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  .ماند ای باقی نمی اگر روباه را رئیس جنگل کنند، ممکن است پر زیاد شود ولی دیگر پرنده
  ”گورکی “
  
  
  
  
  
  
  
  

کند کـه     رژیم با بوق و کرنا ادعا می      . است” رشد اقتصادی ایران  “ژیم، مسئلۀ به اصطالح     مهم تبلیغات ر  ) های  سوژه(یکی از موضوعات    
الزم است که ایـن ادعـای رژیـم را از چنـد نظـر       . ایران در سالهای اخیر همواره از باالترین آهنگهای رشد اقتصادی در دنیا برخوردار بوده است              

  :مورد بررسی قرار دهیم
  د اقتصادی، چه هدفهایی دارد؟رژیم از طرح مسئله رش: الف 

  ای با زندگی زحمتکشان دارد؟ رشد اقتصادی چیست و بطور کلی چه رابطه: ب 
  رشد اقتصادی ایران چیست و چگونه است؟: پ 

  
  رژیم از طرح مسئله رشد اقتصادی، چه هدفهایی دارد؟: الف 

طراق و دهان پرکن که در ضمن آنها را هم به معـانی دلخـواه         کنند با بکار بردن تعدادی لغات پرطم        دستگاههای تبلیغاتی رژیم سعی می    
یکـی از لغـاتی کـه رژیـم زیـاد در تبلیغـات گونـاگون رادیـویی و تلویزیـونی و             . برند، دم از ترقی، رشد، انقالب و امثال آن بزننـد            خود بکار می  

  دارد؟” رشد اقتصادی“ از طرح این مسئله به اصطالح اما او واقعاً چه هدفهایی. است” رشد اقتصادی“برد، عبارت  مطبوعاتی خود بکار می
  :به نظر ما این تبلیغات دارای سه هدف اصلی است

کند، ایجاد امید واهی در طبقات و اقشـار محـروم جامعـه                اولین هدف رژیم از طرح این مسئله و تبلیغ فراوانی که در پیرامون آن می               -1
ایم و بیکاریم و هرچند که امروز دکتر و دارو نداریم، ولی با این آهنگ رشـد اقتصـادی کـه     سنهاین امید واهی که هرچند امروز گر . ایران است 

  فعالً در جریان است، بزودی همۀ اینها را خواهیم داشت، 
های دروغ قادر به فریب زحمتکشان وطن ما نیست و هرچقدر هم رژیم در دروغگـویی و فریبکـاری مهـارت                       مسلم است که این وعده    

اش بـر خلـق مـا روشـن      هـای طالیـی   اش عریض و طویلتر باشد، ولی باالخره دروغ بـودن وعـده       اشد و هر چقدر هم دستگاههای تبلیغاتی      داشته ب 
  .خواهد گردید

یش بـرای همـه عیـان شـد بـا اینحـال             ”ها  سهیم کردن کارگران در سود کارخانه     “اش و   ” اصالحات ارضی “همانطور که ننگ و افتضاح      
کشـد، و کسـی       کوشد که هرچند برای مدتی کوتاه، چنین وانمود سازد که اگـر او آدم مـی                 دارد و می    اتی خود دست بر نمی    رژیم از تالش تبلیغ   

. دانند  که سد و بیمارسـتان و راه بـرای کیسـت    اما خلق بخوبی می. سازد جرأت نفس کشیدن ندارد، ولی در عوض سد و بیمارستان و راه هم می       
ات رژیم در باره سد و بیمارستان و راه فکر کنند، به خود سد و بیمارستان و راه که فقط حق نگاه کردن به آن را دارند، آنان قبل از اینکه به تبلیغ

  .کنند فکر می
یعنی تحمیق و منحرف کردن افکار عمومی جهان و اینکه          . المللی است    دومین هدف جار و جنجال تبلیغات رژیم تبلیغ در سطح بین           -2

از طـرف دیگـر ایـن تبلیـغ     . ارش را مترقی جا بزنند و کشور عقب نگهداشته ما را به عنوان یک کشور پیشـرفته معرفـی کننـد      شاه و رژیم خونخو   
دهد  داران خارجی می رژیم این وعده را به سرمایه   . زنند  المللی رژیم، چوب حراجی است که به منابع ثروت مردم ما می             های بین   همراه بقیه برنامه  

برداری و غـارت، و اینکـه ایـران نـه          دی ایران فراوان است و اقتصاد ایران اقتصادی است شکوفان و در حال رشد و آماده بهره                که امکانات اقتصا  
 است، زمینۀ نارضایی عمـومی   ای یعنی در مملکتی که دارای چنین رشد اقتصادی. تنها دارای ثبات اقتصادی است، دارای ثبات سیاسی هم هست     

المللـی وابسـته بـه بانـک      به قول ویلیام گـاور، رئـیس شـرکت مـالی بـین      . تان نترسید   ز ملی شدن یا مصادره شدن سرمایه      ضعیفتر است و خالصه ا    
گذاری در ایران     گذاران خارجی به سرمایه     ثبات و اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و استعدادهای این کشور، عوامل مؤثر جذب سرمایه              “: جهانی

  .”باشد می
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یابد و نتیجتاً ایـن       ا رژیم برای سرکوب و الاقل مسکوت گذاشتن اخبار مبارزات انقالبی، این اخبار  کمابیش نشر می                 با تمام کوششه   -3
آورد که اگر رشد اقتصادی ادعایی رژیم وجود دارد، پس علت مبارزات انقالبی چیست؟ رژیم شاه برای توجیه موقعیت خـود                 سؤال را پیش می   

  : بدین ترتیب. کوشد از پدیدۀ ادعایی رشد اقتصادی استفاده کند  انقالبی مردم، باز هم میو دگرگونه وانمودکردن مبارزات
ای از رشد خود، همراه با خود طبقات و اقشـار             دانیم که براساس جامعه شناسی مارکسیستی نیروهای رشد یابندۀ تولید، در هر مرحله              می

کنند، یعنی طبقۀ مسلط حاکمه موجود را به کنـار   حاکمیت طبقاتی خود را کسب می این طبقات در یک روند تاریخی       . زند  خاصی را به جلو می    
چیننـد و مجموعـه قـوانین و دسـتگاههای حکـومتی خـود را جـایگزین آن         گیرنـد، دسـتگاه حکـومتی او را برمـی     زنند و خود جای آن را می      می
شود، بلکه به خاطر       میرنده، یعنی طبقه قدیمی نیز به سادگی تسلیم نمی         در این میان، طبقه   . سازند که بالطبع حافظ منافع طبقاتی خودشان است         می

  .کند منافع متضاد با طبقه حاکمه جدید با آن مبارزه می
حاال رژیم با سوءاستفاده از تئوری علمی یاد شده که دیگر، مرتجعان جهان قدرت مقابله رویارویی با آن را ندارند و نیز مـورد پـذیرش         

او همـان انقـالب بنیـادی اسـت کـه      ” انقـالب سـفید  “خواهد چنین وانمود کنـد کـه         نقالبی و عناصر آگاه کارگری است، می      وسیع روشنفکران ا  
اند و بدین ترتیب مبارزات انقالبی مردم ایران را عداوت طبقه میرنده جـا بزنـد و بگویـد کـه                       طبقات پیشرو و رشد یابندۀ اجتماع به وجود آورده        

خواهـد   در واقـع رژیـم مـی   . باشد که گویا در جهت منافع خلق است  جامعه ایران می  ” رشد اقتصادی “شی از باصطالح    این امری طبیعی است و نا     
ها سهیم کرده و نماینـده دهقانـان اسـت زیـرا کـه اصـالحات ارضـی کـرده و                       ادعا کند که نماینده کارگران است، زیرا آنها را در سود کارخانه           

ای هم که وجود دارد و رژیم قـادر بـه مخفـی        نموده و حق رآی برای آنها قائل شده و غیره و مبارزه انقالبی             نماینده زنان است زیرا که آزادشان     
خـوانیم    های رژیم می    از اینرو است که در روزنامه     . های طبقه حاکمه قبلی در مقابل نیروهای مواد رشدیابنده است           کردن آن نیست نشانۀ بازمانده    
خـوانیم کـه سـازمان     ای ا ست کـه از طـرف اربابـان قـدیمی و روحـانیون مرتجـع طرحریـزی شـده، مـی                رداد واقعه که بنظر رژیم قیام پانزدهم خ     

خوانیم که پیشĤهنگان  دانشجویان در خارج از کشور مدافع طبقه مالکی است که رژیم با اصالحات ارضی از حکومت به زیرش کشیده و باز می                  
اند، عوامل فروخته شده بگروهها و مجامعی هستند که چشم دیدن این همه رشـد و ترقـی را در                       کرده انقالب که مبارزه مسلحانه با رژیم را آغاز       

  .ایران ندارند و یا حامی منافع امپریالیستی و بخصوص حامی منافع کمپانیهای نفتی هستند
ای انقالبی مـردم ایـران، جلـب        پس ادعاها و تبلیغات رژیم در مورد رشد اقتصادی کوششی است برای عقیم کردن و یا تضعیف جنبشه                 

  .های خارجی به ایران که به دالیل سیاسی در این کار مردد هستند، و توجیه و وارونه جلوه دادن مبارزات انقالبی مردم ایران سرمایه
  

  ای با زندگی زحمتکشان دارد؟ رشد اقتصادی چیست و چه رابطه: ب
رشـد  “داری و راه رشـد سوسیالیسـتی و نبایـد بـا صـرف گفـتن        راه رشـد سـرمایه  : در زمان ما تنها دو نوع راه رشد اقتصادی وجود دارد     

یـک مسـئله فنـی اسـت کـه چـه در             ” رشـد اقتصـادی   “بـا اینحـال،     . این دو راه رشد را که ماهیتاً از همدیگر متمایزند با هم اشتباه کرد             ” اقتصادی
  : سیستم، دو محتوای گوناگون و دو هدف گوناگون وجود داردولی در دو . داری و چه در سوسیالیزم دارای تعریف واحد است سرمایه

یعنی اگر در مقایسه دو سال، سهم سرانۀ تولیـد بـاال بـرود،              . رشد اقتصادی از نظر فنی عبارت است از افزایش سرانه تولید در طول زمان             
  :ساسی استاین تعریف مقدماتی از رشد اقتصادی دارای دو رکن ا. توان از رشد اقتصادی صحبت کرد می

  . افزایش تولید در طول زمان-1
  . بیشتر بودن آهنگ این افزایش از آهنگ افزایش جمعیت-2

درصد به تولید اضافه شود و در طـول همـان زمـان، جمعیـت سـه درصـد                     هرگاه در طول زمان یک    . مثالی بزنیم تا موضوع روشنتر شود     
 رشد اقتصادی صحبت کرد، چرا که طبق تعریـف، سـهم سـرانه تولیـد نـه تنهـا اضـافه         توان از   اضافه گردد، هرچند به تولید اضافه شده، ولی نمی        

پس برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم، هم باید تولید افزایش پیدا کند و هم اینکه آهنـگ افـزایش آن از            . نشده، بلکه کاهش هم یافته است     
  .آهنگ افزایش جمعیت بیشتر باشد

توان هم با آن رشد اقتصادی یک کشـور سوسیالیسـتی را محاسـبه کـرد، هـم                    ک محاسبه فنی است که می     اما چنانکه گفتیم، این فقط ی     
این امـر نشـان     . درصد است 10گوییم رشد اقتصادی فالن کشور مثالً         داری وابسته را، به عبارت دیگر وقتی می         رشد اقتصادی یک کشور سرمایه    

دهد که این تولید برای چه کسانی افزایش یافته، آیا سطح زندگی زحمتکشان  وجه نشان نمی   چدهد که تولید آن جامعه افزایش یافته، ولی بهی          می
وجه نشان دهنده ماهیـت نظـام         را باال برده یا ساختمانهای مدرن و اتومبیلهای گرانقیمت برای اشراف ساخته، به عبارت دیگر رشد اقتصادی بهیچ                 

شود و از طـرف دیگـر شـرایط را بـرای              فی مستقیماً سبب بهبود وضع زندگی زحمتکشان می       دو جامعه سوسیالیستی، رشد اقتصادی از طر      . نیست
نماید که ممکن است بر اساس شرایط رشد نیروهای تولیدی جامعه، روی ایـن یـا آن جنبـه رشـد تأکیـد                        بهبود آتی وضع زندگی آنان فراهم می      

