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 ران ، اقتصاد نفتیياقتصاد ا

 جواد صنم راد 
  

، در لتهای بزرگ ، به سر کردگی امریکادر تقسيم کار بين المللی که شرکتهای بزرگ جهانی و دو
  و از آن سود ميبرند، ایران چه وظيفه ای دارد و چه نقشی بازی می کند؟  جهان برقرار کرده

ن به صورت یک کشور تک محصولی صادر کننده متأسفانه، در طول قرن بيستم تا کنون، ایرا
 وابسته  صاد ایران، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسالمی،ت و اق نفت خام در جهان در آمده

ان پرداخت ميشود و از به دالرهایی است که از فروش ميليونها بشکه نفت در هر شبانه روز به دولت ایر
 درصد در آمد ارزی کشور را بوجود ميآورد و ٩٠نفت خام تا حد صادرات . صاد ميگرددباال وارد اقت

 . درصد از همين منبع تأمين ميشود٨٠مخارج دولت هم تا حد 
زندگی مردم ایران، چه از لحاظ نانی که ميخورند و چه ميليونها نفری که در دستگاههای نظامی و 

 تجارت و داللی و خرده فروشی هستند اداری و آموزشی حقوق می گيرند و چه ميليونها نفری که در کار
و یا ميليونها کارگری که در صنایع مونتاژ کار می کنند، به صادرات یک کاال یعنی نفت گره خورده 

  .است 
رو بنای سياسی این اقتصاد نفتی، حکومت دیکتاتوری، همراه با دزدی و فساد شدید در باال و از 

ت آنها که فقط یک پنجم درآمد دولت را تشکيل می دهد باالست؛ زیرا دولت ایران به مردم و ماليا
و . وابستگی ندارد بلکه به شرکتهای نفتی خارجی وابسته است که روزانه ميليونها دالر به خزانه ميریزند

این مردم هستند که برای نان و کار و درآمد خود به دولت و ریخت و پاش آن نيازمندند و نه دولت به 
  .مردم

مثآل در انقالب امریکا . ن نکته، باید توجه کنيم که دموکراسی با ماليات رابطه داردبرای توضيح ای
 که پس از جنگهای بسيار، به استقالل آن کشور از انگلستان توفيق یافت، یکی از ١٧٨٣ تا ١٧٧۵در 

بدون مشارکت، ماليات نمی  (بود یعنی no taxation without participation -شعارهای مردم 
 یعنی ما که ماليات می دهيم، خود ما باید در تصميم گيریها شرکت کنيم که چقدر ماليات ما کم و )دهيم

و دولت .  و پارلمان انگلستان بدون ما تصميم بگيرند زیاد شود و یا چگونه خرج گردد و نباید پادشاه
ز دو قرن پيش توانست انگليس هم سرانجام تسليم شد و بورژوازی ملی امریکا از آن زمان یعنی تقریبًا ا

  . رشد مستقل و دموکراسی خود را به پيش ببرد
ولی دولتهای ایران پس از انقالب مشروطيت، از رضاه شاه گرفته تا محمدرضاشاه و جمهوری  

اسالمی، وابستگی ای به مردم و ماليات آنها نداشته اند و منبع درآمد آنها شيرهای نفت و شرکتهای بزرگ 
و نه تنها بی . تند و بنابراین نسبت به مردم و رأی و خواسته آنها بی اعتنا بوده و هستندجهانخوار نفتی هس

  .اعتنا بوده اند بلکه آنها را، یعنی مردم را، سرکوب می کرده و ميکنند
  زیرا باَالئيها. دليل این سرکوب شدید و خشن، ساختار اقتصادی نفتی و وابسته به امپریاليسم است

جمعيت (رو ت کار نکرده به چنگ ميآورند و در پائين از یکطرف بيکاری شدید و فشار ميلونها دالر ث
 ناراضی است و از طرف دیگر، الاقل در بخش رقابتی، استثمار شدید و بيرحمانه وجود دارد که  )اضافه

ه اش در این اقتصادها، نرخ سود باال الزم. پدیده مشترک همه اقتصادهای سرمایه داری وابسته می باشد
یعنی با (در ایران، مشاهده ميکنيم که نرخ بهره واقعی. دستمزدهای پائين و نرخ استثمار بسيار باال ست 

