله از. ديطلب يم
 توماس يجيبس سانينو مقدمه به حال نيع در و کند شارژ را ياسيس اقتصاد روز آثار

 و استبداد به متهم هم دهد، هيهد دانشگاه ياستاد يکرس خود عصر يکتيپ
 غاز کي من صد يها مشاوره يجا به مه و شد ينم يزيست سميکمون و يکتاتوريد

 در که گرفت يم بهره" ياقتصاددانان" حينصا از يزاهد رياردش و اردالن دکتر امثال
 که بل نمودند يم" ستياليسوس" فقط نه اگرچه هيسرما نقد و هيسرما انباشت نييتب
  . کردند يم راحت هم يکيبلشو منقالب انقالب و" طانيش" نِيلن از را شاه اليخ
 رييتغ به ياسيس قدرت کسب به ازين بدون را مارکس امروز نيهم که ييها ستهد

 بدون. البد رنديبگ را حضرتياعل دست توانستند يم زين روز آن خوانند يفرام جهان
 نبود ساده ي آموزه نيا درک به قادر شاه! ياسيس قدرت يانقالب و کاليراد رييتغ
 در سلطنت ياله و يخداداد اصول با" توسعه اقتصاد" ينظر يمبان از کي  چيه که
 نه که چنان ـ هيسرما انباشت يمنطق ملزومات و" حيصح" نيقوان به شاه. ستين نيتبا
 و ياضتير اقتصاد رموز. نبود واقف ـ دار هيسرما کباب نه و بسوزد کارگر خيس

 هک بود قاصر زين ساده ي نکته نيا فهم از و ديفهم ينم بن و خيب از که را يمقاومت
 و فساد عوارض يجلو تواند يم" بازار اقتصاد کردن زهيدموکرات" قيطر از باالخره
 خاک به که را کارگران حضرتياعل. رديبگ را هيسرما اعتصاب و فرار و يهرزرو

" سانينو مهرنامه" با نوا هم را ستياليسوس فکران روشن و مبارزان بود؛ نشانده اهيس
 بود، گذاشته نياو واريد و رباريتکنار " سميترور" اتهام به خود عصر
 يمل يبورژواز" تيرضا جلب از و بود کرده يعاص که را" ميفه" يبورژواز خرده
 رقابت وجود بدون يدار هيسرما ياسيس اقتصاد مگر نه آخر. بود ناتوان هم" مولد

 کيش کارشناسان يرقابتا وا اديفر ديا دهينشن مگر! شود يم قمصور زرتش باالخره
 بستن از خود" يقاچاقچ برادران" به خطاب که جا آن را؟ يبازرگان رممحت اتاق
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 حضرتياعل. خوانند يم نوحه آزاد رقابت کي به ورود و رمجازيغ يها اسکله
 در و بود تارانده کامل يانزوا تا استيس ي عرصه در را يبورژواز نيا گان هندينما
 نهيزم در يحدود تا گرچها" ملت و شاه ديسف انقالب" از بعد زين ياقتصاد نهيزم

 طبقه از ينازک هيال جز به و مجموع در اما بود رفته شيپ ها ينينو تراز ينسب تيرضا
 ياتفاق و هوده يب چندان! بود رانده" ونيسياپوز" به را همه حومه و دربار يبورژواز

 يضدانقالب و يانقالب يها جناح ي همه توافق مورد" شاه بر مرگ" شعار که نبود
 همان از يبخش يسو از زين" هم با همه" يلوا در و بود گرفته قرار يازبورژو

 فقط و ـ بود يکاف ياسيس عرصه در! شد يم دنبال) ياسالم ـ يمل انيجر( يبورژواز
 و نشست يم جورتر و جمع يکم"  يسنجاب ميکر دکتر قول به شاه که ـ بود يکاف
 تيکفا هم ياقتصاد ي هعرص در و" کرد يم باز هم گرانيد نشستن يبرا را جا
" ( يوطن يها ستياليسوس" از که بل نگ هوا کوفه اي تويت مارشال از نه که کرد يم

 يجا به که آموخت يم) مانيپ بيحب مثال يـ برا يزيسوئ آثار سانينقدنو و هيحاش
 در يگذار هيسرما رشد" نجات راه تنها" گر غارت زمياليامپر" به ديتول کردن وابسته

 وارد خارج از هم پونز حتا که دارد يمعن چه!" است يداخل عيصنا طبس و ديتول
  ! شود
 ونيسياپوز" يها بونيتر از و باال بسامد با آنقدر ما دوران در حينصا نيا      
 و شده باورشان زين يکارگر مستقل فعاالن از يبرخ که شده تکرار" ستياليسوس
 از يحيتلو تيحما و نژاد يمداح دولت نقد در و يعلن و پنهان جا آن و جا اين

 دوران ياقتصاد مشکل اگرچه! چپ اسم به هم آن. کنند يم تکرار را ها آن يروحان
 و صنعت بازار وارد را" نيکارآفر" يدولت ديبا شاه اما نبود کاري بي سره کي شاه

 يبارآور به قادر که بل بود يم" انحصارات ضد" فقط نه که کرد يم يکشاورز
 روش که گرفتند يم خرده شاه به يکسان بود ممکن. بود هم کار يروين و هيسرما
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 يها استيس گريد يمعنا فقط نه" يمل يبورژواز" يجنس و يجسم قدرت تيتقو
 هم" يدار هيرسرمايرشدغ راه يبو ييجورا هي" که بل است يستيتاليکاپ انباشت

 راديا خب! باک چه خب! کند مجارستان را رانيا است ممکن بسا يا و دهد يم
! کنند متهم"سميونيزيرو" به الل زبانم را شاه توانستند ينم که آنان. گرفتند يم

 زهيبرالينئول جهان و منطقه ياسيس اقتصاد هنوز نظر مورد سال در که نيا به مضاف
 دهينرس انبوه ديتول به زين" سميبرالينول" منتقدان مشعشع يتزها جهينت در و بود نشده
 را ينفر سه دو يديکاو يم را يا بته هر ريز اگر دوران مانه در حال نيا با. بود
 و بودند ضدمارکس هم و داشتند عالقه کافه و کالپتون کيار به هم که يافتي يم

 هيسرما" تلنگ چه اگر هم باز و. زدند يم قدم عصر کروگمن ريمس در البته هم
 با بود شده يخيرتا يکم زين ۱۹۲۹ بحران و بود نرفته در امروز ي وهيش به" موهوم

 اف اي و استانبول در کردن آب يجا به را يتومان ۷ دالر همان که شد يم حال نيا
 ارج ي کارخانه به" چپ ستيترور" يسر کي هيعل ظفار در يولخرج و دنيخر ۱۶

 يکم حضرتياعل بود يکاف! ياجنب فيکث نگهاوسيوست نه يداخل زيتم ارج. فرستاد
 به را کخواهين و انيجعفر امثال که نيا يجا به و گرفت يم فاصله ينفت رانت از
 حداکثرش. فرمودند يم ارسال عبدالناصر مصر به کنند ليگس رانيا يمل ونيزيتلو
! شدند يم خب. شدند يم" يمل سمياليسوس" به متهم ارتشتاران بزرگ که بود نيا

 تندنگف اوما باراک به مهيب در يتيحما استيس چند دنبال به شيپ سال چند مگر
 "!ستياليسوس"

 شما که است يکاف. ستين خطرناک و بد شهيهم که بودن ستياليسوس      
 واژه نيا سميبلشو رواج اوج در که مگر ديا دهيند! حله هيبق. ينباش کيبلشو

 فکر بلند ها نيا !بود افتاده جا" موجود نظم مخل" و" خطرناک" انسان هر مترادف
 ـ حاال نيهم و يکنون رانيا در. ستين اون و نيا با کيپلم دونم يم چه و کردن
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 البته و يمردم اعتراضات گسترش و نفت يبها سقوط که  حاال ـ نيهم درست
 را دايهو رعباسيام و ۵۶ سال اواخر سابق جمهور سيرئ اول معاون شدن" يزندان"

 و" سمياليسوس" قمپز با که اند شده دايپ عده کي گاه بزن سر درست کند، يم يتداع
 از غافل. دهند يم نمود ره اقتصادش مدبر ريوز و حاکم يبورژواز به" يساز يلم"
 و زيآم مسالمت گذار و موعظه با يطبقات ي فاصله از يشکاف نيچن نکهيا
 يخودسوز  مشاهده با مردم که است تونس نه جا اين. ستين يپرشدن" کيدموکرات"

 قيطر از که است نانوي نه و بکشند تيحاکم ي چهره به پنجه فروش دست فالن
 زين ليبرز جا اين. بدهند يرا زايريس مستاصل سميرفرم به کيدموکرات انتخابات کي
 عمق تا روسف خانم با مخالفت به يمال فساد به اعتراض خاطر به را مردم که ستين
. شه يم ليتبد جوک به بريوا در سرعت به يمال فساد خبر جا اين. بکشد ابانيخ

 و نترنتيا نگيلتريف و يکند از چنان و" ونهيسياپوز" هم رشجمهو  سيرئ جا اين
 از نفت پول غارت و يمال فساد به و کنه يم انتقاد زندان و کلت و دستبند و سيپل

 منتقد بهداشتش ريوز. مونه ينم گفتن يبرا يحرف که تازه يم شاخوديپ دولت يسو
 يمعترض هر از تر هب پارلمانش ي ندهينما است، يا ماهواره يها تيپاراز سرسخت

 جا اين. کنه يم حمله فشار يباندها به و رهيگ يم رو رازشيش ي جمعه امام بانيگر
 صيتشخ مجمع سيرئ پسر و دختر و رهيالتصو ممنوع اسبقش جمهور سيرئ

 و اش مجلس يمل تيامن ونيسيکم اسبق سيرئ. هستن" ياسيس يزندان" اش مصلحت
 دوره دو سيرئ و جنگ دوران ريزو نخست. ضايا کشورش ريوز اسبق معاون

 نيتر بيش نشر و چاپ مجوز دولتش نيتر راست جا اين. حصراند در پارلمانش
 هست حضورتون معروف مشهور، يغفار يهاد يراست! کرده صادر را چپ کتاب
 که که همون طور؟ چه کاريپ سازمان ي هينشر در يهاد مشهور کاتوريکار آن که؟
 مقابل در چپ کيکوچ تجمع کي کردن پار و لت از بعد را يغفار خان يهاد
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 يهاد اما حاال. فشار گروه يفرمانده مقام در د،يکش يم ريتصو به تهران گاه دانش
 که يبرادران توسط زين اش يسخنران که بل شده فشار گروه مخالف فقط نه يغفار
 و متن و حرف ونيسياپوز دوران گريد جا اين! ختهير هم به دهند يم بهشت يبو

. شده خنثا يپياسکا و ينترنتيا ي نفره هفت شش احزاب مواضع اعالم و يران سخن
 و بخوابونه رو ياتوبوسران فراخوان کي با بتونه که داره شنونده يکس اميپ جا اين

 يمدع که ساده کارگر کي جا اين! قهيدق کي يبرا حتا! کنه قفل رو تهرون
 رو فقر خط تر روان و تر به گاه دانش اقتصاددان استاد از ستين هم" ياقتصاددان"

 منطق و آمار و رقم و عدد با. زنه يم حرف" معقول" دستمزد از و کنه يم ميترس
 يکارگر فعال اش مه ماه اول روز که ييجا. رانهيا جا اين. معاش روش و ياقتصاد
 کارگر حال نيع در و زنه يم ريکو و ايدر و جنگل و کوه به اش سمياليسوس يمدع
 يستيفاش يشعارها مقابل در" کارگر خانه" نگيتيم با تقابل در شيمدعا يب و هساد

 و دستمزد يبرا اومده" گه يم بلند يصدا با و ره ينم جمعه نماز به کنه يم مقاومت
 يها تناقض متن در و! ممکن يطبقات شکاف نيتر قيعم با! رانهيا جا اين!" معاش
 جينتا به زيآم مسالمت اعتراض روز که ييجا! ديجد يطبقات توازن البته و بزرگ

 اگرچه که ييجا. شود يم يراندازيت و خورد و زد يدولت انتخابات کي
 و کند يم صحبت يرنگ و يمخمل انقالب خطر از شب تا صبح ش تيحاکم
 کند يم دعوت سمياگرائيسات و يمدن ينافرمان به را مردم اش لوح ساده ونيسياپوز
 و سکوت تظاهرات و يراندازيت تک از کار انقالبش وعودم روز اما شک يب و ....اما

 در برق به زدن اتو و "تروا اسب" مضحک کيتاکت و برق و آب پول نپرداختن
 خواهد) سبز جنبش ي"فرزانه" رهبران مشعشع يهاکار راه( ....و کيپرتراف ساعات
 تيحاکم به يعبد عباس مهندس جناب دور چندان نه يروزگار يروز. گذشت

 تر به نشود؛ يکلنگ انقالب رانيا در ديخواه يم اگر" يراست به که بود داده زاندر
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 همان هيشب يزيچ شيب و کم." ديده نشان خوش يرو طلبان اصالح به که است
 يجلو مگر نه." باران و ليس" اسيق خصوص در بازرگان مهندس ي مانهيحک ي نکته
" يکلنگ" نوع از يعبد جناب ريتعب به هم آن ليس با اما گرفت؟ شود يم را باران
 مهندس يآقا متبوع فيط ياسيس اتيادب قالب در و نظر از کرد؟ توان يم چه اش

 در. يدار هيضدسرما انقالب شود يم" يکلنگ انقالب" ي ساده و صاف ترجمان
 اش يبورژواز خرده که يا جامعه در است، شده کي و صفر زيچ همه که يا جامعه

 گريد يبخش و است شده بست و چفت اش يبورژواز به که شده خرپول قدر آن اي
 ائتالف از کردن صحبت است؛ نشسته اهيس خاک به يگريد زمان هر از شيب آن از

 !ستين شيب يمهمل يطبقات
   ...ميده ادامه

 
 !بزرگ شوک

 و بحران يها نهيزم يبررس ضمن و مجموعه نيا هشتم و هفتم يها بخش در      
 عنوان به ارقام و آمار يسر کي ريتفس به شاه ميرژ يفروپاش يبسترها نييتب

 ليتعل از تيروا سه دو به اشاره ي هيحاش در و پرداختم ياقتصاد بحران يها شاخص
 نيا تيواقع. شدم وارد ها يابيارز نيا سقم و صحت از ييايزوا به ياقتصاد بحران
 را فتن يبها کاهش و شيافزا از يناش شوک تحمل شاه ياسيس اقتصاد که است

 تبعات برابر در بتواند که بود آن از تر فينح اقتصاد آن يها رساختيز. نداشت
 متعاقب و ۱۳۵۲ سال يابتدا از ياقتصاد انبساط کي بروز. آورد تاب يشوک چنان
 ي هيسو همه مشخصات با ياقتصاد انقباض کي در رانيا اقتصاد عيسر فرورفتن آن

 و شد دهيکش ديتول ياجتماع مناسبات در جانبه همه بحران کي به يتورم رکود
 من. کرد متشنج را يشهر يبورژواز خرده و کارگر طبقه گي زنده يمدارها ي همه
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 يبرا اما شوم وارد کامل بسط و شرح با توانم يم ياريبس عوارض و ها نهيزم به
 :کنم يم اشاره فقط ها مولفه نيا تريت سر به کالم ياقتصاد نيمواز تيرعا
 ينيـ شهرنش يتورم ـ رکود يطبقات يها شکاف ديـ تشد ينابرابر قيتعم      

 نکردن رشد اي و يشهر يساختارها ناموزون رشد کنار در نامتوازن و ناترازمند
 ها نينش هيحاش مشکالت شدن دار مسکن ـ دامنه شکننده ـ بحران يشهر يساختارها

 بخش درش انيم تناسب ـ عدم محدوده از خارج به تعرض عواقب عيتسر و
 يانحصار و ـ بسته رانيا يدار هيسرما يکارها و ساز متن در يدولت و يخصوص
 و يگمرک يکاالها هنگام به صيترخ ـ عدم يگارشيال کي در رانيا اقتصاد بودن
 و يشهر مختلف يها عرصه در مانده عقب نقل و ـ حمل انبارها و بنادر از هياول مواد

 ـ شدت کار بازار يتخصص و هياول يازهاين زا يآموزش نظام ماندن ـ جا يشهر انيم
 ساواک و ارتش از شاه ـ استفاده کيبورکرات و يفساد مال باال ـ رو ثروت عيتوز
 يريدستگ( يتيامن و ينظام ي وهيش به بحران کنترل و مخمصه از رفت برون يبرا

 يها پروژه ي کرکره دنيکش نييـ پا) مشهور دار هيسرما دو يکي و گرانفروش چند
 بست ـ بن رکود استمرار و ديتشد و آموزگار به دايهو از دولت رييتغ از بعد يعمران

 بدون ازيامت ياعطا و آشکار ينينش عقب چارچوب در آن رييتغ و استيس نيا
ـ  يامام فيشر زمان در دستمزدها شيافزا جمله از مختلف اشکال به پشتوانه
 سمت به آن راندن و يژوازبور خرده ياجتماع گاه يجا و يمال ي هيبن فيتضع

 يسو از حاکم يبورژواز نشدن يگ هنديـ نما کارگر ي طبقه با يضدسلطنت ائتالف
 از همه... و اهيس ـ استبداد يبورژواز" يمل و دداريام و معتدل و مدبر" يها فيط

 معاش افتادن مخاطره ـ به پرداخت ميخواه آن به جداگانه يمبحث در ـ که تر مهم
 .کارگر طبقه
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 !حاشيه متن در
 اشاره به شاه در روزگار يکارگر جنبش رشد و ياسيس استبداد از که حاال و      
 ليدل يکسان که ميبگو ناگفته و گفته است نرفته ادمي تا است خوب شد گفته سخن
 استبداد در سره کي را جنبش ياعتال و يکارگر تشکل نگرفتن شکل ياصل

 ساخته تشکل چرا که شود يم دهيپرس شانيا از که هرگاه و اند کرده مطلق حاکم،
 نيا در گمان يب. روند يم نشانه حاکم استبداد يسو به را انگشتان بالفاصله شود ينم

 واضح. انفعال هيتوج يبرا ييها بهانه البته هم و است نهفته يتيواقع هم استدالل
 کتفا نيتر مهم يعلن تشکل کي يعموم مجمع با يتيامن ديشد برخورد که است
 تا خب و نشست خانه در يثانو اطالع تا و زد هيتک آن به توان يم که است يمتاخر
 تالش جهينت در. شود کاسته استبداد نيا يزيت از ستين قرار که هم يثانو اطالع

 اجازه" و ميکن يم محکوم ي هيانيب صدور به و رود يم محاق به زين يساز تشکل يبرا
 ليتقل خنثا يشعارها نيا از و ميستيا يم آن يجلو و نشود اضافه دستمزد" ميده ينم
 اعالم يها هيانيب نيا بودن يا رتودهيغ و ياتيعمل ضعف به که زين تيحاکم. ابدي يم

 به و برد يم شيپ به را خود يضدکارگر يها استيس کماکان است آگاه موضع
 فعال نم بحث يبار. ستين ينترنتيا يتوخال" ياخطارها" نيا کار بده اش گوش يقول
 در که شوم هيروس يکارگر جنبش وارد خواهم ينم حتا جا اين در. ستين نيا

 را خود ياسيس حزب موعود روز در و شد متشکل يتزار استبداد نيتر اهيس دوران
 عقب شاه يقدرقدرت هنوز دوران به خواهم يم. کرد حمله قدرت به و ساخت زين

 ابزار ي همه که يطيشرا در و ۱۳۵۵ سال در که کنم اشاره نکته نيا به و بروم
 يکايسند و راندند عقب به را ميرژ نفت شرکت کارگران بود؛ فعال شاه سرکوب

 و اعتراضات يسازمانده در يمهم نقش کايسند نيا. کردند سيتاس را خود
 ليتشک به تهران در ۵۷ خرداد در کارگران نيهم. کرد فايا يکارگر اعتصابات
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 نيا ي همه. کردند اقدام نفت شگاهيپاال در اعتصاب يمخف يها تهيکم
 يابانيخ اعتراضات از يخبر هنوز که گرفت يم صورت يحال در ها يساز تشکل
 ۳۷ طرح با را دولت يمهم اريبس ي نامه يط کارگران سال همان ريت ۱۷ در. نبود
 يبعد مقاالت در نکات نيا به. دنديکش چالش به کاليراد ياقتصاد مطالبات رشته

 اول هفته( يکارگر اعتصاب نينخست که ميبگو هم را نيا اما گشت بازخواهم
 و ايمزا و دستمزد شيافزا و کار قانون در دنظريتجد از ريناگز را ميرژ) وريشهر

 انيجر در که يزيعز دوستان توجه يبرا واقع در. کرد يگ بازنشسته حق و يمرخص
 فرا ابانيخ و يژوازبور خرده با ائتالف به را ، کارگران ۸۸ يمردم اعتراضات

 به گريد سند ها ده و گفته شيپ يخيتار فاکت که کنم عرض ديبا خواندند يم
ـ  انقالب ريگ يپ سوژه تنها عنوان به ـ کارگران اگر که دهد يم نشان وضوح

 نمد از نشوند يضداستبداد حتا و يستيتاليضدکاپ يها جنبش سردمدار و تاز شيپ
  ...يبار! شد نخواهد دوخته يکاله يدستفرو چيه يبرا ييتنها به ابانيخ

 نيا داشت نظر مد ديبا شاه ياسيس اقتصاد بحران با ارتباط در که يمهم ي نکته      
 شکل يجهان اقتصاد در يساختار بحران کي با مرتبط و متن در بحران آن که است
 يليش از مختلف، سطوح در يدار هيسرما نظام يالديم ۷۰ دهه اواخر در. بود بسته

 ديتول ياجتماع وهيش در رييتغ يسو به ن،يچ تا گرفته هيترک از و انگلستان تا گرفته
 انيبن که يبحران به پاسخ در يجهان يبورژواز گان نخبه. بود کرده يريگ جهت
 با را يدموکراس اليسوس قلب و بود رفته نشانه را گر مداخله و يحام يها دولت
 کشف ناگهان. بودند افتهي دست يديجد يها نسخه به بود گرفته هدف سميتاچر
 از بحران که بل ستين حل راه بازار در دولت گر کنترل دخالت فقط نه که شد
 نيا. است بازار عنان کردن رها همان بحران حل راه و است شده آغاز جا نيهم
 اطالعات يتکنولوژ گسترش اما نبود يبورژواز ديجد کشف اگرچه يديتول وهيش
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 بود يهمان آن خصلت نيتر مهم که کرد يا تازه ي عرصه وارد را بورس يبازارها
 شده نييتب" موهوم ي هيسرما" عنوان تحت مارکس ليبد يب کيتئور دقت با که

 .است
 يها بحران به يستيتاليکاپ پاسخ و کار راه تنها نظر مورد دهه در اعتبار نيا به      

 ياتيعمل و يطراح ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول متن در توانست يم فقط ياقتصاد
 بعد که چنان. شد نيچن يفرع و ياصل يدار هيسرما بلوک تمام در که چنان. شود
 همه زين ناموجود واقعا سمياليسوس اردوگاه سقوط و شرق بلوک خوردن خنس از
 کار تبه و اهيس باند با مادر نيسرزم از. برداشتند زيخ سميبرالينئول يسو به هم با
 توجه با و برهه نيا در واقع در. والسا لخ و هاول واتسالو با لهستان و چک ات نيلتسي
 يروزيپ يآلبان و يوگسالوي و يشورو و نيچ در" سمياليسوس" يطبقات شکست به

 اکتبر انقالب که طور همان. بود دشوار العاده فوق يگريد يجا هر و رانيا در چپ
 يفروپاش زين اقيس همان به بود ساخته دموکرات اليسوس و معقول را يبورژواز
 موجود چپ که ستين ياتفاق چندان. کرد برالينئول را يدموکراس اليسوس يشورو

 و براليل يگريد از پس يکيـ  ۳ خط تا ييفدا مختلف يها فيط از ـ زين رانيا
 کردستان در چپ يستيوناليناس تانتيليم يها شيگرا حتا. شدند دموکرات اليسوس

 دنيرس و شدن جالل مام و اريبخت مال زودتر هرچه و قافله از ندننما عقب يبرا زين
 دسته سقز و مهاباد و بوکان يژاندارمر هنگ در يدوم گروهبان مقام و پست به

 از زيپره و" يمدن" کرديرو به و گذاشتند کنار و دنديبوس را سمياليسوس دسته
 نيچن وجود با چرا که بود تواند نيا ياصل سئوال جا اين در. گفتند کيلب" خشونت"

 کند؟ يريگ سمت ونيزاسيبرالينئول يسو به نتوانست شاه ياسيس اقتصاد يتحوالت
 يپرداز هينظر با را نوشهيپ يها دندان که" يذکاوت" با اريبس مشاوران همان گمان يب

 به انداختند يليش کش زحمت مردم جان به و کردند زيت رامسفلد سوهان و دمنيفر
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 اما. بودند هم" ييايآر و پرگهر مرز" نيا کش زحمت مردم دنکر پار و لت فکر
 چرا که چپ از يدوستان به پاسخ متن در ما. ماندند ناتوان کار راه نيا اتخاذ از چرا

 را رانيا ياسيس اقتصاد نتوانست شدن حاکم از بعد بالفاصله ياسالم يجمهور
 اقتصاد يموسو مهندس صدارت زمان در چرا که نکته نيا نقد در و کند برالينئول
 با و ميکرد استدالل را موضوع يستيچ وضوح به بود" يدولت يدار هيسرما" رانيا

 اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يبرا که ميداد نشان مستدل و مستند شکل به و فاکت
 تا کرد محقق شصت دهه در که بود شوک سه دو محتاج ياسالم يجمهور ياسيس

 به ديبا زين شاه يناتوان به پاسخ در. ودش ليتسه و ممکن يرفسنجان عروج
 که طور همان است دانسته که چنان. شد متوسل مشابه يامتناع و يجابيا يها استدالل

 به تاچر نيآهن مشت انگلستان يکارگر يها هياتحاد و کاهايسند وقمع قلع يبرا
 .بود يضرور يديتمه نيچن زين يشاهنشاه رانيا در شد صحنه وارد يانجيم عنوان

. است يتيامن سيپل و ارتش يفرع يدار هيسرما يکشورها در معموال مشت نيا
 و کوبد يم را موانع خزنده اي ميمستق يکودتا کي شکل به و شود يم وارد ارتش
 به ميتصم او يحام تيحاکم و نژاد ياحمد که هم يوقت. کند يم آسفالت را جاده
 يمند هدف طرح" گذاشتند را اسمش و گرفتند کشور ونيزاسيبرالينئول روند عيتسر

 يسيپل يآشکار نحو به تهران شهر محترم نيبنز" يآزادساز" شب همان در" ها ارانهي
 شاه زمان در ينظام يروين تنها واقع در و ينظام يروين نيا. شد يتيامن و ينظام و

 شاه ارتش. بود ناتوان حال همه در ينقش چنان يفايا از شاه ارتش اما. بود ارتش
 گونه چه بود خورده يوفادار سوگند مبارک سر و حضرتياعل ي جقه به که
 فرماندهان از ما که يا جانبه همه شناخت با اساسا کند؟ کودتا شاه هيعل توانست يم

 ـ آن از بعد و نظر مورد دوران در بن و خيب از موفق يکودتا امکان ميدار ارتش آن
 برخالف. بود يمنتف بن و خيب از ـ کامل اضمحالل و يتالش تا شاه سقوط زمان
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 به ارتش يکودتا خطر کردن لولو با که يکسان ي کننده گمراه ليتحل اي ساده پندار
 ارتش آن که است نيا مساله بخشند يم موجه شکل خود يبراليل يها يريگ جهت

 ي همه که يزمان در و گرفت کودتا دستور ينسکيبرژ يسو از که يزمان در
 حبس کايآمر خانه سفارت نيرزميز در بودند گنده و رم و سر ارشدش فرماندهان

 چنان يحکومت ستميس کل و شاه و ارتش قربان؟ دينفرمائ يشوخ کودتا؟. بود شده
 چيه و کنند عمل ضدخود به توانستند ينم که بودند کايآمر فرمان تحت پارچه کي
. نداشت وجود کشور در باشد ينقش چنان يفايا به قادر که هم يگريد يروين

 جاست نيا نکته واقع در! ييسوکارنو نه و يا آلنده نه بود کار در يمصدق نه جا اين
 واگذار را اقتصاد نيا اساس ديبا کشور اقتصاد کردن زهيبرالينئول يبرا شاه که
 رونيب ييروين نيچن. ياسيس لحاظ از هم و يا هيسرما و يپول لحاظ از هم. کرد يم
 ي رهيدا از خارج ديبا يانتقال نيچن! نداشت يخارج وجود مطلقا شاه حکومت از

 يبورژواز ميگفت که چنان و بست يم صورت ـ ليهزارفام ـ ليجل خاندان بسته
 !بود شده چيه" يناک غم" نحو به حکومت از رونيب

 قدرت انتقال و يواگذار عرصه در. بگذرم و ميبگو شتابزده هم را نکته نيا      
 و اند دهيگز دندان به" کينوستالژ لعل لب"  که هاست سال راست و چپ از يکسان
 و رسا يصدا با" يخواه يجمهور" يها ارتگاهيز در و اند کرده اريبخت شاهپور هوس

 ينوا دنيشن يبرا من! مپرس که اند خوانده و نوشته ها نامه توبه شور دستگاه در
 کي تمام يمند سخاوت با حاضرم يزمان تنها دوستان نيا خراش گوش ارکستر

(  سال چهل کم دست) ۱۳۵۷ سال( سال ۳۶ يجا به که بخرم واحد شرکت تيبل
 نيـ چن بود" خدا ي هيسا" ـ که شاه به اگر ديشا. ميکن رجعت خيتار اعماق به) ۱۳۵۳

 انقالب يصدا" نفت يبها شيافزا اوائل همان در توانست يم که شد يم" الهام"
 کند واگذار يقيصد اي يسنجاب مثالا به را ياسيس قدرت و) ۱۳۵۳( بشنود را" مردم
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. بست را انقالب ليس يجلو ييجورا کي" کيدموکرات" يها برنامه با شد يم بسا يا
 و اما بود يکيچر يها آذرخش نيآخر هيشب تر بيش و بود فتادهين راه هنوز که يليس
 ييها دنيخر فرصت و فيضع يسپرها از استفاده افتاد راه ليس نيا که يزمان اما

 و سلطنت يشورا و اريبخت" ستمين توفان مرغ من" و انقالب يصدا دنيشن چون
 يها شيگرا ي همه وجود با. بود ليس بيمه قدرت ارتقا و شتاب عيتسر تنها مشابه

. ماند خواهم شانيا هيتشب نيا طرفدار شهيهم من بازرگان؛ مهندس ضدچپ آشکار
  !ليس به انقالب هيتشب
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  !!بگيري مستمري تا جمشيديه پادگان ـ از۱۰
 

 !است من کار و کسب مرگ. الف
 ابتر ياشارت شکل به آن بخش نيآخر و نيدهم نکيا که مقاالت مجموعه نيا      
 يها نهيزم در نگارنده قاتيتحق و مطالعات از يي گوشه يايگو شود، يم منتشر

 از که انـ چن مجموعه نيا يمتدولوژ و ساختار. است ۵۷ بهمن انقالب مختلف
 ياسيس اقتصاد نقد" ي هينظر ي برجسته ابعاد ي هيپا ـ بر داستيپ زين اش عنوان
 يفروپاش امکان" و" بحران" کتاب دو در آن رئوس و بسته شکل" برالينئول

 دوران حوادث از يريخط خاطرات زين انيپا در. است شده يبند آب" يدار هيسرما
 نيا از يبخش. است شده نقل ۵۸ خرداد ات ۵۶ بهشتيارد از ـ انقالب از پس و شيپ

 يمايماکس آلفابت انتشارات از ـ" باد در پرستو" يداستان کتاب در خاطرات
 يروزها حوادث خصوص به ـ آن مبسوط بخش و. است شده ـ منتشر استکهلم
 فرهاد حضور و هيديجمش پادگان ريتسخ يگ گونه چه و بهمن ۲۱ شب از انقالب
. است مانده ـ مکتوم فرهاد با مالقات نيآخر و ۵۸بهشت ياواخر ارد تا ۸۷يمصباح

 اشاره اتيجزئ به ورود بدون نمودها رخ آن تريت به فقط من مقاله نيا يانتها در
 پر يايدن نيا از رونيب دهد دست يفراغت مگر باشد. اشاره فقط. کرد خواهم
 ستين انيم در يي سر سربسته گرچه!! شود کتابت روز چند و ماه چهار آن آشوب،

 "!دگر بازار سر بر اند گفته دستان به"که ها يافشاگر گونه آن از
 هر ياسيس و يفکر فراگرد و ـ يي دهيپد هر ليتحل ها ستياليسوس منظر از      

 چارچوب نيا در. است ممکن يطبقات منافعِ يابيارز اساس بر ـ صرفا يي تنابنده

                                                 
ي  ، از مديران ارشد وزارت اطالعات و فرمانده)و معروف به فرهاد ۱۳۳۶متولد (ابوالقاسم مصباحي ـ  -  ۸۷

 .وي يکي از شاهدان در دادگاه ميکونوس بود. ايل انقالبپادگان جمشيديه در او



۸۵ 

 منافع از دفاع قالب در را يمطلع و هآگا سازمان و فرد هر موضع و برنامه توان يم
 نيتبب را آن يها يريگ سمت يستيچ و داد قرار محکوم و حاکم طبقات از يکي

 ديبا راستش و توان يم ينييتب نيچن بسط يبرا که ميبگو خواهم يم همه نيا با. کرد
 لهلميو مانند يکسان المثل يف که چنان. برد دست زين يروانکاو بر يمبتن مطالعات به
 نيچن) آدمک خاموش("listen, little man " مشهور  کتاب در ۸۸شيرا

 گسترش را" چپ سميديفرو" اند دهيکوش ۸۹مارکوزه هربرت کنار در و. اند کرده
 اقبال و يستيفاش يها نظام در ها توده بسا يا و افراد يکاو روان حيتشر به و دهند

 شيرا لهلميو" سميفاش يي توده يروانشناس"  کتاب. شوند وارد ها نظام نيا به شانيا
 تطور ريس در يتامل قابل يها افزوده در نيچن به. است گرفته شکل يبستر نيچن در

 و ۹۰الکان ژاک ينيبال يکاو روان بر يمبتن مطالعات به توان يم ياجتماع مطالعات
 مجادالت به ورود بدون و کرد اشاره زين ۹۲يگوتسکيو البته و ۹۱فروم کيار

                                                 
تالش رايش در . و شاگرد فرويد بود) ۱۹۵۷ي  درگذشته(پزشک، روانشناس و روانکاو اتريشي  - ۸۸

به عضويت حزب  ۱۹۳۱رايش در سال . هاي فرويد با نظريات اجتماعي مارکس بود جهت تلفيق آموزه
 .عد به عنوان مخالفت با استالينيسم، حزب را ترک کردکمونيست آلمان درآمد اما چند سال ب

ي  پردازان برجسته ، مارکسيست آلماني و از اعضا و نظريه)۱۹۷۹ي  درگذشته(هربرت مارکوزه ـ  -  ۸۹
آگاهي راستين در واقع نوعي «: هاي فرويد معتقد بود مارکوزه تحت تاثير آموزه. مکتب فرانکفورت

هاي  خواست(هاي واقعي  پس براي وقوع انقالب بايد اين خواست. است ناخودآگاه به معناي فرويدي آن
 ».از ناخودآگاه انسان به خودآگاه او منتقل شود) راستين انسان

 آراي به بازگشت از که بود فرانسوي پرداز نظريه و روانکاو پزشک،) ۱۹۸۱ ي درگذشته( الکان ژاک -  ۹۰
 کرده معرفي را بنيادي مفهوم سه الکان. کرد مي صحبت ساختارگرا زبانشناسي مفاهيم طريق از فرويد،
 .واقعي امر ـ۳ نمادين امر ـ۲ خيالي امر ـ۱: است

روانکاو و فيلسوف اجتماعي آلماني و از اعضاي مکتب ) ۱۹۸۰ي  درگذشته(اريک فروم  -  ۹۱
ي به فارسي هاي و کتاب. است  وي در آثارش به تاثير متقابل روانشناسي و جامعه پرداخته. فرانکفورت

پردازد از آثار  هاي مارکس از انسان مي که به برداشت" سرشت راستين انسان"کتاب . ترجمه شده است
 .شاخص اريک فروم است که توسط فيروز جاويد به فارسي ترجمه شده است



۸۶ 

 دهيچيپ يها دهيپد يابيارز به يروانشناس و سميمارکس انيم انهيزجويتما و ندهيفرسا
 انيم يجزم و خود يب خيب از يي مجادله در شيپ ها سال متاسفانه خود من. پرداخت
 آن شرح که ام کرده بيتخر را يمهم ـ بحث يقيرف با ـ يروانشناس و سميمارکس
 يابيارز که کنم ديتاک کوتاه ختس ي مقدمه نيا از استفاده با خواهم يم. بماند

 شدند، ليتبد کار تبه و يجان رينظ کم يها تيشخص به که يي ساده يها آدم فراگرد
 و کسب مرگ" تيروا. است ممکن ينيبال يکاو روان و يطبقات منافع از يقيتلف در
 هيپا نيهم بر يحدود تا ۹۴هس رودلف سرگذشت از ۹۳مرل روبر" است من کار

 را يمصباح فرهاد مانند يافراد کرديرو که ميبگو خواهم يم. است گرفته صورت
 يکسان يبرا فقط ديشا نکته نيا. کرد يابيارز و ليتحل دستگاه نيهم در ديبا زين

 يپا بهمن انقالب ليتحل در چرا اما. اند گذاشته نيب ذره ريز را او که باشد جالب
 .ديکن تامل يکم. دميکش انيم به را فرهاد

 يطوالن يها سال يبرا و دميد شاه سقوط سوم اي دوم روز همان در من را فرهاد      
 فرهاد" که بود پرسش نيا ريدرگ من ذهن گاه يب و ـ گاه سال ۳۷ به بيقر يزيچ ـ

. کشد يم سوت مغزم يراست به کنم يم فکر او کرديرو به هرگاه حال و" شد؟ چه
 پادگان از اظتحف خصوص در ما کاري هم و ييآشنا که يوجود با! سوت
 با و ـ ۵۸ نيفرورد اواخر تا ۵۷ بهمن ۲۵ ـ از ديکش طول ماه سه از تر کم هيديجمش
 که کردم ينم تصور هرگز بودم کرده دايپ فرهاد از کوتاه مدت نيا در که يشناخت

 حد تا کوتاه قد آن با و باشد شده ليتبد يهولناک و درنده جانور چنان به او
                                                                                                                 

 .روانشناس مارکسيست روس) ۱۹۳۴ي  درگذشته(لو ويگوتسکي  - ۹۲
ي احمد شاملو در  با ترجمه" مرگ کسب و کار من است"کتاب . نويس فرانسوي روبر مرل ـ رمان -  ۹۳

 .ايران منتشر شده است
وي پس از جنگ محاکمه و به عنوان جنايتکار . رودولف هس ـ از اعضاي حزب نازي و معاون هيتلر -  ۹۴

 .جنگي به حبس ابد محکوم شد



۸۷ 

 بود داده نشان زين مدت همان در فرهاد هرچند. باشد دهيکش دق يتيامن مقام نيباالتر
 اهللا تيآ شخص با ما مالقات دو هر و است متصل حکومت مقام نيتر يعال به که
 زين يمصباح ابوالقاسم نام حتا که نيا جالب و. شد دهيد تدارک او يسو از ينيخم
 ليفا به تفاقا حسب شيپ يچند که آن تا نبود فرهاد ي کننده يتداع من يبرا
 نوشته کونوسيم ي واقعه اتييجز مورد در حيتشر به که برخوردم يکتاب اف يد يپ

 چاپ ريتصاو که نيا جالب. بود کرده مهيضم فرهاد از زين نامه ستيز کي و شده
 متفاوت کامال بود بسته نقش من ذهن در که يا چهره با زين اثر نيا در فرهاد از شده
 کردم وجو جست را او و زدم نت به يسر يکنجکاو رس از که يوقت تنها. بود
 دهيد انقالب لياوا در که بود يهمان شيب و کم که افتمي او از يميقد يريتصو
 اطالعات يکل و الملل نيب سيپل يسو از حتمليWanted عبارت  کي با بودم

 به را فرهاد که ياسالم يجمهور ياسيس و يسيپل مقامات يسو از زيانگ شگفت
ـ  معروف ينروژ ۹۵نگيزليکوئ دکانيو به اشاره با ـ" رانيا نگيزليکوئ" عنوان
 !کند يم يمعرف

 
 !گان خورده شکست تاريخ. ب
 در دربه قلب. است گذشته بهمن انقالب پرشور شبان و روزان از سال ۳۸ يبار      
 اي بود خدا کار شاه اگر خود ميا کرده تيرعا را انسان ما" که دهد يم شهادت ما
. رديگ يم ام دل ناخودآگاه نگرم يم ها سال نيا و گذشته به و ستميا يم يوقت ۹۶."ودنب
. کند يم پا به آشوب ام جان و تن در ستندين ما کنار در که يزانيعز ي خاطره و ادي

                                                 
که از راهيابي به درجات باالي  وي پس از اين. ي نظامي نروژ در روسيه ويدکان کوئيزلينگ ـ وابسته -  ۹۵

حزب کارگر نروژ نااميد شد، در طي جنگ جهاني دوم با حزب نازي آلمان در جهت اشغال کشورش 
 .همکاري کرد) نروژ(
 .بخشي از شعر استاد احمد شاملو - ۹۶



۸۸ 

 يبرا" گان خورده شکست خيتار" عبارت از ينينازن قيرف برخالف دهم يم حيترج
 ليقب از يمقوالت و يديناام اي ديام مساله .کنم ادي دهه چهار نيا عنوان ثبت

 متشتت و آشفته الحال يف چپِ که نيا از مستقل. ستين کار در ينيبدب و يگ افسرده
 و برو يب تحوالت که نيا از مستقل و گذارد ريتاث کشور ي ندهيآ بر بتواند کجا تا

نيا تيواقع بخورد رقم کش زحمت و کارگر مردم نفع به کجا تا ندهيآ برگرد 
 در فقط نه. است" شکست" کاست و کم يب ما دوران خصلت نيتر مهم که است

 را شکست دوران چپ ،يدار هيسرما يفرع و ياصل يکشورها تمام در که رانيا
 از که ۹۷يستياليضدکولون مبارزات ييشکوفا دوران برخالف امروز. کند يم تجربه
 را خود يقذاف سرهنگ و رعبدالناص جمال تا ينيقزو عارف و بهار يالشعرا ملک
 به مقرون چندان ستياليسوس چپ هم آن بودن چپ کردند، يم فيتعر چپ
. ستين ياتفاق مطلقا يوطن يها چپ انيم در راست به گردش همه نيا! ستين صرفه
 معرض در چپ ن،يبرل واريد شکستن و اردوگاه يفروپاش و نيچ سقوط از بعد
 با هياتفاق عيوقا يگواه به. است ستادهيا خود اتيح خيتار يتندبادها نيدتريشد

 و يشمال يقايآفر خصوص به و ايدن يجا همه در پرشتاب تحوالت وجود
 و عراق از .است نداشته تحوالت نيا ريس در يريتاث نيتر کم چپ انه،يخاورم
... و تونس و ريالجزا و مصر و پاکستان و هيترک و افغانستان و يبيل و مني و هيسور
 يانيجر صورت به چپ يگريد يجا هر و تناميو و ياندونز و نيپيليف تا برو ريبگ

ـ  زايريس انيجر که ستين هوده يب. است نشسته ياجتماع تحوالت متن در يي هيحاش
 کم سميکاليراد درجه آن با ـ معاصر ياروپا در کاليراد چپ شيگرا تنها عنوان به

 شيب و کم زين رانيا چپ. ودش يم کايتروئ ميتسل کوتاه مقاومت کي از بعد مانندش
 و تر رمتشکليغ روز به روز شصت ي دهه عيفجا از بعد ياندونز چپ مانند

                                                 
 .مبارزات ضداستعماري - ۹۷



۸۹ 

 و در يب ونيسياپوز ي گوشه در نازک يي هيحاش به و شده تر کوچک و تر منشعب
 سمياليسوس يفروپاش از بعد چپ نيا از يغالب بخش. است دهيگرد ليتبد کريپ

 اليسوس است شده و يباز قواعد ريز است دهز بن و خيب از ناموجود واقعا
 يخواه يجمهور از و ـ يي پالمه اوالف نوع از نه هم آن ـ راست خجولِ دموکرات

 طلبان اصالح ريحق ي دنباله و ياسالم يمل جنبش در يي زائده به و آورده در سر
 ليتحو و عراق کردستان ي تجربه و) فارس( جيخل جنگ از بعد. است شده ليتبد
 چپ نيا از دسته دسته ار،يمالبخت و جالل مام به ريهول و هيمانيسل يدارمرژان

 حزب ليتشک اساسا که آورده ادي به ناگهان و زده آتش را" يآلمان يئولوژ دهيا"
 گذاشته کاله اکراد سر که است بوده يتهران بچه عده کي ي توطئه ست،يکمون
 راه از تنها بوکان در يپدر امالک يريگ بازپس و يينها يرستگار ضايا و بودند
 و يالب راه از و بود دموکراتش که آن. است ممکن ۹۸نيک مک سناتور ربط و خط

 مشرف مکرمه مکه به که آورد ادي به ناگهان بود شده بشينص ترور فقط مذاکره
 دل يکي آن. کند مهيب را آخرتش يسعود ي شاهزاده فالن از ادتيع ضمن و شود
 يها کيفابر قيرف يوقت باالخره .نوشت شوم تيفدا نامه شيبرا و بست ترامپ به

 و ۹۹يانيجول جنابان مجاهد، يآقا يعني" مقاومت يمل يشورا" در او سابق متحد
 ي اندازه به خود دوستان ي ندهيآ يبرا و شوند يم کايآمر دولت کاره همه ۱۰۰بولتون

                                                 
وي طرفداري . هخوا کين ـ سياستمدار و سناتور دست راستي از حزب جمهوري جان مک - ۹۸

 .گيري هرچه بيشتر دولت آمريکا نسبت به ايران است سخت
خواه و از مشاوران کاخ سفيد که با رهبران  رودي جولياني ـ وکيل و سياستمدار مشهور جمهوري -  ۹۹

 !هايي داشته است سازمان مجاهدين نشست
. اي با ايران ز مخالفان توافق هستهخواه آمريکا در سازمان ملل و ا ي جمهوري جان بولتون ـ نماينده -  ۱۰۰

هاي مختلف آنها  اند تا با تماس با اينگونه افراد با روش در کل رهبران سازمان مجاهدين همواره در تالش
 .را ترغيب به سخنراني و صحبت به نفع مجاهدين و در جهت اعمال فشار بيشتر عليه  ايران کنند



۹۰ 

 ستين هوده يب ريو و ريه نيا در نکند؟ او چرا کنند يم رزرو جا ۱۰۱يباريز اريهوش
 زدن هوس" ناگهان" مملکت" يارشاد و يفرهنگ" ينمايس ليف سال ۳۸ از بعد که

 را" دهيورمال پاچه روشنفکر" عده کي قيتشو و کند يم ۱۰۲شهرام يتق مجدد
 قرائت تواند يم جور همه است فيظر قهرمانش که" يروشنفکر. "۱۰۳زديانگ يبرم

 است، نشده يقو فيحر دينکن اشتباه! تشکس دوران روشنفکر ي عالوه به شود
 يها چنگال نيهم که نداند ستيک وگرنه. است افتهي کش نفس از يخال را دانيم

 يکارگر جنبش ي ساده تعرض کي با يوقت" مروزين يماجرا"مولد  ي کشنده
 ذکر ها نيا! رنديگ يم پس را کار قانون اصالح ي حهيال دستپاچه شوند، يم مواجه
 وجود با و يناشدن فراموش يروزها آن از پس سال هشت و يس! ستين بتيمص
 شدت به ديتول مراکز از رونيب يشهر ي جامعه ،يطبقات ممکنِ ي فاصله نيتر قيعم

 آن! کند يم دوره را سبز زشيخ کالپس از يناش پرشنيد دوران و است خاموش
 کي عنوان به" تيامن" عنوان تحت يس يب يب بونيتر از جوکر جوانک فالن که چه
 در جنگ به توجه با را آن و شمارد يبرم رانيا مردم يبرا فرد به منحصر ازيامت

 اش ياصل نامِ واقع در نامد يم رانيا مردم به" ياسالم يجمهور نظام ي هيهد" منطقه
 است چپ دانشِ دوزار يمدع گر ليتحل کدام وگرنه! است يخاموش! ستين تيامن
 فرودستانش که يي جامعه! است يخال بيج و فقر ناهما يناامن نيتر فيکث نداند که
 را ها ظلم نيبدتر که است شده ريتحق چنان" کاال سبد" مانند يمکرر يندهايفرا با

                                                 
کرد عراق، وزير امورخارجه اسبق، وزير دارايي و معاون  هاي سياسي هوشيار زيباري ـ از چهره - ۱۰۱

 .برکنار شد ۹۵وزير فعلي عراق است که به علت فساد مالي در سال  نخست
ي پنجاه که پرچمدار  پرداز و از رهبران سازمان مجاهدين خلق  در دهه تقي شهرام ـ مبارز و نظريه - ۱۰۲

 )ياد و خاطرش گرامي. (اعدام شد ۱۳۵۹در سال وي . تغيير ايدئلوژي مجاهدين به مارکسيسم بود
و ) ۱۳۹۴بهروز شعيبي ـ (، سيانور )۱۳۹۴کمال تبريزي ـ (هاي امکان مينا   اي است به فيلم اشاره - ۱۰۳

 )۱۳۹۵محمدحسين مهدويان ـ (ماجراي نيمروز 



۹۱ 

 يي درجه چنان به اش يبورژواز خرده شدن فربه مني به که يي جامعه کند، يم تحمل
 يگارشيال به که ديبا زند يم" تو و من جياست" با اش نبض که افتاده سقوط از

 يگريد ريتعب اعتراض کم دست که کند فراموش حتا و بدهد يکول اش يبورژواز
 !است ياجتماع يهست از

 !رفتم هيحاش به يبار      

 ...ميده ادامه      
 به و هياتفاق عيوقا ليتحل و آمار و فاکت استناد به نيشيپ ي گانه ۹ مقاالت يط      
 هفتاد ي دهه يالملل نيب و يي منطقه ،يداخل اوضاع روند ياسيس و ينظر نييتب اعتبار

 يستيچ بتوان آن متن در که دهم ارائه يمنسجم چهارچوب دميکوش يالديم
 که يدستگاه زنم يم گمان کماکان. کرد يجاساز را انقالب شکست و يبند شکل
 بر منطبق متد نيتر منسجم ام، کرده يطراح شده منتشر ي مقاله نه و کتاب نيا در
 ۵۷ بهمن انقالب ي هيسو همه نييتب منظور به يستياليسوس ياسيس اقتصاد نقد قمنط

 کل اي و بخش فاکت به يمتک و مستند طور به ييرفقا اي قيرف که آن مگر. است
 در يگام و مخلص بر بزرگ يمنت گمان يب که. کنند نقض و نقد را چارچوب نيا

اثر  نيا نيتدو ضمن در. بود دخواه معاصر رانيا ي واقعه نيتر مهم ليتحل يراستا
 ياري به و نظر مورد ي دهه در ياقتصاد بحران ريتفس به هيتک با ام کرده تالش

 از يموجز حال نيع در و جامع حيتوض انقالب، يابيارز يستيمارکس يمتدولوژ
 :است قرار نيا از من بحث يها سرفصل. دهم دست به بهمن انقالب

 
 :کليات. اول فصل

 بحران بروز سمت به ياقتصاد بحران کي فتيش از منتج بهمن بانقال -۱     
 . بود يانقالب طيشرا يريگ شکل آن تبع به و ياسيس



۹۲ 

 و يدموکراس اليسوس شکست ،۷۰ ي دهه ياقتصاد بحران به نظر -۲      
 يشورو از اعم ـ يدولت يدار هيسرما افول و سو کي از رفاه يها دولت ينينش عقب

 بستر بر يدار هيسرما ديتول ديجد ي وهيش عروج به توجه با و رگيد يسو از ـ نيچ و
 بحران به يستيتاليکاپ پاسخ تنها که رفتيپذ و گفت توان يم کاگويـ ش نيو مکاتب

 امکان برالينئول ياسيس اقتصاد يها برنامه متن در بحث مورد ي دهه يستيتاليکاپ
 .است داشته تيموفق
 متعاقب و ۱۳۵۳ سال از که بود ييها چالش لسلهس کي نديبرآ بهمن انقالب -۳      

 .شد ليتحم شاه حکومت به نفت متيق ديشد شيافزا از يناش شوک

 يايپرولتار و حاکم يبورژواز ـ جامعه ياصل ي طبقه دو که جا آن از -۴      
 سمت به انقالب الجرم نداشتند بحران حل يبرا درخور يـ پاسخ رمتحزبيغ

 يريگ بهره و يي منطقه و يداخل خاص طيشرا لحاظ به تتوانس که ديچرخ يشيگرا
 .بدهد يستيتاليکاپ مناسبِ جواب يستيتاليکاپ بحران لوازم به سرد جنگ از

 در مختلف صور به انقالب مطلع تا ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي از گرايش اين - ۵      
 در و دبو برخوردار امن ي حاشيه يک از و بود فعال ايران مذهبي و سياسي سپهر
 يک قالب در را خود بود توانسته شاه، ضدکمونيستي عميقا هاي خصلت ي سايه

 علميه، تکايا، مساجد، هاي مدارس، حوزه. کند تقويت راست و مطلوب" اپوزيسيون"
 اين يابي سازمان و رشد اصلي محل ارشاد ي حسينيه مانند اماکني و ها بازار، دانشگاه

 و کنيم مي ياد" ـ اسالمي ملي" جريان عنوان تحت آن از ما که گرايشي. بود گرايش
 بازار هاي تشکل و روحانيت به منتسب هاي سازمان و افراد اندام در را آن متشکل قالب
 .دهيم مي نشان آزادي نهضت و ملي ي جبهه حقير ليبراليسم با اتحاد در موتلفه محور

