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 ابتدا در انگلستان و سپس در جا ها ي ديگر پيدا   قرن است آه ٥/٢سيستم توليد سرمايه داري فقط 
شده و بصورِت مسلط در آمده و به احتماِل بسيار پس از چندي مانند سيستم هاي توليد غير عادالنه اي آه 

 اين نيزاز ميان برداشته  )مثل برده داري و ارباب و ر عيتي (   و از بين رفتهپيش از آن وجود داشته
 .خواهد شد

 ؛ يعني هرچند مثل سر  توليد سرمايه داري غير از تجارت سرمايه داري و غير از توليد آاال ست
 ، تو ليد براي مايه تجاري يا ربائي ، گذاشتِن پول براِي بدست آوردِن پوِل بيشتر است ، و مثل توليد آاال

 و بازار پيش از قرن هيجدهم نيز آم و   تجارت و ربا و توليد آاال .بازار است ، ولي فرا تر از اينهاست
بيش وجود داشته و آنچه در قروِن جديد پديد آمده و تازگي دارد يك روش توليدِي جديد بر پايه سرمايه 

  . داري است
   آاال شده باشد ؛ يعني عده اي از مردم، ايد آه آار،اين روش توليد فقط وقتي ميتواند بوجود بي

 به بازار بيايند و آار و  زمين و دارائي خود را از دست داده و مجبور شده باشند براي گذران زندگي
همه چيز از  ” يا“ هيچ نداران”اين طبقه اجتماعِي .  را به فروش بگذارند توان و پوست و استخواِن خود

اينها بر .  آه مجبور به عرضه آردِن خود براِي آار شده اند، پرولتاريا ميگويند  را “دست رفته گان
خالِف برده ها آزاد هستند و ميتوانند به جاهاي ديگر بروند و آار بكنند يا نكنند ولي براي اينكه خود و 

  . آنند بچه ها يشان از گرسنگي نميرند مجبورند براِي ديگران آار
 در آورده و سرمايه دار   آه همه چيز را در مالكيت خود  ديگري وجود دارددر برابِر اينها، طبقه

 وسايل آار در اختيارش   نيروي آار پرولتاريا را بخرد و  بگذارد و  را  اين طبقه بايد پولش.  است شده
بفروشد و  به بازار ببرد و   محصوِل آار را  اين طبقه سرمايه دار بتواند بگذارد تا توليد انجام گيرد تا

  ) ١.(سرمايه و سودش را به خودش بر گرداند
:  بايستند پس سيستم توليد سر مايه داري الزمه اش وجود دو طبقه است آه در برابِر يكديگر

 . پرولتاريا و سرمايه دار
 

  پرولتاريا چگونه بوجود مي آيد؟
 

ن به شهرها سرازير  آه از دهات آنده شده و در جستجوِي آار و نايون ها زارعيدر ايران ميل
 ايران   ، دسِت خالي به  ميليون افغاني آه از مملكِت خودشان آواره گشته٥/١  . اند، پرولتاريايند شده
ميليون ها ايراني آه .  و نيم ميليونشان فقط در تهران آار ميكنند يا در جستجوِي آارند، پرولتاريايند  آمده،

 . ار آرده و به آشورهاي ديگر پناهنده شده اند، پرولتاريايندجانشان را بر داشته ، از حكومت اسالم فر
زِن بيوه اي آه تماِم دارائيش را در بانك گذاشته يا قرض داده و از بهره اش زندگي ميكرده و حاال 

 به بازار آار بيايد ،   پولش را خورده اند، يا در اثر تورم، ارزش پولش از بين رفته ، و مجبور شده
آفشدوزي .  خانه و مغازه اش خراب شده و به شهر شما آمده، پرولتارياست  جنگزده اي آه .پرولتارياست

معلمي آه در مدرسه جان . آه ديگر نميتواند با آفش ماشيني رقابت آند و دنباِل آار ميگردد، پرولتارياست
. دد، پرولتارياستميگر“  خالي ا طاق”  آه دور شهر ميگردد و دنباِل  خانه بدوشي. پرولتارياست. ميكند

  ....و. خانواده اي آه از شهرستان آمده و در حلبي آباِد خارِج شهر آلونك ميسازد، پرولتارياست
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آدمي آه :  سينما چارلي چاپلين در بيشتر فيلم هايش نقِش پرولتاريا را بازي ميكند هنر مند بزرِگ
 آارخانه است، گاهي  د، گاهي آنار ماشيِن ُآت و شلوار پاره ، با جيِب خالي، آزاد، در شهر راه ميرو  با