و این نرخ بهره باال، پایه نرخ سود را نشان می ) ١(در بازار آزاد بسيار باالست) در نظر گرفتن تورم
خ شدید استثمار است که مثًال در بخش و نرخ سود باال، نشان دهنده نر) که باید از آن باالتر باشد(دهد 

  . هستيم  ساختمان سازی در شهرها شاهد آن
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امروزه دیگر نمی توان برای شرایطی که مردم از .(به گفته یکی از اقتصاد دانان اسالمی) ١(
بانکها یک ميليون تومان قرض می گيرند و یک ماهه مجبور هستند یک ميليون و دویست هزار تومان به 

بازگو شده از مقاله  ) ١٣٨٢\۴\۶دکتر حسن توانایان فرد ) . (س بدهند، هيچ توجيه فقهی تراشيدبانک پ
  ٢٠٠۴از سایت ملی مذهبی ماه مه ) نقد اقتصاد امروزی ایران بر اساس معيارهای اقتصادی اسالمی

  
 ها، دولت را برای حفظ وضع موجود، مجبور به سرکوب ميکند و وسایل این یفشار پائين 

کوب را هم دارد یعنی همان ميليونها دالری که هر روز از منبع درآمد نفت بدست مقامات ميرسد، سر
بخشی از آن خرج نيروهای اطالعاتی و امنيتی و سپاه و ارتش و اسلحه آنها ميشود تا مردم را در ترس و 

 مراسم با شکوه وحشت نگاهدارند و یا مجبور به فرار کنند تا دسته حاکمان به دزدی و خوشگذرانی و
ادامه بدهند و سيستم امپریاليستی همچنان به انباشت سرمایه ) حاال خواه شاهنشاهی و خواه اسالمی(

  .مشغول باشد
در ایران، دو نسل پياپی، دو انقالب بزرگ، یکی جنبش ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق، و  

 و قفسی را که تقسيم  ردند تا این تنگنا، بر پا ک١٣۵٧دیگری انقالب بزرگ ضد سلطنتی وضد امریکائی 
یعنی تک محصولی نفت در زیر بنا و حکومت دیکتاتوری و ( کار بين المللی، ما را در آن قرار داده 

متأسفانه . را بشکنند و راه پيشرفت و آزادی را به روی مردم ایران بگشایند) فساد و دزدی در روبنا
 شکست خورده و ما   و جانبازیهای دو نسل از بهترین جوانان ایران،هردو این انقالبها، با تمام فداکاریها

  .همچنان در بند این تقسيم کار بين المللی باقی مانده ایم
جنبش ملی شدن نفت با دخالت مستقيم سازمانهای جاسوسی انگليس و امریکا و خيانت در بار 

عت به زیر رهبری نيروهای پهلوی شکست خورد و انقالب ضد سطنتی هم با دخالت آمریکا به سر
اسالمی رفت، و روحانيون پس از گرفتن قدرت بر خالف شعارهایی که ميدادند، بجای شکستن قفل تقسيم 
کار بين المللی در ایران، به شکستن مخالفان آن روی آوردند بدون آنکه به نقش ایران در آن تقسيم کار 

  .دندبلکه آنرا تحکيم هم کر. بين المللی لطمه ای بزنند
اینست که امروز می بينيم، اقتصاد ایران و معشيت و زندگی مردم، همچنان وابسته به صادرات 

سرزمين بزرگ . تک محصولی نفت خام است و سيه روزی مردم هر روز ابعاد بزرگتری پيدا ميکند
خير، ایران ایران که چهل برابر سوئيس، زمين دارد، نان مردمش را نمی تواند توليد کند و در چند سال ا

و آخرین آمار، یعنی ) ٢.( ميليون تن گندم وارد ميکند٧بزرگترین وارد کننده گندم جهان شده است و سالی 
نشان ميدهد که دولت برای هر ایرانی در هر روز نزدیک نيم ) ٣( ميليون تن گندم،۵/١٠واردات ساليانه 

 محتاج به بيگانه هستند و اگر محاصره جدی کيلو گندم وارد ميکند یعنی ایرانيها برای نان شب و نان روز
 هزار تن برنج و حدود نيمی ٨٠٠ تا ۶٠٠بعالوه سالی . کشور انجام شود مردم از گرسنگی خواهند مرد

حتی خوراک حيوانات .  وارد ميشود  بسياری از مواد الزم غذایی کشور از خارج از شکر مورد نيازو
شود و هزینه آن یک ميليارد دالر در سال برآورد شده یعنی خوراک دام و طيور از خارج وارد مي

