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 کارگران   بچه پولدارها و اعتصاب

 

شعار »اعتصاب سراسری«    1چه شده که بچه پولدارهای تهراندهد،  در متن حوادثی که پس از مرگ مهسا امینی رخ می 
مردم »آزادی« بهاند تا برای همهدهند؟ چه شده که زالوهای خون کارگران، از »منافع« خودشان گذشته سر می  ارمغان ی

 خوانند؟ابوعطا می  هاسرباال رفته که این قورباغه آورند. آب چقدر 

 

 

 

 

عکس  صفحهاین  از  بچهها  است  ی  مشتی  تهران،  خنمونهپولدارهای  و  ی  بنز  از  عکس  امروز  تا  که  کسانی  روار. 
گذاشتند، عشق مهمانی بودند تا دست دختران را به کثافت آلوده کنند، و کرور کرور عکس از  شان می سواری مازراتی 

دم  و »کارگران« د از »مردم« رنگذاشتند که دل ما را آب کنند، امروز داهای پوند و دالرشان به اشتراک می اسکناس دسته
 زنند.  می

 
1 Rich kids of Tehran. 
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 کیدزهای دیروز، پیگیر امروز منافع کارگران! ریچ

 

شان فقط یک  متوسطی که از زندگیطبقه  بورژوایی وی  طبقه  اند. همان پولدارهای گویند، خودشان ها میآن »مردم« که آن
های کار، به کارگران امر و نهی  در محل هستند که    هاییجرثومهها همان  . اما آن زادانه خودنمایی کردنآ  دارند:   قلم درد 

 کنند. اند که دستور اعتصاب را هم مثل یک کارفرما صادر می قدر به خود غّره شدهکنند که این کنند و آن نه! آنمی

بوده ما  دشمن  که  کسانی  امروز  مضحکی.  تصویر  چه  عجیبی؟  تصویر  می چه  دستور  ما  به  اعتصاب  اند  و  دهند  کنیم 
گاه کنند.  خواهند ما را به منافع می   18از خط فقر  و از زمین و زمان،    گویند مسئله »لخت شدن« نیستمی مکرر  مان آ

کنند،  هایی که حقوق کارگران را کمتر از کِف حقوق وزارت کار تعیین می گویند. همان میلیونی و شرایط بد اقتصادی می
ها از  سپارند. منافعی که آن شمار کار میکنند و کارگر را بدون بیمه به خطرات بی هایی که قرارداد کاری امضا نمی همان

تر  بدبختی بیش   پیروز شود، روزِ   ي ها در آن باشند، اگر روززنند منافع خودشان است. جنبشی که امثال این دلقکآن دم می 
ی که سرکار بیایند، پشت پا خواهند زد به قانون  هایی که امروز خون کارگر را در شیشه کردند، فردایبرای کارگران است. آن 
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دست آورده  به سو،  این به  57شان در سال  انقالب   شان از روزبا مبارزه کار و حداقل دستمزد و تمام چیزهایی که کارگران  
 بودند.  

اگر قرار است به  ها فقط ویران خواهند کرد. انقالب آن است که آتشی کنند، آنخاصیت، انقالب نمی دارهای بی این پول
دخیل باشند و  انقالب است که کارگران    چیزی   پولدارهای طفیلی بیاندازد. آنجان شهر بیاندازد، آتش به دامن این بچه 

 ها و مایملک این بورژواها در امان باشد.  یافتن بیابند. نه انقالبی که در آن ماشین خود را در مسیر قدرت 

شان باشد. صاحب سرمایه و کارخانه خود را  منفعتی ندارند که منفعت مدیر و صاحب کارخانه کارگران هیچ، دقیقًا هیچ  
 ندهست  اهکارخانه  همان  دار خوب و بد نداریم: همگی صاحببیند. سرمایهصاحب ابزار درون کارخانه و »کارگران« می 

زنند که همگی را به اعتصاب  هشتگ می کنید.  سراسری  دهند که اعتصاب  تر به کارگران دستور می مثل زعیم و بزرگ   و
می  کسی  با  مشترکی  منافع  چه  کارگران  صاحب  بکشانند.  را  خود  که  باشند  داشته  وتوانند  کارگران    وجود  کار  نیروی 

 دانند؟می

شان  استثمارگرانآید. منافع کارگران در نابودی این  دست می شان است که بهشدندست خود و متشکلمنافع کارگران به 
کارگرِی اند تا از جنبش  که امروز آمده  هایی؛ نابودی آن است کارگر سیاسی    د.ندفاع تمام قد کن  پس از مرگ مهسا امینی  ضدِّ

  که ی کارگر قرار دارد  شان در گرو استثمار طبقههایی است که منافعی آنو در پی نابودِی همه  گویدمی   به این جنبش نه
 هستند.  امپریالیستیامروز با تمام توان در حال حمایت از یک سیاست 

 


