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جا كه  پردازد. از آن مي ريزي در اتحاد شوروي  اينترنتي ترجمه شده، به بحث و بررسيِ نظامِ برنامه يكه از وبالگ حاضريادداشت : مقدمه مترجم
 ،سه مقاله يا دو كتاب و دو يا ي در اتحاد شوروي منابعِ محدودي به زبان فارسي وجود دارد كه از يكا ريزي شهري و منطقه برنامه ي هپيرامون نحو

مفيد و خواندني يافتم.  ،اش هم مشخص نيست كه نويسنده را پست وبالگيدو اين  ي رود، ترجمه ميآن هم به شكلي نه چندان مناسب، فراتر ن
  ترجمه كنم. اين حوزهتري را در  نزديك مقاالت تحليلي و مبسوط  اي انم در آيندهاميدوارم بتو

 
  شوروي ي هاولي ي دوره ي بخش يكم: تجربه

 يبزرگبسيار  ي هوظيف ،باشد ها ايدهاين  بازتاب شهري كه يبود، ايجاد نظام ي كه خود را وقف اجرايِ اصول ماركسيستي كردها با ظهور جامعه
 روشن اندكي نمودهايره ،ندشد مي ريزي شهري استفاده  برنامههاي  انگارهاز يافتن  ها براي آگاهي ماركسيستي كه از آن هاي نوشته. شد تلقي مي
 چند گيريِ و شكلتفسيرها ي از ا به تنوع گسترده اين امر ؛را ساخت شهرِ سوسياليستي الگويِچگونه بايد كه  گذاشت  زمينه در اختيار ميدر اين 
ريزي  برنامهو اساسِ كه همگي در پايه  انجاميدندنظراتي به طرح  اتحاد شوروي ي هاي اوليه انجاميد. اين مباحثات در سال فكريِ رقيب مكتبِ

   به كار بسته شدند. كشورهاساير  سوسياليستي تلفيق و در
پساانقالبي، پذيرشِ  ي ويژگيِ اين دوره اوليه .بودايجاد كرده ويژه سپهر شهري  هاي جامعه و به حوزه ي همه را دردگرگوني بزرگي انقالب 

ي از . شرايط زندگيِ بسياردريزي شهر سوسياليستي بو طرحِ برنامه تدوينبراي مختلف جامعه عناصر وگو بين  گفتبه  و تشويقفوتوريسمِ روسي 
  داشت.بسياري از اصالحات  برد پيشو دولت به لحاظ مالي ضعيف بود و توان كمي براي ناپذير  تحمل طوالني درپي و هاي پي مردم پس از جنگ

شرايط  بر را تاثيرگذاريِ آن ي مپراتوري روسيه و نحوهريزي در ا برنامه ي حكومت، ضروري است تاريخچهدشوار موقعيت براي فهم بهتر
را  سرزمين وسيعيداري  پاسروسيه جا كه  از آننيروهاي نظامي متمركز بود؛ بر  ريزي در امپراتوري روسيه اساساً سنت برنامه .بررسي كنيمانقالب 
. مصالح ساختماني نامرغوب كرد ميصرف  امپراتوري ي ههاي دورافتاد ش در بخشيها از پادگان حفاظت برايمنابع خود را  همواره داشت،برعهده 

زيستي در  نامساعد ريزي شهري وضعيت برنامه برابر دردهي به منافعِ سلطنتي  رفته، الويت هم وجود نداشت و روي ونقل و فناوري حمل ندبود
  .داد مي شهرها را توضيح 

، ها زيست، زاغه ريزي، صنايعِ خطرناك براي محيط هايِ برنامه الويت شدنِ گرفته ميراث ناديدهبا در روسيه پساانقالبي، دولت مجبور بود 
شد،  مي يافت در شهرهاي روسيه  كه بسياري از شرايط شهري وپنجه نرم كند. رفاهي و فضاي باز دست  هايِ پرجمعيت و نبود امكانات گاه تسكون

اقدامات نخستين  . يكي ازدهد توضيح مي در روسيهرا روزيِ انقالب و پيبود  كردهشان  بود كه انگلس در منچستر توصيف همان شرايطيمشابه 
اين اقدام بدين سبب مهم است كه تعهد تر بود.  ستيدتقسيم آن ميان بسياري از ساكنانِ ته ثروتمندان و هاي عمارت ي مصادره ،حكومت