) عالمِت دولت سرمايه داران( هم با پليس  در سيرك آار ميكند ، گاهي از آار بيرونش مياندازند، و اغلب
 او سرگذشِت ميليونها انساِن دنياِي جديد را نشان داده و زير سوال ميبرد ؛ و دليل  .درگير ميشود

  . جاودانگِي او هم همين است
آه بسياري از آنها در دهه هاِي اخير و بويژه پس ) ٢(روز دو سوِم مردِم ايران شهرنشين هستند ام

 از دهات آنده شده و به شهرها آمده و به صف پرولتارياِي شهر آه ١٣٤٠از اصالحاِت ارضِي دهه 
ر مي يابيم آه در  بيافزائيم د  اگر پرو لتارياِي دهات را نيز به آنان . پيوسته اند اآثريت مردم شهرند

درمقايسه، در هندوستاِن امروز، آه . ايراِن آنوني طبقه پرولتاريا اآثريِت قاطِع جمعيت را تشكيل ميدهد
 و در چيِن  در دو ايالت آن حزب آمونيست حكومت ميكند، فقط يك سوِم مردم، در شهرها سكونت دارند؛

  فقطز سي سال پس از پيروزِي آمونيست ها،  بيش ا  يعني١٩٨٠آمونيست ، بر پايه آماِر اوايِل دهه 
 در صِد نيروِي آار در صنعت و معدن ١٣ تنها   و نزديِك يك پنجِم جمعيت در شهر ها زندگي ميكردند

 ٨٢   هنوز  ، سالها پس از پيروزِي انقالِب پرولتاريائي،١٩٢٦ و در شوروِي سابق ، در  ؛)٣(آار داشتند
  ) .٤(ولتاريا در اقليِت آامل بود يعني پر مردم، آشاورز بودند% 

 انجام گرفت ، مالكيِت   آه با بر نامه امريكائي ها ١٣٤٠ اصالحاِت ارضِي دهه  در ايران ،
زارعيِن ”زمين ها و باغها بطوِر نا برابر بين اربابها و :  ُبرد  سر مايه داري را به دهات خصوصِي

 ميليون ها آشاورز ايراني از  ولي از يك طرف. شدتقسيم شد و به آنها سنِد مالكيت داده “ صاحب نسق
 نه تنها از اصالحاِت ارضي بهره اي نيافتند بلكه با از بين رفتِن روابِط توليدِ   “خوش نشين ها ” قبيِل

 نيز   از طرِف ديگر بسياري از خرده مالكان سنتي خود آفا ، ديگر امكاِن معيشت در روستا نداشتند و
 از اين   بخِش آشاورزي آه پيش بنابراين.  توليد سود آور نداشته و ورشكسته شدندسر مايه آافي براِي

اآثريِت جمعيِت ايران را در خود جاي و آار ميداد، دگر گون شده و ميليون ها نفر وسايِل توليِد خود را 
  .از دست دادند و بصورِت پرولتاريا از دهات به شهرها ريختند

 امپرياليستي دهه  هدف اساسي خلِع“ا تكرار و تاآيد مينويسد آه  آه ب  )٥(نظريه منصور حكمت
يعني اينكه امپرياليسم آگاهانه ميخواست “ ايجاد نيروي آار ارزان در شهرها بود...  در وهله اول  ٤٠

بكشد ، با واقعيت تاريخي “ نيروي آار مورد نياز خود را از طريق خلع يد ، از دل نظام پيشين بيرون”
زيرا امريكائيها پروژه صنعتي آردن وسيع ايران را نداشتند آه با آمبود آارگر روبرو . داردسازگاري ن

بلكه برعكس ، در همان زمان هم .  اصالحاِت ارضي حل آنند شده و خواسته باشند آمبود آارگر را با
 نرخ دستمزد ايجاد پرولتارياي وسيع شهري با””وحشت داشتند و خواهان “ انفجار جمعيت”امريكائيها از 

در اصالحات ارضي ايران هدف سياسي و ضد “ ِآِندي”هدف اصلي امريكائيهاو دولت . نبودند“ نازل
انقالبي بود يعني آنها از انقالبهاي آمونيستي چين، آوبا، و ويتنام درس تلخي گرفته و ميخواستند با 

نتيجه اين برنامه البته اين . رند جلوي تكرار آن انقالب ها را در ايران بگي پيشدستي در اصالحات ارضي
شد آه خطر انقالب از دهات رفع شد ولي مهاجرت دهاتيها به شهر ها تسريع يافت و پرولتاريا در شهر 

  .ها بحالت انفجاري ظاهر گشت
 از آاهِش پيوسته ِي در صِد نيروِي شاغِل   طبقه پرولتاريا در شهر هاي ايران   چشمگيِر  رشِد