زیـرا  . گردد  تضاد بین کار و سرمایه یا بین زحمتکشان و استثمارگران میاما رشد اقتصادی جامعه سرمایه داری در هر صورت سبب تشدید   . شود
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باز ایـن بـدان معنـی اسـت کـه اسـتثمار       . اگر هم فرض کنیم که درآمد زحمتکشان و ثروتمندان به یک نسبت، یعنی مثالً ده درصد افزایش بیابد                 
 ریال است، در حالیکه ثروتمندی که ماهی     6ایش درآمدش روزی     تومان است، ده درصد افز     6ای که مزدش روزی       شدت پیدا کرده، زیرا عمله    

 تومان در واقـع تشـدید اسـتثمار    100 ریال و 6تفاوت بین .  تومان خواهد شد   100 هزار تومان درآمد دارد ده درصد افزایش درآمدش روزی           30
. وسیالیستی دقیقاً دقیقـاً در جهـت منـافع خلـق اسـت            در حالیکه رشد اقتصادی س    . داری است   است که همراه جدایی ناپذیر رشد اقتصادی سرمایه       

باشد، قبل از اینکه این موضـوع را بیشـتر تشـریح کنـیم         داری به معنی تشدید استثمار خلق و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می            رشد اقتصادی سرمایه  
  :را هم تعریف نمائیم” رفاه اقتصادی“الزم است که یک اصطالح فنی دیگر، یعنی 

  . دی نیز یک اصطالح فنی است و بهیچوجه نشاندهندۀ وضع زندگی خلق نیسترفاه اقتصا
  .رفاه اقتصادی عبارت است از افزایش سهم سرانه حجم کاالها و خدمات قابل مصرف در جامعه

 چـه کاالهـا و  (یعنی اگر در یک سال جمعیت کشور سه درصد افزایش یابد و در همین مدت به حجم کاالها و خدمات قابـل مصـرف           
گـوئیم کـه در کشـور، نسـبت بـه             چهار درصد اضافه شود، مطابق تعریف، می      ) خدمات قابل خرید و چه غیرقابل خرید یا اختصاصی و یا مجانی           

داری، دارای دو معنـی متفـاوت    روشن است که رفاه اقتصادی در جامعـه سوسیالیسـتی و سـرمایه      . سال گذشته رفاه اقتصادی به وجود آمده است       
ها باشد و یـا اتومبیـل کرایسـلر، تفریحگاههـای       کاالها و خدمات مصرفی جامعه ممکن است کاالها و خدمات مورد استفاده توده   زیرا این . است

با این حساب ممکن است، رفاه اقتصـادی ایـران، یعنـی افـزایش سـهم سـرانه کاالهـا و خـدمات         . اشرافی، پزشک و بیمارستان گرانقیمت و غیره     
اقتصادی جمهوری خلق چین و حتی اتحاد شوروی و جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی هم بیشتر باشد ولی این مهـم  مصرفی در جامعه، و رفاه      

  است که این رفاه اقتصادی چیست و برای کیست؟
باغات و هتلها و باشگاههای تفریحی شمیران و شـمال          . هایی از این رفاه اقتصادی تفریحگاههای اختصاصی در جزیره کیش است            نمونه

تـوانیم تفـاوت کیفـی بـین رفـاه       خواهیم رقم رفاه اقتصادی را بدست بیاوریم، بهیچوجـه نمـی   در صورتی که موقعی که ما می   . ران است و غیره   ای
زیرا در فرمول یادشده، ما ارزش پـولی تمـام کـاال و خـدمات قابـل مصـرف       . اقتصادی خلق چین و مردم ایران را از روی این فرمول فنی بفهمیم     

کنـیم   کنیم، سپس ارزش پولی تمام کاال و خدمات مصرفی تولید شده در سال گذشته را از آن کم مـی   در یک سال را با هم جمع می     تولید شده 
  .نماییم بعد حاصل را بر تعداد جمعیت تقسیم می

دهـد   رقم نشان نمیآید نشاندهنده رفاه اقتصادی یعنی افزایش سهم سرانه کاالها و خدمات مصرفی است ولی این             عددی که بدست می   
اند، در حالیکه کودکان عزیز دردانه رژیم دیکتاتوری وابسته به امپریالیسـم جهـانی                که کودکان دهقان ایرانی فقط نان خشک کپک زده خورده         

  .اند از پرخرجترین تفریحات روی زمین و از پرخرجترین تفریحات تاریخ بشر برخوردار بوده
زیرا فقط سـهم نـاچیزی از حجـم کاالهـا و خـدمات              . کشی زحمتکشان است    ی به معنی تشدید بهره    دار  رفاه اقتصادی در جوامع سرمایه    

  .کنند و آن حداقل معیشت آنهاست قابل مصرف جامعه را زحمتکشان مصرف می
ا در  پس زیاد شدن حجم کاالها و خدمات به معنی افزایش رفاه ثروتمندان و به عبارت دیگر بـه معنـی تشـدید اسـتثمار خلـق اسـت امـ                             

  .باشد های مردم می کشورهای سوسیالیستی چنین نیست و هرگونه رفاه اقتصادی فقط به معنی بهبود زندگی توده
داری چـه در کشـورهای سوسیالیسـتی دو پدیـده      الزم به یادآوری است که رشد اقتصادی و رفاه اقتصـادی چـه در کشـورهای سـرمایه          

یا همراه هم نیایند رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید بطور کلی است ولی ممکن اسـت ایـن                   متفاوت هستند که ممکن است همراه هم بیایند و          
دهـد و     ای باشد که نیروهای تولیدی جامعه را رشد مـی           تولید، لزوماً تولید کاالها و خدمات مصرفی نباشد بلکه یا تولید کاالها و خدمات سرمایه              

، تأسیسات و تشکیالت نظامی و غیره و یا کاالهایی که به هرحال برای مصرف خود جامعـه  )هماتاسلحه و م(های نظامی   یا اینکه تولید فرآورده   
  .درحالیکه رفاه اقتصادی به معنی افزایش کاالها و خدمات قابل مصرف جامعه است. نیست

 و خدمات غیرمصرفی گرایش     گاهی رشد اقتصادی بیشتر از رفاه اقتصادی است و این به معنی آنست که جامعه بهرحال به تولید کاالها                  
بیشتری دارد و گاهی هم ممکن است که رفاه اقتصادی بیشتر از رشد اقتصادی باشد و آن بدین معنی است که تولید کاالها و خدمات مصـرفی،                           

یقـاتی و غیـره کـاهش       ای، نظـامی، تحق     مثالً تولید کاالها و خدمات سـرمایه      . بیشتر از طریق کاهش تولید کاالهای غیرمصرفی افزایش یافته باشد         
مـنعکس  ” رشـد اقتصـادی  “داده شود و به جای آن تولید کاالها و خدمات مصرفی  افزایش یابد و روشن است کـه ایـن تغییـر تولیـد در فرمـول            

  .گردد نمی
اقتصـادی  در کشورهای سوسیالیستی، در سالهای نخستین ساختمان سوسیالیزم، معموالً سطح رفاه اقتصادی خیلی پـائینتر از سـطح رشـد           

خواهد با قناعت و فداکاری زمینه رشد نیروهای تولیدی را برای سالهای بعد فراهم نماید و از طرفی استعداد نظامی خـود را        زیرا جامعه می  . است
سوسـیالیزم  اما در سالهای بعد هرچه پایه اقتصادی ساختمان  .  برای مقابله با دشمن، حفاظت زندگی خلق و کمک به انقالبهای دیگر تقویت کند             

  .یابد رفاه اقتصادی نیز افزایش می. گردد بیشتر مستحکم می
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  .داری همواره باید به سه نکته توجه داشت در مقایسه ارقام رفاه اقتصادی بین کشورهای سوسیالیستی و سرمایه
 و خـدمات مصـرفی کشـورهای        تواند رفاه اقتصادی واقعی کشورهای سوسیالیستی را نشان دهـد، زیـرا بسـیاری از کاالهـا                   ارقام نمی  -1

گـردد،    گیرند و یا از طریق همیاریهای خودی، تولید مـی           یعنی یا بطور مجانی در اختیار همه قرار می        . سوسیالیستی غیرقابل خرید و فروش هستند     
  .در حالیکه در جامعه سرمایه داری چنین چیزی خیلی کم است

است، در حالیکه رفاه اقتصادی کشورهای سرمایه داری به معنـی تشـدید بیشـتر                رفاه اقتصادی جامعه سوسیالیستی به معنی رفاه خلق          -2
  .کشی از خلق است بهره

بنـابراین چنانکـه گفتـیم بـویژه در     .  کشورهای سوسیالیستی برای ساختمان سوسیالیزم باید کوششها و فداکاریهای عظیمی بکار ببرند        -3
یعنـی کشـورهای    . ای مشـغول اسـت      روی تولید جامعه به تولید کاالها و خدمات سرمایه        سالهای نخستین ساختمان سوسیالیزم، بخش عظیمی از نی       

سوسیالیستی باید سالها کاالها و خدمات مصرفی کمتری تولید کنند تا بتوانند نیروهای تولیدی جامعه را با سرعت زیادی تکامل بدهند و تولید و        
ولـی  . است که رفاه اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی خیلی کمتر از رشد اقتصادی باشدبنابراین طبیعی . ای بوجود آورند   توزیع متمرکز برنامه  

  .شود گردد و رفاه اقتصادی بیشتر به رشد اقتصادی نزدیک می رسد، این فاصله کمتر می هرچقدر ساختمان سوسیالیزم به موفقیت بیشتری می
به معنی افزایش حجم تولید یک سال نسبت به سال قبل است و این در               شود که رشد اقتصادی       از آنچه گفتیم بطور کلی چنین نتیجه می       

رفاه اقتصادی نیز به معنی افزایش حجم تولید کاالها و خدمات مصـرفی  . داری بطور کلی نشاندهنده تشدید استثمار خلق است     کشورهای سرمایه 
زیرا سهم ناچیزی از این افزایش نصیب . د استثمار خلق استداری به معنی تشدی     یک سال نسبت به سال قبل است که آنهم در کشورهای سرمایه           

کـافی اسـت فقـط بـه امـر          . یابـد نگـاه کنـیم       کافی است که به نوع تولیدات ایران که سالیانه حجم آن به سرعت افزایش مـی               . گردد  کارگران می 
شود بـا مجمـوع    ی از افراد جامعه هستند ساخته میساختمان سازی توجه کنیم و مجموع ارزش ساختمانهایی را که برای ثروتمندان که تعداد کم      

سازند و ثروتمندان قسمت اعظم و        بینیم که کارگران می     می. شود مقایسه کنیم    های کارگر و دهقان ساخته می       ارزش ساختمانهایی  که برای توده     
  .کنند نزدیک به تمام آن را مصرف می

ولی اقتصاد دانان .  اینکه کارگران بیشتر بسازند تا ثروتمندان بیشتر مصرف کنندداری یعنی با این حساب رفاه اقتصادی در کشور سرمایه  
کنند و    ثروتمندان جمع می  ” رفاه اقتصادی “را با   ” رفاه اقتصادی خلق  “آنان به سادگی و با سخاوت       . فهمند  بورژوا، گویی چیزی از این مسئله نمی      

ای اسـت کـه       این نکتـه  . ح رفاه اقتصادی جامعه بدست آید که درواقع یک میانگین است          نمایند تا به اصطال     بعد حاصل را بر تعدادشان تقسیم می      
  .های بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیزم باید در مورد رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی همواره به آن توجه داشت برای ارزیابی گفته

داری    نیمه فئودال یـا سـرمایه      -اجتماعی عموماً نیمه مستعمره     مانده که از نظر مرحله تکاملی         حال درباره رشد اقتصادی کشورهای عقب     
  :وابسته هستند صحبت کنیم

رشد اقتصادی این کشورها نیز، اگر انقالب سوسیالیستی در آنها روی ندهد و  طبقۀ کارگر حکومت را در دست نگیرد، همان راه رشد                    
  . کشورها و یا به عبارت دیگر خاص شرایط ویژه تسلط امپریالیزم استداری است، منتها ویژگیهایی هم دارد که خاص شرایط این  سرمایه

مانـده بـا کمـک کشـورهای      در شرایط خاصی هم ممکن است، که البته خیلی به ندرت و برای مدتی کوتاه برخی از کشـورهای عقـب   
ادامـه دهنـد، ولـی      ) داری  لی به هرحال سـرمایه    غیر امپریالیستی و  (سوسیالیستی نتوانند تحت رهبری بورژوازی ملی خود به رشد اقتصادی مستقل            