 كرد. را اثبات مي جمعي افعمن سودگرفتنِ فضاي شهري به  ريزي فضاي عمومي و پس حكومت به رفعِ نابرابري تاريخي در برنامه

  
 ي فوريت داشت و بودجهكشيده  رنجمردم  تأمين معاش ريزي شهريِ سوسياليستي، در شرايطي كه نهادي براي برنامه هاي پيش بسياري از طرح

هاي شهري بزرگ  تواند بينش مي  ،ناشي از پيروزي انقالبشوروشوق . گسترده بود و قابليت اجرايي نداشت  اندكي هم در اختيار حكومت بود،
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را در آن زمان دنبال هاي بزرگي  بود كه دولت بتواند چنين طرحبعيد اما  ،را توضيح دهد )De-urbanists( و شهرگريزها) Urbanists( شهرگراها
  كند.

 ، و اين روندانجامد مي رشد شهري به ي تصادفي شيوهبه  داري سرمايه كه خود ريزان شوروي اجماعي وجود داشت مبني بر اين در ميان برنامه
 مثابه را بهاش  ريزي تكيه داشت و اهداف كلي تري به برنامه . از اين جهت، شهر سوسياليستي به شدت بيشآورد را پديد مي شرايط نامساعد زيستي

گفتمانِ رسميِ ، اوليه ي ي كه در اين دورها يمكاتبِ فكرترين  مهم .گرفت  مي  نظردرتر  وي) قSense of Community( سِ اجتماعايجاد يك ح
يابي به توزيعِ برابرِ جمعيت در سراسر  شهرگرايان و شهرگريزان بودند. براي ايدئولوژيِ ماركسيستي، دستشوروي را در تسلط خود داشتند، 

در شهرها و با مردم كردند كه  مي شهرگرايان پيشنهاد  .آمد مي كننده به شمار بود و تفاوت در تفسير آن تعيين و حياتي كشور بسيار مهم ي گستره
نواحيِ تر در  اختساختنِ مردم به صورتي يكنو پراكندهبودند كه كه شهرگريزان معتقد  د، حال آننشولند متمركز ب هاي ساختمانگيري از  بهره

كوشد گذشته را ارج نهد،  مي داري كه  مايهشهري در نظام سر ريزيِ برخالف برنامه مدتر خواهد بود.هايي كوچك كارآ گاه ر سكونتد و روستايي
 حركت و با سير را توضيح دهد 1920 ي هايِ بزرگ دهه طرح ي تواند علت ارائه مي ديدگاهو اين  ريزيِ سوسياليستي به آينده است برنامه هنگا

  كليِ آن دوره مطابقت دارد. 
 عنوان به طرح اين اگرچه .است ميليوتين) Linear city(خطي  شهر طرح شهري ريزي برنامه در شوروي اتحادي  هاولي هايِ تجربه از يكي

 توجه به با ،سوسياليستي شهر عنوان با ميلوتين كتاب. دهد مي  نشان ريزي برنامه در را مهمي يِ هتجرب اما نشد،  پذيرفته شهري ريزي برنامه معيارِ
  فراهم آورد.شهر  طرح جامعِ ][تهيهبراي  را اي  زمينهها،  طرح بودن اقتصادي عملي و اجتماعي روابط ماركسيستي، ايدئولوژي

كه به هاي كوچكي    مان؛ آپارتناميد مي  )Living Cells( سكونتي هاي هستهاو  چه فرآيند ايجاد آنبر تمركز بود نهاديِ ميليوتين م طرحِ پيش
هم  اقدامات الزم براي نزديك عالوه، اين طرح شامل  ند. بهبرَب پيش گذار به زندگي اشتراكي را فرآيندمتكي و قرار بود  از خدمات جمعياي  انبوهه

شهرها در نزديكي احداث و بهبوديافته ونقلِ  هايِ حمل كشاورزي و صنعت از محل سكونت، سامانهكردن قراردادنِ محل سكونت و محل كار، دور  
هاي مهمِ طرحِ ميليوتين  اما يكي از بخش مدآ مي  به حسابدر آن دوره نامتعارف محيطي شده بود،  كه به آلودگي زيست. توجهي اوليه بودمواد 
خط  ي بر پايه شهر خطي ي هتر توجه داشت. ايد بيش )Green spaceو خلقِ فضايِ سبز ( )Green belts( بر ايجاد كمربندهاي سبز بود كهاين 