 ادامه يافت نيز قابِل   پس از انقالب  پيش از انقالب بهمن آغازشده و ورزي آه ازايران در بخِش آشا
  ) :٦(اندازه گيري و سنجش است

 ٤٧ / ٥ ١٣٤٥%   
  ٣٤  ١٣٥٥ %   
  ٢٩   ١٣٦٥ %   
  ٢٣    ١٣٧٥ %   
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 با  با شعار هاِي مذ هبِي سازگار (  ١٣٥٧همين رشد انفجارآميز اين طبقه بود آه انقالِب بهمِن 
از قيام خونين “ بهمن”(  آفريد ؛ و شاه و دربار را از پا در آورد   را  )ندگِي پرو لتاريا در دهاتسابقه ز

 و امروز نيز طغيان و رشِد آمي و آيفي طبقه پرولتارياِي   ).آغاز شد“ خارج از محدوده”آلونك سازهاِي 
 انقالِب ديگري با شعار   در جواِن ايران است آه جمهورِي اسالمي را به لرزه و سرسام آورده و آنرا

چرا؟ چون حكومِت اسالمي نميتواند و نميخواهد خواسته هاِي .  از پا خواهد انداخت هاِي غيِر مذهبي
  .  آن ها ، آار، مسكن و آزادي را برآورده سازد   اوليه

ري و در حقيقت، گراني و بويژه گرانِي مسكن ، خفقان و زندگي مانند زندان، و بد تر از همه بيكا
 بلكه سيستِم سر مايه دارِي ايران   آخوند ها بي در آمدي ميليون ها جوان را نه تنها سرمايه داري اسالمِي

   چرا؟ . نميتواند حل آند با هر روبناِي سياسِي ديگري نيز
همانطور آه گفتيم رشِد اشتغال و توليِد سرمايه داري الزمه اش دو طبقه است آه روبروِي هم قرار 

براِي توليد و صنعتي شدِن سرمايه داري الزم است “ لشگر ذخيره آار” يعني درست است آه . بگيرند
و بايد طبقه . ولي آافي نيست) چون آاردارها و بيكارها با هم رقابت ميكنند و مزد را پائين نگاه ميدارند(

لشگر ذخيره  ” د و اين شود و سر مايه گذاري آن   صنعت  ديگر يعني سرمايه دار پا جلو بگذارد و وارِد
  وگرنه بيكاري چگونه از بين برود؟.  ارزان را به آار گمارد “آار

آنها سرمايه خودشان بعالوه پولي آه قرض ميكنند . ها را در نظر بگيريد” بسازوبفروش“ 
ا  را هم استخدام ميكنند و خانه ي  خانه آلنگي را ميخرند و آارگران فراوان وارزان ميگذارند، زمين يا

بين بساز و ) يا ارزِش اضافه(اين سود . خانه هائي ميسازند و با فروش آن سود و سرمايه را بر ميگردانند
البته هرقدر سطِح . تقسيم ميشود) ماليات( و دولت  )بانك(، و قرض دهنده )شرآت ساختماني(بفروش 

و انگيزه براِي سرمايه گذاري و  سود بيشتر ميشود  )يعني نرِخ استثمار بيشتر باشد(مزدها پائين تر باشد 
   پوِل خريِد آنها را نداشته باشند، توليِد اشتغال بيشتر ميشود ولي اگر ساختمان ها فروش نرود يعني مردم،

يا اگر آارهاِي .  و مزدها ، پائين باشد آسي سرمايه گذاري نخواهد آرد   فراوان هر قدر هم آارگر،
  . متر باشد باز سرمايه گذارِي توليدي آافي انجام نميشودداللي و تجاري سودش بيشتر و خطرش آ

با نگاه به آِل اقتصاد، آيا دليلي وجود دارد آه سرمايه داري بطوِر خود بخود به همه آارگران آار 
 بعضي اقتصادداناِن   بدهد يعني به اندازه آافي سرمايه گذارِي توليدي انجام گيرد تا بيكاري از بين برود؟

 سر مايه داري ميگفتند و هنوز ميگويندآه اگر دولت، حداقِل مزد تعيين نكند و  دسِت راستي
بگذاردبيكارها زير فشار گرسنگي با هم رقابت آنند و مزدها بسمِت صفر برود آنوقت سرمايه داران 

نها اشتباِه اي.  از بين خواهد رفت انگيزه پيدا ميكنند آه آارگران را استخدام آنند و بيكاري خود بخود
اينست آه اگر مزدها بسمت صفر برود يعني درآمد اآثريِت مردم بسمِت صفر برود بازاِر داخلي از بين 

  .ميرود و توليد و اشتغال بجاي اينكه باال برود پائين ميآيد
 نظريه ايكه ميگويد در سرمايه داري، بيكاري، خود بخود از بين ميرود اوًال از  بنا براين امروزه

