ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ در ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻔﺖ ﺗﻮدهای ﻫﺎ
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۱۶) ۷۷ :آﺑﺎن (۱٣۹۷
ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ
در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﺗﻮدهای ﻫﺎ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ ِ “ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان –
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ“ در ﺷﻤﺎره ی اﺧﯿﺮ ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ ) 11آﺑﺎن  (1397ﮐﻪ
رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ش .ﻣﺎﻫﻮر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺑﻪ روز
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در
ﺳﺎل  1391ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭘﯿﺶ رو .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات و اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻄﻮر زﯾﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮر از اﯾﻦ رﻓﯿﻖ و رﻓﻘﺎی ذی ﺻﻼح دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ – ب – ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺰودی ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ی رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻫﻮر در دو ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎزده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﺮدود و »ﺗﻌﺎرض ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرده ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺿﺮورت »ﻋﺒﻮر از ﻣﺮزﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را در ﺳﺎل  1391ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری .ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮدهای ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و
درک ﺿﺮورت ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ژرﻓﺶ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و روز در اﯾﺮان و ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن وﻇﺎﯾﻒ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  ..از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺤﺖِ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ در ﺳﻤﺖ “راﺳﺖ“ و “ﭼﭗ“
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﺪل ﮔﺸﺘﻪ و
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻧﮕﺎر اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻣﺴﺎﻟﻪ »ارﺿﯽ« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد .در زﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ ﺑﻮدن آن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ
در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﯾﺎزده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ی دوﻟﺖ رﻓﺎه ﮐﯿﻨﺰی و اﻧﻮاع آن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﻫﻔﺪه ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن »راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری« ﻧﻔﯽ ﻃﺮح و
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﺪﻻل ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻔﯽ »راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری« ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ
آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  14ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان آﯾﺎ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺰب

ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻤﺎن “راه رﺷﺪ ﻋﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری“ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻈﺮات
ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رﺷﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎره وﺟﻮد اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮔﺬار ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺪون
ﮔﺬراﻧﺪن رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺰی ﮐﻪ درﺳﺘﯽ آن در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﻪ ی ﭘﺎﻧﺰده و در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺰﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ]راه
رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری[  ..وﺟﻮد اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی  «..اﺳﺖ .و در
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ای ] ..و
ﺑﺮای[ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﺑﺎ ،ﭼﯿﻦ و ] ..ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی[ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ .. ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪی دارد«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن »راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری«
در اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺳﺎل  (1397در اﯾﺮان و اﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و
ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ -اﻧﻘﻼﺑﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً از »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻔﯽ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺳﻠﻮب اﺛﺒﺎت ﺑﺮای ﺿﺮورت
ﻧﻔﯽ ﺗﺰ »راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری« ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯿﻨﺰی و دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻧﻔﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ “راﺳﺖ“ و “ﭼﭗ“ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ دوری از اﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻬﻞﺗﮑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺮﺷﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮی
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﺳﻠﻮب اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ-
اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺰﻫﺎی ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ-
ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺟﺎری در اﯾﺮان در آن و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻫﺎی آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﺮار دارد .در ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺰاع ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ .ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارﺗﻘﺎ ﻧﻤﯽ

ﯾﺎﺑﺪ) .ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی »ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر و وﺣﺸﺖ زا«
در ﺗﻮدهای ﻫﺎ(
دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ی “ﺟﻬﺎن ﺳﻮم“ اﺷﺎراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎ را ﻧﺰد رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻫﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا«ی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ و ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻬﻦ .اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن
اﺳﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ای ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای درک ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ و ﯾﺎ ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎره ی آن
ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ .ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از درون و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺰﻫﺎی ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎرﮐﺲ -اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻢ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد
ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺗﻮدهای ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای

ﯾﺎﻓﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻘﻄﻪ ی ﮔﺮﻫﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ـﻮان در
ـﺎﻫﺮ آن را ﻣﯽﺗـ
ـﻪ ﯾﺘﻈـ
ـﻪ ﻗﻠـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـ
ـﺖ“ ارزﯾـ
“ﺣﻘﯿﻘـ
ﻧﺒﺮدﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻮد و ﺳﻄﺢ ژرﻓﺎی ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ
و روز در ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ آن در اﯾﺮان ﻫﻢ اﻣﺮوز در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزات زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری ِ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ آوری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺮده رﯾﺰ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻈﺮ “ﭼﭗ“ و “راﺳﺖ“
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮای
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن درﮔﯿﺮ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﭘﯿﺶ رو ،ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان .ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در »ﻧﺒﺮد در ﺳﻨﮕﺮ« )ﮔﺮاﻣﺸﯽ(.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺿﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻫﺴﺘﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن در اﯾﺮان.
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ آوری ﺧﺮده رﯾﺰﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻨﺪﻫﺎی  32 ،17 ،12و  33و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  57ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
اﯾﺮان ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺶ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻞ آن ﯾﮑﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،وﻇﯿﻔﻪ ی
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ و ﭘﺮﻣﺪﻋﺎی ﺗﺪارک ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در اﯾﺮان دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ» :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺖ )ص
 .(18ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ،
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺿﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻫﺴﺘﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن در اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارد .آﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ؟
در ﺑﻨﺪ » 12ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ آن«
ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﻨﺪ » 17ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ در »ﺗﺠﺮﺑﻪ
دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﺸﻮر« ﻃﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ  «..ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺰد
زﻧﺎن روﺳﺘﺎ» :ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ  ..ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﻘﺎء ذﻫﻨﯿﺖ زﻧﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد«.
در ﺑﻨﺪ » ،32ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن« ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﻣﺘﻔﺎوت را
در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺎورزی و دﯾﮕﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی دﻫﻘﺎﻧﺎن را .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
»از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ وام
ﻫﺎی درازﻣﺪت ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺑﺬر ،ﮐﻮد ،ﺳﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ]از ﯾﮏ
ﺳﻮ[ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و
ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن« ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﭘﯿﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

آﯾﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ارﺿﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آن دل
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی در ﻫﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺿﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن دﻫﻘﺎﻧﺎن در »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ!
آﯾﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن« در ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ )ﻣﺎرﮐﺲ( ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ارﺿﯽ در اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺮده رﯾﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ راه
ﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﻫﺪف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در آن
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻـﻮرﺗﯽ ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ از ﻃﺰﯾـﻖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﺎ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﻗﻄﻊ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ای ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﭙﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )دوﻟﺘﯽ(
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺎر اﯾﺮانِ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﺿﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .راه
ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺮد اﺳﺘﻘﻼل
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ

ی ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺣﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
روﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی دﻫﻘﺎﻧﺎن
از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﻣﯿﺎن
دﻫﻘﺎﻧﺎن درک ﺷﻮد .راه ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای آن وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮ) (34در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻣﺪاری و زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎ و
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺿﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ – ب – ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻮدهای ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ رﻓﯿﻖ
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻫﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﻫﺎ
ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ی ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن )اوﺗﺴﺖ( در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮ روز
ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ از »ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا« در ﺟﻬﺎن .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﺿﺮورت ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه در اﯾﺮان ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺘﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮد اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ

دﻟﯿﻞ

ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﻨﺪﯾﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺧﻄﺮی
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺳﺘﯽ و
ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای

اﻣﮑﺎن

اﺗﺨﺎذ

راه

رﺷﺪ

داری در اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد
واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﻌﺎر »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ
ﻟﻤﺲ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی در

ﻣﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﻣﺤﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺿﺮورت ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ – ب – ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ذﮐﺮ ﺷﺪه در اوﺗﺴﺖ )دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (2018ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻣﻮازﻧﻪ
ی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در دوران ﻫﺎﯾﺘﮏ“ ،ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ »ﺳﭙﺮی ﺷﺪن« ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ »ﺑﯽ دﻓﺎع ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺸﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨـﺪ« ،ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﻣﮑـﺎن ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﮔـﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد» ،اﮐﻨﻮن وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﯽ ،آﭘﻞ ﻏﻮل آﺳﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم در ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ  50درﺻﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ
 45درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﺸﺘﯽ و  50درﺻﺪ آﻫﻦ را در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺟﻬﺎن آﻣﺎزون ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
)دوروﻧﻪ( ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ در ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮر اول را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻨﯽ «2025اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺣﺮاز ﺟﺎﯾﮕﺎه اول در ﺟﻬﺎن در ده رﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻫﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻏﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن
در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺘﮏ اﺳﺖ» .راه ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ«
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ را ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻤﺎم

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  90ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺗﻮ
ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪه
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﺗﻤﯽ اول
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ
روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮﺑﺎد داده اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ دﻓﺎﻋﯽ روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺷﮏ د اف 41 -ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺎخ
 25) 25ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت( و ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺪرن ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ زﻣﺮه در
ﺻﺤﻨﻪ ی ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﮐﺮوﺋﺰ
ﻣﯿﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﺷﮏ دﻓﺎﻋﯽ اس اس  400ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺮﮐﻮب
اﺗﻤﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در آن اﺷﺎره ﺷﺪ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭘﯿﺮوزی ﺿﺪاﻧﻘﻼب در اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ در ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮدا دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزش از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻋﺰاﯾﻢ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺒﺮد
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و رزﻣﺠﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا را ﺳﺎزﻣﺎن داد.

