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ملی سازی نی، بل خصوصی  ،تھاجمی رسانھ یی براه افتیده بود کھ بھترین نسخھ انکشاف و راه حل اقتصادی بحران رزارکا
 .فاجعھ اقتصادی ترجمھ شده بودملی سازی بھ مثابھ یک اشتباه و یک . سازی صنعت، زراعت، سرمایھ مالی و اقتصاد است

آب و برق پاکستان،  انکشاف، وزارت ).شرکت ھوانوردی ملکی پاکستان، م(فساد در پی آی ای موجودیت انکشاف و  رکود

، ھمھ بھ عنوان پیامد ھای ملی ساختن و مالکیت دولتی ارزیابی گردیده ذوب آھن و سایر موسسات دولتیصنایع دستگاه خط آھن، 

ی کھ جامعھ را رھبری میکنند، راه برون رفت از اینھمھ مشکالت اقتصادی تنھا متعددبرای تحلیلگران و سیاستمداران  .بود

متخصصین وابستھ بھ میانھ روی مبتنی بر خیره سری و  اظھارات خشن و پوچ این نوع .این موسسات است» خصوصی سازی«

کورکورانھ و میمون وار تقلید اقتصاد دانان سرمایھ داری غربی را مینمایند کھ این اخیرالذکر اقتصاد نخبھ گان است کھ 

  .سوق داده اند ،داریم ما تا حال بیادکھ ی را بھ عمیق ترین رکود خودسرمایھ داری پیشرفتھ کشورھای 

ر اروپا، آمریکا، جاپان قت اینست کھ انکشاف اقتصادی دحقی

سرمایھ داری در دوران بعد از سایر کشورھای پیشرفتھ  و

مھم اقتصادی، کھ ی ممکن بود کھ عرصھ ھای بھ سببجنگ 

دولتی  برای آنھا امتیازات اجتماعی و ثبات را میسر ساختند،

رایی اما گذشتھ اقتصادی پاکستان با این روش پول گ .بودند

تحت رژیم  ١٩۶٠در سالھای . اقتصاد در تناقض قرار دارد

ایوب گسترش قابل توجھی در صنعت و زیرساخت ھا روی 

امروزی دکترین  بر سیاست اقتصادی تاکید اصلیداد و 

برخالف این  .اقتصاد بازار آزاد و فروپاشی استوار نبود

توسعھ اقتصاد  رشد مقیاس وسیع، دراقتصاد کینزی بود کھ 

یھ داری غربی در آن زمان بود، اثرات رونق سرما جھش اقتصادی ازی فرع دستاوردبھ ھر حال این  .یابنده را بھ جلو میکشید

دولت صنایع و بند ھا و پروژه ھای زیربنایی دیگری مانند شرکت . کردمی رشدعمدتا از راه مداخلھ دولت بود کھ اقتصاد  یعنی

بھ ھمین ترتیب، اصالحات ارضی تطبیق  .چارچوب نھاد ھای دولتی راه اندازی میکرد را در) PIDC(توسعھ صنایع پاکستان 

اما این مدل نتوانست رشد اجتماعی ھمآھنگی را . تقاضا اتخاذ مینمود ارتقایسیاست ھای را در عرصھ گسترش و  گردید و دولت

  .را بھ حالت انفجاری سوق داد ١٩۶٨ - ۶٩ خیزش انقالبی سالھای ه،تضادھا در جامعھ گردید یدشدتباعث  وبوجود بیاورد 

ر قیام مردمی، برخی از زیر فشاحزب مردم پاکستان  حکومتبا وجود شکست در جنگ، تجزیھ کشور و تخریب گسترده، 

د و اصالحات شملی اعالم  ایع،اعظمی از سرمایھ داخلی و صن بخش .رادیکال ترین اصالحات در تاریخ کشور را انجام داد

 .رفتن ناز بیاقتصاد مختلط " تخیلی" با آن ھم دولت سرمایھ داری و نظام تحت دکترین . ه یی تطبیق گردیدارضی گسترد

  .پایمال شدند ،ھمسو بود زمیندارھا، سرمایھ دارھا و انحصارات امپریالیستی با کھ بوروکراسی از جانباصالحات مذکور 



این ملی سازی ھا در حقیقت  .ن اصالحات استسرمایھ داری در تطبیق آوانی نظام بیانگر نات ،بھ شکست این تدابیر انتھای

خود این . کشاندن این صنایع بھ بوروکراسی بود و کارگران را در موقف اداره، کنترول و دستیابی بھ مالکیت اجتماعی قرار نداد

کم را مورد حملھ قرار دھد، بدون آنکھ طبقات حای از ھا بخش تنھا نوعی از استقرار سرمایھ داری دولتی بود کھ سعی ورزید تا

و  بھ مجردی کھ این نخبگان از زیر ضربات اولی رھایی یافتند، پرداختند بھ ایجاد انفالسیون. نظام آنھا را در کل نابود کند

جنرال ھای  در تبانی با امپریالیست ھا و .گردیدمنجر شدیدی اجتماعی و اقتصادی  یثبات بیبروز  سبوتاژ اقتصاد کھ این امر بھ

سلب  خصوص در آتش انتقام از آن ضرباتش دررا سرنگون کردند و بوتو را ) PPP(نظامی، آنھا حکومت حزب مردم پاکستان 

  .بھ قتل رسانیدنددر پایھ یی دار  از ایشان، مالکیت

کینزی در سطح جھان بھ ، اقتصاد از جنگ در نیمھ یی دھھ ھفتاد پسو اولین رکود بزرگ  در سالھای ھشتاد، پس از شوک نفتی