 دنباله روِي آنها   اوًال مارآس و آينز و اقتصادداناِن : ثانيًا در تجربه تاريخي رد شده استنگاه منطقي و
 بودند، ثابت   نظام  و چه آنها آه طرفدار دخالتِ  دولت و اصالِح اين چه آنها آه مخالف سرمايه داري

 آن است و بر  ر عادالنه آه بحراِن بيكاري در سرمايه داري حالتي طبيعي و ناشي از سرشِت غي آرده اند
 و بايد توضيح داده شود؛ و ثانيًا واقعيِت بيكاري و   غير عاديست  بيكاري در اين سيستم عكس نبودِن

 به بعد، آه فقط با جنگ ١٩٢٩بحراِن پايان نيافتني در آشورهاِي سرمايه داري و بويژه بحراِن اقتصادي 
ايان پذيرفت، بهتر از هر استداللي حقيقِت بيرحم توليد  پ )يعني بسيِج بيكاران براي جنگ( جهاني دو م 

  .سرما يه داري را به همه نشان داد
و از آن پس و به ويژه در چشم بهم چشمي و ترس از انقالب هاِي سوسياليستي ، دولت هاِي 

به  فعاالنه در اقتصاد دخالت آردند و سعي نمودند از راه هاِي گوناگون، بحران خود را  سرمايه داري
مثًال .  به بيكاران آمِك مالي آنند  آاهش دهند و خارج منتقل آنند و بيكاري داخلي را هر جور شده

، سهِم ) پائين بردِن ماليات(و مالي ) پائين بردِن نرِخ بهره( پولي   با سياست هاِي مناسِب دولتها
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را با پائين بردِن سهِم “ و بفروشبساز ”در مثاِل فوق، سهِم (آارفرمايان در ارزِش اضافه را باال ميبرند 
و با دادِن اين انگيزه ، سرمايه داران را بسمِت توليد و طرح هاي مطلوِب ) بانك و دولت باال ميبرند

      .صنعتي تشويق ميكنند
 نه از طرف دولت و نه از جانِب ارباباِن  در ايران ، چنين سياست هايِ  مناسِب صنعتي شدن ،

بلكه بر عكس، سرمايه .  اسالمي، اجرا نشده و نميشود اه و نه در زماِن جمهورِيخارجي، نه در زماِن ش
دارِي وابسته به خارج در ايران بر پايه صدوِر نفِت خام و وارد آردِن مصنوعاِت خارجي تا آنون جلوِي 

د  به جاِي صنعت و تولي صنعتي شدِن ايران را گرفته و محيطي ايجاد آرده آه سرمايه داران خصوصي
  و در نتيجه،.  آورند روي ....   خريد وفروِش زمين يا خارج آردن سرمايه  يا  به تجارت يا داللي ،

بيشتِر پرولتاريائي هم آه از دهات به شهرها ريخته يا از خوِد شهر ها به بازاِر آار مي آيد ، در برابر 
 به جاِي اينكه  د يعنياين به هرز ميروخود سرمايه دار توليدي نمي يابد آه او را به آار گمارد و بنا بر 

  .  ميشود  ....   پاسدار  يا فاحشه يا  معتاد  يا  دالل ، دستفروش ياآارگر شود
ً براي اينكه  و آار و صنعت درست   ضعِف سرمايه دارِي خصوصي ايران جبران گردد ظاهرا

 به اجرا   در زمان جمهوري اسالميشود تا آنون پنج برنامه پنج ساله در زمان شاه و سه برنامه پنج ساله
  گذاشته شده و سرمايه آالني در حدود پانصد ميليارد دالر درآمِد نفت بدسِت دولت سرمايه گذاري شده

  : بقراِر زير است   اين طرح ها  مشخصاِت مشترِك آه
 شرآت ها سرمايه گذاريها با قراردادهاِي آب و نان دار با شرآت هاِي خارجي انجام يافته و اين. ١

 و آشيدِن مافوِق   هدفشان فروش آاالِي خود آه نقِش مرآزي را در طرحريزِي صنعتي ما داشته و د ارند
  .سود و چرخِش دالر هاِي نفتي بوده و هست و نه صنعتي آردِن ما

بدوِن در نظر گرفتِن اصوِل ) درباِر پهلوي يا اسالمي(قرارداد ها ِي خارجي با دستور از باال . ٢
 روِش عادِي  و دزديهاِي ميليون دالري،“ حق المشاوره ها”قصه و حسابرسي انجام شده و ميشود و منا

  . آنها بوده و هست
 و عوامفريبانه شروع ميشود ودر ميانه راه پس از عوض  اين طرح ها با هدف هاِي بسيار باال. ٣

