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    رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانیرهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی

 ( (66   ) )   

    

  ؟؟!!««شکوفائی شکوفائی » » دوران دوران 

! « دخردمنااارهبااار » ی تعااااری رتباااه هاااا ب اااالم ااانتی باااا اات ااااب ا ااارا   ،معلومقرار از  

میلیااااون کیلااااووا   686از  اجاااام مطلاااا  توریااااد نیااااروی باااار  در رااااوای ر یاااام کودتااااامثاااان اینکااااه 

 9359 – 55میلیااااون کیلااااووا   اااااع  در فا ااااله  ااااان هااااای  6553تااااا  9336در  ااااان   اااااع 

 .پوزخناااد زدناااد رنااادان... تعظااایم کردنااادهماااه بارگااااهی چاااارکران پااا  ! خورشااایدی افااازای  یافااا 

! یااااارد کیلااااووا   اااااع  ر اااایدمیل 95خورشاااادی بااااه  9353 – 55 ااااان هااااای فا ااااله گویااااا در 

 . قهقهه  ر دادند ارانعی... درباری به خاک افتادندخایه ماالن 

 

. د ااا  مااااا کوتااااه و خرماااا بااار نخیاااان. بمانااادفعاااال  اااا  و  اااقم  ماااار و ارقاااام ر اااامی 

: کلااای جاااای اااار  دارد ؟!«بااار  میلیاااارد کیلاااووا   ااااع   95» توزیااا  و م ااار  چگاااونگی 

 اااانعتی و تجاااااری و خاااادماتی، در اااادی، % 59شاااارک  هااااای  ااااهم بنگاههااااای مخااااتلط،  ااااوای 

 ، شااااکار و نهااااانعشاااارتکده هااااای +  نوظهااااورکارخانااااه هااااای  ،قاااادیمیهااااای  کارگاااااهشااااماری 

 ،مثااان اینکاااه... دربااااریپااار زر  و بااار  مضاااا ، هاااای جشااان شااااهانه، مجلااان یهمان اااراهای م

، ی دور و نزدیااااا هاااااا در ااااد  ن ن ااااایب رو ااااتا% 5/5فقاااااط ! « زاد » ی نقاااان از ر اااااانه هااااا

(.  9335 ااااان  رشااااماری از ) ؟ !ماااای شاااادکشااااور میلیااااونی  35جمعیاااا  از  در ااااد% 07قریااااب 

بجاااای خاااود، م اااتمر  یخاموشااای هاااادر تهاااران، اتااای ... مراکاااز ا اااتان هاااایاااا و شاااهرها کاااالن در 

  ... جنبه زینتی داش ردم برای اکثری  مهنوز بر  

 

ه باااافی، چاااپار –در اینکاااه اجااام مطلااا  توریاااد در برخااای از شااااخه هاااای  ااانعتی  معااا،اک،

 ،بیشاااتر شااادتاااا اااادودی  در مقای اااه باااا  اااان هاااای نخ ااا  کودتاااا...  ااایمان  اااازی،  ااااختمانی 

، بوجااااود  مدنااااد... ،وب  هاااان و پتروشاااایمی و ماشااااین  ااااازی –جدیااااد هااااای کارخانااااه شااااماری 

؟ !«شااااکوفائی » دوران ! « طالئاااای» ی  ااااان هاااااایاااان کااااه در ناااایم فرامااااو  نک. ارفاااای نی اااا 

 !در ااااد کاااااه  یافاااا % 96در ااااد بااااه % 3/56از در رو ااااتاها توریاااادا  کشاااااورزی کاااان اجاااام 

  ...  قوط بعدی  نای  م رفی کشوریکی از عوامن موثر برای 



 ! «تمدن بزرگ » در   تانه 

 ! «عظااایم » پیشااارف  هاااای ! «شااااهانه » ایااار   ور اینکاااه، باااا وجاااود کلااای ا اااالاا  

خورشااایدی، تنهاااا در تهاااران،  9359ن از مطبوعاااا ، باااه  اااان باااه موجاااب گزارشاااا  ر ااامی، نقااا

 ،در زا اااه هاااا و گودهاااای جناااوب شاااهر... هااازار ن ااار، ا لاااب زامتکشاااان شاااا ن 577بااای  از 

! داشااااتند  نوک ااا! «مجاااوز » بااادون  – زماااین در عمااا  چناااد متاااری،  یپال اااتیاااا  مقاااوازیااار 