 ياسالم ـ يمل شيگرا يروزيپ ييچرا به چپ موضع از که ييها ليتحل غالب -۶     
. اند شده وارد يي هيحاش نکات به اند پرداخته ياسالم يجمهور دنيرس قدرت به و

 نيا انهدام و ستيکمون و چپ يها سازمان رهبران شدن کشته مانند يعوامل



۹۳ 

) ونديپ يتئور نقد( چپ بودن ييدانشجو و يرکارگريغ ساواک، توسط ها سازمان
 يمل انيجر يروزيپ لدالي عنوان به يکارگر يابي سازمان يجا به يکيچر تيفعال و
 يامر و چپ يها سازمان و افراد ي ژهيکارو انقالب اگر. است شده يتلق ياسالم ـ

 که ستين يشک همه نيا با! است درست زين ها ليتحل نيا الجرم پس است ياراد
 هفرماند شدن کشته با سنگرشان نيآخر که يي برجسته مبارزان و ها سازمان وجود
 سود به را قوا توازن ي کفه يانقالب طيشرا در توانست يم کرد، سقوط ۱۰۴اشرف
 يمل انيجر افتني باال دست که است نيا تيواقع اما کند نيسنگ انقالب ي جبهه
 .دارد قرار ها مولفه نيا از فراتر ياسالم

 کي به و داشتند مشارکت گسترده ينحو به بهمن انقالب در کارگران -۷      
 رسالت به و بود يطبقات نبرد ياصل گريباز انقالب مطلع تا يکارگر جنبش وممفه
 .کرد عمل يدرست به خود يخيتار

 کمک يمال يها صندوق فقدان جمله از مختلف دالئل به يکارگر جنبش -۸      
 .درآمد ياسالم يمل انيجر يرهبر تحت جيتدر به اعتصاب به

 يها انيشر کردن قفل و انقالب مرکز در کارگران فعال مشارکت وجود با -۹      
 که يانقالب ياسيس حزب فقدان نفت؛ کارگران اعتصاب دنبال به تيحاکم ياتيح

 قدرت کسب يبرا و باشد رو شيپ کارگران شدن متحد يبرا يباشگاه بتواند
 شمار به انقالب ي جبهه ضعف نقطه نيتر مهم کند، کيتحر را طبقه ياشتها ياسيس
 به يبورژواز از ياسيس دي خلع يبرا ۱۰۵رمتحزبيغ يکارگر ياشوراه. رود يم

 .ستندين يکاف ييتنها

                                                 
ان گروه بيژن هاي فدايي خلق و از بازماندگ از رهبران سازمان چريک) ۱۳۲۵ـ  ۱۳۵۵(حميد اشرف  -  ۱۰۴

 .جزني و جنبش سياهکل
 .اشاره به نظريات انحرافي ناصر پايدار و محسن حکيمي - ۱۰۵
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 ـ يمل ديجد يبورژواز تعرض با ۵۷ بهمن انقالب شکست ي پروسه -۱۰     
 اواخر در و شده آغاز ۵۷ اسفند اواسط از بهمن انقالب يدستاوردها به ياسالم
 .است دهيرس انيپا به ۶۰ خرداد

 
 :انقالب چرايي. دوم فصل

 شکل به بهمن انقالب و يطور کل  به انقالب ليتحل و ييچرا نِييتب به فصل نيا      
 نقد محک به را چپ و راست جيرا گفتمان ام دهيکوش. است شده وارد مشخص

 دو انقالب انقالب، ي انقالب، مرحله و رفرم يستيمارکس مفهوم ي درباره. بزنم
 يمبسوط نکات يستياليسوس و کيدموکرات يها انقالب و مداوم انقالب ،يي مرحله

 يگ گونه چه چنين هم. ام دهيبررس را انقالب ي محرکه يروهاين و ام دهيکش شيپ
 راتييتغ ضرورت و يانقالب کارگران شتازيپ حزب توسط ياسيس قدرت کسب

 در يدگرگون و تيمالک يها شهير به بردن دست و يطبقات انتقال ي نحوه و کاليراد
 از فصل نيا در. است گرفته قرار مبسوط يابيارز مورد ديتول ياجتماع مناسبات
 يارتجاع تحوالت تيماه و يشرق ياروپا در يرنگ يها انقالب ي محرکه موتور

 يستيچ ليتفص به و ام گفته سخن لهستان خصوص به و يرمان و يشرق آلمان در
 .ام کرده حيتشر را والسا لخ يگ همبسته انيجر
 

 :انقالب و تخشون. سوم فصل
 با توام شهيهم و مدجاان يم يکتاتوريد و استبداد به چون است مذموم انقالب"      

 و چپ ستيرفرم يها انيجر يسو از ها سال که است يي آموزه نيا!" است خشونت
 در خشونت يپندار که چنان. شود يم غيتبل براليل و دموکرات اليسوس و راست
 خشونت يستريه يانقالب يها ستيکمون ييگو که چنان است، نهفته انقالب ذات
 ينافرمان"  به موسوم تحوالت و يرنگ يها انقالب روانيپ که هاست سال. ..دارند



۹۵ 

 در يباز و کنند يم يريارگي ياجتماع يها جنبش از" زيآم مسالمت و يمدن
 تالش فصل نيا در. فروشند يم" اصالحات" عنوان به را يبورژواز يها شکاف
 چهار ي سهيمقا و آرنت هانا يآرا به توجه با را ها جنبش نيا ي هيما بن ام کرده

 .کنم نقد بهمن و اکتبر و فرانسه و کايآمر انقالب
 

 :بهمن انقالب هاي ريشه تعليل. چهارم فصل
 يسو آن به را انقالب سرنخ که يناپلئون جان يدائ يها انگاره و توطئه توهم -۱      

 از داند؛ يم" يس يب يب ويراد" و" ها يسيانگل کار" را انقالب و برد يم مرزها
 .است يراست دست محافل ي شده شناخته يها ليتحل

 به قدرت انتقال در يستياليامپر يها قدرت نقش و گوادالوپ کنفرانس -۲      
 .ياسالم يمل رهبران

 .بشر حقوق نقض با مرتبط مسائل و ونيزاسيکارتر گاهيجا -۳      
 ساواک يتالش و رفتن ليتحل يگ گونه چه انقالب، انيجر در تشار نقش -۴      
 شيگرا سران با ۱۰۶مقدم مساريت چون يافراد ارتباط و يامام فيشر دولت در

 ژنرال و وانيسول ينيآفر نقش و ييکايآمر مستشاران گاه يجا کودتا، امکان ،يمذهب
 ...) ـ ونس ينسکيبرژ( دموکرات حزب در جناح دو مواضع و زريهو

 ينامربوط و نبود ياسالم ۵۷ بهمن انقالب چرا که مهم ي نکته نيا ليتحل -۵      
 ي روزنامه در ۱۰۷مطلق يديرش احمد از يي مقاله انتشار را انقالب مبدا که يريتفس

 .داند يم اطالعات

                                                 
 .آخرين رئيس ساواک - ۱۰۶
ي  در روزنامه ۱۳۵۶دي ماه  ۱۷که در " ايران و استعمار سرخ و سياه"ي   اي است به مقاله اشاره - ۱۰۷

 .اطالعات با امضاي مجعول احمد رشيدي مطلق منتشر شد
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 بهمن انقالب ليتحل در" تهيـ مدرن سنت" يمتدولوژ آشکار يها ضعف نقد -۶      
 به بازگشت" مانند ينکات يابيارز و موجود اتيروا نيتر شاخص زا يکي عنوان به

 يعل تا قطب ديس از رهيغ و سنت شورش و ينيالمسلم اخوان شيگرا و" شتنيخو
 .ديفرد احمد و يعتيشر

 نيا بر ديتاک و يپهلو يبورژواز خصلت عنوان به يگ وابسته هينظر نييتب -۷      
 سمياليامپر و کايآمر به عيصنا يگ وابسته به يربط رانيا ياقتصاد بحران که مولفه
 .است نداشته

 
 :۷۰ ي دهه در منطقه و جهان اوضاع تحليل. پنجم فصل

 ام دهيکوش فصل نيا در. نيچ و يشورو و کايآمر يستياليامپر برتر قطب سه -۱      
 کسونين سقوط و تيواترگ يماجرا از بعد کايآمر ي حاکمه اتيه ياسيس بحران به

. دهم نشان را ييکايآمر انيگرا جانبه سه و رم ونيسيکم بحران ابعاد و ومش وارد
 رکود يريگ اوج به توجه با يشورو يجيتدر افول يها نهيزم ام دهيکوش چنين هم

 تالش راستا نيهم در. کنم ميترس را بعد به برژنف يدار زمام زمان در يتورم
 و نيچ" ستينکمو حزب" راست به چرخش يبسترها از يريتصو ام کرده

 پلنوم از نگيائوپيش دنگ ـ کوفنگ هوا با که را يروند و دهم نشان را ييمائوزدا
 ستميب ي کنگره سوم پلنوم در و شد شروع) ۱۹۷۸ دسامبر( ازدهمي ي کنگره سوم

 انقالب در انفعاالت و فعل نيا ريتاث از و مينما ميد، ترسيگرد ليتکم) ۱۹۷۸ اکتبر(
 ياسالم يمل انيجر عروج در کجا تا سرد جنگ ديآ تهدانس تا ميبگو سخن بهمن
 .است داشته نقش
 از پس يليش در ياقتصاد رونق بروز غرب، سمياليامپر و يجهان سطح در -۲      

 يستيتاليکاپ بحران به يستيبرالينئول پاسخ موفق شيآزما و ۱۹۷۳ سپتامبر ۱۱ يکودتا



۹۷ 

 و انگلستان در تاچر عروج. کاگويش مکتب يها يپرداز هينظر يساز ياتيعمل و
 ...است معنادار اريبس بهمن انقالب با زمان هم کايآمر در گانير يريگ قدرت

 و روس پرو انيجر دنيرس قدرت به و افغانستان در کودتا منطقه سطح در -۳      
 يي منطقه اهيس ائتالف يبند شکل و ينسکيبرژ سبز کمربند يچپ، طراح سميرفرم

 در يشورو ارتش ينظام حضور هيعل يجهان و) رانيا و اکستانپ امارات، عربستان،(
 و بوتو يعل ذوالفقار دولت سقوط. القاعده يها نطفه نياول شدن بسته و افغانستان

 ديجد دولت يها هيپا تيتقو القاعده؛ از ۱۰۸ISI ميمستق تيحما و االحقيض ظهور
 از که هيترک يسايس اقتصاد در ياساس راتييتغ ن؛يحس صدام يرهبر به عراق در

 يساختار ليتعد يها استيس چهارم ي برنامه قالب در و بود شده شروع ۱۹۷۰ سال
  ...بود کرده ها يساز يمل نيگز يجا را

 يمل انيجر عروج ليتعل ژهيو به بهمن انقالب مختلف ابعاد يابيارز درواقع      
 و ينجها يدار هيسرما سطح در که يقيعم تحوالت به شدن خم بدون ياسالم
 نه بهمن انقالب مفهوم کي به. است انگارانه ساده اريبس بود، وقوع حال در يي منطقه
 از يپهلو يبورژواز يناتوان ليدل به که بل شد يستياليامپر سرد جنگ يقربان فقط
 با توانست جيتدر به که ديگراي يمطلوب دولت سمت به ،يستيبرالينئول پاسخ ي ارائه

 جنگ ي شکننده شوک دو به هيتک با و يزيست چپ رومندين رايبس ليپتانس از استفاده
 ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يها نهيزم شصت ي دهه يکشتارها و ساله هشت
 که بست شکل يدوران در بهمن انقالب گريد عبارت به. کند يبسترساز را کشور

. بود شکست دوران سو همه از آن مستند يها فاکت و گفته شيپ دالئل استناد به
 حال در سنگر به سنگر متشکل چپ. بود يخيتار وضع نيتر نامناسب در سمياليسوس
 سم،ياليسوس يمدع يها اردوگاه غروب و چپ افول تبع به. بود ينينش عقب

                                                 
 سازمان اطالعاتي ارتش پاکستان - ۱۰۸
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 يبرا را راه و دادند استعفا يبورژواز چپ جناح يگ ندهينما از زين رفاه يها دولت
 .کردند مساعد ها رالبينئول مشخص طور به و راست جناح يرو شيپ

 
 :اقتصادي هاي بحران. ششم فصل

 و شيافزا دنبال به يدار هيسرما يساختار بحران يداخل و يجهان سطح در -۱      
 و ديتول اضافه عيسر رشد درون از يجهان بحران. شد شروع نفت متيق کاهش
 يلنزو شيگرا آن متعاقب و هيسرما يجهان گسترش و يتکنولوژ شرفتيپ و انباشت
 رشد مراکز در. يستيتاليکاپ کيکالس بحران کي. بود گرفته شکل سود نرخ

 در نيمتع طور به و ها کارخانه ثابت ي هيسرما بازگشت از شيپ يدار هيسرما ي افتهي
 سود کسب قيطر از بتوانند داران هيسرما که آن از شيپ يغرب ياروپا و کايآمر
 جوامع در ديجد يها کارخانه ي ندهيفزا رقابت با دهند پوشش را خود يها نهيهز
 به بازگشت، بدون انباشت. شدند مواجه وانيتا و نيچ و کره ي شده يصنعت تازه
 در نفت متيق يناگهان جهش حاصل که ـ ينفت يدرآمدها از يميعظ حجم ديتول
 گاه و ميعظ يها يگذار هيسرما موج به کايآمر و اروپا در ـ بود ۱۹۷۳ سال
 نيچن ۸۰ ي دهه در. شد منجر" سوم جهان" يحاتيتسل يها برنامه در رمعقوليغ

 بيترت نيبد. داد شيافزا يوحشتناک نحو به را کشورها نيا يبده سطح ييها برنامه
 يبرالينئول يها استيس ليتحم در از ها يبده نيا تيريمد يبرا وودز برتون که بود
 يبرا يجهان گان نخبه افقتو مورد ي برنامه سميبرالينئول بعد به برهه نيا از. آمد در

  .بود يدار هيسرما يفرع و ياصل يکشورها در يستيتاليکاپ بحران به پاسخ
 وجود جامعه نام به يريچ" .گرفت قرار تعرض مورد جا همه در يريپذ جامعه       

 از مشتق برالينئول يدار هيسرما منطق نيا." است مهم که است فرد تنها ندارد،
 خود سرمشق يجهان يدار هيسرما ي حاکمه اتيه که بود تاچر مارگارت ي کتهيد



۹۹ 

 لول شش ياعضا که گذاشت پا ريز را سلطنت يي برهه در بهمن انقالب. بود ساخته
 اعالم را يستياليسوس يها نحله انواع مرگ سو کي از رن پله مونت ارکستر بند 
 ديبا" هک زدند يم سند را کنان رجوج يها آموزه نيا گريد يسو از و کردند يم

 سطح يارتقا بشر، حقوق چون هم يرواقعيغ و مبهم اهداف ي درباره بحث
 چه ناچن و ميبگذار کنار را جامعه کردن زهيدموکرات و رفاه دولت ،يگ زنده
 اهرم انيعر کاربرد قيطر از آن با ديبا ميکن حفظ را موجود تيموقع ميبخواه
 خود يپا و دست يجهان يارکوکين و يدوست نوع يشعارها با و ميکن رفتار قدرت

 يز که يدوران. شد آغاز معاصر يتباه دوران که بود بعد به نيا از." ميدينبن را
و  است خيتار کور موش انقالب اگرچه. است خورده ونديپ آن به زين ما نکيا
 با اما رديگ يم شکل طبقات نبرد بستر در تنها و ها سازمان و افراد ي اراده از رونيب
 !خورد رقم ممکن زمان نيبدتر در بهمن انقالب که گفت ديتاک به ديبا همه نيا

 ياقتصاد بحران ي برجسته ابعاد به ورود از شيپ. رانيا ياقتصاد بحران -۲      
 مشخص يزمان ي برهه دو در ياقتصاد مهم شاخص چند بهمن انقالب به يمنته

 :جمله از است؛ شده سهيمقا ا ج و شاه دوران يعني

 کتاب نيا مباحث يبند جمع و نگارش هنگام ـ تا که است نيا تيواقع -۲. ۱      
 ۸۰۰ فقط که ـ ينفت درآمد ارديليم صد و هزار از شيب وجود ـ با ۱۳۹۳ تابستان يعني
 حاصل نژاد ياحمد جناب" يمهرورز و يپرور عدالت" دوران در آن دالر ارديليم

 اعتبار به. است دهيرس ممکن شکل نيتر قيعم به يطبقات شکاف و ينابرابر ـ شده
 با. است جنوب برابر ۱۷۵ از شيب تهران شمال مسکن يبها يرسم گزارش کي

 و سردشت مدارس تمام شود يم يتهران يبورژواها بچه لياتوموب کي ي مصادره
 دستمزد .کرد مجهز يپرورش و يآموزش امکانات نيتر رفته پيش به را رانشهريپ

 مجموع به نسبت ۱۳۹۳ سال در ـ ياقتصاد شاخص نيتر مهم عنوان به ـ کارگران
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 حال در! است مانده عقب درصد ۳۰۰ فقط تاکنون ۱۳۵۷ سال از تورم نرخ شيافزا
 دستمزد وضع. است يرسم فقر خط ريز برابر ۵ تا ۴ يرسم دستمزد حاضر

 معادل. بود تومان ۱۷۰۰ دستمزد حداقل ۱۳۵۷ سال. است مانسته فاجعه به يررسميغ
 سکه ربع کي معادل تومان هزار ۳۹۰ دستمزد حداقل ۱۳۹۱ سال. ربع و سکه کي

 و ابتدا يعني ۱۳۸۴ سال به نسبت کارگران ديخر قدرت ۱۳۹۲ سال. است بوده
 ي نهيهز که يحال در شده سوم کي از تر کم ران،يا خيتار دولت" نيتر پاک" يانتها
 طول در رانيا مردم قد که است اساس نيهم بر. است شده برابر ۵ از شيب يگ زنده

 انقالب از پس سال شش و يس! است شده تر کوتاه سانت ۴ مشعشع يها سال نيا
 درصد ۷۸" که کند يم اعالم" افتخار" با) يعيرب يعل(ر يتدب دولت کار ريوز بهمن
 ها نيا ي همه." هستند ييغذا فقر دچار نفر ونيليم ۱۲ و ندارند مناسب ي هيتغذ مردم
 و هوا و آب يگ آلوده ،يخودکش ،يگ افسرده ،کاري بي شده، نهينهاد فساد کنار در

 مجموع در ...و ياجتماع و يفرد يها يآزاد ديشد ديکار، تحد کودکان غذا،
 ادمي تا و جا نيهم. کند يم هيتوج را" بود ماه شاه" ترم که است يعوامل آن ي همه
 روزگار در دممر يشتيمع اوضاع و ياقتصاد چون و چند که نيا يبرا و نرفته
 .کنم يم اشاره ياقتصاد مهم فاکتور چند به شود روشن حضرتياعل

 سال در. داشتند هيسوتغذ نيشهرنش تيجمع درصد ۶۴ بر بالغ ۱۳۵۱ سال در      
 ۵۶ تا ۵۳ يها سال فاصل حد در. نداشتند مسکن مردم درصد ۴۳ حدود ۱۳۵۶
 و درصد ۲۰۰ خانه اجاره ۵۳ سال در. بود کارگران دستمزد درصد ۶۰ خانه اجاره
 تا ۵۳ سال از مسکن ي نهيهز شاخص واقع در. افتي شيافزا درصد ۱۰۰ بعد سال
 از. بودند سواد يب مردم درصد ۶۸ از شيب انقالب مطلع در. ديرس ۲۹۴ به ۱۰۰ از ۵۶

 سال، کي ريز کودکان ريم و مرگ مانند يانسان ي توسعه يها شاخص ريسا لحاظ
 تخت و گاه درمان و مارستانيب و پزشک عيتوز دار،بار مادران ريم و مرگ
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 نيبدتر حائز منا يکشورها انيم در رانيا رهيغ و يگ زنده به ديام و يمارستانيب
 .بود ممکن ي رتبه
: است مولفه چند به معطوف شاه ياسيس اقتصاد بحران از من ليتحل -۲. ۲      

 يبرابر ۵ يارتقا و نفت متيق ديشد شيافزا اثر بر ياقتصاد انقباض و انبساط
 انيم توسعه توازن عدم کنار در برهه نيا متعاقب يتورم رکود سرانه، درآمد

 ي هيکل و نقل و حمل مسکن، با مرتبط عيصنا جمله از يديکل يها رساختيز
 ي توسعه( مردم ي هياول يازهاين يگ مانده عقب البته و بنادر ،يمواصالت يها شبکه
 !رهيغ و نقل و حمل و آموزش و درمان و بهداشت مانند) يانسان

. شد وارد) ۱۹۷۳( ۱۳۵۲ سال در ينفت شوک نياول است دانسته که چنان      
 ـ ۴۷ تا ۱۳۴۲ يها سال يط کشور ي توسعه در ينفت يدرآمدها سهم که ميدان يم
(  چهارم ي برنامه در. بود درصد ۶۶ به کينزد ـ شاه ي توسعه سوم ي برنامه يعني

 ديتول درصد ۳۰ به کينزد يزيچ. کرد نزول درصد ۶۳ به نرخ نيا) ۱۳۵۲ -۱۳۴۸
 دولت يدرآمدها درصد ۵۰ و يارز يها افتيدر درصد ۷۵ بر بالغ. يمل ناخالص

 رانيا ينفت درآمد ۱۹۵۷/  ۱۳۳۶ سال در. شد يم نيتام نفت فروش از ۱۳۴۷ سال در
 ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷ سال در. ساخت يم ممکن را يدولت يدرآمدها درصد ۴۰ از شيب
 درصد ۲۰ و يارز يها افتيدر درصد ۷۵ و دولت يدرآمدها درصد ۵۰ از شيب

 متيق ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ ماه مهر در. شد يم نيتام نفت فروش از يمل ناخالص ديتول
 يبها انفجار با. شد برابر ۶ از شيب ناک شگفت زشيخ کي بطن در نفت يجهان
 درصد ۵۰ به يمل ناخالص ديتول در ينفت درآمد سهم سال نيا در نفت يجهان
 يبرا الزم امکانات که آن از شيپ که است نيا ياتيح و مهم اريبس ي نکته. ديرس

 کاهش درصد ۳۵ به ۱۳۵۷ سال در سهم نيا شود فراهم هنگفت هيسرما نيا جذب
 در. بود روز در بشکه ونيليم ۶ حدود يزيچ رانيا نفت ديتول ۱۳۵۳ سال در. افتي
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 ...ديرس دالر ۲۰ به دالر ۳ يي بشکه از نفت تميق که است دوران نيهم
 در دولت تيموقع ليتحل منظور به و ينفت درآمد نيا فوران از يوطن يها برالينئول
 يتر جالب يها يپرداز هينظر و جالب جينتا به بحران ليتعل به دنيرس و رانيا
 ولتد" ي هينظر. دارد يهوادارن زين شانيا يجهان دوستان انيم در که رسند يم

 کنار در من. است جمله نيا از شده مدون انيکاتوز يسو از که" ينفت ي هيرانت
 :به ديبنگر. ميا داده نشان وضوح به را هينظر نيا بودن اساس يب يگريد دوستان

akhbar-rooz.com  
 متن در محترم" اقتصاددانان" که نيا گريد! ينزيک و يستيتاريمان ليتحل -۲. ۳      

 بحران و تورم و رکود ياصل عامل را يگ نهينقد شيافزا يستيتاريمان ليتحل کي
 عنوان به را يگ نهينقد کنترل خود يگ شهيهم رسم به و دانند يم نظر مورد ي دوره
 کنترل گام نياول که نيا زتريانگ جانيو ه. کشند يم شيپ بحران از خروج کار راه
. کنند يم فيتعر دستمزدها دانجما و کارگر مردم شتيمع به تهاجم در را يگ نهينقد
. شود يم دنبال يروحان دولت يسو از شدت با حاضر حال در که آشنا يکار راه
 در زين آموزگار ديجمش دولت که بود هاکار راه نيهم تحقق يراستا در ديشا

 يبند شکل به که بل نبرد ييجا به راه فقط نه و شد عرصه نيهم وارد نافرجام يتالش
 فيشر آمدن کار يرو با که يامر. زد دامن ياقتصاد نقباضا و يتورم رکود کي

 را تيحاکم يسر جيگ و تناقض دستمزدها شيافزا و ميرژ تند ينينش عقب و يامام
 دوران در"  ها پول زدن آتش" از که نبود شاه شخص فقط نيا. انداخت رونيب

 شيپ يفرصت نيچن گريد بار کي اگر شد يم يمدع و گفت يم سخن ييشکوفا
 ها سخن" شاه اشتباه" از زين ها برالينئول. دانست خواهد را اش يها پول قدر ديايب

 تجارت" ي نامه هفته ي شماره ژهيو در مندرج مباحث به ديبنگر نمونه يبرا. اند گفته
 از ـ يپوپر مدار استيس و يکيها اقتصاددان" يکل که ـ ۹۲ وريشهر ۵۶ ش ـ" فردا
 با را نژاد ياحمد فاحش اشتباهات" تا کرده جمع را ـ يروحان ياقتصاد ريوز جمله
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 مثل داشتند مردم" ييشکوفا دوران در که نيا از و" کند سهيمقا يپهلو محمدرضا
 به اگر کند هيتوص تيحاکم به و ديفرما هيگال" کردند يم خرج پول ها نينش خيش
  .ديکن زيپره ها يولخرج نيا از ديشياند يم خود يبقا

 و" سمياليسوس" عنوان تحت رانيا در که ـ توسعه اقتصاد هيبش ييها هينظر      
 حزب" يستياليامپر"ضد مواضع به يحيتلو و يحيتصر شيگرا با" سميبرالينول"ضد
 به يمذهب و کيئولوژ دهيا يها جنبه از ـ حتا شود يم داده اهللا خلق خورد به توده
 يدرآمدها تيهدا از که ليقب نيا از يمباحث. است شده وارد بحران نيا ليتحل
 توازن جاديا و عيصنا ي عرصه در ياقتصاد ييشکوفا و اشتغال جاديا يسو به ينفت
 به اشراف اي اذعان بدون و کند يم دفاع ييروستا يکشاورز و يشهر صنعت انيم

 رموزونيغ يگذار هيسرما ي وهيش به يدار هيسرما ديتول ي وهيش يماهو يها تناقض
  ." تازد يم شاه يداقتصا بحران ليدل عنوان به

 نفت متيق شيافزا علت به که) ۱۳۵۷ -۱۳۵۲( پنجم ي برنامه طول در يحت      
 همه يبرا ياقتصاد رشد از يبرخوردار زانيم ...بود افتهي شيافزا ياقتصاد رشد

 را مدرن و يسنت بخش نيب ياقتصاد يگ هدوگان توسعه، نوع نيا و نبود سان کي
 قرار مدرن يصنعت ساتيتاس دوره نيا يها طرح زا يبخش در. بود داده شيافزا

 اواخر در ياقتصاد يها بحران. بود شده بنا اقتصاد يسنت بخش کنار در که داشت
 ي نهيزم دولت يناکارآمد و نفت يبها کاهش دنبال به مخصوصا و شاه ميرژ

 بحران تبعات از ييغذا اقالم از يبعض کمبود و تورم. بود کرده فراهم را آن سقوط
 از که گي زنده نهيهز شيافزا و يشهر خدمات متيق هيرو يب رشد. بود ياقتصاد

 موجبات بود ياقتصاد فساد و هيرو يب مهاجرت و شهرها در توسعه تمرکز يامدهايپ
 با ميرژ يرفاه يها استيس کرد فراهم را جامعه از يعيوس يها بخش يتينارضا
 به انيروستائ مهاجرت شتابان آهنگ بود دهيرس بست بن به ينفت يدرآمدها کاهش
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 تهران ژهيو به شهرها ازين گريد يسو از و آنان به دولت يتوجه يب خاطر به شهرها
 و يکشاورز بخش تر بيش رکود و سکنه از روستاها شدن يخال سبب کارگر به

 درصد ۴۰ به تورم ۱۳۵۶ سال دوم مهين در. شد بخش نيا محصوالت يبها شيافزا
 در درصد ۹.۴ به ۱۳۵۵ سال در درصد ۴۱.۱ از يرنفتيغ عيصنا رشد نرخ و ديرس
 ".افتي تنزل ۱۳۵۶ سال

 نيتر مهم اما. است نهفته يمستند اتيواقع ليتحل نيا در که ستين يشک      
 شاه ياسيس اقتصاد بحران ياقتصاد ليتعل از ييها برداشت نيچن يساختار اشکال

 تعارض و سو کي از روستا و شهر ي توسعه انيم توازن عدم عامل دو بر مبرم ديتاک
 و تيمشروع ي همه توسعه اقتصاد ي هينظر البته. است گريد يسو از تهيمدرن سنت
 يب شد ليقا ياعتبار آن يبرا بتوان اگر و کند يم اخذ جا نيهم از را خود تيمقبول

 داي زنده من نينازن اريبس دوست قيدق يها نيتبب به را آن ينسب اعتبار ديبا يشک چيه
 که است نيا تيواقع. داد" يگ افتهين توسعه يمدارها" متن در ياران يميعظ نيحس
 امثال يسو از ينادرست نحو به بزرگوار آن قيدق قيتحق استنتاجات از ياريبس

 سمت به جا آن از و درآمده تهيمدرن سنت يها تعارض هيتوج استخدام به انيکاتوز
 رانيا در چه آن." است شده فتيش ينفت رخوا رانت دولت يبرالينئول ي هينظر ريتفس
 بود يسميمدرن شبه که بل سميمدرن نه و بود ياقتصاد و ياجتماع شرفتيپ نه داد رخ
 به نه زين اقتصاد يساختار راتييتغ شکل نيهم به. کرد عيتسر را آن نفت ديعوا که

 آستانه در کشور که يهنگام. بود يگ هشهرزد ي واسطه به که ينيشهرنش علت
 داتيتول شامل( يصنعت داتيتول کل سهم داشت قرار بزرگ تمدن يها وازهدر
 در. بود درصد ۲۰يرنفتيغ يداخل ناخالص ديتول در) يسنت و ييروستا و يدست
 و جا همه در يشهر نقل و حمل همه نيا با. بود درصد ۵۶ خدمات سهم که يحال
 جز يمسکون عوض. است فيتوص رقابليغ که بود خراب يقدر به تهران ژهيو به
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 اغلب. هولناک يمشکل اي و بود وحشتناک اي تجار جامعه و دولت گان هوابست يبرا
. بودند کارآمد فاضالب ستميس فاقد تهران جمله از بزرگ و کوچک يشهرها

 گران فقرا يبرا و بود نامطمئن و گران اريبس اياغن يبرا يبهداشت و يدرمان خدمات
. م برگردان ران،يا ياسيس اقتصاد) ۱۳۷۲(ان يکاتوز يمحمدعل( ".خطرناک و
 )۳۲۳: ص. مرکز نشر: تهران ،يزيعز.ک و يسينف

 در انيکاتوز يبرا درست يآمارها نيا ي همه شود يم مالحظه که چنان      
 شبه" انيکاتوز ريتعب به شاه اگر يپندار. است شاه" سميمدرن شبه" نقد خدمت
 آب از آب بود اياسپان و وناني پادشاه مثال ليقب از مدرن مطلقا و کامال و نبود" مدرن
 يواقع ونيزاسيمدرن کنف در زين ياقتصاد يها يناترازمند نيا و خورد ينم تکان
 به که نيا. خود يجا در بحران حاال. آمد ينم شيپ يمشکل چيه و شد يم حل

 نيهم اي و انگلستان هفتاد ي دهه بحران توان يم گونه چه يليتحل دستگاه نيا اعتبار
! ستين دانسته قلم نيا ناقص عقل بر کرد يابيارز را مدرن ياياسپان و وناني

 بحران ليدل را آن و است شاه" سميمدرن شبه" و" نکردن رفت شيپ" منتقد انيکاتوز
 منتقد احمد آل و يعتيشر امثال يليتحل نيچن ي سکه يرو آن. داند يم انقالب و
 هيگال يبورژواز ناقص انکشاف از يکي. اند نشسته شاه" هيرو يب ونيزاسيمدرن"
 کند رشد خواهد يم يبورژواز از يکي. يبورژواز نيجن سقط از يگريد و کند يم
 يبورژواز به يگريد و ابدي ييرها انقالب" شر" از تا شود مدرن و متمدن و

 هاي آموزه و بازگردد" خويش خويشتن" و بازار تاريک هاي حجره به گويد مي
 و دهد مي هشدار شاه به اکسفورد و لندن از يکي. نگذارد پا زير را" سنت مقدس"

 فرا پيش به را جامعه اولي که است اين قضيه ظاهر! قطب سيد ي قاهره و قم از ديگري
 ارتجاعي دو هر که است اين واقعيت اما کشد مي پس به را آن دومي و خواند مي

 هاي برگشت و رفت ايپ به را کش زحمت و کارگر مردم طبقاتي منافع و هستند
  .کنند مي قرباني بورژوازي
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 تا زاده سلطان از که نيا با و" يگ وابسته" ي هينظر شدن ليفس وجود با -۲. ۴      
" يمترق يمل يبورژواز ي اسطوره" معتبر اريبس ي جزوه انتشار تا و يفراهان ييصفا

 و هيسو همه تهاجمِ وجود با و است گذشته ها سال مجموع در حکمت منصور
 و علم ريز که يکسان هستند هم هنوز يبرالينئول يها يساز يجهان ي رگسستهيزنج
 وارادت و کردن وارد هيزاو از يوطن يبورژواز به نقدشان" سمياليسوس" کتل

 چنان يمل ديتول اگر ها"ستياليسوس" نيا نظر از. شود يم صادر" بنجل يها جنس"
 دار هيسرما به هاست سال ـ يوطن دار هيسرما بيج به هيسرما سود که شود شکوفا

 نيا کنار در. شد خواهند ريخ به عاقبت همه شود ريسراز ـ" نيکارآفر" نديگو يم
 که است ارزان کار يروين حاال. شد خواهد جاديا شغل هم ييتا چند باالخره مبادله
 عقب نيهم به معطوف زين شاه ياسيس اقتصاد بحران از جماعت نيا ليتحل!! است
 ي سلطه تحت و وابسته يبورژواز: "است يطبقات البته و يخيتار يگ دهمان

... بود خانواده ۱۰۰۰ از متشکل طبقه نيا. داشت قرار يالملل نيب يدار هيسرما
 ي کارخانه مثال عنوان به ...روزافزون يتقاضا به پاسخ منظور به واردات شيافزا
 در زيرستاخ ي روزنامه در.. .شود يم متوقف چيپ نداشتن علت به ۱۳۵۶ سال در ارج

 و مرغ تخم ديتول يبرا گزاف متيق با را مرغ که است آمده ۱۳۵۷ رماهيت
" ستياليسوس" و چپ موضع از که يکسان..." ميکن يم وارد خارج از يکش جوجه

 و متناقض يها سميمکان نيتر ساده درک از کنند يم پال و پخش را ترهات نيا
 مساله نباشند ناتوان هم ساده فهم نيا از اگر حتا. اجزندع زين يدار هيسرما يزا بحران

 به کارگران فرستادن و هيسرما يمل جناح از تيحما يبرا حال هر به که است نيا
 جاست نيا. بست کار به ياسيس ليتحل شود ينم فقط کوکارين يبورژواز پرچم ريز

 از تا بله... تا شود يم ليتحل وارد يواردات پشمک و مرغ و ريپن و مهره و چيپ که
 رياخ يها سال در! بدهد جان زيعز هنيو م يمل ديتول يبرا که بخواهد کارگر
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 اتحاد و مشارکت حزب يرو استيس ي عرصه در" چپ" نيا محور مطالبه انتخاب
 است دگاهيد نيهم با. است شده يبند آب يمذهب يمل و يآزاد نهضت انيجر با

 ميمال بيش و شود يم بسته گات به وستنيپ ي برنامه يرو به" باز تمام چشمان" که
 و عاقالنه ياجرا و) حکومت به وابسته افراد به يدولت اموال انتقال( يساز يخصوص

 .شود يم زده جار و جا مدبرانه حرکت ۴۴ اصل ي هوشمندانه
 

 !ها سازمان و ها جنبش طبقات، مصاف. هفتم فصل
 با را بهمن انقالب مطلع تا رانيا در يطبقات ي مبارزه ام دهيکوش فصل نيا در      
 يابيارز آنان ياسيس گان ندهينما و ياصل ي طبقه دو يطبقات يها يبند صف به توجه
 .کنم

 به اش گان ندهينما و حاکم يبورژواز نگارنده نظر به. رانيا يبورژواز -۷. ۱      
 بود يآن از رتريحق و تر فيضع شان ياخالق تيشخص نظر از حتا و يخيتار لحاظ
 معتبر يپژوهش به سندهينو. کند يگ ندهينما را رانيا يبورژواز کل بتواند که

 و است برنخورده" سوم جهان" يکشورها يبورژواز ي طبقه يها خصلت ي درباره
 يبورژواز يکردهايرو به توجه با و يکل طور به اما ستين سهيمقا به قادر جهينت در
 يها نهيزم تمام در اش گان ندهينما و طبقه نيا که گفت توان يم جرات به يوطن
 گان ندهينما و يپهلو يبورژواز. اند بوده ريحق و پست شدت به يفرهنگ و ياسيس
 موقت انتقال در که بودند يآن از تر فيضع مراتب به دربار و شاه يعني اش ياسيس

 در. کنند عمل هنگام به و درست يبورژواز از يگريد بخش به ياسيس قدرت
 قدرت انتقال و مرداد ۲۸ ياتيح ي برهه دو در کم دست انتقال نيا دوم يپهلو مورد

 نيا که داد نشان اريبخت به قدرت انتقال و ۱۳۵۷ يد و يمل ي جبهه و مصدق به
 .است دون و عنصر سست کجا تا يبورژواز
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 و شيپ ياسالم يمل جنبش در متشکل يها سازمان و اعضا يبند صف نييتب      
 چپ يها دغدغه و بهمن انقالب با مرتبط يها مولفه نيتر مهم از انقالب از پس
 ي شده شناخته سازمان دو و رانيا براليل يبورژواز من گمان به. است ستياليسوس
 به ياسيس يها سنت و يخيتار لحاظ به يآزاد نهضت و يمل ي جبهه يعني آن

 نه و اشتندد يطلب عظمت ي هيروح نه هرگز و اند بوده هيما انيم و فيضع شدت
 براليل يبورژواز. خود يخيتار نقش يفايا و ياسيس قدرت کسب يبرا يياشتها

 تمام. ستين يغرب ياروپا براليل يبورژواز با سهيمقا قابل يي عرصه چيه در رانيا
 يجا به شاه. "بود ياساس قانون به عمل ي طهيح در شاه به يبورژواز نيا انتقاد

 نيا." مينيبنش زين ما تا نديبنش تر جمع يمک شاه" و" کند سلطنت فقط حکومت
 در و نداد نشان انقالب به خوش يرو هرگز اروپا يها براليل برخالف يبورژواز

 و يي باسمه و محقر يشکل به رانيا در يبورژواز به سميفئودال دوران از گذار جهينت
  . بست صورت ياجتماع قيعم تحوالت بدون
 در رانيا براليل يبورژواز فستيمان کل نيا." آمد ليس ميخواست يم باران ما"      
 ام کرده تالش فصل نيا در. است شده انيب بازرگان زبان از که است انقالب مورد

 که بدهم نشان و کنم ميترس يکنون دوران تا مشروطه از را يبورژواز نيا تطور ريس
 بوده زبون خود يطبقات و يخيتار يها تيمسوول يفايا در گونه چه يبورژواز نيا

 ونيروحان به و بود متزلزل تيمشروط جنبش در گونه چه که بدهم نشان. است
 به هيعلم يها حوزه و مذهب با مواجهه در اش شاخص گان ندهينما و داد يم يکول

 به منجر تلخ حوادث در گونه چه که بدهم نشان. کردند يم حقارت احساس شدت
 از بعد گونه چه که بدهم نشان. کردند مماشات شاه و يکاشان با مرداد ۲۸ يکودتا
 زوريکاتال گونه چه که بدهم نشان. شدند ونيروحان کن صاف جاده ۵۷ بهمن انقالب
 که بدهم نشان. شدند هيعلم يها حوزه به شاه کيبوروکرات دستگاه از قدرت انتقال
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 و بودند چپ ضد شهيهم گونه چه که بدهم نشان. نبودند سکوالر هرگز گونه چه
 قدرت برابر در هنوز مين و دهه سه از بعد زين نکيا چرا که بدهم نشان و. هستند
 ياسيس ائتالف چرا و گونه چه که بدهم نشان و کنند يم حقارت احساس حاکم
 در چرا که بدهم نشان. ستين و است نبوده ممکن هرگز ها براليل با ها ستياليسوس
 و است بوده الغر شهيهم يبورژواز نيا زين يخصوص بخش و ياقتصاد ي حوزه

 نه يمحکم ياقتصاد ي پشتوانه يمذهب يبورژواز يعني اش يمقطع متحد برخالف
 به را عرصه نيا زين انقالب از بعد و نداشته کوچک يها نه در کارگاه و بازار در

 .است باخته موتلفه و هيعلم ي حوزه

 يخيتار گاه يجا و تيموقع از ليتفص به فصل نيا در! کارگر ي طبقه -۷. ۲      
 که دهم نشان فاکت و آمار با ام دهيکوش. ام گفته سخن رانيا کارگر ي طبقه

 ي طبقه ما دوران در و انقالب ي برهه در هم يمتوسط طبقه يها شيگرا برخالف
 با يهمآورد ياراي که است بوده يي طبقه تنها يفيک و يکم لحاظ به کارگر
 نيا نيتدو مقطع در که ام داده نشان آمار استناد به. است داشته را حاکم يبورژواز
 کار يب کارگران و خانوار تيجمع احتساب با رانيا کارگر ي طبقه مجموعه

 که ام داده نشان. است داده ليـ تشک ونيليم ۷۹ از ـ را ونيليم ۵۷ بر بالغ يتيجمع
 رسالت به بهمن انقالب مطلع در طبقه نيا موجود يذهن يها ليتحل برخالف

 در. است کرده عمل ممکن شکل نيتر مندانه شرافت و نيتر مطلوب به خود يخيتار
 شرکت کارگران بود؛ فعال شاه سرکوب ابزار ي همه که يطيشرا در و ۱۳۵۵ سال
 نقش کايسند نيا. کردند سيتاس را خود يکايسند و راندند عقب به را ميرژ نفت
 در کارگران نيهم. دکر فايا يکارگر اعتصابات و اعتراضات يسازمانده در يمهم

 اقدام نفت شگاهيپاال در اعتصاب يمخف يها تهيکم ليتشک به تهران در ۵۷ خرداد
 از يخبر هنوز که گرفت يم صورت يحال در ها يساز تشکل نيا ي همه. کردند
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 يمهم اريبس ي نامه يط کارگران سال همان ريت ۱۷ در. نبود يابانيخ اعتراضات
 نينخست. دنديکش چالش به کاليراد ياقتصاد باتمطال رشته ۳۷ طرح با را دولت

 کار قانون در دنظريتجد از ريناگز را ميرژ) وريشهر اول ي هفته( يکارگر اعتصاب
 ابعاد مورد در. کرد يگ بازنشسته حق و يمرخص و ايمزا و دستمزد شيافزا و

 ي پروسه و بهمن انقالب در آن نقش و نفت شرکت کارگران اعتصاب مختلف
 داهللاي ادي زنده" ما سرسخت رهبر ـ ما نفت کارگر" مهم اريبس شعار يبند شکل

 .است گفته يي ارزنده اريبس نکات يخسروشاه
 يبند جمع کي به که آن يبرا من! کارگر ي طبقه يروزيپ ملزومات -۷. ۳      

 ي پروسه کي به الجرم شوم وارد کارگر ي طبقه يروزيپ ملزومات از فشرده
 کي وريشهر ۱۷ رانيا مردم يبرا. شوم يم وارد هياتفاق عيوقا يلک روند از ياجمال

 دانيم کشتار با که يروز. است بهمن انقالب روند در يخيتار و نيخون سرفصل
 خود در زين را مهم اريبس سرفصل کي اما يخيتار روز نيا. است شده آغاز ژاله
 معترض مردم نبست رگبار به و ينظام حکومت اعالم با زمان هم. است داده يجا
 ياعضا راه هم به تهران نفت شرکت کارگران از نفر ۲۰۰ حدود ، ژاله دانيم در

 روز دو. زدند اعتراض به دست چادر ييبرپا با شگاهيپاال برابر در خود ي خانواده
 ي مرحله وارد کارگران جهينت در و بردند ورشي تجمع نيا به يدولت يروهاين بعد

 يي توده تظاهرات گسترش موازات به و ۵۷ مهر ي فتهه نينخست در. شدند اعتصاب
 يميقد کارمندان وستنيپ با تهران شگاهيپاال کارگران اعتصاب مختلف يشهرها به

 کيشل آنان يسو به ياعتصاب کارگران با تقابل در ميرژ. گرفت يتر عيوس ي دامنه
 ستانخوز کارگران ها يريدرگ نيا دنبال به. شدند يزخم و کشته يگروه و کرد

 ي مهين همان در .شد يساز سرنوشت ي مرحله وارد انقالب و وستنديپ اعتصاب به زين
 ارتش يروهاين و رفت فرو يسراسر اعتصاب کي به آبادان شگاهيپاال مهر نخست
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 قيطر از تهران و آبادان کارگران انيم اگرچه برهه نيا در. کردند اشغال را جا آن
 تشکل فقدان ليدل به که دانست ديبا اما بود برقرار يمنسجم ارتباط کايسند

 يي طبقه هم برادران و خواهران ريسا با نفت ياعتصاب کارگران يي توده يسراسر
 کايسند يمال صندوق بستن با ميرژ که است برهه نيهم در. نداشتند ارتباط خود
 يبرا کارگران. گذارد يم فشار تحت را کارگران و رديگ يم را اعتصاب يگلو
 از يکي. کنند يم مراجعه مختلف يجاها به تبعا. دارند ازين پول به اعتصاب ي ادامه

 به نتوانسته تومان ونيليم دو حدود در يکمک با ايگو که بود گاه دانش جاها نيا
 نيا از. بود يطالقان اهللا تيآ دفتر گريد يجا. دهد يمقتض پاسخ اعتصاب يازهاين

 ياسالم يمل افراد و بازار به کارگران که است يطالقان قيطر از و بعد به مرحله
 به ياسالم فعال چند و يعراق يحاج وستنيپ ارتباط نيا ماحصل. شوند يم وصل
 انيصباغ و بازرگان و يرفسنجان انيآقا نديفرا نيا دنبال به. است اعتصاب ي تهيکم
 گسترش با زمان هم. رنديگ يم دست به را اعتصاب يرهبر عمال و شوند يم وارد زين
 در تهران کارگران به خوزستان نفت کارگران اعتصاب ونديپ و يابانيخ عتراضاتا

" مندانه سخاوت" يمال يها کومک با بازار ياسالم داران هيسرما ماه، آبان اواسط
 يي تهيکم ماه يد ۳۰ خيتار در. شوند يم جنبش سوار و رنديگ يم را اعتصاب نبض
 انيآقا از عبارتند تهيکم نيا ياعضا. شود يم ليتشک اعتصاب يهماهنگ يبرا

 کارگران به هيتوص و اعتصاب مهار. يسحاب و فر نيمع باهنر، بازرگان، ،يرفسنجان
 وضوح به است بسته شکل برهه نيا در که ياتفاقات ريسا و کار به بازگشت يبرا
 به يمتک و مستقل يمال يها صندوق به يکارگر جنبش ياتيح و مبرم ازين ديمو
 و يي توده يسراسر تشکل ضرورت بر عالوه. است گرانکار خود يروين

 و تمرکز و تجمع يبرا يمحل به بتواند که يي رزمنده ستاد فقدان ،يمال يها صندوق
 انقالب ي برهه در طبقه ياساس يها ضعف از شود ليتبد ياسيس قدرت به تعرض
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 يانقالب و ياسيس حزب همان رزمنده ستاد نيا که داستيپ نگفته. است بهمن
 ورشي با و شدند ليتشک انقالب بطن در که يکارگر يشوراها. است يکارگر

 انقالب ي مساله نيتر مهم به ستندين قادر ييتنها به رفتند نيب از جيتدر به ضدانقالب
 .است ياسيس قدرت کسب همان مساله نيا. نديگو پاسخ

 به موجود مدارک و اسناد و يسازمان اتينشر استناد به بخش نيا در -۷. ۴     
 خرداد تا بهمن انقالب مطلع در راست و چپ ياسيس يها سازمان مواضع يابيارز
 ،)تياقل و تياکثر( خلق ييفدا يها کيچر سازمان توده، حزب. ام پرداخته ۶۰

 راه هم به ستيکمون مبارزان اتحاد کنار در له کومه و رزمندگان و کاريپ سازمان
 توجه مورد ها ستيکمون ي هياتحاد و يستيکمون وحدت جمله از گريد سازمان چند
 و مواضع ليتحل به گريد ي جبهه در چنين هم. اند گرفته قرار يبررس و نقد و

 ،يآزاد نهضت جاما، ن،يمستضعف آرمان خلق، نيمجاهد سازمان يها تيفعال
 ليتفص به نقدها نيا درمتن. ام شده وارد کردستان دموکرات حزب و يمل ي جبهه

 سخن ياسيس قدرت کسب در براليل راست و چپ ماندن ناکام يياچر و يستيچ از
 .ام کرده حيتشر را ياسالم انيجر تيموفق و عروج دالئل و ام گفته

 
 !خطير خاطرات. هشتم فصل

 قلم نيا از يي گونه داستان حال نيا با. يدرست به دانم ينم يسينو داستان فن من      
 يي گونه. يستياليسوس سميرئال ژانر در". باد در پرستو" اسم به است شده منتشر
 ي مقاله در. يواقع سره کي يها تيشخص با و کاست و کم يب. يخيتار ينگار واقعه

 نيا نوشتن ليـ دل ۱۰۸:  ش آرش، ي مجله در ـ مندرج"  ها گل نيخون تبار" مبسوط
 ريمد( يجاديا ناصر ادي زنده يروزگار يروز که ام گفته و ام داده شرح را داستان

) من کتاب دو ناشر و يمذهب يمل انيجر فيشر اريبس فعاالن از سرا دهيقص انتشارات
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 ي نوشته". سرخ يمپااليا"عنوان  تحت سپرد من به را يداستان ي شده پيتا متن
 يداستان. سميبنو يي هيحاش و بخوانم دقت به که خواست من از و. يحجاز ي بنفشه

 نيا نوشتن از يحجاز خانم هدف کل. يعواق يها تيشخص با و يواقع قرار از
 چنان اثر نيا در. است بوده ييفدا يها ستيکمون ي پنبه زدن کاست و کم يب رمان
 ميترس انييفدا ريو سا اشرف ديحم و يمومن ديحم از يخشن و خوفناک ي چهره
 ي اندازه به من يبار. ميهست مواجه شرور و الت يجماعت با يپندار است، شده
 داستان ي هيحاش در ينکات ييفدا جنبش از يابيارز ي نهيزم در خود اندک دانش

 سازمان يخيتار اتيواقع جعل به زين يحجاز خانم با وگو گفت در و کردم مکتوب
 ي همه چون هم و برنتافت را من نقد شانيا. کردم اعتراض او جانب از انييفدا
 و درست که است ينقد انتظار چشم" گفت و خواند ينياستال را آن ها براليل

 و رفت کي از پس يحجاز خانم کتاب يبار" بدهد؟ مالش و مشت يحساب
 دادم حيترج داستان آن به پاسخ در. شد منتشر و گرفت مجوز مجاانسر برگشت
 بهمن انقالب دوران خاطرات از ييها گوشه نيتدو ضمن و سميبنو يواقع يداستان

) مستعار نام( پرستو زبان از ها آرمان نيا. کنم اشاره زين ييفدا جنبش يها آرمان به
. است شده انيب اهکليس يشهدا از يفرهود احمد ييفدا ادي زنده خواهر يفرهود
 که ام داشته يخاطرات او کنار در و او با و بود من کينزد دوست ها مدت پرستو
 يواقع سمپات کي پرستو ...۵۷ زمستان اواسط تا انقالب از شيپ. مپرس و مگو

 من تيموقع و بوده سريم که ييجا تا و او زبان از ام دهيکوش من و بود ييفدا جنبش
 نقش البته و دوران آن جيرا يها بحث خصوص در را ينکات است داده يم اجازه
 و پوچ ام دهيکوش. کنم مطرح يگ داده دل و عشق و يميت يها خانه در ييفدا زنان
 داستان يواقع زبان با ار يحجاز بنفشه يستيضدکمون داستان اساس بودن مهمل
 آغاز ۵۷ بهمن ۲۱ شب از" باد در پرستو" داستان يبار. مبالغه بدون. دهم نشان
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 ـ به ها وهيم يقات يي تربچه شاملو قول به و ساله ۱۹ يجوان ـ من که يشب. شود يم
 و يخوان کتاب حد در يتيفعال يستيمائوئ محفل شبه کي در که يقيرف چند راه هم

! اوراق رولور کي به مسلح. ميبود هيديجمش پادگان مقابل در م،يتداش هينشر پخش
 يکل اريبس يشکل به هيديجمش پادگان در يبعد شبان و روزان و شب آن حوادث

 رانيا در چاپ و مجوز کسب يبرا کتاب که رو نيا از هم. است آمده کتاب در
 نيا با. کرد يم ليتحم سندهينو به را يي ژهيو يخودسانسور الجرم و بود شده نوشته
 از محتوا و وهيش همان به و) ۱۳۸۵ سال(شد  ممنوع و نگرفت مجوز کتاب حال
. شد منتشر استکهلم يمايماکس بت آلفا انتشارات در ينينازن اريبس دوستان يسو