 آن چيزهايي كه بدان نيازمند است داشته ي هر كس فاصله برابري از همه كه شد مي بود كه در اين مفهوم درك ) Assembly line(ي تجميع
مستقيمِ طرحِ شهر خطي است. در مدت كوتاهي،  كاربستVolgograd (( طرحِ فولگوگراد شهر حفظ شود.سوي باشد و يك جريان هميشگي به  

ها در  ايده شدند. اينشهر پذيرفته بنديِ نواحيِ مختلف  ، كمربندهاي سبز و پهنهگزين ي جا قيمت ارزان هاي ميليوتين براي مصالحِ ساختماني ايده
   .يافترواج دوباره بازگشتند،  1920گيري به مباحثات دهه  براي الهامشوروي  پس از جنگ هنگامي كه مقامات ي دوره
در حسِ نوآوريِ مشخصي جلوه داد.  اهميتتوان كم  ريزيِ را نمي برنامهي براي ا ريزيِ شالوده يوتين به منظور پيميل ي ههاي اولي تالش رزشِا

 اجتماعي و محيطي پاسخ دهد. رواجِ هايِ غدغهو به دايجاد شود  از نظر اقتصادي ي كارآمدت تا شهرهايشرايط نامساعد اقتصادي وجود داش
ريزي  سبز در برنامه گسترده از كمربندهايي  شورهاي سوسياليستي و نيز استفادهاش در ديگر ك ها پس از مرگ مدتهايِ ميليوتين  طرح ي هدوبار

  بخشد. مي سوسياليسم اعتبار ي  هبه قابليت خالقان ،شهريِ كاپيتاليستيِ معاصر
  گنجانده شدهاز مكاتب فكريِ گوناگون  هايي كه در آن ايدهارائه كرد ريزي شهري  از برنامه را الگوي خود  1930ي  تا دهه ويحكومت شور

اين امر شدند.   آن ناديده گرفتهخالل جنگ جهاني و در هنگام ها تا  داد، اين طرح مي يليوتين وعدهم هاي هايي كه طرح پيشرفت با وجود .ندبود
و  ]١[ساندريزي شهري را به پايان ر سازي، حكومت نيازِ عاجلي داشت كه مباحث پيرامونِ برنامه صنعتي لزومِاما با درنظرگرفتنِ  زيادي دارد،دالئل 

وي در تاثير ريزي سوسياليستي برجاي ماند و  ، سهم مهمِ ميليوتين در برنامهبا اين همه. سازدآماده  شتش قرار داا رويپيشِ آنچه خود را براي 
  كننده است. بلوك شرق به رويكرد مسلط تبديل شد، تعيين ساختنِ شهرهاي سوسياليستي كه در

  
  سوسياليستي ريزيِ برنامه بخش دوم: عصر طالييِ

به  دوباره گيري جهت تغييري در شاهد بود،  تحمل شدهها م هايي كه به سبب اشغالِ نازي ويرانيرغم  بههاي پس از جنگ،  شوروي در سال
به اين  پاسخ حكومتلويت قرار دهند. ورا در ا فوري حلي راهريزان  كرد كه برنامه مي ريزي بود. وخامت بحرانِ مسكن اين ضرورت را ايجاب برنامه
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محلي  ريزي و واگذاري آن به سطوح ي از نظارت بر برنامهشان تمركززداي بود كه هدف 1950 ي ههدر دمتوالي  هايِ نامه تصويب قطع ،قضيه
 اختالفاين  و ادن آن نداشتندتمايلي به از دست د ،بودند  هايي كه در برابر حكومت قدرت نسبي به دست آورده در طي جنگ، بنگاه حكومتي بود.