این حالت زیاد پایدار نیست و کمونیستها باید کامالً خود را برای گرایش آتی بورژوازی ملی کشورشان بسوی امپریالیزم آماده کنند و برخـورد                        
  .خود را با این مسئله از پیش مشخص سازند

  .وابسته به حرکت کلی امپریالیزم جهانی استمانده دقیقاً  به هرحال، رشد اقتصادی کشورهای عقب
بینند و از سوی دیگر منـافع مسـتقیمی در رشـد اقتصـادی                مانده را به صالح خود می        امپریالیزم از سویی رشد اقتصادی کشورهای عقب      

  :دهیم این کشورها دارد که ما در اینجا هر دو مورد را شرح می
مانده در جهتی خاص است و این در جهت منافع اوست ولی بـا ایـن حـال                   کشورهای عقب اگرچه امپریالیسم عالقمند به رشد اقتصادی       

شـود کـه ایـن کشـورها از طرفـی       مانده به هر صـورت سـبب مـی    کند، زیرا رشد اقتصادی کشورهای عقب در این مورد خیلی با احتیاط عمل می   
پریالیزم است باال ببرند و از طرفی دیگر نخست در بازارهای داخلی خود قیمت مواد خام و نیروی کار را که ارزان بودن آن شدیداً مورد توجه ام  

تر هستند و مسئله اساسی بـرای         اما این خطرات فرعی   . و سپس حتی در بازارهای جهانی آهسته آهسته به رقابت با کشورهای امپریالیستی برخیزند             
تواند مهمتر از صدور      برای امپریالیزم هیچ چیز نمی    . مانده دارد   ورهای عقب امپریالیزم  صدور کاال و سرمایه است که ارتباط با رشد اقتصادی کش            

. کنـد  داری انحصاری یا امپریالیزم است که در جهت صدور هرچه بیشتر کاال و سرمایه سـیر مـی            این مشخصه اساسی سرمایه   . کاال و سرمایه باشد   
رشدی که منطبـق بـر   . نشانده را در جهت خاصی رشد دهد  ورهای دست کند کش   امپریالیزم در جهت تأمین این دو هدف اقتصادی خود سعی می          

بـرای مثـال مطـابق آمـاری        . سازد  های او است و زمینه را برای صدور هرچه بیشتر کاال و سرمایه و بدست آوردن سودهای کالن فراهم می                     برنامه
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 برابـر   20آورند نزدیک بـه       درکشورهایی نظیر ایران بدست می    اند سودی که از یک دالر سرمایه خود           داران آمریکا منتشر کرده     که خود سرمایه  
دار خارجی به محض اطمینان از ایـن نکتـه کـه     بنابراین چه دلیلی دارد که سرمایه. آورند سودی است که از همین مبلغ در کشور خود بدست می   

ن نوع کشورها نریزد؟ برای او چه اهمیتی دارد کـه سـود ایـن               رود، قسمت مهمی از آن را به ای         سرمایه او در اثر عملیات انقالبی مردم از بین نمی         
خواهد و تنها همـین هـدف را دنبـال     دار بنا بر ماهیت خود سود بیشتر می سرمایه. آید شود و از چه کشوری می    پول از جیب چه کسانی خارج می      

این سـرمایه معمـوالً در اسـتخراج    . برد  دالر می100اندازد و  آورد، ده دالر به جریان می      اگر کسی به او مجال دهد با تمام قوا یورش می          . کند  می
در . در استخراج معادن عمل او غـارتگری روبـاز اسـت          . افتد  های صنعتی بکار می     ، در کشاورزی و باالخره در بعضی از رشته        ”در بانکها “معادن،  

، تراکتورهـا و    ”عملـه بیکـار   “رفی تبدیل کشاورزان به     در کشاورزی عمل او از ط     . بانکداری و رباخواری، که حساب کارش بخوبی روشن است        
مانده به حساب مردم و بـا بودجـه دولتـی             در کشورهای عقب  ” عمرانی“های به اصطالح      های خود است و از طرف دیگر راه انداختن برنامه           تلمبه

ه خود و باالخره در صنعت، با تبدیل تمام صـنایع  برداری کامل خود از آن، مانند اختصاص دادن زمینهای پرآب زیر سد دز ب       این کشورها و بهره   
رویهم رفته وجـه مشخصـه      . کند  مانده استفاده می    کاالهای خود، از نیروی کار ارزان کارگران کشورهای عقب        ) سوار کننده (جامعه به مونتاژگر    

  :ستداری وابسته به امپریالیزم چنین ا و سرمایه” نیمه مستعمره“رشد اقتصادی کشورهای مستعمره، 
   توسعۀ سیستم بانکی-1

سیسـتم بـانکی از دو طریقـه بـه          . کنـد   در جریان رشد اقتصادی کشورهای وابسته به امپریالیزم، سیسـتم بـانکی توسـعۀ وسـیعی پیـدا مـی                   
های مـالی و    گـذاری   یکی رباخواری و دیگری در جهت دادن به صنایع، یعنی از سـوئی امپریالیسـتها از طریـق سـرمایه                   . رساند  امپریالیستها سود می  

صـنعت و  ” جهـت رشـد کشـاورزی   “برند و از سـوی دیگـر بـا کمـک سیاسـتهای خـاص اعتبـاری،            ای می   ایجاد بانکهای بزرگ سودهای افسانه    
کنند و به طرحهای مشخص و اشخاص مشخصی          گیران تعیین می    کنند به عبارت دیگر شرایط خاصی برای وام         بازرگانی جامعه را خود تعیین می     

  .  گیرد  در نتیجه عنان اقتصاد جامعه در دست خودشان قرار میدهند، وام می
   توسعه صنایع مونتاژ-2

کنند، قسمت اعظم و نزدیک به تمـام صـنایع            خرند و روی هم سوار می       های مونتاژ که محصوالت نیمه تمام، امپریالیستی را می          کارخانه
 کردن و مونتاژ محصوالت، قسمتی از مرحلـه نهـایی سـاختن کـاال اسـت کـه               دهد، سوار   بزرگ کشورهای نیمه مستعمره  و وابسته را تشکیل می         

کشورهای امپریالیستی معموالً قسـمت اساسـی تولیـد کـاال را خودشـان انجـام                . بوسیله دست باید انجام شود، یعنی احتیاج به کارگر فراوان دارد          
کنند تا با مزد خیلی کم انجـام   مانده محل فروش کاال واگذار می قببندی را به کارگران کشورهای ع دهند و بعد کارهای سوار کردن و بسته      می

 برابـر مـزد     25 تومـان یعنـی      210دهد یک کـارگر امریکـایی بـا روزی             تومان انجام می   6مثالً در ایران کاری را که یک کارگر با روزی           .  دهند
  .کارگر ایرانی حاضر به انجام آن است

  : توسعه بازرگانی-3
آورد کـه در واقـع دروازه         کند و یک یا چند شهر بزرگ را بوجود مـی             این کشورها با آهنگ بسیار زیادی رشد می        بخش بازرگانی در  

این شهرهای بزرگ که محل تجمـع بازرگـانی و صـنایع مونتـاژ و نیـز بوروکراسـی عظـیم کشـور اسـت وجـه                          . ورود کاالهای امپریالیستها است   
  .پریالیزم استمشخصه توسعه اقتصادی کشورهای وابسته به ام

  . توسعه صنایع استخراج معدن-4
  . توسعه بوروکراسی و ارتش-5

دهند که آنها را باید بورژوازی بوروکراتیک         دست نشاندگان محلی امپریالیزم تشکیل یک بوروکراسی و ارتش عریض و طویلی را می             
گـذاریهای دولـت ماننـد     در واقـع سـرمایه    . کننـد   خلـق را اسـتثمار مـی      گذاریهای دولتـی،      اینان عامل مستقیم امپریالیزمند و از طریق سرمایه       . نامید

دیگـر از ایـن بهتـر    . شود، با این تفاوت که زیانش را دیگـر آنهـا نبایـد بپردازنـد       گذاری شخص اینان است، زیرا سودی نصیب همینها می          سرمایه
البتـه بسـیاری از ایـن بـورژوا بوروکراتهـا خـود       . تکننـد و فقـط سـودش مـال خودشـان اسـ       گـذاریهایی مـی    ممکن نیست با پـول مـردم سـرمایه        

این بوروکراسـی و ارتـش عظـیم چیـزی نیسـت، کـه بیخـودی و یـا چنانچـه برخـی                       . گذاریهای خصوصی هم دارند که مسئله دیگریست        سرمایه
لیزم برای اینکه بتواند خلق را به زنجیر  بلکه امپریا .  رویگی بوجود آمده باشد     کاری و بی    گویند در اثر ندانم     دانشمندان کوته نظر خرده بورژوا می     

ای نیاز دارد وگرنه امپریـالیزم هشـیارتر از آن اسـت کـه بـا یـک                    نشانده  بکشد و وحشیانه استثمار کند،  دقیقاً به چنین بوروکراسی و ارتش دست            
  .خاصیت شریک شود و منافع خود را تقسیم کند انگل بی

   اصالحات ارضی-6
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شورهای وابسته به امپریالیزم به منظور تخفیف و یا حتی از بین بردن نفوذ فئودالهـا، آزاد کـردن نیـروی کـار                       همزمان با رشد اقتصادی ک    
هـایی در مبـارزه کـه بـا           ارزان از چنگ آنها، گشودن دروازه روستا به روی کاالهای خود و خالصه تغییـر تولیـدات کشـاورزی و غیـره، برنامـه                       

  .1اصالحات ارضی رویهمرفته برای امپریالیستها سه فایده دارد. گیرد  در این کشورها انجام میفئودالیزم به نفع بورژوازی کمپرادور
  .کند داران از چنگ فئودالها آزاد می  نیروی کار ارزان بخش کشاورزی را برای استفاده کارخانه-الف 

  .کند  دروازه روستا را به روی کاالهای بورژوازی باز می-ب 
  .گذاریهای او باز نماید ت فئودالها عرصۀ اقتصاد کشاورزی برای تاخت و تاز بورژوازی کمپرادور و سرمایه با کوتاه کردن دس-پ 

مسئله مهمی که در اینجا تذکر آن ضرورت دارد، این است که رشد اقتصادی کشورهای عقب افتاده سخت ناموزون است و امپریـالیزم      
توانند پایگاه اقتصـادی خـوبی     دهد که دارای موضع اقتصادی کلیدی در منطقه هستند و می            یبیشتر اجازه رشد اقتصادی سریع به کشورهایی را م        

  . کشور برزیل در آمریکای التین، آفریقای جنوبی در آفریقا، ایران در جنوب آسیا و خاورمیانه و غیره: برای امپریالیزم در منطقه باشند، مانند 
آنهـا هـم بـه کشـورهائی امپریالیسـتی تبـدیل       ” طبعـاً “صورت فعلی خـود ادامـه پیـدا کنـد         البته اگر رشد اقتصادی این کشورها به همین         

تواننـد،  زیـرا وجـود         مانـده مـی     اما فقط چنـدتایی از کشـورهای عقـب        . شوند  ای می   گردند و در آینده در ترکیب امپریالیزم جهانی خود وزنه           می
کشـورهای امپریالیسـتی هسـتند الزم و        ”  مواد خام و بازار کـاال و سـرمایه         -زی  کشاور“مانده که زایده      کشورهای امپریالیستی و کشورهای عقب    

پس این مسـئله خـود یکـی از         . تواند وجود داشته باشند     مانده، امپریالیسم هم نمی     به عبارت دیگر بدون وجود کشورهای عقب      . ملزوم یکدیگرند 
شـود و از      مانده می   اال و سرمایه خود سبب رشد اقتصادی کشورهای عقب        از سوئی لزوم صدور هرچه بیشتر ک      : تضادهای درونی  امپریالیزم است    

بخـش   سـرانجام ایـن تضـاد را انقالبـات رهـائی      . کنـد   مانده بـه هرصـورت وجـود امپریـالیزم را تهدیـد مـی               طرفی رشد اقتصادی کشورهای عقب    
  .نماید مانده و انقالبات سوسیالیستی کشورهائی  امپریالیستی حل می کشورهای عقب

یکـی راه رشـد سوسیالیسـتی از طریـق  انقـالب      : مانـده از سـه راه امکـان پـذیر اسـت          ا ایـن حسـاب رشـد اقتصـادی کشـورهای عقـب            ب
” یکی هم راه رشد سـرمایه داری ملـی     “ دموکراتیک ملی با رهبری طبقۀ کارگر و سپس گذار به انقالب سوسیالیستی و بعد ساختمان سوسیالیزم                 

