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هدف همه برنامه ریزی ها ودر پی آن تهاجمات امپریالیستی، اعم از تهاجمات نظامی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی، اعمال سلطه احنصاری برای غارت منابع مادی و مالی؛ و جهت دادن به ثروت های طبیعی و تولیدی در 
عرصه ملی و جهانی به نفع سرمایه داران بزرگ است. وقتی در دهه ۱۹۷۰به علت رکود تورمی، نظریات کینزی در 
کشورهای بزرگ سرمایه داری به بن بست رسید؛ برای جنات نظام سرمایه داری و سرعت دادن به روند غارت و انباشت 
سرمایه، بنیان های نظری دیگری مورد توجه قرار گرفت که دستاورد تئوریک مکتب شیکاگو و اجماع واشنگنت است 
و از آن به نام مکتب نئولیبرالیسم یاد می شود. محصوالت این مکتب نیز، مانند متام همه توجیهات منفعت طلبانه 
امپریالیستی، برای به بند کشیدن زحمتکشان و مردم فرودست با کلمات فریبنده و خوش آب و رنگ مانند آزاد، آزادی 

و دموکراسی مشارکتی بسته بندی و عرضه می شوند.
عمده سرفصل های نئولیبرالیسم و اجماع واشنگنت عبارتند از خصوصی سازی گسترده، تعدیل ساختار دولت 
در روند خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلوگیری از دخالت دولت در اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی مثل 
بهداشت و درمان، حذف موانع ورود مؤسسات خارجی به داخل کشورها و حذف تعرفه های گمرکی برای برقراری 
جتارت آزاد و مقررات زدایی از بازار. بنیانگذار مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن و خنستین مجریان نظرات این 
مکتب در کشورهای امپریالیستی رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا و مارگارت تاچر خنست وزیر انگلیس بودند و 
خنستین کارگزار مکتب شیکاگو در کشورهای عقب مانده ودر حال توسعه یاِر غار فریدمن، دیکتاتور خوخنوار و فاسد 

شیلیایی اگوستو پینوشه بود، که از مشاوره مستقیم فریدمن در شیلی نیز بهره می گرفت.
عالوه بر ساختارهای سیاسی –نظامی، ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی مختلفی برای پیشبرد 
نئولیبرالیسم در جهان فعالیت می کنند که مهم ترین آنها عبارتند از صندوق بین املللی پول، سازمان جتارت جهانی، 

آزموده را آزمودن خطاست

نگاهی به عملکرد نئولیبرالیسم در جهان
محمدرضا طاهریان

بیکار . . . . بی سرپناه
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بانک جهانی، رسانه ها، تشکل ها و مراکز دانشگاهی مشتمل بر اقتصاددانان وابسته به این مکتب، بهره مندان و 
رانت خواران فاسدی که منافع خود را در عمل نظراِت این مکتب می بینند، و باالخره فریب خوردگان متوهمی که چه 

بسا با حسن نیت، ذهن خود را به واضعان این تئوری اجاره داده اند.
برخورداری شارحان نئولیبرالیسم از امکانات تبلیغاتی و فرهنگی وسیع تا آجناست که توانسته اند اصول این 
مکتب را در ذهن بسیاری از تصمیم سازان جهان سرمایه داری، بی واسطه و یا با کمک اهرم های مالی و فسادزا وارد 
کنند. عالوه برعوامل و امکانات فوق، دلیل دیگر اقبال نسبت به نئولیبرالیسم، شوک حاصل از ختریب سوسیالیسم در 
شوروی بود. این شوک به واسطه عملکرد ضدانقالب حاکم بر آن کشور بروز منود و اذهان بسیاری را پذیرای تئوری ابدی 
بودن نظام سرمایه داری کرد تا کسانی مثل هانتیگتون و فوکویاما مورد توجه محافل روشنفکری قرار گیرند. و در این 
وضعیت بود که امپریالیسم آمریکا و متحدانش به عنوان نیروی یکه تاز در عرصه سیاست و اقتصاد جهان ظاهر شدند.

پیامدهای نئولیبرالیسم در کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا
 نئولیبرالیسم مکتب غارتگری برای انباشنت کیسه سرمایه داران بزرگ »سرمایه داری احنصاری« است و از 
آغاز در هیچ کجای جهان نتیجه مثبتی برای مردم، به ویژه زحمتکشان، نداشته که در روند اجرای غلط یا درست 
به نتایج متفاوت بیاجنامد، بلکه این مکتب دشمن آشکار همه مردم جهان و به ویژه زحمت کشان و مردم کشورهای 
فقیر و در حال توسعه بوده و هست. سرمایه داری امپریالیستی با استفاده از اصول نئولیبرالیستی، در عمل، در پی 
برداشنت موانع صدور کاال به متامی جهان برای ورشکست کردن اقتصاد های ملی و وابسته کردن نیاز های مردم جهان 
به چرخه منافع سرمایه داران بزرگ است. صدور سرمایه به ویژه صنایع آالینده به کشورهای در حال توسعه نیز برای 
استفاده از نیروی کار ارزان و دستیابی به سود بیشتر برای سرمایه داران بحران زده ای است که از سر فریبکاری لقب 

