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  !انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد

  يک روايت از بحران اقتصادی. ٨
  

  ملزومات نئوليبراليزاسيون

انقالب "فرصتی مناسب سخن گفت اما واقعيت اين است که  شکست انقالب ايران بايد در ئیچيستی و چراۀ دربار

نگفته پيداست که انقالب ايران نخستين . ن شکست انقالب ايران بسنده کنديي نمی تواند در تبئیبه تنھا" شکست خورد

و آخرين انقالبی نيست که شکست خورده است و اگر به استناد شکست يک انقالب، می شد بنياد و حقانيِت انقالب 

 از يونان و اسپانيا –طبقاتی ۀ گی فرو می رفت و اين ھمه مبارزشا مخدوش کرد تاريخ اجتماعی به يک انجماد ھمير

 طبقاتِی شکل بندی و سپس ئی ھر انقالبی نخست چراتبييناساسی در ألۀ مس.  در نمی گرفت-....تا مصر و تونس 

 قيصر را سقط و ساقط کرد و به برقراری ١٩١٩مبر نو در المانانقالب . گی شکسِت آن استگونتعليل چه 

سرمايه دست نبرد دو سال بعد صاحبان کارخانه در ھمدستی با ۀ شوراھای کارگری انجاميد اما چون به ريش

 را کشتند و زمينه ھای عروج فاشيسم را – از جمله رزا لوکزامبورگ و ليبکنيخ –تبھکاران ارتشی، رھبران انقالب 

 و گرايش رفرميستی و المانکه چرخش به راست بخشی از رھبران سوسيال دموکراسی شکی نيست . مساعد کردند

 ٣ حزب کمونيست اندونزی دسِت کم ١٩۶٠در سال .... ثر بوده استؤپوزيتيويستی آنان در شکل گيری شکست م

 به کيد بی ھودهأ ميليون فعال و سمپات داشت اما درک غلط اين حزب از قدرت سياسی و ت١٠ميليون عضو و 

بی مانند انجاميد و يک ميليون کمونيست را به ۀ  به آن فاجع١٩۶۶در سال ) سوکارنو( وحدت با بورژوازی ملی 

کسب قدرت سياسی عامل ۀ واضح است که فقط درک و برداشت غلط احزاب سياسی از نحو. نطع گاه فرستاد

 عمل کرده باشند اما واقعيت اين یا گونه لفه ھا بهؤدر متن شکست انقالب ايران شايد اين م...شکست انقالب نيست

 و جھانی به معيشت کارگران و زحمت کشان شکست ئیاست که انقالب ايران در بستر يک تعرض داخلی و منطقه 

 پيروزی به مفھوم عروج يک – از تحليل و برداشِت چِپ امکان پيروزی انقالب ايران یاخورد و با وجود ھردرجه 

به اين اعتبار اين فقط فقدان حزِب سياسی چپ . ھر چند غير محتمل نبود. يار ضعيف بود بس–جريان سياسی مترقی 

نيست که به تحليل شکست انقالب ايران می تواند پاسخ بدھد ، چنان چه به صورت تکراری در نوشته ھا ديده می 

يوِن راست آن بسيار آماده تر  که به نظر اين قلم از بورژوازی حاکم و اپوزيس–کارگر نيز ۀ حتا ناآمادگی طبق. شود

ً .  شکست انقالب نيستتبيين دليِل مستندی برای - بود بعد نيز دوران شکست ۀ مورد نظر و تا يک دھۀ  دھاساسا
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طبقاتی است و به اين تعبير اگر چه قائل شدن به زمان مشخص برای انقالب از بن نادرست است اما به راستی 

کارگر در حال عقب ۀ زمانی که در تمام زمين ھا و زمينه ھا طبق. شکل گرفتانقالب ايران در بدترين زمان ممکن 

  !درست خالف دوراِن کنونی. نشينی بود

 که اين قلم و اين مجموعه ھرگز مدعی – است اما مستقل از نظريه یاھر يک از اين موارد محتاج احتجاج ويژه 

 و ئیشکست انقالب در معرض تھاجم منطقه ۀ رضيگی اين است که حتا فسادمھم به ۀ  نکت-طراحی آن نبوده است

 از تحوالت یاابھامات بحث جواب مستند و مستدل ارائه کند و درک يکپارچه ۀ جھانی نئوليبراليسم بايد بتواند به ھم