  .شدِن مديراِن گوناگون به هدفهاي آوچكتري ميآيد
  .ها هر سال بيشتر ارزيابي و در خواست ميشودهزينه اين طرح . ٤
  . طرح ها در ميانه راه تغيير ميكند و پيوسته طوالني تر ميشود زماِن انجاِم هر يك از. ٥

            
خصوصياِت مشترِك اين طرح ها در دو حكومتي آه ظاهرًا متضادند ، بسيار مهم است زيرا گوياِي 

 است اين خصوصيات حفظ شود مگر اينكه حاآميت امپرياليست اينستكه در هر حكومِت سوم نيز ممكن
  . واقعًا ونه در شعار برچيده شود و جهت گيري طبقاتِي دولت واژگون گردد

 به تقليد از برنامه هاِي پنج ساله صنعتي شدِن شوروي به اجرا گذاشته شد؛ ولي در  اين برنامه ها
 هواپيما سازي مستقل شروع شد، و با وجود صدمات حاليكه در آنجا در همان برنامه هاي اول و دوم،

 پس از اين جنگ، شوروي پيشاهنگ همه آشورها در رفتن به فضا شد؛ در ايران ما   جنگ جهاني دوم،
است آه همان طرح آهنه و “ پيكان ” ، نمونه صنعتكاري ما“برنامه ريزي”” پس از پنجاه سال  متاسفانه

و حاال آه خواسته اند آن را تغيير دهند شرآِت .  سال پيش است٤٠يسِي انگل“ هيلمن هانتر””غير اقتصادي 
“ رنوي لوگان” را درست آرده اند تا از اين پس “ رنو پارس””را آورده و شرآِت “ رنو”فرانسوِي 
ايران شود يعني شرآت فرانسوي، موتور و قطعاتش را بفروشد آه ما آنرا سوار “ ملي”خودروِي 

  ).٧(آنيم
تعجب در اين نيست آه شوروي پس از انقالب يا آشور هاي آسيائي در زمان ما صنعتي شده و به 
طراحي مستقل صنعتي رسيده اند بلكه شگفتي در اين است آه ايران با اين همه استعداد رياضي و فني و 

 در جا زده اينگونه“ برنامه ريزي”مهندسي وبا اين همه دانشكده هاي فني و صنعتي پس از پنجاه سال 
 اين برنامه ها شكست خورده ، و آشور نه از طريق سرمايه داري خصوصي ونه با  بهر حال. است



 ٥

 و براِي همه نيازمنديهاِي خود به واردات وابسته مانده  برنامه هاي سرمايه داري دولتي صنعتي نشده ،
در سالهاي . ست مصرف به عرصه توليد و مصرف گسترش يافته ا  اين وابستگي ازعرصه وبلكه

 در صد توليد نا ٣٠فقط در حدود ) غير از نفت(اخيرجمع بخشهاي آشاورزي و صنايع و معادن ايران 
، آه بيشتر آار هاي غير توليدي و بيكاري پنهان “خدمات” بخش    داخلي نوسان يافته در حاليكه خالص

 به شمار   و با گذشِت سالها ).٨( است  در صد توليد ناخالص داخلي نوسان آرده٥٠ميباشد در اطراِف 
 آه در برابر يك آگهِي استخداِم   و امروز به جائي رسيده انبوه بيكاراِن شهرها ميليون ميليون افزوده گشته

يك شرآِت غربي براي يك آارمند، بيش از هزار متقاضي رجوع آرده اند آه در ميان آنها يك دآتر 
  )٩.(ر، و صدها فارغ اتحصيل دانشگاه بوده انداقتصاد، يك دآتر طب، دهها مهندس آامپيوت

 براي سود ناچيزي  در شهرك اسالمشهر در جنوب تهران دهها جوان جلوي رديف تلفن عمومي
ما سعي ميكنيم اينجا يا آنجا . ما همه بيكاريم. به ما نگاه آنيد” : يكي از آنها ميگويد. آارت تلفن ميفروشند

دليل آن . اعتياد فراوان است. نها ما را بعنوان اوباش دستگير ميكنندآ. آاري بكنيم و پولي در بياوريم
 در ايستگاه اتوبوس اين شهرك به تهران صدها آارگر جوان منتظر مي نشينند تا براي يك  “.نااميديست

چندي پيش وقتي . آارفرماها افغانها را ترجيح ميدهند چون مزد آمتري ميگيرند. روز آار آنها را ببرند
بنزين باال رفت و بليط اتوبوس گران شد، يك روز صبح، آارگران يك شهرك مجاور بطرف قيمت 