»کارآفرین« را یدک می کشند.
هدف مهم دیگر سرمایه داری جهانی جنبه اجتماعی داشته و دارد. بدین معنا که صدور آزادانه صنایع والجرم 
این  برای دولت هایی که مناینده سرمایه داری احنصاری هستند،  صنعت زدایی و گسترش بیکاری در کشور مبدا، 
امکان را فراهم می کند تا در کشور خود سندیکاهای کارگری را در حوزه صنایع مولد تضعیف کرده و از بین ببرند؛ که 
همین کار را هم کرده و می کنند. این ترفند برای آن است که کارگراِن بی سازمان و پراکنده نتوانند برای احقاق حقوق 

خود کاری اجنام دهند.
چنین وضعی در سیمای اقتصادی امروز جهان موجب شده است تا هر روز ثروت ثرومتندان بیشتر و فقر در سایر 
الیه های اجتماعی نفوذ کرده و افزایش یابد، طوری که ادعای سرمایه داری جهانی مبنی بر اهتمام به گسترش طبقه 
متوسط، کاماًل پوچ از آب درآمده است. براساس گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وابسته به سازمان 
ملل متحد »تغییر تدریجی نقشه سیاسی جهان که در سال های آینده با وضوح بیشتری مشاهده خواهد شد ریشه 
در تضعیف طبقه متوسط دارد... این پدیده تنها مربوط به کشورهای خط مقدم سرمایه داری نیست، بلکه براساس 
گزارش روزنامه العربی جدید، دامنه این بحران به حدی گسترده شده که حتی در کشورهای ثرومتند خلیج فارس نیز 
قابل مشاهده است؛ به گونه ای که کاهش قیمت نفت و افزایش مالیات دولتی، طبقه متوسط در این کشورها را به 
شکل بی سابقه ای حتت فشار قرار داده است.«*امری که بیش از هرچیز نشان می دهد بحران طبقه متوسط، بحرانی 

برآمده از نظم اقتصادی حاکم بر جهان سرمایه داری است.
و  زحمتکشان  به ویژه  جامعه  عموم  برای  رفاه  و  امکانات  تکامل  مقابل  در  سدی  صورت  به  نئولیبرالیسم 
فرودستان درآمده و عماًل شکست خورده است. از عالئم این شکست، انتخاب ترامپ است. ترامپ با شعارهای 
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مثل  نئولیبرالی،  هنجارهای  مخالف 
بازگرداندن صنایع به کشور و توسعه مشاغل، 
به  عظمت  برگرداندن  و  آزاد  جتارت  با  مقابله 
مردم  آرای  »مفلوک«،  او  اعتقاد  به  آمریکای 
را به خود جلب کرد. آمریکا ثرومتندترین کشور 
جهان است. منابع طبیعی وسیعی دارد و پنج 
ثرومتند اول جهان در این کشور زندگی می کنند.

از  که  عظیمی  بهره های  بر  عالوه  کشور  این 
انقالب صنعتی و رویکرد تکنولوژی محور خود 
در گذشته برده است، در غارت و مصادره سایر 

نقاط جهان درنگ نکرده است، طوری که به گفته رئیس جمهور اسبق جیمی کارتر »آمریکا فقط ۱۶سال از ۲۴۲ سال 
تاریخش را در جنگ نبوده است.« طبعًا استاندارد های فقر در این کشور با بنگالدش فرق دارد، اما آنچه مهم است، 

روند رو به نزول این غول بزرگ سرمایه داری است.
مالی،  سرمایه  تهاجمی  و  غارتگرانه  حاکمیت  گسترش  به  رو  روند  و  نئولیبرالیسم  سلطه  از  ناشی  روند  این 
سن  و  کار  ساعات  افزایش  بیکاری،  گسترش  نظامی گری،  گسترش  سندیکاها،  احنالل  آن  تبع  به  و  صنعت زدایی 
بازنشستگی، افزایش بی خامنانی، تهاجم فزاینده به امکانات رفاهی مردم، ایجاد سیستم مالیاتی غیرعادالنه، 
افت شدید امکانات در نظام آموزشی و درمانی و... باالخره نابودی زیرساخت ها است. وظیفه دولت ها نیز در این 
سیستم ها شراکت در فساد و کمک به غارت مردم در دفاع از منافع سرمایه های بزرگ است. به عنوان منونه هزینه 
متام جنگ هایی که سیاستمداران آمریکایی به راه می اندازند، نه به خاطر مردم بلکه به خاطر منافع ابرشرکت ها و 
از جمله مجتمع های صنعتی-نظامی است و مردم عالوه بر هزینه های مالی، فرزندان خود را نیز از دست می دهند. 
در جریان بحران سال ۲۰۰۸ و ترکیدن حباب مسکن که مقصر آن بانک ها بودند، دولت اوباما برخالف اصول اولیه 
مکتب نئولیبرالیسم، در اقتصاد دخالت کرد و برای جلوگیری از ورشکست شدن بانک ها یک تریلیون دالر از جیب 
مالیات دهندگان به حساب بانک ها ریخت، اما هیچ اعتنایی به بازندگان این بحران نکرد و از آن تاریخ ۸درصد به 
بی خامنان های آمریکا اضافه شده اند. آنهم در کشوری که به گفته پنجمین ثرومتند بزرگ جهان »وارن باِفت«، سیستم 
مالیات ستانی در هنگام گرفنت مالیات از او و منشی اش تفاوتی اعمال منی کند، و تقلب و سندسازی شرکت های 
بزرگ برای فرار از مالیات امری آشکار و زبانزد است** و زیرساخت هایش به گفته سازمان نظام مهندسی آمریکا و 
تأیید ترامپ روبه ویرانی است. )منونه این ویرانی در سیاتل ایالت واشنگنت در گزارش یورونیوز به تاریخ ۱۸ آذرماه 
۱۳۹۷ است که، به علت سقوط قطار از روی پل، سه کشته و ده ها مجروح برجای گذاشت. بعد از این حادثه، دونالد 
ترامپ در توییتر خود نوشت: »هفت تریلیون دالر در خاورمیانه مصرف شده است، در حالی که جاده ها،پل ها، تونل ها 