 که در برابر اين مجموعه قرار می گيرد با استناد به ئی ھادشواریبر ھمين اساس يکی از . به ميان نھد اجتماعی

 که در داخل ايران نيز به شکل قالبی تحت عنوان –" نوليبراليسم"اشت کينزی و راه سومی از يک برد

 به اين سمت گرايش می يابد که گويا نئوليبراليسم –فروخته شده و از قرار پر مشتری ھم ھست " سوسياليسم"

سبت به ماھيت  و با درک نادرست نء با چند خصوصی سازی آب بندی شده است و از ھمين مبدامنحصراً 

 به اين برداشت - انباشت سرمايه از طريق سلب مالکيت استۀ  که خشن ترين شيو–خصوصی سازی در ايران 

لی ونادرست تر می غلتد که چون در زمان مھندس موسوی اقتصاد ايران دولتی بود و کوپنی توزيع می شد و کنتر

انقالبی که مغلوب "ۀ ر نھايت کميت فرضي سال طول کشيده و غيره د٨بر بازار وجود داشت و اين زمان 

  .می لنگد" نئوليبراليسم شد

از پيش طراحی شده در ۀ من البته ھيچ کجا نگفته و ننوشته ام که نئوليبراليزاسيون انقالب ايران به عنوان يک برنام

ً أسھل است ت. دستور کار جريان ملی اسالمی بوده است پيروزی انقالب ھيچ  پيش از کيد کرده ام که اين جريان مطلقا

 از –نه فقط اقتصاد بل که ساير زمينه ھای اجتماعی . اقتصاد سياسی کشور نداشتۀ راھکار و راھبردی برای ادار

به گواھی ده ھا فاکت به راحتی می توان گفت که .  نيز شامل ھمين تحليل تواند بود–جمله پوشش زنان و غيره 

بحران و لزوم ادغام در سرمايه داری جھانی است که جريان ملی مرور زمان و ضرورت پاسخ کاپيتاليستی به 

از سوی ديگر نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی مستلزم يک سلسله .  سوق می دھدستراتيژیاسالمی را به سمت اين 

 سال جنگ از يک سو امکان آن فراھم نبود و از سوی ٨تمھيدات اساسی است که در ابتدای انقالب و در زمان 

گونه می شد کارخانه ھا را چبا وجود آن شوراھای کارگری مترقی و چپ . ر به تدريج در حال بستر سازی بودديگ

واگذارد؟ با وجود ھمان سازمان ھای " خصولتی"از بيخ درو کرد و به بخش خصوصی يا به قول رفيق عزيزی 

ناسان تروئيکا فرش کاشان پھن گونه می شد زير پای کارشچچپ و مترقِی فعال در سپھر حيات اجتماعی کشور 

 چنان که برخی برای بازگشت به آن دوران له له - کرد؟ از سوی ديگر اوضاع اقتصادی زمان مھندس موسوی نيز

 مبسوط نوشته ام و با استناد به رقم و آمار و فاکت یامن در اين زمينه مقاله .  چندان گل و گالب نبود- می زنند

  :در اين لينک" اقتصاد بازاری موسوی" بنگريد به مقاله ی . ن دوران نشان داده امدولتی نقش نھاد بازار را در آ

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=33319 

مھندس موسوی ۀ  را با برنامسيريزای ضد رياضتۀ  برخی از دوستان برنامو اين نکته را ھم اضافه کنم که اخيراً 

 ۀدر مقال. مقايسه کرده اند و در محافل غير اجتماعی نکاتی گفته اند که حتا اگر مکتوب ھم شود ارزش پاسخ ندارد

پيش گفته نگارنده آن برنامه را نيز در حد توان خود نقد کرده است و ھمين قدر اضافه کنم که بدون پيروزی حداقلی 

 ملی ۀ چه مدل جبھ– از بازگشت به دولت ھای رفاه  از ھر نوع آن یاش کارگری ھيچ درجه و پيش روی جنب

 که از پيروزی ئیکم سوۀ در شرايط کنونی و با وجود روزن.  غير ممکن است- اوالف پالمه ئی ۀوطنی و چه نمون
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ا به سوی تحوالت عميق  باز شده است، اين امکان که چنين دولتی بتواند يونان رپودموس و امکان عروج سيريزا

  !باری حرف تو حرف آمد! غير ممکن نيست ھرچند. رھنمون شود نامحتمل است

  