شيشه هاي فروشگاهها را شكستندو بانكها و پمپ بنزين . بيكاران به آنها پيوستند. اسالمشهر حرآت آردند
  . شدندپاسداران به جمعيت آتش گشودندو تعدادي از مردم آشته. ها و ساختمانهاي دولتي را آتش زدند

از خانواده هاي آشته ها پول گلوله . روِز بعد، دولت تظاهرآننده هاي خودش را با اتوبوس به اينجا آورد
دولت . هائي آه براي فرزندانشان مصرف شده بود گرفته شد و مجلس عزا براي آشته ها ممنوع بود

      )١٠. (هيچوقت اعالن نكرد آه چند نفر آشته شدند
آه ( و سخنگويانش پرده پوشي هاي اوايل جمهوري اسالمي   ايران اسالميبورژوازي نو خاسته

 حاال ديگر صاف و پوست  را آنار گذاشته و) از بوسيدن دست آارگران و حكومت مستضعفان دم ميزدند
 استاد اقتصاد دانشگاه هاي اسالمي شده، آه امكانات   محمد حسين اديب ،   مثًال .آنده حرفشان را ميزنند

) براي آارگران(غ فراواني در اختيارش گذاشته اند وبقول خودش هفته اي دو سه سخنراني در صنايع تبلي
 در دهسال   مقاله در نشريات آثيراالنتشار نوشته و   ١١٣٠ عالوه بر چندين آتاب، ميكند و تا آنون،

 ميليون ها آارگر و   باور نكردني تبليغ ميكند آه  با صراحت  سخنراني در آارخانه ها آرده٦٢١گذشته 
 نفر ١٤٠٠او ميگويد از . آارمند ايراني بايد بيكار شوند تا ايران بتواند وارد سازمان تجارت جهاني شود

 هزار ٩٥٠ نفر مازاد هستند و بايد اخراج شوند و بطور آلي از ١٢٠٠پرسنل آارخانه بارش اصفهان 
اگر پرسنل مازاد صنايع اخراج ”اج شوند زيرا  هزار مازاد هستند و بايد اخر٨٠٠پرسنل شرآتهاي دولتي 

با طي “ ميگويد   او )١١(“.نشوند توليد در ايران قابل رقابت با موج واردات آاالي خارجي نخواهد بود
 ميليون نفر از شاغلين موجود  ٥ادغام ايران در اقتصاد جهاني حداقل “  در صد باقيمانده راه ٣٠آردن 

تحت ”آار و درآمد خود را از دست ميدهند و ) وم جمعيت شهري هستندآه با خانواده هايشان يك س(
هزاران توليد آننده در جهان سوم و ايران ورشكست ميشوند و ) سازمان تجارت جهاني(WTOپوشش 

 همه اينها خيلي خوب است و بايد با تمام  و) ١٢(“جايگزين آنها ميشوند) جهاني(هزار شرآت بزرگ 
 اين -١”:  ميدارد  اعالن سايت خود را چنين“ مانيفست”اولين بند   وي! توان در اين راه بكوشيم

   او)١٣(“.سايت بدنبال عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است در آوتاهترين زمان و فاز ممكن
اپوزيسيون خارج از آشور بايد واقعيت ”: اپوزيسيون چپ خارج از آشور را نيز هدايت ميكند و مينويسد

جارت جهاني را جذب و هضم آند و اين چيزيست آه دقيقًا در داخل آشور در حال اتفاق افتادن سازمان ت
  )١٤(“ .است

 اسالمي از آزمايش  “اوتوپي” است؟ اوًال “ دقيقًا در داخل آشور در حال اتفاق افتادن”چه چيز 
مي در حال حل شدن قدرت سر افكنده و شكست خورده بيرون آمده و تضاد اسالم و سرمايه داري بنفع دو
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ها دارد هرچه بيشتر از “ آمپرادور ” ها با“ ملي و مستقل” در سرمايه داري نيز تفاوِت  آامل است و ثانيًا
  . را هم در عمل وهم در ديد گاههاي نظري مشاهده ميكنيم  اين َرَوند ها. بين ميرود
ي سازگار نشود امكان حل تا آن زمان آه عقالنيت سنتي با عقالنيت اقتصاد”: علوي مينويسد. ي

 از عقالنيت  منظور او“ .اين تعارض و بالتبع حرآت در جهت حل مشكالت اقتصادي ايران ممكن نيست
در ”:  اسالم است چنانكه در ادامه مينويسد اقتصادي همان سرمايه داري و از عقالنيت سنتي، همان

در .  عنوان مثبت يا منفي توصيف ميشودعقالنيت اقتصادي هر عمليات و رفتار با توجه به بازده آن با
آسب اين . عقالنيت سنتي اًما انتساب به سنت خود آافي است آه براي رفتاري مشروعيت آسب شود