گرفتن سـرمایه داری جـدا از امپریـالیزم و بـا کمـک       با رهبری بورژوازی ملی و خرده بورژوازی و سپس در پیش          یعنی انقالب دموکراتیک ملی     
، یعنـی رشـد اقتصـادی تحـت نفـوذ امپریـالیزم و بـا خواسـت         ”و خالصه یکی هم راه رشـد امپریالیسـتی  “کشورهای سوسیالیستی و مترقی، دیگر      

یعنـی راه رشـد سـرمایه       ” راه رشـد دوم   “ران، کشور آفریقای  جنوبی، برزیل وغیره اما چنانکه گفتـیم            امپریالیزم مانند راه رشد اقتصادی کنونی ای      
مانده کنونی فقط در شرایطی خاص، به مقداری محدود و برای مدتی کوتاه، آنهـم تحـت حمایـت کشـورهای                       داری ملی برای کشورهای عقب    

  .مپریالیستی و سوسیالیستی برای این کشورها مطرح استپس اساساً فقط دو راه رشد ا. سوسیالیستی امکانپذیر است
مانـدۀ کنـونی بـا راه رشـد اقتصـادی کشـورهای اروپـائی غربـی و          آنچه مسلم است این است که راه رشـد اقتصـادی کشـورهای عقـب             

ند، که نه امپریالیزمی وجود     این کشورها زمانی  اقتصاد سرمایه داری خودرا رشد داد         . آمریکای شمالی در قرون گذشته بطور کلی متفاوت است        
داری و    کشورهای جهان نیز هنـوز فئـودالیزم، بقایـای  بـرده             در بقیۀ . داشت و نه سوسیالیزمی و اینان نخستین کشورهای سرمایه داری جهان بودند           

 آفریقا و آسیا،  اقتصاد      زندگی اشتراکی نخستین حاکم بود و کشورهای اروپای غربی و بعدها هم آمریکای شمالی با غارت و چپاول کشورهای                  
  : گوید مارکس در کتاب سرمایه می. سرمایه داری خود را رشد دادند

خیز آمریکا، قلع و قمع، به بردگی درآوردن و زنده بگور کردن مردم بومی در معـادن، آغـاز            کشف مناطق زرخیز و نقره    “
پوسـتان، همـۀ اینهـا        ای بـرای شـکار سـیاه        سوداگرانهگاه    استیال بر جزایر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قارۀ آفریقا به قرق            
  . 2”بشارت دهندۀ سرآغاز شکوفائی دوران تولید سرمایه داری هستند

  :گوید  و در جای دیگر می
مـورد پیشـگوئی   (شـرکتهای انحصـاری   . سیستم مستعمراتی موجب پیشرفتهای عظیمی در امر تجارت و دریـانوردی شـد      “

روئیدند در وجود مسـتعمرات بازارهـای         مانوفاکتورهائی که به سرعت می    . رمایه گردیدند اهرمهای نیرومند تجمع س   ) لوتر
ثروتهـایی کـه خـارج از اروپـا مسـتقیماً بوسـیلۀ غـارت، اسـارت و          . ای یافتند و انحصار بازار انباشت شتابان بود         تأمین شده 

  .3”گردید در آنجا مبدل بسرمایه میشد و  روان می) کشورهای استعمارگر(آدمکشی تاراج شده بود، بسوی متروپول 

                                                           
  .مان چریکهای فدائی خلق مراجعه شود،  انتشارات ساز”درباره اصالحات ارضی و نتایج مستقیم آن“ برای اطالع بیشتر در این باره به کتاب - 1
  ).به نقل از مجلۀ آفریقائی رزمنده(جلد اول ” سرمایه“مارکس .  ک- 2
  . همان- 3
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مانـدۀ کنـونی یـا از راه رشـد            کشـورهای عقـب   . ماندۀ کنـونی میسـر نیسـت        بینیم که اینگونه رشد اقتصادی برای کشورهای عقب         اما می 
یستی اقتصاد خود را صورت باید به اتکاء به منابع داخلی و کمک کشورهای سوسیال روند که در این داری ملی می    سوسیالیستی و راه رشد سرمایه    

سیاسـی و نظـامی امپریـالیزم در منطقـه     “گزینند که در این صورت باید پایگـاه تجـاوزات اقتصـادی              رشد دهند و یا راه رشد امپریالیستی را بر می         
تواند  داری جهانی می سهمی که مکانیزم درونی سرمایه” باشند تا اینکه کم کم سهمی از استثمار خلقهای دیگر هم به بورژوازی دالل آنها بدهند              

  .آن را برای برخی کشورها به تدریج خیلی هم افزایش دهد
  گویند؟ شان در این باره چه می های وطنی اما متفکران و اقتصاددانان بورژوازی امپریالیستی و جوجه

 رشد و چگونگی ایجاد شـرایط       داری، دو تئوری عمدۀ زیر را برای توجیه علل اصلی عدم            بطور کلی تئوریسینها و ایدئولوگهای سرمایه     
  .دهند مانده ارائه می رشد در کشورهای عقب

ماندۀ امروز که دارای منابع طبیعی سرشاری هسـتند، شـرایط مناسـب را بـرای                  ای از این تئوریسینها معتقدند که کشورهای عقب          عده -1
 تکنیک پیشرفته نیستند تا بتوانند با اسـتفاده از آن مـواد خـام        مانده این است که دارای      باشند و تنها مشکل کشورهای عقب       رشد اقتصادی دارا می   

یعنـی تکنـوکرات، بـوروکرات،      (خودشان را به مواد قابل مصرف تبدیل کنند و باالتر اینکه این کشورها دارای نیروی انسانی ماهر و متخصـص                     
دهند این است که ایـن کشـورها بایـد نیـروی کـار متخصـص و                   مینیستند، بنابراین با توجه به این شرایط راه حلی که ارائه            ) کارگر ماهر و غیره   

  . تکنیک و همراه آن سرمایه را از کشورهای خارجی وارد کنند و از این طریق خواهند توانست مسائل و مشکالت اقتصادی خود را حل نمایند
 تکنیک پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و    نداشتن” مانده برای رشد اقتصادی     تنها مشکل کشورهای عقب   “البته این حرف درست است که       

اقتصاد دانان یاد .  مانده، این عناصر مادی رشد اقتصادی را باید چگونه تهیه کنند        متخصص است، اما مسئلۀ اساسی اینجاست که کشورهای عقب        
کشـورهای  “یعنـی بگذارنـد تـا       . ”نیروی کار متخصص و تکنیک و همراه آن سرمایه را از کشورهای خارجی وارد کننـد               “شده معتقدند که باید     

آوری بـرای خلقهـای       همان امپریالیستها هستند کـه بـا شـرایط اسـارت          ” کشورهای خارجی “اما این   . گذاری کنند   در کشورشان سرمایه  ” خارجی
ی کـه عـرض    دارنـد، بطـور   گذاری خـود برمـی    نخست سودهای کالن از سرمایه    : کنند  گذاری می   مانده، در این کشورها سرمایه      کشورهای عقب 

کننـد و اقتصـاد    مانـده را خـود تعیـین مـی     گردد و دوم اینکه خط سیر رشد اقتصادی کشور عقب چند سال معادل مبلغ اصل سرمایه به آنها باز می   
 و دارند بـرای   با این حساب روشن است که این آقایان دانشمندان اقتصاد، نوکران امپریالیزم هستند . سازند  جامعه را از همه نظر به خود وابسته می        

البته حکومتهای جوان خلقی نیز برای رشد اقتصادی خود از کمکهای           . سازند  صدور هرچه بیشتر  سرمایه امپریالیستها زمینۀ تئوریک را فراهم می          
ای مستقل و تحت کنند، ولی اوالً اتکای اساسی آنها به نیروی خودی است، دوماً آنها از کشورهای سوسیالیستی و یا کشوره                 خارجی استفاده می  

  .دهند آور امپریالیستها تن در نمی گذاری اسارت گیرند و هرگز به سرمایه شرایطی عادالنه کمک می
  گروهی دیگر از ایدئولوگهای امپریالیزم برای توضیح پدیدۀ عقب ماندگی و چگونگی از بین بردن آن به مسـئلۀ جمعیـت و مسـئلۀ                          -2

گویند که از سوئی آهنگ رشد جمعیت در این کشورها از آهنگ افزایش تولید ملی                 آنها می . شوند مانده متوسل می    کشاورزی کشورهای عقب  
بیشتر است و از طرف دیگر فعالیت تولیدی در این کشورها در بخش کشاورزی متمرکز است و فعالیتهای تولیدی کشاورزی را چـون بـه عامـل     

سـپس آنـان از ایـن       . تـوان کنتـرل نمـوده بـه پـیش بـرد              تولیدی را در این کشورها نمـی       توان کنترل کرد، بنابراین عامل      طبیعی بستگی دارد، نمی   
مانده، کنترل جمعیت است و تا از این طریق بتوان بـه جریـان        گیرند که تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی برای کشورهای عقب            مقدمات نتیجه می  

مانده قابل کنتـرل نیسـت مگـر اینکـه خـود بـه                ز آنجائی که جمعیت کشورهای عقب     انباشت سرمایه و نتیجتاً به افزایش تولید کمک کرد، ولی ا          
و باز هم  ایـن      . مانده محکوم به عقب ماندگی ابدی هستند        توان نتیجه گرفت که کشورهای عقب       درجه معینی از رشد اقتصادی رسیده باشند، می       
کنند کـه اگـر در ایـن          تسلیم آنها در مقابل سرمایۀ امپریالیستی استدالل می       مانده از نیروی خود و        آقایان برای ناامید کردن مردم کشورهای عقب      

کشورها نه عامل تولید و نه عامل جمعیت قابل کنترل اسـت و مشـکل ایـن کشـورها انباشـت سـرمایه، پـس بهتـرین راه حـل ایـن مشـکل ورود                                   
  .کند به انباشت سرمایه کمک میهای خارجی است که خود هم باعث رشد سرمایه شده و هم در جریان تولید  سرمایه

هـای امپریالیسـتها جـا        خواهنـد تنهـا راه چـاره را سـرمایه           مانده می   در واقع اینان با اشاره به مشکالت فنی رشد اقتصادی کشورهای عقب           
راتیـک کشـورهای    شـان بـورژوازی کمپـرادور و بـورژوازی  بوروک            هائی که رشد اقتصادیش بـرای امپریالیسـتها و نـوکران محلـی              سرمایه. بزنند
البته سرمایه برای توسعۀ اقتصادی الزم است، ولـی سـرمایۀ امپریالیسـتی    . اش برای خلق مانده است و استثمار وحشیانه و غارت ثروتهای ملی      عقب

خلـق  . کنـد   ین می شان و به حساب استثمار وحشیانه خلق و غارت منابع ملی تأم             رشد اقتصادی جامعه را فقط بسود امپریالیستها و همدستان داخلی         
کنند با تحمل شـدیدترین مشـقات حـل           دهد که مشکالت خود را، از جمله مشکل جمعیت و کشاورزی را که آقایان به آن اشاره می                   ترجیح می 

بـت  چنانکه در دوران خود شاهدم، خلقها برای جلـوگیری از ایـن اظهـارات مح        . گذاری به امپریالیستها ندهد     کند و در کشور خود اجازه سرمایه      
رسانند  کنند و به پیروزی می آورند و حتی جنگهای سنگین چندین دهساله را تحمل می های تاریخی را بوجود می ترین حماسه  امپریالیستها، عظیم 

گـذاریهای    مگر توسعۀ اقتصادی چـین نیـازی بـه سـرمایه          . رسند  کنند و به توسعۀ اقتصادی هم می        و پس از آن هم خود مشکالت خود را حل می          
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آسـا نرسـیدند؟ در آن زمـان تروتسـکی پیشـنهاد              ریالیستها داشت؟ مگر شورویها صرفاً با اتکاء به نیروی خودی به یک توسعۀ اقتصـادی غـول                امپ
گـذاری در شـوروی بـه امپریالیسـتها داده شـود و حتـی                 کرد که چون شوروی قادر به توسعۀ اقتصادی خود نیست، بنابراین باید اجازۀ سرمایه               می

های اقتصادی به امپریالیستهای آلمان و آمریکا داده شود ولی خلق شـوروی ایـن پیشـنهاد را رد کـرد و                        کرد که امتیازات برخی رشته      پیشنهاد می 
اگر دست استعمار از سر خلق کوتاه شود و تمام زحمتکشـان بـا رهبـری     . ترین قدرت اقتصادی جهان شد      دیدیم که چگونه قادر به ساختن عظیم      