  بحران اقتصاِد سياسِی شاه

شوک ناشی از درآمدھای سرشار نفتی و نقش آن در بحران اقتصاد سياسِی شاه از زوايای گوناگونی ارزيابی شده 

 - به خورد خلق هللا داده می شود" سوسياليسم"ران تحت عنوان  که در اي– شبيه اقتصاد توسعه ئینظريه ھا. است

مباحثی از اين قبيل که از ھدايت . ئولوژيک و مذھبی به تحليل اين بحران وارد شده استحتا از جنبه ھای ايد

صنايع و ايجاد توازن ميان صنعت شھری و  ۀ اقتصادی در عرصئیدرآمدھای نفتی به سوی ايجاد اشتغال و شکوفا

 ۀتوليد سرمايه داری به شيو ۀ دفاع می کند و بدون اذعان يا اشراف به تناقض ھای ماھوی شيوئیکشاورزی روستا

 -١٣۵٢( پنجم  ۀحتی در طول برنام." سرمايه گذاری غير موزون به عنوان دليل بحران اقتصادی شاه می تازد

ميزان برخورداری از رشد اقتصادی برای ...ته بودکه به علت افزايش قيمت نفت رشد اقتصادی افزايش ياف) ١٣۵٧

در بخشی از . ھمه يکسان نبود و اين نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بين بخش سنتی  و مدرن را افزايش داده بود

بحران ھای . سيسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد  بنا شده بودأطرح ھای اين دوره ت

ً اقتصادی در اواخ سقوط آن را فراھم  ۀ به دنبال کاھش بھای نفت و ناکارآمدی دولت زمينر رژيم شاه و مخصوصا

 قيمت خدمات شھری و ۀرشد بی روي.  از تبعات بحران اقتصادی بودئیتورم و کمبود بعضی از اقالم غذا. کرده بود

ه و فساد اقتصادی بود موجبات  زندگی که از پيامدھای تمرکز توسعه در شھرھا و مھاجرت بی رويۀافزايش ھزين

نارضايتی بخش ھای وسيعی از جامعه را فراھم کرد سياست ھای رفاھی رژيم با کاھش درآمدھای نفتی به بن بست 

رسيده بود آھنگ شتابان مھاجرت روستائيان به شھرھا به خاطر بی توجھی دولت به آنان و از سوی ديگر نياز 

خالی شدن روستاھا از سکنه و رکود بيشتر بخش کشاورزی و افزايش بھای شھرھا به ويژه تھران به کارگر سبب 

 ۴١.١ درصد رسيد و نرخ رشد صنايع غير نفتی  از ۴٠ تورم به ١٣۵۶ دوم سال ۀدر نيم. محصوالت اين بخش شد

  ."  تنزل يافت١٣۵۶ درصد در سال ٩.۴ به ١٣۵۵درصد در سال 

  ١۶١:ص. انتشارات انقالب اسالمی: ران، تھراناقتصاد و انقالب اسالمی اي) ١٣٨٣(مھدی رھبری

 از ئیاما مھم ترين اشکال ساختاری چنين برداشت ھا. شکی نيست که در اين تحليل واقعيات مستندی نھفته است

شھر و روستا از يک سو  ۀکيد مبرم بر دو عامل عدم توازن ميان توسعأتعليل اقتصادی بحراِن اقتصاد سياسی شاه ت

مشروعيت و مقبوليت خود را از ھمين  ۀاقتصاد توسعه ھم ۀالبته نظري. مدرنيته از سوی ديگر استو تعارض سنت 

جا اخذ می کند و اگر بتوان برای آن اعتباری قايل شد بی ھيچ شکی بايد اعتبار نسبی آن را به تببين ھای دقيق 

واقعيت اين است که . داد" گیتوسعه نيافتمدارھای " در متن حسين عظيمی ارانیدوست بسيار نازنين من زنده ياد 

 به استخدام توجيه تعارض کاتوزيانبسياری از استنتاجات تحقيق دقيق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال 

آن ." نئوليبرالی دولت رانتخوار نفتی شيفت شده است ۀھای سنت مدرنيته در آمده و از آن جا به سمت تفسير نظري

ن رخ داد نه پيشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنيسم بلکه شبه مدرنيسمی بود که عوايد نفت آن را چه در ايرا

