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در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ای را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و از اﻫﻤﯿﺖ و وﺳﻌﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻒ“«
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب
درک ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻓﻘﺎ اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻒ“ را
ﺗﻮده اﯾﺮان« اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴﺖ.

– ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ وﯾﮋه از آن رو ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  1391ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺮوز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺎ ژرﻓﺸﯽ ﭼﺸﻢ و ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ.

اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ -ﺗﺮوﯾﺠﯽ آن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دوران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻠﻄﻪ
ی اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮا
آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ.

ﻣﯽرﺳﺪ

و

ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮای

اﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺷﻌﺎر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب
ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮم آور ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ “آزادی“ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ،
دﺳﺘﺎورد دوران اﺧﯿﺮ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﻫﻮاز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و ﺑﯿﺎن »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﻧﮓ و ﺑﻮی »اﺣﺴﺎس« ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺰﻫﺎی
ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز دارد.

– ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺮای اراﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در
ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎری روز اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮ ﺳﯿﻤﺎ دارد و ﻣﺪاﺣﺎن آن
در رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﻪ آن »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ،و
ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺎﺗﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
ﻫﻤﻪ ی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »رﻫﺒﺮ« ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

– ﻧﮕﺮاﻧﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ی ﺗﻮده ﻫﺎ.
»ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ذﻫﻦ از ﻋﯿﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺸﺪار
داده اﻧﺪ .ﻫﺸﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﺎﻧﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درک ﺷﻮد و ﻧﻪ اداﻣﻪ ی رﺧﻮت.

– ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
روﻧﺪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در ﻣﺮداب “رﻓﺮم“ﻫﺎی ﺑﯽ دورﻧﻤﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻣﯽ
اﻧﻮاع اﺷﮑﺎل »ﺗﻌﺎوﻧﯽ« و »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان« ﺳﺮوﺗﻪ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح

ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺧﻨﺜﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻧﮕﯿﺰه
ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮﻫﺎ و … روا ﻧﯿﺴﺖ.

– ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ – ب – ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻫﻤﻪ ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻘﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺷﻌﺎر
ﺳﺮاﺳﺮی و ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد .ﮐﻮرﺑﯿﻦ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺮوتﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﯽرود ﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﻧﺪرز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺿﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﯿﻘﻪ زرد ﻫﺎ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯿﻪ
»رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻘﺮرات زدای ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮده
ﻫﺎ را ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر در اﯾﺮان از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ و
ﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺳﺮاﺳﺮی و ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﯽ در دﻓﺎع از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ -ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺿﺮوری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺟﻮ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻫﺮم ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ
ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮﺳﺶ از ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﻀﻤﻮن آن ،ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ -ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﺷﮑﺎل »ﻣﺒﺎرزه ی روزﻣﺮه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،وﯾﮋﮔﯽ و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دوران اﻓﻮل دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد

ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺗﺮک ﻣﺮداب ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

