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 از رشد اقتصاد مستقل آنها ی علت عقب مانده اند که جهان صنعتني عقب مانده بدیکشورها
 ، با در جهان غربی آن رشد اقتصاد صنعتی و بر مبنایرشد تکنولوژ.  کرده اندیريجلوگ

. شد آنها کي استراتژاستيس همراه و  عقب ماندهی در کشورهای استعمارستمياستقرار س
 را بدست گرفت و راني نفت در ای و بهره برداردي اکتشاف و تولازيامت نفت یسيشرکت انگل

٪ از سود خالص را به ١٦تنها . تمام مشتقات نفت و فروش آنرا به انحصار خود در آورد
 ی را ملغهايسينگل وسط خواست قرارداد نفت با انيرضا شاه در ا.  پرداختی مرانيدولت ا

 را یدي و مجبور شد قرارداد جددي خارج نماراني اما نتوانست شرکت نفت را  از اد،ينما
 استعمار از گرده کشور وغي ني ایتنها زمان.  منعقد کندیسي سال با شرکت انگل٦٠بمدت 

 را هايسي اعالم نمود و انگلی نفت را ملنيبرداشته شد که محمد مصدق با جسارت و اراده آهن
 . راندروني برانياز ا
 نمود که هم در دوران رضا شاه و هم در حکومت هي مسئله تکني ای رودي حال باني عدر

احداث .  جهان در دست دولت بود ی از کشورهایاري مانند بسرانيمحمدرضا شاه اقتصاد ا
  در دست دولتزي ساختمان بنادر و فرودگاهها نی راه آهن سراسردني شوسه و کشیراهها
 آن ی خصوصهي سرمارايز.  بودري  اجتناب ناپذی امریمداخله دولت در امور اقتصاد. بود

 جادي دولت مجبور بود که با انيبنابرا. شد ی بکار گرفته مینداريزمان در رشته تجارت و زم
 شيدايپ.  نداشتیگري راه دني جزء ارانيدولت ا.  ببردشي کردن کشور را پی صنعتهي پاريز

 رهي و غاتي و قند، دخانماني کارخانجات سران،ي جنب و مرکز ا- در شمالی نساجعيصنا
 داي کامل ادامه پیري گی با پاستي سني ایدر دوران سلسله پهلو.  بوداستي سنيمحصول ا

 .دي گردجادي حکومت محمدرضا شاه ای از آنجمله ذوب آهن در سالهاني سنگعي صنا.کرد
 ساله ٥٧ ی اقتصاداستي برداشت، اما سانيرا از م  هاي سلطنت پهلو١٣٥٧ بهمن ٢٢ انقالب

 زي را نی صنعتی خصوصی و شرکتهای خصوصی بانکهانکهيو مضاف بر ايافت آنها ادامه 
 .شدي بکار گرفته مراني سال در ا٥٧ بود که یاستي ادامه همان ساستي سني ا، نمودیمل

ن سوم بصورت چهار نعل  کردن اقتصاد را در جهای دولتی وجود اتحاد شورو،ني بر اعالوه
 نمونه ها  وجود دارد که هنوز ني از اگري دیاري و بسهي هند، مصر، سور- بردی مشيبه پ

 پول ی المللني که گوش بفرمان صندوق بی جهان سومی از کشورهای برخیهم به استثنا
 ني در ای رفسنجانیدولت آقا.  واگذار نکرده اندی را به بخش خصوصی دولتعيهستند صنا

 متوقف شد ی سازی روند خصوصی  و ذهنیني علي به دالیول.   برداشت بلندییها ه گامرا
 در برنامه ی سازی خصوصی کارخانه و کارگاه را برا٦٠٠٠ ستي که لزي نیو محمد خاتم

 ی اسالمی به رهبر جمهورنوبتاکنون .  سازدی را عملاستي سنيسوم گنجانده بود نتوانست ا
 ی می ملغی قانون اساس۴۴ اصل ،یسال جار وی در  ماهريهم ت است که با فرمان ددهيرس