 .باد خوش شان دست
. نبود يمعمول و يعاد ينظام پادگان کي مرکز دژبان اي هيديجمش پادگان يبار      
 که داشت قرار يزندان چپ دست بعد متر ستيدو ،يشد يم وارد که ينوبج در از
. بودند محبوس جا آن شاه مغضوب ياسيس ي شده شناخته يها تيشخص از ياريبس
 هرگونه بدون ما و ...انيول و يپ کين و ونيهما وشيدار و يرينص و دايهو جمله از

 يخواب تخت هزار تانمارسيب ميبود رفته ـ تصادف برحسب صرفا و ينيشيپ شناخت
 يحدود تا يکم. ميبود شده سبز پادگان در ـ دم مجروحان به کومک يبرا

 ساواک سيـ رئ يرينص ارتشبد يريدستگ ي نحوه و نخست شب حوادث! يتصادف
. ام نوشته است، بوده ممکن که جا آن تا" باد در پرستو" کتاب نخست بخش در ـ را
 چيه بدون. رفت و کرد ول سوم روز از. دبو ما با هيکاظم اسالم دوم و اول شب
 يها بچه از ينام ميابراه ،يورداسب ابوذر بعد روز شش پنج. امدين يحيتوض

. تيمامور کي دنبال برود خواهد يم گفت و کرد يمعرف خود يجا را نيمجاهد
 کوتاه، قد ساله، دو يکي و ستيب حدودا يجوان. کرد فرق اوضاع که بود سوم روز

 يمشک ابرو و چشم اخمو، شانه، چهار شده، کادر شير خشن، و يناستخوا يصورت
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 بدون پادگان که يوجود با. بود ظهر کينزد. شد دايپ اش کله و سر پر يموها و
 پادگان فاتح را خود که ميبود نفر چهار سه ما اما بود شده ميتسل مقاومت

 مختلف يجاها فظح يبرا را بودند شده ملحق ما به بعدا که ييها بچه و ميدانست يم
 که بود سوم روز! ميبود قائل يفرمانده نقش خود يبرا و ميکرد يم ميتقس پادگان

  !آمد جوان آن
 همه. دارم را پادگان يفرمانده حکم ينيخم امام طرف از. هستم فرهاد من"      
  ..."ديکن تيتبع من دستورات از ديبا شما
 و فرمانده شد فرهاد سان نيبد و. بود بسته پنج و چهل بريکال کلت کي      

 بر هرگز بود شده وصل اهللا تيآ به گونه چه فرهاد که نيا. شد آغاز يي تازه مناسبات
 همه از و زدم يم گپ او با هنگام ريد تا ياريبس يها شبانه که نيا با. امدين دانسته من
. دنش معلوم من بر اهللا تيآ به او يکينزد ي نحوه اما آمد يم انيم به يسخن سو

 اهللا تيآ به جا آن تا او که نيا مسلم قدر. نشد مقوله نيا وارد گاه چيه زين خودش
 ي درباره. برود شانيا نزد کلت با حتا و يقبل قرار بدون توانست يم که بود کينزد

 کار فرهاد با که يماه سه يعني ۵۸ بهشتيارد و نيفرورد و ۵۷ اسفند حوادث
 دژبان پادگان ي شده شناخته فرماندهان يريدستگ به معطوف مان هدف و ميکرد
. ندارم گفتن يبرا يحرف فعال ـ انقالب دوران خاطرات و اسناد عنوان ـ به بود مرکز
 مغز اش نگفتن و گفتن قيتلف و را جان اش نگفتن و سوزاند يم را زبان اش گفتن

 اما. شود چاپ مجموعه نيا که يروز ديشا. گريد يروز ديشا. را استخوان
 .کنم اشاره هست نظرم مد رابطه نيا در که ينکات رئوس به خواهم يم جملهال يف

 ينظام آموزش زندان، يبهدار در استقرار دا،يهو صندوق گاو شکستن ي نحوه      
 سرهنگ به نسبت فرهاد ي نهيک و بغض تگر،يچ ريت دانيم در فرهاد توسط ها بچه

 از اعدام دانيم به ياسيس انينزندا از يليخ ي فرستنده و زندان سيرئ( زاده حسن
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 فرهاد، ابتکار به ييشناسا کارت يسر کي کردن چاپ ،)يگلسرخ ادي زنده جمله
 يرينص مساريت بود يمدع که نيا و اش کاره مهين يسرباز دوران از فرهاد خاطرات
 مگسک کي که دوران آن از فرهاد يادگاري کرده، صادر را او ريت حکم شخصا

 در را آن مار ي مهره مانند شهيهم فرهاد و نکنم اشتباه اگر بود هپنجا بريکال رباريت
 طول روز سه دو گاه که فرهاد خبر يب يها شدن گور و گم داشت، خود بيج
 مالقات ،يغرض محمد ميت توسط يطالقان مجتبا يريدستگ يماجراها د،يکش يم

 نيا و. يميرح ريام زاهللايعز سرهنگ با مناسبات ي نحوه ،يطالقان اهللا تيآ با شبانه
 دارد يتيحکا بود زين انقالب از بعد مساريت نينخست ايگو که يميرح ريام سرهنگ

 آن از ييها گوشه به باد در پرستو کتاب در من و است يداستان موضوع خود که
 انيزندان مدافع ليوک بعدها حال نيع در و شاه يباز هم و غار اري. ام کرده اشاره

 ...يطالقان اهللا تيآ با يميصم و کينزد اريبس روابط تا،کود از بعد يآزاد نهضت
 يغرض محمد باند به تعرض و يطالقان مجتبا يآزاد يماجرا در يميرح ريام نقش
 پادگان ينظام ي فرمانده عنوان به ۵۷ اسفند اوائل يميرح ريام .بود جالب اريبس

 يتالشم نسق و نظم انهيم افسران جذب قيطر از داشت يسع و آمد هيديجمش
 يبار! يطالقان اهللا تيآ مطلق عيمط و خشک ينظام کي .کند اياح را پادگان ي شده

 افسران يبرخ به جيتدر به که پادگان ارشد هان فرمانده يريدستگ احکام گرفتن
 با فرهاد کال. شد يم تيهدا فرهاد يسو از افتي ميتعم ساواک ي شده شناخته
 را ينام هر و داشت يخوب اريبس ي ابطهر يهادو يآقا يعني انقالب وقت دادستان

 فرد. شد يم صادر حکم بالفاصله کرد يم يريدستگ حکم يتقاضا و داد يم که
 نيمجاهد سازمان به شدت به که يعلو يقاض اسم به بود قصر زندان در يگريد

 و بود کينزد فرهاد به زين او آورد، يم فاکت نژاد فيحن از مرتب و داشت يسمپات
 ديمج يريدستگ يماجرا !نکنم اشتباه اگر بود زندان يساواک انيامنظ بخش يقاض
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 اواخر در بودند ساواک سوم رکن ارشد فرماندهان از ايگو که برادرش و يديام
 ميابراه با آنان گرفتن تماس و ارشاد ي هينيحس يرو روبه يابانيخ در ماه اسفند

 و فرهاد متمقاو و آنان يآزاد يبرا يزدي دخالت و شب همان در يزدي
 ريام مساريت فشار ۵۸ بهشتيارد اواسط از! است يتيحکا خود يتلفن ي مشاجره

 با که يشاهنشاه افسران ريسا و او. شد تر بيش پادگان از ما خروج يبرا يميرح
 سر و يب اوباش يسر کي ينظم يب" تحمل بودند بازگشته کار به صلوات و سالم

 ريام کالم هيتک نيا" نداشتند را بودند تسيکمون هم اشونيبعض تازه که جوان يپا
 ليتحو و فرهاد ابتکار به ۵۸ خرداد ي مهين در يسحاب داهللاي با مالقات. بود يميرح

 خاطرم در يمبهم شکل به فرهاد با مالقات نيآخر ...يميررحيام به پادگان دادن
 مقوله چند با فقط استيس ي عرصه کل از. بود نشده ام سال ستيب هنوز. است مانده
 و بود ۵۸ بهشتيارد يروزها نيآخر. بس و بودم آشنا مائو يتضادها ي حوزه در

 من. بود ارتش حوش و حول ما بحث که دارم خاطر به. بود گرم شدت به تهران
 در ارتش که کردم يم فکر شدت به روزنامه و شبنامه و هياعالم چند از متاثر
 از فرهاد و است ارتش انحالل بانقال ي ادامه راه تنها و است خلق ضد ي جبهه
 حضور با حتا منظم ارتش وجود که زد يم حرف دربسته و اطياحت با يي ژهيو طيشرا

 که هست خاطرم به خوب. کرد يم يضرور را شاه دوران يانيم فرماندهان
 و مهاباد. بود کردستان البته و صحرا ترکمن حوادث به فرهاد استناد نيتر بيش

 يوقت. ميبود ستادهيا کوال يپپس چهارراه به دهينرس زنجان ابانيخ يابتدا ...و سنندج
 شدن باز تا"  گفت خونسرد يليخ خودم، بار و کار دنبال برم خوام يم ديفهم

 تو يزيچ..." کنم يم صحبت انيصباغ با. کن کار کشور وزارت برو ايب ها گاه دانش
 گريد کينزد دوست کي چون. بود انيصباغ کدام منظورش دانم ينم. ها هيما نيا

 رهبران قتل در که دميشن بعدها و بود فعال يدادستان در که نام نيهم به داشت هم
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 که...." يسرباز برم خوام يم و نه"  گفتم. است داشته ميمستق دخالت ترکمن
 هرگز گريد و شد جدا مان راه ...رفت و داد دست و انداخت باال يي شانه خونسردانه

 يراست به زين شيپ يچند نيهم ...تا نداشتم او از يبرخ چيه و دميند را او
 ي دهيچيپ و مرموز يمصباح ابوالقاسم همان هيديجمش پادگان فرهاد که دانستم ينم

 بهمن انقالب مناسبت به که يزمان زين شيپ سال دو حتا. است يتيامن ارشد سوپر
 ماجرا از و تمدانس ينم دادم، هنوز مجا آن زيعز کمانگر آرش با مفصل يي مصاحبه
 کجا انقالب يروزيپ شب" :ديپرس يم که يسوال به پاسخ در و نداشتم اطالع
 اشاره آن ريتسخ و هيديجمش پادگان به حمله ي خاطره اتيکل به فقط" ؟يبود

 ....کردم
 و اعضا و افراد از يبخش هنوز بعد سال دو يکي تا و ۱۳۵۸ خرداد يبار      

 فعال گريد يها سازمان يبرخ و تهيکم در يقمتر و کاليراد و چپ يها سمپات
 حکومت ي بدنه از کال روهاين نيا که است ۱۳۶۰ اوائل به شدن کينزد با. بودند

 و نقدها از مستقل و داشتم که يخاص ي هيروح با اما من. شوند يم رانده رونيب
 ۵۸ خرداد يها انهيم همان در داشتم وقت يدادستان بيعج کرديرو به که يانتقادات
 راه باشم داشته بستن يبرا يليبند و بار که يب و کردم جدا را خود کتاب و حساب
 .گرفتم خود
 است گان افسرده دل زبان نيا      

 زانيخ نام يپ زبان نه      
 چيه اش کس ردينگ دل در يگو      
 سوزان ميجهان نيا در که ما      
 ۱۰۹.دنبال ميريبگ را خود راه      

                                                 
 .ي نيما يوشيج" افسانه"بخشي از شعر  - ۱۰۹
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 بچه از يکي اتفاق به گاه دانش يجلو و تهران در را ۵۸ مرداد و ريت ماه ود يکي      
 از يکي که نيا تا ميخورد و ميزد و ميکرد پهن کتاب بساط سابق يها محل

 و زد ميپهلو به يي سقلمه بود نشسته کنارم اتوبوس در که يقيرف وريشهر بامدادان
 :گفت

  "!ميديرس! يخواب يم چقدر"      

 !سنندج به ميبود دهيرس      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )!!اجتماعي تامين سازمان بخشش و بذل( تحرير از بعد
 تازه گردم يبرم حوادث آن به يوقت سال هشت هفت و يس از پس و حاال      

 که ميهست يانقراض حال در يناسورهايدا همان من نسل و من قرار از که فهمم يم
 از نيزم سانت کي و پول سنت کي حتا که آن يب و است شده يسپر رمانروزگا
 مطلق فقر در يگزاگيز هر و يي سابقه هر وجود با م،يباش برده ارث به حاکم قدرت
  :بامداد. الف مان قيرف ريتعب به اگرچه و. ميکن يم يگ زنده

 ...است لتيفض احتضار/ يآسان به چه/ فقر که غايدر      
 که است نيچن و. ميا نزده تاخت ينان لقمه به را خود شرافت و لتيفض هرگز      
 نيتام سازمان يگ تازه به زحمت و تالش و کار دهه چهار به کينزد از بعد

 قراگوزلو محمد که را نبجا اين نينازن کي فراوان يها تالش متعاقب ياجتماع
 ۸۱۲ ماهانه دستمزد با است شناخته تيرسم به خود" ريبگ يمستمر" عنوان به باشم
 حاال يبود رفته فرهاد با اگر" گفت يم رفقا از يرند! ماه در يي خرده و تومان هزار
 صفر تا سه با منتها يگرفت يم را مبلغ نيهم ينجوم يها پاداش و ها حقوق متن در

 معاون يريجهانگ جناب پاداش تومان ونيليم ۹۰۰ يها هيما تو يزيچ. تر بيش ناقابل
 !خوب چه" !محترم اولِ



۱۲۰ 

 و حاکم نظام يتومان هزار دوزاده و هشتصد يبخش حاتم نيا از پس درنگ يب      
 :گفت يم که افتادم فروغ معروف شعر آن ادي به اش ياجتماع نيتام سازمان

 مبدل شناسنامه کي در ينام به را خود/ رساندم ثبت به را خود/ شدم فاتح      
 ...کردم

 ليتحل و نييتب به کارگرم يرفقا جمع در خواهم يم که ينزما و بعد به نيا از      
 تو به" که کند عتاب" گمنام برادر"  يکي که ندارم ينگران مطلقا بپردازم دستمزد

 ياجتماع نيتام سازمان ي شده شناخته" ريبگ يمستمر" کي من حاال که چرا" چه؟
 از ادرهص ۸۱۲ باد زنده پس! است پرداخته مهيب حق تمام سال يس که هستم

 هزار ۹۰۰ کينزد اش"حقوق" يدرصد ۸ تورم احتساب با است قرار که تختيپا
 !ونريليم کي کينزد. شود تومان

  ...شد باز خونابه/ را دردناک زخم نيو/ شد دراز سخن يبار      
  
  
  
  
  
  

  انيپا
 
 
  : وضيحت

ها  آن در اگرو نيز  ها سيرنويزبودند، تمام  سيرنويز فاقد اين نوشتارها ياصل متن
  .استينوستالژ نمايس تلگرامی کانالبر عهده  سئوليت آنم، اشدب يراديا ايو  نقص



  
  محمد قراگوزلو 
  

  !انقالبي که مغلوب نئوليبراليسم شد
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  درآمد
در . شد يش طراحين مجموعه مقاالت شش سال پيا ياصل يزنم مبنا يگمان م      
شد و رفت  يد و کتابين متن گرد گرديج ايبه تدر. ادداشت انقالب بهمنين يم يس

 ينگ در هوا مانده است براطور ل نيجه هميشود و نشد و در نت" ارشاد" يکه کم
از انقالب  يليو تعل يليتحل يتيو روا يکل يرينک بر آن هستم تا تصويا. خودش

 يد چندانيدانم که ام يم. از آن کتاب ييها با اشاره به بخش. به دست دهم ۵۷بهمن 
 يادآوريک ياما . يط موجود و تا اطالع ثانويکم با شرا دست. ستيبه انتشار آن ن

ش از آن يها ينسل ست و نگارنده و همين ۵۷من مناسبت با انقالب به يکه ب يخيتار
 ينيشيپ يرا با روزها يديجلد سف يها کتابـ که مگو و مپرس  ـها دارند  خاطره

من البته به . تر به معجزه مانسته بود شيها پ کند که انتشار آن يم يانقالب تداع
  ! يط انقالبيکند شرا يمعجزه چندان باور ندارم اما چه کارها که نم

ن است که انقالب بهمن يمن ا ي ن سلسله مباحث فرض اثبات شدهيدر ا يبار      
و به تبع  ياسيبه سمت بحران س ياقتصاد ي ک بحران همه جانبهيفت ياز ش يناش

 يجامعه پاسخ ياصل ي و در ادامه چون دو طبقه بود يط انقالبيشرا يريگ آن شکل
که توانست به لحاظ  ديچرخ يشيدرخور به حل بحران نداشتند به سمت گرا

 يستيتاليک بحران کاپيبه ملزومات  يا و منطقه يط جهانيو با توجه به شرا يخيتار
که  ـرا  يسرکوب دولت يها ر دستگاهيارتش و سا. بدهد يستيتاليپاسخ مناسب کاپ

 ياسيگان س  هنديا کند و به کمک نماياح ـ  امده بوديها برن انقالب از پس انهدام آن
ک ينظم و نسق بوروکرات ـ   يو نهضت آزاد يجمله جبهه مل از ـ   براليل يبورژواز

ان يحضور معنادار صباغ. ه انقالب به کار بندديد کرده و عليم و بازتوليگذشته را ترم
داهللا يبازرگان و  يمهد يدر دو وزارت کشور و خارجه و نقش انتقال يو سنجاب

 يريوز انقالب تا نخست يها گاهاز داد يزديم يابراه ي دهيچيت پيو فعال يسحاب
ن قلم با توجه به بحران ياز نظر ا. دارد يمفهوم استدالل يخيش از چند فاکت تاريب



و افول  يدموکراس اليو با توجه به شکست سوس يالديم ۷۰دهه  ياقتصاد
وه يو با توجه به عروج ش )نيو چ ياعم از شورو( بلوک شرق يدولت يدار هيسرما
تنها ) کاگويش ـ   نيو(دمن يفر ـ   کيبر بستر مکتب ها يدار هيد سرمايد توليجد

کردن  ياتيتوانست در عمل يم يستيتاليک بحران کاپيبه  يستيتاليپاسخ کاپ
نک و يا. ف شده باشديبرال تعرينئول ياسيو اقتصاد س ياقتصاد يها استيس
 يران به سويا ياسيو شتاب اقتصاد س ۵۷وشش سال پس از انقالب بهمن  يس
 يپا يوقت. ل استياز از تحلين يمن ب ي هياثبات فرض ،يل ساختاريتعد يها رنامهب

 يها شمارش دندان ينيت عيفاکت در کار باشد ارسطو هم شاگردانش را به واقع
که در  جا آنن همه و از يبا ا. خواند يب فراميوان نجين حياسب با حضور خود ا

ل يرامون تحلينامربوط پ يتا حدود يکم يها ليگذشته انواع و اقسام تحل يها سال
 يکه وخامت اوضاع اقتصاد جا آنده؛ از يد انبوه رسيران به توليل انقالب ايو تعل

طلبان و  از سلطنت يريجماعت کث ،يو فرد ياجتماع يها يد آزاديمردم و تحد
ش چپ را به يپ ي خواهان تا چند دهه يطلبان و البته جمهور ها و اصالح براليل

 اد هندوستاني ياريل بسيان فين ميکه در ا جا آنالب واداشته است؛ از نکوهش انق
از اقتدار و وسعت ـ  يباستان يها کرده و انواع و اقسام نحله يباشکوه شاهنشاه

ج شده يبرتر را ي رسانه ي به پشتوانه... ش ووان تا حقوق بشر کورين هخامنشيسرزم
و  يمال يها تيز به حماياجر نمه ييکايکه حتا فالن فعال سند جا آناست؛ از 

که در  جا آنخوش کرده است؛ از  دل ياه سلطنتيس يسم و باندهاياليامپر ييايمد
 يصور ينارهايک سميگذار دموکرات يهاکار راهه به يخشونت انقالب و توص ينف
فکران و  روشن يکه در موارد متعدد جا آنبرپا شده است؛ از " وحدت چپ"

در روند سقوط سلطنت و  ياسالمـ  يان مليبا جر يچپ به همدست يها سازمان
از (ن بحث داغ همه جا يشوند و شگفتا که ا يمتهم م يط کنونيدامن زدن به شرا

بر آن شدم تا .... که جا آنشود؛ از  يده ميشن )ييو نانوا يتا تاکس" من و تو" يو يت



قاله منتشر را به صورت چند م ۵۷رامون انقالب بهمن يل خود پياز تحل يا فشرده
ن مباحث به نگارنده کمک خواهد کرد تا در يداست که نقد اينگفته پ. کنم
به حال  تري بيشو فکر " رديگ ياريع"را  ياسيس يش کتاب خود نقدهايرايبازو

  !داران کند صومعه
  
  

  ۱۳۹۶تابستان  -  محمد قراگوزلو
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  اش به احترام کرامت دانشيان و خانواده
  

   فرضيه و فاکت. ۱
  

  اتکلي
 ۱۳۵۲بود که از سال  يمستمر يها ک سلسله چالشيند يبرآ ۵۷انقالب بهمن       

دوم را گرفت و از  يت پهلويبان حاکميمت نفت گريد قيش شديو متعاقب افزا
ت ينيران عيا ياسيدر اقتصاد س يستيتاليق کاپيک بحران عميبه صورت  ۱۳۵۵سال 

توانست  ير مقاطع مختلف من بحران ديران در پاسخ به ايا يبورژواز. افتي
ها اگر قدرت  دولت ييجا د در جابهيالمثل شا يف. مختلف داشته باشد يهاکار راه
شد امکان رفرم در اوضاع  يمنتقل م يا نهضت آزادي يدا به جبهه ملياز هو ياسيس

 يساز ياقدامات معطوف به مل يسر کيد يحتا شا. بود يمحتمل م ياسيس ياقتصاد
ن و حل مشکل رو به وخامت مسکن و ييپابه ع ثروت رو يع بزرگ و توزيصنا

 هدا رايتوانست در اواخر دولت هو يدستمزد و بهداشت و آموزش و حمل و نقل م
 يانيکه در سطر پا طور هماناما . ن کنديسلطنت را تضم ي ببرد و ادامه ييبه جا

د درباره انحطاط يبه تاک" ييبورژوا يدموکراس"بخش سوم سلسله مقاالت 
تواند به  يکه اوضاع و احوال نم يط بحران و زمانينوشتم در شرا يسم روسيونيزيرو

د سرعت قطار يجز تشد يگريد يدست بردن به رفرم معنا ،ابديروال سابق ادامه 
  . ندارد يا فروپاشيانقالب 

 يران از توان بورژوازيا ياسيدر پاسخ به بحران اقتصاد س يستيتاليکاپ کار راه      
زه کردن يبراليهمان نئول کار راهن يا. که خواهم نوشت يليارج بود به دالحاکم خ
 يها استيبرو برگرد س يب يها در واقع و به اعتبار فاکت. ران بوديا ياسياقتصاد س



۲ 

 ۱۹۷۳سپتامبر  ۱۱ ين کودتايدان خونيکاگو در ميکه از درون مکتب ش يبرالينئول
و  يشورو يالملل نيو ب يا منطقه د خورده بود، به موازات افول قدرتيکل يليش

 يبرا يجهان يدار هيگان سرما سم به عنوان تنها پاسخ نخبهيتاچرـ سم يگانيعروج ر
 يها اگرچه دولت. در دستور کار قرار داشت ياقتصاد يها کنترل و انتقال بحران

 يخيتار يها م مبارزات طبقه کارگر اروپا بودند اما تمام فاکتيورد مستقارفاه دست
و  يبورژواز ينينش ل مهم عقبياز دال يکيز هست که ين مدعا نيد صحت ايمو

 ياردوگاه. بود يوجود اردوگاه شورو ،يتيحماو  يستيبريل يها استين به سيتمک
را حذف و آموزش و مسکن و بهداشت و درمان و حمل و نقل را  کاري بيکه 
. نباشد ييگران اروپاک الگو مد نظر کاريتوانست به عنوان  يگان کرده بود، نميرا

م يو سه ياجتماع يها مهيد که بيگو يز مين يست که حتا رضا پهلويهوده نيچندان ب
در . بود يدر دوران پدرم به خاطر وجود شورو.... ديشدن در سود کارخانه و سوبس

واقع  يبه هر جهت در معرض رکود و فروپاش يو بارين آلترناتيکه ا يجه زمانينت
 ياز فروپاش يناش يها ترکش. ز شدت گرفتيبرال نينئول يها استيشد تعرض س

 ،الملل نيگذشته در سپهر روابط ب ي چهار دهه ي ن حادثهيتر به عنوان مهمـ  يشورو
ها مانند  يليهنوز هم خ. روزِ ما گذشتيد يها چنان حاد بود که کار از ندامت چپ

اعتنا به  يب ،را يکا شکست تجربه شورويآمر يدر گفتگو با صدا ١قيبهروز خل
سم يالير چشم انقالب و سوسيز يبه شاخ ،درخشان انقالب اکتبر يوردهاادست
ما خودمون ! بله"کنند که  يبت ميخود غ ي کنند و مرتب پشت گذشته يل ميتبد

  ." گهيم ديديم و دياونجا بود
                                                 

هاي فدايي خلق  در گروهي که بعدها با نام چريکبه فعاليت سياسي  ۴۰بهروز خليق از نيمه دوم سال ـ ۱
بهزاد بهروز ارمغاني،  اين گروه از. بودهسته اصلي گروه بهروز ارمغاني  عضو يو. دروي آور، شناخته شد

بهروز خليق . و بهروز خليق تشکيل شده بودابراهيم خليق  ،پور، محمدرضا حدادپور عبدالرحيم کريمي، مجيد
  .ن عضويت يافتي مرکزي آ به دنبال انشعاب در سارمان به اکثريت پيوست و در کميته ۱۳۵۹در سال 



۳ 

ن و يو همزمان چرخش به راست رهبران چ يشورو ي شکست تجربه يبار      
. ها انداخت گر به زبانيقه شده بازار آزاد را بار ديعت ي تنام افسانهير وافول انقالب د

 ياگر کس يالديم ۷۰به قول سوزان جرج در اواخر دهه . ن بار اما فقط زبان نبوديا
وه يبار به ش نيمنتها بازار آزاد ا. شد يمارستان ميکرد روانه ت يسم دفاع نميبرالياز نئول
است  يريکه تعب(ادگرا يبازار بن. خود وارد شد" مقدس" ي فهيوظ يفايافته به ايتطور 
ت و انباشت وارد ياز سلب مالک يديجد ي نه فقط به قصد ورود به دوره )وياز بورد

 . ز در برنامه گنجانده شديک نيدئولوژيا ياسيانتقام س که بلد شد يتول ينظام اجتماع
س يو تقد" يمدن ز ويآم مسالمت ي مبارزه" يايدر فرهنگ مبتذلِ لغات دن

 دري، ح"سميترور" يها هيرفت تو ما" سميبلشو" ،يشرق يدر اروپا يرنگ يها انقالب
گان يدونالد را ک مکيرا به صرف " نيلن يگودبا"لم بنجلِ يف ي هياوف ورود يعل

قشنگ  يايدن"ژِ ين و واتسالو هاول و لخ والسا به رهبران مدرن و با پرستيلتسي. کرد
اکان خود يزده از ن کانيوات يدار هيسرما ياريافتند که قرار بود به يارتقا  ٢يي"و نو

برال ياقتصاددانان نئول يطراح ي هيبر پا يل اقتصادياست تعديس. ت کننديثياعاده ح
انباشت " چون هم ييها برنامه. ديمدون گرد ٣زبرتون وود ي مصادره شده يدر نهادها

به ارزش سهام، اقتصاد  يشت متکستم انبايس يمبنا د مجدد بريخلع  ي وهيبه ش
                                                 

 نويسندهآلدوس هاکسلی  به قلم )۱۹۳۲(  »دنياي قشنگ نو«است به رمان علمي ـ تخيلي   اي ـ اشاره۲
 کشد که در آن را به تصوير مي شهری آرمان گذرد و ميالدي مي ۲۵۴۰وقايع اين رمان در سال انگليسی 

  .گشته استشده منجر  هاي از پيش تعيين گي هبا ويژ ييها به آفرينش انسانمهندسی ژنتيک 
المللي در پايان جنگ جهاني دوم که در برتون وودز، واقع در  ـ اشاره به کنفرانسي بين برتون وودزـ ۳

گرد هم آمدند تا  کشور ۴۴گان  هنمايندکنفرانس در اين . شدبرگزار  ۱۹۴۴در سال نيوهمپشاير انگليس، 
ي اين کنفرانس تاسيس  نتيجه. گيري کنند تصميم پس از جنگ جهاني دومالمللی  ي نظام پولی بين درباره

المللي  طرح تاسيس سازمان بينچنين  هم .بود» بانک جهاني«و » المللي پول صندوق بين«دو نهاد جهاني 
براي نخستين بار در مقررات تجارت ميان كشورهاي جهان  هدف وضع قوانين و با (WTO)تجارت 

  .همين کنفرانس مطرح گشت



۴ 

نو، يا همان اقتصاد کازيشده  ييزاد ر خودشان اقتصاد مادهيو به تعب يينويکاز
ع ثروت رو به باال، ي، توزيساز ي، جهانيستم بانکياز بازار و س ييزدا مقررات

...." ، انجماد دستمزدها ويساز يخصوص يدولت در راستا يتيد نقش حمايتحد
د نشان يه به فاکت را زايدان آشنا و کنکرت است که هرگونه تکما چن ي همه يبرا
ن يبر زم يل اقتصاديتعد يها استيس" ساخت و ساز"که از  يا رانهينک ويا. دهد يم

را شکل داده  ييايدن يمايدر مجموع صدا و س ،کار ارزان بنا شده يروين ي سوخته
کرده و  يرا حفار يزبورژوا يخيدوران تار ين شکاف طبقاتيتر سابقه ياست که ب
باهوده است که امثال . ز درآورده استين اردو را نيا" چپ"اقتصاددانان  يحتا صدا
ه اکتبر يشب يحاکم از احتمال وقوع انقالب ي مرتب به طبقه ۵يکتيو پ ۴کروگمن
  !دهند يهشدار م

ژه پس از عروج دولت يبه و(گذشته  يا ظرف سه دهه و خرده چه آن يبار      
 يابينوشته ارز شيرون از چارچوب پيتواند ب ينم ،بر کشور ما رفته است )يرفسنجان

و  يمانيپ هم ي جهيکه نت ي، در عصريبرالينئول يها يساز يدر عصر جهان. شود
مرکز و  يو جنوب در اقتصاد کشورها يرامونيپ يکشورها ياسيادغام اقتصاد س

ه ين و روسي، چ)غرب(اروپا ـ کا ياز سه بلوک آمر يکيشمال و به طور مشخص 
اقتصاد و "و " يگ وابسته"ات يشدن نظر يگانيست، در عصر بايچندان متفاوت ن

نان يکارآفر("ع ينانه از صاحبان صنايگ و دفاع شرم" يمل يبورژواز"و " توسعه

                                                 
 به ۲۰۰۸ سال وي در. پرينستون است گاه دانش از اقتصاددانان نوکينزي و استاد وگمنکر رابين پل -۴

 تجاري الگوهاي بر اقتصادي هاي مقياس تاثير گي هگون هچ تحليل و تجزيه ي زمينه در هايش تالش خاطر
 .گرديد اقتصاد نوبل جايزه موفق به دريافت

است که در » ويکم سرمايه در قرن بيست«تاب ي ک و نويسندهاقتصاددان فرانسوي توماس پيکتي  -  ۵
اين روند نابرابري وحشتناک او براي مقابله با . کند فعاليت ميتحقيق و نابرابري در ثروت و درآمد  ي زمينه

 .کند ستاني تصاعدي و ماليات بر ثروت جهاني دفاع مي از ماليات



۵ 

کار  يروين ي که حتا اقتصاد مفلوک بنگالدش به پشتوانه يو در عصر") يخود
به بحران  يستيتاليپاسخ کاپ ين عصريدر چن ...ودوزد  يکا را ميارزان پوشاک آمر

 ريپذ کارگر امکان ي گر به طبقهيک شکست ديل يق تحميفقط از طر ياقتصاد

 يسم به جاينينزيک"مبسوط  ي ش در مقالهيپ سال ۸که  ل استين دليبه هم. است
ط جان يها بازگشت به دولت رفاه را در شرا نينزيو در پاسخ نئوک" سميبرالينئول
 يرو شين رجعت را موکول به رشد و پيرمحتمل دانستم و ايسم غيبرالينئول يسخت

ها از جمله کارخانه و  عرصه ي در همه يروزيو وصول پ يکارگر يجنبش اعتراض
ونان و پرتغال ي" ستياليسوس" يها که دولت يادآور شدم در حالياست کردم و يس

دهند بازگشت  يرا ادامه م يرالبينئول يها استيش همان سيوب ا کميو فرانسه و اسپان
ن يا. ستيه ممکن نيسرما يک تعرض گسترده به اردويبه دولت رفاه بدون 

و  يشمال يقايآفر ياجتماع يها ت را به وضوح در متن عقب راندن جنبشيواقع
ل دولت ين تحليبه اعتبار ا. ميديد يجه ماندن مبارزات نان و آزادينت يانه و بيخاورم

، دولت )يل ساختاريشود تعد يکه نام معتبرش م ياقتصادتوسعه ( يرفسنجان
به  ۶ينگتونيون روال کار هانتيزاسيکه اسم رمزش دموکرات ياسيس ي توسعه( يخاتم

و دولت ) ان بوديحجارـ ه يريبش يها يساز هيشده در متن نظر يبوم ي وهيش
ن يتياش دولت اتور واسطه يکه نام ب يو پاکدست يعدالت اجتماع(نژاد  ياحمد

و دولت ) بود ۸انيبيو طب ۷انيامثال پژو يهاکار راهبر  يمبتن يا نوشهيپ ـ يدمنيفر

                                                 
 وزارت در استراتژيک و دفاعي امور گر يلسياسي، تحل علوم استاد )۱۹۲۷ـ  ۲۰۰۸( هانتينگتون ساموئل -  ۶

غرب ي کشمکش جهان  ها و تئوريزه کننده ي برخورد تمدن ي آمريکا، واضع نظريه وزارت خارجه و دفاع
 .بود دار عهده را هاروارد گاه دانش استراتژيک مطالعات مرکز رياست ۱۹۸۹ سال وي از. با جهان اسالم

 گروه نظام و مدير مصلحت تشخيص مجمع کالن اقتصاد دبير ل،نئوليبرا اقتصاددان پژويان جمشيد -  ۷
 پرداز نظريه و نژاد احمدي دولت اقتصادي وي تئوريسين. ۱۳۷۸تا سال  طباطبائي عالمه گاه دانش اقتصاد
 .ها بوده است يارانه مندي هدف طرح



۶ 

در  يگ جمله) است يل رفسنجانيکه رونوشت مطابق اصل دولت تعد(د ير و اميتدب
اند، با  ران عمل کردهيا يستيتاليبه بحران اقتصاد کاپ يستيبراليمتن همان پاسخ نئول

ش يو گرا يستياست پراگماتيان دو سير تناقض مران دين تفاوت که اقتصاد ايا
غرب  يدار هيبعد از کودتا در اقتصاد سرما يليک نتوانسته مانند اقتصاد شيدئولوژيا

ن تناقض ين همه و با وجود ايبا ا. برسد يادغام شود و به رشد مطلوب اقتصاد
حاکم  ياسيس يها جناح ي مورد توافق همه ي واضح است که گفتمان و برنامه

ز ين ين موسويرحسيم حتا ميدين که ديکما ا. است يل ساختارياست تعديهمان س
و  ۹يمومن( ينزيک شبه يها محور اقتصادخوانده مطالبه يبانياز پشت يمند با وجود بهره

وستن به ياز ضرورت پ" ۱۱سميبراليمنتقد نول"شناسان  ت جامعهيو حما) ۱۰راغفر
 يها هيسرما يازکردن درها به سوغرب و ب يدار هيو ادغام در سرما ۱۲گات

 ـمهندس زنگنه  ين آقاياز زبان همـ کرد و حداکثر انتقادش  يسرگردان صحبت م
را به سرداران سپاه  يساز ين خصوصين بود که زمينژاد ا ينسبت به دولت احمد

ران اختالف يا يگان حاکم و محکوم بورژواز ان نخبهيدر مجموع م. وانهاده است

                                                                                                                 
 عالي موسسه و اصفهان يصنعت گاه دانش سابق استاد نئوليبرال، استراتژيست و اقتصاددان طبيبيان محمد - ۸

 .رفسنجاني دولت در اقتصادي تعديل هاي سياست اصلي حاميان از وي. آزاد بازار سرسخت مدافعان از و پژوهش،
وزيري  مومني در زمان نخست. عالمه طباطبايي گاه دانشطلب و استاد  فرشاد مومني اقتصاددان اصالح - ۹

 .وي بود مشاور ارشد اقتصاديميرحسين موسوي 
مؤسسه عالي  الزهرا، رئيس گاه دانش طلب و از اعضاي هيئت علمي اقتصاددان اصالح حسين راغفر -  ۱۰

وي به غير از دوران رياست  .است اقتصادي عدالت و فقر ي حوزه گر پژوهش و آموزش و پژوهش
 .هاي مختلف دولتي بوده است دار مسئوليت نژاد، عهده جمهوري احمدي

هاي وطني که برخالف  يي ها و توده ها و سنتريست حي مورد استفاده کنيزيننوليبراليسم ـ اصطال -  ۱۱
برند، به معناي واقعي مکتب  هاي کالسيک و ارتدوکس به کار مي که مارکسيست» نئوليبراليسم«اصطالح 

 )توضيح نويسنده. (هايک ـ فريدمن نيست
 .گات ـ سلف سازمان تجارت جهاني - ۱۲



۷ 

 يمانند آقا يکيتنها . وجود ندارد يمحور ي ن برنامهيا در خصوص يچندان
ب يش"در  دهد و يم" يشنهاد سکسيپ" ينفت يها يدر داووس به کمپان يروحان
خواهم . شود يب سرش نميب مينژاد ش يمثل احمد يگريکند و د يم ياسک" ميمال

ز و آب و برق و گا. مينيب ين است که ميهم ييها استين سيچن ي جهينت. گفت چرا
گان و مفت است يرا يخرپول يبورژواز يگان شود تنها برايکه قرار بود را يسوخت

خانم و  آقا و حاج حاج يگ دارد و استخر خانه يش هم در خانه جکوزا که سگ
و  ۱۳انيو امثال نهاوند يار اتاق بازرگانيش در اختا دولت. اش مستقل است آقازاده

 يها سر چهارراه! دارند" حجره"و لندن تا هامبورگ  ياست که از دب يعسگراوالد
 ،کار فيج و کودکان نحيگان مبهوت عابران گنگ و گ دهيتهران در برابر د

ن بچه ينگ ماشير. ستنديا يم يارديليو پورشه چند م يمازرات يها لياتوموب
به گزارش وزارت . ک کارگر ماهر استيش معادل سه سال دستمزد يبورژواها

جنوب  يها برابر خانه ۱۷۵کم  شمال تهران دست يها خانه"ن دولت يمسکن هم
نار يسم ييجو چاره يده است که برايرس ييفسادش به جا ي درجه." ارزد يم
ک رفرم يورد اتواند دست يها نم نيا! سه قوه يآن هم در حد روسا. گذارند يم

  ...يا م تودهيمعکوس باشد چه رسد به آن انقالب عظ
  
  
  
  
 

                                                 
. جمهور رئيس دفتر ي آمريکا، رئيس آموخته دانش ايراني، اقتصاددان و مدار سياست نهاونديان محمد - ۱۳

 .داشت بر عهده را ايران بازرگاني اتاق رياست ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۹ سال از وي



۸ 

  يزاسيونتوهم توطئه و کارتر. ۲
  

  )تبيين انقالب(درآمد 
ستم از يان قرن بيپا يا ن انقالب تودهيتر به عنوان شاخص ۵۷انقالب بهمن       
از فوکو تا  ـها  ين نقد و بررسيشک ا يب .است شده يابيارز يمختلف يايزوا

قرار  يکند که محل تامل و تان يت را با خود حمل مياز واقع يا درجه ـان يآبراهام
که در مباحث مشترک  ـ ها از انقالب بهمن لين تحليتر يحتا سطح. ستگرفته ا
الجرم  ـشود  يخواه مشاهده م يجمهور طلبان طلبان و نوسکوالرها و اصالح سلطنت
که به چپ  جا آنتا ! دهد يدوران ما را بازتاب م ياجتماع يها از کنش يدرصد

 ها نه چندان پر ينگار خيرها و تا لين تحليشود ا يست مربوط مياليکال و سوسيراد
پراکنده و  ي و مقاله ينگارنده جز چند سخنران. برگ است و نه چنان پربار

و به طور  يستيمارکس يجامع و مدون که از مزغل ي ک مجموعهيرمنسجم به يغ
ل عروج و شکست انقالب يبه دال ياسينقد اقتصاد س يمشخص به اعتبار متدولوژ

ن يداست که ورود به ابعاد مختلف اينگفته پ. است برنخورده ،بهمن پرداخته باشد
ازمند ين يا ن پروژهيچن. ن قلم خارج استيار مهم از توان ايبس يخيتار ي واقعه
 يوهايمنابع و آرش ي است که به همه يمند گروه ق و حوصلهيق و دقيق عميتحق

جاز يه ان مجموعه بيکه در ا يجه نکاتيدر نت. داشته باشند يمرتبط و مربوطه دسترس
از  يتواند به صور انتقاد يع است که ميربديغ يگفته خواهد شد به مثابه اشارات

ل ين دالييداست که تبيگرفته شود و باز هم نگفته پ يگر پيگران د پژوهش يسو
ر از يناگز ـ ييايل جغرافيبه دال ـ يخيتار يها شکست انقالب بهمن به استناد فاکت

 ي به اجمال و به اندازه چه آنن اعتبار يبه ا. استرون ين قلم بيت ايمسوول ي طهيح
سنده گفته خواهد شد در ينو ياجتماع يها تيو محدود ياسيت سيموقع



۹ 

 يبند ل شکليات گوناگون از داليل روايرامون تحليپ يسلسله مباحث ي رندهيبرگ
 يطبقات يها يبند ل صفين سلسله مقوالت و تحليد ايشا. انقالب بهمن خواهد بود

 يک و برابريه و دموکراتياهداف اول يناکام يستيو چ يين انقالب و چرادر مت
م که چرا يک شوين پرسش سوزان نزديآن به ما کمک کند تا به پاسخ ا ي خواهانه

 ۱۳۶۸(ازده سال بعد ياز  تر کمرسد که  يم ييبه جا يا ک انقالب تودهيسرنوشت 
ن يتر يت مردم دست راستيبه نام حاکم) ليتعد ي و شروع برنامه يعروج رفسنجان

  شود؟  يم ياتيعمل يو ضدانقالب يبرالينئول يها استيس
از سوي ديگر و شايد ورود به ابعاد مختلف انقالب بهمن بتواند به تدقيق برنامه و       

با توجه به نقش و دخالت مستقيم طبقه  چنين هم. ها کمک کند پراتيک سوسياليست
هاي انقالب بتواند تجربيات  ب شايد رجوع به درسکارگر در جريان پيروزي انقال

اين بحث اخير . تاريخي کارگران انقالبي را فراروي جنبش کارگري جاري قرار دهد
نخست ضرورت حياتي استقالل مالي جنبش کارگري . به ويژه از دو زاويه مهم است

و  ي مباحث مرتبط به کسب قدرت سياسي و ديگر دخالت مستقيم کارگران در عرصه
وار  دانم اشاره الحال موجود الزم مي هاي في پيش از تحليل روايت. اهميت تحزب

 هاي متکي به دو خاطر نشان شوم که نگارنده ضمن تاکيد بر بالوجه شدن نظريه
زند هنوز هم  زد و مي چنان که چپ پوپوليست به آن تکيه مي ۱۴ي بودن انقالبا مرحله

رد ابرام مارکس و بعدها تروتسکي بود، دفاع واره مو که هم" ۱۵انقالب مداوم"از 
                                                 

 آتي انقالب انداز چشم عنوان به ها منشويک اين تئوري ابتدا از سوي اي ـ دو مرحله انقالب تئوري -  ۱۴
داري ارائه  که ديدي خطي از روند تحول تاريخ و سرمايه تئوري و مختصر اين بيان ساده. عنوان شد روسيه

 انقالب تکاليف و وظايف همان انقالب در اين مرحله، وظايف که جايي آن دهد اين است که از مي
 در. باشد دموکراتيک و ملي بورژوازي دست به بايد الزاماً نيز انقالب رهبري است، بورژوا ـ دموکراتيک

 .کنيم حمايت نيروها اين از ابتدا در بايد ما نتيجه
هاي مختلف معاني و محتواي بعضا متفاوتي به خود  انقالب مداوم ـ هرچند که اين تئوري در دوره -  ۱۵

 کارگران روي پيش عيني ناظر بر اين است که عليرغم اين که وظايفي اصلي آن  گرفته است ولي هسته
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از منظر . ارزيابي شده است" ي يهود ي مساله درباره"نکات مهمي که در اثر . کند مي
انقالب به مفهوم يک تغيير و تحول عميق و راديکال اجتماعي است که در اين قلم 

دولت  قالب خلع قدرت سياسي از بورژوازي حاکم و درهم شکستن تمام توان ماشين
ي  ي مالکيت به شيوه دارد و بالفاصله از طريق دست بردن به ريشه گام نخست را برمي

هاي طبقه بورژوازي مباني سياسي و  ي جناح سلب مالکيت ابزار اجتماعي توليد از همه
مندي نظري نه فقط در کشورهاي  اين نظام .کند اقتصادي خود را نيز تحکيم مي

و مرکز نيز فقط به قوت  رفته پيشحتا در کشورهاي  داري بل که پيراموني سرمايه
" بهار عربي"ي  شکست تجربه. قدرت قواي قهريه و توسل به زور امکان پيروزي دارد

تجربه سرکوب  چنين هم. ي نظري باشد تر از آن است که نيازمند مناقشه کنکرت
خالت هاي رياضت اقتصادي در اروپاي مرکزي و د هاي اعتراضي عليه سياست جنبش

هاي متکي به دموکراسي پارلمانتاريستي  خشن پليس مويد اين نکته است که حتا دولت
 يا و پرتغال جلويونان و اسپاني .نشينند نيز با اکسيون خياباني و چند اعتصاب عقب نمي

رات يياند تغ کرده يطراح ۱۶يکه امثال هالوو يريبرخالف تعاب. چشم ماست
 يدرهم کوب. رممکن شده استيش غيوب مک ياسيکال بدون کسب قدرت سيراد

و سرکوب  ها بودند هيت شهريکه فقط خواهان تثب يسيانگل جويان دانشاعتراض 
ها  ابان آمده بودند و دهيبه خ يگ ش سن بازنشستهيه افزايکه عل يکارگران فرانسو

حاال از سرکوب جنبش همه با هم . ما تواند بود يد مدعايگر مويفاکت د

                                                                                                                 
 بورژوازي«در عصر امپرياليسم که  اما است، دموکراتيک بورژوا البانق وظايف مانده، در کشورهاي عقب

 دهقانان و شهري فقراي با اتحاد که در پرولتاريا است از تمامي ظرفيت انقالبي خود تهي شده است، تنها »ملي
 .و جامعه را برهاند خود شورايي، حکومت سياسي و تشکيل قدرت تسخير طريق تواند از مي فقير

کند و از نزديک  مي گي زندهشناس و فيلسوف مارکسيست ايرلندي است که در مکزيک  جامعه لوويجان ها - ۱۶
. ترين فعاالن جنبش ضدگلوباليزاسيون است وي يکي از سرشناس. هاي مکزيک در ارتباط است با جنبش زاپاتيست

روزه تنها راه ايجاد ام«: است و اعتقاد دارد» قدرت تصرف بدون جهان تغيير«ي  جان هالووي واضع نظريه
 ».که در انحالل آن بايد جستجو کرد هاي اساسي در جامعه را نه در تصرف قدرت، بلدگرگوني
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از انقالب  ،خيم که در تمام طول و عرض تاريخواهم بگو يم. گذرم يت مياستر وال
 يو اساس يک تحول ساختاريحتا  ،رانيفرانسه تا انقالب اکتبر و بعد تا انقالب ا

واضح است که . ممکن شده باشد ياسيم که بدون تعرض به قدرت سيسراغ ندار
سم يتطور ژاکوبنر يکه رشدشان برخالف س(معاصر  يها براليل يبرخالف پندار واه

ون يانقالب يس خشونت از سويتقد ين مقوله به معنايا )معکوس شده است
ه به کارگران دست به يها با تک ستياليبرعکس هرکجا که سوس. ستيست نياليسوس

انقالب اکتبر . ده استين حد ممکن رسيتر کمخشونت به  ،اند قدرت برده
من يو  يبيه و عراق و ليه سوراياست و تحوالت شوم و س يخين شاهد تاريمعتبرتر

البته منظور نگارنده . صحت استدالل ما است يل فراوان و دم دستيو مشابه دال
رفت که آن يد گفت و پذيست که باين يشرق ياروپا" يو رنگ يمخمل يها انقالب"
  .خ و بن ضدانقالب بودند و جامعه را تا توانستند به عقب راندندياز ب" ها انقالب"

 يرويکه ن جا آنابد، ي يتنزل م" کردن"به " شدن"که امر انقالب از فعل  اج آن      
دوران ما  يتا به آخر انقالب ي تنها سوژه يا ت متشکل و تودهيمحرکه انقالب از فعال

 يخشونت بورژواز ي نه فقط دامنه... ندينش يانه عقب ميگرا اراده يبه امر) ايپرولتار(
ان چپ ما از يران ما و جريا. شود يوارتر م ز همين امکان سرکوب که بلرد يگ يباال م

چ يست که هيبه احتجاج ن يازين. ات معتبر و متاخر استيبه تجرب ين مدخل، متکيا
 يرويست که نين يقادر به قلع و قمع انقالب ياز قدرت سرکوب بورژواز يا درجه

ک ير تازانش د شيابان متشکل و پيدر کارخانه و خ يونيلياش به شکل م محرکه
 يبند ن صورتيه و نارس از ايشکل اول. ج شده باشنديبس يحزب ي سازمان رزمنده
 جا آن. ر استيپذ مشاهده ۵۷ور يشهر ۱۷داغ بعد از  يدر روزها يانقالب اجتماع

 ي ابان آمد و توان سرکوب و دامنهيخ ياريرها به يکه کارگر نفت پس از بستن ش
 يه حداقل ممکن رساند و ارتش و شهربانب ييم شاه را تا اضمحالل نهايخشونت رژ
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به گوشه  ،باشند و نبودند" ۱۷برادر ما"دان و ساواک را که قرار بود يو گارد جاو
  ....نگ راندير

  
  توهم توطئه

م که يادآور شديارائه شده است و  يمختلف يها تيم از انقالب بهمن روايگفت      
ت را با خود يز از واقعيرچند ناچه يز درصديها ن تين رواين ايتر پا خوردهيحتا ت

و  يت سطحين روايتر يبه توهم توطئه دم دست يبرداشت متک. کنند يحمل م
 ياز صف نان و داخل تاکس. شود يده مياست که همه جا و روز و شب شن يمبتذل
که  يا دهيپاچه ورمال" شناسان جامعه"گران و  ليتحل يده و از سوننيپرب ياهايتا مد

ت ين روايا. ان استکش زحمتقدرت کارگران و  ير و نفيتحق شان تنها رسالت
گان  ل کردهيو تحص" پردازان هينظر"تا  ين اقشار اجتماعيتر يان تحتاتيچنان در م هم

ن يچن ين شگفتينخست. دارد يقرص شان هواداران پروپايا يطلب و حواش سلطنت
دشان تمام شود که خو يدنبال و بلغور م يکسان ين است که از سويا يتيروا

کا و يآمر يانقالب برا ياند و از فردا گرفته يستياليامپر يها اعتبارشان را از قدرت
و  ياند که با دخالت نظام ت شوم مرقوم فرمودهيفدا يره نامه و تقاضايس و غيانگل
خوان تا بوق سگ  که از خروس يدر واقع کسان. ما شود يره منجيم و غيتحر

کا يهاست که از آمر دارند سال" انتقاد"است ين سيو به ا" دکا بريشاه را آمر"نالند  يم
هرچه  ين نعل وارونه زدنينام سرراست چن!! بکنند يخواهند که کار يل ميو اسرائ

ک يران با يا يات اجتماعيتوهم توطئه که در ادب يبار. ستين ياسيت سيباشد فعال
زاد شناخته شده  شکپز" جان ناپلئون ييدا"بر اساس داستان  يونيزيتلو ي مجموعه

                                                 
و » !برادر ارتشي، چرا برادرکشي؟«: ي کارانه اي است به شعارهاي انحرافي و محافظه اشاره -  ۱۷
 »...ارتش برادر ماست«
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ل يش انقالب را به سبيبرد و ر يمرزها م يسره به آن سو کيل انقالب را ياست تعل
ن باور يهم ي هيبر پا!" هاست يسيغلط نکنم کار، کارِ انگل. "دوزد يم ۱۸"گوادالوپ"
ن يا!" حضرت را آوردنديها را خوردند و دخل اعل يسيب انگليز فريها ن ييکايآمر"

" آخوند" يرا به جماعت يدار هيحکومت و دولت سرما يحانه و سطحلو باورِ ساده
دولت  ،بازمانده از دوران مشروطه يها تيروا از خرده يدهد و به تاس يل ميتقل

 يشود که در ماجرا يه نمين قضيداند و البته وارد ا يم" آخوند" يانگلستان را حام
را از دولت انگلستان و  تمام اقتدارش ياصل دولت پهلو يستياليم جهان امپريتقس

حضرت و يحکومت اعل"ت چون ين روايبراساس ا. اخذ کرده بود يسيانگل يکودتا
افته بود و خط ارباب را يجهان ارتقا  ين قدرت برتر نظاميبه پنجم يونيارتش هما

ل البته نکات ين تحليدر ا. يگ ن سادهيبه هم! بش را دادنديجه ترتيدر نت" خواند ينم
فکران  ب روشنيمردم ناآگاه بودند و فر"ن که ياز جمله ا. ر استهم مستت يگريد

ن يو خالصه از ا" ب مسلمانان را خوردنديز فريها ن ستيچپ را خوردند و کمون
شاه بتوان با  ن و مشروط در مورد رضاااط فراويد و با احتيشا. يتشعشعات نظر