. شھرزدگی بود ۀات ساختاری اقتصاد نيز نه به علت شھرنشينی که به واسطتغييربه ھمين شکل . تسريع کرد

شامل توليدات دستی و ( توليدات صنعتی  دروازه ھای تمدن بزرگ قرار داشت سھم کل ۀھنگامی که کشور در آستان

با اين .  درصد بود۵۶در حالی که سھم خدمات .  درصد بود٢٠در توليد ناخالص داخلی غير نفتی)  و سنتیئیروستا

وضع مسکونی . ھمه حمل و نقل شھری در ھمه جا و به ويژه تھران به قدری خراب بود که غير قابل توصيف است
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اغلب شھرھای کوچک و بزرگ  از .  تجار يا وحشتناک بود و يا مشکلی ھولناکۀجامعجز برای وابستگان دولت و 

خدمات درمانی و بھداشتی برای اغنيا بسيار گران و نا مطمئن بود و . جمله تھران فاقد سيستم فاضالب کارآمد بودند

  ."برای فقرا گران و خطرناک

  ٣٢٣: ص. نشر مرکز: عزيزی، تھران.نفيسی و ک. ماقتصاد سياسی ايران، برگردان ) ١٣٧٢(محمد علی کاتوزيان

پنداری . شاه است" شبه مدرنيسم" در خدمت نقد کاتوزياناين آمارھای درست برای  ۀچنان که مالحظه می شود ھم

 مدرن از قبيل مثال پادشاه يونان و اسپانيا بود آب از  و مطلقاً نبود و کامالً " شبه مدرن "کاتوزياناگر شاه به تعبير 

 تکان نمی خورد و اين ناترازمندی ھای اقتصادی نيز در کنف مدرنيزاسيون واقعی حل می شد و ھيچ مشکلی آب

ھفتاد  ۀگونه می توان بحران دھ به اعتبار اين دستگاه تحليلی چاين که. حاال بحران در جای خود. پيش نمی آمد

 منتقد کاتوزيان! ر عقل ناقص اين قلم دانسته نيستانگلستان و يا ھمين يونان و اسپانيای مدرن را ارزيابی کرد ب

 چنين تحليلی ۀآن روی سک. شاه است و آن را دليل بحران و انقالب می داند" شبه مدرنيسم"و " پيشرفت نکردن"

ه می يکی از انکشاف ناقص بورژوازی گل. شاه نشسته اند" مدرنيزاسيون بی رويه"  منتقِد آل احمدِ  و شريعتیامثال 

" شر " يکی از بورژوازی می خواھد رشد کند و متمدن و مدرن شود تا از . د و ديگری از سقط جنين بورژوازیکن

بازگردد و " خويشتن خويش" يابد و ديگری به بورژوازی می گويد به حجره ھای تاريک بازار و ئیانقالب رھا

 ۀ شاه ھشدار می دھد و ديگری از قم و قاھريکی از لندن و اکسفورد به. را زير پا نگذارد" مقدس سنت"آموزه ھای 

ظاھر قضيه اين است که اولی جامعه را به پيش فرا می خواند و دومی آن را به پس می کشد اما واقعيت ! سيد قطب

اين است که ھر دو ارتجاعی ھستند و منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به پای رفت و برگشت ھای 

 . ندبورژوازی قربانی می کن

، گیاقعياتی موجود است اما اگر گرسنبی ترديد در روايت ھای چپ و راست و سنتر متکی به اقتصاد توسعه و

 امريکانابرابری طبقاتی ، نارضايتی سياسی ، بی مسکنی و بی کاری می تواند باعث انقالب شود ھمين حاال بايد از 

.  ھمه روزه شاھد انقالب باشيم- م در ھمين ايران خودمان و چرا راه دور بروي–فريقا و خاور دور و نزديک اتا 

رشد اقتصادی .  در حد کنونی مواجه نيستيمیامضاف به اين که در سال ھای مورد بحث ما با نرخ بيکاری شکننده 

 رسيده و در اواخر اين ١٣۵٢ درصد در سال ١٩.٩ به ١٣۴٧ درصد سال ١٧به ويژه در رشته ھای صنعتی از 

 ٧ در صنعت نساجی توليدات پارچه ھای نخی ۵١ تا ١٣٣٨نمونه را از سال . رصد افزايش يافته است د٣٠برھه به 