مسائلی ماننـد مسـئله جمعیـت و کشـاورزی وغیـره هـم در       ه محو استثمار بطور کلی قدم بردارند، آن وقت خواهد توانست، بر طبقۀ کارگر در را 
وقتی ملتی کوچک قادر است بزرگترین قدرت نظامی جهان را شکست بدهد، حتماً قادر هم هست بـا     . سایۀ یک کار حماسه آفرین پیروز شوند      

  .قتصادی خود انباشت نمایدهای مصرفی و بیشتر کارگران، خود سرمایۀ الزم را برای توسعۀ ا محدود کردن موقتی تولید فرآورده
مانـده اگـر      ای که در هر دو تئوری یاد شده، نادیده گرفته شده این اسـت کـه کشـورهای عقـب                     گذشته از همۀ این حرفها مسئلۀ اساسی      

وین مختلـف مبـالغ   اگر هر ساله توسط امپریالیستها  بر عنا. مورد غارت امپریالیستها قرار نگیرند خود قدرت قابل توجهی در انباشت سرمایه دارند         
بهتـرین  . تواند چند ساله به سرمایۀ بزرگی تبـدیل شـود   مانده خارج نشود و روی هم جمع گردد، می       خیلی زیادی از درآمد ملی کشورهای عقب      

معـادن  . کنند  میاندازند، سود از آن برداشت        هایی که در این کشورها بکار می        دلیل این قضیه این است که امپریالیستها چندین برابر اصل سرمایه          
دهنـد کـه آنهـم بـه جیـب معاونـان محلـی         کنند، سهم بسیار ناچیزی از آن را به خـود ایـن کشـورها مـی           و منابع طبیعی این کشورها را غارت می       

 اکتشـافات، بازرگـانی و حمـل و       (شرکتهای نفتی   . رود  مانده می   خودشان، یعنی بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بوروکراتیک کشورهای عقب        
پس این . دهند  درصد آن را به خود این کشورها می       5کنند و فقط      مانده را خود تصاحب می      درصد درآمد نفت کشورهای عقب    95حتی تا   ) نقل

مانده قـادر بـه انباشـت سـرمایه      شود کشورهای عقب جمعیت و کشاورزی و مسایل مانند آن نیست که سبب می     ” غیرقابل حل “مسئلۀ به اصطالح    
  .شوند تصاحب قسمت مهمی از درآمد ملی آنها بوسیلۀ امپریالیستها است که سبب این کار مینباشند، بلکه 

مانده وجود دارد، ولـی از آنجـا کـه      تئوریهای دیگری هم دربارۀ رشد اقتصادی کشورهای عقب       ” عالوه بر دو تئوری یاد شده     “بهرحال  
شـویم کـه یـک نقطـه نظـر مشـترک در کلیـۀ               پردازیم و فقط متـذکر مـی        ها نمی پی بردن به ماهیت آنها چندان دشوار نیست در اینجا دیگر به آن            

مانده را از چنگال عقب ماندگی، تـن در دادن            تئوریهای اقتصاد دانان وابسته به امپریالیزم وجود دارد و آن اینکه، تنها راه نجات کشورهای عقب               
  .دانند گذاریهای امپریالیستی می به سرمایه

کننـد کـه آنهـا را         کنند و سعی مـی      حاشیه تبلیغ در مورد رشد اقتصادی ایران، از کلیه تئوریهای یاد شده استفاده می             مبلغان رژیم شاه در     
دسـتگاه  . نماینـد   کننـد و از آن تجلیـل مـی          های امپریالیستی در رشد اقتصادی ایـران یـاد مـی            گر سرمایه   آنان همچنین از نقش معجزه    . اشاعه دهند 

  .اهد بدینوسیله غارت امپریالیستها را یک موهبت الهی برای ملت ایران جا بزندخو تبلیغاتی رژیم شاه می
   رشد اقتصادی ایران چیست؟- پ

. باشـد  کشور ما یک کشور سرمایه داری وابسته است که یکی از پایگاههای عمده اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسـم در منطقـه مـی        
از طرفی بـورژوازی کمپـرادور بـه حسـاب اسـتثمار            . خصی است که ویژۀ چنین کشورهائی است      طبعاً رشد اقتصادی ایران هم دارای خصلت مش       

یابـد و از طـرف دیگـر اقشـار پـائین خـرده            شود و منابع امپریالیستها در وطن ما روز بروز گسترش بیشـتری مـی               تر می   شدید خلق روز به روز فربه     
داران امپریالیست در منطقه و حکومـت نماینـدۀ او بـه ژانـدارم      ه فروشنده و دالل سرمایه طبقۀ  حاکم ب   . گردد  تر می   بورژوازی روز بروز پرولتریزه   

 از روی   1349حال ما برای روشن شدن قضـیه، رشـد اقتصـادی ایـران را در سـال                  . این پروسۀ توسعه اقتصادی ایران است     . گردد  منطقه تبدیل می  
شود طبعاً با مختصری تفاوت کمی، درباره سـالهای بعـد              گفته می  49که دربارۀ سال    آنچه  : کنیم  آمارهائی که خود دولت منتشر کرده مطالعه می       

  : چون پروسۀ واحدی در جریان است و سالهای مختلف مقطعهای گوناگون آن هستند. هم صادق است
ه تولید جامعـۀ ایـران      یعنی ک .  درصد رشد کرده است    3/10، به مقدار    48 تولید ناخالص ملی نسبت به سال        49طبق آمار دولتی، در سال      

از .  بیشتر بوده اسـت 48 درصد از سال 3/10جمعاً ) گیرند نفت را به علت اهمیتی که می(در بخشهای کشاورزی خدمات، صنایع و معادن و نفت      
شـاورزی،  ناشی از رشـد تولیـدات ک   )  از یک درصد   6/0یعنی   (6/0 آن ناشی از رشد تولیدات بخش صنایع و معادن،           8/1درصد رشد،   3/10این  

صنایع اساساً  : گوییم  نخست دربارۀ رشد صنایع سخن می     .   آن هم ناشی از رشد خدمات بوده است         1/2 آن ناشی از رشد تولید بخش نقشه و          3/2
یـد  روند و دوم صـنایع جد  شوند، اول صنایع سنتی که عموماً به شکل کارگاهی هستند و روز به روز رو به سوی نابودی می    به دو دسته تقسیم می    

ای هستند و رشد صنایع بطور کلی، بمعنی رشد این دسته از صنایع است، زیرا موقعیت صـنایع سـنتی چنانکـه گفتـیم                          که عموماً به شکل کارخانه    
 رشته صنعتی را به عنوان صنایع منتخب این سـال اعـالم کـرده اسـت کـه از شیرپاسـتوریزه                      21دولت خود لیستی از     . گردد  روز بروز تضعیف می   

  .گیرد شود و حتی مشروبات الکلی و غیر الکلی لوازم آرایش و صابون، رادیو، تلویزیون و وسائط نقلیه را در بر می یشروع م
در مواقع بجز ذوب آهـن سـاخت شـوروی کـه تـازه           . اولین نکته، قابل توجه در این لیست، عدم وجود صنایع سنگین مادر در آن است              

  . یع مادر در ایران تقریباً  وجود نداردبرداری قرار گرفت، صنا امسال مورد بهره
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های شیری، روغن نباتی، مشروبات الکلـی و          نکته دوم اینکه بخشی از این صنایع، تولید کننده مواد مصرفی غذائی هستند، مثل فرآورده              
هـای مصـرفی بـه فـروش     کننـد عمـدتاً در داخـل و بخشـی از آن در خـارج بصـورت کاال              آنچه که در کارخانجات تولید مـی      . غیر الکلی وغیره  

کنند، مادۀ اولیه مورد نیاز این صنایع نیـز غالبـاً در              این گروه از صنایع، که ماشین آالت تولید کنندۀ مورد نیاز خود را از خارج وارد می                . رسد  می
اقع این رشته از صنایع، از      های روغنی، پس در و      شود مانند شیرخشک و برخی دانه       داخل کشور و در بعضی از موارد از خارج از کشور وارد می            

عالوه بر ایـن صـنایع   . اند آالت تولید کننده بطور کلی و از نظر مواد اولیه و بازار فروش هم گاهی اوقات به کشورهای خارجی وابسته      نظر ماشین 
ر این رشته از صنایع و دیگری از طریق         گذاریهای مستقیم امپریالیستها د     یکی از طرق سرمایه   . از نظر سرمایه از دو طریق به امپریالیزم وابسته است         

در موارد وامها و اعتبارات هم شاید هیچ مؤسسۀ      . توان دید   گذاریهای مستقیم امپریالیستها را در صنایع غذائی به وفور می           وامها و اعتبارات سرمایه   
  .رسد استفاده نکند  میتولیدی نباشد که از وامها و اعتبارات گوناگون بانکها که باالخره یک سرش به امپریالیستها

. کننـد  هایی هستند که کاالهای مصرفی غیرغـذایی تولیـد مـی           خورد انواع کارخانه    گروه دیگری از صنایع که در این لیست به چشم می          
 فـروش   هـا کـه در داخـل  بـه           مانند لوازم آرایش، صابون، رادیو و تلویزیون، لوازم الکتریکی خانگی وغیره، قسمتی از محصوالت این کارخانـه                

قسـمتی هـم از   . شـود  رسد خیل کم مورد مصرف زحمتکشان ایران است و بیشتر برای بورژواها و خرده بورژواهای مرفـه شـهری سـاخته مـی       می
شـود، اینگونـه صـادرات        گردد که البته در آینده که نقش داللی ایران در منطقه بیشتر می              ها به بازارهای منطقه صادر می       محصوالت این کارخانه  

هـا تقریبـاً تمامـاً از        آالت تولیدکنندۀ این کارخانـه      نخست ماشین . این دسته از صنایع از همه سو به امپریالیزم وابسته هستند          . رود  رو به رشد می   هم  
ج وارد  ها معموالً مونتاژ کاالهای خارجی هسـتند،  یعنـی قطعـات مـثالً مونتـاژ پنکـه و یخچـال را از خـار                          دوماً این کارخانه  . شود  خارج وارد می  

هـم از طریـق     . کننـد   هـا کـار مـی       هـای امپریالیسـتی بسـیار زیـادی در ایـن کارخانـه              سـرمایه . نماینـد   کنند و در اینجا آنها را به هـم وصـل مـی              می
ارهـای منطقـه   از نظر بازار فروش نیز این صنایع وابسته هستند و امپریالیزم قسمتی از باز          . گذاریهای مستقیم و هم از طریق وامها و اعتبارات          سرمایه

  .را به آنها واگذار کرده است
هـای    گروه سوم از صنایع عبارتند از پتروشیمی، فلزات اساسی وسایل نقلیه وغیره که چـون صـنایع سـنگین هسـتند، احتیـاج بـه سـرمایه                          

ایـن گـروه از     . دارنـد )  مونتـاژ  در مورد صـنایع   (ساختۀ خارجی زیادتری      آالت تولیدکنندۀ بیشتر و مواد خام و ساخته نیمه          بزرگتر خارجی، ماشین  
  .اند صنایع از نظر بازار فروش و جوانب دیگر نیز، بیش از سایر گروههای صنایع منتخب به امپریالیزم و بازار جهانیش وابسته

  .پس وابستگی صنایع ایران به امپریالیزم رویهمرفته از چند طریق زیر است
گـذاری وامهـا و    گذاری مستقیم امپریالیسـتها باشـد و هـم بـه صـورت سـرمایه       یه از طریق سرمایه که هم ممکن است بصورت  سرما   - 1

  .اند تقریباً تمامی صنایع ایران از این طریق به امپریالیزم وابسته. اندازند های امپریالیستی را به جریان می اعتبارات بانکها که سرمایه
آالت خـارجی در امـور        هـای ایـران نیسـت کـه از ماشـین             کارخانـه  توان گفت که هیچیک از      آالت تولید کننده می      از طریق ماشین   - 2

  .خود استفاده نکند) اداری وغیره(تولیدی و امور کمکی 
ایـن صـنایع   . دهـد   از طریق کاالهای نیمه ساخت و مواد اولیه، صنایع مونتاژ قسمت اعظم صنایع سبک و سنگین ایران را تشکیل می               - 3

