
 مبارزۀ اقتصادی کارگرانبنزین و 
 

 ،کندتأکید می ایران نفتی هایوردهافر پخش و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل .است 1397مرداد  11پنجشنبه . 1

مجلس،  نمایندۀبه گفتۀ محمدرضا تابش،   1«.ندارد آن بندیسهمیه یا بنزین قیمت تغییر برای ایبرنامه هیچ دولت»

 هماهنگی شورای ۀجلس در[ 1397مرداد  11]یعنی پیش از  پیش نیم و سال یک از]افزایش قیمت بنزین[  موضوع»

رئیس   2«.رسیده رهبری ییدأت به بنزین نرخ دهیسامان خصوص در امر کلیات و شده مطرح قوا سران اقتصادی

  3داشته است.برای مجلس پیشنهادهایی  1396گوید که برای افزایش قیمت بنزین از سال نیز می جمهوری

 اصالح و بندیسهمیه از خبری فعالً اندکرده اعالم دولتی والنئمس که طورآن»است.  1398آبان  19یکشنبه . 2

همان  جمعۀو   4«.است نکرده اتخاذ را باره این در نهایی تصمیم دولت هنوز و نیست نفتی ۀوردافر این قیمت

 سران قوا افزایش یافت. تصمیمقیمت بنزین بر اساس  آبان، 24، هفته

طبق گفتۀ مسئوالن  و قیمت بنزین افزایش یافته است نمای دولت حسن روحانی است.خصلت تزویر و ریاکاریْ. 3

خواهد دولت می بنزین است. قیمت بینی درآمد حاصل از افزایشهزار میلیارد تومان پیش 31تا  30دولتی، بین 

اش را از این طریق جبران کند. کند و قرار نیست کسری بودجهرا صرف اقشار فقیر می این میزان پولبباوراند که 

کفایت که باالتر ذکر شد،  ها،های دولتیاز گفتهمان را کنار بگذاریم، همین دو مورد یو تحلیل طبقاتحتی اگر شم 

م. گویا قرار است افزایش قیمت را جدی تلقی نکنی انلبخندی بزنیم و این ادعایش هادولتیکند که به سخنان می

نه کاالهای دیگر. این هم از آن ادعاهاست که از همین االن وضعیت صحتش  ،بنزین فقط افزایش قیمت بنزین باشد

های بین شهری مانند مردم عادی گوید سهمیۀ رانندگان سواریسواری کرایه می رئیس اتحادیۀمشخص است: 

کنند. بنابراین، ضمن رایزنی لیتر بنزین مصرف می 1200تا  1000ان ماهانه لیتر در ماه است ولی این رانندگ 60

 هایگزارش» . 5«دهیم افزایش را هایماننرخ باید حتماً بنزین قیمت جدید افزایش پی در»برای افزایش سهمیه، 

                                                            

 .1397 مرداد 11 ،ایسنا ،«شد بسته بنزین بندیسهمیه یا قیمت افزایش پرونده». 1 

 .1398 آبان 26 ،ایسنا ،“«تابش” روایت به قوا سران هماهنگی شورای در بنزین قیمت افزایش روند». 2 

 آبان 26 ،سناای ،«دوشنبه از معیشتی هایکمک پرداخت آغاز /جداست اغتشاش از اعتراض حساب اما است مردم حق اعتراض». 3 

1398. 

 .1398آبان  19، ایسنا، «است نشده گرفته بنزین قیمت افزایش یا بندی سهمیه برای تصمیمی هنوز. »4 

 .1398ابان  24، ایسنا، «شهریبین هایسواری کرایه درصدی 20 تا 10 افزایش درخواست. »5 



 گاهی بارتره و میوه و شهریدرون مسافران نقل و حمل نرخ.. .دارد کاالها برخی قیمت افزایش از حکایت میدانی

 کنندهمصرف قیمت نهایت در و تولید ۀهزین بر مستقیم غیر طور به بنابراین و داشته رشد درصد 50 تا 25 بین

برای جلوگیری از افزایش قیمت  ی حکومتهنوز چند روز نگذشته و با وجود بسیج نیروها  6«.است گذاشته تأثیر

 .تا چه رسد به یک ماه دیگر ،گونه استکاالها، وضعیت این

*** 

شود: در ایران اجرا میدارد هاست های نئولیبرالی است، سالهای تعدیل ساختاری، که مبتنی بر سیاستبرنامه

