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    قسمت اول- نسخھ خطی آقای ادیب 

  بحثی در جھانی شدن وسازمان تجارت جھانی 
 ھاتف رحمانی 

com.yahoo@2002r_Hatef  
 

  مقدمھ

 سال پیش جملھ ای را گفت کھ براستی چکیده بیان ھستی چپ درایران ۶۵بیش از نی  را تر تقی ازنده یاد دک
نھ ناشی ازعناد , این شنا بر خالف جریان آ ب . ما بر خالف جریان آ ب شنا می کنیم : وان جملھ این است کھ . است 

. والت اجتماعی وھستی بشری است کھ ناشی از اتکای چپ بھ شناخت علمی منطق تح,  ولجاج وخود برتر بینی 
چپ بھ جای , در این راه . راھیست دشوار وپرتعب. شناختی کھ اجازه باور بھ تحقق عدالت اجتماعی را بارور می کند 

راه پر خطر ودردالود مبارزه برای , خزیدن زیر سایھ قدرت ومکنت وبرخورداری از خوان یغمای غارتگران اجتماعی 
وسامان ھستی خویش را درراه آرمان ھای انسانیش فدیھ , وتحقق عدالت اجتماعی را برگزیده بھروزی وسعادت مردم 

سال اخیر ما گواه است کھ ھیچگاه زندان ھای کشور ما از بار گرانِ  در زنجیر داشتن ِ  مبارزان ٨٠تاریخ . کرده است 
  . رواز بوده استسیل عظیم اتھامات چون تیر بال از ھمھ سو در پ. چپ بی بھره نبوده است 

. چپ چون مرغ عزا وعروسی ، در ھر وضعیتی بھ مذبح برده می شود . امروز ھم حکایت ھمان است 
غیره از چپ نام می برند ...  ، خائن ،  بی وطن ومنھدم شده قدرقدرتان پوشالی حاکم با الفاظی چون منحلھ ، 

ح تحلیل ھای اجتماعی صد من یک غا ز، وبا خروارھا وروشنفکرانِ  زینت المجالس ھمین قدر قدرتان ، با بھ اصطال
بھ تاراج ھستی چپ می ) آخرین نمونھ درفشانی حجاریان در اثبات مسلم بودن مصدق ( دروغ وافترا وجعل تاریخ 

پردازند ، وطایفھ ای دیگر کھ الطائالت ایدئولوژیک خویش را فقط با منکوب کردن چپ قابل اجرا می بینند ، بھ طرح بھ 
شگفت آور اینکھ تمام این لشگر ایلغار وجھل . طالح بحث ھای اکادمیک وکاربردی برای خلع سالح چپ می پردازند اص

وجعل ، چپ را مضمحل ، پایان یافتھ،  بی عقبھ وتمام شده می نمایانند وکسی ھم از ایشان سئوال نمی کند کھ برای 
فت اور تر اینکھ آتشبیار معرکھ اینان ، از چپ بریدگانی وشگ. نیرویی پایان یافتھ چھ ضررورت این لشگر کشی است 

ھستند کھ با اتخاذ سیاست تسلیم محض در مقابل ھرانچھ تاراج وچپاول ملی وبین المللی است بھ تکریم سیستم ھژمونی 
ر انچھ طلب ا مپریالیسم پرداختھ وسعی بی امان ووافری بھ خرج می دھند کھ اصال این اصطالح یعنی امپریالیسم از ھ

با جوسازی . اینان در این راه از بذل ھیچ اتھام وتمسخری ھم ابایی ندارند . مباحث سیاسی واقتصادی کنار گذاشتھ شود 
بھ نشر ارتجاعی ترین ایدئولوژی قرن می » ایدئولوژی زدایی « ولزوم » دموکراسی«وجوالن بر سر بھ اصطالح 

سعی در غالب کردن گفتمانی را دارند کھ بر طبق الفبای آن ...یت گرا ووبا برچسب ھای الیتچسبک  سنتی وتمام.پردازند 
ولی محض اطالع تمام این . ھرگونھ کاربرد عدالت اجتماعی ، سوسیالیسم و امپریالیسم وغارت  ، منع ابدی یافتھ است 

در سازمان ھای بھ قول قدرت چپ . پادوھا با مسرت تمام اعالم می کنم کھ آقایان دوران انزوای چپ پایان یافتھ است 
  . شما کم تعداد وسر درگم نیست 

  . بنیان قدرت چپ در تحوالت ژرف اجتماعی ای است کھ درحال خیزش وبالش واوج گیری است 

 
 .جاییکھ آقای ادیب ایستاده است 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  
 اند  منتشر کرده٣/١/٨٣اخیرا آقای محمد حسین ادیب طی مقالھ ای کھ در سایت اینترنتی اخبار روز بھ روز 

چپ اپوزیسیون خارج از کشور را در رابطھ با تعیین موضع نسبت بھ الحاق ایران بھ سازمان تجارت جھانی بھ چالش 
زا شیب نازیم هب ناريا داصتقا قابطنا ،لوحت نيرت مھم زورما « ایشان با ارائھ آمارھای مختلف مدعی اند کھ . کشیده اند 

طباوض اب دصرد ٧٠  WTOک یتروص رد و تسا اب ناريا داصتقا ،دشاب هتشذگ لاس تفھ لثم هدنيا لاس ٣ه    

دوش یم ماغدا یناھج داصتقا رد ناريا داصتقا و قبطنم  WTO طباوض  دصرد ٧٠نازیم هب رضاح عضو رد ماغدا نيا . (   

دنک نییبت و فيرعتWTO  اب ار دوخ تبسن دياب پچ نویسزوپا«وادامھ می دھند کھ » )تسا هتفاي ققحت قدند و معت»    
لاعف مادم ار یعامتجا تخاس رد یداصتقا ماخ تاساسحا شيوخ یاھ لیلحت رد روشک زا جراخ پچ نویسزوپا  «کھ

» .تسا یيوگ خساپ لباق تابلاطم نيا یتفن یاھدمآرد کمک هب ٌارھاظ هک دنک یم بلطم حرط یا هنوگب و دنک یم
قلطم یتروصب روشک زا جراخ پچ نویسزوپ  ا«کھ .تسا ناملعم ریخا باصتعا  نمونھ مشخص آن بھ نظر ایشان

زا جراخ پچ نویسزوپا یاھ لیلحت روحم  « وحرف آخر اینکھ» .داد رارق تيامح دروم ار ناملعم یداصتقا تابلاطم

لنسرپ جارخا زا طورشمریغ تروصب شيوخ یاھ لیلحت رد  پچ نویسزوپا. تسا یرگراک تابلاطم زا تيامح رب روشک  

تابلاطم و عيانص دازام نارگراک تابلاطم . درک تيامح نیملعم باصتعا زا طورشمریغ تروص هب و دنک یم تيامح عيانص

خواستھ ھایش برسد  آقای ادیب تمام این ھارا می گوید تا بھ شاه بیت » ؟داد خساپ ناوت یم هنوگچ ار نیملعم یھافر
دراد یبلس یھاگنWTOاب روشک زا جراخ پچ نویسزوپا  « وآن اینکھ رس رب نخس ،تسین نتفر رانک ر س رب نخس.  

نآ مادعا ،یراد هيامرس ماظن حالصا ھار اھنت تفگ یم سکرام  «وبا شبھ استداللی این چنینی کھ» .تسا ندمآرانک

تبسن سکرام هاگن تھج اب  WTOهب پچ نویسزوپا هاگن تھج ،تسا  زا جراخ نویسزوپا . تسین توافتم هيامرس هب  

درک فذح ناوت یمن ارWTO. دشاب هتشاد یبلس یھاگ نWTOتیعقاو هب دناوت یمن روشک  نتفر رانک رس رب نخس .  

مضھ و بذج ار یناھج تراجت نامزاس تیعقاو دياب روشک زا جراخ نویسزوپا . تسا ندمآ رانک رس رب نخس. تسین

«  می کند کھ این نتیجھ پیشینی خودرا تاکید» .تسا نداتفا قافتا لاح رد روشک لخاد رد ٌاقیقد هک یزیچ نيا و دنک
. درک ددجم یبايزرا ار دوخ تیعقوم یتسیسکرام شرگن اب صوصخ هب پچ نویسزوپا ،مسینومک طوقس زا سپ

وبدون » .ديوگ یم نخس یديدج هجھل و سابل اب ،مسینومک طوقس زا سپ یتسیسکرام شرگن اب پچ نویسيزوپا
طوقس کوش ٩٠هھد لئاوا رد رگا «می رانند کھ اینکھ زحمت بیان این لھجھ ولباس جدید را بھ خویش داده باشد حکم   ،

یم افيا ار شقن نيا WTOزورما درک توعد شيوخ ی ھراگنا ددجم یبايزرا هب ار پچ نویسزوپا یوروش رد مسینومک   

دنک فيرعت هديدپ نيا اب ار دوخ تبسن دياب هدنيا لاس٣یط دوز اي ريد نویسزوپا . دنک  . «  
« آقای ادیب این نکتھ است کھ تسلط سازمان تجارت جھانی بعنوان شاه بیت یقینی ترین باور در تمام نوشتھ 

تمام آمار وارقام ارائھ شده در خدمت ھمین ھدف بوده وسبب خوشحالی آقای ادیب . محتوم وحتمی است » جھانی شدن 
یم کیدزن شیوخ ی نایاپ نارحب هب ناریا یتلود داصتقا«آنچنان کھ با وجد کامل می نویسند . را فراھم آورده است 

در مورد ایران  این گزاره ای سراپا اشفتھ _ )١(» .تسا ییاھن ندش رقتسم لاح رد یراد هیامرس داصتقا. دوش
اما قبل از ھرگونھ ورودی بھ بحث یاد آوری کنیم کھ عدم _ وریا کارانھ است کھ بجای خویش بدان باز خواھیم گشت 

ن نھ ناشی از عدم انطباق با موازین این سازمان بل بیشتر ناشی از عضویت ایران در سازمان تجارت جھانی تاکنو
  . مناقشات سیاسی با امریکا بوده است 
  جھانی شدن وجھانی کردن 

باور بھ تفوق کامل سرمایھ ، وھمراه آن گسترش ارزش ھای جامعھ امریکایی ، بھ یکی از دلمشغولی ھای 
است ، کھ در صادقانھ ترین شکل آن ، جز تالشی برای خروج از بخشی از روشنفکران جوامع پیرامونی تبدیل شده 
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چیست ؟ بھ نظر نگارنده » جھانی شدن « اما واقعیت این . نکبت شرایط وحکومت ھای توتالیتر ودیکتاتوری زده نیست 
. داردجھانی شدن ھم وجود . را دارد » جھانی کردن « خوانده می شود بیشتر مفھوم » جھانی شدن « آنچھ کھ بنام 

گسترش ارتباطات انسانی مسائل جدیدی را مطرح . جھانی شدن ناشی از منطق ذاتی تحول جھان وجوامع جھانی است 
« سال پیش جملھ ١۵٠اگر در ناصیھ مانیفست در . کرده است کھ جز با تالش مشترک ھمھ مردم جھان قابل حل نیست 

ھمھ مردم جھان « والت اجتماعی ، شرایط عینی تحقق شعارنقش بست ، امروز روند تح » پرولتاریای جھان متحد شوید
تامین حل معضالتی چون حفظ محیط زیست ، تامین حقوق بشر،  . را در دستور کار قرار داده است  » متحد شوید

رھایی از دیکتاتوری ، استقرار دموکراسی وبرقراری عدالت ھمھ جانبھ اجتماعی بھ  ، بھداشت وسالمتی انسان ھا 
براستی چھ بوده است ؟ برای » جھانی کردن « اما نتایج تا کنونی . ار مشترک تمام انسان ھا  تبدیل شده است عرصھ ک