صنایع ماشـین سـازی ایـران بطـور کامـل دارای چنـین         . بندی آنهاست   خارجی و حتی در مواردی فقط بسته      کارشان تکمیل کاالهای نیمه ساختۀ      
مثالً کـره را    . شان صنایع مونتاژ هستند و صنایع غذایی هم کمابیش چنین خصلتی دارند             صنایع سبک غیر غذایی هم تقریباً تمامی      . خصلتی هستند 

گذارند و به خط فارسی  دهند و اسم ایرانی هم روی آن می کنند و نام صنعت به آن می  بسته بندی میکنند و در ایران آنرا فقط از خارج وارد می
  .نویسند رویش می
  از طریق بازار فروش، گفتیم که محصوالت صنایع ایران صرفنظر از بازار ایران قصد نفوذ به بازارهای منطقه را نیز دارنـد و اکنـون                           - 4

بـد نیسـت حقـایقی      ” صـنایع ایـران بـه امپریـالیزم       “جانبـه     ای از وابسـتگی همـه       دادن گوشه   برای نشان . ن کار هستند  هم کمابیش در حال اجرای ای     
  .ارائه دهیم) فاکتهائی(

کارخانۀ شاهپور سرمایۀ مشترک ایـران و       . واحدهای تولیدی شیراز، آبادان، خارک و شاهپور وجود دارند        ” صنایع پتروشیمی “در رشته   
گودریچ آمریکـایی سـاخته شـده، کارخانـه خـارک را موکـوی آمریکـایی شـریک اسـت و                     . اف. انۀ آبادان با مشارکت بی    کارخ. فرانسه است 

  . واحدهای شاهپور با مشارکت آمریکایی االید کمپانی است
کت سـرمایۀ  هـائی بـا مشـار    شـود، تمامـاً کارخانـه    های شاهین، شهداد، شـاهرخ وغیـره مـی    های آهنسازی نیز که شامل کارخانه     کارخانه

المللـی    مثالً شاهین و شهریار که سرمایه مشترک آمریکائی و ایرانی است و این سـرمایۀ خـارجی را شـرکت مـالی بـین                       . خارجی و ایرانی هستند   
  .کند وابسته به بانک جهانی تأمین می
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ایـن واحـدها وابسـته بـه کمپانیهـای      ایم و الزم به توضیح نیسـت کـه تمـام              آالت هم، همه کمابیش شنیده      در مورد وسایل نقلیه و ماشین     
اند و در حالیکه کارشان از پیچ و مهره بسـتن و جوشـکاری و در     المللی هستند که از همۀ کشورهای امپریالیستی به ایران روی آورده            غارتگر بین 

  .گیرند کند در غارت کشورما بر یکدیگر پیشی می نهایت از در و پنجره سازی برای اتومبیل تجاوز نمی
ای است، زیرا کـه   فایده مۀ این لیست در مورد آلومینیم سازی، کاغذ سازی، رادیو، تلویزیون، رادیوگرام و محصوالت دیگر، کار بی ادا

آالت و تکنولـوژی کشـورهای امپریالیسـتی و بـا مـواد سـاخته و نیمـه سـاختۀ کشـورهای                        های امپریالیستی با ماشـین      همۀ آنها با مشارکت سرمایه    
  .کنند و باالخره کمابیش وابسته به بازارهای امپریالیستی هستند ر میامپریالیستی کا

در اینجا برای اینکه تصویری روشن از مسئلۀ مشارکت سرمایۀ خارجی و ایرانی داشته باشـیم، و ببینـیم تـا چـه حـد مجموعـۀ فعالیتهـای         
  : زیر  توجه کنیمصنعتی و به طور کلی اقتصاد ایران وابسته به امپریالیسم است بد نیست به ارقام

آمـار دولتـی در مـورد اینکـه چـه      . ای کمی بیش از یازده میلیارد ریال به ثبت رسید            شرکت تولیدی با سرمایه    768 جمعاً     1349در سال   
تعداد از این شرکتها و چه مقدار از سرمایۀ آنها در بخش صنعت و چه مقدار در بخش بازرگانی یا کشـاورزی بـوده اسـت روشـن نیسـت، ولـی                                

  .های خارجی، بطورکلی است اهمیت زیادی هم ندارد، زیرا موضوع مورد بحث ما نشاندادن مسئلۀ وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه
به هرحال، یازده میلیارد ریال کل سرمایۀ به ثبت رسیده، یک میلیارد و دویست میلیون ریال آن نقد و بقیه یعنـی نزدیـک بـه ده میلیـارد                 

 34 شـرکت آن خـارجی بـوده اسـت کـه ایـن       34 شرکت به ثبت رسـیده فقـط        768البته ظاهراً از مجموع     . د شده بوده است   ریال آن سرمایه تعه   
اما واقعیت این است که آن شرکتهای اسـماً  ایرانـی هـم گذشـته از داشـتن               . شان هم نقدی بوده و سرمایه تعهد شده نداشتند          شرکت تمام سرمایه  

گذاری کـل   پیش از این گفتیم که از یازده میلیارد ریال سرمایه. اند های خارجی وابسته بوده    تبارات به سرمایه  شرکای خارجی از طریق وامها و اع      
 میلیارد ریال آن سرمایۀ تعهد شده است و نیز گفتیم که  تمام ده میلیارد مربوط به شرکتهای به اصـطالح ایرانـی                        10شرکتهای یاد شده در حدود      

ۀ متعهد شده و اهمیت آن را خـوب روشـن کنـیم بدنیسـت کـه در اینجـا بـرای مثـال فقـط بـه یـک نمونـه از نفـوذ                                حال برای اینکه سرمای   . است
سرمایۀ بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایـران بـا مشـارکت ایـران، ایـاالت متحـدۀ                  : امپریالیستها در بانکها و مؤسسات اعتباردهندۀ ایران اشاره کنیم        

گـذاریها   آنوقت ایـن بانـک، بـه عنـوان یـک بانـک ایرانـی در سـرمایه                 .  بلژیک، فرانسه و هلند تأمین شده است       آمریکا، آلمان، انگلستان، ایتالیا،   
هایی هم که در باال بعنوان سرمایۀ ایرانی از آنها یاد شد و از این به بعد یاد خواهد شـد همانقـدر ایرانـی هسـتند          کند و در واقع سرمایه      شرکت می 

بـرد،    امپریالیزم از طریق ایـن بانکهـا گذشـته از اینکـه سـود سرشـاری مـی                 .  ایران و بانکهای مشابه ایرانی هستند      که بانک توسعۀ صنعتی و معدنی     
  .گذریم این مطلبی است که نیاز به بحث بیشتری دارد و ما فعالً از آن در می. جریان تولیدی بطور کلی اقتصاد جامعه را هم در کنترل خود دارد

 درصد نسبت بـه  13 در حدود    49گفتیم که تولیدات بخش صنایع و معادن در سال            . 49 رشد صنایع در سال      گردیم به مسئلۀ     حال برمی 
 اسـت و     های صنعتی منتخب بـوده       درصد از رشد تولیدات صنعتی، ناشی از رشد رشته         60طبق آمار موجود، در حدود      .  اضافه شده است   48سال  

های پتروشیمی،  وسایل نقلیه، ابزار الکتریکی، رادیو و تلویزیـون و فلـزات اساسـی      تولید رشتهدر میان گروه صنایع منتخب از رشد ناشی از رشد   
 فقط ناشی از رشـد چنـد        46این واقعیت که رشد تولید صنایع و معادن در سال           . نبش تیر آهن، ورق آهن، پیچ و مهره و غیره بوده است           . ناودانی

  .د بررسی نیست، بلکه عین این موضوع در مورد سالهای بعد هم صادق استاست، فقط منحصر به سال مور رشتۀ تولیدی بوده
زننـد   های خاص دارای آهنگ رشد نسبتاً سریعی هستند و بعضی دیگر در جا می شود که چرا بعضی رشته در اینجا یک سؤال مطرح می  

 درصـد و  60شد جمعیت هم نیسـت، پتروشـیمی    روند؟ و چگونه در حالی که رشد محصوالت غذایی اساسی حتی پاسخگوی ر              و یا به عقب می    
  . درصد رشد یابد؟ پاسخ به این سؤاالت در ارقام صادرات ایران نهفته است70وسایل نقلیه 

 70، بـه مقـدار   1349، ارزش کاالهای صادراتی در گروه صنایع منتخـب، در مقایسـه بـا سـه ماهـۀ اول سـال       1350در سه ماهۀ اول سال   
 درصـد،  113 درصـد، لـوازم خـانگی    1760 درصـد، کشـباف   243این مدت رشد ارزش وسائل نقلیـۀ صـادر شـده،           در  . درصد اضافه شده است   

  . درصد بوده است96 درصد، گلیسیرین و دارو 96الستیک 
دیدیم که قسمت اعظم رشد تولیدی صنعتی ناشی از رشد صنایع پتروشیمی، وسایل نقلیه، ابزار و ادوات الکتریکی، رادیـو و تلویزیـون                       

شدۀ مصرفی خود، و چه از  قبالً هم نشان دادیم که این صنایع، چه از نظر تکنیکی، چه از نظر سرمایه، مواد خام و نیمه ساخته و ساخته    . بوده است 
زنـد،   ا مـی با این حساب، رشد صنعتی ایران که رژیم الف آن ر. باشند نظر بازار، عمدتاً متکی به سرمایۀ خارجی بوده و نتیجتاً تحت نفوذ آنها می 

های پیوند اقتصاد جامعۀ ما را به امپریالیزم جهانی بیشتر کرده و کشـورما را بیشـتر بـه     گیرد، بلکه هر روز رشته      نه تنها در خدمت مردم ما قرار نمی       
  . نماید زائده اقتصادی امپریالیستها تبدیل می

 و از یـک     9/0، فقـط    49 رشـد تولیـد ناخـالص ملـی در سـال              درصـد،  3/10گفتیم که از    . حال بپردازیم به مسئله تولید کشاورزی ایران      
برطبق همین آمار دولتی تولید کشاورزی در  . درصد یا کمی بیش از نیم درصد کل تولیدملی ناشی از رشد تولیدات بخش کشاورزی بوده است                

توان به سادگی نتیجه گرفـت   رصد است، می د3/3با توجه به اینکه آهنگ رشد جمعیت در ایران   .  درصد بیش از سال قبل بوده است       3،  49سال  
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که رشد تولید کشاورزی از رشد جمعیت کمتر بوده است و اگر وضع بر همین منوال باشد، هرساله شکاف بین تقاضای محصـوالت کشـاورزی                
ین تقاضـای   بینـیم کـه شـکاف بـ     حـال اگـر محصـوالت مختلـف کشـاورزی را از هـم تفکیـک کنـیم، مـی         . شود با تولیدات کشاورزی بیشتر می 

تـوان از رشـد       با این حساب، آیا باز هـم مـی        . دهد و تولید این محصوالت خیلی بیشتر شده است          محصوالتی که غذای اصلی مردم را تشکیل می       
 درصد جمعیت 60تازه فراموش نکنیم که ایران کشوری است که بیش از    . تولیدات کشاورزی صحبت کرد؟ بدیهی است که جواب منفی است         

  .کنند ستاها زندگی میآن در رو
  :بهرحال، این سه درصد رشد تولیدات کشاورزی نسبت به سال قبل را تفکیک کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم

مثالً گندم، جو، برنج و حبوبات محصـوالت غـذایی          . دانیم که تمام محصوالت کشاورزی برای مصارف غذایی قابل استفاده نیستند            می
های تولید بخش کشـاورزی،   باید دید که آیا تمام رشته     . های روغنی، محصوالت غذایی نیستند      تیرا و بخشی از دانه    کشاورزی هستند ولی پنبه، ک    

  .سه درصد اضافه تولید داشته است یا فقط قسمتی از آنان رشد کرده و قسمت دیگر کاهش یافته است
 و بـه چهـارمیلیون      48هزارتن در سال       به چهار میلیون و سی     47طبق آمار دولتی، تولید گندم از چهار میلیون و دویست هزار تن در سال               

یعنی در حالی که ساالنه بیش از سه درصد به جمعیت اضافه شده، در این مدت دو سال، تولید گندم بطور       .  تقلیل پیدا کرده است    49تن در سال    
 880 و به   48 هزارتن در سال     860 به   47 هزارتن در سال     810تولید نیز از    . مطلق کاهش یافته است و پنج درصد کمتر از دو سال پیش شده است             

 درصد اضافه شده، پـس در واقـع         3/2 درصد درسال بوده است، تولید جو فقط         3/3یعنی در حالیکه افزایش جمعیت      .  رسیده 49هزارتن در سال    
شاورزی بطور کلـی و حجـم جمعیـت    شکاف بین حجم تولیدات غذایی کشاورزی و حجم جمعیت خیلی بیشتر از شکاف بین حجم تولیدات ک   