. وت زمزمه کردجان را در خل ييان داين هذيل ايک سطر خاطرات چرچياشاره به 
نقل به ."(شا ميم خودمون هم برديخودمون آورده بود: "که نوشته است جا آن

  ) مضمون
توان از تحوالت  يرضا شاه نم يگ د به سرسپردهيترد ياما و حتا با عطف ب      

ران و يا ياسيس يها يبند دوم و آثار آن بر صف ياز جنگ جهان يناش ياجتماع
                                                 

واقع در درياي (گوادلوپ  جزيره در ۱۳۵۷ ي ماهدر د که گوادلوپ اي است به کنفرانس اشاره -  ۱۸
 روزهاي آخرين در ايران بحراني وضعيت بررسي آن اصلي موضوعات از يکي و شد برگزار )کارائيب

 جيمي شرکت و با فرانسه جمهور رئيس دستن ژيسکار والري پيشنهاد به جلسه اين .بود ۵۷ انقالب از پيش
 صدراعظم اشميت هلموت بريتانيا، وزير نخست کاالهان جيمز ا،آمريک متحده اياالت جمهور رئيس کارتر

 .شد برگزار دستن ژيسکار خود و آلمان فدرال جمهوري
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ت و به ين روايان اياگرچه حام. گذشت يبه راحت ۲۰ور يشهر يمنطقه و ماجراها
در ـ کا يآمر يها استير سييل تغيبه دل ـهاست  طلبان مدت طور مشخص سلطنت

خواهان  يطلبان و جمهور خود را به اصالح يبرتر جا ي همه جا و از جمله رسانه
 يستند و شخص آقاين ياسيو قدرت سيت آلترناتيک عبارت در موقعياند و به  داده

ن يقدرت دارد و در مجموع ا يداند و نه ادعا يهم خود را نه شاه م يرضا پهلو
د ين همه اجازه دهيبا ا... رنديگ يل نميجماعت خودشان هم خودشان را جدا تحو

ه پشت آن سر يک اليم و به يکن يتلق يجد يشان را کميت منسوب به اين روايا
  .ميبزن
  
  کارتريزاسيون و حقوق بشر 

م و به نقش يخارج شو" توهم توطئه"م از تار و پود سست يبخواهاگر       
م الجرم يتر بنگر قيدق) گوادالوپ ياعضا(کا و انگلستان و فرانسه يآمر يها دولت

ل اوضاع حاد جهان و يالملل و تحل نيروابط ب يابيگل و گشاد ارز ي د از دروازهيبا
مشهور شده و " ونيزاسيترکار" ياسيست آن چه به ترم سين يشک. ميمنطقه وارد شو

کا نسبت به استبداد يحزب دموکرات آمر يمشخص انتقادات حقوق بشر ي به گونه
ت ينفس حاکم ف اعتمادبهيرود، در تضع يسم حکومت شاه را نشانه ميتاريو توتال
رفت به يپذ يوان را با اکراه به حضور ميسول يشاه که زمان. ر نبوده استيتاث يوقت ب

کا درخواست مالقات و مشاوره ير آمريده بود که خود از سفيسر يصاليچنان است
که شاه با  يکا در زمانيآمر ين است که انتقادات حقوق بشريمساله اما ا. کرد يم

در واقع . سپرد مطرح نشد ياقتدار و سخاوت تمام منتقدان خود را به داغ و درفش م
بحران و شکاف  ي هبلند شد که زمزم يکا زمانيآمر يانتقادات حقوق بشر يصدا

 ۱۹۷۷سمس يم در کريدان يم. شده بود يش علنيدر بطن حکومت شاه کم و ب
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جمهور  معناي حضور رئيس. ي اعليحضرت زد جيمي کارتر به ايران آمد و پياله به پياله
گي و  دانيم حتا در روزان وازده کما اين که مي. آمريکا در تهران حمايت از شاه بود

هاي شاه  به ژنرال ۲۰و هويزر ۱۹برژينسکي از طريق ساليوان ،يممنجر به فروپاشي رژ
به يک مفهوم کارتريزاسيون در زماني خاص و با اين هدف . پيشنهاد مقاومت داده بود

. گي کند مطرح شد که حکومت و دولت شاه بتواند تمام بورژوازي ايران را نماينده
و ملي مذهبي شاه از جمله  ي از منتقدان ليبرالا هاي گسترده اين بورژوازي بخش

ها که  همان. گرفت ي اسالميون را فرامي هاي ميانه نهضت آزادي و جبهه ملي و بخش
خواستند به سلطنت اکتفا کند و به قانون اساسي مشروطه پادشاهي  از اعليحضرت مي

مانند شاهان هلند و دانمارک و انگلستان عمل فرمايد و کار و بار دولت را به ايشان 
. از سوي ديگر کارتريزاسيون معلول يک سري شرايط اجتماعي ويژه هم بود. دوانه

شدن  به عبارت ديگر حمايت امپرياليسم از حقوق بشر زماني به يکي از عوامل باز
  . فضاي سياسي کشور منتهي شد که جامعه به جنبش درآمده بود

ي  مانده عقبهاي مذهبي و ايدئولوژيک و  عربستان و انواع و اقسام دولت      
روند و از سوي ديگر  ي بشر به شمار مي داري از يک سو نماد نقض حقوق اوليه سرمايه

ها انواع و اقسام کارترها و  در تمام اين دهه. از متحدان اصلي آمريکا هم هستند
اند و خبري هم از اعتراض به نقض حقوق بشر  اند و رفته ها و اوباماها آمده کلينتون
يت اسراييل بماند در جاي خود که به تنهايي نماد نقض حقوق بشر و حاال حکا. نيست
  .ترين متحد استراتژيک آمريکا در جهان است مهم

                                                 
 آخرين سفير اياالت متحده در ايران - ۱۹
و به دنبال کنفرانس گوادلوپ ۱۳۵۷دي  ۱۴ژنرال رابرت هويزر معاون فرماندهي ناتو که در تاريخ  - ۲۰

 اوضاع از اطالع و بعدي هاي گيري تصميم در را آمريکا دولت تا آمد تهران به محرمانه مأموريتي براي
شود ژنرال هويزر در مدت اقامت خود در ايران عالوه بر ديدار از سران ارتش  گفته مي. کند ياري ايران

 !اهللا بهشتي و ديگر اعضاي شوراي انقالب داشته است هايي نيز با آيت شاهنشاهي، مالقات
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  ارتش ـ نشست گوادالوپ ـ گسست۳
 

 انيجر گان ندهينما با مذاکره و شاه ارشد افسران با يالب و زريهو ژنرال حضور      
 حال در نهيهرآ ارتش و حکومت که بست صورت يزمان ياسالم يمل برتر
 کنار هم آن شاه ييکايآمر ارتش ينابود حال نيدرع. بودند تر بيش ينينش عقب
 يستياليضدامپر و يا توده جنبش کي ضرب ريز هم آن و يشورو گوش

 خارج متحدانش و کايآمر سمياليامپر ياردو از شهيهم يبرا را رانيا توانست يم
" سرخ نياطيش" ميتسل حتملي و بزند مندا خطرناک و نامعلوم يا ندهيآ به و کند
 به يمتک ارتجاع کودتا شکل به و باال از اگرچه و افغانستان در که ژهيو به. سازد
 کتمان هرگز کايآمر رهبران نه و شاه نه. بود شده يشورو پرو احزاب مغلوب غرب

 شاه از ييگو گفت تر کم. است سميکمون فقط و فقط آنان قرمز خط که کردند ينم
 ها ستيکمون را خود ياصل دشمن يحيتلو اي ميمستق که گرفت سراغ توان يم

 ندانسته محق ها ستيکمون کشتن اي و کردن يزندان در را خود و باشد نکرده يمعرف
 يکودتا! نبودند زيست سميکمون شاه ي اندازه به زين کايآمر ارشد رهبران حتا. باشد

 در کايآمر قرمز خط. داد گسترش شدت به را ايفوب نيا يها دامنه افغانستان" سرخ"
 نه ارتش يطيشرا چنان در. بست شکل گونه نيا سبز کمربند به موسوم خط امتداد
 ضرب ريز از دهيچيپ و خاص داتيتمه با و قوا تمام با که بل شد ما" برادر" فقط

 يابي قوام تا که يارتش. شد ديجد دولت ليتحو گنده و سرومر و ختيگر انقالب
 دخل و کند فايا نقش کردستان و صحرا ترکمن در ستيبا يم ديجد يروين

 .اورديب را" طلبان هيتجز" و ها ستيکمون
 ساخت علت به شاه ارتش که است نيا مساله يگ وابسته مانند يمباحث از گذشته      
 خود که که شد يفرماندهان دستور ميتسل يراحت به ييکايآمر سره کي بافت و
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 که ستين مفهوم نيا به يا نکته نيچن. بودند شده زريهو ژنرال وردست ميتسل تر شيپ
 دستور از مردم به وستنيپ در سربازان ژهيو به و يانيم افسران از اعم ارتش ي بدنه

 اواخر از سربازان فرار که است نيا مساله. هرگز. کردند يرويپ خود هان فرمانده
 زين همافران و ييهوا يروين دثحوا که چنان ـ مجموع در و بود شده آغاز ۵۷ آبان
 در. بود رفته رونيب شاه به وفادار هان فرمانده کنترل از ارتش بدنه ـ داد يگواه

 و سست يها يريگ ميتصم و شاه پنهان و دايپ تزلزل با سو کي از زين باال سطوح
 با ارشد افسران ييسو هم گريد يسو از و قدرت هرم يگ آشفته و متناقض

 جنگ کي وقوع و مردم تعرض برابر در مقاومت امکان کايآمر يها يگزار استيس
 يحسن ارتش نيتمک به است يکاف ماجرا نيا ريتفس يبرا. بود رممکنيغ يداخل

 که چنان. ميشو خم يمرس محمد انيجر عروج و نيالمسلم اخوان برابر در مبارک
 هان ندهفرما. بود ييکايآمر کاست و کم يب مبارک و شاه ارتش بافت است دانسته

 هم حضرتياعل ي جقه به دوست شاه قلدر افسر آن قول به اگر حتا ـ ها ارتش نيا
 باال شانه ارباب ي اراده برابر در توانستند ينم ـ بودند خورده يوفادار سوگند

 دفتر و ستيسنتر جناح ميتسل مصر ارتش خاص ي برهه کي از عبور يبرا. ندازنديب
 و ستين ما يآزاد نهضت انيجر به شباهت يب که شد نيالمسلم اخوان ياسيس

. شود يم يتداع اردوغان" ي توسعه و عدالت" حزب با هيترک در اش مشابه شيگرا
 رانيا مغلوب انقالب و مصر ناتمام انقالب انيجر در نگارنده زعم به و اعتبار نيا به
 و بازرگان نقش شيب و کم يطنطاو و يمرس محمد ،ياسيس قدرت انتقال متن در و

 ارتش ساختار و شد مهار زين مصر انقالب که بود بيترت نيبد. کردند فايا را ين قره
 رونيب ژنرال کي تن از فورمياون تواند يم نکيا که ماند محفوظ چنان يضدانقالب

" کيدموکرات" ي جنبه يسيس ژنرال يکودتا به کيپلوماتيد شلوار و کت با و بکشد
 وجود با! اما است يگريد جنس از هيسور و عراق در داستان نيا تيروا. کند اعطا



۱۸ 

 کرنش و آلمان و فرانسه سمت به رفتن مشخص طور به و صدام غرب به چرخش
 نيواپس تا باال و يانيم سطوح در صدام ارتش که است نيا تيواقع کايآمر برابر در

 چندان. بود صدام به وفادار کماکان يينها اضمحالل و يفروپاش از شيپ روزان
. کرد منحل زين را ارتش صدام دولت شکستن درهم از بعد کايآمر که ستين هودهيب

 دفاع. است شده ساخته آن يبرا قايدق که کند يم يباز را ينقش ارتش اما هيسور در
 برابر در هيسور ارتش تيسبع بر عالوه. است کي و صفر که يميرژ تيکل از

 زمان در معترض دممر يجمع دسته يکشتارها شکل به که ـ يمردم يها اعتراض
 ساختار که است نيا يگ ساده به مساله ـ است نموده رخ خلف فرزند و اسد حافظ
 و انواع تعرض مقابل در است توانسته ييکايرآمريغ تيماه سبب به هيسور ارتش
 ديکن تصور. کند مقاومت جانانه ونيسياپوز به موسوم حشرات و جانورها اقسام
 ارتش مورد در طلبان سلطنت يمدعا" (جهان مپنج" ارتش اگر هيسور ارتش يجا
 نيالعابد نيز( تونس دولت و ارتش وضع! بود پوسانده کفن هفت تاکنون بود) شاه
 نقطه تر روشن عبارت به. بود مانسته مبارک و شاه ارتش اوضاع به زين) يعل بن
 و ارتش مشخص طور به و دولت سرکوب ساختار که جاست نيا بحث يديکل
. کند نقش يفايا" باال از يزن چانه" به موسوم تحوالت در تواند يم ياسيس سيپل
 نييپا اگر. باشد شلوغ هم" نييپا" که بود تواند يواقع يزمان ينقش نيچن که رميگ

 يواقع تشکل بر يمبتن يده سازمان کي به يمتک نييپا يشلوغ اگر نباشد، شلوغ
 و متنفذ و گسترده و متنوع و مختلف يها بخش از مرکب يا توده و يسراسر
 نباشد، متحزب و رزمنده و يانقالب و يصنعت و آگاه کارگران متشکل و محبوب

 کسب به معطوف نگاه يجا به آگاه و رو شيپ کارگران نييپا يشلوغ در اگر
 باشند نيا اگر و باشند يکارگر کنترل ي نحوه رامونيپ بحث مشغول ياسيس قدرت

 چانه بيج به نييپا از فشار از يناش سود تمام گاه آن شوند جمع هم با نباشندها و
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 به ۲۲يرورت و ۲۱هابرماس که است يا نکته نيا. رفت خواهد باال از يزن
 يتزها. اند آموخته متوسط ي طبقه به يمتک يها"انقالب" يوطن" يها نيسيتئور"

 رها مکتوم را ها حوزه نيا" بود ها يسيانگل کارِ کار" و" توطئه توهم" به يمتک
 به سمياليامپر نعمات بر لهي گفته شيپ يتزها هواخواهان و طلبان سلطنت. کند يم

 خنک شان دل تا دهند يم فحش) گوادالوپ ياعضا( فرانسه و سيانگل و کايآمر
 !فقط. شود

 
 !وهن يک ي جرقه

 که ستين بد آمد انيم به طلب سلطنت" دوستان" از يمجدد ريخ ذکر که حال      
. شود ادي انقالب نِينخست جرقه ميبگو تر به اي محرکه يروين به انآن ي وارونه نگاه از
 که چندان اند داشته يگرم دست زين گرا اسالم کارشناسان ل،يتحل نيا ي هيحاش در
 را خود امتنان مراتب ديبا الجرم بگذارند مبرم يامضا ليتعل نيا ريز اگر گفت ديبا
 چيه که نيا از مستقل. کنند ماعال آنان سابق ي پدرخوانده و طلبان سلطنت از

 ها انقالب نيا و رديگ ينم شکل دهيا و هينظر و مقاله با انقالب و جنبش از يا درجه
 ضمن و برند يم ها دهيا به دست يطبقات ي محرکه يروين و ضرورت بنابر که هستند

 که شود يم ليتبد يماد قهر به يزمان هينظر" که يواقع ي مقوله نيا بر ديتاک
 نيا به اشاره و") هگل حق فلسفه نقد" مضمون به نقل" (باشد ها توده ي ندهريفراگ

 که کنم يم اشاره يتيروا به.... ستين هينظر نقد ميپارادا در اساسا مساله که موضوع
 محدود نازل و موهن يادداشتي به را انقالب شروع ليدل و ماخذ حتا و زمان

                                                 
وي . پردازان مکتب فرانکفورت ن هابرماس ـ فيلسوف سوسياليست آلماني و از نظريهيورگ - ۲۱

 .سفري به ايران داشت ۱۳۸۱در سال 
 .سفري به ايران داشت ۱۳۸۴وي در سال . ريچارد رورتي ـ فيلسوف تحليلي و پراگماتيست آمريکايي - ۲۲
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 تنزل اطالعات روزنامه در يادداشتي نشر و چاپ به انقالب مبدا هيپا نيا بر. کند يم
 احمد مستعار نام به که ادداشتي آن ي سندهينو يواقع تيهو هنوز. ابدي يم

 تيمسوول گاه چيه زين ونيهما وشيدار و است امدهين دانسته شد منتشر مطلق يديرش
 يد ۱۷( آن انتشار يپ در که است نيا تيواقع اما. نگرفت عهده به را آن نگارش
 و زدند دست شاه هيعل تعرض و اعتراض سلسله کي به قم شهر انيروحان )۱۳۵۶
 کي به آنان چهلم و هفت مراسم در بعدها که ها کشته نيا. شدند کشته زين يا عده
 يا مرتبه در را يضدحکومت اميق ي طهيح شدند ليتبد ضدحکومت ياعتراض دور
 کي اگر که است نيا ساده سوال يراست به و. نشاند يم ادداشتي آن از فراتر

 وجود با چرا شود منجر انقالب به تواند يم يمذهب رهبر کي هيعل موهن ادداشتي
 بندد؟ ينم شکل يانقالب چيه آن از تندتر و مشابه ي مقاله و ادداشتي ها ده روزانه

 و متن و کاتوريکار کي که ارتباطات و اطالعات گسترش ي زمانه در هم آن
 که است انهيناش قدر همان ليتحل نيا. شود يم ريگ جهان برق سرعت به ريتصو

 عيفج يخودسوز يشمال يقايآفر ياجتماع يها جنبش منشا که شود گفته المثل يف
 .است بوده فروش دست يجو دانش کي

 
 گوادالوپ نشست

 کنفرانس دهم نشان خواهم يم بخش دو نيا يبند جمع منظور به و جا اين در      
 نيا در يستياليامپر قدرت سه سران اگر حتا و رفتنگ شکل خال در گوادالوپ
 ينيع خاص طيشرا معلول گوادالوپ هم باز باشند دهيرس شاه خروج به کنفرانس

 خيتار از کنفرانس. زنم يم هيتک يشمس ميتقو به نگار عيوقا نييتب يبرا. است بوده
. بود تادهاف راه انقالب قطار اما آن از شيپ. داشت انيجر ۱۳۵۷ ماه يد ۱۷ تا ۱۱

 و شده ساقط يازهار ارتشبد ينظام ي نهيکاب کنفرانس از شيپ روز کي. شتابان
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 به کشور يديتول و يخدمات و يصنعت مراکز کل. بود شده ريوز نخست اريبخت
 از نقل به. بود کشور از خروج درصدد نهيهرآ شاه. بود درآمده اعتصاب حالت

 از شيپ ها مدت است، شده منتشر يگ تازه به که ينيام ـ شاه يتلفن ي مکالمه کي
 ۸ حال نيا با. بود شده مستاصل و داده دست از را اوضاع کنترل شاه ماجراها نيا

) ۱۳۵۷ ماه يد ۲۵. (گرفت کشور ترک به ميتصم شاه که بود کنفرانس از بعد روز
 يا تهيکم يکارگر اعتصابات کنترل منظور به و شاه خروج از پس روز ۵ قايدق

 عبارت تهيکم نيا ياعضا. بود شده ليتشک" اعتصابات يهماهنگ" عنوان تحت
 انيجر توافق بعد به جا اين از. يرفسنجان و باهنر فر، نيمع ،يسحاب بازرگان، از بودند

. داستيپ وضوح به سبز کمربند مواضع ميتحک يراستا در غرب با ياسالم يمل
 و تهران ماه آذر ۱۹ و ۱۸ خيتار در گوادالوپ کنفرانس از شيپ ماه کي بايتقر

 تظاهرات نيا از. کردند ثبت را يابانيخ تظاهرات نيتر ميعظ بزرگ يشهرها
 با يمذهب يمل انيجر انيم نانوشته توافق ينوع عنوان به زيآم مسالمت و سابقه يب

 شاهد که است شبان و روزان نيهم در قايدق. است شده ادي يحکومت حاکم گفتمان
 ها روزنامه ماجرا نيا از شيپ. ميهست سربازان فرار و شارت ي بدنه برداشتن شکاف
 نفت کارگران اعتصاب آن از پس روز ده و) مهرماه ۱۹. (بودند کرده اعتصاب

 که آمد در شاه يصدا آبان ۱۴ روز. بود فراگرفته را عيتوز و ديتول يها بخش تمام
 از التماس با که ييصدا بعد روز اما! است" دهيشن را مردم انقالب يصدا" گفت يم

 تشکيل دستور داد مي اصالحات ي وعده و گفت مي سخن مردم انقالب صداي شنيدن
 راحتي به گيجي و سردرگمي و تناقض همين از. کرد صادر را نظامي حکومت

 اين به جا همين از و. داد نشان را رژيم گي گسيخته هم از و گي درمانده عمق توان مي
 اين اسناد. نبود گوادالوپ ي اراده از ناشي شاه تحکوم فروپاشي که رسيد بندي جمع
 خواه دل يحتمل تحليلِ به ربطي و است تاريخ و فاکت اثباتي و آگاه گواه بندي جمع
  ....ندارد شما و من
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  !ايدئولوژيک روايت ـ۴
 

 درآمد
 يها نهيزم و ليدال يستيچ و يبند شکل نديفرا از کيدئولوژيا تيروا      
 يها تيروا ليتعل در حال هر به اما ستين يا تازه بحث رچهاگ انقالب يبند شکل

 چپ از ييها تيروا در ييها ليتحل نيچن. دارد يگاهيجا بهمن انقالب از گوناگون
 جنبش متن از را سمياليسوس که يکسان. شود يم دهيد گاه يب و گاه زين کيدئولوژيا

 شيگرا و دهند يم ليتقل محافل و ها سازمان محدود ي طهيح به يکارگر يجار
 جهينت نيا به البد کنند يم يبند آب کيتئور حزب و يتئور يبرمبنا را خود

 ينظر يمبان به مردم تعلقات خاطر به فرانسه ييبورژوا انقالب که رسند يم
 کيتئور يها يابيارز سبب به زين اکتبر انقالب يروزيپ و گرفت شکل يبورژواز
 و يستياليسوس انقالبِ ي محرکه يروين ايگو. شد محقق انکش زحمت و کارگران

 يمبان که شود يم انقالب دانيم وارد خاطر نيا به کارگر طبقه مشخص طور به
 وجود که رميگ. ستين نيچن. است فراگرفته خوب را يمارکس سمياليسوس ينظر
 در آمده گرد و ستيکمون حزب در متشکل ستياليسوس آگاه کارگران فعال
 يستياليسوس انقالب هر ملزومات از يکارگر يشوراها و ها هياتحاد و کاهايسند
 به يامر نيچن اما است يانقالب يتئور ازمندين يانقالب حزب که ستين يشک. است
 احزاب که قدر همان. ستين ها انقالب آن تبع به و احزاب بودن کيتئور مفهوم

 هر يسمارک يابيارز و هستند يطبقات ها انقالب زين شکل همان به هستند ياسيس
 تا اگر. است انقالب آن در ليدخ محرکه يروين و طبقات يبررس به موکول يانقالب

 تيروا کي نقد وارد مدخل نيا از ميتوان يم ميباش کرده يط راه هم را ستگاهيا نيا
 .ميشو ۵۷ بهمن انقالب از گريد
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 بود؟ اسالمي انقالب
 را صدر يبن يآقا مشهور ي روزنامه يعبارت هر از شيب" ياسالم انقالب" عنوان     
 منتشر ـ سيپار در البد ـ هنوز روزنامه نيا که دانم ينم. کند يم يتداع ميبرا
 طور همان نه؟ اي کند يم دنبال را شانيا اقتدار دوران اقيس و سبک همان و شود يم

 البته و يطالقان اهللا تيآ و صدر اهللا تيآ مباحث تبع به ـ صدر يبن يآقا دانم ينم که
 فيتکل و کند يم دفاع" يديتوح ي طبقه يب اقتصاد" از هم هنوز ـ ۲۳ياصفهان" اداست"

 نام که است نيا مسلم قدر باشد چه هر نه؟ اي است کرده روشن تيمالک با را خود
 يها براليل از يبخش انقالب تيماه از ليتحل در که است نکته نيا ديمو رسانه آن
 متن در گريد عبارت به. است تراز هم ـ محکوم و حاکم ـ انيروحان انيجر با ما
 حزب در گردشده اي و برآمده يها انيجر ۵۷ بهمن انقالب از کيدئولوژيا ليتعل

 مقابل در يکيزيف برخورد و حذف تا که ـ خود براليل مخالفان با ياسالم يجمهور
 يمل جبهه و يآزاد نهضت يها براليل اعتبار نيا به. هستند سو هم ـ بستند صف هم
 که مختلف يها شيگرا نيا. اند گفته سخن يمشابه شيب و کم تيروا از زين
 و تسامح" از که يقرائت هر وجود با شوند، ريتعب ياسالم يمل انيجر به توانند يم

 ۲۴ينينائ يقيتلف مکتب به يکينزد اي يدور درجه هر وجود با و باشند داشته" تساهل

                                                 
انان حسينيه ارشاد در باب مسايل با تحصيالت حوزوي و يکي از سخنر ۱۳۱۴رضا اصفهاني متولد  -  ۲۳

پردازان اقتصاد  اهللا مطهري از نظريه اهللا بهشتي و آيت اصفهاني در کنار محمدباقر صدر و آيت. شرعي
 .اسالمي است که در اين زمينه تاليفاتي دارد

ر عصر فقيه د قائلين به واليت نخستين از وي را. ميرزاحسين نائيني ـ از مراجع تقليد شيعه در نجف -  ۲۴
. است گفته سخن اسالمي دولت در اساسي قانون وجود لزوم از صراحت به که اند غيبت دانسته

در دفاع از  خورشيدي ۱۲۸۸ فروردين در را آن که است "الملة تنزيه و االمة تنبيه"ترين اثر نائيني  معروف
 .است هنوشت نوري، اهللا فضل شيخ ي نوشته »مشروعه مشروطه« کتاب مقابل مشروطه و در



۲۴ 

 مشترک مولفه دو در آرنت و الک و هابز به ارادت اي تنفر زانيم هر و ۲۵پوپر ـ
  : هستند

 ـ و هستند اي ـ بودند مسلمان رانيا مردم تياکثر چون بود ياسالم انقالب. الف      
 .بودند ياسالم نيقوان يبرقرار خواهان

 .شد ياسالم اي بود ياسالم انقالب، غالب يرهبر چون بود ياسالم انقالب. ب      

 ده وميوال شبانه انقالب، وحشت از که يکسان همه و طلبان سلطنت که آن شگفت و
 ها انيجر نيا. هستند پوشان هم ياسالم يمل انيجر با يتيروا نيچن در اندازند يم باال
 خراب اوضاع بر ديتاک با رفته هيحاش به طلبان اصالح از يتوجه قابل بخش راه هم به

 که زنند يم جار نيچن حاکم يفرهنگ و ياسيس استبداد به استناد و مردم ياقتصاد
 به نشدن مبتال يبرا و ميشد دچار وضع نيا به جهينت در بود ياسالم انقالب چون

  ! ميبگذر انقالب" شر" از اساسا که است تر به اوضاع نيا
 هر اي و يستياليامپر يکودتا اي است اصالحات اي ها شيگرا نيا کل ويآلترنات      
 و کند ليتسه را" زمينوسکوالر" و" يدموکراس" هب گذار دوران که يرانقالبيغ اقدام
 از مانيپش" چپ" انيم در ديبا را ها شيگرا نيا گريد متحد. باشد باال از هم حتما

 انيفدائ انيجر مشخص طور ـ به ارتدوکس سميمارکس ديجد منتقدان و انقالب
 در. گرفت ـ سراغ اند شده جمع" چپ وحدت" چتر ريز که ييها فيط و تياکثر
 رديگ يم انقالب" خشونت" برابر در را دماغش شده دموکرات" چپ" نيا که يلحا
 مردم به اليو فالن از که ميدار يانتظار چه يزدي ميابراه دکتر يآقا شيگرا از

 ارانهي يروحان دولت از" که کنند يم مرحمت غاميپ هيجواد و آباد يخان و شوش
 نقد در بازرگان مهندس که ميبگذر هم يخيتار برداشت نيا از و!" رندينگ

                                                 
ترين  کارل پوپر فيلسوف و اقتصاددان اتريشي ـ انگليسي و مدافع سرسخت ليبراليسم که معرف - ۲۵

 .است" جامعه باز و دشمنان آن"کتابش 



۲۵ 

 اما!" آمد ليس اما ميخواست يم باران ما" بود گفته" حاکم انيروحان يها يانحصارطلب"
" براليل" طلبان اصالح و ها براليل که است نيا يتيروا نيچن جالب و کيبار ي نکته
 بدهکار خود کيکالس يها سنت به يخيتار بزرگ يخواه معذرت کي شده

 با اگر تر شفاف عبارت به. هستم خبر يب يندامت نيچن اعالم زا هنوز من و شوند يم
) يازهار دولت( ينظام حکومت بست بن يروزها به انقالب از ليتحل نيا

 پشت البته. ستنديا يم اريبخت شاپور کنار در نانهيگ شرم ها براليل آنگاه ميبازگرد
 ي شده" اهگ دانش استاد و مهندس و دکتر" افراد يبند صف نيا در و. شانيا

ـ "۲۷نيموحد" و" ۲۶ابوذر" يها گروه سابق ياعضا و انقالب منتقد طلبان اصالح
 تر نييپا درجه کي به ـ" ياسالم انقالب نيمجاهد سازمان" ي دهنده شکل عناصر
 مداحان به ونينيماس بودن" ۲۸پاک سلمان" از هاست مدت که چرا. کنند يم سقوط
 و وسپا يگاز موتور از اندازه همان به البته و اند کرده تنزل يجهان بانک بارگاه
 تورنتو و هيفرمان يها کاخ و يمازرات يارديليم يها لياتوموب به آباد يخان يها خانه
 دولت نقد به مجاز خواهند يم باران انقالب يجا به که يکسان يبار. اند افتهي ارتقا
  .ستندين اريبخت

 م،يندازيجا ب ۵۷ جيرا ي سکه کي با ار بحث يدوزار ميبخواه اگر شکل هر به      
 قرائت( گريد طرف و ريش شود يم) حاکم قرائت( ماجرا نيا طرف کي الحال يف

                                                 
آموز دبيرستاني در نهاوند تشکيل شد که  از چند تن دانش ۱۳۵۱اين گروه در سال گروه ابوذر ـ  - ۲۶

بعد از چند عمليات  ۱۳۵۲اعضاي اين گروه در تيرماه . تيه بودندتر تحت تاثير انجمن ضد بهائيت حج بيش
 .شوند شش تن از اعضاي آن اعدام مي ۱۳۵۲بهمن  ۳۰مسلحانه دستگير و در 

تشکيل شده  ۱۳۴۹ـ  ۱۳۵۰هاي  يان اهواز بين سالجو جوانان و دانشجمعي از گروه از اين گروه موحدين  - ۲۷
 .هدف انجمن ترويج اسالم از طريق اقدامات فرهنگي بود. گروه بوداز اعضاي همين الهدي  حسين علم. بود
استاد علي شريعتي  و فرانسوي شناس اسالم ماسينيون لويي ي نوشته است کتابي ـ عنوان پاک سلمان - ۲۸

 .شريعتي به فارسي ترجمه کرده است علي اين کتاب را. درباره سلمان فارسي



۲۶ 

 ياسالم انيراو از يگريد جناح خط اي ريش نيا يانيم وجه. خط شود يم) براليل
 يغرب ۲۹يها ستينئوکنسروات با ينيمتع شکل به حاال که هستند ۵۷ انقالب بودن

 انقالب" ستاد" پردازان هينظر" تا پاسداران سپاه هياول گذاران انيبن زا. پلکند يم
 يالله حزب سابقا سازان لميف تا يتيامن ياطالعات ارشد رانيمد از ،"يفرهنگ

. استيگو اريبس ها شيگرا نيا يمذهب و يفرهنگ ياسيس بيترک).... مخملباف(
 دست در دست وريدک و بازرگان و يگنج و سروش و يمهاجران با( ۳۰لندن جرس

 حاال که - سازگارا يو آقا بوش دنتيپرز" ي کتابخانه کنار در) نگهدار فرخ جناب
 کي ـ است افزوده خود جمع به هم را يکارگر جنبش" متخصص و فعال" کي

 ـ مانند يوسازيآلترنات مشهور يها نشست در که هست هم گسترده ياسيس ائتالف
" ستيکمون خشن ونيانقالب" قتل مباح حکم نوناک هم ـ از ۳۱پالمه اوالف کنفرانس

 و ياسيس معنادار يها نشيچ نيهم ليدل به قايدق و. است کرده صادر را
                                                 

کاران معتقد به اقتصاد بازار آزاد همراه با دخالت محدود  اگر محافظهکار،  نئوکنسرواتيست ـ نومحافظه - ۲۹
هارترين شکل (ها طرفداران سرسخت نئوليبراليسم  کاران يا نئوکنسرواتيست دولت بودن، نومحافظه

جرج بوش و مارگرت تاچر نمايندگان نئوکنسرواتيسم غربي بودند و فوکوياما يکي . هستند) داري سرمايه
 .ي همگي آنان ضديت با کمونيسم است ها است که مشخصه ازان آنپرد از نظريه

 اعضايش که گرفت شکل لندن در ۸۸ خيزش محفلي که پس از". جنبش راه سبز"جرس ـ مخفف  -  ۳۰
 نفره پنج جمع اين از گنجي اکبر بعدها .گنجي و بازرگان و کديور و سروش و مهاجراني از بودند عبارت
 تداعي جماعت اين با که است لندني منظور "جرس لندن" .داد رخ نگهدارف به را خود جاي و شد جدا
 )توضيح نويسنده( .شود مي
، ۲۰۱۲در فوريه سال  "اتحاد براي دموکراسي در ايران"کنفرانس با عنوان کنفرانس اوالف پالمه ـ اين  - ۳۱
 در. شد برگزارهاي بسته به صورت محرمانه و پشت دراستکهلم  المللي اولوف پالمه در سوي مرکز بين از

که برخي از منتقدين جمهوري اسالمي در آن شرکت داشتند، اعتراضات و اين کنفرانس مخالفت با 
ي حاضر دراين کنفرانس عبارت بودند  برخي از عناصر شناخته شده. هاي مختلفي شکل گرفت تظاهرات

 فاطمه بهنود، مسعود باطبي، احمد افشاري، علي علمداري، کاظم ،سازگارا محسن آهي، شهريار: از
 .عبداله مهتدي ،زاده نوري عليرضا مخملباف، محسن کار، مهرانگيز جو، حقيت



۲۷ 

 تياهم به مجموعه نيا نخست بخش در که است معنادارتر يها يوسازيآلترنات
  .کردم ديتاک کشور ياسيس ي ندهيآ يبند صف در بهمن انقالب از تيروا يستيچ
" ونيسياپوز" در نشسته يها شيگرا نيا افتراق و اشتراک هوج گريد يسو از

 در. است شيفرما خرده چند حامل يمدن و" باز ي جامعه" هواخواه و طلب صلح
 و" آزاد بازار" طرفدار فيط نيا ي همه شيب و کم ياسيس اقتصاد مهم عرصه

 يدموکراس از" دوستان" نيا يحکومت شکل نظر از. هستند" مقدس تيمالک"
 دولت و تيحاکم انيم ياختالف چيه حوزه دو نيا در. کنند يم تيحما يمانپارل
 نگهبان يشورا ياستصواب نظارت که است يکاف تنها. ستين منتقدانش با يکنون

 و مشارکت گان ندهينما المثل يف که شود گشاد چنان داهايکاند فيق و شود حذف
 راه مجلس به هم ـ يسعد شعله قاسم دکتر مثال ـ ها"مستقل" کنار در يمذهب يمل
 گذار گام نينخست که يحرکت نيچن! ششم و اول مجلس قيتلف هيشب يزيچ. ابندي

 اندازه به را ۳۲بخش گنج يآقا قطع طور به هست زين يدموکراس به زيآم مسالمت
 که دارد وجود" کيکوچ" اشکال کي فقط. کرد خواهد يراض يمهاجران" استاد"

 شاه ميرژ در. است ناقابل. يفرد يها يادآز. شد خواهد حل البته هم آن
 و کرد ديتحد را آن" ياسالم انقالب" و بود مجاز يفرهنگ و يفرد يها يآزاد
 و يفرد يها يآزاد ديتحد به که است انقالب بودن ياسالم نيا واقع در. زد نيزم

 تيروا نيا ما خط اي ريش ياسيس يباز در اگر. است دهيمجاان "نو شکوفه" بستن
 دهيکش ريشمش حکومت سود به که است يهمان ريش تيروا شک يب باشد خط رياخ

 را شاه دوران" يفرهنگ فساد" که است انقالب ياسالم يها ارزش نيا يعني. است
 يها اختالف خرده جز به ها تيروا نيا که ميبگو خواهم يم. است کرده تخته

  .هستند اميپ کي حامل ياسيس اقتصاد عرصه نيتر ياتيح در تياهم يب

                                                 
 .خواهان گذاران و مسئولين اتحاد جمهوري بخش ـ از بنيان دکتر اميرحسين گنج - ۳۲



۲۸ 

 در الجمله يف که پرداخت يمهم اريبس نکات به ديبا البته بخش نيا نييتب در      
  :که ليقب نيا از يمقوالت. ستين مقاالت نيا چارچوب

 و شد راه هم ها توده يانقالب جنبش با يخيتار چه از يمل و ياسالم انيجر       
 گونه هچ و آمد يخيارت چه از و يريتاخ چه با گرفت، دست به را آن يرهبر
 انقالب اوج در مثال ـ انيجر نيا ي شده اعالم و مشخص ي برنامه ،شد دار پرچم

 مشخص ي برنامه چيه فوق انيجر که مهم نيا بر ديتاک با بود؟ چه ـ )بهمن تا مهر(
 رفاه يقلمرو دو در کش زحمت مردم ياساس مطالبات نداشت، يا شده اعالم و

 چه تا انيجر نيا و بود استوار ييها هيپا چه بر کيوکراتدم يها يآزاد و ياقتصاد
 نيا ي انهيمداراجو اميپ کرد؟ يم يگ ندهينما را مطالبات و منافع نيا کجا تا و حد
 در فرانسه و آلمان و سيانگل و کايآمر سران به زاده قطب زبان از ـ انيجر

" تيمشروع" و ذنفو شيافزا به کجا ـ تا غرب به نفت صادرات نيتضم و گوادالوپ
 ...و زد دامن انيجر نيا يالملل نيب

 انيجر تيروا يگ ساده به رديبگ قرار يواقع يابيارز مورد فاکت به استناد با اگر      
 که کنم اضافه نرفته ادمي تا هم را نکته نيا و. کرد خواهد بالوجه را ياسالم يمل

 بهشت در يسالما يمل شيگرا رهبر يدهايوع و وعده نيآخر به مراجعه حتا
 برنامه نيهم البته و داند يم" برنامه" را آن فوق انيجر ـ که) بهمن ۱۲( تهران يزهرا
 جا آن. ستين ياسالم استيس و اقتصاد بر يمبن يـ خبر است سپرده انينس به زين را

 ايدن دو کردن آباد و مردم يبرا مسکن ساختن و برق و آب کردن گانيرا از سخن
 مولفه نيا فهم. البته است رفته يفرهنگ ليمسا خصوص در زين يسخنان. شده مطرح

 اصالحات شروع ،يشمال ي هيهمسا در ياجتماع نيتام ميعظ ي شبکه وجود با که
 در عراق؛ در مشابه وضع افغانستان، در ها يپروشورو يکودتا متعاقب يمترق نسبتا
 يها تصاباع ابان،يخ و کارخانه در يا توده کاليراد جنبش کي حضور کنار



۲۹ 

 کي شيافزا به رو تيمحبوب و نفت صنعت ژهيو به و عيصنا در يکارگر ي گسترده
 يطراح گانيرا ياجتماع خدمات شعار چرا ...جامعه در يانقالب چپ شيگرا
 به چرا که است ساده زين نکته نيا درک که نيا کما. ستين دشوار چندان شود، يم

 کار دستور در کشور ياسيس اقتصاد نويزاسيبرالينئول ديجد يبورژواز تيتثب محض
! است يتصادف و يکلنگ ها استيس نيا نه و بود ياتفاق ها وعده آن نه. رديگ يم قرار
 يربط چيه ۵۷ بهمن انقالب ياصل مطالبات عنوان به يآزاد و مسکن و کار و نان
 عه،يش مسلمان که طور همان. ندارد محکوم و حاکم کيدئولوژيا يها شيگرا به
 کشور کي مردم نيد و مسلک و مرام بودن يوسيکنفوس اي ارتدوکس يحيمس
 يها تيمحدود که رميگ. ندارد انقالب نيا اي آن يطبقات تيماه به يربط چيه

 ينينش خوش نيا تبع به که قدر ـ همان شهر شمال ساکنان يبرا نه هم آن ـ يفرهنگ
 کيدئولوژيا شيگرا کي از ييها رگه تواند يم است، ياسياقتصادس به مرتبط يامر
 حاکم سميپراگمات با تناقض در گاه يب و گاه که يشيگرا. کند يگ ندهينما زين را

 مختلف يها فيط انيم يطبقات درون و يا هيحاش يبلواها به و رديگ يم قرار
  .زند يم دامن تيحاکم

  
  
  
  
  
  
  
 



۳۰ 

  منطقه اوضاع تا مدرنيته ـ سنت ـ از ۵
 

 مدرنيته ـ سنت
 ينظر يمبنا که است يتيروا بهمن انقالب از جيرا يها ليتحل از گريد يکي      
 ـ سنت يها تعارض نقد بر يمبتن و رديگ يم وام وبر ماکس از مفهوم کي به را خود
 هواخواهان رانيا ياسيس مختلف يها فيط انيم در يتيروا نيچن. است تهيمدرن

 تا ديريبگ بانطل اصالح و خواهان يجمهور و طلبان سلطنت از. دارد يپروپا قرص
  ! شده دموکرات ـ يشورو از بعد ـ راياخ يها"چپ"

 زمان در آن بودن يواردات سبب به را رانيا ونيزاسيمدرن ت،يروا نيا شق کي      
 هم هنوز پروژه نيا ليتکم يبرا و داند يم کاره مهين و باال از و ناقص حضرتياعل
 و يقوم تعارضات به هيتک. دکن يم دنبال را مدرن يدار هيسرما انکشاف اي ليتکم
 ياصل تضاد يجا به يا هيحاش يها کشمکش کردن بارز و يتيجنس و يمل و يتيهو

 چپ جناح. است شيگرا نيا يها گاه هيتک از) هيـ سرما کار( يدار هيسرما ي جامعه
 و! کند يم نقد" هيسرما يجنس تيهو" ي هيزاو از هم را يبورژواز ش،يگرا نيا

" ياسيس اقتصاد نقد" از يديجد يها تيروا به که است هيپا نيا بر گمانش
 ي پروژه به شيگرا نيا ي خوانده درس راست فيط. است دهيرس يدار هيسرما

 و فرهنگ يب" مردم سو کي از و دهد يم ريگ حضرتياعل پرشتاب" ونيزاسيمدرن"
 گونه نيا گريد يسو از و داند ينم ونيزاسيمدرن آن قيال را رانيا" نشناس نمک
 يسو از انقالب چون و بود ياسالم بهمن، انقالب چون که کند يم وانمود
 انقالب اهداف جهينت در شد؛ يم يرهبر ييروستا يها چپ و انيمذهب و انيروحان

 در" بزرگ تمدن" اعتبار به که يمدرن يدستاوردها زدن پس جز نبود يزيچ زين
 چپ" از حضرات منظور که ميبگو نرفته ادمي تا و جا نيهم. بود شده حاکم رانيا



۳۱ 

 يروستا از يسلطنت استبداد يخيتار دوران نيتر رهيت در که هستند ييرفقا" ييروستا
 يها آدم حاال و کردند ناامن و تنگ يدار هيسرما بر را تهران يها ابانيخ تا اهکليس

 و" ييروستا" را رفقا آن يگرامش از نامربوط يها قول نقل به لوس استناد با هيفروما
 نيچن گريد نام کايآمر سمياليامپر نعمات به ندادن لهي! خوانند يم" روس پرو پچ"
  ! البته است" ينقد"

" يها يپرداز هينظر" خلوت اطيح در توان يم را تيروا نيا" ينيد روشنفکران"      
 از زيپره و ۳۴شيخو شتنِيخو به بازگشت" ي هينظر" که ييجا. کرد دايپ ۳۳قطب ديس

 ۳۶ديفرد احمد يسو از" ۳۵يگ غربزده" سست يها بحث قالب در" نجس" غربِ
 و آمد يم بازار به احمد آل جالل توسط آن يبازار و انهيناش شکل و شد يم فرموله

! ديرس يم ديبازتول به يعتيشر يعل يشناس اسالم يها درس قالب در ارشاد هينيحس در

                                                 
پدر معنوي  المسلمين و به نوعي از رهبران اخوان" ابراهيم بن قطب بن سيد" اصلي سيد قطب ـ با نام -  ۳۳

سيد قطب معتقد به زبان . پردازان اسالم جهادي بود المسلمين تا داعش ــ و از نظريه بنيادگرايي ــ از اخوان
: او بر اين باور بود. بود  شمشير و دشمن مدرنيسم و مظاهر آن از جمله آزادي فردي در جهان غرب

سرانجام سيد قطب به » .ببرند بسر مخالفان اب جنگ در هميشه بايد آنان که بل نيست، مسلمين براي آرامش«
به همراه شش تن ديگر از  ۱۹۶۶عبدالناصر محاکمه و در سال  اتهام شرکت در کودتا عليه دولت جمال

 .المسلمين اعدام شد اعضاي اخوان
 .اشاره به کتابي از علي شريعتي - ۳۴
 .احمد نام کتابي از جالل آل - ۳۵
ي  آلمان و شيفته ي  ، تحصيل کرده)۱۲۸۹ـ  ۱۳۷۳(وف به احمد فرديد يزدي معر مهيني احمد سيد - ۳۶

فرديد که به شدت . از ابداعات فرديد بود" گي زده غرب"اصطالح . بود) فيلسوف آلماني(مارتين هايدگر 
فرديد داراي افکاري . دانست مي شخصيتي کاريزماتيک و »ايزدي فره« نماد را ضدمارکسيست بود، شاه

وي در زمان رژيم سابق و حکومت . داد قض بود و پيوسته جهت فکري خود را تغيير ميمغشوش و متنا
گي در مجلس شد و بعد از انقالب براي عضويت در مجلس  هتک حزبي رستاخيز کانديداي نمايند

 اردکاني و يوسفعلي داوري مسجدجامعي، رضا الريجاني، احمد شود علي گفته مي!!! خبرگان تالش کرد
 . اند شاگردان وي بوده ميرشکاک از



۳۲ 

 زنان سر از چادر و کند يم يباستان را ياسالم ميتقو شاه يوقت گهيد است معلوم
 جيترو را فجور و فسق و يخور عرق و نو شکوفه کافه و ژوپ ينيم و ديربا يم
 حجاب کشف! البد گهيد خورد يبرم يمذهب و يسنت مردم رتيغ به خب دهد يم

 خيش جسد هنوز که يکشور! ياسالم کشور کي در هم آن! شود ينم ياجبار که
 که يکشور. است زانيآو دار بر الرسکو خواهان مشروطه توسط ينور اهللا فضل
 و بودند کرده امضا زده غرب يها يشلوار و کت را اش ياستعمار يقراردادها تمام
 هيما جان ها نيا. نبود يروحان کي يامضا قراردادها نيا از کدام چيه يپا
 که يوقت گفت ينم ما به استاد البته. بود يعتيشر" استاد" يها"يپرداز هينظر"

 استعمارگر دولت کي با توانستند يم گونه چه نبودند قدرت مصدر در انيروحان
 يامضا به يقرارداد فيظر دکتر يآقا يجا به اگر مثال حاال و کنند امضا قرارداد

 يرفسنجان يآقا يامضا کند؟ يم يفرق چه شود منعقد ييدعا االسالم حجت مثال
 يفرق چه کالم جمهور سيير نژاد ياحمد يآقا يامضا با معمم جمهورِ سيير
 را تهيمدرن ـ سنت يها تيروا از يبخش بودن يسطح تا ميگو يم را نهايا کند؟ يم

 استنادات نيهم با و يگريد منظر از تيروا نيا طلبِ سلطنت جناح. باشم گفته
 ـ يشاهنشاه يارض اصالحات با انيروحان مخالفت. است انقالب ليتعل يراو مشابه
 قم در خرداد ۱۵ اميق آن متعاقب و شد ـ رهنمون ونيزاسيمدرن يسو به را کشور که
 منشا ـ شد گرفته يپ حوزه و بازار ائتالف يسو از مشخص طور به که ـ نيورام و
 و شاه يخراف حتا و يمذهب يها شيگرا خصوص در من. است تيروا نيا

 نيا جالب اما گفت خواهم را ينکات يمذهب ينهادها گسترش به يرسان کمک
 چند طلبان سلطنت با يکنون تيحاکم مورخان يتيروا نيچن نييتب در که جاست
 از. اند شده پخش يا گسترده سطح در تهيمدرن هيعل اميق انيراو. دارند مشترک ضلع
 تا ياسالم انقالب اسناد مرکز در قطور کتاب عنوان هزاران گان سندهينو



۳۳ 

 و شرکا و ۳۸علمداري آقاي سوي به جا آن از و ۳۷همايون داريوش داران ميراث
 بازار که يداخل نئوليبرال نشريات نويسان"مقاله" تا خواه جمهوري متنوع هاي گرايش

  !است يکارگزاران يها روزنامه بستن و باز شان يگرم
 

 !منطقه بحراني اوضاع
 بحران فتيش خصوص در مباحث نيا ياصل بخش در که ينکات بر عالوه      

 گفت، خواهم يانقالب طيشرا يبند شکل و ياسيس بحران کي سمت به ياقتصاد
 از انقالب ليتحل در منطقه ياسيس اوضاع خوردن هم به ريتفس که است نيا تيواقع
 تمام جازيا به ديکوش خواهم بخش نيا در من. است برخوردار يا ژهيو تياهم

 هر يالديم هفتاد  دهه در فاکت يگواه به. کنم باز را تحوالت نيا از ييها سرفصل
 سلسله کي ريدرگ اقمارشان و) نيچ ـ يشورو کا ـيآمر( يجهان درتمندق بلوک سه

 نظام ديبازتول در را خود ريتاث يا جانبه همه نحو به راتييتغ نيا. بودند مهم تحوالت
 يستياليامپر جهان ميتقس نيا از زين رانيا. داد يم نشان جهان مجدد ميتقس و يتيامن

) سميبرالينئول عروج و رفاه دولت بست بن( يهانج اقتصاد بحران ريتاث به. نبود برکنار
 نکته نيا به خواهم يم جا ايندر  اما پرداخت خواهم رانيا پنجاه دهه تحوالت بر

 ستيکمون حزب در آشکار راست به شيگرا کي دهه نيا اواسط از که کنم اشاره
 راست انيجر ۱۹۷٨ سال در. گرفت شکل کايآمر سمت به چرخش و نيچ
 ستميس از نيچ ياسيس اقتصاد و کرد عروج) نگيائوپيـ ش  فنگهواکو شيگرا(

 به وارد و گرفت فاصله ـ يشورو يدولت يدار هيسرما مدل ـ متمرکز يزير برنامه
                                                 

 مقام قائم. طلب سلطنت و ناسيوناليست مدار سياست و نگار روزنامه ـ) ۱۳۰۷ ـ۱۳۸۹( همايون داريوش - ۳۷
 .بود شاه رژيم در جهانگردي و اطالعات وزير هم مدتي و رستاخيز حزب کل دبير

 جمهوري رژيم منتقد و مذهبي ـ ملي لينفعا از کاليفرنيا ايالتي گاه دانش استاد و شناس جامعه علمداري کاظم-۳۸
 !!!شود مي منتشر و چاپ ايران در هايش کتاب البته که پالمه اوالف کنفرانس گان کننده برگزار از و اسالمي



۳۴ 

 دوران ييروستا يها کمون از تيمالک سلب هدفش که شد يرفرم اصطالح
 يروين ديشد استثمار وهيش به يساز يصنعت سمت به يريگ جهت و مائو درخشان

) ۱۹۷٨ دسامبر( ستيکمون حزب ازدهمي کنگره سوم پلنوم از روند نيا. بود کار
 برهه نيا در. شد ليتکم) ۱۹٨۴ اکتبر( ستميب کنگره سوم پلنوم در و شروع

 يها کارگاه رشد هدف با يديتول يقراردادها عقد محور بر ييروستا اصالحات
 اراتياخت. گرفت رارق کار دستور در بزرگ ييروستا يخانوارها جاديا و کوچک

 يشهر ياقتصاد رفرم. شد اعطا ها بنگاه نيا صاحبان و يمحل مقامات به يفراوان
 ،يابيبازار ،يديتول يها بنگاه بر مشتمل ها بنگاه يسودده و يور بهره ارتقا شامل
 و يخارج يبازرگان دستمزدها، ها، متيق ،يمال امور ات،يمال يزير برنامه ع،يتوز

 ياسياقتصادس کي يسو به نيچ اقتصاد فتيش. بود صالحم و مواد ي عرضه
 چارچوب نيا در و برهه نيهم از يستياليامپر رقابت بازار به ورود و يستيتاليکاپ
 اما ستين ريپذ اسيق نيچ وضع با هيترک ياسيس اقتصاد اوضاع گرچه. شد مجا آن

 هيترک. ستا شده مشق زين هيترک اقتصاد در الگوها نيهم شيب و کم که نيا جالب
 بود گذاشته کنار را متمرکز يزير برنامه ۱۹۵۰ دهه در دموکرات حزب قيطر از که
 يدولت سازمان" عنوان تحت يزير برنامه نيا. شد يگريد برهه وارد ۱۹۶۱ سال در