مثالي آه از ) ١٥(“.مشروعيت يكي از اساسيترين شرط هاي ارتقا در مراتب ديوان ساالري ايران است
ناي سرمايه داري ميآورد، سر مايه گذاري و ضرر و زيان هاي اين تناقض روبناي اسالمي و زير ب

يكي از آشور هاي ”: است“ امارات” در  خوش گذراني سرمايه داران خصوصي و دولتي ايران اسالمي
در سال با ] دالر[ ميليارد ٤داراِي داد و ستدي حدود ... ميزبان سرمايه مسئولين حكومت يعني امارات

نيان در آنجا ثبت شده و نيروي تخصصي و انساني ايران هزاران شرآت با مشارآت ايرا. ايران است
بنادر ....درترآيب با سرمايه ايراني يكي از شرايط رونق اقتصادي و پيشرفت اجتماعي امارات است

.... و عوايد قابل توجهي را آسب مينمايند... را به عهده گرفته ] ايران[امارات بواقع آارآرد اين بنادر 
بسياري از .... ترجيح ميدهند آه سرمايه خود را به آن سوي آب منتقل آنند.. ..خود مسئولين حكومتي

 ٣ حدود ٢٠٠٠ در سال    بگفته او) ١٦(“.به آنجا مراجعه ميكنند.... براي تفريح.... مسئولين حكومت 
 ميليارد دالر سرمايه از ايران خارج شده و سرمايه وارد شده يك در صد اين مبلغ بوده؛ حتي شيخ نشين

نتيجه اي آه ). ١٧( برابر بيش از ايران سرمايه در يافت آرده اند ٥ تا ٢هاي آوچك خليج فارس هر يك 
   او ميخواهد بگيرد اينست آه اگر مقررات اسالمي دست و پاي سرمايه دار ها را نگيرد بيشتر در ايران

  .سرمايه گذاري خواهند آرد و بهبود اقتصادي حاصل ميشود
 و به نفع طبقه باال بوده و هست و  سرآوب شرعي بيشتر روي طبقه پائينواقعيت اينست آه 

 دست و پاگير فقهي و قانون اساسي اسالمي تا  حكومت هاي رفسنجاني و خاتمي در رها آردن اصوِل
 گرفتن و پرداختِن بهره آزاد شده و  :آنجا آه جلوي سرمايه داران را ميگرفته به اندازه آافي پيش رفته اند

 قانون اساسي چندين بانك خصوصي مثل بانك آار آفرين و بانك اقتصاد نوين به آار ٤٤غيير اصل با ت
و مقامات ) ١٨( و بانكهاي خارجي در ايران سريعًا رشد مييابند افتاده است؛ استقراض خارجي آزاد شده

ن وثيقه در قراردادهاي پيشفروش محصوالت پتروشيمي به عنوا”باالي وزارت نفت افتخار ميكنند آه 
؛ بورس تهران رونق )١٩(و در ازاي آن ميليار ها دالر پول گرفته ميشود“ بانكهاي خارجي سپرده ميشود

 ٦؛ در جزيره هاي آيش و قشم و در چاه بهار و غيره )٢٠(گرفته و پس از مستغالت گرمترين بازار شده
راهها همه گونه واردات بطور  درست شده آه از آن     منطقه ويژه اقتصادي٢٥منطقه آزاد تجاري و 

 پارچه و تلويزيون بقدري زياد  قانوني يا قاچاقي به بازار هاي ايران سرازير ميشود و وارداِت آاالها مثل
؛ قوانين جديد در جذب سرمايه )٢١(است آه آارخانه هاي نساجي و مونتاژ تلويزيون تعطيل شده اند

نون آار و غيره ، آه هر دو جناح اصالح طلب و  و محدود آردن قا گذاري خارجي، خصوصي سازيها
  . بوده است  و غرب پسند محافظه آار پيش برده اند، همه وهمه در جهت باز سازِي سرمايه داري ليبرال

 آارخانه نو پاي  در اجراي همين سياستهاي ليبرال اقتصادي، دولت حجت االسالم خاتمي صدها
ياردها دالر سرمايه عمومي ساخته شده با شتاب و به بهاي پشيزي ايران را آه با اينهمه خون دل و با ميل

صاحبان جديد آه فقط به سود فوري و فرار دادن سر مايه . در ميآورد“ خوديها”به مالكيِت خصوصِي 
ميانديشند، آارگران اين آارخانه ها را بيرون مياندازند، زمين هايش را آه چه بسا وسط شهر افتاده و 

 شرآت آه خيلي از آنها نساجي ١٤٠٠: عليرضا محجوب نماينده مجلس ميگويد....شند و گران شده ميفرو
.  هزار آارگر مزدشان را نگرفته اند٨٠هستند پس از خصوصي شدن در شرايط بحراني بسر ميبرند و 