ها به بورژوازی های دولتی و غیره. اجرای این برنامهاراییهای دولتی، واگذاری دسازی، حذف یارانهخصوصی

انباشته  ثروتسو  کدر ی ،نتیجتاً. بیفزایداستثمار کارگران بر و  رفع کنددهد موانع انباشت سرمایه را اجازه می

پدید  های تعدیل ساختاریها نیز مبتنی بر همین برنامهشود و در سوی دیگر فقر. قانون هدفمندسازی یارانهمی

 بستر عامهای انرژی )از جمله بنزین( پیرو این قانون اجرایی شده است. بنابراین، آمد و افزایش قیمت حامل

است و این افزایش دیر یا  های نئولیبرالیو مبتنی بر سیاست افزایش قیمت بنزین رفع موانع کلی انباشت سرمایه

اشی از مشکالت مشخص جمهوری اسالمی است. مشخص افزایش قیمت بنزین ن بسترشد. اما زود محقق می

در وضعیت دو این  تنیدگیِدرهم ست.و کاهش درآمدهای هنگفت نفتی ا های امریکااین مشکالت ناشی از تحریم

دستور اصالح  97بهمن در  رهبر جمهوری اسالمیدلیل نبود که بی مت بنزین شده است.افزایش قیسبب کنونی 

 در انقالب معظم رهبر»در توضیح این دستور گفته است،  ، رئیس مجلس،علی الریجانی ریزی را داد.نظام بودجه

 باشد داشته را الزم تغییرات تحریم، شرایط با متناسب باید آتی سال بودجۀ که داشتند تأکید 98 بودجۀ خصوص

 کشور ریزیبودجه ساختار در باید که شد مشخص جلسات این اساس بر ...شد برگزار جلساتی راستا این در که

 شکل مجموعه این سازیچابک و سازیکوچک هایسیاست اساس بر باید دولت حجم شود، اعمال تغییراتی

 خاصی نظامات وجود مستلزم امر این تحقق که یابد ارتقا مختلف هایبخش در کار وریبهره سطح و گیرد

 نیز)در بحبوحۀ شورش بنزین( « فعاالن اقتصادی»با دوهزاروپانصد نفر از  ایعلی خامنهدیدار اخیر   7«.است

و  ،ریزیاصالح نظام بودجه ،های انرژیسازی، حذف یارانهخصوصیاجرای  :بود تنیدگیدرهم ی بر اینتأکید

 اندیشیبود ساده یکی از اقتصاددانان بورژوا در تیرماه گفته .تسهیل و تغییر قوانین بانکی برای تولیدکنندگان داخلی

                                                            

 .1398 آذر 3 ،ایرناپالس ،«شد آهن و گوجه گرانی بهانه بنزین وقتی». 6 

 .1397بهمن  18، ناسای، «شود تدوین عملکرد اساس بر باید کشور بودجه. »7 



 ترکیب نفتی، درآمدهای به آن دسترسی نحوۀ و دولت جایگاه و نقش در تغییر بدون شود که تصور اگر است

که  تصریح کردای در همین دیدار خامنه .کند تغییر نفتی درآمدهای به وابستگی رفع راستای در بودجه منابع

 آشکار اینها سخنان  8داند.می« گاز ضروری و نفت بخش در را تعاونی و خصوصی بخش جانبۀهمه حضور»

اگر  بر خطا نیستیمبنابراین،  است.های ضد تحریمی نئولیبرالیسم و سیاستتنیدگی سران حکومت از درهم

 .بنامیم نئولیبرالیسمِ ضد تحریمیهای کنونی جمهوری اسالمی را سیاست

بودجۀ امسال »و  بسته شودنفتی  هایدرآمدقرار است مستقل از  1399سال جاری بودجۀ  بر همین اساس،

تحت  خود مالی منابع مینأت برای دولت ،هاتحریم گرفتن شدتبا   9«.هزار میلیارد تومان کسری دارد 80تا  70

یا  ،که با تحریم صنعت نفتــ  زدباید دست به اقدامی میو برای تأمین این منابع    10فشار قرار گرفته است

دولت میان افزایش مالیات از ثروتمندان و در نهایت،    11.یافتباید افزایش می مالیاتی قیمت بنزین یا درآمدهای

