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 !!! از آب در آمد"كارگر"رضا پهلوي هم هوادار 

  
ن آنان اعنوان مدافعه بداران و بانيان به فالکت کشاندن زندگی کارگران ھم خود را  که سرمايه طنز قضيه در آن است

طرف از بی حقوقی  توان از يک چگونه می. کشند وجود آمده به کنار میه پای خود را از وضعيت بو زنند؛  جا می
  ھا کارگر بود؟  ليونبار م  اوضاع کنونی و زندگی دھشتکارگران سخنی به ميان آورد و از طرف ديگر مسبب

اند که با  اين جانيان بشريت. اند ختی و معضالت کنونی در سرتاسر جھانلد ھزاران بدبؤاند که م داران اين سرمايه
ھيچ قشر و صنفی از گزند آنان در امان . دھند ناحق خويش ادامه میه ھای کارگران بر حاکميت ب تعرض به تتمه
 نيرو و ,کنند و از سر کشان است که ارتزاق می در ازای کار و استثمار شديد کارگران و زحمت. نبوده و نيست

کارگر در . دھند وار خود ادامه می به زندگی انگلھا چون رضا پھلوی  بازوی توانمند کارگران است که جانيانی ھم
دار  سرمايهۀ ًشان تماما در جھت منفعت طبق که قانون به دليل اين. ًآنان کامال بی حقوق استۀ مناسبات تعريف شد
  .  تنظيم گرديده است
بار زندگی آنان  دليلی بر، بر شماری علل وضعيت اسف. اند  خويشۀداری فاقد حقوق اولي ايه سرم کارگران در جوامع
ً تاريخی دو مسير کامال متضاد از - ّاين دو طبقه از بعد سياسی . ست دار مقصر اصلی که سرمايه نيست و واضح است
رسميت شناختن ه  کارگر و بۀت طبقديگراند و شکی در آن نيست که منفع دشمن طبقاتی يک. گيرند ھم را در پيش می

خالف اين، خالف ھرگونه باوری به منفعت محرومان . داران گره خورده است گران با دفن کامل سرمايهرحقوق کا
ھای کارگران، سيستم خود را به  ترين خواسته ای سرمايه از قبل استثمار بی حد و حصر و پايمال نمودن پايه. است

توان در روز جھانی کارگر سرمايه را به  نمی. نجام چنين سياستی قادر به حاکميت نيستآورد و بدون ا گردش در می
 به ته چاه دباي اند و ھر دو را بايد و می ھر دو انگل. غير دولتی چسبيد" وبخ "تقسيم نمود و به" بد"و " خوب"

  . انداخت
  

ِاز راست راست تا چپ چپ اين روزھا به. متأسفانه زمانه عوض شده است اند و در وصف روز جھانی   ميدان آمدهِ
 –نويسند و از اوضاع وخيم معيشتی  باشند، می ش میخواران سرمايه و جيرهکارگر و روزی که مسبب آن بانيان 

ست که در بلبشوی بازار سياسی  ھايی در اين ميان رضا پھلوی ھم از آن دست آدم. گويند سياسی کارگران سخن می
با تأسف اين بخش از مبارزين ايران در شرايطی به : "گويد ی پيامی به کارگران میفرصت را مغتنم شمرده و ط

پيشباز اين روز جھانی ميروند که استبداد و خفقاق شديدی بر کشور حاکم است و شمار زيادی از ھمقطاران آنان در 
ر دوش آنان سنگينی زای عمومی ب سر ميبرند و فشار فقر، بيکاری، گرانی و تورم و فضای محنته ھا ب زندان
  ". کند می

  
توان  سرمايه و استثمار کنندگان کارگران و محرومان بر اين خيال و باوراند که میۀ راستی که مدافعين ديرينه ب

جان ۀ خاندان پھلوی شير.  انسانی و نابرابر را پاک نمود ن جوامعامدافع ۀتاريخ نوشته شده را تحريف و ذھن و حافظ
استثمار و سودبری . دند که قابل توضيح نيستيچنان استبدادی بر جامعه حاکم گردان کيدند و آنکارگران ايران را م

ست که رضا پھلوی بعد از  سی سالی. از نيرو و بازوی کارگر در سيستم و مناسبات آنان حد و مرزی نداشت
روز کارگر در آن . دھد میھای باد آورده به زندگی اشرافی و نکبتی خود ادامه  دودمان شدن سلطنت، از سرمايه

کارگر در بند آب و نان . گرديد معنا بود و سخن گفتن از روز کارگر به جرمی نابخشودنی تلقی می نظام پھلوی بی
ھای کارگران و  فقر در ابعادی گسترده بر شانه. زندگی خود نبودۀ خويش گرفتار بود و قادر به تأمين نيازھای اولي
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ھای موجود با زور و شکنجه و سرکوب پاسخ  عدالتی کرد و ھرگونه اعتراضی نسبت به بی  میکشان سنگينی زحمت
  .شد داده می