و ریل های ما فرومی ریزند.(
مسؤوالن  گسترده،  فساد  این  از  البته 
دولتی هم بی نصیب منی مانند. عده زیادی از 
آنان سهامدار ابرشرکت هایی هستند که از این 
ده ها  وجود  براین،  عالوه  می برند.  سود  روابط 
پشتیبانی  و  شراکت  با  فقط  مالیاتی  بهشت 

در حال  به کشورهای  آالینده  ویژه صنایع  به  صدور سرمایه 

به  دستیابی  و  ارزان  کار  نیروی  از  استفاده  برای  نیز  توسعه 

سود بیشتر برای سرمایه داران بحران زده ای است که از سر 

فریبکاری لقب »کارآفرین« را یدک می کشند.

به کنایه: آی ام اف )صندوق بین المللی پول( عامل اخراج من
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سیاست مداران فاسد دوام می آورد. به عنوان منونه در افشای استثنایی بهشت مالیاتی در پاناما نام بسیاری از 
سیاستمداران افشا شد که مشمول هیچ عقوبتی نشد. طبعًا در این وضعیت، دولت آمریکا عماًل ورشکسته است، زیرا 

به گفته دونالد ترامپ: »دولت آمریکا هم اینک قریب به بیست تریلیون دالر بدهی دارد.«
مشابه این وضعیت در سایر کشورهای بزرگ سرمایه داری نیز کمابیش دیده می شود. تأکید یک جانبه بر فسادی 
نظام  ذات  در  فساد  این  زیرا  دارد،  سیاسی  هدف  ماهواره ای  تلویزیون های  سوی  از  آنهم  دارد،  وجود  ایران  در  که 
سرمایه داری، و فساد گسترده تر در ذات مکتب نئولیبرالی است. البته شواهد در این مورد بسیار است. مثاًل دولت 
کانادا که برای ۵۰۰۰ دالر پول با مبدا ناشناس تا روشن شدن قضیه روی اعصاب مردم عادی می دود، آیا منی داند که 
امثال )آقای خ( که اخبار فرارش در همه جهان پیچید، پول کثیف وارد کانادا کرده اند؟ رسم تازه ای نیست، در دنیای 

سرمایه داری فساد،جنایت و غارت پشت مفاهیم زیبایی مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر پنهان می شوند.
 

پیامدهای نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری در کشور های در حال توسعه
دکتر فرشاد مومنی در مقدمه کتاب »اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری«، با تکیه بر ارزیابی های سازمان 
ملل از پیامد های برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای فقیر و در حال توسعه می نویسد، فلسفه وجودی برنامه تعدیل 
ساختاری براساس نظر صریح کارشناسان صندوق بین املللی پول و بانک جهانی، برای »حل و فصل بدهی های 
خارجی« بوده است. این در حالی ست که براساس مطالعات اجنام شده، طی بیست سال یعنی در فاصله سال های 
۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹، بسیاری از کشورهایی که از سر اضطرار و با فشارهای همه جانبه امپریالیسم جهانی ناگزیر شدند تا 
برای حل وفصل مسأله بدهی های خارجی خود به این برنامه رو کنند، هر روز بیش از پیش در باتالق بدهی خارجی فرو 
رفتند. مطالعات نشان داده اند در فاصله زمانی مزبور آرژانتین ۳۰مرتبه، غنا و ساحل عاج ۲۶مرتبه، کنیا و فیلیپین 
هر یک ۱۹بار و زامبیا ۱۸بار نیاز به وام جدید پیدا کرده اند. نکته این جاست که، اولین کشورهای وام گیرنده که در آن 

