وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی ﻣﻠـﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ اﻧﻘﻼب
ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺑـﻪ ٬٬ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾـﺮان و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﭗ٬
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۱) ۷۲اﺳﻔﻨﺪ (۱۳۹۷
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/8576 :

ﺳﺮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺪارک ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« و ﺷﮑﻞ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ٬٬ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﭗ ٬٬را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ
رﻫﻨﻤﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﻮﯾﺪﻧﻮ ﺑﺎزاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺮای »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺪارک ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﻠﻮب »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ او آن را
»ﻣﺎرﮐﺴﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ]در آن ﮐﺸﻮر و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن[ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
ﺗﺪارک ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ« ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﻃﺮاﺣﯽ« ﯾﮏ »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﺸﻮر اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ– ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ– ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در اﯾﺮان،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« در
ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن
ﻧﯿﺰدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺑﺎ اﺧﺒﺎر روز ) ۸اﺳﻔﻨﺪ  ۲۷ ۱۳۹۷ﻓﻮرﯾﻪ
 (۲۰۱۹ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺎرزان در اﯾﺮان ،ﺗﺒﻠﻮر
ﻧﯿﺎز روز ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در روﻧﺪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ی روز ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی ﻓﮑﺮی در ﻧﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی آن ﻫﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺤﺚﻫﺎ درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در
رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﺪاﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﯿﺎن ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ– اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻧﺒﺮد روزﺷﺎن اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ
از درون ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ی ﺧﻮد ،ﻓﺮاروﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ی ﻃﺮح »ﻣﻨﺸﻮر آزادی« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
آﻣﺎج ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ی
آن ارﺗﻘﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ،زﻧﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ای را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ازﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،
ﺷﺮﮐﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل
اﺟﺮای آن و اﻣﺜﺎل آن .ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻮل ﺳﺨﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ،

۱ـ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺰرگ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )دوﻟﺘﯽ( -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد ،ﻣﺲ و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 –۲ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﻮاع
ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ،ﭘﻠﺮﻫﺎی ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ وﻏﯿﺮه،
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻻاﻗﻞ  ۵۱درﺻﺪ اﺳﺖ.
 –۳ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﮐﻮﭼﮏ را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 –۴ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ .وﺳﻌﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ
)اﺳﺘﺎد رﻫﻨﻤﺎ آن را »در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار
آﻧﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ای را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻋﻤﺪه را در وﺿﻊ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺷﮑﺎل
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮدال و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و اﻣﺜﺎل آن در

اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎﯾﻦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و در ﻫﻤﻪ ی رﺷﺘﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﮐﻠﯿﺖ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺮ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﮑﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
)دوﻟﺘﯽ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻮای
ﺗﻤﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﺛﺮوتﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ،
ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر و ﮐﻤﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﯽ
از ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺑﺨﺶ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ درﺑﺎره ی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری« در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻤﺪه اﺳﺖ و ﭼﮑﯿﺪه ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺎره ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان.
رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ »ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ« را
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ« در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ و ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ» .وام ،ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ« ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه »ﻣﺤﺘﻮا ،آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ« در »ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ِ«
ﻋﻤﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ی اﺳﺘﺎد رﻫﻨﻤﺎ »ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻮان ﻣﻠﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی در
ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ« در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﻧﮑﺘﻪای ﻓﺮاخ را در ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
درﺑﺎره ی ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ
اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﻮدﺑﺮ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
از اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺎم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج و
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﺷﺖ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ،رﻓﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺪف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
ﮔﺬار.
»ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ]در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن[ ،وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ]در اﯾﺮان[ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
و ﻋﺎری از ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ِ اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ
رﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ و او ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی آن را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ.
اول– ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺪارک ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«؛
دوم– ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ؛
ﺳﻮم– راﺑﻄﻪ ی »ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص« ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار
ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ.
اول– اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوط اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات “ﭼﭗ رواﻧﻪ ی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ“ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﺎ ﮔﺬار
از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ،اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی رﺷﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﺮوط ﻗﺮار داد.
ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ٬٬آن ٬٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد اوﺳﺖ اراﯾﻪ داد و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ .اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻮاﺿﻊ
ﻃﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از

اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه ﮐﻪ ﭼﭗ رو ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺤﺚ را از ﺑﺤﺚ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎل داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔﺮدم.
ﺳﺮﺷﺖِ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار«
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﺷﺖِ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار« ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
دارای ﺑﺮداﺷﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎﻓﯽ اﺳﺖ» .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺪارک
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ– ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯿﺴﺘﯿﮏ– ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی ﺳﺮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺤﺒﺖ از ٬٬داﯾﺮه ی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ٬٬ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺤﺒﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن اﺷﺎره دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ دارای
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ٬٬ .ﻣﺪل ﺷﻮروی ٬٬را او ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻃﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ از »اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ« ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
راﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎره ی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
اﮐﻨﻮن اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺰا درﺑﺎره ی ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪل ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ در ﻋﻤﻖ .و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در دوران اﺧﯿﺮ ،ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮازﻣﻨﺪی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،آن را
٬٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻨﯽ ٬٬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار،
ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ
از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و آزادی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ.

ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ
ی ﮔﺬار.

در ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺘﺤﺪی ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﭘﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ

در ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻈﺮی– ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮشِ
ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه را ﻣﯿﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی–
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎی را در
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ را.
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارای
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ .در آن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺷﮑﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﺑﺮای وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ–
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺺ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی–
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ– زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﻏﯿﺮه در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺧﺮوج از
ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺣﺎﮐﻢ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﺸﻮر) .ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﻪ آﻧﻨﮑﻮف  ۲۸دﺳﺎﻣﺒﺮ (۱۸۶۴

ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ دو ﺑﺮداﺷﺖ را از ٬٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ– ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ٬٬
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﯾﮑﯽ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ در آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮی ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ– اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎره ی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﯿﺪل
ﮐﺎﺳﺘﺮو اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﺎ »ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن« ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد و در ﻧﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ راﯾﮕﺎن را در ﺷﺮاﯾﻂ
آن روز در ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮ در روزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪه

٬٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬٬ﻓﺮاروﯾﺪن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
ﭘﯿﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺮوزی »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت
در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﭗ
روی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﻀﻤﻮن و ﺳﺮﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
دوم ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا دارای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ آن را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن »ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻣﺤﺘﻮای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﮔﺬار از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال در ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دوم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزهای ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ی ﭘﯿﮕﯿﺮِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ روﯾﺪ.
ﮔﺬار از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ– اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎره ای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی و دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮده ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺑﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ و رﺷﺪ و ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
در آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ »ﭘﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« ﺑﻮدن )اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی( زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش »ﺷﺴﺘﺎ« ،ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻦ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺰﺋﯽ
از ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار
ﺳﻮدورزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آن و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ،ﺳﺮﺷﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

داراﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار از وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ی
ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری.
اﯾﻦ »ﮔﺬار« ،ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ً ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻐﺰ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﭘﺎﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻫﺮم ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺬار ﻋﯿﻨﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺒﺮ روز زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .اﻧﺪﯾﺸﻪ ی درک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد« )ﻣﺎرﮐﺲ(.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد درﺳﺖ اﺳﺘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺘﻘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﯽواﺳﻄﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ )ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن( ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
روﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی »ﮔﺬار« را در ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آن درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ
آنﻫﺎﯾﯽ آن را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از اﯾﻦ رو ،ﺗﺪاوم ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ،ﻧﺸﺎن ﺗﺪاوم ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،در ﮐﻮﺑﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در وﯾﺘﻨﺎم و ،..ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮش ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .آن را ﻣﯽﺗﻮان ٬٬ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬٬ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد :ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮش ﻣﯿﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ ی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
و ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮده را در روﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم را
در ﻓﺮازﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﺳﺘﺎد رﻫﻨﻤﺎ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ای
را در رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ– ﻣﺪﻧﯿﺘﯽ ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
اﻧﺘﻘﺎد رﻓﯿﻖ رﻫﻨﻤﺎ را ﺑﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی دﮔﻢ« ﻧﯿﺰ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.

دوم– ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای »ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد.
ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺣﺰب ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن در
ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط و ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪ ی واﺣﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ از »ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای درک ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ راﻫﻨﻤﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در آن از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺎن داده نﺷﺪه اﺳﺖ،
دارای ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻫﻮی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو وﺿﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای درک
ﻣﻀﻤﻮن و ﺳﺮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراﺳﺖ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ارﮔﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻄﺢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ از ﮐﺎر در ﻣﯽ آﯾﺪ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره ی ﺳﺮﺷﺖ و ﻣﻀﻤﻮن دوران ﮔﺬار
از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوران ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دوراﻧﯽ درک ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در آن ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎی آن ﺑﻪ وﺣﺪﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب
ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ) .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ(.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،اﮔﺮ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد،
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ »ﭘﺎﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« )اﺣﺴﺎن
ﻃﺒﺮی( ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ،ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ– ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻌﻤﯿﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ،ﺟﺰ
»ﭘﺎﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« ﺷﺪن اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﯾﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و
ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺪارک ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ را
در اﻧﻘﻼب ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﯿﺶ رو اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد) .رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن آن
را اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﻫﻮﯾﺖ ﭼﭗ« در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ(.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ– ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎزل و ﺳﻪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﻓﻘﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺧﻮد ﮔﺬار از اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ– اﺳﻼﻣﯽ را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ
ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺟﺒﻬﻪ ی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را
از ﭼﭗ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن!
اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ:
ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﻮک
ﭘﯿﮑﺎن ﻧﺒﺮدﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم– راﺑﻄﻪ ی »ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص« ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را اﻣﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ،ﺧﺎص
و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر راﺑﯽ واﺳﻄﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ آن وﻗﺖ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی اﻣﺮوز ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﺑﺪی ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻋﺪول ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻈﺎره ﮔﺮاﻧﻪ ی ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ– ﻣﺎدی را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ– اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺰﻫﺎی ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺮود اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺑﺮش ﻣﯿﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ در ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی–
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ– دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای ﺑﻨﺪ زدن ﺑﻪ »ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را در
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل اﺑﺰار اﯾﺠﺎد »ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﺮط ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮی آن در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻨﺪ زدن ﺑﻪ
»ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ی
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد و اﺑﺪی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮔﺬار دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ را ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﻠﻮب ﻧﻈﺎره ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺟﻨﺒﻪ
اﺣﺴﺎﺳﯽ– ﻋﺎﻃﻔﯽ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ را در اﯾﺮان ﻧﻔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را از ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ آن
ﺗﻬﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ را از ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و آن را
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺪل ﺳﺎزد .اﯾﻦ

٬٬ﺧﻮاﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎرﮐﺲ ٬٬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺎن »ﻣﺎرﮐﺴﯽ« ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ– اﻧﮕﻠﺲ– ﻟﻨﯿﻦ و
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