د اااتمزد کاااارگران  ااانعتی، اماااا . و نپااار  نگاااوا اااال ... ی دور د ااا  اااایر شاااهرها و ا اااتان هاااا

را در باااار ماااای گرفاااا ، کااااارگر ن اااار میلیااااون  5جمعیتاااای معااااادن  ،خورشاااایدی 9355 ااااان بااااه کااااه 

 ؟ !شااا اقااارار دخاااود در ناااازن تااارین  اااط  هناااوز ... پوشااا  هاااای رفااااهی و امنیااا  شااا لیبااادون 

رفاااااه و امنیاااا  شاااا لی، باااارای بیمااااه هااااای اجتماااااعی،  ثباااا  شاااادهکااااارگری اعت اااااب  56مااااارک 

   ! «تمدن بزرگ »   تانه در  ...افزای  د تمزدبخاطر 

 

نقاااان از ر ااااانه هااااا،  اااااختمانی،  –ف اااالی  انکااااارگر 9777777 تااااا هاااازار  877باااای  از 

، بیماااارو  رنجاااورگر ااانه و ( و نیماااه  ااااخته  بناهاااای نیماااه کااااره)  کاااار ماااانگوشاااه و کناااار در 

گااااهی در اضاااور کارفرماااا، ، هااام جاااا در ب ااااری ماااوارد، هماااان. گااا،ران مااای کردنااادتماااام وقااا  

. جااان ماای باختنااد، ناایم بناادهااای  ط از دارب اا و،  ااقبراثاار اااوادز روزانااهیااا شاادند، ماای هااالک 

 ااااع  کاااار از باااو   ااات تاااا  اااروب  فتااااب، بااارای بااای  از یااا  میلیاااون کاااارگران کشااااورزی، 

! هااام وجاااود نداشااا ... ( هاااا ااااخته  نااایمهماااان ) و پیکااار از ایااان د ااا  در یااا  ماوطاااه بااای اتااای 

: مااااادوران مااااورد باااااز کنااااونی همااااین در ! «کااااارگری ی هااااا  ااااندیکا» بشاااانوید از وفااااور وراااای 

  ... پیشک  شه بانو و توره ها.  اواکاوبا  مجاز برای شکارگاه  060ادود 

 

 موزشاااگاه عااااری  958تعاااداد  خورشااایدی 9353در عر اااه  موزشااای هااام، گویاااا تاااا  اااان  

 دانشاااجو را 953777برپاااا شاااد، کاااه مجموعاااا مختلااا  در رشاااته هاااای ... و دانش اااراو دانشاااکده 

فرمایشاای،  –تمااام ایاان مراکااز  موزشاای باارای چی اا ؟ چااون دیگاار امااا ... امااا. در باار ماای گرفتنااد

بااا وجااود ایاان، ! باادانها راه نماای یافتناادبااه گونااه ئاای بودنااد کااه فرزناادان  ااازندگان ا االی کشااور 

 ،مباااااارزه دار و نااااادار، نیروهاااااای فقااااار و ثااااارو ، ب ااااایاری از دانشاااااگاهیان، ا اااااتاد و دانشاااااجو

ب کااار اناااداخ ، تاااا  تااااثیر قااارار داد،  ،بااای  ااان و  ااا  راپ وهشاااگران  ،اوکنجکااا فرهیختگاااان

! «ملوکاناااه » م اااتقن از منویاااا  تااااوری  – کااارد ا اااتبداد و ا اااتعمارر یااام کودتاااا، بیاااداد متوجاااه 

 ،خاااواهیتقویااا  جناااب  ترقااای ، بیاااداری و هشااایاری اجتمااااعی، عاااز بیاااداری افکاااار عماااومیباکاااه 

   ...شد ط  ملی در  ضد ا تبدادی و ضد ا تعماری

 

  



! «تمااادن بااازرک »  اااالم  عماااومی در   اااتانه بهداشااا  و م اااکن، وضااا  در ماااورد اماااا 

موفااا  کاااارگران  ااااختمانی باااا فاااامیلی ما اااون ماههاااا زد و خاااورد ... م ااا   بادهااااکاااه باااا وجاااود 

در جناااوب شاار  تهاااران و بااادون مجااوز  ی ااار پناااهماااموران شاااهرداری و  اناادامری بااارای بنااای 