سال ها وام گرفته اند، اکنون نیز در صدر مضطران و بدهکاران قرار دارند.
اساس  بر  اقتصادی  نظر  از  می دهد،  نشان  ساختاری  تعدیل  برنامه  پیامد های  از  ملل  سازمان  ارزیابی های 
از  از ۲۵درصددرآمدهای حاصل  نباید  استانداردهای سازمان ملل، اصل و فرع اقساط سررسید بدهی خارجی، 
صادرات یک کشور در حال توسعه بگذرد. اما براساس ختمین های صندوق بین املللی پول تاسال ۱۹۸۹نسبت مزبور 
برای ۱۵ کشور بسیار بدهکار جهان برابر ۴۱درصد درآمدهای صادراتی آنها بوده است. این نسبت در همان سال در 
آفریقا ۴۰درصد بوده است. در حالی که در زمان آغاز بحران بدهی ها، کل بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه به 
زحمت به حدود ۵۷۰میلیارد دالر می رسید، ولی بعد از ده سال که از به اصطالح »حل وفصل بدهی ها« گذشته، میزان 

بدهکاری کشورهای در حال توسعه از مرز ۱/۳تریلیون دالر عبور کرده است.
از جنبه اجتماعی نیز برنامه تعدیل ساختاری برای مردم کشورهای در حال توسعه، با مشکالت زیر همراه بوده 
است: ۱. افزایش تورم و از دست دادن قدرت خرید مردم در کنار کاهش یا حذف کمک های مالی دولت؛ ۲. فشار 
و اتالف وقت در جریان سرگردانی برای کاریابی در بخش رمسی و درآمدزایی در بخش غیررمسی؛ ۳. خسارات و 
پرداخت   .۵ جامعه؛  در  معنویت گریزی  و  فحشا  و  فقر  گسترش   .۴ کار؛  جستجوی  در  مهاجرت  از  ناشی  خطرات 

مالیات های حتمیلی فزاینده برای تامین نیاز های رو به افزایش دولت.
از جنبه زیست محیطی، گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که، برخی کشورهای بدهکار از سر ناچاری 
با کاسنت یا چشم پوشی از ضوابط بهداشت، پیشگیری و ایمنی محیط، از هزینه های تولید کاسته و با این انگیزه، 
زمینه را برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کنند. در این کشورها زباله های مسی سبب آلودگی خاک، آب و 



فاجعه نئولیبرالیسم  54/ بهار ۱۳۹۸ / دانش و مردم 

هوا می شود. یورش به منابع طبیعی مثل جنگل زدایی، از جمله دیگر اشکال غارت و نابودی محیط زیست است
از نظر سیاسی گزارش فوق بخشی از سخنان خاویر پرز دکویار، دبیر کل وقت سازمان ملل را آورده است. او 
به صراحت اظهار داشته، که در اثر بحران بدهی ها و سیاست های حتمیلی تعدیل ساختاری بر اکثریت کشورهای در 
حال توسعه، ثبات سیاسی مستقیمًا مورد تهدید قرار گرفته و نبرد برای زندگی بهتر به خیابان ها کشیده شده است. 

و بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه بر سر این مسأله جان خود را از دست داده اند.«

پیامدهای خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در خاورمیانه و آمریکای التین
بررسی دو معجزه اقتصادی در شیلی

انتخاب تیتر »سرمایه داری و آزادی« و برچسب های ناچسبی مانند بازار آزاد و دموکراسی مشارکتی از سوی 
بنیادگرایی  و  بر سخت کیشی  که در حقیقت مبتنی  فکری،  این مکتب  برای گسترش عملی  فریدمن وفون هایک 
بازار است، در عمل فریبی بیش نیست. زیرا برای توسعه و تعمیم این نظرات در آمریکای التین از وحشیانه ترین و 
شوک زاترین روش ها در شکل کودتا، کشتار و شکنجه وسیع همراه با آدم ربایی، تهدید و ایجاد محدودیت استفاده 
شده است. منونه برجسته کشور های آمریکای التین در اجرای طرح تعدیل ساختاری که با مشاوره مستقیم فریدمن 
به پیش برده شد، کشور شیلی در دوران پینوشه است. نئولیبرال ها از پیامد های طرح تعدیل ساختاری در شیلی 
به عنوان معجزه اقتصادی یاد می کنند. معجزه اقتصادی در شیلی با شوک درمانی از طریق کودتای خونبار علیه 
پیشبرد  برای  بودند،  گفته  پینوشه  آگوستو  رهبری  حتت  نظامیان  به  شد.  آغاز  آلنده  سالوادور  عدالت خواه  دولت 
و  جنگ  حس  مردم  در  که  باشد  حدی  به  باید  ارعاب  و  وحشت  شوک  ادعای شان،  مورد  مشارکتی  دموکراسی 
تهاجم بی رحمانه اجنبی را برانگیزد و آنان را وحشت زده و منفعل کند. در جریان شوک درمانی پینوشه، بیش از 
سه هزار ودویست نفر اعدام و یا کشته شدند. دست کم هشتادهزار نفر به زندان افتادند و دویست هزار نفر به دالیل 

سیاسی از کشور گریختند.

