برنامه ی رادیو آزادگان
ر
ستوس بینا
مصاحبه ی ویژه با دکت ر
میل کردن نفت ،کودتای سیا ،و
ّ
کاریکاتورهای ضد مصدق
تاری خ انجام مصاحبه :دسامت۲۰۱۴
تاری خ انتشار :ژوئن ۲۰۱۷

قسمت نخست:
دشـمــنان داخـلی
مبانی اقتصاد نفت ،کاریکاتورهای ّ
ضد مصدق ،و خوش رقصی نئولیبرالیسم در
جمهوری اسالمی
(افشاء غنی نژاد و ارتجاع داخلی)

میل کردن نفت :ی
مبان و مفاهیم علم اقتصاد و پاسخ به نوخاستگان بازارزده ،ین سواد
وپرمدعا در جمهوری اسالیم
الف  :فرایند تولید ،عرصه ی مبادله ،پدیده ی مالکیت و اشکال آن در سرمایه داری ،مفاهیم دولت ،رقابت در
سرمایه داری ،تراکم و تمرکز ،سرمایه نه بمعنای شئ بل رابطه ی ارگانیک در روند انباشت ،سود ،رانت
یا اجاره (تفاضلی) و انتقاد از جوجه نئولیبرال های کم سواد و پرمدعای وطنی در جناح "اصالح طلب"
جمهوری اسالمی
ب :مقوله ی انحصار و فرایند فروپاشی آن؛ از کارتل نفت تا جهانی شدن و رقابت جهانشمول آن در عرصه ی
جهان امروز؛ مفهوم ملی کردن در سرمایه داری؛ "دولتی کردن نفت" یک عبارت من-درآوردی و ابلهانه؛
دالیل ملی کردن وعدم تعارض آن با رقابت در سرمایه داری؛ عدم تعارض رانت (یا اجاره تفاضلی) نفت
با سود رقابتی و گلوبالیزاسیون نفت در جهان امروز؛ برای مثال ،ذخایر زیرزمینی نفت در حیطه ی
مالکیت جمعی در آمریکا (یعنی خداوند خصوصی سازی در جهان) توسط دولت به شرکت های

خصوصی جهت یافتن و واستخراج برای مدتی محدود اجاره داده می شود ،و این عملکرد (بجز گروه
هایی کوچک از راستگرایان افراطی وفناتیک ،نظیر "تی پارتی") بسیار عادی تلقی می شود.
:پ :کاریکاتورهای ضد مصدق و مخالفان ملی کردن نفت توسط او و ارائه کنندگان "تزهای قالیچه ای" در
جمهوری اسالمی – موسی غنی نژاد کیست و چه می گوید؟ غنی نژاد از جنبش مشروطه و هدف های
توأمان آن چه می داند؟ غنی نژاد از مبانی علم اقتصاد چه خوانده و چه می گوید؟ غنی نژاد از رقابت
وانباشت در سرمایه ذاری مدرن چه می شناسد؟ غنی نژاد از مفهوم دولت در سرمایه داری چه خوانده؟
غنی نژاد های فناتیک در جمهوری اسالمی چرا امروزه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم به میدان آمده اند؟
مصدق چه هیزم تری به پدران شاه پرست این جماعت ،و یاران کودتای بیست و هشت مرداد ،نظیر
کاشانی و بهبهانی ،فروخته بود؟ باالخره ،آیا بذل و بخشش (شاهانه) موسی غنی نژاد در رابطه با
واگذاری ذخایر زیرزمینی نفت در ایران (یعنی نه تنها دار و ندار مردم در حال حاضر بل دارایی نسل
های آینده در ایران) به اشخاص و افراد (بخش خصوصی)  -که نیز در حیطه ی حق مالکیت خصوصی
می توادد به هر فرد "سرمایه گذار" خارجی نیز واگذار شود -بجز وطن فروشی وقیحانه و ربودن مال
مردم آن هم در روز روشن معنی دیگری دارد؟ قضاوت کنید :آیا اعمال کارتل بین المللی نفت (کنسرسیوم)
در زمان گذشته به پیشنهادات این دلقک پاریس رفته و مدرک قالیچه ای اقتصاد گرفته ،با شرف تر
نیست؟
:ت :غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه ی جمهوری اسالمی :اما ،در رابطه بامقوله ی نفت ،زیان غنی
نژاد ازضرر احمدی نژاد به مراتب بیشتر است ،زیرا احمدی نژاد و اعوان و انصار او درآمد اکنون مردم
را چاپیدند ،اما غنی نژاد نه تنها به مال این نسل چشم دارد ،بل به ذخایری نیز که متعلق به نسل های بعد
می باشد.