 ميتنظ و هيته سازمان نيا فهيوظ. بود آمده هيترک ياساس قانون در" يزير برنامه
 ياجرا. بود ياقتصاد يها يگزار استيس کنترل و مدت انيم و بلند يها برنامه
 بخش در کرد، يم کار ريوز نخست نظر ريز که سازمان نيا يها يگزار هدف
 جهان در ياقتصاد بحران شروع با همزمان و ۱۹۷۰ سال از. بود يالزام يعموم
 نيا در که نيا جالب اريبس نکته. درآمد تالطم به زين هيترک ياسيس ياقتصاد اوضاع
 يگذار هيسرما و صادرات ارتقا و يخصوص بخش تيتقو) چهارم ي برنامه( مدت
 انقالب با مبحث نيا ارتباط. است شده ياتيعمل عيسر بازده با کاربر يها بخش در



۳۵ 

 شدن غرق علت مشروط رِيتعب کي به که است نيا )گفت خواهم که چنان( رانيا
. بود نجات يکشت نيا به نشدن وارد دهه نيا اواسط ياسيس ياقتصاد بحران در شاه
 به هنگام به نِيتمک با) ۹٨۱۹ -۵٨۱۹( هيترک پنجم ي ساله پنج برنامه يبار
 که چنان. شد محقق وودز برتون ينهادها به ميتسل و يساختار ليتعد يها استيس

 در رقابت معطوف تر کم هيترک ياقتصاد يها برنامه ۱۹٨۰ سال تا است دانسته
 ۵۵ از شيب يبانک نظام از دولت سهم برهه نيا در .دبو يجهان اقتصاد يبازارها
 ترس بدون يبانک نيقوان ديتحد اعتبار به هيترک يتجار يها بانک غالب. بود درصد

 از را سود حداکثر ياقتصاد يداخل امکانات از يانحصار ي استفاده با و رقابت از
 به کشور نيا ورمشه يها بانک که است بعد به برهه نيا از. بردند يم يداخل بازار
 ريمس در يساختار ليتعد ي برنامه. دارند يبرم زيخ يجهان اقتصاد يبازارها متن
 اقتصاد در را هيترک اقتصاد يخارج يبازارها در رقابت ياستراتژ شيافزا
 کاهش و بهره نرخ کنترل حذف برهه نيا در. کرد ادغام غرب يدار هيسرما
 اوراق و سهام بازار توسعه و ييزدا رراتمق و ميمستق ياعتبار يها برنامه ي عمده
  .شد ياتيعمل يخصوص يها بانک گسترش ي گونه به قرضه

 با نگارنده يراه هم معناي به ها مولفه اين طرح که نيست ذکر به الزم      
...." و ملي توليد از دفاع و داخلي صنايع صاحب و عزيز ملي بورژوازي"

 تاريخ خزعبالت اين" وسياليسمس" عنوان تحت جماعتي که چنان. نيست
 تغييري دادن نشان براي مباحث اين طرح. کنند مي بلغور ايران در را منقضي
 را داري سرمايه و است گرفته شکل داري سرمايه توليد ي شيوه در که است
 ياد نئوليبراليسم عنوان تحت آن از ما که است کرده جديدي دوران وارد
 معيوب تصور برخالف ـ نيز داري سرمايه توليد شيوه اين نقد. کنيم مي



۳۶ 

 و کروگمن و ۳۹استيگليتز امثال نقدهاي با مشترکي وجه ـ هيچ لوح ساده جماعتي
 -۱۹۹۰( ششم برنامه متن در ژهيو به و برهه نيا در يبار. ندارد گريد يها نينزيک

 دنگ نِيچ ياقتصاد اوضاع به نعل به نعل هيترک ياقتصاد ينمودارها) ۱۹۹۵
 رشد يدرصد ۷ ديتول رشد برابر در. است مانسته نوشهيپ يليش و نگيائوپيش

 کرده رشد درصد ۱۵ صادرات. است درصد ۱۱ يخصوص بخش يگزار هيسرما
 نباشد افزون درصد ۱۵ از تورم نرخ که بود شده مقرر برنامه نيا در چند هر. است
 پرداخت تراز نبحرا با کشور يخارج برکت با و مندانه سخاوت يها وام ليدل به اما

 .است شده مواجه

 تا نهادم انگشت هيترک و نيچ ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يرو عمدا من      
 از منتزع رانيا ياقتصاد بحران ليتحل بهمن؛ انقالب از خود تيروا ارائه هنگام
 از اگر که دهم نشان خواهم يم گريد عبارت به. نباشد منطقه و يجهان اوضاع
 شاه به ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول نفت يبها شيافزا متعاقب و ٣۵ سال يابتدا
 و مطلوب يستيتاليکاپ پاسخ کي متن در رانيا ياقتصاد بحران بسا يا شد يم کتهيد

 برخواهم موضوع نيا به. بود شده منتقل انقالب جز به گريد يا نقطه به روزآمد
  .گشت

 
 افغانستان کودتاي

 و شدند منحل رانيا" ياسيس حزب" دو ۱٣۵٣ اسفند ۱۱ خيتار در که ميدان يم      
 و دربار و شاه يسرمست دوران ۱٣۵۵ سال تا برهه نيا. شد سيتاس زيرستاخ حزب

 سرکوب قدرت به يمتک و نفت يها پول مني به حضرتياعل. است ساواک

                                                 
 از وي .است ۲۰۰۱ سال در اقتصاد نوبل جايزه برنده و آمريکايي اقتصاددان  استيگليتز يوجين جوزف -  ۳۹

 .باشد المللي پول مي کرد بانک جهاني و صندوق بين و از منتقدين عمل ينزينوک اقتصادي مکتب نمايندگان



۳۷ 

 کشور اوضاع. بود ساخته" امن جزيره" يک و کرده جفت را مخالفان کفش ساواک
 کارتر) ۱٣۵۵( اقتصادي بحران شروع ابتداي در تا داشت ادامه شکل اين به بيش و کم

 و اقتصادي بحران روزافزون فشارِ با سو يک از شاه رژيم. شد آمريکا جمهور رئيس
 براي الزم نفس اعتمادبه از ديگر سوي از و بود مواجه اي توده نارضايتي گسترش
 فشار اين اثر بر. بود بهره بي کشور يسياس فضاي تعديل خواست برابر در مقاومت
 بعد ماه دو. شدند آزاد سياسي زندانيان از گروهي ۵۶٣۱ فروردين در دوگانه

 در. کرد يي تازه دوران وارد را کشور سياسي سپهر پايتخت نشينان حاشيه اعتراضات
 ـ ۴۰ونس( آمريکا خارجي سياست در متفاوت نگرش دو ميان اختالف که شرايطي

 حزب داشت، ادامه خفا در ايران بحران مديريت نحوه پيرامون) ۴۱برژينسکي
 و زد ساز سرنوشت و مهم بسيار کودتاي يک به دست افغانستان خلق دموکراتيک

 نورمحمد رهبري تحت و مشخص طور به که حزب اين. ريخت هم به را منطقه اوضاع
 سلهسل يک سياسي قدرت کسب محض به ـ بود پروشوروي جريان يک کي تره

 هاي آزادي گسترش و گسترده ارضي اصالحات. گرفت پيش در را" چپ" هاي رفرم
 و پرورش و آموزش عميقِ هاي حفره ترميم و زنان حقوق ارتقا و دموکراتيک

 خزيدن منطقه تحوالت در تاثيرگذارتر ها اين از اما. بود جمله اين از درمان و بهداشت
 ۴۲برژنف با کرد مي ادعا اگرچه شاه. بود شوروي بلوک آغوش به افغانستان سريع

                                                 
 اعتقاد ونس .کارتر جمهوري رياست  ي دوره در آمريکا ي   خارجه امور ونس ـ  وزير رابرت سايرس -  ۴۰

 تثبيت براي نبايد ندارد، وجود او بقاي به اميدي ديگر و است تمام اجتماعي لحاظ از شاه کار چون داشت
 .زد کاري هر به ريسک کرد و دست قدرت در او
کارتر که معتقد به حمايت  جيمي ملي امنيت ـ استراتژيست لهستاني و مشاور برژينسکي زبيگنيو - ۴۱

 .نظامي آمريکا از شاه و حفظ سلطنت او بود
. بود ۱۹۸۲ تا ۱۹۶۴ سال از شوروي اتحاد کمونيست حزب مرکزي کميته کل لئونيد برژنف ـ دبير - ۴۲

 .وي بعد از پادگوني به رياست جمهوري رسيد
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 خلق و روحيه که است اين واقعيت اما دارد حسنه روابط ۴۳پادگورني با و است دوست
 پذير آسيب شوروي بلوک برابر در را او اش ضدکمونيستي شدت به سياست و وخو
 سايه از که بل بود خاورميانه کل حاکم ترين ضدکمونيست فقط نه شاه. داد مي نشان
 که شرايطي در و بود گرفته باال اقتصادي بحران حاليکه در. ترسيد مي نيز ها ونيستکم

 در تعلل ترسيم بود، شده سبز شاه گوش کنار" کمونيستي" دولت يک ناگهان
 چنين هم. نيست دشوار چندان شاه ـ رواني سياسي تعادلِ در تزلزل و سازي تصميم
 متن در داد ترجيح آمريکا دولت يشرايط چنان در چرا که مهم اين چيستي ترسيم
. است ساده بسيار بايستد اسالمي ملي جريان کنار محکم و قرص ايران انقالب کنترل
 جمله از( برتر ي رسانه تيحما. شد دوخته اوضاع نيا بستر بر ۴۴سبز کمربند

 انيجر سو کي از. است فهم قابل حيتوض نيهم با زين انيجر نيا از) يس يب يب
 صدور که بود داده اميپ گوادالوپ در گردآمده سران به زاده قطب بانز از ياسالم
 يزيست سميکمون استيس گريد يسو از و کرد خواهد نيتضم را غرب به نفت
 در. کرد يم سد را يراسالميغ ويآلترنات هرگونه يرو شيپ راه متحدانش و کايآمر
 ويآلترنات دو فقط شاه تحکوم از رونيب. نبود يبراليل مطلقا ويآلترنات نيا طيشرا آن

 همان ها براليل دوران! يمذهب راست و يخلق سمياليسوس به ليمتما چپ. بود فعال
  .بود شده يسپر اريبخت شاهپور حضور از شيپ و زمان

  
  
  

                                                 
 .بود ۱۹۶۵ جمهوري شوروي به مدت دوازده سال، از سال رئيسپادگورني نيکالي  - ۴۳
 کارتر ملي امنيت مشاور برژينسکي سوي از سبز کمربند استراتژي سرد، جنگ اوج در ـ سبز کمربند - ۴۴

 تا بود شوروي همسايه کشورهاي در افراطي اسالم از هايي جنبش و ها دولت ايجاد آن از منظور و شد ارائه
 .شود جلوگيري منطقه در شوروي جماهير اتحاد نفوذ و گسترش از وسيله بدين



۳۹ 

  بحران جهاني اقتصاد. ۶
  

  )اختالط طبقاتي! ( درآمد
مختلف با به طرق  يزانيشود عز ين سلسله مقاالت منتشر ميکه ا يمدت يط      

 يو امتناع ينگارنده تماس گرفته و ضمن ابراز لطف و ارائه نکات و نظرات انتقاد
ن نکات در يبخش مهم ا. اند ز مطرح کردهيرا ن ييها خود پرسش يجابيو ا
ش و پس يپ يو طبقات ياسيس يها يبند صف: رامونياست پ يمالحظات ي رندهيبرگ

، مناسبات ياسالم ـ يان مليجر يتت طبقاياز انقالب، کنفرانس گوادالوپ، ماه
و حتا  يدار هيشاسرمايا پي يدار هيسرما(ش از انقالب يران پيحاکم بر ا يديتول
ته، يمدرنـ بحث سنت  يها يانقالب، کاست ي ، مرحله)مستعمره مهيفئودال ن مهين

نما يس يايت دولت موقت، قضايچپ، ماه ي مغفول مانده يها تيف و اولويوظا
ـ  يان مليو مساجد به سود جر ينيمدارس د ياجتماع ي کهرکس، دخالت شب

ها  ياسالم يهژمون شدن مل ييها، چرا انين جريت ايو نقش شاه در تقو ياسالم
ه، ارتش و امکان کودتا، دو جناح مشهور در يطريد فطر قيبخصوص بعد از نماز ع

ن يا که در بخش نخست طور همان... و) ونس ـ يسکيبرژن(کا يآمر ياست خارجيس
مختلف انقالب بهمن  يها جنبه يابيادآور شدم ارزي ـنه از سر تواضع  ـز يمقاالت ن
ت و يروا. است يا دهيم ورزيت يقاتيو تحق يت مستمرِ مطالعاتيازمند فعالين يبه راست

د يمو که بلست ين مهم نيا ي گستره ياز انقالب نه فقط ناف يستياليل سوسيتحل
. چپ کمک کند ياسيس ين استراتژيند به تدوتوا ياست که م يت موضوعياهم

مختلف  يها يها و استراتژ يبند ن صفيل انقالب اکتبر به ايکه تحل طور همان
از آن را در  يا ک اثر رقم زده و شمهين قلم در يصاحب ا چه آن. ده استيمجانا
است  يزيت موضوع چياس با اهميدر ق ـمبالغه  يب ـان نهاده است ين مجال به ميا



۴۰ 

 يار اساسيت وارد مباحث بسيل محدوديگفته بودم که به دل چنين هم. چياز ه تر کم
زان در خصوص ياما با توجه به ابرام چند تن از عز. بعد از انقالب نخواهم شد

کا بعد از يآمر يو امکان کودتا يرانيسم ايبرالينقش دولت موقت و ل يستيچ
دو نکته  يکيفقط به  ـکار باشد در  يانيا جريک با فرد يکه قصد پلم يب ـانقالب 
مستمر است و مباحث معطوف به  يا ته پروژهيمدرناگرچه . کنم ياشاره م

ن حال به نظر نگارنده دوران يبا ا ان مانسته استيش به هذيسم کم و بيمدرن پست
خود در عصر مدرن و  يخيم رسالت تارجا آنسم بعد از يبراليل يخواه يترق

سم در يبراليل که بلنه فقط به سر آمده است  يدار هيو انکشاف سرما يگر روشن
واضح است که من از . شده است يخيک عنصر بازدارنده تاريل به يهمه جا تبد

 ين دوميم که ايگو يسم است سخن نميبراليل ي افتهيسم که شکل تطور يبرالينئول
 ي زهمقاله به اندا يو تعداد" بحران"است که بحث آن را در کتاب  يگريت ديحکا

سم و به تبع آن ياليم که عصر ما عصر امپرين نظرياگر ما بر ا. ام دانش خود باز کرده
جه تمام اشکال ياست در نت يدار هيسرما يگ دهيدوران انحطاط و زوال و پوس

به اخالق خوب و  يچ ربطين امر هيز تباه و فاسد است و اين ييبورژوا يدئولوژيا
امثال  ـبرتر يسم ليبراليد که ليديم و ديديحتا د. داردبرال نيفالن و بهمان ل ي دهيپسند
به  يا وقتيتانيست بريت در حزب کمونيچپ و عضو ي نهيشيبا وجود پ ـبلر  يتون

سم از تاچر يبرالينئول يو ضدکارگر يضدانقالب يبرد مبان شيدند در پيقدرت رس
در بهمان  ش را داشت ويفالن گرا ياهللا گلزاده غفور تين که آيا. گرفتند يشيپ

کند  يکند و م يرا ثابت نم يزيره بود چيو غ" چپ"ست يانتخابات و در بهمان ل
! کند يرا ثابت م ييزهايست چيدر فالن ل ياهللا خلخال تيکه وجود آ طور همان. البته
شان  که از درون ـ يدر نهضت آزاد" مثبت" يها شيگرا يکه وجود برخ طور همان
ن يفرورد. ستين يرانيسم ايبراليل يخواه يد ترقيمو ـرشد کردند  يژن جزنيامثال ب
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 يمن جوان. ۴۵يداشتم با ابوذر ورداسب يکرج مالقات يکيبود به گمانم که در نزد ۵۸
چنان ـ رفت  يچند کتاب مائو فراتر نم ي که عقلم از مطالعهـ  يستيش مائوئيبا گرا

سهل است . ردمک يرا احساس نم يچ مرزيابوذر شده بودم که ه يها بحث ي فتهيش
تر از فهم نازل خود  او را خالص يديتوح ي طبقه يب ي او و جامعه" سمياليسوس"

چپ  يکارگرپناهان امروز ي از همه] Workerist[تر "ستيورکر"ابوذر . افتميدر
آن دوران به  ييبورژوا خرده ياسيسم و اختالط سين درجه پوپوليا! ران بوديا

به  يرانيسم ايبراليران و نه ليا ير نه بورژوازگيد ياز سو. ستين يزدودن يگ ساده
سم غرب يبراليو ل ياس با بورژوازيقابل ق يا نهيچ برهه و زميچ عنوان و در هيه
آن استاد  يسخنران يبه ماجرا يا هينه با استناد حاشين زميمن در ا. (ستين

" کالغ" ي در مجله يمبسوط ي مقاله ۴۷ييدرخصوص مرگ پاشا ۴۶شناس جامعه
اگر  يبار.) تواند به آن مراجعه کند يمند م عالقه ي ام که خواننده ره سوم نوشتهشما

 يبه راست ـن قرار است يکه استنباط من از ا ـاست  يبورژواز ينظر ي هيسم پايبراليل
ه يا آن جناح سرماين يبا ا کاري همتوان طبقه کارگر و چپ را به  يبا کدام حجت م

 يبراليکنم و درجا وارد مواضع ضدل يصحبت م يکل ي ک مقولهيفراخواند؟ من از 
درخصوص امکان . شوم يصدر نم يبن يت از آقايا حمايو ) ه دولت موقتيعل(

را  يا دست دهد چند کلمه يفرصت چه ناچن.... ايش از انقالب به نفع شاه يکودتا پ
ران و يکا در ايآمر ياست خارجيقدر اشاره کنم که اگر س نيخواهم گفت اما هم

                                                 
ي پنجاه به سازمان  وي در اوايل دهه. بود قائمشهر در ۱۳۲۸ نويسنده و محقق، متولد ورداسبي، ابوذر -  ۴۵

 ۱۳۶۵سال . هاي رژيم شاه گذراند سال را در زندان ۴اسپي ورد. مجاهدين خلق و مبارزه مسلحانه پيوست
از ورداسپي . همراه همسرش در عمليات فروغ جاويدان کشته شد ۱۳۶۷به عراق رفت و در سال 

 .هاي زيادي در زمينه اقتصاد و حقوق اسالمي باقي مانده است کتاب
 .منظور يوسف اباذري است - ۴۶
 .ي پاپ مرتضي پاشايي خواننده - ۴۷



۴۲ 

ن مورد مشخص حفظ يو در ا يالملل نيب ي هينطقه را براساس حفظ منافع سرمام
ک دولت ضدچپ در يت يم و از ضرورت حاکميف کنيت صدور نفت تعريامن
را به خاطر  ينکات ـو افغانستان و عراق آن زمان  ـ يران و کنار گوش شورويا

آن ... ميداشته باش ۴۸تيکنتراگ ي در مقوالت گفته و ناگفته يم؛ و تورقيسپرده باش
د که چرا کودتا؟ و اساسا کودتا با کدام يم رسيساده خواه يبند ن جمعيگاه به ا

و  يميو رح يو خسروداد و ناج يسيکه در اوج اقتدارِ امثال او يابزار؟ ارتش
ه يعل ياتينفس و امکان عمل ن اعتمادبهيتر کمو فردوست از  يا پاکروان و بدره

هان خود و در دوران به اصطالح  عد از اعدام فرماندهانقالب برخوردار نبود ب
ت يته و حمايتوانست کودتا کند؟ با کدام قدرت و اتور يم گونه چه يکاورير

 کاري همشود با  يدو تحرک مانند نوژه که گفته م يکي؟ يالملل نيو ب يداخل
ش يکاتور کودتا بيه کاريشب يزيلو رفته چ يشمال ي هيهمسا يامکانات اطالعات

  نگه اول باز// که سه مولفه و امکان  يطيم در شرايخواهم بگو يم. نبوده است
م روند مختل يح و ترميکا و غرب، دوم تصحيآمر ينفت به سو يها داشتن لوله

ت يدر دستور کار حاکم// ه و سوم جمع کردن بساط چپيانباشت سرما ي شده
 ي ه سمت پروژهداشته است که ب يکا قصد خودزنيد بوده است، مگر آمريجد

 ۱۱ا يمرداد  ۲۸درنگ  يشود نگارنده ب يصحبت از کودتا م يوقت. کودتا برود
دو سرهنگ  يکي يکند و به اقدامِ کلنگ يم يرا تداع يو البته اندونز يليسپتامبر ش

م که قرار نبود يم و به وعده وفا کنيم و بگذريبگذار يبار. ديگو يمجنون کودتا نم
  .ميب وارد شوبه حوادث بعد از انقال

                                                 
و در  ۱۳۶۴اي است به ماجراي سفر مک فارلين به ايران در سال  کنترا گيت يا ايران کنترا ـ اشاره -  ۴۸

داماد (شود مهدي هاشمي  گفته مي. زمان رياست جمهوري ريگان، به منظور فروش اسلحه به ايران
 .جريان اين معامله را فاش کرد و همين امر موجب اعدام وي شد) اهللا منتظري آيت
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  !بحران اقتصادي جهان و شکست طبقاتي سوسياليسم
ي مختلف عوامل پيش نوشته در تحليل انقالب  کرد درجه واضح است که با لحاظ      

ي  اگر انقالب به ارادهبهمن حائز اهميت هستند اما اگر انقالب موش کور تاريخ است، 
؛ الجرم بايد گفت تقيم نداردگي مس ها و احزاب و محافلِ روشنفکري بسته سازمان

انقالب اجتماعي متاثر و ناشي از شيفت يک بحران اقتصادي ساختاري به سمت بحران 
لنين  در اين تعبيرِ. شرايط انقالبي است ـيا به وجود آوردن  ـسياسي و به وجود آمدن 

گي  ندهها نيز نتوانند به ز ي سابق حکومت کنند و پاييني نتوانند به شيوه ها که بااليي
اين دو عامل البته در . هاي متعددي موجود است خود ادامه دهند واقعيات و فاکت
حزب کارگران (تخفيف يک تشکيالت انقالبي  کنار وجود ضروري و حياتي و بي

انقالب سياسي يعني خلع يد سياسي از . ضامن پيروزي انقالب سياسي است) انقالبي
ي شوروي فراروي ماست  داست و تجربهبورژوازي و کسب قدرت سياسي و نگفته پي

که اين انقالب بدون ورود به فاز انقالب اقتصادي و انتقال طبقاتي در نهايت محکوم به 
ي اين عوامل منطبق نشدند و دليل  به اين اعتبار در انقالب بهمن همه. شکست است

 ورط همان. شکست انقالب و بازگشت بورژوازي را در همين ماجرا بايد سراغ گرفت
که در انقالب اکتبر از بورژوازي روسيه خلع يد اقتصادي نشد و آن بورژوازي به 
. محض تجديد آرايش سياسي و ترميم سازمان طبقاتي خود به قدرت سياسي برگشت

که جامعه ايران از  ـ گران راست نيز بر همين باور هستند و حتا تحليل ـشکي نيست 
ي  بعد از افزايش بهاي نفت وارد يک برههتر بگويم  ي پنجاه و روشن ابتداي دهه

يک پاي بحران اقتصادي ايران در همين زمين ريشه دوانده است و . جديد شده است
داري جهاني  پاي ديگر آن در بحران اقتصادي جهان و تغيير شيفت توليدي سرمايه

و  ۴۹به جز تحوالت ارتجاعي که با عروج جريان هواکوفنگ. فرورفته است
                                                 

 اين در را قدرت دون مائوتسه از بعد که بود حزب کمونيست چين رهبران جمله از هواکوفنگ ـ - ۴۹
 .، در اوج تحرکات انقالب به ايران آمد۱۳۵۷شهريور  ۱۷وي در  گرفت، دست به کشور



۴۴ 

ن به آن يشيو در بخش پ(ن شکل بسته است يچ ياسيس دادر اقتص ۵۰شيائوپينگ
وارد  يبزرگ جهان ين برهه تمام اقتصادهاين است که در ايت ايواقع )اشاره کردم
 يعنيدو اقتصاد برتر جهان . اند شده يد اجتماعيتول ي وهياز ش يديدوران جد

سم يگانيسم و رياچرد تيقا همزمان با انقالب بهمن عصر جديکا دقيانگلستان و آمر
" سمياليسوس" ين دژهايرت طبقه کارگر واپسيان بهت و حيدر م. اند را شروع کرده

ه يخ روسيتار ياسيش سين گرايتر ياست و ارتجاع يواقعا ناموجود در حال فروپاش
اروپا به  يال دموکراسيسوس. ها را آغاز کرده است ين دوران تباهيلتسيبا 

سم و دولت رفاه ياليز دفاع از سوسين يا به لحاظ نظرافتاده است و حت يسوز روغن
ست در يب ي درس خود را با نمره ۵۱کاگويشاگردان مکتب ش. دشوار شده است

نک يمانند دوران ا(رسد  يم فرا يروزگار. اند پاس کرده يليش ۵۲يگاه خون شيآزما
 يزايريامثال س يکند و کورسو يت ميق بحران امکان انقالب را تقويکه تعم )ما
 يايسره رو به دن کيکند اما بحران دهه هفتاد  يا را زنده ميونان و پودموس اسپاني
 ،سال باد ،سال بد"به قول شاملو ! دوران شکست. دهان گشوده بود ياه و تباهيس
که انبوه انبوه فعاالن چپ به راست  ييها و سال" کرد ييکه غرور گدا يسال
اسم رمز " اونجا"و " ميديم و ديما که اونجا بود"ن استدالل که يآن هم با ا. دنديغلت

 يسم باقياليف در سنگر دفاع از سوسيشر يها ستياز کمون يمعدود. بود يشورو

                                                 
دنگ شيائوپينگ ـ پس از هواکوفنگ قدرت را در چين به دست گرفت و دست به اصالحات  -  ۵۰

 .اجراي سياست درهاي باز کرد با اقتصادي توام
که  سرسخت نئوليبراليسم از طرفداران شيکاگو ـ مکتبي اقتصادي به سرکردگي ميلتون فريدمن مکتب -  ۵۱

 .دانند داري را در مداخله دولت در اقتصاد مي منشا تمام مشکالت سرمايه
هاي  ت نئوليبرالي و سياستکه نخستين اعمال نظريا ۱۹۷۳اشاره به کودتاي آمريکا در شيلي به سال  -  ۵۲

شيکاگو و مکتب  گاه دانشي  پرورده شيليايي دانشجويان از تعدادي پس از کودتا. اقتصادي فريدمن بود
 .گمارده شدند شيلي در دولتي مهم مناصب فريدمن به



۴۵ 

 يسم از لحاظ نظريواضح است که کمون. دندين گلوله جنگيماندند و تا آخر
دهه  ي انهياز م. بود يطبقات ي در عرصه ين شکست به تماميا. شکست نخورده بود

بعد از عروج . کارگر سنگر به سنگر عقب نشسته است ي اد تاکنون طبقههفت
 يها شين گرايتر ثيخب يريگ سم و قدرتيائوپيسم و دنگ شيگانيسم و ريتاچر
" تيعنا"به کارگران  يينداشت که دولت رفاه اروپا يليگر دليه؛ ديدر روس ييايماف
  .کند
ه تبع آن بروز بحران در اقتصاد و ب ـ ياقتصاد يبحران ساختار يدر سطح جهان      
از  ين بحران جهانيا. مت نفت آغاز شديش و کاهش قيپس از افزا ـران يا ياسيس

 يو گسترش جهان يشرفت تکنولوژيد و انباشت و پيع اضافه توليدرون رشد سر
افته يدر مراکز رشد. نرخ سود شکل بسته بود يه و متعاقب آن کاهش نزوليسرما
کا ين در آمريها و به طور متع ثابت کارخانه ي هيبازگشت سرما ش ازيپ يدار هيسرما

 يها نهيق کسب سود هزيداران بتوانند از طر هيش از آن که سرمايپ يغرب يو اروپا
 يد در جوامع تازه صنعتيجد يها کارخانه ي ندهيخود را پوشش دهند با رقابت فزا

د حجم يبه تول ،ازگشتانباشت بدون ب. وان مواجه شدندين و تايکره و چ ي شده
در ـ بود  ۱۹۷۳مت نفت در سال يکه حاصل جهش ق ـ ينفت ياز درآمدها يميعظ

 يها رمعقوالنه در برنامهيم و گاه غيعظ يها يگذار هيکا به موج سرماياروپا و آمر
ن کشورها را در يا يسطح بده ييها ن برنامهيچن. منجر شد" جهان سوم" يحاتيتسل
 يب بود که برتون وودز براين ترتيبد. ش داديافزا يناکبه نحو وحشت ۸۰ ي دهه
من در ادامه . وارد شد يل ساختاريتعد يها ها از در اعمال برنامه ين بدهيت ايريمد

الحال  يناتوان بود اما ف ييها ن برنامهيچن يح خواهم داد که چرا شاه از اجرايتوض
 - ۱۹۷۵(پس از جنگ  ياقتصاد ييکنم که در دوران شکوفا ين نکته اشاره ميبه ا

کردند به اعتبار  يادعا م يست بورژوازياقتصاددانان جناح چپ و سنتر) ۱۹۴۵
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 يها د عوارض بحرانيتول يده ت و کنترل بازار و سامانيدخالت دولت در هدا
ن هم فراتر رفت و يحتا از ا ۵۳ساموئلسون. افته استيخاتمه  يک و ساختاريکليس

کامال تحت کنترل است  يکل بحران اقتصاديس سن پياز ا"ناگهان کشف کرد که 
نز و يروز با کين جماعت که ديگر از ايد يبرخ." گر وجود ندارديو حتا در عمل د

هستند ناگهان  يسينو ده و مشغول مقدمه و موخرهيه مارکس شوريعل يکتيامروز با پ
ر ينخ اعظم فرموده بودند ۵۴کيا فون هاياد آوردند که گويدند و به ياز خواب پر

بوده است و  يفرا راه رشد اقتصاد يجد يدخالت دولت در اقتصاد مانع"برعکس 
تواند رشد  يد است که ميتول ياجتماع يها تيظرف يساز يتنها بازار آزاد و خصوص

ن يمتاسفانه اکثر ا ـان ين آقاينفر به نفر ا يريارگين يدر ا." ن کنديرا تضم ياقتصاد
ن يرا بدون در نظر گرفتن قوان يديفراد جدا ـ دآقا هستن" محترم يها سنيتئور"

ت يريمد يها به دانشکده ۵۵!"باستيکوچک ز" ي هين فرستادند تا نظريمسابقه به زم
اش جناب ال گور که آب  يو مشوق مال ۵۶تافلر. دا کنديز راه پين يو بازرگان يدولت

                                                 
. بود) ۱۹۷۰(ي جايزه نوبل اقتصاد  اقتصاددان آمريکايي و برنده) ۲۰۰۹ي  درگذشته(پل ساموئلسون  -  ۵۳

 .نظريات وي تلفيقي از اقتصاد کينزي و اقتصاد بازار کالسيک بود
از دشمنان . همتاي اتريشي ميلتون فريدمن و اقتصاددان) ۱۹۹۲ ي درگذشته(ـ  هايک فون فريدريش -  ۵۴

 جنگ از پس نئوليبراليسم موج نمايندگان ترين مهم از يکي هايک. ي بازار آزاد سوسياليسم و شيفته
 .رود شمار مي به  دوم جهاني

تاکيد . نظريه و کتابي به همين نام از ارنست شوماخر اقتصاددان آلماني ـ بريتانياييکوچک زيباست ـ  - ۵۵
 كه دارد تاكيد اين بر» زيباست كوچك استراتژي« .ي متوسط و صنايع کوچک بود شوماخر بيشتر بر طبقه

 ها برنامه لذا.  است شهرها به روستاييان جرتمها افزايش و بيكاري ، سوم جهان كشورهاي مسئله ترين مهم
نيل به اين .  باشد مردم اكثريت وضع بهبود و كاري بي كاهش راستاي در بايست مي صنعتي هاي سياست و

 .پذير است ها و تکنولوژي توليد امکان هدف از رهگذر ايجاد صنايع کوچک و ساده کردن روش
خود در " موج سوم"که با کتاب  آمريکايي پژوه آينده و ندهنويس ،)۲۰۱۶ي  درگذشته( تافلر الوين -  ۵۶

 .ايران به شهرت رسيد



۴۷ 

ن مدت يمام ااند در ت ر کردهيرا سراز يت وطنيريمد يها دانشکده" استادان"دهان 
که " ياستادان"فول . اند بوده يفاضالن وطن ي"قشنگ و نو يايدن" ي فاضله ي نهيمد

و دانشگاه  يانقالب فرهنگ يعال يت شورايرانت حما ي شان به پشتوانه يها"کتاب"
ست که يهوده ن يب. رسد يجو م دن دانشيبه چاپ صد و چندم چاپ يآزاد اسالم

 ياسين متناقض حاکم بر اقتصاد سين قوانيتر دهان درک ساين آقايتوان معکوس ا
  .ده کرده استيچيشان پ يرا برا يدار هيسرما

  
  دوران تباهي

ون سه يسيکم يکسون نه فقط طراحيچارد نيدهه هفتاد هواخواهان ر يدر ابتدا
د يند تحديز برآيرا ن ۵۸تيواترگ يحتا ماجرا که بلدانستند  يرا توطئه م ۵۷جانبه

به . کردند يداد م شان قلم ييکايکان دموکرات آمريو شر يياروپا يها منافع تراست
ان يبا جر يفرامل ي هيم سرمايا مستقينظر از ارتباط معنادار  صرف" ۵۹دنيقول جف فر

خواه در حذف  يالملل نيگذاران ب هياست گفته شود سرما يتنها کاف تيواترگ
رون کاخ ينجر به بيسيغل ککه او تلوتلوخوران از ب يا نه زمانيکسون نقش داشتند ين

 يحکومت جرالد فورد گرچه اندک. دنديکش يشد نفس راحت يد پرتاب ميسف
                                                 

 و) امنيتي امور در کارتر مشاور" (برژينسکي زبيگنيو" ،" راکفلر ديويد" توسط ۱۹۷۳ سال در کميسيون اين -  ۵۷
 تشکيل کار محافظه ندارا سرمايه را آن اعضاي که کميسيون اين هدف. شد نهاده بنيان بلندپايه شهروندان ساير
يعني  جهان کليدي ي منطقه سه در حاکم طبقات دائمي همکاري و مشارکت زمينه ساختن آماده دهند، مي

 .داري غرب در جهان است آمريکاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن به منظور حفظ منافع سرمايه
 هتلي در که ۱۹۷۴ سال در اآمريک جمهوري رياست انتخابات جريان در بزرگي رسوايي ـ واترگيت - ۵۸
 نيکسون ريچارد گيري کناره سپس و استيضاح به وقايع منجر اين. پيوست وقوع به نام، همين با

 .آمريکا شد وقت جمهور رئيس
 هاي سازمان و آمريکا معروف هاي بانک برخي مشاور و هاروارد گاه دانش استاد »فريدن جفري«-  ۵۹

 .ين رئيس بخش اقتصاد سياسي انجمن علوم سياسي آمريکا استوي همچن. اقتصادي در سراسر دنياست



۴۸ 

به مقام  ۱۹۷۴اوت  ۱۹تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در  نامشخص اما معقول
به . د بوديجد ييگرا تيپرتالطم حما يها سال ييان نهايدنت فورد پايمعاونت پرز

ژه با احتمال يبه و. خواه مرده است يب جمهورشد که حز ياحساس م يعيطور وس
 ي مدافع همه يعلن يا که به گونه ـ يون حزبيگان در کنوانسيرونالد ر يروزيپ

 يها نشانه ـان بردارند يده بودند از ميکوش يفرامل يها ستياليبود که امپر ييروندها
حزب ." کارتر نقش داشته است يروزيون در پيسيخورد که کم يبه چشم م ياديز

 ياست خارجيژه در عرصه سيمتعدد به و يها دموکرات اما در درون خود از تناقض
که  يزمان. کرد يه را مختل ميسرما يساز ين امر روند جهانيبرد و هم يرنج م

ن امر يو ا ـرد يصورت گ يافغانستان از دست رفت بدون آن که اقدام موثر
ها از  گروگان يکه ماجرا يزمانو  ـکا بود يت شاه از آمريه و شکاين گاليتر مهم
کا را ناامن کردند فشار ياط خلوت آمريها ح ستينيروز گذشت و ساند ۴۰۰

بازگشته  ينيبادام زم ي که کارتر به مزرعه يتنها زمان. شد تر بيشها  ستينئوکنسروات
ن به تهران پرده برداشته بود ياز سفر مک فارل) اتيالح( يلبنان ي ک روزنامهيبود و 
د يرس يون کنترا به گوش ميپول به حساب ضدانقالب يريز مقادياز وار ييها مهو زمز

گر يکرد بار د يک خبر سوخته را با حرارت نقل ميموقت تهران  ي و امام جمعه
 يگان از سويگان ر هجنگ ستار. د جلب شديخ به سوراخ کليتوجه فضوالن تار

در  يت مقدماتين حماينماد ا. شد يت ميحما يجهان يگان بورژواز نخبه ي همه
الملل  نيروابط ب ي در عرصه يا نانوشته يها مانيپ. ده شديک مسکو ديم المپيتحر

پس زدن دولت  يبرا يا ر بهانهيدر الجزا ينسکيمالقات با برژ. شکل بسته بود
 يها سوراخ. دانست ينم يف دوران گذار را به درستيبود که وظا يناکارآمد

ات يه ياصل يدار هيش در تمام جهان سرمايم و بک! شد يم تر کمکمربند سبز 
 يرشد اقتصاد. ده بوديمتناسب با کنترل بحران به قدرت رس يديجد ي حاکمه



۴۹ 

ل يار تبديع تمام يک الگويبالفاصله به  ـنوشه يپ يبرالينئول يبعد از کودتا ـ يليش
 يگسرهن ي کاگو به درجهيدمن با سرعت از شيم قد فريشاگردان قد و ن. شده بود
حزب . شدند يل مين سو و آن سو گسيشفا به دست به ا ي آمدند و نسخه ينائل م

ن تاچر بر مالج يمشت آهن. از پا درآمده بود يست شورويونيزيفرتوت رو
. و تشکل را نابود کرده بود يريپذ فرود آمده بود و جامعه يکارگر يها هياتحاد

 لول شش ياعضا ۶۰!"مهم است تنها فرد است که. به نام جامعه وجود ندارد يزيچ"
از  ـ يستياليسوس يها سو مرگ انواع نحله کيس از يسوئ ۶۱رن پله بند ارکستر مونت 

جرج  ي ن آموزهيگر ايد يکردند و از سو يرا اعالم م ـ ييايتا آلبان ينيو چ يروس
 چون هم يرواقعيد بحث درباره اهداف مبهم و غيبا: "زدند که يرا سند م ۶۲کنان

م يزه کردن جامعه را کنار بگذاريمردم و دموکرات يگ هر، ارتقا سطح زندحقوق بش
ان يق کاربرد عريد با آن از طريم بايت موجود را حفظ کنيم موقعيبخواه چه ناو چن

 يکوکاريو ن يدوست مانند نوع يستيآل دهيا يم و با شعارهاياهرم قدرت رفتار کن
. مطرح نبود يدوست ز از نوعيگر فقط جا اين." ميخود را نبند يدست و پا يجهان
بدون زدن مسکو . هدف قرار گرفته بود ۶۳"پوش بشردوستان ژنده" يها نشانه ي همه

رکود دوران برژنف و رخوت و خواب ! شود" نو و قشنگ"توانست  ين جهان نميا
                                                 

 نقل از مارگارت تاچر - ۶۰
 در که کينزي و مارکسيستي تفکرات با مقابله براي ميالدي، ۱۹۴۷ سال در پلرين  مونت محفل يا حلقه - ۶۱
 به »يکها فون فردريش« و »فريدمن ميلتون« مانند اشخاصي، سوي از بودند، گسترش حال در زمان آن

. شد برگزار سوئيس در پلرين محفل مونت جلسه اولين. شد تشکيل نئوليبراليستي هاي برنامه ترويج منظور
 .داشتند شرکت... و استيگلر جورج و پوپر کارل گفته، پيش افراد بر عالوه جلسه اين در
 سياست دافعم مشهورترين و آمريکايي مدار و سياست ديپلمات) ۲۰۰۵ ي درگذشته( کنان جورج -  ۶۲

ي ايجاد سد نفوذ  پردازان جنگ سرد و واضع نظريه وي از نظريه .سرد جنگ طول در شوروي مهار
 .پيرامون اتحاد جماهير شوروي بود

 .نام رماني از رابرت ترسال و ترجمان رحيم نامور - ۶۳
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 يکاف ين سند مهم انسان دوستيده انگاشتن ايناد يبرا ۶۴پوف مانند آندره ييها ليفس
بر  يروزيپ ي ن مست از بادهيلتسيس يبور. شد يد فتح ميدان سرخ بايم. نبود

دان سرخ را اشغال کرد و يم" ان ان يس"و دست در دستان مشاوران " سميکمون"
محاکمه و  يگريپس از د يکياران مائو ي. ديرا درهم کوب ۶۵فياناي يمحفل گناد

ک جنگ يعرض ف برتون وودز در ميرنگ کثيتو با نيت يوگسالوي. محکوم شدند
 يها ين شکل مشارکت بازار در تعاونيتر قيواقع شد تا رق يهولناک داخل

 ۶۶کان لخ والساياز وات يگ هنديبه نما. ب نماندينص ين ضربه بيز از اين" يستياليسوس"
به مردان  ۶۹و کوندرا ۶۸واتسالو هاول. ده شديبرگز ۶۷کارگران گدانسک يبه رهبر

   !آغاز شد ياز تباه يگريدوران د.... ل شدند ويتبد ات معاصرياست و ادبين سيدلنش
  .ممکن است ين جهانيران تنها بر بستر چنيانقالب ا يابيارز

                                                 
پيش . ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۲ از) پس از برژنف( شوروي اتحاد کمونيست حزب کل يوري آندروپوف ـ دبير - ۶۴

 از حزبي تر جوان مقام چند خود رهبري طول در آندروبوف. ب را به عهده داشت.گ.از آن رياست کا
هاي اوليه  وسيله زمينه ها محول کرد و بدين وظايف مهمي به آن و داد مقام ارتقاء را گورباچف جمله

 .عروج بعدي گورباچف را فراهم نمود
 .بر عليه گورباچف ۱۹۹۱از رهبران کودتاي اوت ) ۲۰۱۰ي  درگذشته(گنادي يانايف ـ  - ۶۵
رهبر مرتجع جنبش همبستگي کارگران لهستان که مورد حمايت واتيکان بود و پس از فروپاشي  -  ۶۶

 .جمهور لهستان شد بلوک شرق به مدت پنج سال رئيس
والسا در آن  اين کارخانه که لخ. سازي آن معروف است ي کشتي نام شهري در لهستان که کارخانه -  ۶۷

 .هاي جنبش همبستگي بود کرد، مرکز فعاليت به عنوان تکنسين برق کار مي
جمهور چکسلواکي پس از فروپاشي اردوگاه  مدار و نخستين رئيس واسالو هاول ـ نويسنده و سياست -  ۶۸

 شرق، وي نقشي کليدي در انقالب مخملين چکسلواکي داشت که منجر به تجزيه اين کشور به دو کشور
 .همچنين وي عامل انحالل پيمان ورشو و پيوستن اعضاي آن به پيمان ناتو بود. چک و اسلواکي شد

به فرانسه تبعيد  ۱۹۷۵طلب اهل چکسلواکي که از سال  نويس معترض و اصالح ميالن کوندرا ـ رمان -  ۶۹
 .هاي بسياري در ايران منتشر شده است از او کتاب. شد
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  بسترهاي فروپاشي رژيم شاه . ۷
  

  !شاه ماه بود
د ضمن خم شدن به ابعاد شاخص بحران اقتصاد ين بخش خواهم کوشيدر ا      
 يل اصليها و دل ام تودهياخت قرسيبه عنوان ز ،پنجاه ي ران در دههيا ياسيس

ن بحث به يت اياهم. ان بگذارميرا در م يبه اختصار نکات ،انقالب بهمن يبند شکل
شود که گاه  يم يطراح ين چالش جدينسل بعد از انقالب در پاسخ به ا يژه برايو
خود را  يگر پدران و مادران انقالب کار و نکوهش طلب ياتيگاه با لحن و ادب يو ب
ز که مشخصا از يمهم ن ي ن مسالهيا" د؟يچرا انقالب کرد"رند که يگ يب مر ضريز

ن طنز يشود ناظر بر ا يطلبان زمزمه م طلبان رانده از قدرت و سلطنت اصالح يسو
!" شون انقالب کردند ر دلِيزده بود ز يران خوشيچون مردم ا"ز هست که ياه نيس

ن و يا ي را به اراده ياجتماع که انقالب يگر ن چالشينامربوط ا يمستقل از مبنا
ن پرسش يست پاسخ مستند و مستدل به اياليفه چپ سوسيزند، وظ يوند ميآن پ

 ۷۰زهيآن به صور مختلف آرکائ ي محاسبه شده يندب سوزان است که در صورت
ر دوران شاه و جا انداختنِ يبرتر مترصد تطه ي ق رسانهياز طر يکردن عرصه اجتماع

د اذعان داشت که شکست انقالب و يگر بايد ياز سو! است" شاه ماه بود"ترم 
که با آمار  چنان ،کش زحمتمردم  يمِ اقتصاديسم و اوضاع وخيبرالينئول ي غلبه

ن يت ايبا نان دوران شاه به تقو ينان کنون ي اس اندازهيدر کنارِ ق ،نشان خواهم داد
توان به  يم يفرد يها يآزاد ي سهيکه در مقا طور همان. کند يمولفه کمک م

                                                 
گرايي باستاني و بازگشت به روزگار پرشکوه  يي، در اينجا منظور ايرانيگرا آرکائيزم ـ باستان - ۷۰

 !!ايران باستاني است
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ن مقوالت يق هرکدام از ايدق يابيداست که ارزينگفته پ. مذمت انقالب نشست
رون است اما به تبع ين مجال بيا ي است که از حوصله يا ازمند مباحث گستردهين

  .خواهم پرداخت يبحث به نکات يها تيها و اولو تيظرف
 ۸۰۰که فقط  ـ يآمد نفتارد دريليش از هزار مين است که با وجود بيت ايواقع      

نژاد حاصل  يجناب احمد" يو مهرورز يپرور عدالت"ارد دالر آن در دوران يليم
به اعتبار . ده استين شکل ممکن رسيتر قيبه عم يو شکاف طبقات ينابرابر ـشده 

با . برابر جنوب است ۱۷۵ش از يمسکن شمال تهران ب يبها يک گزارش رسمي
شود تمام مدارس سردشت و  يم يتهران يرژواهال بچه بويک اتوموبي ي مصادره

  .مجهز کرد يو پرورش ين امکانات آموزشيتر رفته پيشرانشهر را به يپ
نسبت  ۱۳۹۳در سال  ـ ين شاخص اقتصاديتر به عنوان مهم ـدستمزد کارگران       

درصد عقب مانده  ۳۰۰تاکنون فقط  ۱۳۵۷ش نرخ تورم از سال يبه مجموع افزا
وضع . است ير خط فقر رسميبرابر ز ۵تا  ۴ يحاضر دستمزد رسمدر حال ! است

تومان  ۱۷۰۰حداقل دستمزد  ۱۳۵۷سال . به فاجعه مانسته است يررسميدستمزد غ
ک يهزار تومان معادل  ۳۹۰حداقل دستمزد  ۱۳۹۱سال . ک سکه و ربعيمعادل . بود

 يعني ۱۳۸۴د کارگران نسبت به سال يقدرت خر ۱۳۹۲سال . ربع سکه بوده است
که  يک سوم شده در حالياز  تر کمران، يخ ايدولت تار" نيتر پاک" يابتدا و انتها

ران در ين اساس است که قد مردم ايبر هم. برابر شده است ۵ش از يب گي زندهنه يهز
وشش سال پس از  يس! تر شده است سانت کوتاه ۴مشعشع  يها ن ساليطول ا

 ۷۸"کند که  ياعالم م" افتخار"با ) يعيرب يعل(ر ير کار دولت تدبيانقالب بهمن وز
فاجعه ." هستند ييون نفر دچار فقر غذايليم ۱۲مناسب ندارند و  ي هيدرصد مردم تغذ

، کاري بينه شده، يها در کنار فساد نهاد نيا ي همه! ادتون هست کهيسبد کاال 
د يد شديآب و هوا و غذا، کودکان کار، تحد ي، آلودگي، خودکشيافسردگ
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شاه "است که ترم  يآن عوامل ي در مجموع همه ....و يو اجتماع يفرد يها يآزاد
ن که چند و چون يا يادم نرفته و برايجا و تا  نيهم. کند يه ميرا توج" ماه بود
روشن شود به دو سه فاکتور اشاره  يکم" ر دل مردميزده بود ز يخوش" ياقتصاد

 يحضرت بسترهايگار اعلمردم در روز يشتيح اوضاع معيکنم تا ضمن تصر يم
  .ا شوديز مهين ۵۰ ي دهه يل بحران اقتصاديورود به تحل

در سال . ه داشتندين سوتغذيت شهرنشيدرصد جمع ۶۴بالغ بر  ۱۳۵۱در سال       
 ۵۶تا  ۵۳ يفاصل سالها در حد. درصد مردم مسکن نداشتند ۴۳حدود  ۱۳۵۶
درصد و  ۲۰۰اجاره خانه  ۵۳در سال . درصد دستمزد کارگران بود ۶۰خانه  اجاره

تا  ۵۳مسکن از سال  ي نهيدر واقع شاخص هز. افتيش يدرصد افزا ۱۰۰سال بعد 
از . سواد بودند يدرصد مردم ب ۶۸ش از يدر مطلع انقالب ب. ديرس ۲۹۴به  ۱۰۰از  ۵۶

ک سال، ير ير کودکان زيمانند مرگ و م يتوسعه انسان يها ر شاخصيلحاظ سا
گاه و تخت  مارستان و درمانيع پزشک و بير، توزر مادران باردايمرگ و م

ن يمنطقه حائز بدتر يان کشورهايران در ميره ايو غ گي زندهد به يو ام يمارستانيب
 ي طهيدر ح. ر دل مردم زده باشديست که زين يها خوش نيا. ممکن بود ي رتبه
را  ياهخو يترق يرويچ نيقا هيتحق. اند ار گفته و نوشتهيهم بس ياسيس يها يآزاد
 ين درجه آزاديتر کماز  يونيحضرت همايتوان نشان داد که در زمان اعل ينم
ق بود که حتا ياه و عميچنان س ياسين استبداد سيا. ت برخوردار بوده باشديفعال
را هم  يو نهضت آزاد يجبهه مل يها براليل لياز قب ييها کسان و سازمان ي پنبه
حتا در " شاه ماه بود"م ترم يکه بگذر يقين نوع موسيتر مبتذل ياز آزاد. زد يم

 يبررس. تر است ز از زمان خود عقبين يفرهنگ يها ين آزاديتر ييعرصه ابتدا
ن بحث يا ي ون به ادامهيزينما و تئاتر و تلوياوضاع کتاب و روزنامه و س يسرانگشت

 يم مليد گذشت که در آن زمان تيالبته و از حق و انصاف نبا! زند ير خالص ميت
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بسا  يافت اي يا شد و اگر آن اوضاع ادامه ميقهرمان آس يدر پ يوتبال سه بار پف
!! شد يم يمرِگ ي زهيک جاي ي ال فروهر برندهيا دست کم خانم ليخانم گوگوش 

  !اهللا اعلم
  

  !مختصات بحران اقتصاد سياسي رژيم شاه
انبساط و  :شاه معطوف به چند مولفه است ياسيل من از بحران اقتصاد سيتحل      

درآمد سرانه،  يبرابر ۵ يمت نفت و ارتقايد قيش شديبر اثر افزا يانقباض اقتصاد
 يها رساختيان زين برهه در کنار عدم توازن توسعه ميمتعاقب ا يرکود تورم

، يمواصالت يها شبکه ي هيع مرتبط با مسکن، حمل و نقل و کلياز جمله صنا يديکل
مانند بهداشت و ) يتوسعه انسان(مردم  ي هياول يهاازين يگ بنادر و البته عقب مانده

  !رهيدرمان و آموزش و حمل و نقل و غ
. وارد شد) ۱۹۷۳( ۱۳۵۲در سال  ين شوک نفتيچنان که دانسته است اول      

 ۴۷تا  ۱۳۴۲ يسالها يکشور ط ي در توسعه ينفت يم که سهم درآمدهايدان يم
در برنامه چهارم . درصد بود ۶۶ ک بهينزد )شاه ي سوم توسعه ي برنامه يعني(
د يدرصد تول ۳۰ک به ينزد يزيچ. درصد نزول کرد ۶۳ن نرخ به يا) ۱۳۵۲ -۱۳۴۸(

دولت  يدرصد درآمدها ۵۰و  يارز يها افتيدرصد در ۷۵بالغ بر . يناخالص مل
ران يا يدرآمد نفت ۱۹۵۷/  ۱۳۳۶در سال . شد ين مياز فروش نفت تام ۱۳۴۷در سال 

 ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷در سال . ساخت يرا ممکن م يدولت يدرآمدهادرصد  ۴۰ش از يب
درصد  ۲۰و  يارز يها افتيدرصد در ۷۵دولت و  يدرصد درآمدها ۵۰ش از يب

مت يق ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲در مهر ماه . شد ين مياز فروش نفت تام يد ناخالص مليتول
 يبا انفجار بها. برابر شد ۶ش از يناک ب زش شگفتيک خينفت در بطن  يجهان
درصد  ۵۰به  يد ناخالص مليدر تول ين سال سهم درآمد نفتينفت در ا يجهان
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 يش از آن که امکانات الزم براين است که پيا ياتيار مهم و حيبس ي نکته. ديرس
درصد کاهش  ۳۵به  ۱۳۵۷ن سهم در سال يه هنگفت فراهم شود اين سرمايجذب ا