  .پاسخ می توان بھ منظره زیر توجھ کرد 
  

میالدی سرمایھ داری با استفاده انحصاری از دست آوردھای بشریت درعرصھ ٧٠از اواسط سال ھای دھھ 
 – ونھ برپایھ قابلیت واستعداد ذاتی خویش –ن فوق العاده بھره وری کارشده بود دانش وفن آوری کھ سبب باال رفت

چنین . دور جدیدی از انباشت سرمایھ را سازمان دھد » فوق العاده « توانست با کسب بسیار چشمگیر اضافھ ارزش 
 داری برای از پیش کوشش سرمایھ. افزایش جدیدی نمی توانست در چھارچوب ھای نسبتا محدود گذشتھ باقی بماند 

برداشتن ھرگونھ محدودیتی واز جملھ مقررات بین المللی برای صادرات وتجارت کاال  انتقال سرمایھ  تعرفھ ھای گمرکی 
میالدی وبا بھ قدرت رسیدن ھمزمان طرفداران سرمایھ داری نولیبرال در ایاالت متحده وانگلستان  ٨٠وبازرگانی از دھھ 

سرمایھ داری نولیبرالی برای کنترل تمامی بازارھا ومنابع . ایھ داری جھان دوچندان شد بزرگترین اقتصاد ھای سرم
معرفی می شود بھ تھاجم گسترده » جھانی شدن « اولیھ جھان  ورشد نرخ اضافھ ارزش کھ در سال ھای اخیر تحت نام 

د تقویت وبزرگ تر شدن نخستین مشخصھ سرمایھ داری جدی. ای در تمام عرصھ ھای زندگی بشری دست زده است 
روزی نیست کھ خبر ادغام ویکی شدن یک ویا چند انحصار بھ منظور ایجاد غول ھای انحصاری جدید . انحصار ھاست 

دومین مشخصھ سرمایھ داری جدید نھ تنھا در ھم آمیختن سرمایھ ھای مالی . توسط خبرگزاری ھا ی جھان منتشر نشود 
صدور سرمایھ وگرایش بھ سوی . یھ مالی ھم در صنعت وھم در تجارت است وصنعتی است بلکھ ھژمونی طلبی سرما

سفتھ بازی بی وقفھ در حال رشد است وقطب بندی ھای جدیدی در قالب منطقھ ای شدن عملکرد انحصار ھا در حول سھ 
س سرمایھ داری اگر چھ پایھ واسا. محور عمده سرمایھ داری امریکای شمالی  اتحادیھ اروپا وژاپن تکوین یافتھ است 

جدید ھمان است کھ والدیمیر ایلییچ لنین  رھبر انقالب اکتبر تقریبا یک قرن پیش مشخصھ ھای آن را فرمول بندی کرد 
اما بھ لحاظ گستردگی دامنھ فعالیت آن در تمامی عرصھ پھنھ گیتی ونیز دست انذازیش بھ تمامی قلمرو زندگی بشری 

معرف دوره جدید حیات سرمایھ داری در آستانھ » جھانی شدن « ھ تحت عنوان مرحلھ کامال نوینی شکل گرفتھ است ک
  . قرن بیست ویکم می باشد 

خصوصی سازی . معرفی کرد » جھانی شدن « خصوصی سازی را باید یکی از مشخصھ ھای اساسی واصلی 
ی بشری در عرصھ ھای در سھ دھھ اخیر کلیھ اشکال ووجوه فعالیت ھای اقتصادی وفراتر از ان کلیھ شئون زندگ

. اطالع رسانی را ھدف قرار داده است , سرگرمی , ورزش , اموزش وپرورش , بھداشت ,  فرھنگی , علمی, اجتماعی 
نخست اینکھ تاکنون بخش ھایی کھ جنبھ عام المنفعھ داشتھ اند از قبیل . در این رابطھ باید بھ دونکتھ اشاره داشت 

) دولت(وارتباطات در بسیاری از کشورھای سرمایھ داری در اختیار بخش عمومی تلفن , پست , حمل ونقل , انرژی 
ن جھانی , دوم اینکھ. تمامی این بخش ھارا مورد تھاجم قرار داده است » جھانی شدن « موج کنونی . قرار داشتند 
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نجاه سال اخیر با بطور سیستماتیک باز پس گیری کلیھ امتیازاتی کھ طبقھ کارگر وزحمتکشان در طی صد وپ» شدن 
, کمک ھزینھ مسکن , بیمھ ھای اجتماعی , بھداشت ملی , مبارزات خونین خود بھ دست آوردند مانند اموزش رایگان 

  .  مزایای باز نشستگی ونظایر آنان را در دستور کار خود قرار داده است , بیمھ بیکاری
 ودولتی بر بخش ھای استراتژیک سیاست ھای نولیبرالی مبتنی بر خصوصی سازی وحذف نظارت عمومی

مانعی برای , اقتصادی ونیز حذف تمام نظارت ھای محدود کننده فعالیت ھای انحصارات با یگانھ ھدف کسب حداکثر سود 
  . بھ ویژه در کشور ھای در حال توسعھ است , توسعھ اقتصادی واجتماعی 

د دارای دست افزار ھای بسیار نیرومندی سرمایھ داری جھانی برای پیشبرد اھداف آزمندانھ وویرانساز خو
سیاست ھای . است کھ در گوشھ و کنار جھان آمریت آن را اعمال کرده ودر جھت گسترش سیستماتیک آن عمل می کنند 

بانک جھانی وسازمان تجارت جھانی در جھت منافع شرکت ھای فراملی وگروه بندی , تحمیلی صندوق بین المللی پول 
بر وخامت مسائل ناشی از نابرابری در مناسبات تجاری , قتصاد ملی کشور ھا را نا پایدار کرده است ا, ھای بزرگ مالی 

واقتصادی ونیز خروج ھرچھ بیشتر منابع کشور ھای در حال توسعھ افزوده است وبا زیر پا نھادن حاکمیت ملی کشور 
تعرض بھ حقوق زنان وغیره را در پی و, آموزش , خدمات , کاھش اشتغال وگسترش دامنھ مشکالت بھداشت , ھا 

غلبھ بر عقب ماندگی فن آوری وپیشبرد اشتغال , ملزومات توسعھ اجتماعی وبھ ویژه ریشھ کن کردن فقر . داشتھ است 
 .  کامل جایی در سیستم سیاست گذاری این نھادھای اصلی سیستم سرمایھ داری ندارد 

  
  : ھ کرد و نتیجھ این جھانی شدن را می توان چنین حالص

  
نھ فقط در کشور ھای عقب نگھ داشتھ شده , جھانی شدن سرمایھ طلب می کند کھ استقالل عمل دولت ھای ملی 

گرچھ دولت ھای سرمایھ داری در . بلکھ حتی در کشور ھای یزرگ سرمایھ داری پیشرفتھ بھ حداقل ممکن کاھش یابد 
 می کند ولیکن کم وبیش در عرصھ ھایی از استقالل عمل بر اصل بھ نمایندگی از منافع طبقھ حاکم سرمایھ داری عمل

مقرر » جھانی شدن « اما . سرمایھ لطمھ ای وارد کند » تقدس « خوردارھستند بدون اینکھ این استقالل عمل بھ اصل 
» رمایھس« برای » امنیت « می دارد کھ نقش دولت ھا تا آن حد کاھش یابد کھ فقط و فقط ابزاری در خدمت ایجاد وحفظ 

  . باشد 
در رابطھ با کوشش سرمایھ داری برای تضعیف » اتحادیھ اروپا« آنچھ در دھھ اخیر در روند شکل گیری 

در سال ھای اخیر سرمایھ داری اروپا با استفاده . از اھمیت فراوانی بر خوردار است , حاکمیت ھای ملی تجربھ گردید 
ایاالت متحده «  در جھت تضعیف مقاومت ملت ھا در مقابل روند ایجاد  تبلیغاتی ومالی خود–از ھمھ ابزار ھای سیاسی 

« در این روند آنگاه کھ . سیاست خارجی ودفاعی واحد عمل کرده است , ارتش , واحد پولی , با پارلمان » اروپا 
رال ھمانگونھ کھ در نمونھ جمھوری فد, ممکن نبوده » صلح آمیز« زمامداران کشوری از طرق » متقاعد کردن

از راه تحمیل جنگ ھای خونین شکستھ شده » جھانی شدن « مقاومت ملت ھا در مقابل روند , یوگسالوی شاھد بودیم 
, سرمایھ داری اروپا ودر مرکز آن انحصارھای فراملی اروپایی در تالش برای ایجاد سیستم یکپارچھ سیاسی . است 

.  بخش عمده ای از اروپای مرکزی وشرقی را نیز بپوشاند, غربی اداری ای ھستند کھ عالوه بر اروپای, مالی, اقتصادی 
 وسپس در مرحلھ بعد ٢٠٠۴روند گسترش اتحادیھ اروپا کھ مراحل نھایی پیوستن شش کشور اروپایی بھ شان در سال 

ت  میلیون نفر کھ از امکانا۴٠٠بازار بزرگی با جمعیت ,  کشور دیگر اروپای مرکزی وشرقی طی شده است ٧الحاق 
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عمده ای برای کنترل منابع اولیھ موجود در اروپا وشرایط ممتازی برای عملکرد سرمایھ داری اروپا در خاورمیانھ 
 . وکشور ھای شمال افریقا را در نظر دارد

  
واثر شوم این غول بھ راه افتاده ناگزیری رشد نظامیگری برای حفاظت از این بھ اصطالح نظم نوین را سبب 

  می شود 
خطرناکترین مشخصھ ھای دوره معاصر رشد گرایش ھای نظامی گری وجنگ طلبانھ در کشور ھای یکی از 

در حقیقت نظامی گری . است »جھانی شدن« پیشرفتھ سرمایھ داری امپریالیستی بھ مثابھ اھرم اصلی تحمیل 
از ابتدای دھھ . ست عملکرد سیستماتیک وھدفمندی پیدا کرده ا» جھانی شدن« امپریالیستی بھ مثابھ بازوی مسلح 

« ھایی نظیر اعمال نظر » مجوز«  تحت – ناتو –میالدی نیروھای نظامی وابستھ بھ پیمان آتالنتیک شمالی ١٩٩٠
» دفاع از حقوق بشر « ومصوبھ ھای یکسویھ وتحمیلی شورای امنیت سازمان ملل وبھ بھانھ » جامعھ بین المللی 

ھفت کشور . را با خشونت بی سابقھ ای نقض کرده اند , ویوگسالوی عراق , تمامیت ارضی وحاکمیت ملی دو کشور 
عمل می کنند صریحا اعالم کرده اند کھ ناتو در آینده در ھر نقطھ ای از » ٧پیشرفتھ سرمایھ داری کھ تحت نام ن گروه 

 تجاوزگر بھ منظور تغییر منشور ناتو در پنجاھمین سالگرد تاسیس این پیمان. جھان کھ الزم باشد مداخلھ خواھد کرد 
« گسترش میدان عمل آن در سراسر جھان وورود سھ کشور اروپای شرقی بھ آن وروند فزاینده عمل ناتو تحت پوشش 

ویا قراردادھای دوجانبھ وچند جانبھ با کشورھایی کھ قبال بخشی از اتحاد شوروی را تشکیل می » مشارکت برای صلح 
  .  ایھ داری جھانی می باشد ھمھ در جھت تامین ھژمونی سرم, دادند 

این .  سپتامبر نمی توانست در موقعیت بھتری برای مجتمع نظامی آمریکا صورت بگیرد ١١حملھ تروریستی 
مستمسک الزم را برای صدور چک , حملھ کھ ھنوز ھم در رابطھ با ھویت طراحان اصلی آن مسائل نا روشن زیاد است 

  .  دولت ارتجاعی جمھوریخواه قرارداد سفید برای ھزینھ ھای نظامی در اختیار
» دشمن « برای اولین بار در تاریخ مدرن جنگی اعالم شده است کھ نھ محدوده زمانی معین دارد و نھ 

