وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
در اوﺿﺎع ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ
وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در اوﺿﺎع ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ،آری ﺑﻪ ﺻﻠﺢ! ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزه ٔ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾــﺎﻓﺘﻪٔ ﺟﻨﺒــﺶ ﮐــﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﻮﻧــﺪ آن ﺑــﺎ ﭘﯿﮑــﺎر ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ
ﺿﺪاﺳــﺘﺒﺪادی! اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻨﺶﻫــﺎ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ و اﻋﻤــﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎی
ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮏ

ﺧﻮاﺳﺖ ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮاﺳﺖ روز دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۶ ،۱۰۷۸ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۸

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ژرﻓﺶ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮑﺘﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
درﻣﺠﻤﻮع ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ-
ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن -ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ
وارد دُور ﺗﺎزهای ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺸﺘﺮک روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان از ﺳﻮی ﺷﻤﺎری از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﻮداری
از اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر آن
در ﺑﻄﻦ ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﭘﺮﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﭙﮑﻮ ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺪﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آذرآب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪآنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﺷﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽای ﮐﻮﺗﺎه از روﻧﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﺗﺤﺎد ِ
ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط

ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ اُﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه از درسﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﭘﻮﻻد اﻫﻮاز و ﻫﭙﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و
ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻣﺸﺘﺮک در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪیای وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در راه اﺗﺤﺎد ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ذﻫﻨﯽ
ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رژﯾﻢ و ارﮔﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺻﻒﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رژﯾﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪه
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

و
و

ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻒﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد .ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی،
دروغﭘﺮاﮐﻨـﯽ ،ﺗﻬﺪﯾـﺪ ،ﺗﻄﻤﯿـﻊ ،ﺗﺨﺮﯾـﺐ و ﻧﻔـﻮذ از زﻣـﺮه ﺗﻮﻃﺌﻪﻫـﺎی
ارﮔﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای در
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ“ :ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ورود ﺑﻪ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاریﻫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﺳﻪ ﻗﻮه و
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ… اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ … .در
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮیﻫﺎ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم” ]اﯾﺴﻨﺎ۱ ،
ﺧﺮدادﻣﺎه .[۹۸

ﻋﻼوه ﺑﺮ زدودن ﭘﯿﺶداوریﻫﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺤﺎد ِ ﻋﻤﻞ
و ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ژرﻓﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی را در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺎده و
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺿـﺪ ﮐـﺎرﮔﺮی و ﺿـﺪ ﻣﻠـﯽای ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزادﺳـﺎزی اﻗﺘﺼـﺎدی و

ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺛﺮ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪٔ
ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ  ۴۷درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در رﮐﻮد ﻓﺮو
ﻓﻘﻂ  ۱۶درﺻﺪ
در ﺳﺎل ۱۳۹۶
رﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﻪ  ۲۳ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در
ﺑﺮآورد ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮار  ۴ﻧﻔﺮه در ﺗﻬﺮان در ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود  ۴۲درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻗﯿﺎس آن
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻣﺴﺎل،
در ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﺎف ﻫﺰﯾﻨﻪ -ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻮﺷﺖ“ :اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ۹۸
ﺳﺒﺪ ﻣﻌﺎش ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
اﻧﺪازه
ﻣﺘﻮرم ﮐﺮده اﺳﺖ؟… اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه  ۵۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎزاد دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ… در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دﻗﯿﻖ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﺎش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۹۸ﺑﯿﺶ
از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد ،ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد”.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸و اداﻣﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزادﺳﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﻧﺠﻤﺎد دﺳﺘﻤﺰد در دل آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺟﺒﺮان و ﺗﺮﻣﯿﻢ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﯿﻨﯽ رﺷﺪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮلﻫﺎی
ﺻﺤﻨﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ازاﯾﻦروی ،آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و
ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺮم و اﺻﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.

ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭘﻮﯾﻪ ﺧﺮوج
ﻣﺒﺎرزات از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮی
ﭘﯿﻮﻧﺪی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو در
ﻣﺒﺎرزه ٔ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دارد .در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻔﻘﺎنزده و زﯾﺮ
ﺗﯿﻎ ﺳﺮﮐﻮب ارﮔﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ٔ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ در ﺳﺮﺷﺖ
ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزهای واﻗﻌﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آﺷﮑﺎرا ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎً
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن
را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺮان رژﯾﻢ
ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی دوﻟﺖ ﺷﺒﻪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺣﺬف
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮدم از ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
راﻫﺒﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ
دارد .در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ رژﯾﻢ و ارﮔﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
آن در ﻗﺒـﺎل ﺟﻨﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔﺮی و دﯾﮕـﺮ ﮔﺮدانﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻫـﺪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار
وﺛﯿﻘـﻪ آزاد ﺷﺪﻧـﺪ ،اﻋﻀـﺎی ﮐـﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﺮان ﺑـﺎ اﺣﮑـﺎﻣﯽ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ رژﯾﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ
از آن ﻣﺰدوران ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﯾﻮرش
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪامﻫﺎ اﺟﺰای ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺑﺮده
رژﯾﻢ

ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮدهﻫﺎ از
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﻪ روزﻧﻪﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻮدهﻫﺎ
در ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻫﻤﯿﺘﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ و

ذﻫﻨﯽ ،در ﻣﻘﺎم ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳـﺘﻘﻼل ﻣﻠـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾـﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ.
ازاﯾـﻦروی ،ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﻪﻫﻤﺮاه اﺗﺤـﺎد ِ ﻋﻤـﻞ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ وﻇﯿﻔـﻪ
درﻧﮓﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎرزان راه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ از ﺗﺤﻤﯿــﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫــﺎی ارﺗﺠــﺎﻋﯽ ﻣــﻮردﻧﻈﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی رژﯾﻢ واﭘﺲﮔﺮای وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ را ﺧﻨﺜﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﯿﻬﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب
ﻣﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در دل
ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده و
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ درک ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ -ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ،
ﺣﺰبﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪٔ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﻈﯿﺮ آزادی ﺑﯿﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده ٔ
اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺸﮑﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪٔ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ اﯾﺮان ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﯿﺮ در
راه ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم و ﻧﺠﺎت
ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﺨﺘﮏ اﺳﺘﺒﺪاد ،واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﻨﮓ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
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