در . بشکه در روز بودون يليم ۶حدود  يزيران چيد نفت ايتول ۱۳۵۳در سال . افتي
  ...ديدالر رس ۲۰دالر به  ۳ يا مت نفت از بشکهين دوران است که قيهم

ت دولت يل موقعيو به منظور تحل ين درآمد نفتياز فوران ا يوطن يها برالينئول      
 يتر جالب يها يپرداز هيج جالب و نظريل بحران به نتايدن به تعليران و رسيدر ا

 ي هيدولت رانت"ه ينظر. دارد يناز هواداريشان نيا يوستان جهانان ديرسند که در م يم
من در کنار دوستان . ن جمله استيمدون شده از ا ۷۱انيکاتوز يکه از سو" ينفت
akhbar- :د بهيبنگر. ميا ه را به وضوح نشان دادهين نظرياساس بودن ا يب يگريد

rooz.com   
                 

  !از شاه تا احمدي نژاد
ش يافزا ۷۲يستيتاريل مانيک تحليمحترم در متن " اقتصاددانان"ن که يگر ايد      
دانند و به  يمورد نظر م ي رکود و تورم و بحران دوره يرا عامل اصل يگ نهينقد

ش يخروج از بحران پ کار راهرا به عنوان  يگ نهيخود کنترل نقد يگ شهيرسم هم
را در تهاجم به  يگ نهين گام کنترل نقدين که اوليزتر ايجان انگيو ه. کشند يم
آشنا که در  يکار راه. کنند يف ميشت مردم کارگر و انجماد دستمزدها تعريمع

تحقق  يد در راستايشا. شود يدنبال م يدولت روحان يحال حاضر با شدت از سو

                                                 
واضع اصطالح استبداد نفتي و از . ي انگلستان کرده همايون کاتوزيان ـ مورخ و اقتصاددان تحصيل - ۷۱

 .خوار گان تز دولت رانت تدوين کننده
کتبي در اقتصاد در تحوالت اقتصادي نقش پول را عمده گرايي، م محوري، پول  مانيتاريسم ـ پول -  ۷۲
 .دانند پيروان اين نظريه افزايش حجم پول را مسبب تورم مي. داند مي
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ن ينافرجام وارد هم يز در تالشين ۷۳د آموزگاريدولت جمش ها بود کهکار راهن يهم
و  يک رکود تورمي يبند به شکل که بلنبرد  ييعرصه شد و نه فقط راه به جا

و  ۷۴يف اماميکار آمدن شر يکه با رو يامر. دامن زد يانقباض اقتصاد
رون يت را بيحاکم يج سريش دستمزدها تناقض و گيم و افزايتند رژ ينينش عقب
 ييدر دوران شکوفا" ها آتش زدن پول"ن فقط شخص شاه نبود که از يا. اختاند

د قدر يايش بيپ ين فرصتيگر چنيبار د کيشد اگر  يم يگفت و مدع يسخن م
 يبرا. اند ها گفته سخن" اشتباه شاه"ز از يها ن برالينئول. ش را خواهد دانستيها پول

 ۵۶ش  ـ" تجارت فردا" ي نامه فتهه ي ژه شمارهيد به مباحث مندرج در وينمونه بنگر
ر ياز جمله وز ـ يمدار پوپر استيو س يکياقتصاددان ها" يکه کلـ  ۹۲ور يشهر

نژاد را با محمدرضا  ياشتباهات فاحش احمد"را جمع کرده تا  ـ ياقتصاد روحان
ها  نينش خيمردم داشتند مثل ش" يين که در دوران شکوفايو از ا" سه کنديمقا يپهلو

خود  يه کند اگر به بقايت توصيد و به حاکميه فرمايگال" کردند يمپول خرج 
 يآقا ي ام و منطق مقالهيدر واقع کل پ. ز کنديها پره ين ولخرجيد از ايشياند يم

 ياقتصاد يها شهير يواکاو"تحت عنوان " اخبار روز"مندرج در ـ  ۷۵يفرشاد مومن
د يخواه ياگر م. ستين نيش از ايند، بيفرما يز چنان که خودشان مين ـ" رانيانقالب ا

ست که در متن يز نيانگ و شگفت! ديدوباره انقالب نشود به حرف ما گوش کن
ت يتثب يا تالش براي" تيتثب"اش  ياسيس يازا که مابه ين منطق اقتصاديبرد ا شيپ

دست در " سميبرالينول"ان به اصطالح نهادگرا و منتقدان يوضع موجود است جر
                                                 

 .۱۳۵۷و  ۱۳۵۶هاي  وزير ايران در سال ، نخست)۱۳۹۵ي  درگذشته(جمشيد آموزگار ـ  - ۷۳
است مجلس سنا را به عهده سال ري ۱۵، در رژيم گذشته )۱۳۷۷ي  درگذشته(جعفر شريف امامي ـ  - ۷۴

 .وزير شد داشت و دو دوره هم نخست
 اقتصادي ارشد اقتصاد، مشاور و دين مؤسسه عضو طباطبايي، عالمه گاه دانش ـ استاد مؤمني فرشاد -  ۷۵

 .جمهوري رياست دهم انتخابات از قبل موسوي
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با  يحکومت ينزيک شبه" چپِ"است که  يا ن جا عرصهيا. نندز يدست هم قدم م
ا يتلخ است . تکرار نشود يخيشود تا اشتباهات تار يراست بازار آزادگرا متحد م

  !ميگس بگذر
  

  !بورژوازي وابسته
 ييتا صفا ۷۶زاده ن که از سلطانيو با ا" يگ وابسته" ي هيل شدن نظريبا وجود فس      
در  ۷۸"يمترق يمل يبورژواز ي اسطوره"ار معتبر يبس ي جزوه و تا انتشار ۷۷يفراهان

 ي رگسستهيه و زنجيسو همجموع صد سال گذشته است و با وجود تهاجمِ هم
" سمياليسوس"ر علم و کتل يکه ز يهنوز هم هستند کسان يبرالينئول يها يساز يجهان

صادر " نجلب يها جنس"ه وارد کردن و وارادت ياز زاو يوطن ينقدشان به بورژواز
چنان شکوفا شود که سود  يد مليها اگر تول"ستياليسوس"ن ياز نظر ا. شود يم

 ـ" کارآفرين"گويند  دار مي هاست به سرمايه سال ـوطني دار  هيب سرمايه به جيسرما
 يين مبادله باالخره چند تايدر کنار ا. ر خواهند شدير شود همه عاقبت به خيسراز

ن يل ايتحل!! کار ارزان است که است يرويال نحا. جاد خواهد شديهم شغل ا
و  يخيتار يگ مانده ن عقبيز معطوف به هميشاه ن ياسيجماعت از بحران اقتصاد س

قرار  يالملل نيب يدار هيوابسته و تحت سلطه سرما يبورژواز: "است يالبته طبقات
اسخ به ش واردات به منظور پيافزا... خانواده بود ۱۰۰۰ن طبقه متشکل از يا. داشت
به علت نداشتن  ۱۳۵۶ارج در سال  ي به عنوان مثال کارخانه... روزافزون يتقاضا

                                                 
لت و حزب کمونيست ايران در گذاران حزب عدا زاده يا آوتيس ميکائيليان ـ از بنيان آوتيس سلطان - ۷۶

 .هاي استاليني تيرباران شد در جريان تصفيه ۱۹۳۸زاده در سال  سلطان. اوايل قرن بيستم
 .اکبر صفايي فراهاني ـ از اعضاي گروه بيژن جزني و فرمانده گروه جنگل در عمليان سياهکل علي - ۷۷
 .منتشر شد" سهند"حفل توسط م ۱۳۵۸ي منصور حکمت که در سال  اي نوشته نام جزوه - ۷۸
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آمده است که مرغ را  ۱۳۵۷رماه يز در تيرستاخ ي در روزنامه... شود يچ متوقف ميپ
  ...." ميکن ياز خارج وارد م يکش د تخم مرغ و جوجهيتول يمت گزاف برايبا ق

کنند از  ين ترهات را پخش و پال ميا" ستياليسسو"که از موضع چپ و  يکسان      
حتا . ز عاجزندين يدار هيسرما يزا متناقض و بحران يها سمين مکانيتر درک ساده

ت يحما ين است که به هر حال براين فهم ساده هم ناتوان نباشند مساله اياگر از ا
فقط  کوکارين ير پرچم بورژوازيه و فرستادن کارگران به زيسرما ياز جناح مل

ر و مرغ و يچ و مهره و پنين جاست که پيا. به کار بست ياسيل سيشود تحل ينم
د يتول يبله تا از کارگر بخواهد که برا.... شود تا يل ميوارد تحل يپشمک واردات

در " چپ"ن يمحور ا ر انتخاب مطالبهياخ يها در سال! ز جان بدهديهن عزيو م يمل
 يو مل يان نهضت آزادياد با جرحزب مشارکت و اتح ياست رويس ي عرصه
 يبه رو ۷۹"چشمان تمام باز"دگاه است که ين ديبا هم. شده است يبند آب يمذهب
 يو اجرا يساز يم خصوصيب ماليشود و ش يبسته م ۸۰وستن به گاتيپ ي برنامه

  .شود يحرکت مدبرانه جا و جار زده م ۴۴۸۱اصل  ي عاقالنه و هوشمندانه
  
  
 

                                                 
 .و به کارگرداني استنلي کوبريک ۱۹۹۹اي است برگرفته از نام فيلم چشمان تمام بسته محصول  کنايه - ۷۹
 به يا) General Agreement on Tariffs and Trade( تجارت و تعرفه عمومي نامه موافقت - ۸۰

 .سلف سازمان تجارت جهاني. گات اختصار
 بخش سه به ايران اقتصادي نظام آن اساس بر ساسي جمهوري اسالمي ايران کهاز قانون ا اصلي - ۸۱

 اصل بر جديد تفسيري اي خامنه اهللا آيت ،۱۳۸۵سال  تيرماه در .شود مي تقسيم خصوصي و دولتي تعاوني،
 موظف را دولت و کرد تأييد را بود شده تهيه نظام مصلحت تشخيص مجمع توسط که اساسي قانون ۴۴

از آنز مان از اين اصل به  .کند واگذار خصوصي بخش به را دولتي هاي بخش سهام از درصد ۸۰ تا نمود
 .ياد شده است" سازي خصوصي"عنوان اصل 
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 اقتصادي بحران از روايت ـ يک۸
 

  نئوليبراليزاسيون ملزومات
 سخن مناسب يفرصت در ديبا رانيا انقالب شکست ييچرا و يستيچ درباره      

 نييتب در تواند ينم ييتنها به" خورد شکست انقالب" که است نيا تيواقع اما گفت
 نيآخر و نينخست رانيا انقالب که داستيپ نگفته. کند بسنده رانيا انقالب شکست

 انقالب، کي شکست استناد به اگر و است خورده شکست که ستين يبانقال
 انجماد کي به ياجتماع خيتار کرد مخدوش را انقالب تيحقان و اديبن شد يم

 و مصر تا اياسپان و وناني از يطبقات مبارزه همه نيا و رفت يفرو م يگ شهيهم
 يطبقات ييچرا نخست يانقالب هر نييتب در ياساس مساله. گرفت يدرنم... تونس
 نوامبر در آلمان انقالب. است آن شکست يگ گونه چه ليتعل سپس و يبند شکل
 چون اما ديمجاان يکارگر يشوراها يبرقرار به و کرد ساقط و سقط را صريق ۱۹۱۹

 تبهکاران با يهمدست در کارخانه صاحبان بعد سال دو نبرد دست هيسرما شهير به
 و کشتند را ـ بکنختيل و لوکزامبورگ رزا جمله از ـ انقالب رهبران ،يارتش
 راست به چرخش که ستين يشک. کردند مساعد را سميفاش عروج يها نهيزم

 يستيويتيپوز و يستيرفرم شيگرا و آلمان يدموکراس اليسوس رهبران از يبخش
 ستيکمون حزب ۱۹۶۰ سال در... است بوده موثر شکست يريگ شکل در آنان

 غلط درک اما داشت سمپات و فعال ونيليم ۱۰ و عضو ونيليم ۳ کم دست ياندونز
) سوکارنو( يمل يبورژواز با وحدت به هودهيب ديتاک و ياسيس قدرت از حزب نيا

 گاه نطع به را ستيکمون ونيليم کي و ديمجاان مانند يب ي فاجعه آن به ۱۹۶۶ سال در
 ي هنحو از ياسيس احزاب غلط برداشت و درک فقط که است واضح. فرستاد
 رانيا انقالب شکست متن در... ستين انقالب شکست عامل ياسيس قدرت کسب
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 رانيا انقالب که است نيا تيواقع اما باشند کرده عمل يا گونه به ها مولفه نيا ديشا
 و کارگران شتيمع به يجهان و يا منطقه و يداخل تعرض کي بستر در

 امکان چپ برداشت و ليتحل از يا هردرجه وجود با و خورد شکست انکش زحمت
 اريبس ـ يمترق ياسيس انيجر کي عروج مفهوم به يروزيپ ـ رانيا انقالب يروزيپ

 ياسيس حزبِ فقدان فقط نيا اعتبار نيا به. نبود رمحتمليغ هرچند. بود فيضع
 به چه ناچن ،بدهد پاسخ تواند يم رانيا انقالب شکست ليتحل به که ستين چپ

 به که ـ زين کارگر طبقه يناآمادگ حتا. شود يم دهيد ها نوشته در يتکرار صورت
 لِيـ دل بود تر آماده اريبس آن راست ونيسياپوز و حاکم يبورژواز از قلم نيا نظر

 بعد دهه کي تا و نظر مورد دهه اساسا. ستين انقالب شکست نييتب يبرا يمستند
 مشخص مانز به شدن قائل اگرچه ريتعب نيا به و است يطبقات شکست دوران زين

 ممکن زمان نيبدتر در رانيا انقالب يراست به اما است نادرست بن از انقالب يبرا
 ينينش عقب حال در کارگر طبقه ها نهيزم و ها نيزم تمام در که يزمان. گرفت شکل
 !يکنون دوران برخالف درست. بود

 نيا که ـ هينظر از مستقل اما است يا ژهيو احتجاج محتاج موارد نيا از کي هر      
 گي ساده به مهم ي ـ نکته است نبوده آن يطراح يمدع هرگز مجموعه نيا و قلم
 يجهان و يا منطقه تهاجم معرض در انقالب شکست ي هيفرض حتا که است نيا

 و کند ارائه مستدل و مستند جواب بحث ابهامات ي همه به بتواند ديبا سميبرالينئول
 از يکي اساس نيهم بر. نهد انيم به ياجتماع تحوالت از يا پارچه کي درک
 ينزيک برداشت کي به استناد با رديگ يم قرار مجموعه نيا برابر در که ييها چالش

 عنوان تحت يقالب شکل به زين رانيا داخل در که ـ" سميبرالينول" از يسوم راه و
 شيگرا سمت نيا به ـ هست هم يمشتر پر قرار از و شده فروخته" سمياليسوس"
 و است شده يبند آب يساز يخصوص چند با منحصرا سميبرالينئول ايگو که ابدي يم
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 که ـ رانيا در يساز يخصوص تيماه به نسبت نادرست درک با و مبدا نيهم از
 برداشت نيا ـ به است تيمالک سلب قيطر از هيسرما انباشت ي وهيش نيتر خشن

 و بود يدولت رانيا اقتصاد يموسو مهندس زمان در چون که غلتد يم تر نادرست
 دهيکش طول سال ۸ زمان نيا و داشت وجود بازار بر يکنترل و شد يم عيتوز يکوپن

 .لنگد يم" شد سميبرالينئول مغلوب که يانقالب" ي هيفرض تيکم تينها در رهيغ و

 کي عنوان به رانيا انقالب ونيزاسيبرالينئول که ام ننوشته و نگفته کجا چيه البته من
 سهل. است بوده ياسالم يمل انيجر کار دستور در شده يطراح شيپ از ي برنامه
 و کار راه چيه انقالب يروزيپ از شيپ مطلقا انيجر نيا که ام کرده ديتاک است
 ريسا که بل اقتصاد فقط نه. نداشت کشور ياسيس اقتصاد ي اداره يبرا يبرد راه
. بود تواند ليتحل نيهم ملشا زين ـ رهيغ و زنان پوشش جمله از ـ ياجتماع يها نهيزم
 پاسخ ضرورت و زمان مرور که گفت توان يم يراحت به فاکت ها ده يگواه به
 يمل انيجر که است يجهان يدار هيسرما در ادغام لزوم و بحران به يستيتاليکاپ

 اقتصاد ونيزاسيبرالينئول گريد يسو از. دهد يم سوق راهبرد نيا سمت به را ياسالم
 زمان در و انقالب يابتدا در که است ياساس داتيتمه سلسله کي مستلزم ياسيس
 حال در جيتدر به گريد يسو از و نبود فراهم آن امکان سو کي از جنگ سال ۸

 شد يم گونه چه چپ و يمترق يکارگر يشوراها آن وجود با. بود يبسترساز
 يزيعز قيرف قول به اي يخصوص بخش به و کرد درو خيب از را ها کارخانه

 اتيح سپهر در فعال يمترق و چپ يها سازمان همان وجود با واگذارد؟" يولتخص"
 پهن کاشان فرش ۸۲کايتروئ کارشناسان يپا ريز شد يم گونه چه کشور ياجتماع
 يبرخ که ـ چنان زين يموسو مهندس زمان ياقتصاد اوضاع گريد يسو از کرد؟

                                                 
ي بانک  گانه در اينجا منظور نمايندگان سه. جانبه تروئيکا ـ به معناي هرگونه ائتالف يا همکاري سه - ۸۲

 .اروپا است المللي پول و بانک مرکزي جهاني، صندوق بين
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 نيا در من. نبود گالب و گل ـ چندان زنند يم لَه لَه دوران آن به بازگشت يبرا
 نهاد نقش يدولت فاکت و آمار و رقم به استناد با و ام نوشته مبسوط يا مقاله نهيزم

 در" يموسو يبازار اقتصاد" ي مقاله به ديبنگر. ام داده نشان دوران آن در را بازار
  www.akhbar-rooz.com: نکيل نيا

 ياضتيضدر  برنامه دوستان از يبرخ راياخ که کنم اضافه هم را نکته نيا و      
 ينکات يراجتماعيغ محافل در و اند کرده سهيمقا يموسو مهندس  برنامه با را زايريس

 گفته شيپ ي مقاله در. ندارد پاسخ ارزش شود هم مکتوب اگر حتا که اند گفته
 کنم اضافه قدر نيهم و است کرده نقد خود توان حد در زين را برنامه آن نگارنده

 به بازگشت از يا درجه چيه يکارگر جنبش يشرويپ و يحداقل يروزيپ بدون که
 يا پالمه اوالف نمونه چه و يوطن يمل جبهه مدل چه ـ آن نوع هر از رفاه يها دولت
 يروزيپ از که ييسو کم ي روزنه وجود با و يکنون طيشرا در. است رممکنيـ غ
 بتواند يدولت نيچن که انامک نيا است، شده باز ۸۴پودموس عروج امکان و ۸۳زايريس
 ستين رممکنيغ. ۸۵است نامحتمل شود رهنمون قيعم تحوالت يسو به را وناني

  !آمد حرف تو حرف يبار! هرچند
 

 شاه سياسي اقتصاد بحران
 شاه سياسي اقتصاد بحران در آن نقش و نفتي سرشار درآمدهاي از ناشي شوک      
 ايران در که توسعه اقتصاد شبيه هايي يهنظر. است شده ارزيابي گوناگوني زواياي از

 هاي جنبه از حتا شود مي داده اهللا خلق خورد به" سوسياليسم" عنوان تحت
                                                 

 .هاي مختلف چپ تشکيل شد از ائتالف گروه ۲۰۰۴گراي يونان که در واقع در سال  سيريزا ـ حزب چپ - ۸۳
 .گراي اسپانيا پودموس ـ حزب چپ - ۸۴
رويدادهاي بعدي و تسليم . در زمان نگارش اين مقاله تحوالت يونان هنوز به سرانجام نرسيده بود -  ۸۵
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 که قبيل اين از مباحثي. است شده وارد بحران اين تحليل به مذهبي و ايدئولوژيک
 ي عرصه در اقتصادي شکوفايي و اشتغال ايجاد سوي به نفتي درآمدهاي هدايت از

 و کند مي دفاع روستايي کشاورزي و شهري صنعت ميان توازن ايجاد و صنايع
 ي شيوه به داري سرمايه توليد ي شيوه ماهوي هاي تناقض به اشراف يا اذعان بدون

 طول در حتي" :تازد مي شاه اقتصادي بحران دليل عنوان به غيرموزون گذاري سرمايه
 افزايش اقتصادي رشد نفت قيمت افزايش علت به که) ۱۳۵۷ -۱۳۵۲( پنجم برنامه
 نوع اين و نبود سان يک همه براي اقتصادي رشد از برخورداري ميزان... بود يافته

 بخشي در. بود داده افزايش را مدرن و سنتي بخش بين اقتصادي گي هدوگان توسعه
 سنتي بخش کنار در که داشت قرار مدرن صنعتي تاسيسات دوره اين هاي طرح از

 دنبال به مخصوصا و شاه رژيم اواخر در اقتصادي هاي بحران. ودب شده بنا اقتصاد
 تورم. بود کرده فراهم را آن سقوط ي زمينه دولت ناکارآمدي و نفت بهاي کاهش

 قيمت رويه بي رشد. بود اقتصادي بحران تبعات از غذايي اقالم از بعضي کمبود و
 و شهرها در توسعه تمرکز پيامدهاي از که گي زنده هزينه افزايش و شهري خدمات
 از وسيعي هاي بخش نارضايتي موجبات بود اقتصادي فساد و رويه بي مهاجرت

 بست بن به نفتي درآمدهاي کاهش با رژيم رفاهي هاي سياست. کرد فراهم را جامعه
 دولت توجهي بي خاطر به شهرها به روستائيان مهاجرت شتابان آهنگ .بود رسيده

 شدن خالي سبب کارگر به تهران ويژه به شهرها نياز ديگر سوي از و آنان به
 اين محصوالت بهاي افزايش و کشاورزي بخش تر بيش رکود و سکنه از روستاها
 صنايع رشد نرخ و رسيد درصد ۴۰ به تورم ۱۳۵۶ سال دوم نيمه در. شد بخش

  ."يافت تنزل ۱۳۵۶ سال در درصد ۹.۴ به ۱۳۵۵ سال در درصد ۴۱.۱ از غيرنفتي
 انقالب انتشارات: تهران ايران، اسالمي انقالب و اقتصاد ،)۱۳۸۳( يرهبر مهدي(

 )۱۶۱:ص. اسالمي



۶۴ 

 اشکال ترين مهم اما. است نهفته مستندي واقعيات تحليل اين در که نيست شکي      
 تاکيد شاه سياسي اقتصاد بحران اقتصادي تعليل از هايي برداشت چنين ساختاري

ـ  سنت تعارض و سو يک از روستا و شهر ي توسعه ميان توازن عدم عامل دو بر مبرم
 و مشروعيت ي همه توسعه اقتصاد ي نظريه البته. است ديگر سوي از مدرنيته
 شد قايل اعتباري آن براي بتوان اگر و کند مي اخذ همين جا از را خود مقبوليت

 نم نازنين بسيار دوست دقيق هاي تببين به را آن نسبي اعتبار بايد شکي هيچ بي
 اين واقعيت. داد" گي نيافته توسعه مدارهاي" متن در اراني عظيمي حسين ياد زنده
 سوي از نادرستي نحو به بزرگوار آن دقيق تحقيق استنتاجات از بسياري که است
 به جا آن از و درآمده ـ مدرنيته سنت هاي تعارض توجيه استخدام به کاتوزيان امثال
 در چه آن": است شده شيفت نفتي خوار رانت لتدو نئوليبرالي ي نظريه تفسير سمت
 که بل مدرنيسم نه و بود اقتصادي و اجتماعي پيشرفت نه داد رخ ايران
 تغييرات شکل همين به. کرد تسريع را آن نفت عوايد که بود مدرنيسمي شبه

 هنگامي. بود گي هشهرزد ي واسطه به که شهرنشيني علت به نه نيز اقتصاد ساختاري
 صنعتي توليدات کل سهم داشت قرار بزرگ تمدن هاي دروازه آستانه رد کشور که

 ۲۰غيرنفتي داخلي ناخالص توليد در) سنتي و روستايي و دستي توليدات شامل(
 نقل و حمل همه اين با. بود درصد ۵۶ خدمات سهم که حالي در. بود درصد
. است صيفتو غيرقابل که بود خراب قدري به تهران ويژه به و جا همه در شهري
 يا و بود وحشتناک يا تجار جامعه و دولت گان وابسته براي جز مسکوني وضع

 سيستم فاقد تهران جمله از بزرگ و کوچک شهرهاي اغلب. هولناک مشکلي
 و گران بسيار اغنيا براي بهداشتي و درماني خدمات. بودند کارآمد فاضالب
 اقتصاد) ۱۳۷۲( کاتوزيان محمدعلي."(خطرناک و گران فقرا براي و بود نامطمئن
 )۳۲۳: ص. مرکز نشر: تهران عزيزي،.ک و نفيسي. م برگردان ايران، سياسي
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 در کاتوزيان براي درست آمارهاي اين ي همه شود مي مالحظه که چنان      
" مدرن شبه" کاتوزيان تعبير به شاه اگر پنداري. است شاه" مدرنيسم شبه" نقد خدمت

 تکان آب از آب بود اياسپان و وناني پادشاه مثال ليقب از رنمد مطلقا و کامال و نبود
 حل يواقع ونيزاسيمدرن کنف در زين ياقتصاد يها يناترازمند نيا و خورد ينم
 نيا اعتبار به که نيا. خود يجا در بحران حاال. آمد ينم شيپ يمشکل چيه و شد يم

 و وناني نيهم اي و انگلستان هفتاد دهه بحران توان يم گونه چه يليتحل دستگاه
 منتقد انيکاتوز! ستين دانسته قلم نيا ناقص عقل بر کرد يابيارز را مدرن ياياسپان

. داند يم انقالب و بحران ليدل را آن و است شاه" سميمدرن شبه" و" نکردن شرفتيپ"
 ونيزاسيمدرن" منتقد احمد آل و يعتيشر امثال يليتحل نيچن ي سکه يرو آن
 يگريد و کند يم هيگال يبورژواز ناقص انکشاف از يکي. اند ستهنش شاه" هيرو يب
 مدرن و متمدن و کند رشد خواهد يم يبورژواز از يکي. يبورژواز نيجن سقط از

 يها حجره به ديگو يم يبورژواز به يگريد و ابدي ييرها انقالب" شر" از تا شود
 پا ريز را" نتس مقدس" يها آموزه و بازگردد" شيخو شتنيخو" و بازار کيتار

 ي قاهره و قم از ديگري و دهد مي هشدار شاه به اکسفورد و لندن از يکي. نگذارد
 آن دومي و خواند فرا مي پيش به را جامعه اولي که است اين قضيه ظاهر! سيدقطب

 طبقاتي منافع و هستند ارتجاعي دو هر که است اين واقعيت اما کشد مي پس به را
 يقربان يبورژواز يها برگشت و رفت يپا به ار کش زحمت و کارگر مردم

 .کنند يم
 ياتيواقع توسعه اقتصاد به يمتک سنتر و راست و چپ يها تيروا در ديترد يب      

 و يمسکن يب ،ياسيس يتينارضا ،يطبقات ينابرابر ،يگ گرسنه اگر اما است موجود
خاور  و قايآفر ات کايآمر از ديبا حاال نيهم شود انقالب باعث تواند يم کاري بي
 شاهد روزه ـ همه خودمان رانيا نيهم در ميبرو دور راه چرا و ـ کينزد و دور
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 کاري بي نرخ با ما بحث مورد يها سال در که نيا به مضاف. ميباش انقالب
 يصنعت يها رشته در ژهيو به ياقتصاد رشد. ميستين مواجه يکنون حد در يا شکننده

 برهه نيا اواخر در و دهيرس ۱۳۵۲ سال در درصد ۱۹.۹ به ۱۳۴۷ سال درصد ۱۷ از
 ينساج صنعت در ۵۱ تا ۱۳۳۸ سال از را نمونه. است افتهي شيافزا درصد ۳۰ به
 ۳۰ تا گاه قند و مانيس عيصنا داتيتول و است شده برابر ۷ ينخ يها پارچه داتيتول

 نعتص به نسبت ديتول در خدمات سهم شيافزا گريد يسو از. است رفته باال درصد
 است سهل. ستين ياقتصاد بحران جاديا ليدل و ياقتصاد يگ مانده عقب ديمو

 از شيب ديجد صنعت کي مثابه به يدار هيسرما افتهي توسعه يکشورها در خدمات
 چيه با که نيا به مضاف. است کرده رشد انيکاتوز نظر مورد" يسنت عيصنا"

. زد جا" نامتوازن توسعه" عنوان به را خدمات صنعت گسترش توان ينم ياستدالل
 به و شاه ياقتصاد بحران منشا عنوان به زين ۸۶يلون رابرت يسو از مباحث گونه نيا

 اعتبار مجموع در و است شده مطرح" ياسالم انقالب ياقتصاد يها شهير" او ريتعب
 ي همه. کند يم اخذ يدموکراس اليسوس راست جناح به معطوف تفکرات از را خود

 به ۵۳ سال از بعد ينفت سرشار درآمد از متاثر ياقتصاد انبساط از گران ليتحل نيا
 در خود نگر يسطح شاگردان مانند و اند کرده ادي ياقتصاد بحران ليدل عنوان

 ديخر" و" مدت کوتاه مالحظات کرد لحاظ" و" پول عيتوز" به رانيا يها دانشگاه
 يها اقتصادخوانده نيا که ستين هم ياتفاق چندان. اند کرده بند" اسلحه ي هيرو يب

 به را رانيا کش زحمت و کارگر مردم يکنون فالکت و فقر تمام منشا محترم
 ساختار به اشاره بدون و زنند يم گره نژاد ياحمد دولت يانبساط يها استيس

 نيا بدون و يدار هيسرما ديتول وهيش بودن زا بحران و رانيا در حکومت ييبورژوا
 تيحاکم طلب اصالح جناح کنار در آهسته و نرم نداوريب مبارک يرو به که

                                                 
 ).۱۹۸۲( نيويورک، گاه دانش ، انتشارات"هاي اقتصادي انقالب اسالمي ريشه"ي کتاب  رابرت لوني ـ نويسنده - ۸۶
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 انيحام ستيل به يانتخابات هر از شيپ ماه سه دو که است يکاف. ستنديا يم
 دينيبب تا ديکن تامل طلبان اصالح" هنرمند" و" متفکر" و" شناس جامعه" و" اقتصاددان"

 ديبازتول را کروگمن و تزيگلياست و نزيک ي شده دوم دست نظرات شانيا درصد چند
 ي اقتصادخوانده آن کنار در شده مد يکتيپ توماس که هم شيپ يمدت از. کنند يم
 قيتعم و زنند يم جار سمياليسوس ليبد و مارکس نظرات شدن کهنه از يجيبس

 به معطوف يکتيپ استاد يآمارها استناد به را رانيا در ينابرابر مختلف سطوح
 فراموش يگ ساده نيهم به و زندسا يم يجهان ي عرصه در ينابرابر گسترش

 کشور شد يم يراحت به هم" دموکرات و يمل" دولت کي وجود با حتا که کنند يم
 و ياقتصاد رفاه سطح نيباالتر به ينفت درآمد دالر ارديليم هزار از شيب با را

 .رساند ياجتماع
. تاس خورده رقم نهيزم نيا در زين گريد يليتحل اصطالح به نقد کي يبار      
 ابعاد به خانواده کي ارياخت در کشور ثروت درصد ۸۳ شاه زمان در که شده گفته
 از استفاده با افراد نيا. مشهور ليفام ۱۰۰۰ همان. است بوده خانوار ۶۰ تا ۴۵

 و اروپا در نيهروئ و کاباره و بکوب و بزن و فساد مني به و خود ياسيس تيموقع
 استخوان عمق تا شاه يبورژواز که نيا در. اند آورده را کشور اقتصاد دخل کايآمر
 يدرست به نگارنده بر يمال يفسادها آن رقم. ستين يشک است بوده تباه و اهيس

 از غيدر سال به سال" گفت ديبا الجرم يکنون يفسادها با اسيق در اما ستين دانسته
 مخدر مواد پول" ورود از ريتدب دولت کشور کار محافظه ريوز زين امروز". پارسال

 در ساده کارمند کي استخدام که يطيشرا در. ديگو يم سخن" استيس ي عرصه به
 است رهيغ و ياسالم انقالب و نظام به تعهد خوان هفت از عبور مستلزم روستا فالن
 سوار يمال اريع تمام فساد کي متن در) يمل بانک( کشور بانک نيتر مهم کل ريمد
 نيهم به سابق جمهور سيير اول معاون. برد يم فيتشر کانادا به و شود يم مايهواپ
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. شود زنده گريد بار دايهو رعباسيام ادي تا شود يم زندان يراه و افشا ليدل
 نيا در دادن راژيو و زدن دور از ها ميتحر خواندن پوچ با کشور مقامات نيتر يعال
. رنديگ يم زبان لکنت رسند يم که يزنجان بابک به اما کنند يم يباف افسانه ابانيخ

 ۱۷۴ از ۱۶۰ حوش و حول به يکنون دوران در فساد و يمال تيشفاف عدم ي رتبه
 فساد از يا درجه هر با فساد وجود که ميبگو خواهم يم. است دهيرس جهان کشور
 نجامد،يب يعموم فقر قيتعم و ياقتصاد يتباه به تواند يم که قدر همان شده نهينهاد
 افتهي سازمان يها اعتراض و ياجتماع جنبش يريگ شکل ليدل و منشا تواند ينم

 اخبار به دارد رانيا مردم گوش حاضر حال در و قرار از که نيا به مضاف. شود
 دور ياصل استيس شيپ ماه چند اگر و کند يم عادت فسادها نيا ي روزه همه
 زنگنه و نوبخت انيآقا امروزه مقابل در بود اخبار نيا از يعموم افکار داشتن نگه
 را آنان و گرفته يشيپ" ضدانقالب" يها رسانه از اخبار نيا ي روزه همه يافشا در
 !اند کرده خبر خلع
 ي مولفه کي به ديبا شاه ياسيس اقتصاد بحران يها شهير ليتعل در گريد يسو از      
 به واره هم سود نرخ ينزول شيگرا هينظر که ميدان يم. کرد توجه زين گريد مهم

 يدار هيسرما يساختار و يادوار يها بحران نقد در يستيمارکس ليتحل يمبنا عنوان
 بحران ليتحل در نه و شاه زمان در نه که است نيا اما مساله. است بوده استناد محل

 حال در. است نداشته يکاهش و ينزول روند رانيا در سود نرخ يکنون ياقتصاد
 در کارگر دستمزد. است درصد ۲۳ تا ۲۰ انيم يبانک يها سپرده سود نرخ حاضر

 ۸۵ يعني نيا و. است بازار در کاال فروش يبها درصد ۱۵ حداکثر طيشرا نيتر به
 تومان ارديليم هزار ۶۶۰ مبلغ به بازار در موجود يگ نهينقد زانيم. سود درصد

 الحساب يعل و فعال که ستين دشوار چندان البته نکته نيا درک. است شده کينزد
 از. است کشور" ميفه مردم" درصد ۱۵ ارياخت در يگ نهينقد نيا درصد ۷۵ از شيب
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 ريز برابر پنج دستمزد تر روشن عبارت به و کار يروين يبها بودن نييپا گريد يسو
 عوامل جمله از) يتومان ونيليم ۳ فقر خط و يتومان هزار ۶۰۰ دستمزد( فقر خط
 زمان در رانيا مردم" که مقوله نيا طرح جهينت در. است سود نرخ بودن باال ياصل
. است مهمل بن و خيب از" کردند يم خرج پول ها نينش خيش مانند نژاد ياحمد و شاه
 و هيسرما کمبود از کشور اقتصاد زين" بود ماه شاه" دوران در که است نيا تيواقع
 درصد ۱۶۰ تا ۵۰ از بحث مورد ي دهه در سود نرخ شده گفته. برد ينم رنج پول
 توسط پول زدن آتش" حتا که بل هيسرما کمبود فقط نه بيترت نيا به. است بوده
 در ياقتصاد بحران يريگ شکل گر هيتوج تواند ينم رهيغ و اسلحه ديخر اي" مردم

 از داووس در يروحان حسن که هم يزمان اعتبار نيا به. باشد برهه دو نيا
 اهدخو يم واقع در کند يم رانيا در يگزار هيسرما به دعوت يغرب داران هيسرما
. شود ياقتصاد ستد و داد کي وارد ابتدا غرب در ياسيس يانزوا از خروج يبرا
 به ها زاده خانم و ها آقازاده حساب در موجود يگ نهينقد زانيم نيهم اگر که چرا

 ،"مولد يمل يبورژواز" نيا درخشان آورد دست گاه آن برود يداخل ديتول سمت
 صورت نيا در! کرد اهدخو تخت را خود دلواپس يستيوناليناس اليخ
 محترم ي هيسرما اعتصاب و فرار از يريجلوگ خاطر به زين" يمل يها ستياليسوس"

  !ديکش خواهند غرولند از دست
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 !به ياد رفقای نازنين مسجدسليمان و انديمشک که اينک در کنار ما نيستند

 مات شرايط در ـ شاه۹
 

 !يادآوري
 ياقتصاد يها يپرداز هينظر نيتر راست همجامل يب و شهيهم من هرچند      

 فرانکفورت متفکران آثار کل بر را کوفيرا و نيبوخار تا پلخانوف و يکائوتسک
 ييها مدرن پست راياخ و ـ نياميبن و هابرماس تا نيوالرشتا و مارکوزه از ـ نو چپ و
 هک است مهم نکته نيا حيتصر اما ام داده حيترج ژکيژ تا بارت و دايدر جنس از
 حوادث تطور و خيتار تکامل ريس از يستياکونوم نييتب مفهوم به يحيترج نيچن
 ت،يواقع تنها ديگو ينم وجه چيه به سميمارکس" الفور يهانر قول به. ستين ياسيس

 برعکس دارد، وجود مطلق ياقتصاد ييرگرايتقد ينوع و است ياقتصاد تيواقع
 است مقدر که معنا نيا به. گذراست و ينسب ياقتصاد ريتقد که کند يم حيتصر

 شوند خود آگاه امکانات از ها انسان که نيا محض به ياقتصاد سرنوشت
 ي نندهيآفر و نامحدود شکل به ياساس کنش فراگذراندن نيا و شوند فراگذرانده

 )تراکمه نيديآ برگردان. کيالکتيد سمياليماتر. لوفور" (بود خواهد ما عصر
 !بود الزم يکم تذکر نيا

 
 !)اپوزيسيون همه اين(  مددرآ

 کارزار وارد توانست يم شاه ،ينفت يدالرها شدن ريسراز متعاقب و ۱۳۵۳سال      
 يبرا تالش ضمن مشروط اما مقتدر يران حکم قالب در و شود يواقع رفرم کي
 يبرا زين را يونيهما خاندان و خود سلطنت" ييبورژوا ديتول مناسبات انکشاف"
 زين يگريد لوازم و نبود يکاف" ديتول انکشاف" البته. کند نيتضم نيمع ي دوره کي
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 ي"ختهيفره" مترجمان توانست يم شاه اگر!" ديتول سميدموکرات" جمله از. ديطلب يم
 توماس يجيبس سانينو مقدمه به حال نيع در و کند شارژ را ياسيس اقتصاد روز آثار

 و استبداد به هممت هم دهد، هيهد دانشگاه ياستاد يکرس خود عصر يکتيپ
 غاز کي من صد يها مشاوره يجا به هم و شد ينم يزيست سميکمون و يکتاتوريد

 در که گرفت يم بهره" ياقتصاددانان" حينصا از يزاهد رياردش و اردالن دکتر امثال
 که بل نمودند يم" ستياليسوس" فقط نه اگرچه هيسرما نقد و هيسرما انباشت نييتب
  . کردند يم راحت هم يکيبلشو منقالب انقالب و" طانيش" نِيلن از را شاه اليخ

 رييتغ به ياسيس قدرت کسب به ازين بدون را مارکس امروز نيهم که ييها دسته
 بدون. البد رنديبگ را حضرتياعل دست توانستند يم زين روز آن خوانند يفرام جهان

 نبود ساده ي هآموز نيا درک به قادر شاه! ياسيس قدرت يانقالب و کاليراد رييتغ
 در سلطنت ياله و يخداداد اصول با" توسعه اقتصاد" ينظر يمبان از کي  چيه که
 نه که چنان ـ هيسرما انباشت يمنطق ملزومات و" حيصح" نيقوان به شاه. ستين نيتبا
 و ياضتير اقتصاد رموز. نبود واقف ـ دار هيسرما کباب نه و بسوزد کارگر خيس

 که بود قاصر زين ساده ي نکته نيا فهم از و ديفهم ينم بن و خيب از که را يمقاومت
 و فساد عوارض يجلو تواند يم" بازار اقتصاد کردن زهيدموکرات" قيطر از باالخره
 خاک به که را کارگران حضرتياعل. رديبگ را هيسرما اعتصاب و فرار و يهرزرو

" سانينو مهرنامه" با نوا هم را ستياليسوس فکران روشن و مبارزان بود؛ نشانده اهيس
 بود، گذاشته نياو واريد و رباريکنار ت" سميترور" اتهام به خود عصر
 يمل يبورژواز" تيرضا جلب از و بود کرده يعاص که را" ميفه" يبورژواز خرده
 رقابت وجود بدون يدار هيسرما ياسيس اقتصاد مگر نه آخر. بود ناتوان هم" مولد

 کيش کارشناسان يرقابتا وا اديفر ديا دهينشن رمگ! شود يم قمصور زرتش باالخره
 بستن از خود" يقاچاقچ برادران" به خطاب که جا آن را؟ يبازرگان محترم اتاق
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 حضرتياعل. خوانند يم نوحه آزاد رقابت کي به ورود و رمجازيغ يها اسکله
 رد و بود تارانده کامل يانزوا تا استيس ي عرصه در را يبورژواز نيا گان هندينما
 نهيزم در يحدود تا اگرچه" ملت و شاه ديسف انقالب" از بعد زين ياقتصاد نهيزم

 طبقه از ينازک هيال جز به و مجموع در اما بود رفته شيپ ها ينينو تراز ينسب تيرضا
 ياتفاق و هوده يب چندان! بود رانده" ونيسياپوز" به را همه حومه و دربار يبورژواز

 يضدانقالب و يانقالب يها جناح ي همه توافق مورد "شاه بر مرگ" شعار که نبود
 همان از يبخش يسو از زين" هم با همه" يلوا در و بود گرفته قرار يبورژواز
 فقط و ـ بود يکاف ياسيس عرصه در! شد يم دنبال) ياسالم ـ يمل انيجر( يبورژواز

 و ستنش يم جورتر و جمع يکم"  يسنجاب ميکر دکتر قول به شاه که ـ بود يکاف
 تيکفا هم ياقتصاد ي عرصه در و" کرد يم باز هم گرانيد نشستن يبرا را جا
" ( يوطن يها ستياليسوس" از که بل نگ هوا کوفه اي تويت مارشال از نه که کرد يم

 يجا به که آموخت يم) مانيپ بيحب مثال يـ برا يزيسوئ آثار سانينقدنو و هيحاش
 در يگذار هيسرما رشد" نجات راه تنها" گر رتغا زمياليامپر" به ديتول کردن وابسته

 وارد خارج از هم پونز حتا که دارد يمعن چه!" است يداخل عيصنا بسط و ديتول
  ! شود
 ونيسياپوز" يها بونيتر از و باال بسامد با آنقدر ما دوران در حينصا نيا      
 و شده نباورشا زين يکارگر مستقل فعاالن از يبرخ که شده تکرار" ستياليسوس
 از يحيتلو تيحما و نژاد ياحمد دولت نقد در و يعلن و پنهان جا آن و جا اين

 دوران ياقتصاد مشکل اگرچه! چپ اسم به هم آن. کنند يم تکرار را ها آن يروحان
 و صنعت بازار وارد را" نيکارآفر" يدولت ديبا شاه اما نبود کاري بي سره کي شاه

 يبارآور به قادر که بل بود يم" انحصارات ضد" فقط نه که کرد يم يکشاورز
 روش که گرفتند يم خرده شاه به يکسان بود ممکن. بود هم کار يروين و هيسرما



۷۳ 

 يها استيس گريد يمعنا فقط نه" يمل يبورژواز" يجنس و يجسم قدرت تيتقو
 هم" يدار هيرسرمايرشدغ راه يبو ييجورا هي" که بل است يستيتاليکاپ انباشت

 راديا خب! باک چه خب! کند مجارستان را رانيا است ممکن بسا يا و دهد يم
! کنند متهم"سميونيزيرو" به الل زبانم را شاه توانستند ينم که آنان. گرفتند يم

 زهيبرالينئول جهان و منطقه ياسيس اقتصاد هنوز نظر مورد سال در که نيا به مضاف
 دهينرس انبوه ديتول به زين" سميلبراينول" منتقدان مشعشع يتزها جهينت در و بود نشده
 را ينفر سه دو يديکاو يم را يا بته هر ريز اگر دوران همان در حال نيا با. بود
 و بودند ضدمارکس هم و داشتند عالقه کافه و کالپتون کيار به هم که يافتي يم

 هيسرما" تلنگ چه اگر هم باز و. زدند يم قدم عصر کروگمن ريمس در البته هم
 با بود شده يخيتار يکم زين ۱۹۲۹ بحران و بود نرفته در امروز ي وهيش به" موهوم

 اف اي و استانبول در کردن آب يجا به را يتومان ۷ دالر همان که شد يم حال نيا
 ارج ي کارخانه به" چپ ستيترور" يسر کي هيعل ظفار در يولخرج و دنيخر ۱۶

 يکم حضرتياعل بود يکاف! ياجنب فيکث نگهاوسيوست نه يداخل زيتم ارج. فرستاد
 به را کخواهين و انيجعفر امثال که نيا يجا به و گرفت يم فاصله ينفت رانت از
 حداکثرش. فرمودند يم ارسال عبدالناصر مصر به کنند ليگس رانيا يمل ونيزيتلو
! شدند يم خب. شدند يم" يمل سمياليسوس" به متهم ارتشتاران بزرگ که بود نيا

 نگفتند اوما باراک به مهيب در يتيحما استيس چند دنبال به شيپ سال چند مگر
 "!ستياليسوس"

 شما که است يکاف. ستين خطرناک و بد شهيهم که بودن ستياليسوس      
 واژه نيا سميبلشو رواج اوج در که مگر ديا دهيند! حله هيبق. ينباش کيبلشو

 فکر بلند ها نيا !بود افتاده جا" موجود نظم مخل" و" خطرناک" انسان هر مترادف
 ـ حاال نيهم و يکنون رانيا در. ستين اون و نيا با کيپلم دونم يم چه و کردن
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 البته و يمردم اعتراضات گسترش و نفت يبها سقوط که  حاال ـ نيهم درست
 را دايهو رعباسيام و ۵۶ سال اواخر سابق جمهور سيرئ اول معاون شدن" يزندان"

 و" سمياليسوس" قمپز با که اند شده دايپ عده کي گاه بزن سر درست کند، يم يتداع
 از غافل. دهند يم نمود ره اقتصادش مدبر ريوز و حاکم يبورژواز به" يساز يمل"
 و زيآم مسالمت گذار و موعظه با يطبقات ي فاصله از يشکاف نيچن نکهيا
 يزخودسو  مشاهده با مردم که است تونس نه جا اين. ستين يپرشدن" کيدموکرات"

 قيطر از که است وناني نه و بکشند تيحاکم ي چهره به پنجه فروش دست فالن
 زين ليبرز جا اين. بدهند يرا زايريس مستاصل سميرفرم به کيدموکرات انتخابات کي
 عمق تا روسف خانم با مخالفت به يمال فساد به اعتراض خاطر به را مردم که ستين
. شه يم ليتبد جوک به بريوا در سرعت به يمال فساد خبر جا اين. بکشد ابانيخ

 و نترنتيا نگيلتريف و يکند از چنان و" ونهيسياپوز" هم جمهورش  سيرئ جا اين
 از نفت پول غارت و يمال فساد به و کنه يم انتقاد زندان و کلت و دستبند و سيپل

 منتقد بهداشتش ريوز. مونه ينم گفتن يبرا يحرف که تازه يم شاخوديپ دولت يسو
 يمعترض هر از تر به پارلمانش ي ندهينما است، يا ماهواره يها تيپاراز سختسر
 جا اين. کنه يم حمله فشار يباندها به و رهيگ يم رو رازشيش ي جمعه امام بانيگر
 صيتشخ مجمع سيرئ پسر و دختر و رهيالتصو ممنوع اسبقش جمهور سيرئ

 و اش مجلس يمل تينام ونيسيکم اسبق سيرئ. هستن" ياسيس يزندان" اش مصلحت
 دوره دو سيرئ و جنگ دوران ريوز نخست. ضايا کشورش ريوز اسبق معاون

 نيتر بيش نشر و چاپ مجوز دولتش نيتر راست جا اين. حصراند در پارلمانش
 هست حضورتون معروف مشهور، يغفار يهاد يراست! کرده صادر را چپ کتاب
 که که همون طور؟ چه کاريپ نسازما ي هينشر در يهاد مشهور کاتوريکار آن که؟
 مقابل در چپ کيکوچ تجمع کي کردن پار و لت از بعد را يغفار خان يهاد
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 يهاد اما حاال. فشار گروه يفرمانده مقام در د،يکش يم ريتصو به تهران گاه دانش
 که يبرادران توسط زين اش يسخنران که بل شده فشار گروه مخالف فقط نه يغفار
 و متن و حرف ونيسياپوز دوران گريد جا اين! ختهير هم هب دهند يم بهشت يبو

. شده خنثا يپياسکا و ينترنتيا ي نفره هفت شش احزاب مواضع اعالم و يران سخن
 و بخوابونه رو ياتوبوسران فراخوان کي با بتونه که داره شنونده يکس اميپ جا اين

 يمدع که ادهس کارگر کي جا اين! قهيدق کي يبرا حتا! کنه قفل رو تهرون
 رو فقر خط تر روان و تر به گاه دانش اقتصاددان استاد از ستين هم" ياقتصاددان"

 منطق و آمار و رقم و عدد با. زنه يم حرف" معقول" دستمزد از و کنه يم ميترس
 يکارگر فعال اش مه ماه اول روز که ييجا. رانهيا جا اين. معاش روش و ياقتصاد
 کارگر حال نيع در و زنه يم ريکو و ايدر و جنگل و هکو به اش سمياليسوس يمدع
 يستيفاش يشعارها مقابل در" کارگر خانه" نگيتيم با تقابل در شيمدعا يب و ساده

 و دستمزد يبرا اومده" گه يم بلند يصدا با و ره ينم جمعه نماز به کنه يم مقاومت
 يها تناقض متن در و! ممکن يطبقات شکاف نيتر قيعم با! رانهيا جا اين!" معاش
 جينتا به زيآم مسالمت اعتراض روز که ييجا! ديجد يطبقات توازن البته و بزرگ

 اگرچه که ييجا. شود يم يراندازيت و خورد و زد يدولت انتخابات کي
 و کند يم صحبت يرنگ و يمخمل انقالب خطر از شب تا صبح ش تيحاکم
 کند يم دعوت سمياگرائيسات و يمدن ينافرمان به را مردم اش لوح ساده ونيسياپوز
 و سکوت تظاهرات و يراندازيت تک از کار انقالبش موعود روز اما شک يب و ....اما

 در برق به زدن اتو و "تروا اسب" مضحک کيتاکت و برق و آب پول نپرداختن
 خواهد) سبز جنبش ي"فرزانه" رهبران مشعشع يهاکار راه( ....و کيپرتراف ساعات
 تيحاکم به يعبد عباس مهندس جناب دور چندان نه يارروزگ يروز. گذشت
 تر به نشود؛ يکلنگ انقالب رانيا در ديخواه يم اگر" يراست به که بود داده اندرز
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 همان هيشب يزيچ شيب و کم." ديده نشان خوش يرو طلبان اصالح به که است
 يجلو مگر نه." باران و ليس" اسيق خصوص در بازرگان مهندس ي مانهيحک ي نکته
" يکلنگ" نوع از يعبد جناب ريتعب به هم آن ليس با اما گرفت؟ شود يم را باران
 مهندس يآقا متبوع فيط ياسيس اتيادب قالب در و نظر از کرد؟ توان يم چه اش

 در. يدار هيضدسرما انقالب شود يم" يکلنگ انقالب" ي ساده و صاف ترجمان
 اش يبورژواز خرده که يا جامعه در است، شده کي و صفر زيچ همه که يا جامعه

 گريد يبخش و است شده بست و چفت اش يبورژواز به که شده خرپول قدر آن اي
 ائتالف از کردن صحبت است؛ نشسته اهيس خاک به يگريد زمان هر از شيب آن از

 !ستين شيب يمهمل يطبقات
   ...ميده ادامه

 
 !بزرگ شوک

 و بحران يها نهيزم يبررس ضمن و مجموعه نيا هشتم و هفتم يها بخش در      
 عنوان به ارقام و آمار يسر کي ريتفس به شاه ميرژ يفروپاش يبسترها نييتب

 ليتعل از تيروا سه دو به اشاره ي هيحاش در و پرداختم ياقتصاد بحران يها شاخص
 نيا تيواقع. شدم وارد ها يابيارز نيا سقم و صحت از ييايزوا به ياقتصاد بحران
 را نفت يبها کاهش و شيافزا از يناش شوک تحمل شاه ياسيس تصاداق که است

 تبعات برابر در بتواند که بود آن از تر فينح اقتصاد آن يها رساختيز. نداشت
 متعاقب و ۱۳۵۲ سال يابتدا از ياقتصاد انبساط کي بروز. آورد تاب يشوک چنان
 ي هيسو همه خصاتمش با ياقتصاد انقباض کي در رانيا اقتصاد عيسر فرورفتن آن

