ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه“ :ﺳـﻮﯾﻪ اﺻـﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﮐـﺎرﮔﺮی ﻓـﯽ ﻧﻔﺴـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴــﻢ اﺳــﺖ” – ﺣﺴــﯿﻦ
اﮐﺒﺮی
آﻧﭽـﻪ ﻣﺤـﻞ اﺷﮑـﺎل اﺳـﺖ ﻧـﻪ در ﺷﻌـﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ﮐـﻪ در ﺗﻤﺎﯾـﻞ
راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در
ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره در اﯾﺮان ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻﻏﯿﺮ

ﺳﻮﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ
ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی

ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ – ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ!

ﺷﻌﺎرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ درک ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ!

 ۱٫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ در
ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ،ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﯾﮑﻢ :ﻣﺰد و ﻣﻌﯿﺸﺖ
دوم :اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻮم :ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﻬﺎرم :ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی

ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﻘﺎﻟﻪای در وﺑﻼگ “ﮐﺎر در اﯾﺮان”
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و در اﯾﻨﺠﺎ
از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 ۲٫ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻧﻬﺎدﻫــﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ و ﻣــﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺑــﺎزار آزاد و ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان رواج داده ﺷﺪ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ – ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ازاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اراﯾﻪ دادﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهی اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ دوﻟﺖ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺖ وام
و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﻧﺪ
از:
ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎر
ﺣﺬف ﻧﻔﻮذ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﮐﺎرﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﭼﺮ و

ﭘﺲ از او ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﻟﻐﻮ ﻣﻘﺮرات ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﺎ و
اﻧﻮاع دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻦ در دادن ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮای آن ﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎی آن
از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ و آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
 ۳٫ﻧﺘﺎﯾﺞ رواج ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻ در اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده
اﻧﺪ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺷﯿﻮه
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎت را ﻫﻢ در
ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﻫﻢ در ﺣﻮزه اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
ﻟﻔﻮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ اﯾﮑﻪ ﻣﺨﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻐﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی داﯾﻢ و رواج ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ؛
اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری

و

وﯾﮋه

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺪون

ﭘﺬﯾﺮش

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ
ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ.
اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ارزان ﺳﺎزی ﻧﯿﺮویﮐﺎر وﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راه اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﺐ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در
رواﺑﻂ ﮐﺎر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻟﻐﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
اﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان دررواﺑﻂ ﮐﺎر.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﺎرﮔﺮان از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاد

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات.
رواج ﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺘﯽ درﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر راﯾﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﺘﺎد
ﺷﺎﮔﺮدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎروزی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺎده در ﺑﺎزار ﮐﺎر از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺪی ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮان ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روزآﻣﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات
آن واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر
ﻣﻮﻟﺪ اﻓﺰود .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ و
آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮔﯽ ﺳﻮد ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺠﺎری و دﻻل را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎی
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺰون ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻣﻘﺮرات ﮔﺮﯾﺰ را
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .
ﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﯾﺒﻨـﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫـﺎ و ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﺗـﻮرﻣﯽ آن از ﯾﮑﺴـﻮ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻔﺮه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ارزان ﺳﺎزی و ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ در اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻤﻪ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان و ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﮑﺎران و ﻓﺮودﺳﺘﺎن را
ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎرﮐﺮده اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ
ﺗﺮﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ۴٫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺰا و ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺎﻧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
آورده وﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺬف اﺻﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎزی ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﻮادی و ﻋﺪم راه ﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪان زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎف
ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و ﻋـﺪم ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﻋـﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن را ﻋﻤﻖ و ﻏﻨﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در راﺳﺘﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰد و ﻣﻌﯿﺸﺖ – اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺎرزهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ وﻧﺎﮔﺰﯾﺰ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﻣﺰد را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺪاﻗﻠﯽ  ۳٫۳ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ارزان ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را رﻗﻢ زدهاﺳﺖ و
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰد
را ﺑـﺎ ﻣﻌﯿـﺎر ﻫـﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻠـﯽ و ﻣﻌﯿـﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭼـﻮن
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد اﻣﺮی ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺰدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺰدی ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺰد ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه اﯾﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻄﻪ آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار
آزاد را ﺑﺎز ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آراﻣﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮد
اراده ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ از اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﻮد ﺑﺮده وﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺧﻮدﺷﺎن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از آﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن روﯾﮑﺮد اﻣﺮوز ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ )اﻋﻢ از اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺻﻮﻟﮕﺮا ( ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ
آن روﯾﮑﺮد را ﻫﻤﻮاره ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از

اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎﺧﺖ  .اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ !
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آﻧﻬﻢ از ﻧﻮع
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال آن ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ای در رواﺑﻂ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﺟﺪا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮه
ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮی )ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻨﺎﺣﯽ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪارد ( ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ
از ﺗﻔﺎﻫﻢ را دارﻧﺪ و آن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
آوردﮔﺎه و آﻣﺎج ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﻪ

اوﻟﯿﻦ

در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ؛ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۱۶آذر ۱۳۳۲و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪان
داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﺧﻮد “ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ” را
ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ .درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮاق
وﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﺿﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ درک
واﻗﻌﯽ آﻧﺎن از ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن را دراﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض در ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن اﻧﺪک داﯾﻤﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه و اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﺎ
اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در  ۱۶آذر و اﺣﺘﻤﺎﻻ
روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎران آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ
از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ﻃﺮح
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن و ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
در ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ در
ﺷﻌﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﯾﻞ راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی
ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ،
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره

در اﯾﺮان ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻﻏﯿﺮ.
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