دوم:
قسمت ّ
دشــمـنان خارجـی
ملی کردن نفت در چهارچوب جنبش مشروطه ،کارتل بین المللی نفت و بند ناف
سیاست خارجی آمریکا در دوران "جهان آمریکا" ،کودتا ،مراجعت شاه ،و
امپریالیزه کردن نفت
بخش اول – نکاتی چند در تکمیل مطالب قسمت نخست
الف :قایسه احمدی نژاد و غنی نژاد دو روی یک سکه در ویژگی بذل و بخشش نفت و چرائی این که غنی
نژاد نئولیبرال از احمدی نژاد "پادگانی" بسی خطرناک تر است.
ب :نکته ای در چپ ستیزی جمهوری اسالمی  -چرا عناصر نئولیبرال در داخل کشور در لفاف بازار و
عناصر قدیمی و طرد شده در خارج کشور در استتار "دموکراسی" و "حقوق بشر" خود را عرضه می
کنند؟ بعبارت دیگر ،دلیل عمده ی این همه پشتک و واروی به اصطالح سیاسی همانا ماسکی است عامه
پسند جهت اختفای چهره ی چپ ستیزان اولترا راست و در نهایت فاشیست.
پ :نکته ای در افشاء چپگرایان متمایل به نظر شبه تروتسکیستی (در عمل راستگرا ،رفرم اندیش و نه
چندان بی شباهت به مدل "توده ای") که از وجود طبقه "بورژوازی ملی" در ایران سخن می رانند و بدین

وسیله هم آواز با سلطنت طلبان ،عناصر مرتجع خارجی ،و دولت جمهوری اسالمی کماکان به مصدق
پرخاش می کنند.
نکته ای تکمیلی در استفاده و سوء استفاده از واژه ی "پوپولیسم" از جانب عناصر منحط نئولیبرال که :ت
واحد اندازه گیری آنان همانا اصلیت "فرد" در جامعه است .اما این فرصت طلبان بی سواد آنچه را که در
فرایند کارخانه "تواب سازی" جمهوری اسالمی از چپ نماها یاد گرفته اند – نظیر همین واژه که به مفهوم
"طبقه" استوار می باشد  -در گفت و گوهای بی پروا و بی اساس جهت تخطئه ی افراد و عناصر مترقی
بکار برده و آن را بی شرمانه و طوطی وار قرقره می کنند.
بخش دوم – ملی شدن صنعت نفت" ،الیحه ی الحاقی" و بررسی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی
الف :دف های توامان جنبش مشروطه و رابطه ی تنگاتنگ آن با ملی کردن نفت.
ب :تالش های مذبوحانه ی سلطنت طلبان و گماشتگان ایرانی تبار و عوامل سیاست جنگ طلبانه ی
اسرائیل در آمریکا و دیگر نقاط جهان ،واشاره به عملکرد ابلهانه ی عناصری که مأمور دروغ پراکنی و
انکار کودتای آمریکائی – انگلیسی  28امرداد  1332و تحریف این دوره از تاریخ ایران می باشند.
پ :خاطرات اخیر در فرایند ملی کردن ذخایر نفت در آرژانتین و اهمیت عملی و نظری آن در بررسی
نقش دولت و مفهوم اجاره تفاضلی نفت در دوران جهلنی شدن بخش نفت و فروپاشی نظام پس از جنگ
"جهانی دوم معروف به "پاکس امریکانا.
ت :نکته ای در مورد "خاطرات علم" در رابطه با کودتای  28امرداد
ث :نتیجه گیری نهائی در با رابطه ی علت – معلولی کودتا و این که "کارتل بین المللی نفت (-1972
 ")1928را باید علت اصلی آن تلقی کرد.