 و شد دهيکش ديتول ياجتماع مناسبات در جانبه همه بحران کي به يتورم رکود
 من. کرد متشنج را يشهر يبورژواز خرده و کارگر طبقه گي زنده يمدارها ي همه
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 يبرا اما شوم وارد کامل بسط و شرح با توانم يم ياريبس عوارض و ها نهيزم به
 :کنم يم اشاره فقط ها مولفه نيا تريت سر به کالم ياقتصاد نيمواز تيرعا
 ينيـ شهرنش يتورم ـ رکود يطبقات يها شکاف ديـ تشد ينابرابر قيتعم      

 نکردن رشد اي و يشهر يساختارها ناموزون رشد کنار در نامتوازن و ناترازمند
 ها نينش هيحاش مشکالت شدن دار مسکن ـ دامنه شکننده ـ بحران يشهر يساختارها

 بخش رشد انيم تناسب ـ عدم محدوده از خارج به تعرض عواقب عيرتس و
 يانحصار و ـ بسته رانيا يدار هيسرما يکارها و ساز متن در يدولت و يخصوص
 و يگمرک يکاالها هنگام به صيترخ ـ عدم يگارشيال کي در رانيا اقتصاد بودن
 و يشهر مختلف يها عرصه در مانده عقب نقل و ـ حمل انبارها و بنادر از هياول مواد

 ـ شدت کار بازار يتخصص و هياول يازهاين از يآموزش نظام ماندن ـ جا يشهر انيم
 ساواک و ارتش از شاه ـ استفاده کيبورکرات و يفساد مال باال ـ رو ثروت عيتوز
 يريدستگ( يتيامن و ينظام ي وهيش به بحران کنترل و مخمصه از رفت برون يبرا

 يها پروژه ي کرکره دنيکش نييـ پا) مشهور دار هيسرما ود يکي و گرانفروش چند
 بست ـ بن رکود استمرار و ديتشد و آموزگار به دايهو از دولت رييتغ از بعد يعمران

 بدون ازيامت ياعطا و آشکار ينينش عقب چارچوب در آن رييتغ و استيس نيا
ـ  يامام فيشر زمان در دستمزدها شيافزا جمله از مختلف اشکال به پشتوانه
 سمت به آن راندن و يبورژواز خرده ياجتماع گاه يجا و يمال ي هيبن فيتضع

 يسو از حاکم يبورژواز نشدن يگ هنديـ نما کارگر ي طبقه با يضدسلطنت ائتالف
 از همه... و اهيس ـ استبداد يبورژواز" يمل و دداريام و معتدل و مدبر" يها فيط

 معاش افتادن مخاطره ـ به پرداخت ميخواه آن به جداگانه يمبحث در ـ که تر مهم
 .کارگر طبقه
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 !حاشيه متن در
 اشاره به شاه در روزگار يکارگر جنبش رشد و ياسيس استبداد از که حاال و      
 ليدل يکسان که ميبگو ناگفته و گفته است نرفته ادمي تا است خوب شد گفته سخن
 استبداد در سره کي را جنبش ياعتال و يکارگر تشکل نگرفتن شکل ياصل

 ساخته تشکل چرا که شود يم دهيپرس شانيا از که هرگاه و اند کرده مطلق حاکم،
 نيا در گمان يب. روند يم نشانه حاکم استبداد يسو به را انگشتان بالفاصله شود ينم

 واضح. انفعال هيتوج يبرا ييها بهانه البته هم و است نهفته يتيواقع هم استدالل
 فاکت نيتر مهم يعلن تشکل کي يعموم مجمع با يتيامن ديشد دبرخور که است
 تا خب و نشست خانه در يثانو اطالع تا و زد هيتک آن به توان يم که است يمتاخر
 تالش جهينت در. شود کاسته استبداد نيا يزيت از ستين قرار که هم يثانو اطالع

 اجازه" و ميکن يم حکومم ي هيانيب صدور به و رود يم محاق به زين يساز تشکل يبرا
 ليتقل خنثا يشعارها نيا از و ميستيا يم آن يجلو و نشود اضافه دستمزد" ميده ينم
 اعالم يها هيانيب نيا بودن يا رتودهيغ و ياتيعمل ضعف به که زين تيحاکم. ابدي يم

 به و برد يم شيپ به را خود يضدکارگر يها استيس کماکان است آگاه موضع
 فعال من بحث يبار. ستين ينترنتيا يتوخال" ياخطارها" نيا کار بده اش گوش يقول
 در که شوم هيروس يکارگر جنبش وارد خواهم ينم حتا جا اين در. ستين نيا

 را خود ياسيس حزب موعود روز در و شد متشکل يتزار استبداد نيتر اهيس دوران
 عقب شاه يقدرقدرت هنوز دوران به خواهم يم. کرد حمله قدرت به و ساخت زين

 ابزار ي همه که يطيشرا در و ۱۳۵۵ سال در که کنم اشاره نکته نيا به و بروم
 يکايسند و راندند عقب به را ميرژ نفت شرکت کارگران بود؛ فعال شاه سرکوب

 و اعتراضات يسازمانده در يمهم نقش کايسند نيا. کردند سيتاس را خود
 ليتشک به تهران در ۵۷ خرداد در کارگران نيهم. کرد فايا يکارگر اعتصابات
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 نيا ي همه. کردند اقدام نفت شگاهيپاال در اعتصاب يمخف يها تهيکم
 يابانيخ اعتراضات از يخبر هنوز که گرفت يم صورت يحال در ها يساز تشکل
 ۳۷ طرح با را دولت يمهم اريبس ي نامه يط کارگران سال همان ريت ۱۷ در. نبود
 يبعد مقاالت در نکات نيا به. دنديکش چالش به کاليراد ياقتصاد مطالبات رشته

 اول هفته( يکارگر اعتصاب نينخست که ميبگو هم را نيا اما گشت بازخواهم
 و ايمزا و دستمزد شيافزا و کار قانون در دنظريتجد از ريناگز را ميرژ) وريشهر

 انيجر در که يزيعز دوستان توجه يبرا واقع در. کرد يگ بازنشسته حق و يمرخص
 فرا ابانيخ و يبورژواز خرده با ائتالف به را ، کارگران ۸۸ يمردم اعتراضات

 به گريد سند ها ده و گفته شيپ يخيتار فاکت که کنم عرض ديبا خواندند يم
ـ  انقالب ريگ يپ سوژه تنها عنوان به ـ کارگران اگر که دهد يم نشان وضوح

 نمد از نشوند يداستبدادض حتا و يستيتاليضدکاپ يها جنبش سردمدار و تاز شيپ
  ...يبار! شد نخواهد دوخته يکاله يفرودست چيه يبرا ييتنها به ابانيخ

 نيا داشت نظر مد ديبا شاه ياسيس اقتصاد بحران با ارتباط در که يمهم ي نکته      
 شکل يجهان اقتصاد در يساختار بحران کي با مرتبط و متن در بحران آن که است
 يليش از مختلف، سطوح در يدار هيسرما نظام يالديم ۷۰ دهه اواخر در. بود بسته

 ديتول ياجتماع وهيش در رييتغ يسو به ن،يچ تا گرفته هيترک از و انگلستان تا گرفته
 انيبن که يبحران به پاسخ در يجهان يبورژواز گان نخبه. بود کرده يريگ جهت
 با را يدموکراس اليسوس قلب و بود رفته نشانه را گر مداخله و يحام يها دولت
 کشف ناگهان. بودند افتهي دست يديجد يها نسخه به بود گرفته هدف سميتاچر
 از بحران که بل ستين حل راه بازار در دولت گر کنترل دخالت فقط نه که شد
 نيا. است بازار عنان کردن رها همان بحران حل راه و است شده آغاز جا نيهم
 اطالعات يتکنولوژ گسترش اما نبود يژوازبور ديجد کشف اگرچه يديتول وهيش
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 بود يهمان آن خصلت نيتر مهم که کرد يا تازه ي عرصه وارد را بورس يبازارها
 شده نييتب" موهوم ي هيسرما" عنوان تحت مارکس ليبد يب کيتئور دقت با که

 .است
 يها انبحر به يستيتاليکاپ پاسخ و کار راه تنها نظر مورد دهه در اعتبار نيا به      

 ياتيعمل و يطراح ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول متن در توانست يم فقط ياقتصاد
 بعد که چنان. شد نيچن يفرع و ياصل يدار هيسرما بلوک تمام در که چنان. شود
 همه زين ناموجود واقعا سمياليسوس اردوگاه سقوط و شرق بلوک خوردن خنس از
 کار تبه و اهيس باند با مادر نيسرزم از. شتندبردا زيخ سميبرالينئول يسو به هم با
 توجه با و برهه نيا در واقع در. والسا لخ و هاول واتسالو با لهستان و چک تا نيلتسي
 يروزيپ يآلبان و يوگسالوي و يشورو و نيچ در" سمياليسوس" يطبقات شکست به

 اکتبر قالبان که طور همان. بود دشوار العاده فوق يگريد يجا هر و رانيا در چپ
 يفروپاش زين اقيس همان به بود ساخته دموکرات اليسوس و معقول را يبورژواز
 موجود چپ که ستين ياتفاق چندان. کرد برالينئول را يدموکراس اليسوس يشورو

 و براليل يگريد از پس يکيـ  ۳ خط تا ييفدا مختلف يها فيط از ـ زين رانيا
 کردستان در چپ يستيوناليناس تانتيليم يها شيگرا حتا. شدند دموکرات اليسوس

 دنيرس و شدن جالل مام و اريبخت مال زودتر هرچه و قافله از نماندن عقب يبرا زين
 دسته سقز و مهاباد و بوکان يژاندارمر هنگ در يدوم گروهبان مقام و پست به

 از زيپره و" يمدن" کرديرو به و گذاشتند کنار و دنديبوس را سمياليسوس دسته
 نيچن وجود با چرا که بود تواند نيا ياصل سئوال جا اين در. گفتند کيلب" ونتخش"

 کند؟ يريگ سمت ونيزاسيبرالينئول يسو به نتوانست شاه ياسيس اقتصاد يتحوالت
 يپرداز هينظر با را نوشهيپ يها دندان که" يذکاوت" با اريبس مشاوران همان گمان يب

 به انداختند يليش کش زحمت مردم جان به و کردند زيت رامسفلد سوهان و دمنيفر
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 اما. بودند هم" ييايآر و پرگهر مرز" نيا کش زحمت مردم کردن پار و لت فکر
 چرا که چپ از يدوستان به پاسخ متن در ما. ماندند ناتوان کار راه نيا اتخاذ از چرا

 را رانيا ياسيس اقتصاد نتوانست شدن حاکم از بعد بالفاصله ياسالم يجمهور
 اقتصاد يموسو مهندس صدارت زمان در چرا که نکته نيا نقد در و کند براليئولن
 با و ميکرد استدالل را موضوع يستيچ وضوح به بود" يدولت يدار هيسرما" رانيا

 اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يبرا که ميداد نشان مستدل و مستند شکل به و فاکت
 تا کرد محقق شصت دهه در که بود شوک سه دو محتاج ياسالم يجمهور ياسيس

 به ديبا زين شاه يناتوان به پاسخ در. شود ليتسه و ممکن يرفسنجان عروج
 که طور همان است دانسته که چنان. شد متوسل مشابه يامتناع و يجابيا يها استدالل

 به تاچر نيآهن مشت انگلستان يکارگر يها هياتحاد و کاهايسند وقمع قلع يبرا
. بود يضرور يديتمه نيچن زين يشاهنشاه رانيا در شد صحنه وارد يانجيم عنوان

. است يتيامن سيپل و ارتش يفرع يدار هيسرما يکشورها در معموال مشت نيا
 و کوبد يم را موانع خزنده اي ميمستق يکودتا کي شکل به و شود يم وارد ارتش
 به ميتصم او يحام تيحاکم و نژاد ياحمد که هم يوقت. کند يم آسفالت را جاده
 يمند هدف طرح" گذاشتند را اسمش و گرفتند کشور ونيزاسيبرالينئول روند عيتسر

 يسيپل يآشکار نحو به تهران شهر محترم نيبنز" يآزادساز" شب همان در" ها ارانهي
 شاه زمان در ينظام يروين تنها واقع در و ينظام يروين نيا. شد يتيامن و ينظام و

 شاه ارتش. بود ناتوان حال همه در ينقش چنان يفايا از شاه ارتش اما. بود ارتش
 گونه چه بود خورده يوفادار سوگند مبارک سر و حضرتياعل ي جقه به که
 فرماندهان از ما که يا جانبه همه شناخت با اساسا کند؟ کودتا شاه هيعل توانست يم

 ـ آن از بعد و نظر مورد دوران در بن و خيب از موفق يکودتا امکان ميدار ارتش آن
 برخالف. بود يمنتف بن و خيب از ـ کامل اضمحالل و يتالش تا شاه سقوط زمان
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 به ارتش يکودتا خطر کردن لولو با که يکسان ي کننده گمراه ليتحل اي ساده پندار
 ارتش آن که است نيا مساله بخشند يم موجه شکل خود يبراليل يها يريگ جهت

 ي همه که يزمان در و گرفت ودتاک دستور ينسکيبرژ يسو از که يزمان در
 حبس کايآمر خانه سفارت نيرزميز در بودند گنده و مر و سر ارشدش فرماندهان

 چنان يحکومت ستميس کل و شاه و ارتش قربان؟ دينفرمائ يشوخ کودتا؟. بود شده
 چيه و کنند عمل ضدخود به توانستند ينم که بودند کايآمر فرمان تحت پارچه کي
. نداشت وجود کشور در باشد ينقش چنان يفايا به قادر که مه يگريد يروين

 جاست نيا نکته واقع در! ييسوکارنو نه و يا آلنده نه بود کار در يمصدق نه جا اين
 واگذار را اقتصاد نيا اساس ديبا کشور اقتصاد کردن زهيبرالينئول يبرا شاه که
 رونيب ييروين نيچن. يسايس لحاظ از هم و يا هيسرما و يپول لحاظ از هم. کرد يم
 ي رهيدا از خارج ديبا يانتقال نيچن! نداشت يخارج وجود مطلقا شاه حکومت از

 يبورژواز ميگفت که چنان و بست يم صورت ـ ليهزارفام ـ ليجل خاندان بسته
 !بود شده چيه" يناک غم" نحو به حکومت از رونيب

 قدرت انتقال و يواگذار هعرص در. بگذرم و ميبگو شتابزده هم را نکته نيا      
 و اند دهيگز دندان به" کينوستالژ لعل لب"  که هاست سال راست و چپ از يکسان
 و رسا يصدا با" يخواه يجمهور" يها ارتگاهيز در و اند کرده اريبخت شاهپور هوس

 ينوا دنيشن يبرا من! مپرس که اند خوانده و نوشته ها نامه توبه شور دستگاه در
 کي تمام يمند سخاوت با حاضرم يزمان تنها دوستان نيا راشخ گوش ارکستر

(  سال چهل کم دست) ۱۳۵۷ سال( سال ۳۶ يجا به که بخرم واحد شرکت تيبل
 نيـ چن بود" خدا ي هيسا" ـ که شاه به اگر ديشا. ميکن رجعت خيتار اعماق به) ۱۳۵۳

 انقالب ياصد" نفت يبها شيافزا اوائل همان در توانست يم که شد يم" الهام"
 کند واگذار يقيصد اي يسنجاب امثال به را ياسيس قدرت و) ۱۳۵۳( بشنود را" مردم
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. بست را انقالب ليس يجلو ييجورا کي" کيدموکرات" يها برنامه با شد يم بسا يا
 و اما بود يکيچر يها آذرخش نيآخر هيشب تر بيش و بود فتادهين راه هنوز که يليس
 ييها دنيخر فرصت و فيضع يسپرها از استفاده افتاد راه ليس نيا که يزمان اما

 و سلطنت يشورا و اريبخت" ستمين توفان مرغ من" و انقالب يصدا دنيشن چون
 يها شيگرا ي همه وجود با. بود ليس بيمه قدرت ارتقا و شتاب عيتسر تنها مشابه

. دمان خواهم شانيا هيتشب نيا طرفدار شهيهم من بازرگان؛ مهندس ضدچپ آشکار
  !ليس به انقالب هيتشب
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  !!بگيري مستمري تا جمشيديه پادگان ـ از۱۰
 

 !است من کار و کسب مرگ. الف
 ابتر ياشارت شکل به آن بخش نيآخر و نيدهم نکيا که مقاالت مجموعه نيا      
 يها نهيزم در نگارنده قاتيتحق و مطالعات از يي گوشه يايگو شود، يم منتشر

 از که ـ چنان مجموعه نيا يمتدولوژ و ساختار. است ۵۷ بهمن نقالبا مختلف
 ياسيس اقتصاد نقد" ي هينظر ي برجسته ابعاد ي هيپا ـ بر داستيپ زين اش عنوان
 يفروپاش امکان" و" بحران" کتاب دو در آن رئوس و بسته شکل" برالينئول

 دوران حوادث از يريخط خاطرات زين انيپا در. است شده يبند آب" يدار هيسرما
 نيا از يبخش. است شده نقل ۵۸ خرداد تا ۵۶ بهشتيارد از ـ انقالب از پس و شيپ

 يمايماکس آلفابت انتشارات از ـ" باد در پرستو" يداستان کتاب در خاطرات
 يروزها حوادث خصوص به ـ آن مبسوط بخش و. است شده ـ منتشر استکهلم
 فرهاد حضور و هيديجمش پادگان ريتسخ يگ گونه چه و بهمن ۲۱ شب از انقالب
. است مانده ـ مکتوم فرهاد با مالقات نيآخر و ۵۸بهشت ياواخر ارد تا ۸۷يمصباح

 اشاره اتيجزئ به ورود بدون نمودها رخ آن تريت به فقط من مقاله نيا يانتها در
 پر يايدن نيا از رونيب دهد دست يفراغت مگر باشد. اشاره فقط. کرد خواهم
 ستين انيم در يي سر سربسته گرچه!! شود کتابت روز چند و ماه هارچ آن آشوب،

 "!دگر بازار سر بر اند گفته دستان به"که ها يافشاگر گونه آن از
 هر ياسيس و يفکر فراگرد و ـ يي دهيپد هر ليتحل ها ستياليسوس منظر از      

 چارچوب نيا در. است ممکن يطبقات منافعِ يابيارز اساس بر ـ صرفا يي تنابنده

                                                 
ي  ، از مديران ارشد وزارت اطالعات و فرمانده)و معروف به فرهاد ۱۳۳۶متولد (ابوالقاسم مصباحي ـ  -  ۸۷

 .وي يکي از شاهدان در دادگاه ميکونوس بود. وايل انقالبپادگان جمشيديه در ا



۸۵ 

 منافع از دفاع قالب در را يمطلع و آگاه سازمان و فرد هر موضع و برنامه توان يم
 نيتبب را آن يها يريگ سمت يستيچ و داد قرار محکوم و حاکم طبقات از يکي

 ديبا راستش و توان يم ينييتب نيچن بسط يبرا که ميبگو خواهم يم همه نيا با. کرد
 لهلميو مانند يکسان المثل يف که چنان. برد دست زين ياوروانک بر يمبتن مطالعات به
 نيچن) آدمک خاموش("listen, little man " مشهور  کتاب در ۸۸شيرا

 گسترش را" چپ سميديفرو" اند دهيکوش ۸۹مارکوزه هربرت کنار در و. اند کرده
 قبالا و يستيفاش يها نظام در ها توده بسا يا و افراد يکاو روان حيتشر به و دهند

 شيرا لهلميو" سميفاش يي توده يروانشناس"  کتاب. شوند وارد ها نظام نيا به شانيا
 تطور ريس در يتامل قابل يها افزوده در نيچن به. است گرفته شکل يبستر نيچن در

 و ۹۰الکان ژاک ينيبال يکاو روان بر يمبتن مطالعات به توان يم ياجتماع مطالعات
 مجادالت به ورود بدون و کرد اشاره زين ۹۲يتسکگويو البته و ۹۱فروم کيار

                                                 
تالش رايش در . و شاگرد فرويد بود) ۱۹۵۷ي  درگذشته(پزشک، روانشناس و روانکاو اتريشي  - ۸۸

به عضويت حزب  ۱۹۳۱رايش در سال . هاي فرويد با نظريات اجتماعي مارکس بود جهت تلفيق آموزه
 .بعد به عنوان مخالفت با استالينيسم، حزب را ترک کردکمونيست آلمان درآمد اما چند سال 

ي  پردازان برجسته ، مارکسيست آلماني و از اعضا و نظريه)۱۹۷۹ي  درگذشته(هربرت مارکوزه ـ  -  ۸۹
آگاهي راستين در واقع نوعي «: هاي فرويد معتقد بود مارکوزه تحت تاثير آموزه. مکتب فرانکفورت

هاي  خواست(هاي واقعي  پس براي وقوع انقالب بايد اين خواست. ن استناخودآگاه به معناي فرويدي آ
 ».از ناخودآگاه انسان به خودآگاه او منتقل شود) راستين انسان

 آراي به بازگشت از که بود فرانسوي پرداز نظريه و روانکاو پزشک،) ۱۹۸۱ ي درگذشته( الکان ژاک -  ۹۰
 کرده معرفي را بنيادي مفهوم سه الکان. کرد مي صحبت ساختارگرا زبانشناسي مفاهيم طريق از فرويد،
 .واقعي امر ـ۳ نمادين امر ـ۲ خيالي امر ـ۱: است

روانکاو و فيلسوف اجتماعي آلماني و از اعضاي مکتب ) ۱۹۸۰ي  درگذشته(اريک فروم  -  ۹۱
وي به فارسي هاي  کتاب. است  وي در آثارش به تاثير متقابل روانشناسي و جامعه پرداخته. فرانکفورت

پردازد از آثار  هاي مارکس از انسان مي که به برداشت" سرشت راستين انسان"کتاب . ترجمه شده است
 .شاخص اريک فروم است که توسط فيروز جاويد به فارسي ترجمه شده است



۸۶ 

 دهيچيپ يها دهيپد يابيارز به يروانشناس و سميمارکس انيم انهيزجويتما و ندهيفرسا
 انيم يجزم و خود يب خيب از يي مجادله در شيپ ها سال متاسفانه خود من. پرداخت
 آن شرح هک ام کرده بيتخر را يمهم ـ بحث يقيرف با ـ يروانشناس و سميمارکس
 يابيارز که کنم ديتاک کوتاه سخت ي مقدمه نيا از استفاده با خواهم يم. بماند

 شدند، ليتبد کار تبه و يجان رينظ کم يها تيشخص به که يي ساده يها آدم فراگرد
 و کسب مرگ" تيروا. است ممکن ينيبال يکاو روان و يطبقات منافع از يقيتلف در
 هيپا نيهم بر يحدود تا ۹۴هس رودلف گذشتسر از ۹۳مرل روبر" است من کار

 را يمصباح فرهاد مانند يافراد کرديرو که ميبگو خواهم يم. است گرفته صورت
 يکسان يبرا فقط ديشا نکته نيا. کرد يابيارز و ليتحل دستگاه نيهم در ديبا زين

 يپا بهمن انقالب ليتحل در چرا اما. اند گذاشته نيب ذره ريز را او که باشد جالب
 .ديکن تامل يکم. دميکش انيم به را فرهاد

 يطوالن يها سال يبرا و دميد شاه سقوط سوم اي دوم روز همان در من را فرهاد      
 فرهاد" که بود پرسش نيا ريدرگ من ذهن گاه يب و ـ گاه سال ۳۷ به بيقر يزيچ ـ

. کشد يم سوت مغزم يراست به کنم يم فکر او کرديرو به هرگاه حال و" شد؟ چه
 پادگان از حفاظت خصوص در ما کاري هم و ييآشنا که يوجود با! سوت
 با و ـ ۵۸ نيفرورد اواخر تا ۵۷ بهمن ۲۵ ـ از ديکش طول ماه سه از تر کم هيديجمش
 که کردم ينم تصور هرگز بودم کرده دايپ فرهاد از کوتاه مدت نيا در که يشناخت

 حد تا کوتاه قد آن با و باشد هشد ليتبد يهولناک و درنده جانور چنان به او
                                                                                                                 

 .روانشناس مارکسيست روس) ۱۹۳۴ي  درگذشته(لو ويگوتسکي  - ۹۲
ي احمد شاملو در  با ترجمه" مرگ کسب و کار من است"کتاب  .نويس فرانسوي روبر مرل ـ رمان -  ۹۳

 .ايران منتشر شده است
وي پس از جنگ محاکمه و به عنوان جنايتکار . رودولف هس ـ از اعضاي حزب نازي و معاون هيتلر -  ۹۴

 .جنگي به حبس ابد محکوم شد



۸۷ 

 بود داده نشان زين مدت همان در فرهاد هرچند. باشد دهيکش قد يتيامن مقام نيباالتر
 اهللا تيآ شخص با ما مالقات دو هر و است متصل حکومت مقام نيتر يعال به که
 زين يمصباح ابوالقاسم نام حتا که نيا جالب و. شد دهيد تدارک او يسو از ينيخم
 ليفا به اتفاق حسب شيپ يچند که آن تا نبود فرهاد ي کننده يتداع من يبرا
 نوشته کونوسيم ي واقعه اتييجز مورد در حيتشر به که برخوردم يکتاب اف يد يپ

 چاپ ريتصاو که نيا جالب. بود کرده مهيضم فرهاد از زين نامه ستيز کي و شده
 متفاوت کامال بود بسته نقش من ذهن در که يا چهره با زين اثر نيا در فرهاد از شده
 کردم وجو جست را او و زدم نت به يسر يکنجکاو سر از که يوقت تنها. بود
 دهيد انقالب لياوا در که بود يهمان شيب و کم که افتمي او از يميقد يريتصو
 اطالعات يکل و الملل نيب سيپل يسو از حتمليWanted عبارت  کي با بودم

 به را فرهاد که ياسالم يجمهور ياسيس و يسيپل اتمقام يسو از زيانگ شگفت
ـ  معروف ينروژ ۹۵نگيزليکوئ دکانيو به اشاره با ـ" رانيا نگيزليکوئ" عنوان
 !کند يم يمعرف

 
 !گان خورده شکست تاريخ. ب
 در دربه قلب. است گذشته بهمن انقالب پرشور شبان و روزان از سال ۳۸ يبار      
 اي بود خدا کار شاه اگر خود ميا کرده تيرعا را نسانا ما" که دهد يم شهادت ما

. رديگ يم ام دل ناخودآگاه نگرم يم ها سال نيا و گذشته به و ستميا يم يوقت ۹۶."نبود
. کند يم پا به آشوب ام جان و تن در ستندين ما کنار در که يزانيعز ي خاطره و ادي

                                                 
ن که از راهيابي به درجات باالي وي پس از اي. ي نظامي نروژ در روسيه ويدکان کوئيزلينگ ـ وابسته -  ۹۵

حزب کارگر نروژ نااميد شد، در طي جنگ جهاني دوم با حزب نازي آلمان در جهت اشغال کشورش 
 .همکاري کرد) نروژ(
 .بخشي از شعر استاد احمد شاملو - ۹۶



۸۸ 

 يبرا" گان خورده شکست خيتار" عبارت از ينينازن قيرف برخالف دهم يم حيترج
 ليقب از يمقوالت و يديناام اي ديام مساله. کنم ادي دهه چهار نيا عنوان ثبت

 متشتت و آشفته الحال يف چپِ که نيا از مستقل. ستين کار در ينيبدب و يگ افسرده
 و برو يب تحوالت که نيا از مستقل و گذارد ريتاث کشور ي ندهيآ بر بتواند کجا تا

نيا تيواقع بخورد رقم کش زحمت و کارگر مردم نفع به کجا تا ندهيآ برگرد 
 در فقط نه. است" شکست" کاست و کم يب ما دوران خصلت نيتر مهم که است

 را شکست دوران چپ ،يدار هيسرما يفرع و ياصل يکشورها تمام در که رانيا
 از هک ۹۷يستياليضدکولون مبارزات ييشکوفا دوران برخالف امروز. کند يم تجربه
 را خود يقذاف سرهنگ و عبدالناصر جمال تا ينيقزو عارف و بهار يالشعرا ملک
 به مقرون چندان ستياليسوس چپ هم آن بودن چپ کردند، يم فيتعر چپ
. ستين ياتفاق مطلقا يوطن يها چپ انيم در راست به گردش همه نيا! ستين صرفه
 معرض در چپ ن،يرلب واريد شکستن و اردوگاه يفروپاش و نيچ سقوط از بعد
 با هياتفاق عيوقا يگواه به. است ستادهيا خود اتيح خيتار يتندبادها نيدتريشد

 و يشمال يقايآفر خصوص به و ايدن يجا همه در پرشتاب تحوالت وجود
 و عراق از .است نداشته تحوالت نيا ريس در يريتاث نيتر کم چپ انه،يخاورم
... و تونس و ريالجزا و مصر و پاکستان و هيترک و افغانستان و يبيل و مني و هيسور
 يانيجر صورت به چپ يگريد يجا هر و تناميو و ياندونز و نيپيليف تا برو ريبگ

ـ  زايريس انيجر که ستين هوده يب. است نشسته ياجتماع تحوالت متن در يي هيحاش
 کم سميکاليراد درجه آن با ـ معاصر ياروپا در کاليراد چپ شيگرا تنها عنوان به

 شيب و کم زين رانيا چپ. شود يم کايتروئ ميتسل کوتاه مقاومت کي از بعد مانندش
 و تر رمتشکليغ روز به روز شصت ي دهه عيفجا از بعد ياندونز چپ مانند

                                                 
 .مبارزات ضداستعماري - ۹۷



۸۹ 

 و در يب ونيسياپوز ي گوشه در نازک يي هيحاش به و شده تر کوچک و تر منشعب
 سمياليسوس يفروپاش از بعد چپ نيا از يغالب بخش. است دهيگرد ليتبد کريپ

 اليسوس است شده و يباز قواعد ريز است زده بن و خيب از ناموجود واقعا
 يخواه يجمهور از و ـ يي پالمه اوالف نوع از نه هم آن ـ راست خجولِ دموکرات

 طلبان اصالح ريحق ي دنباله و ياسالم يمل جنبش در يي زائده به و آورده در سر
 ليتحو و عراق کردستان ي تجربه و) فارس( جيخل جنگ زا بعد. است شده ليتبد

 چپ نيا از دسته دسته ار،يمالبخت و جالل مام به ريهول و هيمانيسل يژاندارمر
 حزب ليتشک اساسا که آورده ادي به ناگهان و زده آتش را" يآلمان يئولوژ دهيا"

 ذاشتهگ کاله اکراد سر که است بوده يتهران بچه عده کي ي توطئه ست،يکمون
 راه از تنها بوکان در يپدر امالک يريگ بازپس و يينها يرستگار ضايا و بودند
 و يالب راه از و بود دموکراتش که آن. است ممکن ۹۸نيک مک سناتور ربط و خط

 مشرف مکرمه مکه به که آورد ادي به ناگهان بود شده بشينص ترور فقط مذاکره
 دل يکي آن. کند مهيب را آخرتش يسعود ي شاهزاده فالن از ادتيع ضمن و شود
 يها کيفابر قيرف يوقت باالخره .نوشت شوم تيفدا نامه شيبرا و بست ترامپ به

 و ۹۹يانيجول جنابان مجاهد، يآقا يعني" مقاومت يمل يشورا" در او سابق متحد
 ي اندازه به خود دوستان ي ندهيآ يبرا و شوند يم کايآمر دولت کاره همه ۱۰۰بولتون

                                                 
وي طرفداري . اهخو کين ـ سياستمدار و سناتور دست راستي از حزب جمهوري جان مک - ۹۸

 .گيري هرچه بيشتر دولت آمريکا نسبت به ايران است سخت
خواه و از مشاوران کاخ سفيد که با رهبران  رودي جولياني ـ وکيل و سياستمدار مشهور جمهوري -  ۹۹

 !هايي داشته است سازمان مجاهدين نشست
. اي با ايران از مخالفان توافق هستهخواه آمريکا در سازمان ملل و  ي جمهوري جان بولتون ـ نماينده -  ۱۰۰

هاي مختلف آنها  اند تا با تماس با اينگونه افراد با روش در کل رهبران سازمان مجاهدين همواره در تالش
 .را ترغيب به سخنراني و صحبت به نفع مجاهدين و در جهت اعمال فشار بيشتر عليه  ايران کنند



۹۰ 

 ستين هوده يب ريو و ريه نيا در نکند؟ او چرا کنند يم رزرو جا ۱۰۱يباريز اريهوش
 زدن هوس" ناگهان" مملکت" يارشاد و يفرهنگ" ينمايس ليف سال ۳۸ از بعد که

 را" دهيورمال پاچه روشنفکر" عده کي قيتشو و کند يم ۱۰۲شهرام يتق مجدد
 قرائت تواند يم جور همه است فيظر قهرمانش که" يروشنفکر. "۱۰۳زديانگ يبرم

 است، نشده يقو فيحر دينکن اشتباه! شکست دوران روشنفکر ي عالوه به شود
 يها چنگال نيهم که نداند ستيک وگرنه. است افتهي کش نفس از يخال را دانيم

 يکارگر جنبش ي ساده تعرض کي با يوقت" مروزين يماجرا"مولد  ي کشنده
 ذکر ها نيا! رنديگ يم پس را کار قانون حاصال ي حهيال دستپاچه شوند، يم مواجه
 وجود با و يناشدن فراموش يروزها آن از پس سال هشت و يس! ستين بتيمص
 شدت به ديتول مراکز از رونيب يشهر ي جامعه ،يطبقات ممکنِ ي فاصله نيتر قيعم

 آن! کند يم دوره را سبز زشيخ کالپس از يناش پرشنيد دوران و است خاموش
 کي عنوان به" تيامن" عنوان تحت يس يب يب بونيتر از جوکر جوانک فالن که چه
 در جنگ به توجه با را آن و شمارد يبرم رانيا مردم يبرا فرد به منحصر ازيامت

 اش ياصل نامِ واقع در نامد يم رانيا مردم به" ياسالم يجمهور نظام ي هيهد" منطقه
 است چپ دانشِ دوزار يدعم گر ليتحل کدام وگرنه! است يخاموش! ستين تيامن
 فرودستانش که يي جامعه! است يخال بيج و فقر همانا يناامن نيتر فيکث نداند که
 را ها ظلم نيبدتر که است شده ريتحق چنان" کاال سبد" مانند يمکرر يندهايفرا با

                                                 
ي کرد عراق، وزير امورخارجه اسبق، وزير دارايي و معاون هاي سياس هوشيار زيباري ـ از چهره - ۱۰۱

 .برکنار شد ۹۵وزير فعلي عراق است که به علت فساد مالي در سال  نخست
ي پنجاه که پرچمدار  پرداز و از رهبران سازمان مجاهدين خلق  در دهه تقي شهرام ـ مبارز و نظريه - ۱۰۲

 )ياد و خاطرش گرامي. (اعدام شد ۱۳۵۹در سال  وي. تغيير ايدئلوژي مجاهدين به مارکسيسم بود
و ) ۱۳۹۴بهروز شعيبي ـ (، سيانور )۱۳۹۴کمال تبريزي ـ (هاي امکان مينا   اي است به فيلم اشاره - ۱۰۳

 )۱۳۹۵محمدحسين مهدويان ـ (ماجراي نيمروز 



۹۱ 

 يي درجه چنان به اش يبورژواز خرده شدن فربه مني به که يي جامعه کند، يم تحمل
 يگارشيال به که ديبا زند يم" تو و من جياست" با اش نبض که تادهاف سقوط از

 يگريد ريتعب اعتراض کم دست که کند فراموش حتا و بدهد يکول اش يبورژواز
 !است ياجتماع يهست از

 !رفتم هيحاش به يبار      

 ...ميده ادامه      
 به و هياتفاق عيوقا ليتحل و آمار و فاکت استناد به نيشيپ ي گانه ۹ مقاالت يط      
 هفتاد ي دهه يالملل نيب و يي منطقه ،يداخل اوضاع روند ياسيس و ينظر نييتب اعتبار

 يستيچ بتوان آن متن در که دهم ارائه يمنسجم چهارچوب دميکوش يالديم
 که يدستگاه زنم يم گمان کماکان. کرد يجاساز را انقالب شکست و يبند شکل
 بر منطبق متد نيتر منسجم ام، کرده يطراح شده منتشر ي مقاله نه و کتاب نيا در

 ۵۷ بهمن انقالب ي هيسو همه نييتب منظور به يستياليسوس ياسيس اقتصاد نقد منطق
 کل اي و بخش فاکت به يمتک و مستند طور به ييرفقا اي قيرف که آن مگر. است

 در يمگا و مخلص بر بزرگ يمنت گمان يب که. کنند نقض و نقد را چارچوب نيا
اثر  نيا نيتدو ضمن در. بود خواهد معاصر رانيا ي واقعه نيتر مهم ليتحل يراستا
 ياري به و نظر مورد ي دهه در ياقتصاد بحران ريتفس به هيتک با ام کرده تالش

 از يموجز حال نيع در و جامع حيتوض انقالب، يابيارز يستيمارکس يمتدولوژ
 :است قرار نيا از من ثبح يها سرفصل. دهم دست به بهمن انقالب

 
 :کليات. اول فصل

 بحران بروز سمت به ياقتصاد بحران کي فتيش از منتج بهمن انقالب -۱     
 . بود يانقالب طيشرا يريگ شکل آن تبع به و ياسيس



۹۲ 

 و يدموکراس اليسوس شکست ،۷۰ ي دهه ياقتصاد بحران به نظر -۲      
 يشورو از اعم ـ يدولت يدار هيسرما افول و سو کي از رفاه يها دولت ينينش عقب

 بستر بر يدار هيسرما ديتول ديجد ي وهيش عروج به توجه با و گريد يسو از ـ نيچ و
 بحران به يستيتاليکاپ پاسخ تنها که رفتيپذ و گفت توان يم کاگويـ ش نيو مکاتب

 نامکا برالينئول ياسيس اقتصاد يها برنامه متن در بحث مورد ي دهه يستيتاليکاپ
 .است داشته تيموفق
 متعاقب و ۱۳۵۳ سال از که بود ييها چالش سلسله کي نديبرآ بهمن انقالب -۳      

 .شد ليتحم شاه حکومت به نفت متيق ديشد شيافزا از يناش شوک

 يايپرولتار و حاکم يبورژواز ـ جامعه ياصل ي طبقه دو که جا آن از -۴      
 سمت به انقالب الجرم نداشتند انبحر حل يبرا درخور يـ پاسخ رمتحزبيغ

 يريگ بهره و يي منطقه و يداخل خاص طيشرا لحاظ به توانست که ديچرخ يشيگرا
 .بدهد يستيتاليکاپ مناسبِ جواب يستيتاليکاپ بحران لوازم به سرد جنگ از

 در مختلف صور به انقالب مطلع تا ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي از گرايش اين - ۵      
 در و بود برخوردار امن ي حاشيه يک از و بود فعال ايران مذهبي و سياسي سپهر
 يک قالب در را خود بود توانسته شاه، ضدکمونيستي عميقا هاي خصلت ي سايه

 علميه، تکايا، مساجد، هاي مدارس، حوزه. کند تقويت راست و مطلوب" اپوزيسيون"
 اين يابي سازمان و رشد اصلي محل ارشاد ي حسينيه مانند اماکني و ها بازار، دانشگاه

 و کنيم مي ياد" ـ اسالمي ملي" جريان عنوان تحت آن از ما که گرايشي. بود گرايش
 بازار هاي تشکل و روحانيت به منتسب هاي سازمان و افراد اندام در را آن متشکل قالب
 .دهيم مي نشان آزادي نهضت و ملي ي جبهه حقير ليبراليسم با اتحاد در موتلفه محور

 ياسالم ـ يمل شيگرا يروزيپ ييچرا به چپ موضع از که ييها ليتحل غالب -۶     
. اند شده وارد يي هيحاش نکات به اند پرداخته ياسالم يجمهور دنيرس قدرت به و

 نيا انهدام و ستيکمون و چپ يها سازمان رهبران شدن کشته مانند يعوامل



۹۳ 

) ونديپ يتئور نقد( چپ نبود ييدانشجو و يرکارگريغ ساواک، توسط ها سازمان
 يمل انيجر يروزيپ لدالي عنوان به يکارگر يابي سازمان يجا به يکيچر تيفعال و
 يامر و چپ يها سازمان و افراد ي ژهيکارو انقالب اگر. است شده يتلق ياسالم ـ

 که ستين يشک همه نيا با! است درست زين ها ليتحل نيا الجرم پس است ياراد
 فرمانده شدن کشته با سنگرشان نيآخر که يي برجسته بارزانم و ها سازمان وجود
 سود به را قوا توازن ي کفه يانقالب طيشرا در توانست يم کرد، سقوط ۱۰۴اشرف
 يمل انيجر افتني باال دست که است نيا تيواقع اما کند نيسنگ انقالب ي جبهه
 .دارد قرار ها مولفه نيا از فراتر ياسالم

 کي به و داشتند مشارکت گسترده ينحو به بهمن انقالب در کارگران -۷      
 رسالت به و بود يطبقات نبرد ياصل گريباز انقالب مطلع تا يکارگر جنبش مفهوم

 .کرد عمل يدرست به خود يخيتار

 کمک يمال يها صندوق فقدان جمله از مختلف دالئل به يکارگر جنبش -۸      
 .درآمد ياسالم يمل انيجر يرهبر تحت جيتدر به اعتصاب به

 يها انيشر کردن قفل و انقالب مرکز در کارگران فعال مشارکت وجود با -۹      
 که يانقالب ياسيس حزب فقدان نفت؛ کارگران اعتصاب دنبال به تيحاکم ياتيح

 قدرت کسب يبرا و باشد رو شيپ کارگران شدن متحد يبرا يباشگاه بتواند
 شمار به انقالب ي جبهه ضعف نقطه نيتر همم کند، کيتحر را طبقه ياشتها ياسيس
 به يبورژواز از ياسيس دي خلع يبرا ۱۰۵رمتحزبيغ يکارگر يشوراها. رود يم

 .ستندين يکاف ييتنها

                                                 
گان گروه بيژن هاي فدايي خلق و از بازماند از رهبران سازمان چريک) ۱۳۲۵ـ  ۱۳۵۵(حميد اشرف  -  ۱۰۴

 .جزني و جنبش سياهکل
 .اشاره به نظريات انحرافي ناصر پايدار و محسن حکيمي - ۱۰۵



۹۴ 

 ـ يمل ديجد يبورژواز تعرض با ۵۷ بهمن انقالب شکست ي پروسه -۱۰     
 اواخر رد و شده آغاز ۵۷ اسفند اواسط از بهمن انقالب يدستاوردها به ياسالم
 .است دهيرس انيپا به ۶۰ خرداد

 
 :انقالب چرايي. دوم فصل

 شکل به بهمن انقالب و يطور کل  به انقالب ليتحل و ييچرا نِييتب به فصل نيا      
 نقد محک به را چپ و راست جيرا گفتمان ام دهيکوش. است شده وارد مشخص

 دو انقالب انقالب، ي انقالب، مرحله و رفرم يستيمارکس مفهوم ي درباره. بزنم
 يمبسوط نکات يستياليسوس و کيدموکرات يها انقالب و مداوم انقالب ،يي مرحله

 يگ گونه چه چنين هم. ام دهيبررس را انقالب ي محرکه يروهاين و ام دهيکش شيپ
 راتييتغ ضرورت و يانقالب کارگران شتازيپ حزب توسط ياسيس قدرت کسب

 در يدگرگون و تيمالک يها شهير به بردن دست و يطبقات انتقال ي نحوه و کاليراد
 از فصل نيا در. است گرفته قرار مبسوط يابيارز مورد ديتول ياجتماع مناسبات
 يارتجاع تحوالت تيماه و يشرق ياروپا در يرنگ يها انقالب ي محرکه موتور

 يستيچ ليتفص به و ام گفته سخن لهستان خصوص به و يرمان و يشرق آلمان در
 .ام کرده حيتشر را والسا لخ يگ همبسته انيجر
 

 :انقالب و خشونت. سوم فصل
 با توام شهيهم و مدجاان يم يکتاتوريد و استبداد به چون است مذموم انقالب"      

 و چپ ستيرفرم يها انيجر يسو از ها سال که است يي آموزه نيا!" است خشونت
 در خشونت يپندار که نانچ. شود يم غيتبل براليل و دموکرات اليسوس و راست
 خشونت يستريه يانقالب يها ستيکمون ييگو که چنان است، نهفته انقالب ذات
 ينافرمان"  به موسوم تحوالت و يرنگ يها انقالب روانيپ که هاست سال. ..دارند



۹۵ 

 در يباز و کنند يم يريارگي ياجتماع يها جنبش از" زيآم مسالمت و يمدن
 تالش فصل نيا در. فروشند يم" اصالحات" وانعن به را يبورژواز يها شکاف
 چهار ي سهيمقا و آرنت هانا يآرا به توجه با را ها جنبش نيا ي هيما بن ام کرده

 .کنم نقد بهمن و اکتبر و فرانسه و کايآمر انقالب
 

 :بهمن انقالب هاي ريشه تعليل. چهارم فصل
 يسو آن به را انقالب سرنخ که يناپلئون جان يدائ يها انگاره و توطئه توهم -۱      

 از داند؛ يم" يس يب يب ويراد" و" ها يسيانگل کار" را انقالب و برد يم مرزها
 .است يراست دست محافل ي شده شناخته يها ليتحل

 به قدرت انتقال در يستياليامپر يها قدرت نقش و گوادالوپ کنفرانس -۲      
 .ياسالم يمل رهبران

 .بشر حقوق نقض با مرتبط مسائل و ونياسزيکارتر گاهيجا -۳      
 ساواک يتالش و رفتن ليتحل يگ گونه چه انقالب، انيجر در ارتش نقش -۴      
 شيگرا سران با ۱۰۶مقدم مساريت چون يافراد ارتباط و يامام فيشر دولت در

 ژنرال و وانيسول ينيآفر نقش و ييکايآمر مستشاران گاه يجا کودتا، امکان ،يمذهب
 ...) ـ ونس ينسکيبرژ( دموکرات حزب در جناح دو مواضع و زريهو

 ينامربوط و نبود ياسالم ۵۷ بهمن انقالب چرا که مهم ي نکته نيا ليتحل -۵      
 ي روزنامه در ۱۰۷مطلق يديرش احمد از يي مقاله انتشار را انقالب مبدا که يريتفس

 .داند يم اطالعات

                                                 
 .آخرين رئيس ساواک - ۱۰۶
ي  در روزنامه ۱۳۵۶دي ماه  ۱۷که در " ايران و استعمار سرخ و سياه"ي   اي است به مقاله اشاره - ۱۰۷

 .اطالعات با امضاي مجعول احمد رشيدي مطلق منتشر شد



۹۶ 

 بهمن انقالب ليتحل در" تهيـ مدرن سنت" يمتدولوژ آشکار يها ضعف نقد -۶      
 به بازگشت" مانند ينکات يابيارز و موجود اتيروا نيتر شاخص از يکي عنوان به

 يعل تا قطب ديس از رهيغ و سنت شورش و ينيالمسلم اخوان شيگرا و" شتنيخو
 .ديفرد احمد و يعتيشر

 نيا بر ديتاک و يوپهل يبورژواز خصلت عنوان به يگ وابسته هينظر نييتب -۷      
 سمياليامپر و کايآمر به عيصنا يگ وابسته به يربط رانيا ياقتصاد بحران که مولفه
 .است نداشته

 
 :۷۰ ي دهه در منطقه و جهان اوضاع تحليل. پنجم فصل

 ام دهيکوش فصل نيا در. نيچ و يشورو و کايآمر يستياليامپر برتر قطب سه -۱      
 کسونين سقوط و تيواترگ يماجرا از بعد کايآمر ي حاکمه اتيه ياسيس بحران به

. دهم نشان را ييکايآمر انيگرا جانبه سه و رم ونيسيکم بحران ابعاد و شوم وارد
 رکود يريگ اوج به توجه با يشورو يجيتدر افول يها نهيزم ام دهيکوش چنين هم

 تالش راستا نيهم در. کنم ميترس را بعد به برژنف يدار زمام زمان در يتورم
 و نيچ" ستيکمون حزب" راست به چرخش يبسترها از يريتصو ام کرده

 پلنوم از نگيائوپيش دنگ ـ کوفنگ هوا با که را يروند و دهم نشان را ييمائوزدا
 ستميب ي کنگره سوم پلنوم در و شد شروع) ۱۹۷۸ دسامبر( ازدهمي ي کنگره سوم

 انقالب در انفعاالت و فعل نيا ريتاث از و مينما ميد، ترسيگرد ليتکم) ۱۹۷۸ اکتبر(
 ياسالم يمل انيجر عروج در کجا تا سرد جنگ ديآ دانسته تا ميبگو سخن بهمن
 .است داشته نقش
 از پس يليش در ياقتصاد رونق بروز غرب، سمياليامپر و يجهان سطح در -۲      

 يستيالتيکاپ بحران به يستيبرالينئول پاسخ موفق شيآزما و ۱۹۷۳ سپتامبر ۱۱ يکودتا



۹۷ 

 و انگلستان در تاچر عروج. کاگويش مکتب يها يپرداز هينظر يساز ياتيعمل و
 ...است معنادار اريبس بهمن انقالب با زمان هم کايآمر در گانير يريگ قدرت

 و روس پرو انيجر دنيرس قدرت به و افغانستان در کودتا منطقه سطح در -۳      
 يي منطقه اهيس ائتالف يبند شکل و ينسکيبرژ سبز کمربند يچپ، طراح سميرفرم

 در يشورو ارتش ينظام حضور هيعل يجهان و) رانيا و پاکستان امارات، عربستان،(
 و بوتو يعل ذوالفقار دولت سقوط. القاعده يها نطفه نياول شدن بسته و افغانستان

 ديجد دولت يها هيپا تيتقو القاعده؛ از ۱۰۸ISI ميمستق تيحما و االحقيض ظهور
 از که هيترک ياسيس اقتصاد در ياساس راتييتغ ن؛يحس صدام يرهبر به عراق در

 يساختار ليتعد يها استيس چهارم ي برنامه قالب در و بود شده شروع ۱۹۷۰ سال
  ...بود کرده ها يساز يمل نيگز يجا را

 يمل انيجر عروج ليتعل ژهيو به بهمن انقالب مختلف ابعاد يابيارز درواقع      
 و يجهان يدار هيسرما سطح در که يقيعم تحوالت به شدن خم دونب ياسالم
 نه بهمن انقالب مفهوم کي به. است انگارانه ساده اريبس بود، وقوع حال در يي منطقه
 از يپهلو يبورژواز يناتوان ليدل به که بل شد يستياليامپر سرد جنگ يقربان فقط
 با توانست جيتدر به که ديگراي يمطلوب دولت سمت به ،يستيبرالينئول پاسخ ي ارائه

 جنگ ي شکننده شوک دو به هيتک با و يزيست چپ رومندين اريبس ليپتانس از استفاده
 ياسيس اقتصاد ونيزاسيبرالينئول يها نهيزم شصت ي دهه يکشتارها و ساله هشت
 که بست شکل يدوران در بهمن انقالب گريد عبارت به. کند يبسترساز را کشور

. بود شکست دوران سو همه از آن مستند يها فاکت و گفته شيپ ئلدال استناد به
 حال در سنگر به سنگر متشکل چپ. بود يخيتار وضع نيتر نامناسب در سمياليسوس
 سم،ياليسوس يمدع يها اردوگاه غروب و چپ افول تبع به. بود ينينش عقب

                                                 
 سازمان اطالعاتي ارتش پاکستان - ۱۰۸
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 يبرا را راه و دادند استعفا يبورژواز چپ جناح يگ ندهينما از زين رفاه يها دولت
 .کردند مساعد ها برالينئول مشخص طور به و راست جناح يرو شيپ

 
 :اقتصادي هاي بحران. ششم فصل

 و شيافزا دنبال به يدار هيسرما يساختار بحران يداخل و يجهان سطح در -۱      
 و ديتول اضافه عيسر رشد درون از يجهان بحران. شد شروع نفت متيق کاهش
 ينزول شيگرا آن متعاقب و هيسرما يجهان گسترش و يتکنولوژ شرفتيپ و انباشت
 رشد مراکز در. يستيتاليکاپ کيکالس بحران کي. بود گرفته شکل سود نرخ

 در نيمتع طور به و ها کارخانه ثابت ي هيسرما بازگشت از شيپ يدار هيسرما ي افتهي
 سود کسب قيرط از بتوانند داران هيسرما که آن از شيپ يغرب ياروپا و کايآمر
 جوامع در ديجد يها کارخانه ي ندهيفزا رقابت با دهند پوشش را خود يها نهيهز
 به بازگشت، بدون انباشت. شدند مواجه وانيتا و نيچ و کره ي شده يصنعت تازه
 در نفت متيق يناگهان جهش حاصل که ـ ينفت يدرآمدها از يميعظ حجم ديتول
 گاه و ميعظ يها يگذار هيسرما موج هب کايآمر و اروپا در ـ بود ۱۹۷۳ سال
 نيچن ۸۰ ي دهه در. شد منجر" سوم جهان" يحاتيتسل يها برنامه در رمعقوليغ

 بيترت نيبد. داد شيافزا يوحشتناک نحو به را کشورها نيا يبده سطح ييها برنامه
 يبرالينئول يها استيس ليتحم در از ها يبده نيا تيريمد يبرا وودز برتون که بود
 يبرا يجهان گان نخبه توافق مورد ي برنامه سميبرالينئول بعد به برهه نيا از. مدآ در

  .بود يدار هيسرما يفرع و ياصل يکشورها در يستيتاليکاپ بحران به پاسخ
 وجود جامعه نام به يريچ" .گرفت قرار تعرض مورد جا همه در يريپذ جامعه       

 از مشتق برالينئول يدار هيسرما قمنط نيا." است مهم که است فرد تنها ندارد،
 خود سرمشق يجهان يدار هيسرما ي حاکمه اتيه که بود تاچر مارگارت ي کتهيد
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 لول شش ياعضا که گذاشت پا ريز را سلطنت يي برهه در بهمن انقالب. بود ساخته
 اعالم را يستياليسوس يها نحله انواع مرگ سو کي از رن پله مونت ارکستر بند 
 ديبا" که زدند يم سند را کنان رجوج يها آموزه نيا گريد يسو از و کردند يم