  )۴.(است
  

. همچنين ميلياردها دالر هر سال هزینه وارد کردن بنزین ميشود که یک فرآورده ساده نفتی است
 را صادر کند و شرکتهای خارجی در  یعنی ایران پس از صد سال سابقه صنعت نفت، باید فقط نفت خام

ایران، مواد . تبدیل به بنزین کنند و به قيمت چند برابر به خود ما بفروشندپاالیشگاههای خود آنرا 
 صنایع نساجی کشور،  در حقيقت،. پتروشيمی الزم برای صنایعی مثل نساجی را هم از خارج وارد ميکند

  درصد به خارج٧٠ مواد اوليه پتروشيمی مثل اکریليک به ميزان   بلکه از لحاظ  پنبه، نه تنها از لحاظ
یعنی ) ۵.( درصد است٩٠ ماشين آالت خارجی،  وابستگی صنایع نساجی از لحاظ. وابستگی دارند

 ما بقدری ضعيف و در پيوند با خارج است که ما حتی نتوانسته  )یا روابط بين الصنایع(پيچيدگی صنعتی 



 ٣

است به ) شيمییعنی پترو( ایم در این صنعت ساده نساجی که مواد اوليه آن هم بيشتر از مشتقات نفت 
 .خود کفایی نسبی برسيم

   
  
 ٨، ص ٢٠٠١ سپتامبر ١٩هر الدتریبون، ) ٢( 
 )١(بازگو شده از همان منبع زیر نویس  )٣(
 )١(از منبع گفته شده در زیرنویس ) ۴(
  
گفته مسعود لطيفی رئيس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه، امير کبير، روزنامه دنيای اقتصاد ) ۵(

 ٢٠٠۴ مه ۶، ١٣٨٣  اردیبهشت١٧
  
 کامًال وابسته به ميلياردها دالر واردات ، صنایع مونتاژی که در ایران بر پا شده و اشتغال های آن 

 یعنی  . نفت، امکان پذیر نخواهد بود  درآمد ارزی که بدون ساليانه قطعات ساخته شده خارجی است
کارخانه (نچه را که ما تراکتورسازی  آ  مثًال .صنایع ما بيشتر به تجارت نزدیک هستند تا صنعت

 ميناميم در حقيقت وارد کننده تراکتورهای خارجی است که در کارخانه گاهی فقط  )تراکتور سازی تبریز
صنعت خودروسازی نيز ارزش افزوده داخلی ناچيزی دارد و ميتوان . چرخهای آن را به بدنه آن می بندند

 ). کارخانه(نگاه کرد تا ) تجارتخانه(به آن بصورت 
بدین ترتيب، صنایعی که در ایران پدید آمده، بجای اینکه وابستگی ما را به ارز بدست آمده از 

 درآمد ارزی نفت بوده و بدون این،  صادرات نفت خام، کاهش دهد، خود یک مصرف کننده عمده
نعت پایه ما یعنی  ص با - input- output  یعنی صنایع ما بجای اینکه رابطه دادو ستد فنی. ميخوابد

  ! حاصله از آن هستند  ارز کننده  نفت برقرار کنند، بطور غير مستقيم با آن رابطه دارند یعنی خرج 
حاال در اثر باال و پائين رفتن قيمت نفت خام در بازار جهانی، اقتصاد ایران که هم از لحاظ  

 بشدت باال و پائين   آمد نفت است، وابسته به در  و هم از لحاظ اعتباری، مصرف هم از لحاظ توليد،
 بعلت باال رفتن ناگهانی قيمت نفت، اقتصاد ایران،  مثًال در پنجسال آخر دوران محمدرضاشاه، . ميشود

رشد تورمی و بادکنکی ای یافت که در باریها و اطرافيان آنها ميلياردها دالر درآمد بادآورده بدست آوردند 
االهای مصرفی وارداتی فراوانی در دسترس مردم قرار گرفت که هنوز و بدنبال ریخت و پاش از باال، ک

یادبودهای خوش آن در اذهان باقی مانده و آنهایی که ميخواهند مردم را به عقب برگردانند و از ارتجاع 
مذهبی به استبداد سلطنتی پس ببرند، این خاطره های خوش را خيلی به یاد مردم می آورند تا آنها را 

 .دفریب دهن
 مردم ایران ، که سلطه امریکا را بر منابع نفت ایران و خاورميانه به لرزه ١٣۵٧نقالب پس از ا