ورزشگاه ملی شیلی در سانتیاگو، روز کودتای آمریکایی علیه دولت سالوادور آلنده، ۱۱ سپتامبر ۱۹7۳



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 55فاجعه نئولیبرالیسم

علیرغم اطمینان بخشی بروبچه های شیکاگو به آدم بی سوادی مثل پینوشه، در سال ۱۹۷۴، به رغم قطع یک باره 
دخالت دولت در بازار، نرخ تورم به ۳۷۵درصد رسید که باالترین نرخ تورم در جهان و دوبرابر باالترین نرخ تورم در 
دوران حتریم آلنده بود. قیمت کاالهای اساسی مانند نان، سقف خانه ها را می شکافت و از آن هم باالتر می رفت... 
از آجنایی که آزمایش جتارت آزاد پینوشه، کشور را از واردات ارزان قیمت لبریز کرده بود، کارگران شیلیایی از کار 
بیکار و واحد های اقتصادی محلی یکی پس از دیگری بسته می شدند.... فریدمن در مالقات خصوصی به پینوشه 
توصیه کرد، برای سوق دادن اقتصاد به سوی جتارت آزاد کامل، باید ظرف ۶ماه ۲۵درصد از بودجه خدمات رفاهی 
و اجتماعی کاهش دهد. پینوشه به مرام فریدمن گروید... و با تقدیم احترامات فائقه به فریدمن اطمینان بخشید که 
در حال حاضر طرح به طور کامل اجرا می شود... او به شرکت های داخلی رحم نکرد و بازهم موانع جتاری دیگری را 
از میان برداشت که نتیجه اش از دست رفنت ۱۷۷۰۰۰ شغل صنعتی بین سال های ۱۹۷۳تا۱۹۸۳ بود. در اواسط دهه 
۱۹۸۰سهم تولید صنعتی به عنوان درصدی از کل اقتصاد، به سطوحی افت کرد که پیش تر در زمان جنگ دوم جهانی 
دیده شده بود.... در این میان کسانی که بهره می بردند، شرکت های خارجی و حلقه کوچکی از دست اندرکاران امور 

مالی معروف به ماهی های گوشتخوار بودند. بیکاری که در زمان آلنده ۳درصد بود، به بیست درصد رسید.«** 
»این مطالب بیان مختصری از معجزه اقتصادی ادعایی نئولیبرال ها در شیلی بود که زیر نظر مستقیم خوِد 
صاحِب کرامات، یعنی شخص فریدمن و بروبچه های مکتب شیکاگو اجنام شد. معجزه گر مانند همه جنایتکارانی 
که در آمریکای التین رسالت او را برعهده داشتند، پس از شوک خونبار اولیه، اقتصاد و بازار را برای درمان در 
اختیارطبیبان حاذقی!؟ به نام بروبچه های مکتب شیکاگو گذاشت. در نتیجه این معجزه، فساد به سرعت فراگیر 
شد، فاصله طبقاتی چون دره ای عمیق دهان گشود. برای ادامه جو وحشت و انفعال با دستور معجزه گر هر روزه 
از وجود این افراد اظهار بی اطالعی  عده ای را پس از شکنجه های وحشتناک سر به نیست می کردند و در اخبار 
می شد، تا باالخره مردم شیلی به خاک سیاه نشستند و عده ای ثرومتند برگزیده، که ژن خوب داشتند، در زمانی 
کوتاه به فوق ثرومتند بدل شدند.«** »اما معجزه دومی هم در راه بود. معجزه ای که مانع از سقوط کامل اقتصاد 
شیلی شد. در طی این معجزه پینوشه از سرسپردگی چشم و گوش بسته دست برداشت. زیرا با وجود تبعیت کامل 
اقتصاد شیلی از دکترین مکتب اقتصادی شیکاگو، اقتصاد این کشور در سال ۱۹۸۲ فروپاشید... میزان بدهی ها 
به حد انفجار رسید، اقتصاد با تورم لگام گسیخته مواجه شد و میزان بیکاری به ۳۰درصد رسید. علت اصلی این 
وضعیت این بود که ماهی های گوشتخوار یعنی شرکت هایی که توسط بروبچه های شیکاگو از قید هرگونه مقررات و 
قواعد رها شده بودند. با گرفنت وام، دارایی های کشور را به طور کامل خریده و بدهی سنگینی در حدود۱۴میلیارد 
او  بود.  آلنده کرده  را بکند که  بود که پینوشه مجبور شد همان کاری  آورده بودند. اوضاع چنان متزلزل  باال  دالر 
دوباره بسیاری از این شرکت ها را ملی کرد. در پی این شکست ها، تقریبا همه بروبچه های شیکاگو از مست های پر 
نفوذ دولتی شان عزل شدند. چندین نفر از دانش آموختگان شیکاگو با مست های برجسته به اتهام کالهبرداری حتت 
تعقیب قرار گرفتند. خوشبختانه پینوشه شرکت مس شیلی را که آلنده آن را ملی اعالم کرده بود، خصوصی سازی 
نکرد. این شرکت به تنهایی۸۵درصد درآمد صادراتی شیلی را تأمین می کرد. در نتیجه هنگامی که حباب مالی 

ترکید، دولت هنوز منبع ثابتی برای برای تأمین وجوه مالی مورد نیاز در اختیار داشت.«**
البته معجزه دوم، یعنی بازگشت پینوشه به ملی کردن صنایع، مورد استقبال امپریالیسم نبود. اما او آنقدر 
مقامات  ندادند.  نشان  او  به  خوش  روی  هم  مترقی  نیروهای  که  بود  زده  جنایت  به  دست  تعصب  با  و  وحشیانه 
قضایی اروپا در حین ارتکاب جنایات با پینوشه مشکلی نداشتند اما در اواخر عمر که دیگر کاری از او برمنی آمد، 
پاره ای اقدامات تبلیغاتی بر علیه او اجنام دادند. از جمله دادگاهی در اسپانیا حکم دستگیری او را صادر کرد و 
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در انگلستان حتت نظر قرار گرفت که با وساطت مارگارت تاچر خطر حبس از 
او رفع شد.