 3/2 درصد افزایش یافته، تولید گندم کـاهش پیـداکرده و تولیـد جـو فقـط                  3زیرا در حالی که حجم تولیدات کشاورزی بطور کلی          . شده است 
مـثالً  . ی توجـه کـرد  درصد افزایش یافته، اما ببینیم علت این اختالف در چیست؟ برای جواب به این سؤال باید به ارقام تولیدات دیگـر کشـاورز       

 8 - 3/1 رسـیده، یعنـی   49 هـزار تـن در سـال    58 و به   48 هزار تن در سال      32 به   47 هزارتن در سال     10های روغنی به استثنای پنبه، از         تولید دانه 
هـای مختلـف      ته درصد رشد تولیدات کشاورزی، نه تنها بطـور مسـاوی بـین رشـ              3بنابراین بدیهی است که     .  افزایش پیدا کرده   49درصد درسال   

  .مثالً گندم. اند ها حتی بطور مطلق کاهش هم یافته تولیدی این بخش توزیع نشده، بلکه برخی رشته
 49در طول سال    . دهد  از سوی دیگر، نگاهی به آمار و واردات مواد غذایی تا حدودی عدم تکافوی تولیدات غذایی داخلی را نشان می                   

و افغانستان و باز هم صرفنظر از گوشت یخزدۀ وارداتی از استرالیا، هر ماه بیست هزار گوسفند زنـده           صرفنظر از گوشت خریداری شده از ترکیه        
 هـزارتن گوشـت بـه مبلـغ یـک      10 هـزار گوسـفند و گـاو و    177 جمعاً 1349بطور کلی در شش ماهۀ اول سال        . از استرالیا خریداری شده است    

ورود محصوالت غذایی باز منحصر بـه  .  بیشتر است1348 درصد از گوشت وارد شده در سال 79میلیارد ریال وارد ایران شده است و این مقدار    
بدیهی اسـت  . شود های شیرپاستوریزه، پنیر وکره هم از خارج وارد می      گندم و جو و دام نیست، بلکه مرغ و تخم مرغ، شیر خشک برای کارخانه              

 بـا آمـار مشـابه       1349ماهۀ اول سال      مقایسه حجم محصوالت غذایی وارداتی در نه      در مجموع     . گردد  های مختلف هم از خارج وارد می        که میوه 
یعنی احتیاج کشور به مواد غذایی وارداتی در ظرف یک سال تقریباً سه برابر شده است و                 . دهد   درصد افزایش را نشان می     6/280،  48برای سال   

  . شود ز نظر مبلغان رژیم مخفی میالبته تمام این مواهب در زیر لوای پیشرفتهای اقتصادی کشور، ا
کند که افول کشاورزی ایران را که خـود ناچـار بـه اعتـراض بـه آن          البته رژیم همراه وارد کردن محصوالت غذایی از خارج، سعی می          

. همگـام باشـد   ” ربا پیشرفت سریع اقتصاد کشـو     “تواند به اصطالح      گوید که کشاورزی تنبل است و نمی        است با تبلیغات نوع خاص بپوشاند و می       
کننـد   نشینند و برنامه ریزی مـی  به همین دلیل هم، هر از چند گاهی متخصصین ریز و درشت رژیم دور هم می              . بنابراین گویا باید اصالحش کرد    

زننـد     می هوار. کنند  های تبلیغاتی رژیم، خوراک تهیه می       و در عرض چند هفته وضع کشاورزی کشور را روی کاغذ اصالح کرده و برای برنامه               
کنـد و در عـین همـه ایـن وعـده و وعیـدها توجـه بـه بخـش           که در سال آینده وضع کشاورزی چنین و چنان خواهد شد، اما واقعیت تغییـر نمـی         

 میلیارد ریال کلی به اعتبار بخشهای مختلف تولیدی، مبلغ پـانزده            1/140 از   1346بر طبق آمار رژیم، در سال       . شود  کشاورزی روز بروز کمتر می    
 میلیـارد ریـال   1814 میلیارد ریال اعتبار اعطـایی مبلـغ   5/288، از 1349 درصد آن به بخش کشاورزی داده شد و در سال 7/10میلیارد ریال یعنی   

 حجم اعتبارات اعطائی به بخش کشاورزی زیاد شده ولی درصـد            49 تا   46هرچند از سال    .  درصد آن به بخش کشاورزی داده شد       1/8آن یعنی   
” تنبلـی “بینیم با اینکه رژیم خـود بـه نـاتوانی و بـه اصـطالح             می. یسه با اعتبارات اعطائی به بخشهای تولیدی مختلف کاهش یافته است          آن در مقا  

کشاورزی ایران اعتراف دارد با عین حال هیچ کاری از دستش ساخته نیست و تولیدات کشاورزی همچنان در مجموع رشد ندارد و در قسـمت                         
  اما علت آن چیست؟. کند ش پیدا میمحصوالت غذایی کاه

تواند در پروسۀ روابـط   کشاورزی سنتی که نمی . شود  اصوالً کشاورزی خود به دو بخش کشاورزی سنتی و کشاورزی جدید تقسیم می            
ولت نماینـدۀ   بدین جهت د  . شود  تولیدی کنونی جامعه رشد کند و حتی با رشد مناسبات سرمایه داری وابسته، ادامه وجودش هم دارد تهدید می                  

ممکـن  . خواهـد   تواند به رشد کشاورزی سنتی کمک کند و نـه مـی             بورژوازی کمپرادور و بورژوای بوروکراتیک، بر اساس ماهیت خود، نه می          
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گـوییم   دهـد بـرای چیسـت؟ مـی     است پرسیده شود، بس وامهایی که دولت از طریق بانک کشاورزی و بوسیلۀ شرکتهای تعاونی به دهقانـان مـی             
ظور دولت از اینکار جلوگیری از پاشیدگی ناگهانی زندگی اقتصادی دهقانان تولید کنندۀ کوچک و بحران عظـیم اجتمـاعی متعاقـب                      نخست من 

برد و از طریق این به اصطالح کمکهـا   دوم اینکه دولت خود از این وامها سود می. باشد  آن است که برای موجودیت دولت سخت خطرناک می        
کشاورزی سنتی ایران در حال نابودی است . کند گیرد وبه اصطالح از طریق بهرۀ وام آنها را استثمار می      مد آنها را می   قسمت قابل توجهی از درآ    

کند تا  بحران خطرناک اجتماعی بـرایش بـه دنبـال نداشـته باشـد و همزمـان بـا                    و دولت فقط با کمکهای خود این نابودی را کند و تدریجی می            
  . های صنایع وابسته به امپریالیسم هم برای جذب آنان  کم کم تأسیس شود هقانان، کارخانهورشکسته شدن و آواره شدن د

و از جملـه    ) مـزارع مکـانیزه   (داری خصوصـی      اما در مورد کشاورزی جدید، این بخش از کشـاورزی شـامل واحـدهای تولیـد سـرمایه                 
شـرکت سـهامی زراعـی، شـرکت تعـاونی تولیـد       (ی و نیمـه دولتـی      گذاریهای بزرگ امپریالیستی در کشاورزی و واحدهای تولیدی دولت          سرمایه

ایـن بخشـی اسـت کـه اکثـراً بـا       . حمایت اصلی و اساسی دولت از ایشان است که روز بروز در حال رشد هستند              . شود  می) کشت وصنعت وغیره  
رگی که مستقیماً مال امپریالیستها است مثل       گیرد و محصوالت آن هم اغلب برای مصرف داخلی نیست بویژه در مزارع بز               سرمایه امپریالیستی می  

سرمایۀ امپریالیستی در کشاورزی ایران از تمام تسهیالت و شرایط الزم برای تحصیل سودهای کالن برخـوردار            . اراضی زیر سد دز در خوزستان     
ملی کـردن آبهـای کشـور کـه         . ختیار دارد برق و آب ارزان در اختیار دارد، زمینهای مرغوب و حاصلخیز و باالخره نیروی کار ارزان در ا                 . است

اند که دهقانان ایرانی از آب و برق استفاده کننـد،             ها بسته شده است، برای این نبوده        یکی از انقالبات رژیم است و سدهایی که بر روی رودخانه          
ران خـارجی از بهتـرین و حاصـلخیزترین زمینهـای           دا  زمینهای سرمایه . داران قرارگرفته شوند    اند که آخر سر در اختیار سرمایه        بلکه برای این بوده   

مثالً زمینهای وسیع و مرغوب زیر سد دز تماماً  در اختیار چند شـرکت               . کشور است که در مناسبترین مکانها از نظر تأمین آب و غیره قرار دارند             
  . اند امپریالیستی آمریکایی و انگلیسی است و دهقانان را بطور کلی از زمینها بیرون کرده

انـد و بـه    رویهمرفته تولید کنندگان بخش جدید کشاورزی یـا خـود امپریالیسـتها هسـتند کـه مسـتقیماً در زمـین سـرمایه گـزاری کـرده            
هـای امپریالیسـتی را از طریـق     در زیر سد دز و با دولـت اسـت کـه سـرمایه      ”  شرکت شاب “و  ” شرکت ایران و امریکا   “کشاورزی مشغولند مانند    

داران ایرانی هسـتند کـه هـم از طریـق  خریـد ماشـین آالت کشـاورزی و کـود                        یا سرمایه . اندازد  ی و نیمه دولتی بکار می     واحدهای تولیدی دولت  
روی هم رفته بخش جدید کشاورزی  . گیرند به امپریالیزم وابسته هستند شیمیایی وغیره و هم از طریق وامها و اعتبارات گوناگون که از بانکها می             

  .شود  امپریالیزم است و این سلطه روزبروز شدیدتر میایران تحت سلطۀ شدید
آنها در پی سودند و هرمحصولی کـه        . تولید کنندگان بخش جدید کشاورزی بهیچ وجه در پی برآوردن نیازهای مصرفی جامعه نیستند             

” شرکت ایـران و آمریکـا     “اند و در نتیجه مثالً         داده المللی نیز راه    کنند و اینان را به بازارهای بین        برایشان سود بیشتر داشته باشد، همان را تولید می        
  . کند اشرافی است برای بازارهای آمریکا و اروپا تولید می” سبزی خوردن“به جای اینکه گندم برای مردم ایران تولید کند مارچوبه که یک 

ز آن را قـادر اسـت در بخـش کشـاورزی            گیرد، فقط مقدار کمـی ا       اعتباراتی که دولت در برنامه ریزیهایش برای کشاورزی در نظر می          
هـای دولتـی را    اگر این بخـش جدیـد هـم آمـادگی جـذب سـرمایه      . گذارد سنتی ایران صرف کند، بقیه را در اختیار بخش جدید کشاورزی می         

یلیـارد ریـال بـه بخـش         م 65مثالً در برنامۀ چهـارم، جمعـاً        . رسد  ماند و به مصرف نمی      نداشته باشد، در نتیجه اعتبارات روی دست خود دولت می         
. شـد   میلیارد ریال در این بخش مصـرف مـی  13بایست در طول برنامۀ چهارم، هر سال  یعنی بطور متوسط می . کشاورزی اختصاص داده شده بود    

  . میلیارد ریال آن توزیع گردید8/5ولی از این مبلغ هر سال فقط 
 است ولی بخش جدیـد کـه در دسـت امپریالیسـتها اسـت در حـال       بهر حال، بخش سنتی کشاورزی ایران درحال افول و زوال تدریجی       
 49 نسـبت بـه سـال        50مثالً  تولیدات کشاورزی ایران در سال         ( شود  رشد است و اگر کاهشی در رشد کل تولیدات کشاورزی ایران مشاهده می            

رشد تولیـدات بخـش جدیـد هـم نتوانسـته           در واقع این نشاندهندۀ کاهش تولیدات بخش سنتی است که حتی            )  درصد کاهش داشته   5در حدود   
یابد و تولیدات دیگری که مصرف صـنعتی   جهت است که تولیدات خاصی که مورد نیاز مردم است شدیداً کاهش می بدین. است آن را بپوشاند   

  :های ما است هد گفتهآوریم که شا در این مورد ما دو نقل قول از روزنامۀ کیهان می. نماید دارد و یا برای صدور است افزایش پیدا می
  :گوید  روزنامه کیهان، روحانی وزیر کشاورزی می1351های خردادماه  در یکی از شماره
 درصد رسیده، در صورتی که رشد کشاورزی به منهای چهار درصد رسید، بدین ترتیـب                14، رشد  اقتصادی به      1350در سال   