واژه یی کھ از نام رونالد ریگن رییس جمھور سابق (زیر نام ریگنومیک  اقتصاد بھم ریزیسرود جدید  گردید و شکست روبرو

در حقیقت این ھمان سرمایھ  .نواختھ شد .)صدر اعظم سابق بریتانیا، م(و تاچریزم .) اقتصاد ترکیب شده است، مکلمھ آمریکا و 

کاریکاتور بوروکراتیک سوسیالیزم در اتحاد شوروی و انحطاط فروپاشی . بود ١٨۶٠ایان سابق در سالھای داری پول گر

  .تھاجم را تشکیل میدھندماقتصاد لیبرالی نو  جایگزینیبوروکراسی چین بھ نظام سرمایھ داری، انگیزه ھای 

میلیونی ستان را بھ یک فاجعھ برای توده ھای بھ ھر حال، این سیاست ھا، کشورھای مستعمره سابق از چیلی گرفتھ تا پاک

دیکتاتوری وحشیانھ اما محافظھ کار ضیا نگران بود و با احتیاط از اجرای برنامھ خصوصی سازی در  .زحمتکش مبدل نمودند

 دایشپیاما با  .مقیاس بزرگ روی ھمرفتھ از واکنش گسترده کارگران ھراس داشت کھ میتوانست رژیم استبداد را سرنگون کند

تاچریزم بھ یک مدل رھبری کننده . حکومت ھای دموکراتیک بی نظیر بوتو و نواز شریف، روند خصوصی سازی تشدید گردید

پایان «کرختی در جنبش و خیانت ایدیولوژیک رھبران سیاسی چپ و اتحادیھ ھای کارگری کھ بھ نظریھ رویکرد با . مبدل گشت

اثرات تباه کن آن باالی کارگران و توده ھای فقیر نادیده گرفتھ  .تامین گردید طبقھ حاکمع فوکویاما سر تسلیم نھادند، مناف» تاریخ

  .در حال حاضر، تقریبا تمام رھبران سیاسی نھضت ھای عمده پاکستان در لیست دکترین اقتصاد فروپاشیده شامل اند .شد

نشریھ  .استمالک بر توده ھای زیر ستم اند، نمونھ ھای متعددی وجود دارد کھ نشان دھنده اثرات مترقی کنونیحتا در شرایط 

جنوری امسال خویش راجع بھ وضع در بولیویا چنین  ١٩اکونومیست، این سرسخت ترین مدافع خصوصی سازی، در شماره 

رین بخش اقتصاد کشور را بھ مالکیت دولت مبدل ، بیشترسیدمورالس پس از آنکھ بھ کرسی ریاست جمھوری  وایو«: نوشت

مخابرات، بخش اعظم تولید نیروی برق، معدن . در اولین سال ماموریت خویش، او صنایع نفتی را ملی اعالم کرد. نموده است

، دسمبر آقای مورالس دو موسسھ تامین انرژی برق کھ در مالکیت ایبردروال ٢٩در . ھای جست و قلعی ھمچنان ملی شدند

نظر بھ محاسبھ بانک جھانی، بولیویا از کشور پیرو کھ ھمسایھ ثروتمند ترش ...  را استمالک نمودقرار داشتند شرکت اسپانیایی، 

مبلغ متوسط درآمد بھ حساب دالر بھ بیشتر از دو چند ارتقا یافتھ ... است، در دسترسی و تامین آب صحی آشامیدنی پیشی گرفت 

 حفظ روند  اما برای »...آنرا دریافتھ تا توزیع انرژی برق را مانند شبکھ آب رسانی گسترش دھد  اکنون دولت مجال... است 

رصھ تمام ع در راه ناھموار و سخت گذار ملی سازیمورالس باید  وکاھش فقر و تنگ دستی و دسترسی بھ امکانات اساسی، ایو

گردد و انقالب سوسیالیستی برای رستگاری توده ھا در بولیویا سرمایھ داری باید سرنگون  .اھمیت اقتصاد بھ پیش برود ھای پر

  .بھ انجام برسد

با وضعیت اقتصادی فاجعھ بار کنونی پاکستان، روند خصوصی سازی تنھا میتواند بھ بد تر شدن اوضاع اسفبار توده ھای 

اینست کھ منافع طبقاتی آشتی ناپذیر اند و  نظام اقتصادی سرمایھ داری میتوانیم بیاموزیمآنچھ ما از تاریخ  .زحمتکش منتھی گردد

برای طبقات حاکم و کارفرمایان امپریالیستی شان پیشبرد سیاست ھای خصوصی سازی و تشدید  .باھم در تضاد قرار دارند

محرومیت از بھداشت و تداوی،  در حکمبرای توده ھای کارگر این  .استثمار برای حفظ امتیازات و سود بیشتر آنھا الزمی است

تمام در ملی سازی ھای نیمھ اما  .آنھاستزنده گی صحی، انرژی برق و سایر نیازھای اساسی  آشامیدنی آموزش و تحصیل، آب



 مندنیاز ،سیاست ھای رستگاری مردم .چارچوب نظام سرمایھ بیھوده بوده و بھ بحران ھای فاجعھ برانگیز اقتصادی می انجامد

این مامول تنھا از طریق ایجاد و استقرار یک اقتصاد برنامھ ریزی شده اقتصادی میسر  .است بانکھا، صنعت و زراعتاستمالک 

، یعنی جایی کھ تولید، ثروت و منابع نھ برای سودجویی، بل برای تامین نیازمندی ھای بشر و برای پایان دادن بھ میگردد

 .محرومیت انجام شود
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