ﺳـﺮﺷﺖ روﻧـﺪ اﻧﻘﻼﺑـﯽ در اﯾـﺮان و
وﻇﺎﯾﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۵۲/۹۹
 ۲۹آﺑﺎن  ۲۱ –۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ از اﯾﺮان در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﯽ از روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ارزﯾﺎﺑﯽ از روﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان
و ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن آن ﮐﻤﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻤﺪه ی ﻣﺒﺎرزات
ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ از ﺳﺮﺷﺖ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ.
اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ ،ﻫﺪف ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزان
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻪ ی ارﺗﺠﺎع را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
درواﻗﻊ ﻫﻢ ارﺗﺠﺎع ﻫﻨﻮز از اﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ و ﺧﯿﺰش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم دروﻧﯽ ﻻزم و ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﺪوزی ﮐﺎﻓﯽ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﻫﺎ و
ﺧﻄﺮﻫﺎ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ در ﻫﺮ دو
ﺳﻮی ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺿﻌﻒ و ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﺷﻌﺎر آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﯾﮑﯽ از
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی روز ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن از
ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﺷﻌﺎر آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺳﻮی
اوﯾﻦ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪان ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮو در ﻣﺒﺎرزات
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺮﮐﺰ اﻧﮕﯿﺰه
ی ﻣﺒﺎرزات ﻗﺮار دارد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ
ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم در اﯾﺮان در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارد.
وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻧﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺷﺎدی درﺑﺎره ی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﮕﺮاﯾﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻧﺸﺎن دادن راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی واﻻﺗﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و آزاد
ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺪل ﺳﺎزد.
ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﺑﺎره ی ﻧﻘﺾ اﺻﻞ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی  ۴۳و  ۴۴در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اراﯾﻪ
راﻫﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﺒﺮد ﺿﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده وﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻌﺎر آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﺷﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺪل
ﻧﻤﻮد.