انقالب ایران ميتوانست با تکيه بر جوانان، زنان، . انداخت، قيمت نفت بار دیگر به باال جهش کرد
سترش  کار و فعاليت توليدی مستقل از تحميالت امپریاليستی را گ کارگران و متخصصان ایرانی، محيط

 کشورهای دیگر منطقه و تقویت سازمان  انقالب ایران ميتوانست با برقراری روابط دوستانه با. بخشد
 تسلط امپریاليسم امریکا را بر مردم ایران و سایر خلقهای این منطقه  )اوپک(کشورهای صادر کننده نفت 

  .کاهش دهد و به آزادی و پيشرفت آنها کمک کند
 سال پيش در ١۴٠٠  ف انقالب را بر گرداندن چرخهای زمان بهولی جمهوری اسالمی، هد 

بيابانهای حجاز اعالن کرد و در داخل به جان جوانان انقالبی پرشور و پيشرو و در خارج به جنگ و 
هشت سال، ایران و عراق از غرب اسلحه خریدند . ستيز با عراق و سایر کشورهای نفت خيز منطقه افتاد

کار . دیگر و منفجر کردن پاالیشگاهها و صنایع و شهرهای یکدیگر همت گذاشتندو به کشتار جوانان یک
به جائی کشيد که نفتکش های کویت مجبور به برافراشتن پرچم امریکا شدند و قوای نظامی امریکا 

 چيرگی از دست رفته خود   و امریکا  خليج فارس را پایگاه خود ساخت بدعوت خود کشورهای منطقه،
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 و ١٩٨٠در سالهای دهه ) یعنی قيمت با منظور کردن نرخ تورم دالر(قيمت واقعی نفت . را بازیافت
 برگشت و رونق اقتصادی امریکا و اروپا بقيمت سيه ١٩۶٠ و ١٩۵٠ به سطح پائين سالهای ١٩٩٠

و این هدیه ای بود که خمينی و آخوندهای ایران به . روزی مردم ایران و عراق بار دیگر برقرار شد
  .ا دادندامریک

 امریکا و غرب از ما ميخواهند که اوًال ما وابسته و مجبور به توليد و صدور نفت  به بيان ساده ،
و این همان چيزیست که . خام باشيم و ثانيًا این نفت خام را به ارزان ترین قيمت در اختيار آنها بگذاریم

 امریکایی سران جمهوری اسالمی در تمام طول جنگ ایران و عراق و پس از آن با تمام شعارهای ضد
در عمل انجام شد و جمهوری اسالمی نيز مثل شاهان دست نشانده پهلوی جریان نفت ارزان به غرب را 
نگهداری کرده و ميکند یعنی هر شبانه روز چندین ميليون بشگه نفت ایران را به خارج سرازیر گردانيده 

  . مينمایدو وابستگی ایران و تسلط امپریاليزم را نگهبانی
 بویژه امریکا، برای بردن نفت ما، سه نسل گذشته ایران را  بدین ترتيب، قدرتهای خارجی ،

ایران، در هر . مقهور و لگدمال منافع خود کرده و از آزادی سياسی و پيشرفت اقتصادی محروم کرده اند
می از خارج و از  با فشارسياسی و نظا دو جنگ جهانی اول و دوم اشغال نظامی شده و از یک طرف

 با دیکتاتوری و دزدی های ميليون و ميليارد دالری طبقه باالی وابسته به  طرف دیگر یعنی از داخل،
بيگانه، به وضعيت اقتصادی کنونی رسيده که در زمره فقيرترین کشورهای جهان درآمده و ميليونها جوان 

  .ته و آینده ای برای خود نمی بينندتحصيل کرده آن بيکار و معتاد و ميليونها آواره و فراری گش
ولی آینده چه خواهد شد و چه ميتواند بشود؟ آیا نقش نفت در آینده ایران کمرنگ تر شده و امریکا 

  و قدرت های دیگر از دخالت در سرنوشت ما دست بر خواهند داشت؟
یی ایران واقعيت های امروز و پيش بينی های عرضه و تقاضای نفت در جهان و جایگاه جغرافيا

نشان ميدهد که احتماًال زندگی دو نسل آینده ایران نيز، شاید حتی در مقياس بزرگتری، تحت تأثير جنگ 
قدرتهای بزرگ بر سر منابع نفت قرار خواهد گرفت زیرا در آینده، جنگ جهانی نفت نه تنها آرام نميشود 