 سطح يارتقا بشر، حقوق چون هم يرواقعيغ و مبهم اهداف ي درباره بحث
 چه ناچن و ميبگذار کنار را جامعه کردن زهيدموکرات و رفاه دولت ،يگ زنده
 اهرم انيعر کاربرد قيطر از آن با ديبا ميکن حفظ را موجود تيموقع ميبخواه
 خود يپا و دست يجهان يکوکارين و يدوست نوع يشعارها با و ميکن رفتار قدرت

 يز که يدوران. شد آغاز معاصر يتباه دوران که بود بعد به نيا از." ميدينبن را
و  است خيتار کور موش انقالب اگرچه. است خورده ونديپ آن به زين ما نکيا
 با اما رديگ يم شکل طبقات نبرد بستر در نهات و ها سازمان و افراد ي اراده از رونيب
 !خورد رقم ممکن زمان نيبدتر در بهمن انقالب که گفت ديتاک به ديبا همه نيا

 ياقتصاد بحران ي برجسته ابعاد به ورود از شيپ. رانيا ياقتصاد بحران -۲      
 مشخص يزمان ي برهه دو در ياقتصاد مهم شاخص چند بهمن انقالب به يمنته

 :جمله از است؛ شده سهيمقا ا ج و شاه دوران يعني

 کتاب نيا مباحث يبند جمع و نگارش هنگام ـ تا که است نيا تيواقع -۲. ۱      
 ۸۰۰ فقط که ـ ينفت درآمد ارديليم صد و هزار از شيب وجود ـ با ۱۳۹۳ تابستان يعني
 حاصل دنژا ياحمد جناب" يمهرورز و يپرور عدالت" دوران در آن دالر ارديليم

 اعتبار به. است دهيرس ممکن شکل نيتر قيعم به يطبقات شکاف و ينابرابر ـ شده
 با. است جنوب برابر ۱۷۵ از شيب تهران شمال مسکن يبها يرسم گزارش کي

 و سردشت مدارس تمام شود يم يتهران يبورژواها بچه لياتوموب کي ي مصادره
 دستمزد .کرد مجهز يپرورش و يآموزش امکانات نيتر رفته پيش به را رانشهريپ

 مجموع به نسبت ۱۳۹۳ سال در ـ ياقتصاد شاخص نيتر مهم عنوان به ـ کارگران
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 حال در! است مانده عقب درصد ۳۰۰ فقط تاکنون ۱۳۵۷ سال از تورم نرخ شيافزا
 دستمزد وضع. است يرسم فقر خط ريز برابر ۵ تا ۴ يرسم دستمزد حاضر

 معادل. بود تومان ۱۷۰۰ دستمزد حداقل ۱۳۵۷ سال. است مانسته فاجعه به يررسميغ
 سکه ربع کي معادل تومان هزار ۳۹۰ دستمزد حداقل ۱۳۹۱ سال. ربع و سکه کي

 و ابتدا يعني ۱۳۸۴ سال به نسبت کارگران ديخر قدرت ۱۳۹۲ سال. است بوده
 ي نهيهز که يحال در شده سوم کي از تر کم ران،يا خيتار دولت" نيتر پاک" يانتها
 طول در رانيا مردم قد که است اساس نيهم بر. است شده برابر ۵ از شيب يگ دهزن
 انقالب از پس سال شش و يس! است شده تر کوتاه سانت ۴ مشعشع يها سال نيا

 درصد ۷۸" که کند يم اعالم" افتخار" با) يعيرب يعل(ر يتدب دولت کار ريوز بهمن
 ها نيا ي همه." هستند ييغذا فقر چارد نفر ونيليم ۱۲ و ندارند مناسب ي هيتغذ مردم
 و هوا و آب يگ آلوده ،يخودکش ،يگ افسرده ،کاري بي شده، نهينهاد فساد کنار در

 مجموع در ...و ياجتماع و يفرد يها يآزاد ديشد ديکار، تحد کودکان غذا،
 ادمي تا و جا نيهم. کند يم هيتوج را" بود ماه شاه" ترم که است يعوامل آن ي همه
 روزگار در مردم يشتيمع اوضاع و ياقتصاد چون و چند که نيا يبرا و هنرفت
 .کنم يم اشاره ياقتصاد مهم فاکتور چند به شود روشن حضرتياعل

 سال در. داشتند هيسوتغذ نيشهرنش تيجمع درصد ۶۴ بر بالغ ۱۳۵۱ سال در      
 ۵۶ تا ۵۳ يها سال فاصل حد در. نداشتند مسکن مردم درصد ۴۳ حدود ۱۳۵۶
 و درصد ۲۰۰ خانه اجاره ۵۳ سال در. بود کارگران دستمزد درصد ۶۰ خانه اجاره
 تا ۵۳ سال از مسکن ي نهيهز شاخص واقع در. افتي شيافزا درصد ۱۰۰ بعد سال
 از. بودند سواد يب مردم درصد ۶۸ از شيب انقالب مطلع در. ديرس ۲۹۴ به ۱۰۰ از ۵۶

 سال، کي ريز کودکان ريم و مرگ ندمان يانسان ي توسعه يها شاخص ريسا لحاظ
 تخت و گاه درمان و مارستانيب و پزشک عيتوز باردار، مادران ريم و مرگ
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 نيبدتر حائز منا يکشورها انيم در رانيا رهيغ و يگ زنده به ديام و يمارستانيب
 .بود ممکن ي رتبه
: ستا مولفه چند به معطوف شاه ياسيس اقتصاد بحران از من ليتحل -۲. ۲      

 يبرابر ۵ يارتقا و نفت متيق ديشد شيافزا اثر بر ياقتصاد انقباض و انبساط
 انيم توسعه توازن عدم کنار در برهه نيا متعاقب يتورم رکود سرانه، درآمد

 ي هيکل و نقل و حمل مسکن، با مرتبط عيصنا جمله از يديکل يها رساختيز
 ي توسعه( مردم ي هياول يازهاين يگ مانده عقب البته و بنادر ،يمواصالت يها شبکه
 !رهيغ و نقل و حمل و آموزش و درمان و بهداشت مانند) يانسان

. شد وارد) ۱۹۷۳( ۱۳۵۲ سال در ينفت شوک نياول است دانسته که چنان      
 ـ ۴۷ تا ۱۳۴۲ يها سال يط کشور ي توسعه در ينفت يدرآمدها سهم که ميدان يم
(  چهارم ي برنامه در. بود درصد ۶۶ به کينزد ـ شاه ي توسعه سوم ي برنامه يعني

 ديتول درصد ۳۰ به کينزد يزيچ. کرد نزول درصد ۶۳ به نرخ نيا) ۱۳۵۲ -۱۳۴۸
 دولت يدرآمدها درصد ۵۰ و يارز يها افتيدر درصد ۷۵ بر بالغ. يمل ناخالص

 رانيا ينفت درآمد ۱۹۵۷/  ۱۳۳۶ سال در. شد يم نيتام نفت فروش از ۱۳۴۷ سال در
 ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷ سال در. ساخت يم ممکن را يدولت يدرآمدها درصد ۴۰ از شيب
 درصد ۲۰ و يارز يها افتيدر درصد ۷۵ و دولت يدرآمدها درصد ۵۰ از شيب

 متيق ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ ماه مهر در. شد يم نيتام نفت فروش از يمل ناخالص ديتول
 يبها رانفجا با. شد برابر ۶ از شيب ناک شگفت زشيخ کي بطن در نفت يجهان
 درصد ۵۰ به يمل ناخالص ديتول در ينفت درآمد سهم سال نيا در نفت يجهان
 يبرا الزم امکانات که آن از شيپ که است نيا ياتيح و مهم اريبس ي نکته. ديرس

 کاهش درصد ۳۵ به ۱۳۵۷ سال در سهم نيا شود فراهم هنگفت هيسرما نيا جذب
 در. بود روز در بشکه ونيليم ۶ دحدو يزيچ رانيا نفت ديتول ۱۳۵۳ سال در. افتي
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 ...ديرس دالر ۲۰ به دالر ۳ يي بشکه از نفت متيق که است دوران نيهم
 در دولت تيموقع ليتحل منظور به و ينفت درآمد نيا فوران از يوطن يها برالينئول
 يتر جالب يها يپرداز هينظر و جالب جينتا به بحران ليتعل به دنيرس و رانيا
 دولت" ي هينظر. دارد يهوادارن زين شانيا يجهان دوستان انيم در که رسند يم

 کنار در من. است جمله نيا از شده مدون انيکاتوز يسو از که" ينفت ي هيرانت
 :به ديبنگر. ميا داده نشان وضوح به را هينظر نيا بودن اساس يب يگريد دوستان
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 متن در محترم" اقتصاددانان" که نيا گريد! ينزيک و يستيتاريمان ليتحل -۲. ۳      

 بحران و تورم و رکود ياصل عامل را يگ نهينقد شيافزا يستيتاريمان ليتحل کي
 عنوان به را يگ نهينقد کنترل خود يگ شهيهم رسم به و دانند يم نظر مورد ي دوره
 رلکنت گام نياول که نيا زتريانگ جانيو ه. کشند يم شيپ بحران از خروج کار راه
. کنند يم فيتعر دستمزدها انجماد و کارگر مردم شتيمع به تهاجم در را يگ نهينقد
. شود يم دنبال يروحان دولت يسو از شدت با حاضر حال در که آشنا يکار راه
 در زين آموزگار ديجمش دولت که بود هاکار راه نيهم تحقق يراستا در ديشا

 يبند شکل به که بل نبرد ييجا به راه فقط نه و شد عرصه نيهم وارد نافرجام يتالش
 فيشر آمدن کار يرو با که يامر. زد دامن ياقتصاد انقباض و يتورم رکود کي

 را تيحاکم يسر جيگ و تناقض دستمزدها شيافزا و ميرژ تند ينينش عقب و يامام
 دوران در"  ها پول زدن آتش" از که نبود شاه شخص فقط نيا. انداخت رونيب

 شيپ يفرصت نيچن گريد بار کي اگر شد يم يمدع و گفت يم سخن ييشکوفا
 ها سخن" شاه اشتباه" از زين ها برالينئول. دانست خواهد را اش يها پول قدر ديايب

 تجارت" ي نامه هفته ي شماره ژهيو در مندرج مباحث به ديبنگر نمونه يبرا. اند گفته
 از ـ يپوپر مدار استيس و يکيها اقتصاددان" يکل که ـ ۹۲ وريشهر ۵۶ ش ـ" فردا
 با را نژاد ياحمد فاحش اشتباهات" تا کرده جمع را ـ يروحان ياقتصاد ريوز جمله
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 مثل داشتند مردم" ييشکوفا دوران در که نيا از و" کند سهيمقا يپهلو محمدرضا
 به اگر کند هيتوص تيحاکم به و ديفرما هيگال" کردند يم خرج پول ها نينش خيش
  .ديکن زيپره ها يولخرج نيا از ديشياند يم خود يبقا

 و" سمياليسوس" عنوان تحت رانيا در که ـ توسعه اقتصاد هيشب ييها هينظر      
 حزب" يستياليامپر"ضد مواضع به يحيتلو و يحيتصر شيگرا با" سميبرالينول"ضد
 به يمذهب و کيئولوژ دهيا يها جنبه از ـ حتا شود يم داده اهللا خلق خورد به توده
 يدرآمدها تيهدا از که ليقب نيا از يمباحث. است شده وارد بحران نيا ليتحل
 توازن جاديا و عيصنا ي عرصه در ياقتصاد ييشکوفا و اشتغال جاديا يسو به ينفت
 به اشراف اي اذعان بدون و کند يم دفاع ييروستا يکشاورز و يشهر صنعت انيم

 رموزونيغ يگذار هيسرما ي وهيش به يدار هيسرما ديتول ي وهيش يماهو يها تناقض
  ." تازد يم شاه ياقتصاد بحران ليدل عنوان به

 نفت متيق شيافزا علت به که) ۱۳۵۷ -۱۳۵۲( پنجم ي برنامه طول در يحت      
 همه يبرا ياقتصاد رشد از يبرخوردار زانيم ...بود افتهي شيافزا ياقتصاد رشد

 را مدرن و يسنت بخش نيب يداقتصا يگ هدوگان توسعه، نوع نيا و نبود سان کي
 قرار مدرن يصنعت ساتيتاس دوره نيا يها طرح از يبخش در. بود داده شيافزا

 اواخر در ياقتصاد يها بحران. بود شده بنا اقتصاد يسنت بخش کنار در که داشت
 ي نهيزم دولت يناکارآمد و نفت يبها کاهش دنبال به مخصوصا و شاه ميرژ

 بحران تبعات از ييغذا اقالم از يبعض کمبود و تورم. ودب کرده فراهم را آن سقوط
 از که گي زنده نهيهز شيافزا و يشهر خدمات متيق هيرو يب رشد. بود ياقتصاد

 موجبات بود ياقتصاد فساد و هيرو يب مهاجرت و شهرها در توسعه تمرکز يامدهايپ
 با ميرژ يرفاه يها استيس کرد فراهم را جامعه از يعيوس يها بخش يتينارضا
 به انيروستائ مهاجرت شتابان آهنگ بود دهيرس بست بن به ينفت يدرآمدها کاهش
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 تهران ژهيو به شهرها ازين گريد يسو از و آنان به دولت يتوجه يب خاطر به شهرها
 و يکشاورز بخش تر بيش رکود و سکنه از روستاها شدن يخال سبب کارگر به

 درصد ۴۰ به تورم ۱۳۵۶ سال دوم مهين در. شد بخش نيا محصوالت يبها شيافزا
 در درصد ۹.۴ به ۱۳۵۵ سال در درصد ۴۱.۱ از يرنفتيغ عيصنا رشد نرخ و ديرس
 ".افتي تنزل ۱۳۵۶ سال

 نيتر مهم اما. است نهفته يمستند اتيواقع ليتحل نيا در که ستين يشک      
 شاه ياسيس اقتصاد بحران ياقتصاد ليتعل از ييها برداشت نيچن يساختار اشکال

 تعارض و سو کي از روستا و شهر ي توسعه انيم توازن عدم عامل دو بر مبرم ديتاک
 و تيمشروع ي همه توسعه اقتصاد ي هينظر البته. است گريد يسو از تهيمدرن سنت
 يب شد ليقا ياعتبار آن يبرا بتوان اگر و کند يم اخذ جا نيهم از را خود تيمقبول

 ادي زنده من نينازن اريبس دوست قيدق يها نيتبب به را آن ينسب اعتبار ديبا يشک چيه
 که است نيا تيواقع. داد" يگ افتهين توسعه يمدارها" متن در ياران يميعظ نيحس
 امثال يسو از ينادرست نحو به بزرگوار آن قيدق قيتحق استنتاجات از ياريبس

 سمت به جا آن از و درآمده تهيمدرن سنت يها تعارض هيتوج استخدام به انيکاتوز
 رانيا در چه آن." است شده فتيش ينفت خوار رانت دولت يبرالينئول ي هينظر ريتفس
 بود يسميمدرن شبه که بل سميمدرن نه و بود ياقتصاد و ياجتماع شرفتيپ نه داد رخ
 به نه زين اقتصاد يساختار راتييتغ شکل نيهم به. کرد عيتسر را آن نفت ديعوا که

 آستانه در کشور که يهنگام. بود يگ هشهرزد ي واسطه هب که ينيشهرنش علت
 داتيتول شامل( يصنعت داتيتول کل سهم داشت قرار بزرگ تمدن يها دروازه

 در. بود درصد ۲۰يرنفتيغ يداخل ناخالص ديتول در) يسنت و ييروستا و يدست
 و جا همه در يشهر نقل و حمل همه نيا با. بود درصد ۵۶ خدمات سهم که يحال
 جز يمسکون وضع. است فيتوص رقابليغ که بود خراب يقدر به تهران ژهيو به
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 اغلب. هولناک يمشکل اي و بود وحشتناک اي تجار جامعه و دولت گان هوابست يبرا
. بودند کارآمد فاضالب ستميس فاقد تهران جمله از بزرگ و کوچک يشهرها

 گران فقرا يبرا و بود نامطمئن و گران اريبس اياغن يبرا يبهداشت و يدرمان خدمات
. م برگردان ران،يا ياسيس اقتصاد) ۱۳۷۲(ان يکاتوز يمحمدعل( ".خطرناک و
 )۳۲۳: ص. مرکز نشر: تهران ،يزيعز.ک و يسينف

 در انيکاتوز يبرا درست يآمارها نيا ي همه شود يم مالحظه که چنان      
 شبه" انياتوزک ريتعب به شاه اگر يپندار. است شاه" سميمدرن شبه" نقد خدمت
 آب از آب بود اياسپان و وناني پادشاه مثال ليقب از مدرن مطلقا و کامال و نبود" مدرن
 يواقع ونيزاسيمدرن کنف در زين ياقتصاد يها يناترازمند نيا و خورد ينم تکان
 به که نيا. خود يجا در بحران حاال. آمد ينم شيپ يمشکل چيه و شد يم حل

 نيهم اي و انگلستان هفتاد ي دهه بحران توان يم گونه چه يليتحل دستگاه نيا اعتبار
! ستين دانسته قلم نيا ناقص عقل بر کرد يابيارز را مدرن ياياسپان و وناني

 بحران ليدل را آن و است شاه" سميمدرن شبه" و" نکردن رفت شيپ" منتقد انيکاتوز
 منتقد احمد آل و يعتيشر امثال يليتحل نيچن ي سکه يرو آن. داند يم انقالب و
 هيگال يبورژواز ناقص انکشاف از يکي. اند نشسته شاه" هيرو يب ونيزاسيمدرن"
 کند رشد خواهد يم يبورژواز از يکي. يبورژواز نيجن سقط از يگريد و کند يم
 يبورژواز به يگريد و ابدي ييرها انقالب" شر" از تا شود مدرن و متمدن و

 هاي آموزه و بازگردد" خويش خويشتن" و ربازا تاريک هاي حجره به گويد مي
 و دهد مي هشدار شاه به اکسفورد و لندن از يکي. نگذارد پا زير را" سنت مقدس"

 فرا پيش به را جامعه اولي که است اين قضيه ظاهر! قطب سيد ي قاهره و قم از ديگري
 عيارتجا دو هر که است اين واقعيت اما کشد مي پس به را آن دومي و خواند مي

 هاي برگشت و رفت پاي به را کش زحمت و کارگر مردم طبقاتي منافع و هستند
  .کنند مي قرباني بورژوازي
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 تا زاده سلطان از که نيا با و" يگ وابسته" ي هينظر شدن ليفس وجود با -۲. ۴      
" يمترق يمل يبورژواز ي اسطوره" معتبر اريبس ي جزوه انتشار تا و يفراهان ييصفا

 و هيسو همه تهاجمِ وجود با و است گذشته ها سال مجموع در حکمت منصور
 و علم ريز که يکسان هستند هم هنوز يبرالينئول يها يساز يجهان ي رگسستهيزنج
 وارادت و کردن وارد هيزاو از يوطن يبورژواز به نقدشان" سمياليسوس" کتل

 چنان يمل ديتول اگر ها"ستياليسوس" نيا نظر از. شود يم صادر" بنجل يها جنس"
 دار هيسرما به هاست سال ـ يوطن دار هيسرما بيج به هيسرما سود که شود شکوفا

 نيا کنار در. شد خواهند ريخ به عاقبت همه شود ريسراز ـ" نيکارآفر" نديگو يم
 که است ارزان کار يروين حاال. شد خواهد جاديا شغل هم ييتا چند باالخره مبادله
 عقب نيهم به معطوف زين شاه ياسيس اقتصاد بحران از جماعت نيا ليتحل!! است
 ي سلطه تحت و وابسته يبورژواز: "است يطبقات البته و يخيتار يگ مانده
... بود خانواده ۱۰۰۰ از متشکل طبقه نيا. داشت قرار يالملل نيب يدار هيسرما
 ي نهکارخا مثال عنوان به ...روزافزون يتقاضا به پاسخ منظور به واردات شيافزا
 در زيرستاخ ي روزنامه در... شود يم متوقف چيپ نداشتن علت به ۱۳۵۶ سال در ارج

 و مرغ تخم ديتول يبرا گزاف متيق با را مرغ که است آمده ۱۳۵۷ رماهيت
" ستياليسوس" و چپ موضع از که يکسان..." ميکن يم وارد خارج از يکش جوجه

 و متناقض يها سميمکان نيرت ساده درک از کنند يم پال و پخش را ترهات نيا
 مساله نباشند ناتوان هم ساده فهم نيا از اگر حتا. عاجزند زين يدار هيسرما يزا بحران

 به کارگران فرستادن و هيسرما يمل جناح از تيحما يبرا حال هر به که است نيا
 جاست نيا. بست کار به ياسيس ليتحل شود ينم فقط کوکارين يبورژواز پرچم ريز

 از تا بله... تا شود يم ليتحل وارد يواردات پشمک و مرغ و ريپن و مهره و چيپ که
 رياخ يها سال در! بدهد جان زيعز هنيو م يمل ديتول يبرا که بخواهد کارگر
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 اتحاد و مشارکت حزب يرو استيس ي عرصه در" چپ" نيا محور مطالبه انتخاب
 است دگاهيد نيهم با. است شده يبند آب يمذهب يمل و يآزاد نهضت انيجر با

 ميمال بيش و شود يم بسته گات به وستنيپ ي برنامه يرو به" باز تمام چشمان" که
 و عاقالنه ياجرا و) حکومت به وابسته افراد به يدولت اموال انتقال( يساز يخصوص

 .شود يم زده جار و جا مدبرانه حرکت ۴۴ اصل ي هوشمندانه
 

 !ها انسازم و ها جنبش طبقات، مصاف. هفتم فصل
 با را بهمن انقالب مطلع تا رانيا در يطبقات ي مبارزه ام دهيکوش فصل نيا در      
 يابيارز آنان ياسيس گان ندهينما و ياصل ي طبقه دو يطبقات يها يبند صف به توجه
 .کنم

 به اش گان ندهينما و حاکم يبورژواز نگارنده نظر به. رانيا يبورژواز -۷. ۱      
 بود يآن از رتريحق و تر فيضع شان ياخالق تيشخص نظر از حتا و يخيتار لحاظ
 معتبر يپژوهش به سندهينو. کند يگ ندهينما را رانيا يبورژواز کل بتواند که

 و است برنخورده" سوم جهان" يکشورها يبورژواز ي طبقه يها خصلت ي درباره
 يبورژواز يکردهايرو به توجه با و يکل طور به اما ستين سهيمقا به قادر جهينت در
 يها نهيزم تمام در اش گان ندهينما و طبقه نيا که گفت توان يم جرات به يوطن
 گان ندهينما و يپهلو يبورژواز. اند بوده ريحق و پست شدت به يفرهنگ و ياسيس
 موقت انتقال در که بودند يآن از تر فيضع مراتب به دربار و شاه يعني اش ياسيس

 در. کنند عمل هنگام به و درست يبورژواز از يگريد بخش به ياسيس قدرت
 قدرت انتقال و مرداد ۲۸ ياتيح ي برهه دو در کم دست انتقال نيا دوم يپهلو مورد

 نيا که داد نشان اريبخت به قدرت انتقال و ۱۳۵۷ يد و يمل ي جبهه و مصدق به
 .است دون و عنصر سست کجا تا يبورژواز
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 و شيپ ياسالم يمل جنبش در متشکل يها مانساز و اعضا يبند صف نييتب      
 چپ يها دغدغه و بهمن انقالب با مرتبط يها مولفه نيتر مهم از انقالب از پس
 ي شده شناخته سازمان دو و رانيا براليل يبورژواز من گمان به. است ستياليسوس
 به ياسيس يها سنت و يخيتار لحاظ به يآزاد نهضت و يمل ي جبهه يعني آن

 نه و داشتند يطلب عظمت ي هيروح نه هرگز و اند بوده هيما انيم و فيضع شدت
 براليل يبورژواز. خود يخيتار نقش يفايا و ياسيس قدرت کسب يبرا يياشتها

 تمام. ستين يغرب ياروپا براليل يبورژواز با سهيمقا قابل يي عرصه چيه در رانيا
 يجا به شاه. "بود ياساس قانون به عمل ي طهيح در شاه به يبورژواز نيا انتقاد

 نيا." مينيبنش زين ما تا نديبنش تر جمع يکم شاه" و" کند سلطنت فقط حکومت
 در و نداد نشان انقالب به خوش يرو هرگز اروپا يها براليل برخالف يبورژواز

 و يي باسمه و محقر يشکل به رانيا در يبورژواز به سميفئودال دوران از گذار جهينت
  . بست صورت ياجتماع قيعم تحوالت بدون
 در رانيا براليل يبورژواز فستيمان کل نيا." آمد ليس ميخواست يم باران ما"      
 ام کرده تالش فصل نيا در. است شده انيب بازرگان زبان از که است انقالب مورد

 که بدهم نشان و کنم ميترس يکنون دوران تا مشروطه از را يبورژواز نيا تطور ريس
 بوده زبون خود يطبقات و يخيتار يها تيمسوول يفايا در گونه چه يزبورژوا نيا

 ونيروحان به و بود متزلزل تيمشروط جنبش در گونه چه که بدهم نشان. است
 به هيعلم يها حوزه و مذهب با مواجهه در اش شاخص گان ندهينما و داد يم يکول

 به منجر تلخ حوادث در گونه چه که بدهم نشان. کردند يم حقارت احساس شدت
 از بعد گونه چه که بدهم نشان. کردند مماشات شاه و يکاشان با مرداد ۲۸ يکودتا
 زوريکاتال گونه چه که بدهم نشان. شدند ونيروحان کن صاف جاده ۵۷ بهمن انقالب
 که بدهم نشان. شدند هيعلم يها حوزه به شاه کيبوروکرات دستگاه از قدرت انتقال
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 و بودند چپ ضد شهيهم گونه چه که بدهم نشان. ودندنب سکوالر هرگز گونه چه
 قدرت برابر در هنوز مين و دهه سه از بعد زين نکيا چرا که بدهم نشان و. هستند
 ياسيس ائتالف چرا و گونه چه که بدهم نشان و کنند يم حقارت احساس حاکم
 در راچ که بدهم نشان. ستين و است نبوده ممکن هرگز ها براليل با ها ستياليسوس
 و است بوده الغر شهيهم يبورژواز نيا زين يخصوص بخش و ياقتصاد ي حوزه

 نه يمحکم ياقتصاد ي پشتوانه يمذهب يبورژواز يعني اش يمقطع متحد برخالف
 به را عرصه نيا زين انقالب از بعد و نداشته کوچک يها نه در کارگاه و بازار در

 .است باخته موتلفه و هيعلم ي حوزه

 يخيتار گاه يجا و تيموقع از ليتفص به فصل نيا در! کارگر ي طبقه -۷ .۲      
 که دهم نشان فاکت و آمار با ام دهيکوش. ام گفته سخن رانيا کارگر ي طبقه

 ي طبقه ما دوران در و انقالب ي برهه در هم يمتوسط طبقه يها شيگرا برخالف
 با يهمآورد يرااي که است بوده يي طبقه تنها يفيک و يکم لحاظ به کارگر
 نيا نيتدو مقطع در که ام داده نشان آمار استناد به. است داشته را حاکم يبورژواز
 کار يب کارگران و خانوار تيجمع احتساب با رانيا کارگر ي طبقه مجموعه

 که ام داده نشان. است داده ليـ تشک ونيليم ۷۹ از ـ را ونيليم ۵۷ بر بالغ يتيجمع
 رسالت به بهمن انقالب مطلع در طبقه نيا موجود يذهن يها ليتحل برخالف

 در. است کرده عمل ممکن شکل نيتر مندانه شرافت و نيتر مطلوب به خود يخيتار
 شرکت کارگران بود؛ فعال شاه سرکوب ابزار ي همه که يطيشرا در و ۱۳۵۵ سال
 نقش کايسند نيا. کردند سيتاس را خود يکايسند و راندند عقب به را ميرژ نفت
 در کارگران نيهم. کرد فايا يکارگر اعتصابات و اعتراضات يسازمانده در يمهم

 اقدام نفت شگاهيپاال در اعتصاب يمخف يها تهيکم ليتشک به تهران در ۵۷ خرداد
 از يخبر هنوز که گرفت يم صورت يحال در ها يساز تشکل نيا ي همه. کردند
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 يمهم اريبس ي نامه يط رانکارگ سال همان ريت ۱۷ در. نبود يابانيخ اعتراضات
 نينخست. دنديکش چالش به کاليراد ياقتصاد مطالبات رشته ۳۷ طرح با را دولت

 کار قانون در دنظريتجد از ريناگز را ميرژ) وريشهر اول ي هفته( يکارگر اعتصاب
 ابعاد مورد در. کرد يگ بازنشسته حق و يمرخص و ايمزا و دستمزد شيافزا و

 ي پروسه و بهمن انقالب در آن نقش و نفت شرکت نکارگرا اعتصاب مختلف
 داهللاي ادي زنده" ما سرسخت رهبر ـ ما نفت کارگر" مهم اريبس شعار يبند شکل

 .است گفته يي ارزنده اريبس نکات يخسروشاه
 يبند جمع کي به که آن يبرا من! کارگر ي طبقه يروزيپ ملزومات -۷. ۳      

 ي پروسه کي به الجرم شوم وارد کارگر ي طبقه يروزيپ ملزومات از فشرده
 کي وريشهر ۱۷ رانيا مردم يبرا. شوم يم وارد هياتفاق عيوقا يکل روند از ياجمال

 دانيم کشتار با که يروز. است بهمن انقالب روند در يخيتار و نيخون سرفصل
 خود در زين را مهم اريبس سرفصل کي اما يخيتار روز نيا. است شده آغاز ژاله
 معترض مردم بستن رگبار به و ينظام حکومت اعالم با زمان هم. است ادهد يجا
 ياعضا راه هم به تهران نفت شرکت کارگران از نفر ۲۰۰ حدود ، ژاله دانيم در

 روز دو. زدند اعتراض به دست چادر ييبرپا با شگاهيپاال برابر در خود ي خانواده
 ي مرحله وارد کارگران جهينت در و بردند ورشي تجمع نيا به يدولت يروهاين بعد

 يي توده تظاهرات گسترش موازات به و ۵۷ مهر ي هفته نينخست در. شدند اعتصاب
 يميقد کارمندان وستنيپ با تهران شگاهيپاال کارگران اعتصاب مختلف يشهرها به

 کيشل آنان يسو به ياعتصاب کارگران با تقابل در ميرژ. گرفت يتر عيوس ي دامنه
 خوزستان کارگران ها يريدرگ نيا دنبال به. شدند يزخم و کشته يگروه و کرد

 ي مهين همان در .شد يساز سرنوشت ي مرحله وارد انقالب و وستنديپ اعتصاب به زين
 ارتش يروهاين و رفت فرو يسراسر اعتصاب کي به آبادان شگاهيپاال مهر نخست
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 قيطر از تهران و ادانآب کارگران انيم اگرچه برهه نيا در. کردند اشغال را جا آن
 تشکل فقدان ليدل به که دانست ديبا اما بود برقرار يمنسجم ارتباط کايسند

 يي طبقه هم برادران و خواهران ريسا با نفت ياعتصاب کارگران يي توده يسراسر
 کايسند يمال صندوق بستن با ميرژ که است برهه نيهم در. نداشتند ارتباط خود
 يبرا کارگران. گذارد يم فشار تحت را کارگران و رديگ يم را اعتصاب يگلو
 از يکي. کنند يم مراجعه مختلف يجاها به تبعا. دارند ازين پول به اعتصاب ي ادامه

 به نتوانسته تومان ونيليم دو حدود در يکمک با ايگو که بود گاه دانش جاها نيا
 نيا از. بود يطالقان اهللا تيآ دفتر گريد يجا. دهد يمقتض پاسخ اعتصاب يازهاين

 ياسالم يمل افراد و بازار به کارگران که است يطالقان قيطر از و بعد به مرحله
 به ياسالم فعال چند و يعراق يحاج وستنيپ ارتباط نيا ماحصل. شوند يم وصل
 انيصباغ و بازرگان و يرفسنجان انيآقا نديفرا نيا دنبال به. است اعتصاب ي تهيکم
 گسترش با زمان هم. رنديگ يم دست به را اعتصاب يرهبر عمال و شوند يم وارد زين

 در تهران کارگران به خوزستان نفت کارگران اعتصاب ونديپ و يابانيخ اعتراضات
" مندانه سخاوت" يمال يها کومک با بازار ياسالم داران هيسرما ماه، آبان اواسط
 يي تهيکم ماه يد ۳۰ خيتار در. شوند يم جنبش سوار و رنديگ يم را اعتصاب نبض
 انيآقا از عبارتند تهيکم نيا ياعضا. شود يم ليتشک اعتصاب يهماهنگ يبرا

 کارگران به هيتوص و اعتصاب مهار. يسحاب و فر نيمع باهنر، بازرگان، ،يرفسنجان
 وضوح به است بسته شکل برهه نيا در که ياتفاقات ريسا و کار به بازگشت يبرا
 به يمتک و مستقل يمال يها صندوق به يرگرکا جنبش ياتيح و مبرم ازين ديمو
 و يي توده يسراسر تشکل ضرورت بر عالوه. است کارگران خود يروين

 و تمرکز و تجمع يبرا يمحل به بتواند که يي رزمنده ستاد فقدان ،يمال يها صندوق
 انقالب ي برهه در طبقه ياساس يها ضعف از شود ليتبد ياسيس قدرت به تعرض
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 يانقالب و ياسيس حزب همان رزمنده ستاد نيا که داستيپ هنگفت. است بهمن
 ورشي با و شدند ليتشک انقالب بطن در که يکارگر يشوراها. است يکارگر

 انقالب ي مساله نيتر مهم به ستندين قادر ييتنها به رفتند نيب از جيتدر به ضدانقالب
 .است ياسيس قدرت کسب همان مساله نيا. نديگو پاسخ

 به موجود مدارک و اسناد و يسازمان اتينشر استناد به بخش نيا در -۷. ۴     
 خرداد تا بهمن انقالب مطلع در راست و چپ ياسيس يها سازمان مواضع يابيارز
 ،)تياقل و تياکثر( خلق ييفدا يها کيچر سازمان توده، حزب. ام پرداخته ۶۰

 راه هم به ستيکمون مبارزان اتحاد کنار در له کومه و رزمندگان و کاريپ سازمان
 توجه مورد ها ستيکمون ي هياتحاد و يستيکمون وحدت جمله از گريد سازمان چند
 و مواضع ليتحل به گريد ي جبهه در چنين هم. اند گرفته قرار يبررس و نقد و

 ،يآزاد نهضت جاما، ن،يمستضعف آرمان خلق، نيمجاهد سازمان يها تيفعال
 ليتفص به نقدها نيا درمتن. ام شده وارد کردستان دموکرات حزب و يمل ي جبهه

 سخن ياسيس قدرت کسب در براليل راست و چپ ماندن ناکام ييچرا و يستيچ از
 .ام کرده حيتشر را ياسالم انيجر تيموفق و عروج دالئل و ام گفته

 
 !خطير خاطرات. هشتم فصل

 قلم نيا از يي ونهگ داستان حال نيا با. يدرست به دانم ينم يسينو داستان فن من      
 يي گونه. يستياليسوس سميرئال ژانر در". باد در پرستو" اسم به است شده منتشر
 ي مقاله در. يواقع سره کي يها تيشخص با و کاست و کم يب. يخيتار ينگار واقعه

 نيا نوشتن ليـ دل ۱۰۸:  ش آرش، ي مجله در ـ مندرج"  ها گل نيخون تبار" مبسوط
 ريمد( يجاديا ناصر ادي زنده يروزگار يروز که ام گفته و ام داده شرح را داستان

) من کتاب دو ناشر و يمذهب يمل انيجر فيشر اريبس فعاالن از سرا دهيقص انتشارات
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 ي نوشته". سرخ يمپااليا"عنوان  تحت سپرد من به را يداستان ي شده پيتا متن
 يداستان. سميبنو يي هيحاش و بخوانم دقت به که خواست من از و. يحجاز ي بنفشه

 نيا نوشتن از يحجاز خانم هدف کل. يواقع يها تيشخص با و يواقع قرار از
 چنان اثر نيا در. است بوده ييفدا يها ستيکمون ي پنبه زدن کاست و کم يب رمان
 ميترس انييفدا ريو سا اشرف ديحم و يمومن ديحم از يخشن و خوفناک ي چهره
 ي اندازه به من يبار. ميهست مواجه شرور و تال يجماعت با يپندار است، شده
 داستان ي هيحاش در ينکات ييفدا جنبش از يابيارز ي نهيزم در خود اندک دانش

 سازمان يخيتار اتيواقع جعل به زين يحجاز خانم با وگو گفت در و کردم مکتوب
 ي همه چون هم و برنتافت را من نقد شانيا. کردم اعتراض او جانب از انييفدا
 و درست که است ينقد انتظار چشم" گفت و خواند ينياستال را آن ها براليل

 و رفت کي از پس يحجاز خانم کتاب يبار" بدهد؟ مالش و مشت يحساب
 دادم حيترج داستان آن به پاسخ در. شد منتشر و گرفت مجوز مجاانسر برگشت
 بهمن قالبان دوران خاطرات از ييها گوشه نيتدو ضمن و سميبنو يواقع يداستان

) مستعار نام( پرستو زبان از ها آرمان نيا. کنم اشاره زين ييفدا جنبش يها آرمان به
. است شده انيب اهکليس يشهدا از يفرهود احمد ييفدا ادي زنده خواهر يفرهود
 که ام داشته يخاطرات او کنار در و او با و بود من کينزد دوست ها مدت پرستو
 يواقع سمپات کي پرستو ...۵۷ زمستان اواسط تا انقالب از شيپ. مپرس و مگو

 من تيموقع و بوده سريم که ييجا تا و او زبان از ام دهيکوش من و بود ييفدا جنبش
 نقش البته و دوران آن جيرا يها بحث خصوص در را ينکات است داده يم اجازه
 و پوچ ام دهيکوش. کنم مطرح يگ داده دل و عشق و يميت يها خانه در ييفدا زنان
 داستان يواقع زبان با را يحجاز بنفشه يستيضدکمون داستان اساس بودن مهمل
 آغاز ۵۷ بهمن ۲۱ شب از" باد در پرستو" داستان يبار. مبالغه بدون. دهم نشان
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 ـ به ها وهيم يقات يي تربچه شاملو قول به و ساله ۱۹ يجوان ـ من که يشب. شود يم
 و يخوان کتاب حد در يتيفعال يستيمائوئ لمحف شبه کي در که يقيرف چند راه هم

! اوراق رولور کي به مسلح. ميبود هيديجمش پادگان مقابل در م،يداشت هينشر پخش
 يکل اريبس يشکل به هيديجمش پادگان در يبعد شبان و روزان و شب آن حوادث

 رانيا در چاپ و مجوز کسب يبرا کتاب که رو نيا از هم. است آمده کتاب در
 نيا با. کرد يم ليتحم سندهينو به را يي ژهيو يخودسانسور الجرم و بود هشد نوشته
 از محتوا و وهيش همان به و) ۱۳۸۵ سال(شد  ممنوع و نگرفت مجوز کتاب حال
. شد منتشر استکهلم يمايماکس بت آلفا انتشارات در ينينازن اريبس دوستان يسو

 .باد خوش شان دست
. نبود يمعمول و يعاد ينظام پادگان کي مرکز باندژ اي هيديجمش پادگان يبار      
 که داشت قرار يزندان چپ دست بعد متر ستيدو ،يشد يم وارد که يجنوب در از
. بودند محبوس جا آن شاه مغضوب ياسيس ي شده شناخته يها تيشخص از ياريبس
 هرگونه بدون ما و ...انيول و يپ کين و ونيهما وشيدار و يرينص و دايهو جمله از

 يخواب تخت هزار مارستانيب ميبود رفته ـ تصادف برحسب صرفا و ينيشيپ شناخت
 يحدود تا يکم. ميبود شده سبز پادگان در ـ دم مجروحان به کومک يبرا

 ساواک سيـ رئ يرينص ارتشبد يريدستگ ي نحوه و نخست شب حوادث! يتصادف
. ام نوشته است، دهبو ممکن که جا آن تا" باد در پرستو" کتاب نخست بخش در ـ را
 چيه بدون. رفت و کرد ول سوم روز از. بود ما با هيکاظم اسالم دوم و اول شب
 يها بچه از ينام ميابراه ،يورداسب ابوذر بعد روز شش پنج. امدين يحيتوض

. تيمامور کي دنبال برود خواهد يم گفت و کرد يمعرف خود يجا را نيمجاهد
 کوتاه، قد ساله، دو يکي و ستيب حدودا يانجو. کرد فرق اوضاع که بود سوم روز

 يمشک ابرو و چشم اخمو، شانه، چهار شده، کادر شير خشن، و ياستخوان يصورت
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 بدون پادگان که يوجود با. بود ظهر کينزد. شد دايپ اش کله و سر پر يموها و
 پادگان فاتح را خود که ميبود نفر چهار سه ما اما بود شده ميتسل مقاومت

 مختلف يجاها حفظ يبرا را بودند شده ملحق ما به بعدا که ييها بچه و ميدانست يم
 که بود سوم روز! ميبود قائل يفرمانده نقش خود يبرا و ميکرد يم ميتقس پادگان

  !آمد جوان آن
 همه. دارم را پادگان يفرمانده حکم ينيخم امام طرف از. هستم فرهاد من"      
  ..."دينک تيتبع من دستورات از ديبا شما
 و فرمانده شد فرهاد سان نيبد و. بود بسته پنج و چهل بريکال کلت کي      

 بر هرگز بود شده وصل اهللا تيآ به گونه چه فرهاد که نيا. شد آغاز يي تازه مناسبات
 همه از و زدم يم گپ او با هنگام ريد تا ياريبس يها شبانه که نيا با. امدين دانسته من
. نشد معلوم من بر اهللا تيآ به او يکينزد ي نحوه اما آمد يم انيم به يسخن سو

 اهللا تيآ به جا آن تا او که نيا مسلم قدر. نشد مقوله نيا وارد گاه چيه زين خودش
 ي درباره. برود شانيا نزد کلت با حتا و يقبل قرار بدون توانست يم که بود کينزد

 کار فرهاد با که ياهم سه يعني ۵۸ بهشتيارد و نيفرورد و ۵۷ اسفند حوادث
 دژبان پادگان ي شده شناخته فرماندهان يريدستگ به معطوف مان هدف و ميکرد
. ندارم گفتن يبرا يحرف فعال ـ انقالب دوران خاطرات و اسناد عنوان ـ به بود مرکز
 مغز اش نگفتن و گفتن قيتلف و را جان اش نگفتن و سوزاند يم را زبان اش گفتن

 اما. شود چاپ مجموعه نيا که يروز ديشا. گريد يوزر ديشا. را استخوان
 .کنم اشاره هست نظرم مد رابطه نيا در که ينکات رئوس به خواهم يم الجمله يف

 ينظام آموزش زندان، يبهدار در استقرار دا،يهو صندوق گاو شکستن ي نحوه      
 سرهنگ به نسبت فرهاد ي نهيک و بغض تگر،يچ ريت دانيم در فرهاد توسط ها بچه

 از اعدام دانيم به ياسيس انيزندان از يليخ ي فرستنده و زندان سيرئ( زاده حسن
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 فرهاد، ابتکار به ييشناسا کارت يسر کي کردن چاپ ،)يگلسرخ ادي زنده جمله
 يرينص مساريت بود يمدع که نيا و اش کاره مهين يسرباز دوران از فرهاد خاطرات
 مگسک کي که دوران آن از فرهاد يگارادي کرده، صادر را او ريت حکم شخصا

 در را آن مار ي مهره مانند شهيهم فرهاد و نکنم اشتباه اگر بود پنجاه بريکال رباريت
 طول روز سه دو گاه که فرهاد خبر يب يها شدن گور و گم داشت، خود بيج
 مالقات ،يغرض محمد ميت توسط يطالقان مجتبا يريدستگ يماجراها د،يکش يم

 نيا و. يميرح ريام زاهللايعز سرهنگ با مناسبات ي نحوه ،يطالقان اهللا تيآ با شبانه
 دارد يتيحکا بود زين انقالب از بعد مساريت نينخست ايگو که يميرح ريام سرهنگ

 آن از ييها گوشه به باد در پرستو کتاب در من و است يداستان موضوع خود که
 انيزندان مدافع ليوک بعدها حال نيع در و شاه يباز هم و غار اري. ام کرده اشاره

 ...يطالقان اهللا تيآ با يميصم و کينزد اريبس روابط کودتا، از بعد يآزاد نهضت
 يغرض محمد باند به تعرض و يطالقان مجتبا يآزاد يماجرا در يميرح ريام نقش
 پادگان ينظام ي فرمانده عنوان به ۵۷ اسفند اوائل يميرح ريام .بود جالب اريبس

 يمتالش نسق و نظم انهيم افسران جذب قيطر از داشت يسع و آمد هيديجمش
 يبار! يطالقان اهللا تيآ مطلق عيمط و خشک ينظام کي .کند اياح را پادگان ي شده

 افسران يبرخ به جيتدر به که پادگان ارشد هان فرمانده يريدستگ احکام گرفتن
 با فرهاد کال. دش يم تيهدا فرهاد يسو از افتي ميتعم ساواک ي شده شناخته
 را ينام هر و داشت يخوب اريبس ي رابطه يهادو يآقا يعني انقالب وقت دادستان

 فرد. شد يم صادر حکم بالفاصله کرد يم يريدستگ حکم يتقاضا و داد يم که
 نيمجاهد سازمان به شدت به که يعلو يقاض اسم به بود قصر زندان در يگريد

 و بود کينزد فرهاد به زين او آورد، يم اکتف نژاد فيحن از مرتب و داشت يسمپات
 ديمج يريدستگ يماجرا !نکنم اشتباه اگر بود زندان يساواک انينظام بخش يقاض
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 اواخر در بودند ساواک سوم رکن ارشد فرماندهان از ايگو که برادرش و يديام
 ميابراه با آنان گرفتن تماس و ارشاد ي هينيحس يرو روبه يابانيخ در ماه اسفند

 و فرهاد مقاومت و آنان يآزاد يبرا يزدي دخالت و شب همان در يزدي
 ريام مساريت فشار ۵۸ بهشتيارد اواسط از! است يتيحکا خود يتلفن ي مشاجره

 با که يشاهنشاه افسران ريسا و او. شد تر بيش پادگان از ما خروج يبرا يميرح
 سر و يب اوباش يرس کي ينظم يب" تحمل بودند بازگشته کار به صلوات و سالم

 ريام کالم هيتک نيا" نداشتند را بودند ستيکمون هم اشونيبعض تازه که جوان يپا
 ليتحو و فرهاد ابتکار به ۵۸ خرداد ي مهين در يسحاب داهللاي با مالقات. بود يميرح

 خاطرم در يمبهم شکل به فرهاد با مالقات نيآخر ...يميررحيام به پادگان دادن
 مقوله چند با فقط استيس ي عرصه کل از. بود نشده ام سال ستيب هنوز. است مانده
 و بود ۵۸ بهشتيارد يروزها نيآخر. بس و بودم آشنا مائو يتضادها ي حوزه در

 من. بود ارتش حوش و حول ما بحث که دارم خاطر به. بود گرم شدت به تهران
 در ارتش هک کردم يم فکر شدت به روزنامه و شبنامه و هياعالم چند از متاثر
 از فرهاد و است ارتش انحالل انقالب ي ادامه راه تنها و است خلق ضد ي جبهه
 حضور با حتا منظم ارتش وجود که زد يم حرف دربسته و اطياحت با يي ژهيو طيشرا

 که هست خاطرم به خوب. کرد يم يضرور را شاه دوران يانيم فرماندهان
 و مهاباد. بود کردستان البته و راصح ترکمن حوادث به فرهاد استناد نيتر بيش

 يوقت. ميبود ستادهيا کوال يپپس چهارراه به دهينرس زنجان ابانيخ يابتدا ...و سنندج
 شدن باز تا"  گفت خونسرد يليخ خودم، بار و کار دنبال برم خوام يم ديفهم

 تو يزيچ..." کنم يم صحبت انيصباغ با. کن کار کشور وزارت برو ايب ها گاه دانش
 گريد کينزد دوست کي چون. بود انيصباغ کدام منظورش دانم ينم. ها هيما نيا

 رهبران قتل در که دميشن بعدها و بود فعال يدادستان در که نام نيهم به داشت هم
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 که...." يسرباز برم خوام يم و نه"  گفتم. است داشته ميمستق دخالت ترکمن
 هرگز گريد و شد جدا مان راه ...فتر و داد دست و انداخت باال يي شانه خونسردانه

 يراست به زين شيپ يچند نيهم ...تا نداشتم او از يخبر چيه و دميند را او
 ي دهيچيپ و مرموز يمصباح ابوالقاسم همان هيديجمش پادگان فرهاد که دانستم ينم

 بهمن انقالب مناسبت به که يزمان زين شيپ سال دو حتا. است يتيامن ارشد سوپر
 ماجرا از و دانستم ينم دادم، هنوز مجا آن زيعز کمانگر آرش با مفصل يي مصاحبه
 کجا انقالب يروزيپ شب" :ديپرس يم که يسوال به پاسخ در و نداشتم اطالع
 اشاره آن ريتسخ و هيديجمش پادگان به حمله ي خاطره اتيکل به فقط" ؟يبود

 ....کردم
 و اعضا و افراد از يبخش هنوز بعد سال دو يکي تا و ۱۳۵۸ خرداد يبار      

 فعال گريد يها سازمان يبرخ و تهيکم در يمترق و کاليراد و چپ يها سمپات
 حکومت ي بدنه از کال روهاين نيا که است ۱۳۶۰ اوائل به شدن کينزد با. بودند

 و نقدها از مستقل و داشتم که يخاص ي هيروح با اما من. شوند يم رانده رونيب
 ۵۸ خرداد يها انهيم همان در داشتم وقت يدادستان بيعج ردکيرو به که يانتقادات
 راه باشم داشته بستن يبرا يليبند و بار که يب و کردم جدا را خود کتاب و حساب
 .گرفتم خود
 است گان افسرده دل زبان نيا      

 زانيخ نام يپ زبان نه      
 چيه اش کس ردينگ دل در يگو      
 سوزان ميجهان نيا در که ما      
 ۱۰۹.دنبال ميريبگ را خود راه      

                                                 
 .ي نيما يوشيج" افسانه"بخشي از شعر  - ۱۰۹
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 بچه از يکي اتفاق به گاه دانش يجلو و تهران در را ۵۸ مرداد و ريت ماه دو يکي      
 از يکي که نيا تا ميخورد و ميزد و ميکرد پهن کتاب بساط سابق يها محل

 و زد ميپهلو به يي سقلمه بود نشسته کنارم اتوبوس در که يقيرف وريشهر بامدادان
 :گفت

  "!ميديرس! يخواب يم چقدر"      

 !سنندج به ميبود دهيرس      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )!!اجتماعي تامين سازمان بخشش و بذل( تحرير از بعد
 تازه گردم يبرم حوادث آن به يوقت سال هشت هفت و يس از پس و حاال      

 که ميهست يانقراض حال در يناسورهايدا همان من سلن و من قرار از که فهمم يم
 از نيزم سانت کي و پول سنت کي حتا که آن يب و است شده يسپر روزگارمان

 مطلق فقر در يگزاگيز هر و يي سابقه هر وجود با م،يباش برده ارث به حاکم قدرت
  :بامداد. الف مان قيرف ريتعب به اگرچه و. ميکن يم يگ زنده

 ...است لتيفض احتضار/ يآسان به چه/ فقر که غايدر      
 که است نيچن و. ميا نزده تاخت ينان لقمه به را خود شرافت و لتيفض هرگز      
 نيتام سازمان يگ تازه به زحمت و تالش و کار دهه چهار به کينزد از بعد

 قراگوزلو محمد که را نبجا اين نينازن کي فراوان يها تالش متعاقب ياجتماع
 ۸۱۲ ماهانه دستمزد با است شناخته تيرسم به خود" ريبگ يمستمر" عنوان به مباش

 حاال يبود رفته فرهاد با اگر" گفت يم رفقا از يرند! ماه در يي خرده و تومان هزار
 صفر تا سه با منتها يگرفت يم را مبلغ نيهم ينجوم يها پاداش و ها حقوق متن در

 معاون يريجهانگ جناب پاداش تومان ونيليم ۹۰۰ يها هيما تو يزيچ. تر بيش ناقابل
 !خوب چه!" محترم اولِ



۱۲۰ 

 و حاکم نظام يتومان هزار دوزاده و هشتصد يبخش حاتم نيا از پس درنگ يب      
 :گفت يم که افتادم فروغ معروف شعر آن ادي به اش ياجتماع نيتام سازمان

 مبدل شناسنامه کي رد ينام به را خود/ رساندم ثبت به را خود/ شدم فاتح      
 ...کردم

 ليتحل و نييتب به کارگرم يرفقا جمع در خواهم يم که يزمان و بعد به نيا از      
 تو به" که کند عتاب" گمنام برادر"  يکي که ندارم ينگران مطلقا بپردازم دستمزد

 ياجتماع نيتام سازمان ي شده شناخته" ريبگ يمستمر" کي من حاال که چرا" چه؟
 از صادره ۸۱۲ باد زنده پس! است پرداخته مهيب حق تمام سال يس هک هستم

 هزار ۹۰۰ کينزد اش"حقوق" يدرصد ۸ تورم احتساب با است قرار که تختيپا
 !ونريليم کي کينزد. شود تومان

  ...شد باز خونابه/ را دردناک زخم نيو/ شد دراز سخن يبار      
  
  
  
  
  
  

  پايان
 

  : توضيح
 کانالی  به وسيله ها سيرنويزتمام  بودند، سيرنويز فاقد ااين نوشتاره ياصل متن

 تلگرامی کانالبر عهده  مسئوليت آن  يا انجام گرفته، بنابرايننوستالژ نمايس تلگرامی
  .استينوستالژ نمايس


	انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!
	انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!