حل مدترين شيوه براي كارآ ،ه شوراهاي محليواگذاري قدرت بكه . حكومت مركزي متوجه شد انجاميد ها و حكومت به نبرد قدرت بين اين بنگاه
تري نيز در اختيارشان گذاشت تا بحران را  د و بودجه بيشنها را قدرتمند سازشورا  هاي محلي فشار آورد تا آن به حكومترو  از اينو  بحران است

جا  در اين. دست يابد مهمبه اين  1960و  1950 هاي ند فرمان صادر كند تا در دههچحكومت حل كنند، با اين همه الزم شد كه از اين طريق 
حكومت براي حل بحران مسكن ي  توانايي خالقانه درها  اين محدوديتتاثير و ريزي  برنامه ايوضع شده بر ي هاي بودجه بر محدوديتالزم است 

  تاكيد كنيم. موجودي  بودجهبا اندك 
. سياست مفيد است حكومت در قبال زمين ي نظر ، بحث دربارهريزي در برنامهمشاركت محلي بهبود ي و تمركززداي مورد در زمينه پيشبا اين 

زمين ديگر كااليي براي مبادله يا « كند: مي ترسيم به صورت زير) 1979(شهر سوسياليستي در را هميلتون شوروي ارضيِ حكومت 
اتحاد شوروي ارزش ». كه در خدمت منفعت ملي است به خود گرفترا يك داراييِ اجتماعي  هو جايگا مدآ نميبه شمار  گذاريِ سودآور سرمايه

ريزان  برنامه .بهايي ندارد ديد كه نفع يا اجاره ميبعي محدود آن را منكرد و در نتيجه   مي ماركسيستيِ ارزش برآوردي  نظريهزمين را در چارچوب 
داد. توماس  مي اين الگو را نشان  نيزگذاري اجتماعي  گر برابرند و سرمايهدي شان با يك پنداشتند كه همه مردم در نيازهاي اساسي مي سوسياليست 

تسهيالت تفريحيشد مي را شامل از درآمد فرد  5بها تنها % دهد كه ميزان اجاره مي توضيح در شهر شوروي  گيري ِ  ريزي و تصميم برنامهر در راين ، 
جامع بخشي از طرح  عنوانتر از آمريكا و اروپاي غربي بود و خدمات رفاهيِ رايگان به  بسيار پيشرفته بودند، نسبت پزشك و معلم به جمعيت بيش

سابقه  بيآوردهاي اين دوره  پنداشت، اما دست يشهر كه نبايد تجربه شوروي در اين دوره را آرمان . با اينقرار داشتندس جا در دستر شهري همه
  .كرداستانداردهاي زيستي ايجاد  گيري در چشم و ارتقاء بود

 .كردمنتشر  1960 ي را در دههكمونيستيِ آرماني  رشهگامِ  اثرِ پيش ،ريزانِ برجسته گروهي از برنامهف در راسِ ي گوتنُدر همين هنگام الكس
. است مشهوددر آن   1920ي  در دهه  مطرحهايِ  اين بود كه بازگشت به بسياري از ايدهيادشده  توجه در خصوص محتوايِ پژوهشِ قابل ي نكته

؛ اين كردنهاد  را پيش ])Micro- rayon( [ميكرورايون) Micro-district( منطقه ايجاد خرد ،زندگي اشتراكيِ ميليوتين ي گوتنف با بسط ايده
  د.ندهبخدمات   نفرههزار  ده حداكثر يو به جمعيت باشند دربرداشته ]٢[فواصلي پياده ماع را دراجت الزمها قرار بود تمام امكانات رفاهيِ  منطقه خرد

 هاي سال و سريع سازيِ صنعتي هاي برنامه چند هر و ،است سوسياليسم ناپذيرِ جدايي ي خصيصه كافي مسكن كه بود عقيده اين بر حكومت
مسكن« در مايو دي .داشت وجود حزبي گفتمان درهمواره  مسئله اين وليي يك اولويت ناديده گرفت،  منزله را به خصيصه اين ،آن متعاقب جنگ 

از  ستعبارت سوسياليستي اقتصاد بنيادي قانونِ« :كند مي  دقي مورد اين در را حكومت موضع ،»ها گذاري سياست و مسائل: شوروي در شهري
  داشته اختيار در مطمئني و خوب مسكن كارگران همه كه است مهم بسيار دليل همين به...  كارگران فرهنگي و مادي نيازهاي ساختنِ برآورده

 بحرانِ استمرارِ به اذعان با مركزي حكومت. »آورند بار به ممكنشرايط بهترين  در را تر جوان نسل و نندك استراحت و كار آن در بتوانند كه باشند
 و بسازد آپارتمان ميليون 15 داشت قصد خروشچف كرد؛ مي پشتيباني  سوسياليسم بزرگ ي وظيفه يك عنوان به خود مسكن ي برنامه از مسكن،
 گوتنف. زد مي  تخمين را مسكن دوبرابريِ افزايش ساله هفت برنامه هر .كرداين برنامه را تضمين  ،ريزان برنامه ي بودجه در 83% افزايشِ با متعاقبا