 : جهانی نيز در ایران خواهد بودبلکه احتماًال بسيار شدیدتر از گذشته خواهد شد و مرکز این جنگ
اوًال تقاضای نفت در دنيا هر روز بيشتر ميشود و بخصوص در حمل و نقل زمينی و دریایی و  

کشور امریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است و به . هوایی جانشين مهمی پيدا نشده است
ال پایان گرفتن بوده و روزانه باالی  درصد نفت جهان را مصرف ميکند، منابع داخليش در ح٢۵تنهایی 

.  ميليون بشگه نفت وارد ميکند یعنی برای بيش از نيمی از مصرف خود به منابع خارجی وابسته است١٠
اروپا و ژاپن نيز تقریبًا برای تمام نفت مصرفی خود که دهها ميليون بشگه در روز است، نيازمند نفت 

اظ رشد تقاضای نفت، کشور چين است که سریعًا در حال  از لح و مهمتر از همه،. وارداتی هستند
  .صنعتی شدن است و هر روز بيشتر از روز پيش به واردات روزانه ميليونها بشگه نفت نيازمند است

ثانيًا عرضه نفت دنيا محدود و تمام شدنی است و در دو دهه اخير، جز در حوزه دریای خزر، در  
نزدیک دو سوم منابع نفت جهان در خليج  ) ۶.(ا کشف نشده استقزاقستان، منبع بزرگ دیگری در دني

 از سه  فارس و کشورهای پيرامون آن متمرکز بوده و بيشتر رشد عرضه باید از این کشورها و بویژه
تنها رقيب قابل  ) ٧.(ميگویند) مثلث سياه(کشور عربستان، عراق و ایران تأمين شود که در غرب به آن 

انهای نفتی کشورهای حوزه دریای خزر مثل قزاقستان و آذربایجان است که به تازگی توجه این حوزه، ميد
و پس از فروپاشی اتحاد شوروی مستقل گشته و شرکتهای نفتی غربی، بویژه امریکایی، همراه با هزاران 

بشگه  ميليارد ٢٠٠ تا ١١٠گفته ميشود که حوزه دریای خزر بين . سرباز و مستشار به آنها وارد شده اند
  )٨.(ذخيره نفت دارد که تا حد یک پنجم دخيره نفت جهان است

طبيعی است که در زمانی که دنيا رو به قحطی نفت ميرود، و ایران درست در ميان این دو چشمه 
قرار گرفته و خود یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز ) یعنی دریای خزر و خليج فارس(سرشار نفت 

. یکا ایران را در کانون مالحظات نظامی و سياسی و تبليغاتی خود قرار ميدهدطبيعی جهان را دارد، امر
 ندارد و تنها   رقيب بازدارنده ای در حقيقت، امپریاليسم امریکا که اینک پس از فروپاشی اتحاد شوروی،
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 خرج  )یعنی چهار برابر کل توليد ملی ایران( ميليارد دالر  ۴٠٠جهان شده و ساليانه بيش از ) ابرقدرت(
امور دفاعی می کند و بزرگترین سالحهای کشتار دسته جمعی را در انبارهای خود آماده کرده، چندین 

  ) ٩.( هجوم آورده است سال است که با پرچم مبارزه با تروریسم، با تمام قدرت خود به کشورهای نفتی
. تگی داشته باشدو ممکن است مرگ و زندگی امریکا، بعنوان یک ابرقدرت، به این جنگ نفت بس

اگر در این جنگ ببازد ، برای واردات روزانه بيش از ده ميليون بشگه نفت خود، و برای نفت الزم برای 
نيروی دریائی و هوائی و زمينی خود، به کشورهای صادر کننده نفت وابسته خواهد شد که قيمتهای خود 

اقتصاد آمریکا و دالر سقوط خواهند کرد و  دالر هر بشگه باال ببرند و در آنصورت ١٠٠را ميتوانند تا 
  از دست ميدهد و به جای خود می نشيند؛ امریکا موقعيت ابرقدرتی خود را

   
    های  رجوع کنيد به مقاله) paul krugman )۶در هرالدتریبون 

) ٧( yves cochet.١٩،ص ٢٠٠۴ ١۵و ٨اوموند، اول آوریل ) آخر الزمان نفتی(با عنوان 
  بق فرانسه مقاله وزیر سا