نسبت مالیات بر ثروت در تولید ناخالص داخلی »... هم وقتی که ، آنگزیندبرمیافزایش قیمت بنزین دومی را 

و محافظ مجری  حکومت .  12«درصد است در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات پنج درصد است 07/0حدود 

بر دوش طبقۀ کارگر را قوانین مالکیت خصوصی است و عجیب نیست که در اوضاع کنونی بار بحران اقتصادی 

های میان گزینه. دهدت از ثروتمندان حاشیۀ سود آنها را کاهش اتا اینکه با گرفتن مالی بیندازدکشان و زحمت

موافقت مجلس را برای تالش کرد که  ل گذشته، چند باردو سادولت در د افزایش قیمت بنزین محتمل بود. موجو

که در های تعدیل ساختاری برنامه .ای بودشدهافزایش قیمت بنزین تصمیم از پیش گرفته. بگیردبنزین گران کردن 

                                                            

، فارس، «است اطلب خیال آینده، سال دو یکی در هاتحریم پایان تصور /زدیم عقب را دشمن اخیر، روز چند امنیتی حوادث در». 8 

 .1398آبان  28

 .1398آبان  14، ایسنا، «امسال تومانی میلیارد هزار 70 بودجه کسری/است کشور برای فرصت یک نفتی درآمد کاهش. »9 

 .1398 آبان 26 ،ایسنا ،“«تابش” روایت به قوا سران هماهنگی شورای در بنزین قیمت افزایش روند». 10  

 آبان 26 ،سناای ،«دوشنبه از معیشتی هایکمک پرداخت آغاز /جداست اغتشاش از اعتراض حساب اما است مردم حق اعتراض». 11  

: کندراهکارهایی پیشنهاد می فر رساندن سهم نفت در بودجهصهای مجلس برای به مرکز پژوهش به همین منظورهمچنین  .1398

 مالیاتی، فرار از جلوگیری ها،حوزه سایر در هامعافیت برخی حذف خام، مواد صادرات حوزۀ در عملکرد بر مالیات معافیت کاهش»

 اصالح دولت، منقول غیر هایدارایی فروش نقدی، یارانۀ دریافت از دهک 3 حذف موجود، مالیاتی هایپایه برخی نرخ افزایش

برنامه « )»دولت هایدارایی لدسازیمو و جدید مالیاتی هایپایه ها ]مثل بنزین[،فراورده صادرات افزایش سوخت، قیمت حداقلی

 .(1398، خرداد های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش، «اداره کشور بدون نفت

 .1398آبان  28، 3575، ش 17، س شرق، «نکاتی درباره افزایش قیمت بنزین»حسین موحدی، . 12  



 هایحامل قیمت در اصالح به مکلف را دولت»عرضه شده  ها و برنامۀ ششم توسعهقانون هدفمندی یارانهقالب 

طبق .   13«است فارس خلیج فوب و فارس خلیج بازار در که برسیم قیمتی به نزدیک که زمانی تا کندمی انرژی

کاهش ، افزایش قیمت بنزین، عالوه بر تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، به اقتصاددانان بورژوابینی پیش

سود بیشتری که برای دولت ــ د شومیمهیا صادرات بنزین وضعیت برای  گونهشود. اینمی منجرمصرف بنزین 

   14.کنندۀ داخلیتا دادن آن به مصرفدارد 

عیشتیِ این تبعات اقتصادی و م .: شورش بنزینباً برای همه مشخص بودافزایش قیمت بنزین تقری آنیتبعات 

لک است ن مهطبقۀ متوسط( در وضع کنونی چنا ترِبرای طبقۀ کارگر )و اقشارِ از لحاظ اقتصادی ضعیفتصمیم 

فرنگی و جهگو ،برنج ــ که صدا و سیما را نیز مجبور کرده است بر آن صحه بگذارد. ارزاق اساسی طبقۀ کارگر

. تمام این افزود ر آنبباید خود افراد را نیز  کرایۀ حمل و نقلِو  شودحمل می سوزخودروهای بنزینبا  غیره ــ

بروند با  سفرگیرد. کارگرانی که سالی یک بار فرصت داشتند به تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار می تحتموارد 

 ــ در حالی که دستمزد کارگر ثابت مانده است ــ همۀ اینها .ها دیگر چنین امکانی نخواهند داشتافزایش کرایه