محافل اقتصادی مطلع ایاالت متحده با اشاره بھ دالیل اقتصادی سیاست ھای ایاالت . مشخصی برای آن تعیین شده است 
بوش میلیاردھا دالر خرج خواھد کرد کھ مانع ورود اقتصاد جھان بھ « ر معتقدند کھ  سپتامب١١متحده در پس از 

بودجھ نظامی ایاالت متحده سالیان اخیر حتی قبل از اختصاص منابع جدید »  گردد١٩٢٩وضعیتی مشابھ با رکود بزرگ 
طرح بودجھ دولت کھ در اوایل بر پایھ .از دوره جنگ سرد باالتراست % ١۵بیش از  , ٢٠٠١در آخرین ماه ھای ,بھ آن 

 میلیلرد دالر ٢١٠٠ بالغ بر ٢٠٠٧- ٢٠٠٣سال میالدی بھ کنگره تقدیم شد مصارف نظامی ایاالت متحده در سال ھای 
این مھم است کھ در نظر بگیریم کھ میزان افزایش بودجھ نظامی در سال ھای آینده از کل بودجھ دفاعی در . خواھد بود 

سیاست گذاران ایاالت متحده امید وارند کھ با افزایش بودجھ نظامی . ونالد ریگان باالتراست اولین سال ھای حکومت ر
مسالھ مھم این است کھ . وباال رفتن تولید تسلیحات توسط صنایع نظامی اقتصاد بحران زده انریکا جان خواھد گرفت 

 در اقثصاد کشور ھای سرمایھ داری عواقب سیاست ازدیاد بودجھ نظامی در طوالنی مدت ایجاد بحران ھای جدیدی
 سال آینده ایاالت متحده برای اولین بار کسری موازنھ مالی خواھد ۴از ھم اکنون مشخص است کھ در طول . خواھد بود 

امری کھ . داشت ک باعث باال بردن نرخ بھره در میان مدت وطوالنی مدت شده ولذا ایجاد شرایط تورمی خواھد کرد 
  )٢(. ھ داری در سال ھای اخیر در صدد اجتناب از آن بوده اند اقثصاد ھای سرمای
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سیمای واقعی آنچھ اقای ادیب اپوزیسیون چپ را بھ ارزیابی مجدد انگاره ی خویش در رابطھ با آن می خواند 
این نخواھد انچھ در ایران ھم تحقق یافتھ وبنا بھ ارزوی اقای ادیب تحقق کامل خواھد یافت تابلویی بھتر از . چنین است 

ادامھ بی حقوقی میلیون ھا زحمتکش , سیل بنیان کن بیکاری , فروپاشی اجتماعی , گسترش فساد, فقر وفاقھ . داشت 
آقای ادیب در موضعگیری ھای خارجی خویش در کنار ارتجاعی ترین نیروی جھانی .  نتیجھ ناگزیر این پیروزی است 

  :ن را چنین بھ تصویر می کشد  آ» سمیر امین  « نیرویی کھ . قرار می گیرد 
  

امروز ما شاھد عملیات آغازین  یک موج سوم ویرانگری جھان درراستای گسترش طلبی امپریالیستی ھستیم کھ 

ھدف ھای . پوپولیستی جھان سوم  جرئت وجسارت یافتھ است _ در نتیجھ فروپاشی نظام شوروی ورژیم ھای ملی 

کنترل جریان گسترش بازارھا  غارت منابع طبیعی کره زمین وفو ق _  است سرمایھ مسلط ھنوز ھمان ھدف ھای گذشتھ

اگرچھ این ھدف ھا در شرایطی دنبال می شوند کھ شرایط جدیدی است واز برخی _ استثمار ذخائر کار مناطق پیرامونی 

لوژیکی کھ برای تامین گفتمان ایدئو. جھات با شرایطی کھ مشخص کننده مرحلھ پیشین امپریالیسم بود خیلی متفاوت اند 

در نظر گرفتھ شده ھمان حرف ھای کھنھ ) ایاالت متحده  اروپای غربی وژاپن ( رضایت وجلب موافقت مردم مثلث کانونی 

مبتنی ساختھ » وظیفھ مداخلھ « ای است کھ آن ھارا زرق وبرق تازه ای داده ونوسازی کرده اند واین بار آن را بر یک 

اما معیاری دوگانھ . توجیھ می شود » انسانگرایی « و » حقوق مردم « و » دموکراسی « ع از اند کھ مثال با عذر دفا

مثال ھای این روش دوگانھ چنان آشکار ونمایان است کھ دیگر برای . برای انجام این وظیفھ مداخلھ بھ کار می رود 

ورد استفاده قرار می گیرد  امری پیش پا افتاده آسیایی ھا وآفریقایی ھا این کھ این زبان تا چھ حد وقیحانھ وریاکارانھ م

با این وصف افکار عمومی غرب نسبت بھ این گفتمان ھم با ھمان اشتیاقی واکنش نشان داده است کھ . وعادی شده است 

   )٣ .  (در مقابل توجیھات مراحل پیشین امپریالیسم واکنش نشان داد

  

 

  .تمام نقل قول ھا از منبع زیر است _١
. زیسیون چپ خارج از کشور خود قادر بھ دفاع وپاسخگویی است واین قلم را قصد دفاع از انان نیست اپو_ ٢

طرح مجوعھ اسناد برای پنجمین کنگره « اما در این مقال برای آشنایی بیشتر خوانندگان بھ مواضع آنان تمام نمونھ ھا از

 بیان فاکت ھا خودداری شود وھم نشانھ ھایی از توجھ چپ تا ھم از اطناب کالم در. انتخاب شده است » حزب توده ایران 

  .بھ مسئلھ جھانی شدن باشد 

  ١٩ - ١٨ ترجمھ ناصر زرافشان ص١٣٨٠جھانی شدن با کدام ھدف ؟ انتشارات آگاه زمستان _ ٣
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   قسمت دوم–نسخھ خطی اقای ادیب 
 دروغ بزرگ

ن بیش از سھ دھھ است کھ اعالم کرده وھمچنان اعالم می طالیھ داران گسترش جھانی شدن با شور وشعف فراوا

تجارت آزاد « وبا یاوری داروی  کارآمد» بازار فراملیتی « وفرشتھ نجات بخش » خدای سرمایھ« کنند کھ در ظل توجھات 

  . فرا خواھد رسید » تنعم ھمگانی « و زندگی بھتر و» دموکراسی «سیل » 

دھھ  پیش بینی شده گذشتھ است ومادر شرایطی بسیار بد تر از پیش ، حتی اکنون بیش از ده سال از این دو « 

  کودکان آن زیر  یک سومدر کشور ھای سرمایھ داریِ  پیش رفتھ ای چون انگلیس ، ھستیم ، جایی کھ طبق آخرین آمار

نباید در باره ی آثار ھیچ کس  . سھ برابر شده استخط فقر زندگی می کنند ودر بیست سالِ  گذشتھ شمار چنین کودکانی 

چراکھ در این کشور . بحرانِ  ساختاریِ  سرمایھ حتی بر ثروتمندترین کشور جھان ، یعنی ایاالت متحده ، دچار توھم باشد 

 اداره ای –طبق گزارش اخیر اداره ی بودجھ ی کنگره . نیز اوضاع در دو دھھ ی گذشتھ سخت رو بھ وخامت نھاده است 

جمعیت امریکا کھ ثروتمندترین افرادند ، با یک درصد  در امد –ن آن را متھم بھ تمایالت چپ کرد کھ بھ ھیچ رو نمی توا

نکتھ ی مھم تر آن کھ این رقم . از پایین ترین اقشار جامعھ برابر است ) جمعیت% ۴٠حدود ( صد میلیون نفر در آمد 

 میلیون نفر ۴٩» فقط« امعھ مساوی در آمد باالی ج% ١ ھنگامی کھ در آمد – بھ این سو ١٩٧٧تکان دھنده از سال 

  )١(» شده است دو برابر  -جمعیت کشور ، بود% ٢٠افراد فقیر جامعھ ، یعنی کمتر از 

  .بقیھ است % ٨٠از مردم مساوی % ٢٠ویا اینکھ در داخل ایران میزان مصرف 

   ۵ نزدیك بھ ٢٠٠٣شمار بیكاران در ایاالت متحده در فاصلھ ماه ھاي ژانویھ و آوریل ویا اینکھ 

    درصد جمعیت فعال با مشكل بیكاري دست بھ٩/١١در اسپانیا . درصد افزایش یافتھ است

   ٧/١٠نرخ بیكاري در آلمان . گریبان است و این رقم یك ركورد در اروپا محسوب مي شود

   .دھداما این ارقام واقعیت را كمتر از آنچھ ھست نشان می.  درصد است٣/٩درصد و در فرانسھ 

   كار پاره وقت تحمیلي و ساعت ھاي كاري نامتعارف گسترش بي اندازه یافتھ و اكنون در

كارگران فقیر كھ . فرانسھ از ھر شش حقوق بگیر نزدیك بھ یكي كمتر از حداقل دستمزد ماھانھ حقوق مي گیرد

  .)٢ . (آمریكا نیستند بیشتر آنھا را زنان تشكیل مي دھند دیگر خاص جامعھ

   

  . بنا بر نظر اعالم کنندگانش  مبتنی بر دو مکانیسم مکمل است » بھشت زمینی «  اجرای این سازوکار

   جریان آزاد تجارت - ٢(*)  جریان آزاد سرمایھ-١

  براستی ببینیم کھ این ھردو مکانیسم در واقعیت عینی خویش چھ می کنند ؟

ھ گذاری در ساخت کاال، دارایی ھای غیر  یعنی سرمای–، سرمایھ گذاری مستقیم خارجی ١٩٩٠در پایان سال « 

منقول ، استخراج مواد خام ، نھادھای مالی  وغیره کھ از طرف سرمایھ گذاران ھمگی کشور ھا در خارج از مرز ھای 

چون این بر آورد رسمی است ، عمال واقعیت را بھ طور .  تریلیون دالر رسید ١٫۵ بھ بیش از –ملی شان صورت می گیرد 

 از انچھ ھست نشان می دھد ، زیرامبتنی بر ارقام دفتری است ، اما حتی بھ عنوان یک بر آورد حداقل ھم فاحشی کمتر

آنچھ در این رقم مھم ومعنی دار است فقط حجم این رقم نیست ، بلکھ سرعت بی سابقھ ی رشد آن طی دو دھھ ی اخیر ھم 

. در سر زمین ھای خارجی تقریبا سھ برابر شده است   رقم سرمایھ گذاری مستقیم ١٩٨٠فقط در سال ھای دھھ ی . ھست 

. بھ عالوه این سرمایھ گذاری ھا زمینھ ھایی بسیار فراتر از ساخت کاال واستخراج مواد خام را ھم زیر پوشش گرفتھ است 

 «)٣(  
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 گسترش این حجم سرمایھ گذاری ، در ھمان حال ، موجب مطرح شدن پرسش ھایی در باره مضمون ونتایج بلند

نظریھ ای کھ بطور وسیعی مورد قبول قرار گرفتھ ، فرسایش حاکمیت ملی را در کانون ھای « . مدت تر آن ھم شده است 

بدھد کھ قوانین حاکم بر » بین الملل سرمایھ « سرمایھ داری تصور می کند کھ باید از قرار معلوم جای خودرا بھ یک 

اعضای دور اندیش تر طبقھ سرمایھ دارِ  حاکم خوب می .  خواھد بخشید روابط بین المللی را ایجادکرده ، تقویت وتحکیم

راست است کھ با توجھ بھ .  در شرف ظھورِ  سرمایھ چقدر واھی وبی اساس است » بین الملل« دانند کھ تصور یک 