 .١۶ ص ٢٠٠١ اکتبر ٢٠ و هرالدتریبون ٣ ص ١٩٩٩ مارس ۶تایمز مالی ) ٨(
 دیپلمات،  لوموند) طرحهای واقعی جورج بوش در تهاجم نظامی به عراق. (

 m.t.klare(9).٢٠٠٢نوامبر
  
د  ولی اگر در این جنگ ببرد، یعنی اشغال نظامی افغانستان و عراق به ثمر برسد و امریکا بتوان 

از محاصره کامل نظامی ایران که در حال حاضر به آن دست یافته به فتح ایران برسد و پایگاههای 
 روز، روز افتتاح امپراطوری جهانی امریکا و   نظاميش را در تمام شمال و جنوب ایران بگستراند، آن

، در آسيای نيروهای نظامی آمریکا. تسلط نظامی و اقتصادی بی رقيب آن بر کره خاک خواهد بود
مرکزی، آبهای دریای خزر، و قفقاز ميتوانند چين و روسيه را کنترل کنند و رابطه روسيه با ایران را 
ببندند و آنوقت، تمام ميدانهای مهم نفت دنيا و راهها و لوله های آن، حتی آنهایی که در روسيه هستند، در 

ترین قدرت نظامی دنيا یعنی امریکا، دست شرکتهای غول پيکر امریکایی قرار خواهند گرفت و بزرگ
مهمترین کاالی استراتژیک دنيا یعنی نفت را زیر کنترل درآورده و اروپا و ژاپن و از آنها مهمتر، رقيب 
آینده امریکا، یعنی چين، برای بزرگترین نياز حياتی خود، نفت، خریدار و باج پرداز شرکتهای امریکایی 

  .در برابر امریکا قد برافرازندميشوند و هيچگاه نخواهند توانست 
البته امریکا برای رسيدن به این آرزو، آماده جنایات بسياری است ولی ضمنًا تبليغات گسترده و 

 ساعته ای ٢۴امریکا، رادیوی . همه جانبه ای روی ایرانيان و بخصوص جوانان هدف گيری کرده است
یعنی امریکا، با همين . نامگذاری کرده است) دارادیو فر(با امواج قوی برای ایران پخش ميکند که آنرا 

رفسنجانی و (و امروز ما )  مرداد و شاه٢٨کودتای (نامگذاری، ميخواهد به ما بگوید نه تنها دیروز ما 
و در . امریکائيست، بلکه فردای ما نيز از آن امریکا خواهد بود و برای فردای ما هم برنامه دارد) غيره

ی، و بيشتر از آنها، در ميان سلطنت طلبان، بسياری تسليم طلبند و راه برون داخل رژیم جمهوری اسالم
  .رفت از مشکالت اقتصادی ایران را تسليم کامل به امریکا ميدانند

ولی تسليم به امریکا یعنی قبول همان تقسيم کار بين المللی که امریکا و متحدانش بر جهان برقرار 
ما از آن زیان ميبریم، یعنی قبول همان ادامه وابستگی ایران به کرده و خودشان از آن سود ميبرند و 

در صورت قبول تسليم کامل، هر چند . صادرات نفت خام که حدود یک قرن است ما در آن درجا ميزنيم
که با سرمایه گذاری شرکتهای نفتی امریکا، توليد و درآمد نفت، قدری هم باال برود، باز نتيجه آن پر شدن 

قه حاکمه خواهد بود و اکثریت مردم همچنان در بيکاری و فقر و نااميدی دست و پا زده و جيب های طب
  .سرکوب خواهند شد

با جمعيت کم، ميتواند نفت خام بفروشد و همه چيز وارد کند، و مردم را ) کویت(درحقيقت ، اگر 
ان ایرانی در شهرها ميليونها جو.  ميليونی نميتواند چنين کند ٧٠کم و بيش راضی نگهدارد، ایران 
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یعنی . ميخواهند کار و توليد داشته باشند و باید محيط الزم برای رشد و خالقيت و صنعت فراهم شود
دولت باید بخواهد و بتواند که ایران را از بندهای تقسيم کار بين المللی تحميل شده یعنی تک محصولی 

ی یک دولت فاسد و سرکوبگر که بر اکثریت نفت آزاد کند و سياست صنعتی جامع و مستقل پيش گيرد، ول
  . و طبقه زحمتکش تکيه نداشته باشد، نه ميخواهد و نه ميتواند چنين کند مردم
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