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ﺻﺪای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﯽ ﻫﺎی ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ زﻧﺎن در
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖ ﯾﺎران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و آن را ﻧﺸﺎن ﻧﻔﻮذ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۸در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را از اﻧﺘﺰاع
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و درک ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درک ﺷﺪه از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن،
زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺮک ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺧﻮد راﻫﮕﺸﺎی ﻧﺒﺮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﻧﭙﮑﻮ ،و  ..ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ
ﭘﺪﯾﺪه ی ﻓﻘﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده
ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن در ﮐﺸﻮر
رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﻠﻄﻪ ی ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ وﺳﻌﺖ و ﺑﺮ ّاﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .آن را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد و از آن ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

ﻻﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ارﺗﺠﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻈﺎﻫﺮات در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﻧﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه آﻧﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ارﺗﺠﺎع از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزاتِ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در روﻧﺪی ﻣﺼﻤﻢ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ در ﺳﻄﺢ و در ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻘﺶ و ﺳﺮﺷﺖ
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﺪﻧﯽ ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺧﻮد و دﺷﻤﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﺮای ﺧﺮوج و ﺑﺮش
اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ .روﻧﺪی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﻻﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ژرﻓﺶ ﺷﻮﻧﺪه در
اﯾﺮان ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ اﺑﺰار ﺗﺤﻤﯿﻞ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﺴﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﮔﺮان ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن دوﻟﺖ« ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺣﺬف روزاﻓﺰون وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ» .ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در اﺟﺮای ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﮐﻪ »در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ« ارﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻼم و اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن وﺣﺪت ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮانِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎراج ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ،رﯾﺸﻪ
ی ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﺗﺤﺮﯾﻢ« ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری
اﺑﺰار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ از ﺑﺮﺟﺎم.
ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮای
اراﯾﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .اراﯾﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و
ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ژرﻓﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﺳﺎزد.
ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ در ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ راﻫﻪ ی دﺷﻤﻨﺎن
رﻧﮕﺎرﻧﮓ راﺳﺘﮕﺮای ﺧﻠﻖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺮ
روز ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