در جست وجوی راه آنان . پیچیدگی ھر روز بیشتر دنیای مالیھ ی بین المللی ودامچا لھ ھای بسیاری کھ در آن وجود دارد

ھایی ھستند تا آن نھادھای بین المللی را کھ می تواند بھ آنان کمک کند تا ھرج ومرج بالقوه ای را کھ با آن روبرو ھستند 

اما ھر چند این ضرورت بطور . بھ حداقل برساند، تقویت کنند ، یا نھاد ھای تازه ای را برای این منظور بھ وجود آورند 

ک شده است وھرچند گام ھای بسیاری بھ امید ھمکاری بیشتر در این زمینھ برداشتھ شده است ، اما مجرد بسیار خوب در

. باز ھم ھیچ گونھ فروکشی در انگیزه وعطش کشور ھا برای بھ دست آوردن قدرت وثروت بیشتر حاصل نشده است 

  ) ۴(» . گی نشده است حاصل کار این است کھ جھانی شدن تسریع شده ی سال ھای اخیر ھم منجر بھ ھماھن

بر خالف انتظاراتی کھ ھمھ جا شایع است ، پا بھ . جھانی شدن خود معلول این ناھماھنگی رو بھ افزایش است 

پای وابستگی متقابل رو بھ رشد قدرت ھای عمده ی سرمایھ داری بھ یکدیگر ، سرچشمھ ھای اختالف وتنش ھم در میان 

گرچھ . افیایی سرمایھ نیز تضادھای بین ملت ھای فقیر وغنی را کاھش نداده است انتشار جغر. آنان افزایش یافتھ است 

تعدادی از کشورھای جھان سوم با استفاده از روند جھانی شدن ، درجھت صنعتی شدن ورونق تجارت ، پیشرفت قابل 

ی مدام گسترده تر شده مالحظھ ای کرده اند اما فاصلھ وخال عمومی حاکم میان کشور ھای کانونی وکشور ھای پیرامون

برای شناخت عمیق تراز وضعیت حاکم بر جھان سرمایھ داری  ناچار از توضیحات شاید کمی طوالنی تری در این . است 

  .باره ھستیم 

اگر مدت دوقرن گذشتھ یا چیزی در ھمین حدود «. تاریخ سرمایھ داری وامپریالیسم تاریخی است پر فراز ونشیب 

 صنعتی تاکنون گذشتھ است مورد باز نگری قرار دھیم دو دوره را در این مدت می یابیم کھ طی ھر را کھ از آغاز انقالب

تسلط بریتانیا در میانھ سده ی نوزدھم : یک از این دوره ھا ، بھ روشنی یک قدرت سرکرده بر دیگر ان تسلط داشتھ است 

  )۵(». وتسلط ایاالت متحده در میانھ ی سده بیستم 

پیدایش آن بھ روشنی با چیزی .  طول کشید ١٨٧٠ تا اوایل دھھ ی ١٨۴٠تانیا از اواخر دھھ ی سرکردگی بری« 

با فاصلھ زیاد از _ کھ برای آن دوره یک رونق بی سابقھ بھ شمار می رفت ھمراه بود ، رونقی کھ طی آن بریتانیای کبیر 

نظامی برتری این کشور در بازرگانی خارجی شالوده . بزرگ ترین وقوی ترین قدرت صنعتی وبازرگانی بود _ دیگران 

حکومت بریتانیا  کھ فاقد یک ارتش بھ اندازه . ومستملکات استعماری آن ، برتری بی چون وچرای نیروی دریایی اش بود 

کافی بزرگ برای مھار کردن قاره بود ، با سیستمی از اتحادھای نظامی تقویت وپشتیبانی می شد کھ برای حفظ یک 

پشتوانھ ایدئولوژیک این نظام با ھواداری شدید از پایھ پولی طال واصول : قدرت در اروپا طراحی شده بود موازنھ ی 

پایھ پولی بین المللی طال کھ بھ وسیلھ بانک انگلستان اداره می شد . تجارت آزاد وتشویق قدرتمندانھ ی آنھا تامین می شد 

ش ، پایھ پولی یاد شده یک ستون مھم بر تری اقتصادی بریتانیا بھ با این نق. ، در عمل یک پایھ پولی استرلینگ بود 

شمار می رفت و تجارت آزاد بھ روشنی مزایای خارق العاده ای را بھ این کشور کھ دارای پیشرفتھ ترین ظرفیت ساخت 

 کشورھای درون قاره با این وجود ، ھنگامی کھ توانایی تولید وساخت کاال وصادرات. وتولید کاال بود ، ارزانی می داشت 

گرچھ برتری . اروپا وایاالت متحده آغاز بھ رشد کرد واز بریتانیا پیشی گرفت ، روز ھای افتخار بریتانیا ھم بھ سر رسید 

بریتانیا یک شبھ از میان نرفت ولی فرو غلطیدن آن از باالبھ رده ھای پایین تر ، ھنگامی کھ بحران بزرگ سال ھای 
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رقابت در بازرگانی خارجی رشد کرد وتا . ا وارد ساخت ، بھ طور روشن افتابی شده بود ضربات خودر١٨٩۶تا١٨٧٣

رقابت تشدید شده برای فضای اقتصادی . شد  تجارت آزاد بھ تدریج جایگزین (**) سیاست ھای حمایتینقطھ ای رسید کھ 

رت ھای استعماری ، بین سال ھای اخر قد. ونظامی اضافی ، بھ تالش دیوانھ وار برای بھ دست آوردن مستعمرات انجامید

 مایل مربع مستعمره بھ چنگ می آوردند کھ ٢۴٠،٠٠٠در ھر سال بھ طور متوسط حدود  _ ١٩١۴وسال ١٨٧٠دھھ ی 

مارک آلمان .  سالھ ی نخست قرن نوزدھم بھ دست می آوردند ٧۵تقریبا سھ برابر متوسط مقدار مستعمراتی است کھ در 

قش وموقعیت ممتاز پوند استرلینگ می تاخت وبرای بازار پولی لندن کھ تنظیم کننده نظام مالی بھ طور روز افزونی بر ن

حتی برتری دریایی بریتانیا ھم در یک . بین المللی بود ، این تھدید را بھ وجود آورده بود کھ آن را از خر مراد بھ زیر کشد 

رایطی ، دیگر ترتیبات سنتی موازنھ ی قدرت برای صلح تحت چنین ش.مسابقھ ی تسلیحاتی تسریع شده رو بھ زوال رفت 

بھ عنوان یک ضامن قابل اطمینان  بھ کار نمی آمد ، وبا گذشت سھ چھارم قرن از روز ھای اوج سر کردگی بریتانیا ، 

، منسوخ ١٩٣٠دوجنگ جھانی ، بحران بزرگ دھھ ی : مشخصھ غالب بر امور جھانی ھرج ومرج وعدم ھماھنگی بود 

  )۶(» .یھ پولی طال ، وفروپاشی نظام بین المللی وتجزیھ ی آن بھ بلوک ھای تجاری وپولی جداگانھ شدن پا

در دنیای سرمایھ داری بر روی خاکستر جنگ جھانی دوم واین بار بھ سرکردگی ایاالت » نظم نوین جھانی « 

یحات وظرفیت تولیدی ومالی ای کھ برای قدرتی با بر تری غیر قابل چون وچرا در زمینھ ی تسل« . متحده قد بر افراشت 

) ٧(». شالق زدن بھ بقیھ ی دنیا ی سرمایھ داری وبھ شکل دلخواه در آوردن وبھ راه دلخواه بردن آن کفایت می کرد 

بھ سیادت استرلینگ نقطھ پایان گذاشت ودالر ھای تضمین شده ی امریکا با طال مورد ) ١٩۴۴(برتون وودز« قرارداد 

تبلیغ بازار آزاد وتجارت آزاد از سر گرفتھ شد ونھادھای بین المللی تازه ای ابتکار وایجاد شدند ودر . رفت تقدیس قرار گ

شبکھ ای کھ ھدفش . جھت این ھدف انطباق یافتند کھ یک شبکھ ی امپریالیستی کمابیش یکپارچھ را حفظ ونگھداری کنند 

ی مستعمراتی پیشین لگام زده وملت ھایی را کھ در صدد گسستن این آن بود کھ دامنھ تجارت آزاد را گسترش داده ، بر دنیا

ودرست در ھمین معادالت بود . ( شبکھ وخارج شدن از آن بودند بھ وسیلھ جنگ یا با سایر وسایل سر جای خود بنشاند 

انی را بھ عھده امریکا نقش ژاتدارم جھ.)  ارتجاعی واقع شد – انگلیسی –کھ جنبش ملی ایران آماج کودتای امریکایی 

گرفتھ بود وانتظار ودر مواقع ضروری اصرار داشت کھ قدرت ھای ھم پیمان وکشورھای مشتری آن بھ ستون یک پشت 

دوران سرکردگی امریکا ھم کھ بایک رونق اقتصادی .اما این سرکردگی بیش از سھ دھھ دوام نیاورد . سر او حرکت کنند 

قدرت ھای تازه نفسی ھمچون ژاپن وآلمان بھ سرعت . کش آن بھ سر رسید بزرگ وغیر عادی مشخص شده بود ، با فرو

. بھ ایاالت متحده می رسیدند وتوانایی می یافتند کھ با برتری این کشور در تجارت خارجی وامور مالی ھماوردی کنند 

ممتاز دالر در پیش ھماھنگی ھا میان کشور ھای عمده بویژه بھ علت روشی کھ امریکا برای بھره برداری از موقعیت 

بی توجھی ای کھ  امریکا در مقابل تعھدی کھ برای پشتیبانی دالر با طال انجام داده بود . گرفتھ بود دچار اختالل می شد 

وساختن پایگاه وتامین ھزینھ ) ١١(وانتشار حجم کنترل نشده و خارق العاده ای از دالر کھ آن را  برای راه اندازی جنگ 

وسرمایھ گذاری در بنگاه ھای چند ملیتی راھی سرزمین ھای خارجی کرده بود در عمل بھ بقیھ دنیا می ھای مشتریان خود 

اما رقبای نوپدید کھ یا برای نشان دادن مخالفت ویا درجھت . گفت یا باید اورا دوست بدارند ویا از ناچاری تحملش کنند 

ایاالت متحده کھ عرضھ . ر بھ طال مبارزه را ادامھ دادند دفاع خویش عمل می کردند ، با تبدیل انباشتھ ھای وسیع دال

واین اقدام ) ١٩٧١(گرفت ،» برتون وودز « طالیش بھ سرعت کاھش می یافت سرانجام تصمیم بھ لغو یک جانبھ قرارداد 

محور حیاتی آن چیزی بود کھ بایستی بھ عنوان دوره جدیدی در ھماھنگی مالی کشور ھا ونقطھ عطفی در نقش سر 

پایان سر کردگی بی چون وچرای ایاالت متحده بھ معنای زوال کامل سلطھ ایاالت . کردگی ایاالت متحده بھ حساب  اید 

زراد خانھ ھای ). والبتھ با فروپاشی اتحاد شوروی تشدید ھم شد ( متحده نبود ، زیرا برتری نظامی آن ھنوز وجود داشت 
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. راکنده در ھمھ نقاط وسایر منابع نظامی ، دست نخورده باقی مانده اندھستھ ای ایاالت متحده ، پایگاه ھای نظامی پ

واگرچھ قدرت تولیدی امریکا بھ طور نسبی ضعیف تر از روز ھای پس از جنگ جھانی دوم شده است ، با این وجود ھنوز 

ت ، وامور یقینا دیگر آن اما دیگر در بھ ھمان پاشنھ ای  نمی جرخد کھ تاکنون می چرخیده اس. ھم باال وخیلی زیاد است 

ایاالت متحده با چالش ھای روز افزونی از سوی ھم پیمانان خود ، ومحدودیت . طوری نیست کھ یطور سنتی بوده است 