 است که یعيطب.   قرار خواهد گرفتی بخش خصوصاري در اختی٪ مؤسسات دولت٨٠شود و 
 .ردي گیدر تضاد کامل قرار م) ره (یني اهللا خمتي آی اقتصاداستي فرمان با سنيا
صاحبان .  را داردی خصلت واسطه گری خصوصهي سرما،ی دارهي سرماستي کشوررانيا
 ی اهللا عسگر اوالدبي حبی آقای از رهبران حزب موتلفه اسالمیکي یندگي به نماهي سرمانيا

 و به بازار ردي را بگی دوبی جاراني کند که ایدولتمردان را دعوت م) رسا (یبا صدا
 راني ای و اقتصادی بخش صنعتی سازی خصوصايآ.  شودبدلواردات و صادرات منطقه م



 

 ما اتي نظرنکهي ای باشد؟  برای می داران واسطه اهي سرمای خواست های  راستا....در 
 استي سم،ي اندازی مکاي امری شدن تحت رهبری جهانیها استي به سیمستند باشد نگاه

 در  کردن اقتصادزهيبراليل. ست ای پول و بانک جهانی المللني آن صندوق بی که مجرکايامر
 گري و بعبارت دیه کردن دست دولت از امور اقتصاد کوتایعني جهان یتمام کشورها

 ادعا رانيا برالي از اقتصاد دانان لیبخش. ی به دست بخش خصوصی اقتصاد دولتیواگذار
 راني مدرايز.  را رشد دهدشور تواند اقتصاد کی نمتيري مدی کنند دولت بعلت ناتوانیم

 کوشد تا ی بودن منفعيت ذ بعلیبرعکس بخش خصوص. ستندين" نفعيذ" امر نيمؤسسات در ا
، ی نه تنها در اقتصاد دولتيی عدم کارآه،ي پای بست ای ادعا ئنيبه اقتصاد کشور رونق دهد، ا

 سطوح هيل اقتصاد در کيی کارآريعلت العلل غ.  موجود استزي نیبلکه در بخش خصوص
را درک  تي واقعني ایعسگر اوالد.  استی مشابه خارجیجامعه عدم قدرت رقابت با کاالها

 یکارخانه ها. دي منتقل نماراني را به ای خواهد بازار مکاره  دوبی جهت مني کند و بدیم
 ارزان ی محصوالت وارداتنکهي ایبرا.  از کار افتاده اندراني در ای دولتري و غی دولتینساج

 ی قدرتچيه.  گرفته شودی کنندگان داخلدي شود که بازار فروش از دست تولی باعث ممتيق
 ی ارزان به داخل کشور ممانعتی وجود ندارد که از ورود کاالهاراني ازجمله در ا،جهاندر 

 خود بر ی پاشي را از پی سود کالن هر مانعژهي بخاطر سود، بوهي سرمارايز. بعمل آورد
 هيهر جا سود کالن باشد سرما.   وطن نداردهيسرما.  رای صنعت ملیبود از جمله نادارد،يم

 . باشد، خواه تورانراني آورد، خواه ای مرونياز آنجا سر ب
 ني هدف تأم،نيبنابر ا.  کنندنيف هستند رفاه شهروندان کشور خود را تأمظ موی ملیدولتها
 اقتصاد بعنوان واسطه در خدمت شهروندان اني منيدر ا.  شهروندان استی مرفه برایزندگ

 ، رندي نگشي را در پ هدفني اگر ای اقتصاد خصوصاي و یاقتصاد دولت. ردي گیقرار م
 ی کشورهابه ی محکوم به وابستگ، را مد نظر قرار ندهندیجتماعت ا اصل عدالیبعبارت

 یري بر اقتصاد کشور و جلوگقي تواند با نظارت دقی میدولت مل.  خواهند بودیبزرگ صنعت
 آنها را در جهت درست قرار دهد  و ی و خصوصی مؤسسات دولتقي دقيیاز فساد و راهنما

 .دي در کشور بزداجي و فقر را بتدریکاري و بدي آلي اقتصاد ناعي به رشد سرقي طرنيااز 
 
  