فراموش نه شده است که چگونه نظام سلطنتی و مورد پسند رضا پھلوی اختناق و استبداد را به باالترين حد خود 
کارگران را باال ۀ الزحم حق. ھا نمودند نيستُھا را پر از مخالفين و کمو القلب، زندان رسانده بود و خاندان قسی

زندگی کارگران در تمامی دوران حاکميت . داشتند کشيدند و در عوض کارگران را از داشتن حقوق اوليه باز می می
ه ھا ب مگر بی دليل بود که مردم در آن سال. کرد زا و فرسايشی بود و نداری داشت بيداد می سرمايه در ايران محنت

رسميت ه کشان را ب  و خواھان نابودی نظام پھلوی بودند؟ مگر خاندان سلطنتی حقوق کارگران و زحمتپاخاستند
  گرديد؟ تر نمی تردهيق طبقاتی روز به روز گسترده و گشناخت و شکاف عم می

کشان در پيش  ن کارگران نظام کنونی دنباله و سياست نظام گذشته را در حق کارگران و زحمتااز منظر مدافع
درد کارگران و ه کدام ب دار است و ھيچ  سرمايهۀ طبق ھر دو نظام حافظ و مدافع. ًگيرد و ماھيتا تفاوتی با ھم ندارند یم

سرمايه .  استی فاقد حقوق اولیئھا ارگر در چنين چھارچوبه و نظام ترديدی کينبدون کمتر. خورند محرومان نمی
ذات حاکمان .  تا بر زندگی خود رونق ھر چه بيشتری بخشدنمايد حق کارگر را بر حلقوم گشاد خود سرازير می
خواران و در بيکارسازی و در گستردگی فقر و فالکت محرومان  زورگو در تلنبار نمودن سرمايه به جيب مفت

 نامدافعۀ ھم. نمايند ھای متفاوت جامعه را کنترل می اندازی زندان شان با زور سر نيزه و با راه ۀ ھم. باشد نھفته می
ترين شکل  به مطلوبکنند و فرقی با ھم ندارند و قصدشان کنترل جامعه  سرمايه از آبشخوار واحدی ارتزاق می

  .دار است سرمايهۀ  و در بقای درازمدت حاکميت طبقممکن
  

 آن  مدافعين سرمايه از صفوف انقالب و نيروھای مدافعۀ باری در طرد ھم چاره و خالصی چنين وضعيت اسفب
به . کشان فاقد اعتباراند چون رضا پھلوی در ميان کارگران و زحمت اشد و عناصر وابسته و مزدوری ھمب مربوط می

باشد و کارگر در اين روز با برافراشتن پرچم مستقل  ِتر پايه و خصلت روز جھانی معين و مشخص می عبارتی دقيق
داران دولتی و غير دولتی، حکومتی و  ايهدور از ھرگونه مماشات طلبی و با طرح شعارھای کوبنده، سرمه خود و ب

ھا و  اين نظام. ھای طبقاتی و نابرابر است دھد و خواھان بر چيدن نظام غير حکومتی را مورد خطاب قرار می
اند که کمترين دل بستگی و  اند و در عمل به اثبات رسانده اشکال حکومتی در دوران متفاوت امتحان خود را پس داده

کارگر پرچم و آرمان خود را دارد و با پرچم و با خط و نشان خود به . کشان ندارند ن و زحمتتعلقی به کارگرا
رنگ دو سر جنگ . ميدان خواھد آمد و در مقابل سرمايه ھم پرچم استثمار و سرکوب را در دستان خود گرفته است

کشان مزين  رگران و زحمتتوان خود را به رنگ کا بازی و فريب و رياکاری نمی طبقاتی مشخص است و با دغل
کشان بر آن چنگ انداخته است، پاسخ  ًمطئمنا انقالب واقعی، انقالبی که آرمان و سياست کارگران و زحمت. نمود

ھای متفاوت به استثمار و سرکوب کارگران و  که در دوره  کسانیۀ مدافعين سرمايه و به ھمۀواقعی خود را به ھم
ھای آينده تحويل  توان وارونه نوشت و به نسل نه تاريخ را می. اند را خواھد داد شان پرداخته کشان و فرزندان زحمت

ًطبعا چنين رفتاری از . توان از قلم انداخت چون رضا پھلوی را می داد و نه اعمال مزدوران و وابستگانی ھم
  .مان استمحروۀ  کارگران و ھم انقالبی که تنھا و تنھا متضمن منافع. ست خاصيت ھر انقالب بنيادی
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