بااازرگ، در ااشااایه شاااهرهای ... البااای  بادهاااا و ا ااایر  بادهااااگاااود و زا اااه، +  ارت اعاااا  کااار 

. مااااجرائی ا ااا  کاااه کلااای جاااای اااار  دارد...  رونااا  نشاااینی در خرا اااان و کپااار نشاااینی در بناااادر

یااااا   ل اااااله از خورشااااایدی در  9355 – 53فقاااااط یااااااد  وری مااااای کااااانم کاااااه تاااااا  اااااان هاااااای 

 اااالم  نباااود، بهداشااا  و و  کنم ااا! « خااادما » از خباااری هناااوز هااای  فرماناااداری هاااای کااان 

  ... یز م  ن بخوان از این مجمنتو خود اد. وجود نداش هم نیم بند ی  بیمار تان اتی 

 

 !  «تاااااون باااازرگ  ریااااامهری » یاااا  . نگااااو و نپاااار ! «پاررمااااانی » اقااااو  در مااااورد 

همااااه د اااا  چااااین و   ارشاااای، ! « شااااوندگان» ری اااا  انتخاااااب چااااون از ... باااار شاااایطون رعناااا 

. را گ،اشااااتند« کااااارگران و دهقانااااان » بجایشااااان کاااارده و ااااا،    و مارکااااان را ا ااااامی اشاااارا

 ،عمااال کااارگران و دهقانااان – تااازه باارای نمایناادگی مجلاا  شااورا هاام ااادود تا اایلی قائاان شاادند

 ... را از گردونه خار  کردندزامتکشان شهری و رو تائی 

 

 رنوشااا   ااام انگیاااز ر یااام کودتاااا، ! «ملوکاناااه » مااای ر ااایم باااه جمااا  بنااادی منویاااا  

. پیشاااک  کاااارگران و روشااان کران انقالبااای کشاااورمان... مااان از مطاراااب تاااا کناااونی نتیجاااه گیاااری

: ایاااران باااه  ااایا  مااا  کاااارتیدر وان ا اااتریتی  – اااامانیابی اقت ااااد پاااوری چناااد کلماااه در ماااورد 

در عماااان، ... همااااان ا ااااترات ی امپریاری اااام  مریکااااا و شاااارکا ! «ا ااااالاا  ارضاااای » مضاااااکه 

. بهاااام زد بااااا ا ااااظ ااااا  مارکیاااا  خ و اااای ،راشااااور کدر رو ااااتاهای  یارباااااب – اااانتی  رایاااا  

 ،و مکانی اااام ارز   فریناااای در ماا اااابا  اقت ااااادی را کاااااه  داددوگانااااه بهااااره کشاااای نقاااا  

در بااار پایاااه ا اااتثمار نیاااروی کاااار ! « یکد ااا » در ج رافیاااای  یا ااای ایاااران را توریاااد کااااالئی 

، ی باااازرگب اااام  شااااهرها کوچاناااادن  اااادها هاااازار رو ااااتائیبااااا  .ا ااااتوار کااااردشااااهر و رو ااااتا 

، دارد جاااای خاااودکاااه  ...انا اااارا  پشااا  پااارده – ااارب   اااادراتیعاجااان و نیازهاااای فاااوری و 

 ،نیاااروی موراااد،  ااااختارها، مکانی ااام هاااای موجاااود، بااارای رشاااد داده هاااازمیناااه را بااارای ت ییااار 

 ... کردفراهم طبقاتی را گ تر  مبارزه بر مد جنب  ترقی خواهی، 

 

خودکاااامگی  یا ااای باااود، ... بااادالئن قابااان فهااامورااای  نچاااه کاااه د ااا  نخاااورده بااااقی ماناااد، 

در ایااان ارتیااااط، . مااان در ف اااون بعااادیموضاااوح بااااز . داردم  ااان ن ااابتا و  کل ااا  یدا اااتانکاااه 

. هناااور نمااای تاااوان اااار   خااار را زد! «علماااا » اماااامی دوازده  –،وار قااااری وجاااود ا اااتبداد باااا 

، وان ا اااترتی –دالری بعااادها  ،پاااوریتو اااعه اقت ااااد روناااد رشاااد، کاااه  فقاااط یااااد  وری مااای کااانم

توریاااد کارگااااهی، تااادریجی  اااقوط باااا در عمااان ، فرمایشااای در ایاااران  ااارمایه داریا اااتقرار ناااوعی 