 
جایگاه خاورمیانه نفتی در تقسیم کار جهانی

مصائب و فرصت ها
 باتوجه به نقشه تقسیم کار جهانی که امپریالیسم آن را ترسیم کرده است، 
خاورمیانه،  نفت خیز  کشورهای  کلیه  بلکه  ایران،  تنها  نه  وضعیت  مقایسه 
کشورهای آمریکای التین و... با کشورهایی مثل کره جنوبی، چین و.... درست 
بر زمینه نظام تقسیم کار جهانی و  را  این کشورها  باید وضعیت  نیست. بلکه 
اولویت های سیاسی امپریالیسم جهانی بررسی و مقایسه کرد. به عنوان مثال کره 

جنوبی در کنار کره شمالی، باید با همکاری امپریالیسم جهانی و انتخاب مدیریتی دولتی به ویترینی شیک بدل 
می شد، ضمن آنکه باید با حتمل حتریم و نشر جعلیات، توامنندی و واقعیت های کره شمالی کاماًل مخدوش و وارونه 

جلوه کند تا برندگی تبلیغات امپریالیستی در مورد حقانیت نظام سرمایه داری بیشتر شود.
منونه صدور صنایع به چین هم یک استثناء بود که در وضعیتی استثنایی که نشان از اختالفات عمیق بین چین 
و شوروی داشت به وقوع پیوست. در این موقعیت با توصیه کیسینجر برای یارکشی علیه شوروی، آمریکا طرف چین را 
گرفت و به ترغیب سرمایه گذاری در این کشور پرداخت. اما با هوشیاری رهبران چین در گسترش بخش حتقیق و توسعه 
برای بومی کردن تکنولوژی، و دخالت توسعه گرایانه دولت و حزب کمونیست در اقتصاد، چین به موقعیت امروز رسید 

که می شنوید و می دانید که چگونه مورد خشم و کینه توزی قانون شکنانه امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است.
آنان که براین عقیده اند که برای تأمین رفاه مردم و پیشرفت، باید خاورمیانه، و به ویژه ایران پرچم مقابله با 
توسعه طلبی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را به زیر بکشد، و با پذیرش هنجارهای نئولیبرالی وارد زجنیره 
جهانی تولید سرمایه داری شود، اگر مغرض نباشند سخت در اشتباه اند. تکیه صرف بر این مسیر اقتصادی موجب 
می شود تا صنایع کشورمان همچون گذشته به عنوان حلقه ای ضعیف در زجنیره تولیدسرمایه داری جهانی در بخش 
مونتاژ درجا بزند. زیرا از اساس در برنامه تقسیم کار غیرعادالنه امپریالیسم جهانی، خاورمیانه باید خام فروش 

مباند، و با درآمد خام فروشی به بازار فروش کاالهای خارجی رونق بدهد.
ایران برای کاسنت از بحران انباشت در جوامع پیشرفته سرمایه داری ضروری است. لذا نه تنها  حفظ بازار 
خاورمیانه نباید صنعتی شود، بلکه باید درآمد خام فروشی را صرف خرید تولیدات کاالیی و به ویژه اسلحه غربی 
کند. اگر در خاور میانه تولید ریشه بگیرد وبه رونق برسد، آن وقت نفت خاورمیانه به صادرات منی رسد و در خود 
منطقه مصرف می شود، و این مسأله برای اقتصاد غرب بحران زاست، و از سوی دیگر بازاِر خریِد کاالهای غربی 

هدف مهم دیگر سرمایه داری جهانی جنبه اجتماعی داشته و دارد. بدین معنا که صدور آزادانه صنایع و الجرم 

صنعت زدایی و گسترش بیکاری در کشور مبدا، برای دولت هایی که نماینده سرمایه داری انحصاری هستند، این 

امکان را فراهم می کند تا در کشور خود سندیکاهای کارگری را در حوزه صنایع مولد تضعیف کرده و از بین ببرند؛ 

که همین کار را هم کرده و می کنند. این ترفند برای آن است که کارگراِن بی سازمان و پراکنده نتوانند برای 

احقاق حقوق خود کاری انجام دهند.
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نیز کساد می شود و به تشدید بحران در اقتصاد جامعه سرمایه داری کمک می کند. تولید در این منطقه باید بدون 
حامی باشد و حتقیر شود. خاورمیانه باید هنجارهای مکتب نئولیبرالیسم را بپذیرد و با خصوصی سازی اقتصاد 