 ست.اود تر شدن به حد پایینی خو هر چه نزدیکبه معنی کاهش ارزش نیروی کار 

بعد و  ارزش نیروی کار یعنی میزان کاالیی که کارگر باید برای بازتولید خود مصرف کند تا روز بعد، هفتۀ

عوامل  ،شود. عالوه بر اینهاطور که روز اول بود بتواند کار کند و این شامل بازتولید نسل خود هم میماه بعد همان

رگران در نقاط سردسیر کرۀ زمین برای زنده ماندن حتماً به پوشاک اند؛ مثالً، کانیز دخیل یتاریخی و جغرافیای

بنابراین، پوشاک  نباشد.نیازی گرم نیاز دارند ولی در برخی مناطق ممکن است در هیچ وقت سال به پوشاک گرم 
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1398. 

 مصرف. است دهش خودکفا بنزینزمینۀ  درکشور  و است رسیده روز در لیتر میلیون 107 به 98 سال در ایران در بنزین . تولید14  

 بازار در خواهیمب االن را تولیدی بنزین». است بوده لیتر میلیون 97 بنزین روزانۀ مصرف امسال و است کرده رشد بنزین روزانۀ

 در االن همین. ستا تومان هزار 6 تا 5500 بین بنزین قیمت پس است، تومان هزار 6 تا 500 و هزار 5 بین بنزین لیتر هر بفروشیم

 )همان(.« فروشیممی را آن از بخشی بازار

انجامد و این یعنی روزانه ظرفیتی به درصدی مصرف بنزین در کشور... می 20ها، اصالح قیمت بنزین به کاهش بر اساس تخمین»

تومانی در یک سال بالغ  500هزار و  11ب دالر نزین[ با احتساشود... این رقم ]صادرات بمیلیون لیتر صادرات فراهم می 20میزان 

، «به جای قاچاق فرصت صادرات بنزین»)علیرضا سلطانی، « میلیارد دالر خواهد شد. 3/3میلیارد تومان معادل  700هزار و  37بر 

 .(1398آبان  28، 3575، ش 17، س شرق



زش ارگرم در مناطق سردسیر از کاالهایی است که کارگران باید داشته باشند و بخشی از ارزش نیروی کار است. 

د ارزش نکنبورژوازی و دولت آن همیشه سعی میمند است و حد پایینی و باالیی دارد. نیروی کار همیشه بازه

د و طبقۀ کارگر نیز برای جلوگیری از آن و نیز رساندن ارزش نیروی نترین حد خود برساننیروی کار را به پایین

مبارزه مانند تمام نبردها مبتنی بر استراتژی و  چگونگی پیشبرد این کند.کار به باالترین حد خود تالش می

را بررسی و محل نبرد نبرد  هایابزار ،های مشخصی است. مانند هر نبردی باید قوای دشمن، قوای خودیتاکتیک

. مبارزه بر سر تعیین ارزش نیروی ، توازن قوای طبقاتی اهمیت بسزایی داردکارگرانکرد. از این رو، در مبارزات 

مبارزه در راه سوسیالیسم و برقراری دیکتاتوری پرولتاریاست و تأثیر بسزایی در پخته  هاینطفهزۀ مذکورْ کار در با

شدن، و تعلیم و تربیت کارگران دارد. مبارزۀ اقتصادی مدرسۀ انقالبی کارگران است. کارگران در این مبارزه است 

و در این راه، یکی از ابزارهای  حقوق خود را استیفا کرد دار منفرد باید متشکل شد تاآموزند در برابر سرمایهکه می

دار منفرد ــ یابی و مبارزه با سرمایه. آنان از دل این تشکلکنندرا ایجاد می ــ سندیکاهای کارگری ــ مؤثر نبرد

دار منفرد هآموزند که حریف آنان سرمایاز دل مبارزۀ اقتصادی ــ که فقط نطفۀ مبارزۀ طبقاتی را در خود دارد، می

 .شودتبدیل میمبارزۀ طبقاتی  بهمبارزۀ اقتصادی  گونهایندار است و نیست، بلکه کل طبقۀ سرمایه

های هاست که اعتصابتوازن قوای طبقاتی در چند سال اخیر همیشه به ضرر طبقۀ کارگر بوده است. سال

دارها برای سرمایه است که در همان قانونِاقتصادی کارگران تدافعی است و تقریباً همیشه برای گرفتن حقوقی 