  . ھای رو بھ تزایدی در توانایی مالی خود وکاھش آزادی آن در تحمیل نظراتش در امور بین المللی رو بھ روست 

 این بی نظمی اقتصادی وسیاسی کنونی طی دو دھھ گذشتھ یکی پس از دیگری ویژگی ھا وجنبھ ھای بر جستھ ی

بر اقتصاد جھانی مستولی گردید ، بحران بدھی ١٩٧٠یک تورم مارپیچ کھ در دھھ ی « این ھا عبارت بود از .افتابی شد

می کرد ، وجریان فوران کرد ، نرخ ھای ارز خارجی کھ بھ طور گسترده ای نوسان ١٩٨٠ھای جھان سوم کھ در دھھ ی 

  ) ٨(» ھای پولی بین المللی کھ چنان طغیان کرد کھ کوه رو بھ تزایدی از بدھی ھا ایجاد کرد 

  :برای نشان دادن این تغییرات محیط اقتصادی در بین کشور ھای سرمایھ داری  بھ جدول زیر توجھ کنیم 

  تولید نا خالص داخلی کشور ھای صنعتی شده بطور سرانھ

  

  )١٩٨٠با قیمت ھای سال (                    بھ دالر سال       

                          میانگین تغییر در صد ساالنھ٣٢٩٨                               ١٩۵٠

  %٣٫۶        ١٩٧٣تا ١٩۵٠                       از ٧٣٩۶                              ١٩٧٣

  %٢٫٠        ١٩٨٩تا ١٩٧٣                  از ١٠١٠۴                                 ١٩٨٩

کشورھایی کھ این جدول ان ھارا در بر می گیرد عبارتند از استرالیا،اتریش، بلژیک ، دانمارک ، فنالند ، فرانسھ، 

  . کا المان ، ھلند ، نروژ، سوئد، سوئیس ، انگلستان ، وایاالت متحده امری

  )٩(بانک جھانی : ماخذ 

  

را در ١٩٧٣تا ١٩۵٠ھمانطور کھ جدول نشان می دھد تولید نا خالص سرانھ داخلی طی بیست وسھ سالی کھ از 

برخی . این ، البتھ فقط یک میانگین است . بر می گیرد با نرخ ھنگفتی کھ بھ طور غیر عادی باالست رشد کرده است 

 حاد ١٩٨٩ تا ١٩٧٣معھذا فروکشی ھمھ گیر از . از بھ فرو کش کردند ، بقیھ دیرتر آغ١٩۶٠کشور ھا در اواخر دھھ ی 

برابر با یک کاھش _ در سال % ٢٫٠بھ % ٣٫۶یعنی از _ تغییر در میانگین نرخ رشد بین این دو دوره . وھمگانی بود 

امکانات بالقوه ای کھ ، ھمین کاھش سنگین میزان رشد ھم مقیاسی است برای پی بردن بھ حجم . درصدی می شود ۴۵

چھ در زمینھ ایجاد مشاغل وچھ در زمینھ تولید کاال ھا وخدمات وجود داشتھ واز میان رفتھ است ، کھ بھ اضافھ منابعی کھ 

در نتیجھ جنگ وتولید تسلیحات تلف شده است ، روی ھم منابعی را تشکیل می دھند کھ در شرایط و اوضاع واحوال 

 ھدف ھای اجتماعا سود مندی مانند مسکن ، رفاه عمومی وحفاظت از محیط زیست مورد دیگری می توانستند برای

در اصل ، آنچھ با کاھش قابل توجھ نرخ ھای رشد بر مال می شود ، این است کھ نیروی محرکھ دنیای . استفاده قرار گیرند

 بر ۶٠ و ۵٠شتابان را در دھھ ھای عوامل ویژ ه ای کھ یک موج بلند رشد . سرمایھ داری پیشرفتھ بھ تھ کشیده است 

مثال کامپیوتر ونو آوری ھای _ انگیختند خیلی از کارایی واثر خودرا از دست داده اند، در حالی کھ محرک ھای تازه 

ھم نشان داده اند برای این کھ موجبات کاربرد کامل منابع موجود را فراھم سازند یا نرخ ھای رشد گذشتھ را _ ارتباطی 

وحاکی از محدودترشدن فرصت ھای سود آور برای سرمایھ گذاری کاپیتالیستی ودر .  دست آورند ، کافی نیستند دوباره بھ

  ھمین مفھوم را جدول زیر بھ نحو بارزتری نمایان می سازد . تگنا افتادن ان است 
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  میانگین افزایش در صدی ساالنھ: تولید صنعتی 

  )الف ( ١٩٨٠-٩٠                ١٩٧٠- ٨٠                ١٩۶٠-٧٠                                    

  %۶/٢%                      ٣/٣%                      ٩/۴ایالت متحده امریکا            

  % ٩/٣%                       ١/۴%                    ٩/١۵ژاپن                              

  %٨/١%                       ٣/٢%                      ٢/۵           المان غربی          

  %٠/١%                       ٠/٣%                     ٠/۶فرانسھ                           

  %٣/١%                       ٣/٣%                     ٣/٧ایتالیا                             

  %٨/١%                       ١/١%                     ٩/٢ستان                        انگل

 مبتنی بر تولیدات نیمھ نخستین ان سال می ١٩٩٠ بھ استثنای ایاالت متحده ، داده ھای مربوط بھ تولید -)الف(

  )١٠.(باشد 

  

 سرمایھ داریست ، سرمایھ را بھ جست نتیجھ ی این فروکشی کھ بیش از دو دھھ است گریبانگیر کشور ھای

وھمین مقطع آغاز سیر رو بھ . وجوی فرصت ھای تازه برای کسب سود وایجاد این گونھ فرصت ھا بر انگیختھ است 

  . گسترش جھانی کردن اقتصاد در راستای منافع سیری ناپذیر سرمایھ وغارت ملل جھان است 

 

٢٧/١/١٣٨٣  

  

  

==============================================================  

 ص ١٣٨٢ انتشارات اختران – ایستوان مزاروش ترجمھ دکتر مرتضی محیط –یا سوسیالیسم یا بربریت _  ١

٨٢   

 لوموند دیپلماتیک ژوئن ویرانسازی ھای پنھان کم اشتغالی _٢

 html.113article/com.mondediplo.ir://http٢٠٠٣ 

  

  ٧١ ص  -١٣٨٠ سال – انتشارات آگاه -  ترجمھ ناصر زرافشان -جھانی شدن با کدام ھدف ؟_ ٣

  ٧٢ھمان ص _ ۴

  ٧۴ھمان ص _ ۵

  ٧۵-٧۶ھمان ص _ ۶

  ٧۶ھمان ص _ ٧

  ٧٨ھمان ص _ ٨

  ٨٠ھمان ص _ ٩

  ٨٢ھمان ص _١٠

 فھرستی از جنگ ھای امریکا _ ١١
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China 1945-46 Korea 1950-53 China 1950-53 Guatemala 1954 Indonesia 
1958 Cuba 1959-60 Guatemala 1960 Congo 1964 Peru 1965 Laos 1964-73 Vietnam 

1961-73Cambodia 1969-7٠ Guatemala 1967-69 Grenada 1983 Libya 1986 El 
Salvador 1980s Nicaragua 1980s Panama 1989 Iraq 1991-99 Sudan 1998 

Afghanistan 1998 Yugoslavia 1999 Afghanistan٢٠٠٢ Iraq٢٠٠٣  
) تصویري گروهي از بانک جهاني(مزدوران سر سپرده و کارآ نگاه کنید بھ مقالھ -*

 ٢٠٠٢لوموند دیپلماتیک اکترب 
html.9leartic/com.mondediplo.ir://http 

 
  * از حمایت گرایي تا طرفداري از تجارت آزاد، یک تغییر مشي فرصت برای اطالع بیشتر نگاه کنید بھ -*

  ٢٠٠٣ لوموند دیپلماتیک ژوئن   – جویانھ

html.94article/com.mondediplo.ir://http 

  

از لوموند دیپلماتیک ژوئن !) ھنگامي كھ نشریھ اكونومیست بر ضد خویش مي اندیشد( ھ وھمچنین بھ مقال

 html.103article/com.mondediplo.ir://http٢٠٠٣ 
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   قسمت سوم–نسخھ خطی اقای ادیب 
  

  واقعیت کدام است ؟
  

جریان آزاد _ ٢جریان آزاد سرمایھ و_ ١ گفتھ شد کھ طرفداران جھانی کردن ، دو عنصر در قسمت ھای پیشین
  . تجارت را مکانیسم رھایی کشور ھا ورمز توسعھ می دانند 

  :جریان آزاد سرمایھ 
 ھدایت ١٩۴٨جانشین سازمان گات گردید کھ از ١٩٩۵دراول ژانویھ ) او.تی.دبلیو ( سازمان تجارت جھانی

.  عضو از تمام قاره ھای جھان را در خود جای داده است ١۴۶این سازمان امروز . را بر عھده داشت بازار جھانی 
الزمھ عضویت در آن پذیرش مجموعھ ای از موافقت نامھ ھای تجارت آزاد ، درھمھ زمینھ ھا از صنعت وارتباطات 

تجارت جھانی رسما نھاد گسترش جھانی اگرچھ سازمان . وکشاورزی گرفتھ تا رعایت حق امتیاز کاالھای تجاری است 
سازی است اما دونھاد مھم دیگر ، یعنی بانک جھانی وصندوق بین المللی پول ھم نقش ھای مشابھ مھمی را در اجرای 

این دونھاد . این دو نھاد سرمایھ الزم را در اختیار کشور ھای در حال توسعھ قرار می دھند . تجارت ازاد بھ عھده دارند 
ر فراھم امدن شرایط الزم برای دریافت وام ، گیرندگان وام را وادار بھ اصالحاتی بنیادی در اقتصاد کشورشان بھ منظو

کشور ماھم از دوره اول ریاست . شناختھ می شود » برنامھ تعدیل ساختاری «می نمایند کھ در عرف بین الملل بھ 
ستون فقرات برنامھ تعدیل ساختار . یوستھ است پ» برنامھ تعدیل ساختاری« جمھوری رفسنجانی بھ صف مجریان 

عبارت است از التزام دولت ھا بھ کاھش ھزینھ ھای جاری دولت  با بازسازی اقتصاد در راستای خصوسی سازی 
بدین منظور فرایندی سھ مرحلھ ای بھ شرح زیر مد نظر قرار می گیرد . وتحصیل حداکثر در امد خارجی از راه صادرات 

خصوصی سازی صنایع _ ٢. یستم اقتصادی متکی بر صادرات وایجاد بازار مصرف داخلی برای واردات تشویق س_ ١. 
قطع بودجھ آموزش وپرورش ، خدمات درمانی ؛ وپایان _ ٣و. دولتی کھ بیکاری یکی از عوارض چشمگیر ان است 

  .اجتماعی را سبب می شود کھ فقر گسترده . دادن بھ پرداخت یارانھ ھا برای مواد غذایی وسوخت مصرفی مردم 
علیرغم دگرگونی ھای برجستھ ونمایانی کھ از پایان «علیرغم تمام ترفند ھا وشعبده ھای سھ نھاد مذکور و

جنگ دوم جھانی تاکنون در نظام جھانی سرمایھ روی داده است ، دو مشخصھ عمده ومشحص کننده جھان سوم تغییر 
ادی کلمھ ، قیود وابستگی کھ پیرامون را در اسارت کانون نگاه می دارد یکی این کھ در مفھوم بنی. کلی نکرده است 

ھمچنان بھ جای خود باقی است ، ودوم اینکھ شکاف وفاصلھ میان کانون وپیرامون ، ھمانگونھ کھ در سر تا سر طول 
  )١(». تاریخ سرمایھ داری شاھد بوده ایم ، روز بھ روز بزرگتر وعمیق تر می شود 