ملی اش را نابود کند.
اگر در خاورمیانه، کشوری برای حفظ غرور ملی در صدد تولید باشد، می تواند آن را به کارخانه های معتبر 
خارجی سفارش بدهد تا با مارک جعلی تولید در کشور خود در بندر حتویل بگیرد! خاورمیانه باید به واردات و 
اقتصاد مالی و جتارت پول تکیه کند، تا از این وضعیت در یک طرف اقلیتی از بورژوازی فربه رانت خوار غیرمولد 
و در طرف دیگر زحمتکشان تنگدست و خیل عظیم بیکاران صف بکشند. کشاکش این دو طبقه زمینه مهمی برای 
سرکوب، فروش اسلحه و وسایل مقابله با شورش می شود. همچنین توسعه مبارزه طبقاتی امکان حضور و مداخله 
امپریالیستی را برای دفاع از حاکمان واخورده افزایش می دهد، و از سوی دیگر تفرقه افکنی های فرقه ای و قومی 
برای  می کشاند.  جتزیه طلبان  و  تفرقه افکنان  از  حمایت  به  را  امپریالیسم  و  می کند  شعله ورتر  را  اختالفات  آتش 
حتقق اهداف امپریالیسم جهانی، خاورمیانه باید مرکز تشنج باشد.حکومت مستقل در خاورمیانه برای آمریکا و 
سرمایه داری جهانی کابوس است و باید به زانو درآید. زیرا ممکن است به فکر برپایی اقتصادی بالنده و اشتغال زا، 
منفعت جویی  و  صادرات  بازار  و  مانور  امکان  جدی  به طور  و  بیافتد  عدالت محور  و  مولد  رویکرد  با  اقتصادی 
امپریالیسم را از بین ببرد.لذا باید کسانی را که به فکر اقتصاد مولد و توسعه پایدار می افتند با تهمت، توطئه و 
کودتا سرنگون کرد. برای دریافت صحت این مطلب به وضعیت کنونی خاورمیانه و تاریخ معاصر آن، به سرنوشت 
امثال دکتر مصدق دقت کنید. اما اقتصاددانان ماهواره ای و نئولیبرال های داخلی براساس دستورالعمل صندوق 
برخورد  و  خصوصی سازی  در  کردن  بدعمل  به  را  ایران  اقتصاد  کنونی  مشکالت  می کنند  سعی  پول  بین املللی 
نامناسب در اجرای تعدیل ساختاری نسبت دهند. از سوی دیگر، عده ای هم حتریم های غیرقانونی را تنها عامل 
مشکالت می دانند. به نظر می رسد این اظهارات و روش ها بیشتر در جهت فرافکنی و چشم بسنت بر دالیل اصلی 
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این مشکالت است. 
فساد  است.  پول  بین املللی  صندوق  پیش ساخته  توجیه  کردن،  عمل  بد 
نئولیبرالی،  نظرات  چهارچوب  در  زیرا  نیست،  ایران  اقتصاد  به  محدود  فقط 
فساد گسترده و فقر اکثریت مردم و ثرومتندتر شدن سرمایه داران بزرگ نتیجه ای 
تعمیق  از  وحشتناک تری  منای  هرساله  جهانی  آمارهای  است.  گریزناپذیر 
فاصله فقیر و غنی، از ختریب محیط زیست و از قانون شکنی و توسعه طلبی 
امپریالیسم به دست می دهند. اساسًا وارد شدن در چرخه این مکتب منحوس، 
معنایش پیوند زدن شاهرگ های اقتصاد ملی به بحران پیشرونده سرمایه داری 

جهانی است.
شیطانی  چهره  و  است  پایان  به  رو  قطبی  یک  جهان  دوره  خوشبختانه 
کنترل  قابل  آمریکا  بی شرمانه  حتریم های  می شود.  آشکار تر  روز  به  روز  آمریکا  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم 
در  را می توان  برابر حتریم ها  در  این گونه مقاومت  اقتصاد ملی باشد. منونه  برای رشد  و می تواند فرصتی  است 
مقابله مرحوم دکتر مصدق و تکیه بر اقتصاد بدون نفت، مقابله روسیه با حتریم های سرمایه داری جهانی، مقاومت 
طوالنی مردم کوبا در برابر حتریم های آمریکا و مهم تر از همه در مقابله پیروزمندانه کشور عزیزمان با حتریم های 
گسترده جهانی در دوران جنگ حتمیلی نام برد. دورانی که همه کشورهای امپریالیستی بر علیه ایران در جنگ و 

حتریم متحد بودند و حتی سازمان ملل نیز در جبهه مقابل ایران قرار داشت.
در این دوران مردم با کم ترین امکانات، حماسه های بی بدیل آفریدند و نارضایتی رنگ وبویی نداشت. با 
تولید  دوران،  آن  در  امروز«  ایران  در  توسعه  سیاسی  »اقتصاد  کتاب  در  مومنی  فرشاد  دکتر  نوشته های  به  توجه 
محوری در اقتصاد و پاک دستی مسؤوالن اجرایی کشور همراه با سیاست های درست اجتماعی که طی آن علیرغم 
امور هزینه ای دولت که در  از کل  امور اجتماعی  تنگناهای حتمیلی »سهم  و گستره وسیع  همه هزینه های جنگی 
در  شده  ثبت  رشد  و  رسید  ۳۹/۵درصد  به  حتمیلی  جنگ  دردوران  بود،  ۱۸/۴درصد  برابر   ۱۳۵۷  -۱۳۵۲ دوره 
سرمایه گذاری بخش خصوصی مولد کشور در آن سال ها در زمینه سرمایه گذاری در ماشین آالت به ۷۳/۸درصد 