 بديل شهريِ هايِ شكل از گيري بهره جايِ به و بود  كرده درك را شهرها به هميشگي مهاجرت كه چرانبود،  عقيده همرويكردها  ديگر با
)Alternative urban forms(، پيش آمريكا شهريِ هايِ حومه. داد مي  آن براي ريزي برنامه نهاد )American suburbs (عنوان به عموما 

 هايِ ايدهضمن موافقت  حكومت. شدند مي  مسخره كنند مي  تضعيف را اجتماعيهاي  كنش برهم و اجتماع كه بار كسالت و آور ماللت هايي مكان
  .پذيرفت مشتاقانه ساخته پيش مصالح از استفاده و ها خردمنطقه سازي، بلندمرتبه ،تمركززدايي قبيلِ ازرا  گوتنُف
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ريزي  برنامه پارچگي . يكمعطوف كرد برداشتنِ جدايي بين شهر و روستا را به از ميانبود مسكن حل شد، حكومت توجه خود  زماني كه كم

ها را چنين  هاي شهري در شهر سوسياليستي، اگر بتوان آن هدف حومه .آمد مي گذاري به شمار  ي كليدي در اين سياست مولفه ،يا شهري و منطقه
هاي شهري  حومه ي همشخص ،»شهر شوروي: آرمان و واقعيت«بِيتر در  داري بود. سرمايه و روستا به روشي متضاد با الگوي تركيب شهر ،نام نهاد

هاي شهري به مثابه  كه به شهر ارتباط داشتند. حومه ندخاصي بود هاي اوقات ميزبان شركت ها اغلبِ دهد كه آن مي گونه توضيح  شوروي را اين
تسهيالت تفريحي بودند. عالوه بر اين، بِيتر به  و كشاورزي ]هاي [زمينها،  و مشتمل بر جنگلشدند  مينيز تلقي  )oxygen tent( اكسيژن چادر

در سراسر شوروي  براي سكنه سفر روزمره هكوتا نسبتاًميانگينِ  به نخست كند. وي مي حائز اهميت اشاره  ي  ونقلي هم به دو شيوه حمل ي سامانه
 نظميِ شهرهاي بي ونقليِ شوروي را در تضاد با حمل ي هكه او انسجام سامان دوم اين بود ودقيقه  45تا  20بين ماكند كه چيزي  مي اشاره 
 جا در دسترسي برابرِ در اين توان مي را  ريزي ونقل فقط در ساعات شلوغي واقعا كارآمد است. تاثير برنامه ها حمل د كه در آننيب مي داري  سرمايه

ريزي در شهر سوسياليستي را برجسته  ابتكارات برنامه ي هخواهان هاي شهري نشان داد كه در حقيقت اهداف برابري حومههمه شهروندان به 
  سازد. مي 

در شهر هاي شهري  حومهشود؛ در حالي كه  مي تر  نمايانمورد   در اينداري  هاي شهري در شهر سوسياليستي و شهر سرمايه وت بين حومهاتف
 اند. مندي همگان مهيا شده در شهر سوسياليستي براي بهرهها  اين حومهدارد،  مي شهر دور نگه  وتمندان را از آلودگيِ مركزداري ثر سرمايه
هايي كه در نواحيِ مركزيِ  براي آندسترسي و در واقع  شهر به آساني قابلساكنان كه براي  بودند  شده گذاري هدفي ا هاي شهري به گونه حومه

د و نكن مي اين هدف را تائيد  جنگلي ي هشد حفاظت و مناطقِ ها و ارتقا امكانات رفاهي، پارك ايجاد. باشد به طبيعت پيونديشهر سكونت داشتند، 
هاي شهري را تسهيل  اين حومهدسترسي آسان به ونقلي خصوصيت  بسيار كارآمد حمل ي ها و به كارگيري يك سامانه افزون بر اين، ايجاد بنگاه

  كرد. مي 
 زيست بود. شهرسازي جامعه با پيوندي مستحكم با محيط ي توسعهبر  تمركز آن ،ريزي سوسياليستي برنامهپاياني و بسيار مهمِ ي  مولفه 