  .ھ زمان ما نزدیک است گویای این مطلب است جدول زیر کھ ب
  

  )تولید نا خالص داخلی سرانھ ( شکاف میان اقتصادھای بازار توسعھ یافتھ وتوسعھ نا یافتھ 

                                             کشورھای توسعھ نا یافتھ بھ صورت در صدی از کشور ھای توسعھ یافتھ 
                                                    ١٩۶١٩٧٨                ١٩٧٠                    ٠   

  %١/۶%               ۴/٧%                    ٧/٨ھمگی اقتصادھای بازار توسعھ نا یافتھ       
  

   ۵/٣                   ۶/۵                       ٩/۶)                   بدون افریقای جنوبی(افریقا 
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     ۵/١٢                  ٩/١٧                     ٢/٢٢)                      کاراییب (امریکای التین 
  ٠/١٢                 ٣/٢۶                     ٣/٣١           تولید کنندگان نفت                    

   ٧/١٢                ٣/١۵                      ٠/٢٠                 دیگران                            
  ۶/١٩                  ٩/١۴                     ٧/١۶ خاورمیانھ                               –آسیا 

  ٨/٢٧                 ٧/١۶                     ٩/١٨                تولید کنندگان نفت              
  ٨/١١                 ۵/١٣                      ٢/١۵                 دیگران                          

  ٨/٣                   ۵/۴                        ٣/۵ شرق وجنوب شرقی                     - آسیا
)٢(  

 میلیارد نفر یا ٢/١ دالردرروزو٢متر از درحال حاضر بیش از سھ میلیارد نفر از جمعیت جھان با مبلغی ک
از ثروتمند ترین بخش جمعیت جھان با %٢٠عالوه بر این فاصلھ .  دالردر روز، روزگار می گذرانند ١درامدی کمتر از 

دارایی سھ نفر از بیلیاردرھای  ثروتمند .  برابر گشتھ است ٢سال گذشتھ ۴٠از فقیرترین بخش مردم جھان طی % ٢٠
شکی . میلیون نفر کھ در انتھای لیست توسعھ جھانی قرار دارند بیشتر است ۶٠٠ کشور با ۴٨امد ناخالص جھان از در 

اما ان چھ کھ نمایان وبر جستھ است گشترش . نیست کھ جھانی سازی اقتصاد ، سود ھای ھنگفتی بھ ھمراه داشتھ است 
رشد . یتی ودولت ھای کانونی بوده است نابرابری وفقردر کشور ھای پیرامون وبر خورداری شرکت ھای فرا مل

بویژه بر سرمایھ . چشمگیر سرمایھ گذاری در کشورھای خارجی یکی از بزرگترین فواید جھانی کردن وانمود می شود 
 ٨۶۵از مبلغ . اما حقایق چیز دیگری را نشان می دھند . گذاری در کشورھای توسعھ نایافتھ تاکید بیشتری می گردد

 میلیلرد دالر بھ کشورھای کانونی وصنعتی توسعھ یافتھ اختصاص ۶٣۶ مبلغ ١٩٩٩مایھ گذاری در سال میلیارد دالر سر
. وحتی در کشورھای درحال توسعھ ھم این اقتصاد ھای قوی ترھستند کھ سرمایھ خارجی را جذب می کنند . داشتھ است 

 میلیارد دالرتوسط ، ١٧٢افتھ ، بالغ بر کل سرمایھ گذاری خارجی در کشورھای توسعھ نای% ٢۴از ھمان مقدار % ٨٢
 کشور شامل چین ، برزیل ، آرژانتین ، مکزیک ، جمھوری کره ، شیلی ، تایلند، سنگاپور، مالزی و عربستان ١٠

بھ گفتھ کوفی عنان .  کشور انتھای لیست کشورھای در حال توسعھ تقریبا چیزی نرسیده است ۴٨سعودی جذب وبھ 
 یکی از آخرین گزارش ھایش در مورد جھانی کردن ، کشورھای فقیر دنیا نھ تنھا در این معاملھ دبیر کل سازمان ملل در

  . شرکت داده نشده اند بلکھ بھ تحمل اثرات منفی جھانی شدن بر اقتصاد خود مجبور شده اند 
  :تجارت آزاد 

این کار . ی سازی است گسترش صادرات وایجاد مزیت ھای نسبی برای رقابت در بازار جھانی سنگ بنای جھان
اما باید دید این طبل پر . کشورھا ناگزیر از داد وستد وبازرگانی متقابلند. بھ خودی خود ایرادی نمی تواند داشتھ باشد 

  . آوازه در واقعیت عینی خود چگونھ کارکردی می یابد 
مایل بھ صادرات شوند عرفا عقیده عمومی بر این است کھ اقثصادھای جھان سوم اگر فقط قدری بیشتر مت« 

اما در . وبھ عبارت بیشتر بھ اقثصاد جھانی وابستھ شوند راه خروجی از این بن بست برای جھان سوم وجود دارد 
واقغیت امر تجارت جھانی یکی از مکانیسم ھای اصلی ھمیشگی ساختن شکاف وفاصلھ ای است کھ بین کانون 

نی شدن حتی بھ سلطھ بیشتر ووسیع تر غول ھای چند ملیتی بر تجارت افزون بر این ، روند جھا. وپیرامون وجو دارد 
« این تسلط ، شکل ھای گوناگونی را ، از ابتدایی ترین وخام ترین شکل استثمار ، تا عملیات . خارجی منجر شده است 

  )٣(» دست نامرئی بازار ازاد ، بھ خود می گیرد » عادی 
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این چھار . ز ببر ھای چھاگانھ پیروی کرد وپارا جای پای ان ھا گذاردباید ا« تصور عامیانھ ای وجود دارد کھ 
را ) واخیرا چین ( معموال کره جنوبی . کشور در زمینھ انچھ کھ ممکن ودست یافتنی است بھ ما عشق والھام می بخشند 

صرف نظر از این کھ ایا . . ..بھ عنوان الگوی ایده ال رھایی از توسعھ نا یافتگی از بین این چھار کشور بر می گزینند 
الگوی توسعھ کره برای مردم این کشور در زمینھ بھداشت ورفاه عمومی چھ ارمغانی داشتھ است ، این موضوع روشن 

یافتن بازار ھای .است کھ دستاورد این کشور در قالب یک نرخ رشد باالی چشمگیر ، بھ توانایی این کشور در تولید، 
کره جنوبی از یک کشور . ... ، اتوموبیل وسایر فراورده ھای ساختھ شده مربوط می شود صادرات فوالد ، ماشین آالت 

سطح صادرات سرانھ کاالھای ساختھ شده کره صد برابر ھندوستان ، پنجاه . نمونھ جھان سومی فاصلھ گرفتھ است 
االھای ساختھ شده ی خود بھ برابر پاکستان وبیش از ده برابر مکزیک وبرزیل ، یعنی دو کشوری است کھ بھ صادرات ک

اگر کره جنوبی توانست این کاررا انجام دھد ، : بنا بر این این سئوال مطرح می شود . عنوان موتور رشدشان می نگرند 
   )۴( »چرا ھر کشور توسعھ نایافتھ دیگری نتوانست ھمین کاررا انجام دھد ؟

   .جدول زیر برای پاسخ بھ این سوال چشم اندازی بدست می دھد
  صادرات جھان سوم بھ صورت درصدی از صادرات جھانی کاالھای ساختھ شده 

  
                                                          ١٩۶۶                ١٩٨                     ١٩٨٢۶  

  %٨/١٣              %    ٣/١٣%             ٢/١١تمام کشورھای توسعھ نایافتھ                          
  

  ٩/٢                         ٠/٣                    ٧/٣امریکای التین                                           
  ٢/١                       ٣/١                    ٩/٠                 برزیل                                     

  ۶/٠                       ٣/٠                    ۴/٠                                           مکزیک       
  ١/١                        ۴/١                    ۴/٢                دیگر کشورھای امریکای التین        

  ٧/٠                        ٩/٠                     ۴/٢   افریقا                                                  
  ٧/٠                        ٨/٠                     ٣/٠  خاورمیانھ                                        -اسیا
  ٣/٩                        ۴/٨                      ١/۴  شرق وجنوب شرقی                            -اسیا

  ٣/١                        ٢/١                     ٧/٠              ھنگ کنگ                                 
  ۴/٢                        ٩/١                     ١/٠                 جمھوری کره                          

  ٠/١                        ١/١                    ۴/٠                                 سنگاپور              
  ۶/٢                        ٩/١                     ٣/٠               تایوان                                  
  ٢/٠                        ٢/٠                     ٧/٠               دیگر کشورھای اسیا                 

  کشورھای توسعھ نایافتھ بھ استثنای 
  ٨/۶                          ٣/٧                      ۶/٩              آسیایی                     چھارکشور

)۴(  
سوم بھ فروش رسیده است در کل اطالعات مندرج در این جدول سھم کاالھای ساختھ شده را کھ از سوی جھان 

سالی کھ این جدول آن را دربر می گیرد ، سھم کشورھای توسعھ یافتھ از ٢٠در طول . صادرات جھانی نشان می دھد 
 % ٨/١٣بھ ١٩۶۶ درصد درسال ٢/١١ در صد افزایش یافتھ ، یعنی از ۶/٢صادرات جھانی فراورده ھای ساختھ شده 
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ا در مقابل آن جھش بزرگ در آسیا ، افزایش سھم کلی کشورھای توسعھ نایافتھ پس چر.  رسیده است ١٩٨۶در سال 
صرفنظر از آن چھار کشور یا . چنین ناچیز ودر واقع غیر قابل توجھ است ؟پاسخ در آخرین سطر جدول افتابی می شود 

 تقریبا بھ ١٩٨۶و١٩۶۶سرزمین آسیایی ، سھم پیرامون از تجارت جھانی ، در کاالھای ساختھ شده بین سال ھای 
ھمین تصویر کلی ھم برای این کھ پندارھای واھی وبیھوده ای را کھ در باره . .. میزان یک سوم کاھش یافتھ است 

فرصت ھای طالیی جھان سوم در جریان جھانی شدن وجود دارد ، از عالم کلی بافی ھای خیالی بھ زیر کشیده وآن را با 
 است ، بھ ویژه با توجھ بھ تجربھ ای کھ نتایج آن در جدول منعکس است محک واقعیت بسنجیم ، معنی دار ومھم

وھمچنین با در نظر گرفتن این کھ شرکت ھای غول آسای چند ملیتی تاچھ حد مجاری تجارت بین المللی را بھ روی 
 رقابت تشدید بھ عالوه در دوره ھای کندتر شدن حرکت عمومی اقثصادی ، بھ ناگزیر. رقبای مستقل خود تنگ می کنند 

بدیھی است . می شود وموانع تجاری ھم کھ از طرف دولت ھا وضع وبر تجارت تحمیل می شود بھ ناگزیر رواج می یابد 
کھ معنای وجود این موانع آن نیست کھ ھمھ درھا محکم وبھ طور کامل بستھ باشد ، ھیچ دلیل ویژه ای برای این وجود 

اما آنچھ واقعیات . ی کشورھا توانستھ اند در برخی بازار ھای صادراتی نفوذ کنند ندارد کھ می بینیم این جا وآن جا برخ
  )۵(». مشخص وتاریخ نشان می دھد این است کھ آزادی عمل بھ درجھ ی بسیار زیادی محدود می شود 

 ١٩٨۶کل تجارت جھان در سال . عالوه بر ھمھ این ھا سطح مبادالت جھانی ھم محدودیت ھای خودرا دارد 
اگر قرار می شد ھمھ کشورھا با سطح رشد صادرات سرانھ کره وارد این بازار شوند ، با .  تریلیون دالر بوده است ٢٫١