از سوی ديگر افزايش سھم خدمات .  درصد باال رفته است٣٠برابر شده است و توليدات صنايع سيمان و قند گاه تا 

سھل است خدمات در . قتصادی نيستگی اقتصادی و دليل ايجاد بحران ايد عقب ماندؤدر توليد نسبت به صنعت م

 رشد کاتوزيانمورد نظر " صنايع سنتی" يک صنعت جديد بيش از ۀسرمايه داری به مثاب ۀکشورھای توسعه يافت

جا "  نامتوازنۀتوسع"مضاف به اين که با ھيچ استداللی نمی توان گسترش صنعت خدمات را به عنوان . کرده است

ريشه ھای " بحران اقتصادی شاه و به تعبير او أ نيز به عنوان منشئیابرت لوراين گونه مباحث از سوی . زد

مطرح شده است و در مجموع اعتبار خود را از تفکرات معطوف به جناح راست " اقتصادی انقالب اسالمی

د از سال ثر از درآمد سرشار نفتی بعأاين تحليل گران از انبساط اقتصادِی مت ۀھم. سوسيال دموکراسی اخذ می کند

توزيع " به عنوان دليل بحران اقتصادی ياد کرده اند و مانند شاگرداِن سطحی نگر خود در دانشگاه ھای ايران به ۵٣

چندان اتفاقی ھم نيست که اين . بند کرده اند" اسلحه ۀخريد بی روي"و " لحاظ کرد مالحظات کوتاه مدت"و " پول

 فالکت کنونی مردم کارگر و زحمت کش ايران را به سياست ھای  تمام فقر وأاقتصاد خوانده ھای محترم منش

 حکومت در ايران و بحران زا بودن ئیانبساطی دولت احمدی نژاد گره می زنند و بدون اشاره به ساختار بورژوا
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 توليد سرمايه داری و بدون اين که به روی مبارک بياورند نرم و آھسته در کنار جناح اصالح طلب حاکميت ۀشيو

و " جامعه شناس"و " اقتصاددان"کافی است که دو سه ماه پيش از ھر انتخاباتی به ليست حاميان . می ايستند

 و استيگليتز و کينز ۀمل کنيد تا ببينيد چند درصد ايشان نظرات دست دوم شدأاصالح طلبان ت" ھنرمند"و " متفکر"

بسيجی از کھنه  ۀ مد شده در کنار آن اقتصادخوانديکتیتوماس پاز مدتی پيش ھم که . کروگمن را بازتوليد می کنند

شدن نظرات مارکس و بديل سوسياليسم جار می زنند و تعميق سطوح مختلف نابرابری در ايران را به استناد 

گی فراموش می جھانی می سازند و به ھمين ساد ۀ معطوف به گسترش نابرابری در عرصپيکتیآمارھای استاد 

ر در لاھم به راحتی می شد کشور را با بيش از ھزار ميليارد د" ملی و دموکرات"با وجود يک دولت کنند که حتا 

  .آمد نفتی به باالترين سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی رساند

 درصد ٨٣گفته شده که در زمان شاه . باری يک نقد به اصطالح تحليلی ديگر نيز در اين زمينه رقم خورده است

اين افراد با .  فاميل مشھور١٠٠٠ھمان .  خانوار بوده است۶٠ تا ۴۵ختيار يک خانواده به ابعاد ثروت کشور در ا

 دخل اقتصاد امريکااستفاده از موقعيت سياسی خود و به يمن فساد و بزن و بکوب و کاباره و ھروئين در اروپا و 

رقم آن فسادھای .  شکی نيست،اه بوده استدر اين که بورژوازی شاه تا عمق استخوان سياه و تب. کشور را آورده اند

سال به سال دريغ از "مالی بر نگارنده به درستی دانسته نيست اما در قياس با فسادھای کنونی الجرم بايد گفت 

سخن می " سياست ۀپول مواد مخدر به عرص"امروز نيز وزير محافظه کار کشور دولت تدبير از ورود ".پارسال

تخدام يک کارمند ساده در فالن روستا مستلزم عبور از ھفت خوان تعھد به نظام و انقالب در شرايطی که اس. گويد

در متن يک فساد تمام عيار مالی سوار ھواپيما ) بانک ملی( اسالمی و غيره است مدير کل مھم ترين بانک کشور

 و راھی زندان می شود تا ءس جمھور سابق به ھمين دليل افشائيمعاون اول ر. می شود و به کانادا تشريف می برد

