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ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻦ در ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ی ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ و راه ﺳﺎزی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎور ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی درﺳﺖ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮده ﻫﺎ از
زدوﺑﻨﺪﻫﺎ و راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻫﻢ دادوﺳﺘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

در ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم “راﺳﺖ”ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ واروﻧﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی “راﺳﺖ” اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ،
ﺳﺨﻦ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ“ .راﺳﺖ ﻫﺎ” ﺑﺮای
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
رﻧﺞ ﻣﺮدم و ﺧﻮدﺳﺎﻻری ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی “راﺳﺖ” در زﻣﺎن ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری رژﯾﻢ
ﺷﺎه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯽ آن ﮐﻪ از درون
ﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد “ای دزد! دزد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! ” ﺳﺮ
داده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد
و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ،ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻓﺮای آرزوﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ دو ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎری

ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭘﺨـﺶ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ از آن ﻫﻤﭽـﻮن اﻫﺮﻣـﯽ ﺑـﺮای ﻓﺸـﺎر ﺑـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از درون ﻣﺎﯾﻪ ی ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻨﻮز اﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ”راﺳﺖ” ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﭘﺲ ”ﭼﭗ”ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻮادار اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﻨﺪاﻟﻮد آن ﻫﺎ را درازﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺑﺴﺖ از ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ آﻧﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮد و ان ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻼن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

ﯾﮏ -دﯾﺪ ﮐﻼن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎﻻری ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،آزاد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﮏ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮری ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻫﻦ ﮔﺪازی در
اﯾﺮان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪ آﺳﻮان در ﻣﺼﺮ و ﺻﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎری اﺳﺖ درﺳﺖ .رژﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ وﻟﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ

ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ذوب آﻫﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺎه ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

دو -دﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ

ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ
راﻫﻬﺎی ﺗﺎزه ی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﺮای زﻫﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺬرا و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ دﻟﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺳﻮزد و ﯾﺎ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﭘﻬﻨﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﺳﻮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻫﻤﮑﺎری دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﺘﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﯿﻦ ﭘﺎی اﺳﺘﻮاری در
اﯾﺮان ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوران ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮای دﮔﺮدﯾﺴﯽ رﻓﺘﺎر رژﯾﻢﻫﺎ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
وادارد.

ﺳﻪ -دﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼن ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﻨﺪد ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ را
زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد .راه ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و ﻫﺸﯿﺎری ﺳﺎﻟﻬﺎی درازی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دادوﺳﺘﺪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎور
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ
از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ژرﻓﺶ آن
ﺑﭙﺮدازد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮده
ﻫﺎی رﻧﺠﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در درون ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی آزاد ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی آزاد ،اﻓﺴﺎرزدﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﺒﺮد
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭼﺮﮐﯿﻦ اداری ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،زﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﻬﯽ
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان
ﭼﯿﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺮد ﺷﻨﺎور ﮐﺮد
و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن را ﺑﺎ درﯾﺎی ﮐﻼن ﻧﺪﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم دادو ﺳﺘﺪ دو ﺳﻮی ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺷﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ارزش ﮔﺰاری ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ “دوﺳﺖ” ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﻧﺎروا و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﺪﻫﻨﺪ .دادوﺳﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد
ﺧﻮدﺳﺎﻻری ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻧﺎﯾﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر را دارد؟

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن داوری ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ رژﻳﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر
اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و
ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﻮدورزی ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد.

ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎره ی ﻫﻤﮑﺎری آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮب .داوری درﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از درون
ﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ دارد .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻫﻨﻮز ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ی رﯾﺰﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮﮐﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﭘﯿﺎده
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