 یاااار ن تاااای، ما ااااوال  م ااااتمر کاااااه  بااااا ...  اااانای   اااانتیو ورشک ااااتگی کاماااان پاااا  رفاااا  

 . مالزمه داش در  ط  ملی  عمدتا کشاورزی



 ،رشاااااد توریاااااد داخلااااایجلاااااوی افااااازای  واردا ،  ااااانعتی و کشااااااورزی، باااااا از  اااااوئی، 

از طااااار  دیگااااار، و رونااااا   ااااانع  را اجاااااازه نمااااای داد،  ،گرفااااا را مااااای فنااااااوری و مهاااااار  

. پهلاااویشااااهی  –پاااادو درباااار، ماموریااا   – را مااای بلعیااادکشاااور  اااهم در ماااد ن تااای بیشاااترین 

! «کبیااار »  رضاااا شااااهبعااادها ...  یااارون  ااااید ناااران شااااگرد ، میااار پااان  ن  رنوشااا   ااام انگیاااز 

شااااه، رضاااا  مامااادم رعاااه بنااااق خااار، پااارده اجااارای بااارای . طناااز تااااریخی باااوداز یااا  پااارده اوراااین 

بهماااان، همگااااانی در   ااااتانه انقااااالب دیاااادیم کااااه چطااااور . ا اااااب  کاااارد اااایا،   ارشاااای  ااااازمان 

! « اااالطنتی » جااااواهرا   –ثاااارو  ملاااای  ینااااه،بااااا کلاااای نقدمثاااان رضااااا شاااااه، ، من ااااور و مناااازوی

 ااارگردانی، بعاااد از کلااای  شااااه، –شااااهن . گریخااا تاااا  ارا اااظ ... و توراااه هاااا هماااراه شاااه باااانو

از پاااا در ماااد، دن درد گرفااا ، ؟ !«وطااان ا  بااارای ماموریااا  »  خااارین در بااای  ااارانجام  دونااادگی

، ر یاام کودتااا ،تاااری  طنااز خاار پاارده  ...ماارد مریکااا هاام   اا ار بااا   و  مریکااا زی اابااا  اا ار  

شاااه همااه رو ااپیان، ! «خردمنااد » ااماا  ایاان ایاا  شااد کااه وراای . پهلااویننگااین شاااهی  –پااادو 

ملااای و مترقااای و کمونی ااا ، جاااالد مااایهن دو اااتان، ! «قاااانونی »  جنایتکاااار،  ااایاعامااان ر اااوای 

  ... جان دادرختخواب ر دو  ا اب پ  نداند

 

،  ملااای و مترقااای و کمونی ااانیروهاااای مااایهن دو اااتان بااای  ااان و  ااا ، داوری فعاریااا  

نجنبیدنااد، یااا جنبیدنااد،  ردیااگاااهی اندنااد، عقااب مکاا  رفتنااد،   لاا  کردنااد، : مااورد بااازدر دوران 

. دایااان رشاااته  ااار دراز دار. بمانااادفعاااال ... دچاااار افاااراط و ت اااریط شااادیاااا ن همیدناااد، باااد فهمیدناااد، 

گر، راطبقااااه کااااابااااا وجاااااود اضااااور ن اااابتا نیرومناااااد ، کاااااه بهماااانهمگااااانی  انقاااااالب ااااقط وراااای 

کارگااااااهی و م ااااارفی،  ااااانای  کاااااارگران مقامااااا  ن ااااا  گاااااران، مباااااارزه  ااااانعتی، پرورتاریاااااای 

، شااااا ن و بیکااااار و بازنش ااااته، هااااا دون پایااااه ،تااااوده هااااا شااااکار تمایاااان +  و  اااانگین شااااینیما

! «می ا اااال» ط باااه ر یااام مااانا... ضااا  موجاااودبااارای گااا،ار از وفرود اااتان شاااهری و رو اااتائی 

 مارکیاااا  خ و اااایب ااااتر هماااان در   خوناااادی –بااااور وا ،وار قااااری،  –شاااارعی ا ااااتبداد ناااوعی 

نااه  دربااار  ر ااپردهباااز ماای گااردد کااه  یبااه خ قااان منجاار شاادایااران ج رافیااای  یا اای در متااداون 

 ...          ن بکاهدشد  از  می خوا   و نه می توان  

 خ روی  رضا                                                                             

 

     

 

     

       

  