ما ميتوانيم از آارگران بخواهيم ”: او آه رئيس حزب آار و متحد رئيس جمهور اصالح طلب است ميگويد
 جنبش بزرگ آغاز آنند ولي اين آار آسيب بزرگي ممكنست بزند و ما مخالف آسيب زدن يك
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ولي آارگران نساجي تهران و اصفهان آه مزدشان پرداخت نشده در خيابانها تظاهرات ) ٢٢(“.هستيم
 هزار آارگر آه هنوز در صنعت نساجي آار ميكنند ازيكطرف با واردات بيش از اندازه ٣٥٠. ميكنند
   ).٢٣( و از طرف ديگر با سياستهاي خصوصي سازي و صاحبان جديد خصوصي تهديد ميشوندپارچه
 به سرمايه داران اجازه ميدهد هر وقت بخواهند آارگران را   “نوسازي و بازسازي صنايع نساجي”اليحه 

  . اخراج آنند
 تاب و  آب و  در از آن سو طبقه سر مايه دار بوروآرات و خصوصي ايران دست در دست هم

 غرق است و هر روز دامنه اين بذل و بخشش ها به عرصه   خصوصي سازي ها هيجان و شور و شوِق
 شرآت تابعه ٤٧از ميان ”: وزير صنايع و معادن با غرور و افتخار ميگويد. هاي جديدي گسترش مي يابد

ر حال  شرآت ديگر د١٥ شرآت به بخش خصوصي واگذار شده و ٣٢بانك صنعت و معدن تا آنون 
فروش سهام سازمان گسترش ”:  رئيس هيئت عامل سازمان گسترش اعالم ميكند )٢٤(“.واگذاري ميباشد

و مدير عامل سازمان بنادر و ) ٢٥(“و نوسازي صنايع ايران روند خارق العاده اي پيدا آرده است
“ .ذار ميشودآليه بنادر آشور به بخش خصوصي واگ”: آشتيراني با شور و شوق انقالبي ُمژده ميدهد

)٢٦(  
ايران گلوباليزاسيون امريكائي را “ ملي و مستقل” بخشهاِي مبارز و چِپ سرمايه داري  حتي
ذات جامعه غرب و جامعه سرمايه ”با وجودي آه تحليل ميكند آه ) ٢٧(مثًال عزت اهللا سحابي. ميپذيرند

و با “ سرمايه داري استصدور سرمايه، جزِو ضروريات حفظ نظام ”و “ داري مواجهه با بحران است
اين جريان، . جهاني آردن را به هيچ وجه به نفع ملت ها و آشور هاي ضعيف نمي دانيم”اينكه ميگويد 

جهاني ”ولي سپس در آمال عجز و ناتواني نتيجه گيري ميكندآه “ .رشد اين آشورها را متوقف ميكند
پذيريم و نيز مي دانيم آه آشورهاي باقدرت و آردن را به دليل ناگزيري و به دليل پرهيز از انزواطلبي مي

 با وجودي آه   او “.شرآت هاي فرا مليتي براي حل مسائل خودشان جهان را به آن سمت و سو مي برند
 از   ژاپن  رشد  از  و١٨ستايش ميكند و از رشد امريكا پس از استقالل در قرن “ مكتب اقتصاد ملي”از 

   ملِت  تاريخِي بن بسِت”براي آنچه خودش “ ملي و مستقلي“اه و برنامه ياد ميكند ولي ر“ ميجي ها”زمان 
   بدست نميدهد و )بخوانيم“ بن بست تاريخي سرمايه داري ملي ايران”آه شايد بهتر باشد (مينامد “ ايران
به ” فقط درخواست ميكند آه برنامه هاي خارجي  و گريزي از آن نيست“ ما در اين سيستم محبوسيم”چون
ايجاد شرايط تدريجي اين ُحسن را دارد آه ”: نشود“ شوك” در ايران پياده شود تا ايران دچار  “ريجتد

 برنامه اول را به مجلس ٦٨در زمان دولت اول آقاي هاشمي در سال . نمي شوند“ شوك ” آشورها ُدچار
آه آن موقع بيان آوردند ما فهميديم آه اين همان برنامه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است 

 اجراي آن برنامه گذشت آار شناساِن بانك جهاني آه براي رسيدگي به  بعد از پنج سال آه از.... نكردند
 اجراشده به ايران آمدند نظرشان اين بود آه ايراني ها در اجراِي سياستهاي بانك جهاني و  وضِع برنامه

  “ .خواسته اند عمل آرده اندصندوق بين المللي پول با سرعتي بيش از آنچه آنها مي
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