عالی ترين مقامات کشور با پوچ خواندن تحريم ھا از دور زدن و ويراژ .  بار ديگر زنده شودامير عباس ھويداياد 

عدم شفافيت  ۀرتب.  که می رسند لکنت زبان می گيرندبابک زنجانیدادن در اين خيابان افسانه بافی می کنند اما به 

می خواھم بگويم که وجود .  کشور جھان رسيده است١٧۴ از ١۶٠نونی به حول و حوش مالی و فساد در دوران ک

 از فساد نھادينه شده ھمان قدر که می تواند به تباھی اقتصادی و تعميق فقر عمومی بينجامد نمی یافساد با ھر درجه 

به اين که از قرار و در مضاف .  و دليل شکل گيری جنبش اجتماعی و اعتراض ھای سازمان يافته شودأتواند منش

اين فسادھا عادت می کند و اگر چند ماه پيش سياست اصلی دور  ۀبه اخبار ھمه روزحال حاضر گوش مردم ايران 

اين اخبار از  ۀ در افشای ھمه روززنگنه و  نوبختنگھداشتن افکار عمومی از اين اخبار بود در مقابل امروزه آقايان

  ! پيشی گرفته و آنان را خلع خبر کرده اند"ضدانقالب"رسانه ھای 

می دانيم .  مھم ديگر نيز توجه کردۀلفؤاز سوی ديگر در تعليل ريشه ھای بحران اقتصاد سياسی شاه بايد به يک م

گرايش نزولی نرخ سود ھمواره به عنوان مبنای تحليل مارکسيستی در نقد بحران ھای ادواری و  ۀکه نظري

له اما اين است که نه در زمان شاه و نه در تحليل بحران أمس. ری محل استناد بوده استساختاری سرمايه دا

در حال حاضر نرخ سود سپرده ھای بانکی . اقتصادی کنونی نرخ سود در ايران روند نزولی و کاھشی نداشته است

. اال در بازار است درصد بھای فروش ک١۵دستمزد کارگر در بھترين شرايط حداکثر  . درصد است٢٣ تا ٢٠ميان 

.  ھزار ميليارد تومان نزديک شده است۶۶٠گی موجود در بازار به مبلغ ميزان نقدين.  درصد سود٨۵ يعنی و اين

 ١۵گی در اختيار  در صد اين نقدين٧۵حساب بيش از  و علی الدرک اين نکته البته چندان دشوار نيست که فعالً 

ن بودن بھای نيروی کار و به عبارت روشن تر دستمزد پنج ئير پااز سوی ديگ. کشور است" مردم فھيم"درصد 

از جمله عوامل اصلی باال بودن نرخ )  ميليون تومانی٣ ھزار تومانی و خط فقر ۶٠٠دستمزد (برابر زير خط فقر 
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می  مانند شيخ نشين ھا پول خرج احمدی نژادمردم ايران در زمان شاه و "در نتيجه طرح اين مقوله که . سود است

نيز اقتصاد کشور از کمبود سرمايه " شاه ماه بود" واقعيت اين است که در دوران . از بيخ و بن مھمل است" کردند

به اين ترتيب نه فقط .  در صد بوده است١۶٠ تا ۵٠مورد بحث از  ۀگفته شده نرخ سود در دھ. و پول رنج نمی برد

يا خريد اسلحه و غيره نمی تواند توجيه گر شکل گيری " آتش زدن پول توسط مردم"کمبود سرمايه بل که حتا 

 در داووس از سرمايه داران غربی حسن روحانیبه اين اعتبار زمانی ھم که . بحران اقتصادی در اين دو برھه باشد

 وارد ءدعوت به سرمايه گزاری در ايران می کند در واقع می خواھد برای خروج از انزوای سياسی در غرب ابتدا

گی موجود در حساب آقازاده ھا و خانم زاده ھا به سمت چرا که اگر ھمين ميزان نقدين. دو ستد سياسی شويک داد 

 دلواپس خود را تخت خيال ناسيوناليست " ازی ملی مولدبورژو"توليد داخلی برود آن گاه دست آورد درخشان اين 

 محترم ۀيری از  فرار و اعتصاب سرماينيز به خاطر جلوگ" سوسياليست ھای ملی"در اين صورت ! خواھد کرد

  !دست از غر و لند خواھند کشيد
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