ای بوده که ههدستمزدهای چندماسر های چند سال اخیر بر ترین اعتصابآنان در نظر گرفته شده است. رزمنده

حتی  های اقتصادی اعتراض شده است.سازی بنگاهپرداخت نشده و از این رهگذر بوده که به خصوصی

 های سیاسیتا چه رسد به اعتصاب ،بسیار اندک بوده است رخ نداده،اگر نگوییم  ،های اقتصادی تهاجمیاعتصاب

 وهای کارگران اعتصابچنینیِ اینست. کمیت و کیفیت دهندۀ بلوغ آگاهی طبقاتی پرولتاریانشانکه در واقع ــ 

ییر این توازن تا چه دهد میزان تأثیرگذاری کارگران برای تغنشان می ، کهستقلکم تعداد بودن تشکالت کارگری م

 .دهد، وضعیت توازن طبقاتی را به ما نشان میاستکم حد 

عدۀ زیادی به خیابان ریختند و توانستند دولت  قیمت بلیت مترودر شیلی در واکنش به افزایش  ،چندی پیش

به قانون نشینی کند و حتی به این اکتفا نکردند و های ضد کارگری عقبدست راستی را مجبور کنند از سیاست

این باور را ایجاد  را دید، زیرا رویدادهاظاهر  نباید فقطاما  اساسی برجامانده از دوران پینوشه اعتراض کردند.

غالب ایران  هایچپ در میانکه  ،چرا در ایران نشود. این باور ،کند که اگر در شیلی شد، اگر در فرانسه شدمی

اوضاع مشخص. چپ باور دارد آنچه برای  زتحلیل مشخص ا :پیشاپیش یک چیز را کنار گذاشته است ،است



 هافرانسه ممکن است برای شیلی هم ممکن است و آنچه برای این دو ممکن است برای ایران نیز. اما دیدگاه چپ

مبتنی بر تضاد کار و سرمایه، یعنی که است ــ با دیدگاه کمونیستی ــ  دولت/جامعۀ مدنیــ که مبتنی بر دوگانۀ 

کنندۀ وضع برنده و تعیینپیش طبقاتی، است ــ متفاوت است. مبتنی بر دیدگاه کمونیستی، جدال طبقاتیْ جدال

جامعه است. بر این اساس، اگر به توازن قوای طبقاتی در شیلی نگاه کنیم، با تعداد کثیر سندیکاهای کارگری و 

صنایع  در کارگری سندیکاهای ،ت اخیر؛ مثالً، در اعتراضایمشومی وجود احزاب سیاسی طبقۀ کارگر مواجه

های کارگری شیلی نیز بودند و فدراسیون اتحادیه زده سراسری اعتصاب به دست، مس صنعتمختلف، از جمله 

 ت، تا جایی که به حضور افرادِهای ضد کارگری دولدر شیلی، اعتراض به سیاست .فراخوان اعتصاب داده بود

د؛ تفاوت ربا کشورهای دیگر ندا ایکنندهتفاوت تعیینرسد به نظر میگردد، اض خیابانی برمیجدا در اعترجدا

کنند و اعتصابشان گارد دفاعی دولت را پایین آنجاست که سندیکاهای کارگری اعالم اعتصاب میکننده تعیین

پیشاپیش  انآن را دارند. خیابانی طبقۀ کارگر توان راهبری اعتراضات آورد و همین سندیکاها و احزاب سیاسیِمی

ای ها و کار حوزهبا اتکا به حوزهتفاوت شیلی با ایران در این است.  .دارند حضورها حوزهبه صورت متشکل در 

 آید.ای درمیدر خدمت مطالبۀ مشخص و کار حوزه نیزرود و خود خیابان است که سیاست خیابانی کنار می

و هدایت آن در جهت خیابانی ب سیاسی طبقۀ کارگر امکان راهبری اعتراضات وجود سندیکاهای کارگری و احزا

 دهد و این چیزی است که در ایران اصالً وجود ندارد.را می منافع طبقۀ کارگر

سندیکاهای کارگری متعدد و قدرتمند و احزاب سیاسی طبقۀ ابزارهای مؤثر نبرد ــ در فقدان  ،در ایران

دهی و راهبری اعتراضات خیابانی را دارند و اگر مانند ین نیروهای سیاسی امکان سازمانتریافتهسازمان ــ کارگر