  : وردند به آنها بدهیمخ  می1346ما نتوانستیم که همان غذایی را که مردم در سال 
  :نویسد  روزنامه کیهان می1361های تیرماه  باز در همین مورد، یکی از شماره

 درصد رشد کرده، ولی تولیدات 3/14 معادل 49 هرچند تولید ناخالص ملی، به قیمت ثابت و در مقایسه با سال  1350در سال   “
  ” درصد کاهش یافته است5کشاورزی 

  : گیریم ع کشاورزی ایران چنین نتیجه میرویهمرفته از مطالعه وض
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  .یابد در حالیکه تولید محصوالت صنعتی کشاورزی در حال افزایش است  تولیدات محصوالت غذایی اصلی کشاورزی کاهش می-1
 بخش سنتی کشاورزی ایران درحال زوال است و این در کاهش تولید محصـوالت غـذایی اصـلی کشـاورزی ماننـد گنـدم و غیـره                            -2

  .س استمنعک
تنها ایـن بخـش از کشـاورزی بیشـتر بـه تولیـد            .  بخش جدید کشاورزی که تحت سلطۀ اقتصادی امپریالیزم است در حال رشد است             -3

رشـد تولیـد اینگونـه محصـوالت دلیلـی بـر ایـن              . پردازد که دارای مصارف صنعتی هستند و یـا بـازار خـارجی دارنـد                محصوالت گوناگونی می  
  .مدعاست

شود، اوالً مقدار آن کم اسـت         شود و اگر هم به بخش سنتی داده می          اورزی معموالً به بخش جدید کشاورزی داده می        اعتبارات کش  -4
  .و دوماً به منظور جلوگیری موقت از بحرانهای اجتماعی است نه رشد دادن اقتصاد کشاورزی سنتی

 و ماهیت و مقـدار ایـن رشـد را روشـن نمـودیم، اکنـون               ما اینجا رشد اقتصادی در بخشهای صنایع و کشاورزی ایران را بررسی کردیم            
. ایـن رشـتۀ اقتصـادی، اسـتخراج نفـت اسـت      . ای از اقتصاد ایران را مطالعـه کنـیم کـه سـهم اساسـی را در رشـد اقتصـادی دارد                 خواهیم رشته   می

بـا ایـن    . دهنـد   که دست نشاندۀ خودشان است می     کنند و فقط مقدار ناچیزی از بهای واقعی آن را بدولتی              امپریالیستها صنایع نفت ما را غارت می      
دهـد  بطـوری    ای از درآمد ملی کشور ما را تشکیل مـی  حال همین ناچیز هم از درآمد  سایر بخشهای اقتصادی جامعه بیشتر است و قسمت عمده 

 هرسال رو به افزایش است و درواقـع          درصد آن ناشی از تولید نفت بوده است و این سهم           27، از کل تولید ناخالص ملی ایران        1349که در سال    
دهد که رشد درآمـد نفـت همیشـه بیشـتر از درآمـد                آمار رژیم بخوبی نشان می    . قسمت عمدۀ رشد اقتصادی کشور هم مربوط به این رشته است          

 درصد 25، درآمد نفت 1343مثالً در سال . سایر بخشهای تولیدی بوده و همیشه بزرگتر و گاهی چندین برابر رشد تولید ناخالص ملی بوده است      
 درصد نسبت بـه  3/10 درصد و تولید ناخالص ملی 14 درآمد نفت    1349 درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد و در سال            7/8و تولید ناخالص ملی     
  .سال قبل رشد کردند

اکنـون هـم    . کـرده اسـت    درصد افزایش پیدا     75 درصد و درآمد ارزی آن       80، تولید نفت خام،     1349 تا سال    1345در حقیقت از سال     
دانـد کـه عمـر حکـومتش خیلـی بطـول        بینـد و مـی   رژیم فاشیستی شروع به حراج منابع نفتی ما کرده و چون رژیم خود را در معرض نابودی می       

چیـزی بـرای    خواهد به خیـال خـودش دیگـر           می. نماید  فروشد و به پول نقد تبدیل می        تواند منابع ملی را  می       نخواهد کشید، دارد تا جایی که می      
” .ما این مملکت را صحیح و سالم بـه کسـی تحویـل نخـواهیم داد               “های رژیم وقیحانه آمده است که         آیندگان باقی نگذارد، در یکی از مصاحبه      

ان اخیراً درآمد نفت آنقدر زیاد شـده کـه اقتصـاد سـرمایه داری وابسـتۀ ایـر      . اش آخرین قطرۀ نفت را هم بفروشد خواهد در زمان سلطه   رژیم می 
در نتیجه رژیم وابسته به ناچار دارد پولهـا را از    . گردد  ای در داخل کشور سبب تشدید تورم می         گذاری  قادر به جذب آن نیست و هرگونه سرمایه       

نـد و  ک گذاری می او حتی در انگلستان سرمایه. خرد نماید و به مبالغ کالن اسلحه می گذاری می کند و در کشورهای دیگر سرمایه   ایران خارج می  
اکنـون رژیـم بهتـرین مشـتری        . دهـد   یعنی پولی را که بابت بهای نفت گرفته است دارد به خود امپریالیستها پس مـی               . دهد  به بانک جهانی وام می    

یشـه در   های اسلحه سازی امپریالیستها است و پشتوانۀ او هم در این کار، منابع نفت وطن ما است نام این دزد بزرگ منابع  نفتی برای هم                           کارخانه
  .تاریخ وطن ما ثبت خواهد شد

توانسـت نیروهـای تولیـدی جامعـه را           آورد اگر در دسـت یـک حکومـت خلقـی بـود مـی                پولی را که رژیم از فروش نفت به دست می         
سـایر  بسرعت رشد دهد و در عرض چندسال یک قدرت عظیم اقتصادی را بوجود بیاورد، سطح زندگی خلق را باال ببرد و به  خلقهای منطقـه و                  

اما این پولها اکنون در دست یک رژیم مـزدور امپریـالیزم و یـک دالل کثیـف                  . نقاط جهان در مبارزه با امپریالیزم کمکهای قابل توجهی برساند         
د، چـون ایـن     داری وابسته ایران را بیشتر از حد معینی رشد بدهـ            او با این پولها حتی قادر نیست اقتصاد سرمایه        . داران امریکا و اروپا است      کارخانه

گذاری زیاد و سریعی را ندارد و در نتیجه اگر به سرعت و بیشتر از حـد معینـی                     داری وابسته به علت ماهیت خود گنجایش سرمایه         اقتصاد سرمایه 
 یکی از مهمتـرین  .گرداند در نتیجه رژیم این پولها را به طرق مختلف به امپریالیستها باز می      . شود  گذاری شود تورم شدید ایجاد می       در آن سرمایه  

راههای خرج این پولها خرید اسلحه و کمک به سرکوب مبارزات خلقی در آسیا و افریقا است اگر رژیم پوشالی ویتنام جنوبی بـا پـول آمریکـا                    
تواند    و می  ژاندارم منطقۀ جنوب شرقی آسیا است و در نتیجه آمریکا برای نگهداری او باید پول خرج کند، ولی رژیم پوشالی ایران چنین نیست                      

رژیـم بـرای امپریالیسـتها یـک نـوکر      . برای سرکوب خلقهای آفریقا و جنوب آسیا و خدمت به امپریالیزم از پولهـای فـراوان نفـت اسـتفاده کنـد             
ام تـاریخ  ارقام خرید او از بزرگترین ارقام خرید اسلحه در تم. خالصه، رژیم بزرگترین خریدار اسلحۀ امپریالیستها است  . جیره و مواجب است     بی

عالوه بر این او پولهای زیـادی هـم صـرف سـاختن تأسیسـات      . از تانک انگلیسی گرفته تا آخرین مدل هواپیما و موشک آمریکایی     . جهان است 
ه این مخارج سنگین نظـامی کـه بـ        . کند که از این نظر هم شاید در دنیا کم نظیر باشد             الجیشی وغیره می    نظامی، راهها، بنادر و فرودگاههای سوق     

رژیـم ژانـدارم مـأمور سـرکوب     . شود و به خاطر انجام وظیفۀ خاصی است کـه رژیـم در منطقـه دارد    قیمت غارت ثروت طبیعی وطن ما تمام می     
خلقهای منطقه، محافظ خلیج فارس و نگهبان کشتیهای نفتی امپریالیستها در خلیج فـارس، تنگـۀ هرمـز و حتـی شـمال اقیـانوس اطلـس و پایگـاه                      
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پشتوانۀ مادی . های جهان مسلح شود کند که با مدرنترین اسلحه این سه  وظیفۀ عمدۀ رژیم او را مجبور می. علیه اتحاد شوروی است نظامی ناتو بر  
تواند در خدمت خلقهای ایـران، منطقـه و جهـان     منابع نفتی خلق ایران که در آینده و در یک حکومت سوسیالیستی می          . این کار هم فراهم است    

  .  مبارزه با امپریالیزم و ساختمان صلح سوسیالیزم یاریشان کندقرار گیرد و در
تأسیسـات عظـیم و مـدرن    . نظیـر باشـد   یکی دیگر از راههای  خرج پولهای نفت تبلیغات جهنمـی رژیـم اسـت کـه شـاید در جهـان بـی             

 تصویرهای تلویزیونی صرفاً در زمینـۀ ایـن         مخابراتی و گسترش وسیع رادیو و تلویزیون در سطح کشور و استفاده از اقمار مصنوعی برای مخابرۀ                
بجز . ترین و در عین حال پرخرجترین تبلیغات تاریخ است          ترین و کثیف    جشنهای به اصطالح انقالبی رژیم در دهۀ اخیر از مسخره         . تبلیغات است 

از رژیم گرفته باشد، حاضر نیست یک کلمه        مأموران رژیم، در خود ایران و در سراسر جهان حتی یک نفر انسان آزاد هم بدون اینکه قبالً پولی                    
کوبنـد و بـه بـاد         حتی مطبوعات و روشنفکران بورژوازی امپریالیستی هم این جشـنهای کثیـف و مسـخره را شـدیداً مـی                   . از این جشنها دفاع کند    

هرخند، خود به فرو خوردن دچار      کنند به بالی چشمک زدن و ز        خود مأموران رژیم هم وقتی مجبورند از این جشنها دفاع می          . گیرند  مسخره می 
  .شوند می

ایـن بخـش از اقتصـاد       . ای از رشد اقتصادی ایران را بخود اختصاص داده، بخش خدمات است             بخش دیگر اقتصاد ایران که سهم عمده      
 1/3 رشـد تولیـد نفـت و     آن ناشـی از 3/3، 49 درصد رشد تولید ناخالص ملی در سال 3/0بطوری که از . زنند ایران در این مورد با نفت پهلو می 

 ناشـی از رشـد      8/1 از یـک درصـد آن ناشـی از رشـد بخـش کشـاورزی و                  6/0در حالیکه فقـط     . آن ناشی از رشد بخشی از خدمات بوده است        
گسترش زیاد بخش خدمات از ویژگیهای اساسی رشد اقتصادی سرمایه داری وابسـته             . بوده است ) غیر نفتی (تولیدات باصطالح صنعتی و معدنی      

کشورهای وابسته، چنانکه گفتیم، چون دروازۀ ورود کاالهای خـارجی و پایگـاه خـروج مـواد اولیـه هسـتند، بنـابراین بخـش                    . ه امپریالیزم است  ب
قسـمت اعظـم بخـش    . دهد الشعاع خود قرار می یابد و سایر بخشهای اقتصادی را تحت  خدمات در یک یا چند شهر بزرگ آنها شدیداً توسعه می          

ی ایران را، سیستم وسیع بانکی، حمل و نقل، مخابرات، بوروکراسی عظیم دولتی و خصوصی، ارتش، شهربانی و سازمان امنیـت                     خدمات اقتصاد 
  .دهد تشکیل می

های امپریالیستی، پرولتریزه کردن خرده بورژوازی،  خالصه غارت منابع ملی، رشد بورژوازی کمپرادور و بوروکراتیک و هجوم سرمایه    
 زحمتکشان و گران شدن پی در پی و شتابان کاالهای مورد مصرف مردم، این اسـت آنچـه کـه رژیـم وابسـته بـه امپریالیسـم  و               استثمار وحشیانه 
  .نامند اش رشد اقتصادی می دستگاه تبلیغاتی

 ”پایان“
  

  
  
  