 ۵٫۵ دالر می بایست مبلغ ١٣۶۵ میلیارد جمعیت جھان سوم ، وبا احتساب سرانھ صادرات کره یعنی ۴در نظر داشت 
 تریلیون دالر ۵٫۵باقیمانده این . دوبرابر کل تجارت جھانی است تریلیون دالر کاال وارد چرخھ بازار شود ، کھ بیش از 

کاال بھ چھ کسی باید فروختھ شود؟بازارھای الزم برای یک چنین جھش خارق العاده ای در تجارت را در کجا باید پیدا 
نبوده  % ١٣  تریلیون دالر کل تجارت جھانی کاالھای ساختھ شده بیش از٢٫١، سھم جھان سوم از ١٩٨٩کرد ؟ درسال 

  . است 
  
  

لذا مطلب را . گمان می کنم بھ اندازه ضرور در شناخت مکانیسم عملکرد گردش سرمایھ وتجارت آزاد گفتھ شد 
 .  در ھمین جا خاتمھ داده ودر قسمت اخر این مقال باز بھ سئواالت آقای ادیب ومسائل مشخص ایران  خواھیم پرداخت 

  ادامھ دارد 
٢٨/١/١٣٨٣  
  

  ١٠٧ ص – انتشارات اکاه – ناصر زرافشان –دن با کدام ھدف جھانی ش_١
   ١٠۶ھمان ص _ ٢
  ١١٧ھمان ص _ ٣
  ١٢٠ھمان ص _ ۴
  ١٢١ھمان ص _ ۵
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  منسخھ خطي اقاي ادیب ـ قسمت چھار

  

  جھان دیگري ممكن است

   

ادعا مي كند كھ بعد از فرو پاشي شوروي ، چپ ماركسیستي . آقاي ادیب خواھان تجدید نظر چپ است 

ببینیم . این درخواست تجدید نظر آقاي ادیب در جھت كنار آمدن با دنیاست . با ادبیات جدیدي سخن مي گوید 

  . عیار واقعي این تقاضا چیست 

ایشان با ردیف كردن سلسلھ اي از اعداد وارقام آماري در كالمي . ـ اقاي ادیب شگرد ویژه خویش را دارد ١

، سعي مي كند مخاطب خودرا مرعوب ووانمود نماید كھ این سلسلھ اعداد وارقام با موجز ، با اعتماد بھ نفسي گسترده 

  . اقاي ادیب در این شیوه، پیشاپیش جاي چون وچرا در آمار را سلب مي كند . منطق ریاضي فراھم آمده است 

نھ قرار مي دھد ـ اقاي ادیب در قسمت نظري سخنانش نیز با تكیھ بر ھمین ایجاز وكوبندگي ، مخاطب را در منگ٢

انچھ از جھاني شدن در ابعاد اقتصادي ضروري . پیوستن كامل ایران بھ اقتصاد جھان . ایشان یك ھدف را دنبال مي كند . 

. ایشان در این راه بھ شیوه كاھنان باستان ، البتھ با ادبیاتي مدرن ، دست بھ پیشگویي مي زند . است مد نظر ایشان است 

درصد باقي مانده را طي سھ سال ٣٠زم براي پیوستن بھ سازمان تجارت جھاني  را تحقق یافتھ ودرصد اقدام ال٧٠مثال 

جھاني . اقاي ادیب عامدانھ از ورود بھ سایر ابعاد مدعاي خویش ھم سر باز مي زند .   سال قابل تحقق مي دانند ٥وجایي 

یكي از مشخصھ ھاي بارز ادعا ھا . ارت جھاني داردشدن ابعاد گوناگوني را حتي در ھمان ادبیات بانك جھاني وسازمان تج

اقاي ادیب در . این است كھ بازار ازاد واقتصاد جھاني شده موجب فراھم امدن جامعھ اي بازواستقرار دموكراسي مي شود 

  . این باره حرفي نمي زند 

ونظام حاكم در ایران آیا از نظر ایشان معلوم نیست دولت . ـ آقاي ادیب وارد ماھیت دولت در ایران نمي شود ٣

انتقاداتي آبكي از دولت . آقاي ادیب عامدانھ در این گذر گاه ساكت است ... دولتي است رانتیر، طبقاتي ، یا توتالیتر و یا 

 مورد داراي اختیار ودر ١٠ تا٤دولت خاتمي را بر اساس استدالل دولت حداقلي در . خاتمي وحزب جبھھ مشاركت دارد

بھ مجلس حداقلي اشاره مي كند وخواستھ ھا وانتظارات مردم از مجلس . ان را دولتي تشریفاتي مي نامد سایر موارد ایش

 سال اعالم كرده ٨آقاي ادیب جایي سن خودرا . را خالف شان مجلس حداقلي مورد نیاز سازمان تجارت جھاني مي شمارد 

در صد در جھت آرزوھاي اقاي ادیب ٧٠ سال ٨ر طي آیا دولتي كھ د. یعني ھم سن تشكیل سازمان تجارت جھاني . است 

  انجام وظیفھ كرده است قابل نقد است ؟

ایشان در . ـ اقاي ادیب از سر دموكراتیسم یا دلسوزي براي چپ وسابر نیروھا بھ این گفتگو دامن نزده است ٤

 شده ، اعالم مي كنند كھ چپ چاره ایشان بھ زبان ظاھرا مدرن اقتصاد جھاني. طي مقاالت خویش پیامي را تكرار مي كنند 

در صد ارزوھاي اقاي  ادیب را محقق ساختھ ٧٠یعني دولتي كھ تحت زعامت ولي فقیھ . اي ندارد جز كنار امدن با دولت 

  .است 

روابط ظالمانھ . ـ ستون فقرات اندیشھ وبنیان تالش چپ را تحقق ھمھ جانبھ عدالت اجتماعي تشكیل مي دھد ٥

چپ عدالت ھمھ جانبھ را در تحقق .   كشور نمي تواند در ھیچ شرایطي مورد تایید چپ قرار بگیرد حاكم بر سر نوشت

واقعي دموكراسي ،آزادي بیان ، آزادي اندیشھ ، آزادي تشكیالت مستقل غیر دولتي ، تامین حقوق دموكراتیك اكثریت مردم 

محیط زیست وتحقق آزادي ھاي وسیع اجتماعي در جامعھ شامل معیشت مناسب ، مسكن ، كار ، اموزش ، بھداشت ، حفظ 
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دولتي كھ بھ ارزوھاي اقاي ادیب جامعھ عمل . تعیین سرنوشت خویش ودر یك كالم برامد جامعھ مدني مدرن  مي داند 

  . پوشانده است فاقد تمام این خصیصھ ھاست 

مصداق واقعي این را . ده اندـ اقاي ادیب مي داند در شھري زندگي مي كند كھ سنگ ھارا بستھ وسگ ھارا گشو٦

ایشان ھم بھ پیروي از ھمین منطق ، چپ را اماج سئواالت خویش كرده اند ـ . در انتخابات ھفتم مجلس بھ عیان دیده اند 

سئواالتي كھ مي دانند در داخل كشور چپ قادر بھ پاسخگویي آنھا نخواھد بود ـ واتھاماتي ھم چون ، داشتن دیدگاه ھاي 

ایشان حتما عمدا از یاد برده اند كھ اولین منادي .  بر در امد نفتي را با دست ودل بازي نثار چپ مي كنند اقتصادي متكي

توسعھ ھمھ جانبھ در این كشور كھ با اتكاي بھ بر نامھ ریزي علمي وواقع گرایي عملي خواستار تحقق توسعھ واقعي وملي 

  ) كمونیست ایران برنامھ حزب . ( كشور بوده اند نیروھاي چپ بوده اند

ـ اقاي ادیب با تكیھ بھ داده ھاي وضعیت موجود تحقق كامل ارزوھایشان را عملي ترین برنامھ در كوتاه ترین ٧

اماج ھاي پیشگویانھ ایشان را در . مطمئن باشند كھ چپ براي ایشان كف نخواھد زد ! . مباركشان باد . مدت مي دانند 

. این انكاري از سر عناد ولجاجت نیست . ھاي سیاه شده بھ تماشا خواھیم نشست عرصھ واقعي اجتماع، خارج از كاغذ 

تمام ترفند . منطق تحوالت اجتماعي اموختھ است كھ روند مسلط این تحوالت قابل بررسي وشناخت علمي ودقیق است 

وده است كھ خارج از  سالھ جھان سرمایھ داري در جھت خنثي كردن ھمین تحوالت دروني پدیده ھاي اجتماعي ب٤٥ھاي 

  . ذھن ناظر در عینیت مادي خویش رخ داده است 

ـ چپ خارج ار ھر برنامھ اي كھ براي تحوالت اقتصادي وتوسعھ ھمھ جانبھ ایران ارائھ كند ، ساختار سیاسي ٨

زدن اقاي دست وپا . افتراق بزرگ چپ با اقاي ادیب در ھمین نكتھ است . حاكم را سد راه ھر تحول بنیادي مي شناسد 

ادیب براي اقناع بخشي از جامعھ رو بھ تحول ایران است كھ روز بھ روز عاصي تر از پیش وخستھ از برنامھ ھاي جاري 

پیشنھاد ھاي عدالت محور چپ ، ھمان نوش دارویي است كھ . رژیم والیت فقیھ بھ دنبال مفري براي تغییر شرایط مي گردد

اقاي ادیب كھ در مركز گزارش ھا ، امار ، سمینارھا وسخنراني . ویش مي خواند جامعھ جوان وتحول خواه ایران را بھ خ

ایشان در كنار عقب مانده ترین نیروي سیاسي جامعھ . ھا قرار دارد بھ روشني این نكتھ را در عمل روز مره شاھد است 

 تن داده است ، با ادبیات ظاھرا ایران كھ از سر ناگزیري بھ اجراي برنامھ تعدیل اقتصادي براي حفظ بقاي سیاسي خویش

ایشان حتي از پذیرش واعتراف بھ این نكتھ درنوشتھ ھا، . مدرٍنِ اقتصاد جھاني شده ، بھ فریب مردم مي پردازد 

سمینارھاو نشست ھاي كارگري كھ بھ وفور در اختیار ایشان است ، سر باز مي زند كھ دولت ایران علیرغم پذیرش سھ 

ط كار وسرمایھ ، ـ كھ خود محصول تحمیليِ  چاره اندیشي ھاي ناشي از اجراي جھاني شدن است ـ جانبھ گرایي  در رواب

اجراي یكي از شروط ان ـ كھ حق كارگران براي ایجاد تشكیالت مستقل كارگري را بھ رسمیت مي شناسد ـ را  بھ لطایف 

ایشان ھرگونھ ایجاد تنش وتشنج در راه تحقق دلیل این امر جز این نمي تواند باشد كھ از نظر . الحیل مانع مي شود 

  ! شرایط سازمان تجارت جھاني كاري است غیر ملي ومزاحم 

ـ اقاي ادیب كھ مدعي است  بھ زیر وبم ھمھ اقتصاد ایران اشنایي دارد، از طرح معضل بنیادھا در جمھوري ٩

 درصد وبھ ٣٥اموش مي كنند كھ بھ عبارتي ایشان صحبت از دولت حداقلي مي كند ولي فر. اسالمي ایران طفره مي رود 

صد ھزار  نفر نیروي كاركشور ٦ایشان مي دانند كھ حدود .  درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیاد ھاست ٤٨ادعایي دیگر 

 میلیارد دالر بر اورد ١٢ایشان بي اطالع نیست كھ فقط سرمایھ بنیاد مستضعفان بیش از . را این نھادھا در اختیار دارند

ایشان از قاچاق كاال سحن مي گویند ولي عمدا فراموش مي كنند كھ بگویند این قاچاقچیان كاال كیانند؟ ایشان . مي شود 

ایا در كشوري كھ بیش از . دولت در دولت رسمي را بھ طاق نسیان مي كوبند تا خللي در تئوري ھایشان وارد نشود