های ها و گروهترین نیروهای سیاسی مشخصاً سازمانیافتهآن سازمان فریب دهیم،نخواهیم خود را  هاچپ

کنند؛ د انسجام راهبری نمیهای خیابانی را کارگران منفردِ فاقاند. اعتراضساخته و مزدور امریکا و اسرائیلدست

با اگر هر اعتراض خیابانی حتی کنند. در نتیجه، در اوضاع کنونی، ها راهبری میترین گروهیافتهآن را سازمان

 .گیردقرار میها برای نیل به اهدافشان ترین گروهیافتهآن سازمان در خدمتآغاز شود شعارهای مناسب 

تغییر « مرگ بر دیکتاتور»شعارهایی چون  بهدر خیابان درنگ بی« خوایمتومنی نمیبنزین سه»شعارهایی مانند 

بیند ای ندارد و فضا را مهیا مینمایاند و دومی اساساً مطالبهمیرا  . اولی شعاری است که مطالبۀ مشخصکندمی

 محورمطالبه ای از اعتراضاتولی امکان پشتیبانی تودها بزند. دست به سرنگونی ایمطالبههر گونه که بدون طرح 

زند. تجربه نشان داده طلبانه دست به ایجاد آشوب میدرنگ برای اهداف سرنگونیکند، اما دومی بیرا فراهم می

 اعتراضاتاست که خود حکومت نیز با شعارهای از جنس دوم و ایجاد آشوب موافق است تا بدین ترتیب 



را راحت کند. در  آنای شدنش را بگیرد و سرکوب ای بودن خارج کند یا جلوِ تودهاز حالت توده را محورمطالبه

فراهم طلبان و هم نیروهای امنیتی سرنگونی حاکم بر اعتراضات فرصت را هم برای روحکه  بینیمشورش بنزین می

 .نیز باشندبدمند و خود پدیدآور آشوب  کند تا از آشوب استقبال کنند، در تنور آنمی

هزار تومان به هزار تومان است. مطالبۀ مطالبۀ معیشتی مشخصی وجود دارد و آن بازگشت قیمت بنزین از سه

 . هر انحرافی از طرح مطالبۀ مشخصِها را به دست آوردو پشتیبانی توده کردباید مشخص نیز مطرح را مشخص 

است. با توجه به توازن  طلبیبه سمت سرنگونی درغلتیدنموجود )و پیامدهای مشخص و مستقیم حاصل از آن( 

تر و منسجم های سیاسیانجامد و گروهمطالبه می قوای طبقاتی، طرح مطالبۀ مشخص در خیابان به انحراف از آن

با ایجاد و دامن زدن به آشوب  و دنشوراهبر اعتراضات میطلبان( تر )انواع گوناگون سرنگونیشدهدهیسازمان

 ای شدناجازۀ توده کنند تا اعتراضات را در نطفه خفه کنند وفرصت مناسبی برای نیروهای امنیتی فراهم می

و ممکن است  دارد پیگیری واقعیای است که امکان طرح این مطالبه فقط از طریق کار حوزه را ندهند.مطالبات 

ـ فقط با در حوزه افتددهی طبقۀ کارگر مؤثر در سازمان استراتژی  .هاای در حوزهروح کار حوزه دمیدنها ماندن و ـ

ها برخیزد و با منش کار ای به این معناست که حتی مطالبات سراسری طبقۀ کارگر هم باید از حوزهکار حوزه

ای سراسری به، که مطال«یا کاهش نرخ بنزین یا افزایش دستمزد»طرح مطالبۀ ای و مشخص مطرح شود. حوزه

 .نتیجه دهد ای ممکن استمحور و حوزهکشان و فقط با اعتراضات مطالبهزحمتمیان کارگران و فقط در  است،

ای کارگران گام مناسبی برای تبدیل یابی حوزهای و اعتصاب برای افزایش دستمزد و تشکلهای حوزهاعتراض

آبستن حوادث مهم و  های آیندهها و سالروزها، ماه مبارزۀ اقتصادی تدافعی به مبارزۀ اقتصادی تهاجمی است.

بدون ابزارهای  ؛نبرد خود را مهیا کنند هایتر ابزارکارگران باید هرچه سریع کننده برای کارگران ایران است.تعیین

 .شوندمی بورژوازی امپریالیستیداخلی و  بورژوازیدست  آلتدر رویدادهای آینده نبرد، کارگران 
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