)building cities (برتري  بيشتاثير د، وش مي مشاهده هاي شهري آمريكا  حومهي  نمونهگونه كه در  تر، همان به قصد اشغالِ فضايِ بيش 
هاي  تا فضايي براي حومهبردند  مي را به كلي از بين  ها جنگلبايست  ميو  بودتري نياز  بيش هايِ [چرا كه] در آن به راه داشتزيست  محيط

، هاي كوتاه و بلند هايي با ساختمان ردمنطقهخُايجاد   .نددش مي بازسازي  تصنعيبه صورت  بعداً طبيعت ها كه در آن هايي ؛ حومهشهري مهيا شود
شهري   كند كه محيط مي اين امكان را فراهم  ،تري از فضاي سبز زيست به درصد بيش تر بر محيط كه اثر بسيار محدودشدهبخشي از ايده اين بود 

. كند مي تائيد  در قياس با شهرهاي آمريكارا شهرهاي شوروي  فضايِ سبز درتر  ) نسبت بزرگ1980) و بِيتر (1979مطالعات راينر (فراگير شود. 
افزون بر آن  خاطر ناتواني در توليد خودرو بلكه نظر داشتند و اين امر نه به ديگر اتفاق با يك متخصصانِ شوروي عليه گسترش استفاده از خودرو

 پاركينگ وصرف  شهرهاي امريكايي فضايي كه قرار بودسازي بود و برخالف  يز از آلودهمحيطي براي پره گذاري زيست بازتابي از يك سياست
   توانست براي پارك و فضاهايِ باز و سبز به كارگرفته شود. مي شود، حال تر  هاي عريض راه

منطقه و در هر ساختمان بهره  در هر خرد يتبازگشت به هدف اجتماع، از حسِ اجتماع اين بود كه باريزي سوسياليستي  هدف واقعي برنامه
دادند تا آشنايي و برقراري  مي هاي قوميتي و سطوحِ اشتغالي گوناگون در يك ساختمان قرار  با زمينهرا  افرادي طريق از اينريزان  گيرد و برنامه

سازي و تشويق به آشنايي و برقراري ارتباط  منطقه يقينا به محلي خرد ي هارتباط ميان اين افراد را تشويق كنند؛ هر چند كه محدود نمودنِ انداز
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اند، شهرهاي سوسياليستي  ها خدمات و كاالهايِ مصرفي عمدتا در مركز قرار گرفته داري كه در آن برخالف شهرهاي سرمايه كرد. مي كمك 
 همهروي، و وجود  مسافت كوتاه پياده ونقلي و حمل ي هسامان اند و با درنظرگرفتنِ ها در سرتاسر شهر قائل آن دست ارزش خاصي براي توزيعِ يك

برآوردنِ تقاضاهاي مردمي بود  هدفشطرحِ جامعِ شهر سوسياليستي كه  باتوزيع به خوبي  ي امكانات رفاهي در يك خردمنطقه، اين نحوه نوع
 مد.آ مي جور در

  
رو شد و به  ي در كشورهاي ديگر جهان روبها يافت، با كاربرد گستردهي كه در طي اين دوره در شوروي رشد و بسط ا ريزي الگوي برنامه

  انجاميد.ريزي سوسياليستي  هاي دانشگاهي پيرامون ماهيت نظامِ برنامه حرارتي درون حلقهو  مباحثات پرشور
متمايز و مستقل را ريزي در بلوك سوسياليستي درواقع يك گرايشِ  نوينِ برنامه ان به اين نتيجه رسيدند كه الگوي) و ديگر1979فرنچ (

ريزي سوسياليستي را در خط سير  توان مطالعه و بررسي برنامه مي بندي است كه  گذاري كرده كه درخورِ مطالعه و بررسي است. با اين جمع پايه
با مشاركت مردمي بيش از كنترل استبدادي  كند و ماهيتاً مي دموكراتيك تعريف  بخشي از سنت تعلق بهرا  شقرار داد كه هدف اي ريزي برنامه

كه چگونه  اند از اين هايي قاطع مركزدايي، هر دو، مثالها جهت ت اجتماعي و تالش هسازگار است. مرورِ گسترشِ ابتكارات عملي درخصوص رفا
  دهد. مي نهاد  پيش يدار سرمايهريزي  رنامهجاي نظامِ ب ي را بها ريزي سوسياليستي بديلِ سازنده هبرنام
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