ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭼﯿﻦ و وﺿﻊ اﯾﺮان
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۴۱/۹۸
 ۶آﺑﺎن  ۲۸ –۱۳۹۸اﮐﺘﺒﺮ
در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﻤﻪ  ۲۸ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۸رﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺧﻄﺎی ﺑﺰرگ« آن را »در ﺣﻮزه ٔ
اﻗﺘﺼﺎد« ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز »ﺣﺬف ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ  «..را ﺑﺮای »اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر« ﺧﻄﺮﻧﺎک ارزاﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،زﯾﺮا ..
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ زا اﺳﺖ .«..
او ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﭼﯿﻦ« را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی »ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ«
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز وﻟﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن »ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﻦ را ﻧﺎﺷﯽ از »ﻗﺒﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ج ا را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺧﻄﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی« ج ا ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ی اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن و دﯾﺮﺗﺮ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺸﻦ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﺑﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﻮرد اﯾﺮان وﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ وﯾﮋه ای ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ »ﻧﭗ ﻟﻨﯿﻨﯽ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه
اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻧﺎم »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﭼﯿﻨﯽ« داده اﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻢ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻫﺪﻓﮕﯿﺮی
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺎم اول را در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ
اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻄﻪ ی ﺗﺤﺮﯾـﻢ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺑــﻪ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﺧــﺎرج ﺷــﺪه از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن داﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺧﺮوج ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن از
زﯾﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﮕﺎن و داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﯿﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮد
ﺑﺮﺧﻼف »ﻣﺪل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی« ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،ﭼﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺖ دورﻧﻤﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ رﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮏ و اﻫﺮم اﯾﺠﺎد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮم
ﺧﻠﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
دوﻟﺖ در آن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﮐﻼن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﯽ و
اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﺳﺘﺎورد دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺒﺮد ﺳﻮداﻧﺪوزاﻧﻪ اﺳﺖ

ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻣﮑﺎن ﻫﺎی
اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺧﻠﻖ
ﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺖ .رﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم و
ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﮐﻨﻮﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺪ راه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﻻﯾﯽ ،ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در
اﯾﺮان ﻓﺘﺢ و ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻗﺮار داد و آن
را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺑﺪل ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻫﺮﻣـﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﺠﻬﯿـﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺗـﻮده ﻫـﺎ را ﺑـﺮای ﮔـﺬار از
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