رسید که در تاریخ صدساله ایران بی سابقه است.«
با وجود توجیه پذیر بودن پنهانکاری در شرایط جنگی، نظام توزیع دالر شفاف بود. ولی امروز با چه وضعی 
مواجه هستیم؟ علت اصلی مشکالت کنونی را باید در اقتصاد رانتی و استفاده از روش هایی مانند خصوصی سازی 

گسترده و بی ضابطه و سیاست های مالی تورم زا و فسادآور جستجو کرد.

نئولیبرالیسم و استقالل ملی
یکی از پیامد های طرح تعدیل ساختاری که در اثر اخذ وام از صندوق بین املللی پول، بانک جهانی و سایر 

تحریم های بی شرمانه آمریکا قابل کنترل است و می تواند فرصتی برای رشد اقتصاد ملی باشد. نمونه این گونه 

مقاومت در برابر تحریم ها را می توان در مقابله مرحوم دکتر مصدق و تکیه بر اقتصاد بدون نفت، مقابله روسیه 

با تحریم های سرمایه داری جهانی، مقاومت طوالنی مردم کوبا در برابر تحریم های آمریکا و مهم تر از همه در 

مقابله پیروزمندانه کشور عزیزمان با تحریم های گسترده جهانی در دوران جنگ تحمیلی نام برد. 
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بانک های امپریالیستی عارض می شود، از بین رفنت استقالل سیاسی کشورهای وام گیرنده است. آمریکا بزرگترین 
سهامدار بانک جهانی و صندوق بین املللی پول است و براساس قانوِن یک دالر یک رأی، می تواند سیاست های 
خود را به بانک و بدهکاران حتمیل کند. ناتوانی در بازپرداخت وام دریافتی، موجب می شود تا کشورهای بدهکار 

مثاًل در رأی گیری های مجمع عمومی سازمان گوش به فرمان آمریکا باشند.
جان پرکینز در کتاب »اعترافات یک جنایتکار اقتصادی« ضمن بیان شرمسارانه متهیداتی که خود برای 
به انقیاد کشیدن کشورهای در حال توسعه به کار بسته است، درباره سرمایه گذاری بانک جهانی درباره پانامای 
دوران عمر توریخوس می گوید »سرمایه گذاری مشترک بانک جهانی، بانک توسعه اینتر امریکن و آژانس ایاالت 
برای  را  پاناما  تا  بود  وسیله ای  کشاورزی  و  نقل  و  انرژی،حمل  بخش های  در   .. بین املللی.  توسعه  برای  متحده 

همیشه مقروض کند و این کشور را چون گذشته بار دیگر آلت دست آمریکا کند.« )ص۱۱۳(
 در همان کتاب در صفحه ۳۳۶ آمده است »اگر کشورهای در حال توسعه بازار های سرمایه خود را لیبرالیزه 
کنند، چنین اقدامی اقتصاد کشورهای در حال توسعه را کتف بسته در اختیار سودا گران وال استریت قرار می دهد 

و از توان دولت ها در برخورد با مسایل بهداشتی، آموزشی و فقر می کاهد.«
آژیر  گوش تان  در  خطاست«  آزمودن  را  »آزموده  ضرب املثل  آیا  نیست؟  گویا  آزمایش  و  جتربه  همه  این  آیا 
منی کشد. به نظر می رسد در وضعیت حتریم که در حقیقت اعالم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران است، تنها راه 
برون رفت از مشکالت و جلوگیری از پیامدهای خسارت بار هنجارهای نئولیبرالی، به ویژه خصوصی سازی اموال 
ملی و دولتی، بازگشت به اجرای قانون اساسی و برگرداندن اموال به غارت رفته و برخورد قضایی استثناناپذیر 
باز کردن دایره  و  از رفتارها و توصیه های فراقانونی  با فساد، شفاف کردن و یکپارچه کردن اقتصاد، جلوگیری 
امپریالیسم  توسعه طلبی  علیه  برحق  مبارزه  از  پشتیبانی  به  پیش  از  بیش  را  مردم  دگرگونی  این  است.  خنبگان 
بار هم که شده مدیران و  ناکارآمد بهتر نیست یک  این همه جتربه های  با  آنکه  جهانی دلگرم می کند. ختم کالم 
از بین کسانی که در اقتصاد موفق دوران جنگ نقش داشته اند مانند دکتر فرشاد  را  مشاوران اقتصادی کشور 

مومنی و هم فکران او انتخاب کنید؟
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آنان که براین عقیده اند که برای تأمین رفاه مردم و پیشرفت، باید خاورمیانه، و به ویژه ایران پرچم مقابله با 

توسعه طلبی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را به زیر بکشد، و با پذیرش هنجارهای نئولیبرالی وارد 

زنجیره جهانی تولید سرمایه داری شود، اگر مغرض نباشند سخت در اشتباه اند. 