ام دولت وشبھ دولت است مي توان از تحقق بازار ازاد  ودولت حداقلي درصد منابع ملي در اختیار باند ھاي فاسدي بھ ن٨٠
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وایا كدامین دورنماي توسعھ تولید در جامعھ بھ شدت داللي شده ایران با وضعیت فعلي متصور است ؟ . سخن گفت ؟

مي بازار میلیارد دالركاالیي كھ توسط مافیاي قدرت وثروت قاچاق مي شود در داخل ھمین مرزھاي جمھوري اسال٦آیا

ندارد ؟ كدامین زیر ساخت ھاي تولیدي براي مقابلھ با این بالي عظما طراحي شده است ؟ ایا ادامھ این وضعیت ویا قانوني 

شدن این واردات، تبدیل ھرچھ بیشتر ایران بھ سوپر ماركتي از نوع كویت ویا امارات متحده عربي نیست ؟ ایا سرنوشتي 

صورت تحقق كامل تئوري ھاي اقاي ادیب براي ایران بال كشیده متصور است ؟ ایشان كھ جز ارژانتین سراپا بدھكار در 

در صد پیشگویي مي كنند ، ٣٠ میلیارد دالر از ذخایر ارزي توسط دولت تا ٦٫٥را در صورت برداشت ١٣٨٣تورم سال 

 ؟ براي ایشان این مقوالت ایا بھ ورشكستگي وتورم در صورت ناتواني از باز پرداخت بدھي ھاي خارجي فكر مي كنند

  .محلي از اعراب ندارد 

ـ راستي برنامھ اقاي ادیب براي اخذ مالیات بر درامد چیست ؟ آیا ایشان اعتقاد دارند كھ دولت حداقلي نباید در ١٠

ینكھ پول روابط ازادي بازار دخالت كند ؟ ایشان در تقسیم بندي از توزیع درامد نفت فقط چھار حوزه اجتماعي را بھ دلیل ا

یكي از این موارد مسالھ دفاع است ، كھ . نفت در اختیار دولت است ، دولت را پاسخگو وداراي قدرت اراده مي داند 

پرسیدني است كھ چرا باید دولت در امد ملي را صرف تجھیز پلیس ودادگستري . دربرگیرنده تامین امنیت داخلي نیز ھست 

ید سرمایھ داران وقدر قدرتان سیاسي واقتصادي است وبیشترین زیان ان متوجھ وانتظاماتي كند كھ بیشترین سود ان عا

فقراوطبقات پایین اجتماع، كھ بھ دلیل ترس حاكمیت از شورش ونا فرماني آنھا در جھت احقاق حقوق انسانیشان ، وفقر 

ر شرایط در منگنھ قدرت ، وفحشا وانواع بزھكاري ھاي اجتماعي ناشي از سلطھ طبقاتي روابط اجتماعي ، انھارا در ھ

سركوب ومنكوب مي كند ؟چرا باید مالیات ھاي غیر مستقیم ومالیات حقوقِ  مزدبگیران راسا ونقدا ودر جا كسر وبھ خزانھ 

واریز شود اما مالیات عملكرد سرمایھ داران در پیچ وخم ھزار راهِ  بند وبست وارتشا وحساب سازي ھاي انچناني مكتوم 

ي جعبھ جادویي امار شما میزان مالیات دریافتي از شركت ھا واشخاص حقیقي را چقدر نشان مي دھد ، بھ راست. بماند 

  وبھ نظر كارشناسانھ شما تا چھ حد بھ رقم دریافت مالیات واقعي انھا نزدیك است ؟

ازمان تجدید نظر چپ بھ دلیل تسلط س. ـ چپ بھ انچھ كھ ٌآقاي ادیب بدان مي خواند گردن نخواھد گذاشت ١١

تجارت جھاني در دیدگاه ھا واندیشھ ھا واستراتژي وتاكتیك ارزوي ھمانانیست كھ ناقوس پایان جھان را بھ صدا در اوردند 

بخشي از چپ بھ اردوگاه سرمایھ . ولي این ضربھ ھا خوش یمن و ایمن ساز بود . ضربھ ھایي را ھم البتھ بھ چپ زدند . 

ل گذشتھ در سطح جھان ودر سطح كشور پاالیش یافتھ تر وكار ازموده تر بھ سا١٠صفوف چپ در ! وچھ بھتر. گریخت 

اگر روزي شبح كمونیسم ، لولو سر خرمن ھر بازارچھ اي بود ، امروز وسیع ترین . میدان نبرد طبقاتي پاي گذاشتھ است 

”  این مقال آمد ، امروز شعارھمچنان كھ در قسمت اولین. جھان تازه اي متولد شده است . ھمدلي ھا را نثار چپ مي كنند 

نھ تنھا جھان بھ پایان نرسیده است بلكھ این جھان  . بنیان مادي قابل اجرایي پیدا كرده است , “ھمھ مردم جھان متحد شوید

نو مي رود تا سرمایھ را در گرداب تناقضات وبحران ھاي ساختاري خویش ، در حالیكھ كار را بھ اجتماعي ترین شكل 

 طول تاریخ گسترش داده است، وبنیان مادي تحقق سوسیالیسم را فراھم اورده است در بربریت جھان كھنھ خویش در تمام

  دفن نماید 

 ـ چپ در عین اینكھ ساختار اجتماعي ـ اقتصادي وسیاسي جمھوري اسالمي ایران را سد راه ھر تحولي مي ١٢

این . جتماعي بر پایھ محوریت عدالت اجتماعي مي كوشد داند ، در عین حال بھ دو شیوه بنیادي در راه دگرگوني عمیق ا

از منظر دروني تاسیس دولتي دموكراتیك مبتني بر انتخاب ازادانھ شھروندان گام . دوراه یكي دروني است ودیگري جھاني 

لت عالي معتقد است دو.  چپ بر خالف طرفداران اقتصاد جھاني شده معتقد بھ دولت حداقلي نیست .  اول این تحول است 

توسعھ پایدار با تكیھ . ترین سازمان دموكراسي ملي است ناشي از اراده ازاد شھروندان در جھت تحقق عدالت اجتماعي 
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بر مولفھ ھاي بومي تولید كھ داراي مزیت نسبي اند ، بھ كارگیري اخرین دست اوردھاي فني وعلمي ، كشف وانكشاف 

و یا ھر عنواني كھ بھ لحاظ ( الت از وظایف بنیادي دولت دموكراتیك ملي منابع توسعھ مادي وانساني در خدمت تحقق عد

توجھ بھ وجھ برابر حقوق . مبادلھ وتجارت یكي از بنیادي ترین امور اجتماعي است . است ) حقوقي مي تواند داشتھ باشد 

اي مناسب با سطح تولیدي كشور از در تجارت بین الملل ، یافتن پیوندھاي مناسب با نیاز ھاي واقعي جامعھ ، یافتن بازارھ

دخالت ھمھ جانبھ دولت دموكرات ملي در توزیع منابع وثروت اجتماعي در جھت .اھم وظایف دولت دموكرات ملي است 

تخصیص . رفاه وتحقق ازادي فردي واجتماعي از تفاوت ھاي اساسي این دولت با دولت حداقلي مورد نظر اقاي ادیب است 

فراھم اوردن امكانات اشتغال كامل واقعي جھت زحمتكشان وھمھ طبقات  بنیان ھاي مادي تولید ،منابع در جھت گسترش 

بعنوان مثال مي . ( وقشر ھاي اجتماعي وارائھ خدمات گسترده عمومي از محل تولید ملي برنامھ اساسي این دولت است 

 در چرخھ تولید كشور عمال بھ دلیل عدم سالھ٨٠توان بھ سرنوشت نساجي ھا در ایران اشاره كرد كھ علیرغم تاریخي 

درحالیكھ تحت زعامت دولتي . توجھ وعدم نوسازي بھ فالكتي روزگار سوز براي زحمتكشان این رشتھ تبدیل شده است 

دموكراتیك وملي وبا اختصاص منابع در جھت نوسازي وباز سازي مي توانست بھ یكي ازرشتھ ھاي داراي مزیت نسبي 

طرفھ انكھ تمام دود این ویراني تنھا وتنھا بھ چشم زحمتكشان این رشتھ رفتھ . ولید كشور تبدیل گرددبراي صادرات  در ت

وانھارا با فقر وبیكاري ودر بدري مواجھ كرده است واال صاحبان خصوصي این بخش با اقدام بھ واردات انواع پارچھ 

  .) ب مباركشان ریختھ اند پاكستاني وكره اي وتایواني وچیني عمال ھزاران برابر سود بھ جی

ما تنھا كشور در دنیا نیستیم كھ در پنجھ مناسبات نابرابر سلطھ قدرت ھاي متروپل . ـ اما از بعد جھاني ١٣

تالش كشورھاي فقیر جھان در راستاي احقاق حقوق براي مبادلھ اي برابر ، تغییر در مناسبات قانوني قرارداد . اسیریم 

ایجاد قطب . صل  یك كشور یك راي ، حتي در درون سازمان تجارت جھاني بھ شدت ادامھ دارد ھاي بین المللي ، تامین ا

ھاي مبادلھ ، بازارھاي بین كشورھا ومقابلھ با زور گویي ھاي رایج  ودست اندازي قدرت ھاي بزرگ درامر سرمایھ 

یتي كشورھاي متروپل ، ودست یابي مقابلھ با سیاست ھاي حما. گذاري در این كشور ھا ، درحال نضج وشدت گیري است 

دولت . بھ تجارتي برابر حقوق ومتكي بر نیاز ھاي واقعي كشور ھا امروزه كار روزمره بسیاري از ملت ھا وكشور ھاست 

پیوند با دموكراتیسم جھاني در جھت تحقق حقوق بشر . دموكراتیك ملي ما در كنار این مبارزه واین كشور ھا خواھد بود 

یاري وھمبستگي با . ي وتوسعھ پایدار براي عدالت اجتماعي از بنیان ھاي اساسي دولت مورد نظر چپ است ،صلح ، ازاد

دستور ھمیشگي دولت » دنیاي دیگري ممكن است « جنبش سراسري وجھاني ضد جھاني شدن تا تحقق كامل شعار 

ی حذف مضرات جھانی سازی بھ شرح جان پیلگردر کتاب جھانی سازی ھفت راھکار را برا (. دموكرات ملي چپ  است 

بھ _٣.احاطھ قدرت ملی را بر توسعھ داخلی احیا کنید _٢مردم را بعنوان اصل در نظر بگیرید _ ١: زیر پیشنھاد می کند 

چند ملیتی ھارا بھ _۵تنگدستان را در اولویت قرار دھید _۴قوانین محافظت کننده کشورھای پیشرفتھ پایان دھید 

  )بازار ھای مرکزی را قانون مدار کنید _٧فضایی دموکراتیک برای مذاکره اصولی ایجاد کنید  _۶د پاسخگویی ملزم کنی

عاجل ترین امر چپ دگرگوني . ـ امیداست نگارنده را در خصوص اعالم برنامھ چپ بھ كلي گویي متھم نكنند ١٤

ي از كساني چون اقاي ادیب بر مي اید كار پیشگوی. در ساختار سیاسي قرون وسطایي حاكم تحت رھبري والیت فقیھ است 

چون انچھ كھ باید . انتظارانطباق انچھ كھ كلیات ان بیان گردید در مصداق ھاي ساختار كنوني اب در ھاون كوبیدن است . 

  این كلیات فروریختھ شودھمین ساختارھاي كنوني است  در اولین قدم وبعنوان پیش شرط تحقق

یم كھ اقاي ادیب وكساني كھ سخن گویي انھارا بعھده دارند در پیشگویي ھاي ـ دور نیست روزي را شاھد باش١٥

  ....تا ان روز . خوشبینانھ خویش تجدید نظر كرده وبا ادبیات جدیدي براي فریب  دیگري سخن بگویند 

١٢/٢/١٣٨ 
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