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  دوستان کارگر
 ؟انتخابات چيست روزانه دهها نامه برای ما کارگران می رسد که مواضع ما در

  پرسيم ما از کانديداها می

 ؟ر اين موارد چيستدشماکانديداها نظر

 ؟کنيد کارگران از کانالهای تلويزيونی اختصاص داده و فقط برای کارگران صحبت آيا حاضريد يک برنامه انتخاباتی فقط مختص به

 داين موارد اعالم کنن ونظر خودرا روشن در

  شدگان روزجهانی کارگر آياحمله به خانواده دستگير 

  دمی کني  محکوم درپارک الله را

 دچه می گوي  زندانی سياسی،در مورد کارگر زندانی

  ؟بگويند جرم منصور اسانلو ودهها کارگر زندانی چيستمشخصآ 

  ؟گويند آيا صرحتا آنرا قبول دارند يا نه در مورد تشکلهای کارگری چه می

هيچگونه اعمال قدرت از طرف دولت و حراست  اگر رئيس جمهور شدند اجازه خواهند داد تا تشکل آزاد کارگران ايرانخودرو بدون آيا

  ؟ايحاد شود

  زدها درمورد دستم

  بيکاری در مورد بيمه 

   در مورد اخراجها

  تقرارددادهای موق در مورد

 دکني لغو و شرکتهای پيمانکاری را منحل می قراردادهای موقت را   شديد اگر رئيس جمهور

 ؟کنيد آيا همه کارگران را استخدام می

  ؟چيست نظرتان در مورد سازمان تامين اجتماعی

 مه در مورد حمله به خانواده های دستگير شدگان اول ماه

  زندانيان پارک الله در مورد يورش به خانواده

 دارند؟ چه نظری

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ديگر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ودهها سوال

 
  
 وايرانخودر جمعی از کارگران

 ١٣٨٨  ارديبهشت
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ندي گویهر دو طرف مناظره راست م  
 

 اني صرف بستي بای مناظره که مني پخش شد ، و ای اسالمی جمهوریماي از سی موسوني حسري نژاد و می مناظره محمود احمدشبيد

 شده بود به کل کل و پوز لي دارد تبدی جمهوراستي احراز پست ریستگي دارد و شااقتي کدام طرف لنندي ملت ببنکهي اینظراتشان برا

دست اون  ی و در فرصت بعددادي می جا خالی موسوکردي و پرونده رو مکردي مدي و بازجو تهدیتي امنام مقکي نژاد مثل یاحمد!  یزن

 و چهار سال دولت جهل دي کشی ماله می داشت و موسوی برمی و موسوی و خاتمني و معی نژاد پرده از هاشمیاحمد!  کرديرو رو م

 ! گفتندی راست مم کرد و هر دو هی نژاد را عنوان میو خرافات و دروغ احمد

 است ی؟ چه کس نکرده اندی زراندوزی اسالمی جمهورني سالها از کنار همني و اعوان و انصارش در ای است که نداند هاشمی کسچه

 ی اسالمیشهروندان خاص جمهور ودگاني هست که برگزني منکر ایچه کس؟شودمنکررا...  ویکرباسچ ویهاشم! ی اسالمتيکه اشراف

 !یليتحص مثل زهرا رهنورد رانت خوار یکي است وی رانت خوار اقتصادی مثل صادق محصولیکيحاال؟ نکرده اندیرانت خوار

 یري آنچنان که شهرام جزای به ثروتی مشروع و قانونی شبه و البته حتما و انشااهللا از راههاکي توانند ی همه می اسالمی در جمهورايآ

 کشور بدون ی توانند در دانشگاههای همه ماي اند برسند ؟ آافتهي دست ی و خاندانش و صادق محصولی و هاشمقدوستيو محسن رف

 کنند ؟ ليتحص...  و ی ذاکانرضاي همچون مهرداد بذر پاش و زهرا رهنورد و علیلي رشته تحصنيدر چند  همزماننشيمصاحبه و گز

ان  خودششي سپاه پاسداران باشد آنهم در کوران جنگ که طبق فرمای مشاغل مثل فرماندهني هم عهده د ار سخت ترتواندي میچه کس

 از دانشگاه تهران ، دانشکده کبارهي اش به ی جنگ و فرماندهاني و با پادي هم نماليشبانه روز در جبهه و جنگ باشد و همزمان تحص

 که استاندار ی و وقتی نژاد باشی شود احمدی ممي ؟واصال چرا راه دور بريی محسن رضای مثل آقاردي بگی اقتصاد نظریاقتصاد دکترا

 دکترا یلي مدرک تحصافتي تهران و موفق به درر دی دانشجو هم باشی حضور دارليه روزه صبح تا شب در اردب و همی هستلياردب

 که به زهرا رهنورد وارد شد که چرا کارمند یرادي همان ایعني قايدق!  ی هم بشکي حمل و نقل ترافیزي و برنامه ریدر رشته مهندس

  ! بودهدولت بوده و دانشجو هم 

 ، به مردم مي کنی می زندگاي دروغ و ری نداشت و فقط به ملت فهماند که ما در جمهوری بازنده و برنده اچي به نظرم هشبي دمناظره

 محض است چپ و راست و اصالح طلب و محافظه قتي کرباسند حقهي سراپا ی اسالمی حرف که همه در جمهورنيثابت کرد که بله ا

 ی و نظارت عالی که مسئول دفتر بازرسی، وقت!  روزهاستني که بگندد نمک همی به روزیکرد که وا به مردم ثابت! کار هم ندارد 

 مثل من و شما بزند نوار ی حرفها را کسنيمنتها اگر ا!  خودش هم کارش خراب است ی ناطق نوری آقای مقام مملکت دفتر رهبرنيتر

 ی در جنگ قدرت وقتی دارند ولی که اطالعات اضافیگراني دی برابشود  تا درس عبرتني برود زندان اوديساز هست و دروغگو و با

 نژاد ی ، احمدميني بی را به وضوح مزهاي چني کنند ما ای می زنند و پرده دری مگريکه دو طرف ماجرا دارند چنگ بر صورت همد

 و جهل ی کند که خرافه پرستی را متهم ماد نژی احمدی را در کشور رواج داده و موسوادي کند که مواد مخدر و اعتی را متهم میخاتم

 نژاد ی کند و احمدی مانيرا ع...  در لبنان و عراق و راني ای نظامی و دخالتهای جنگ طلبی دهد ، موسویرا در جامه پرورش م

در ...  و یامامد ي در عربستان را که سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و سعني پنهان شده تا به امروز مراسم برائت از مشرکیماجرا

 ادهي از گم شدن پول و زیموسو!  نمود دي بار تائني اولی و اغتشاش در مکه برآمده بودند را فاش کرد و آنرا برایصدد بمب گذار

 کردند حذف و اخراج و ستاره ی منهي هزاني دانشجوسهي که از کی که در حالني و معی نژاد از خاتمی نژاد گفت و احمدی احمدیخواه

   !  گفتندی را باب کردند و همه هم راست مني دانشجودندار ش

 گفتند و ی هر دو طرف راست مدمي کدام ندچي در اظهارات هی و واقعا حرف دروغدمي تا بحال مناظره را دشبي بارها و بارها از دمن

 شال سبز برگردن یکي بهتر یي فردای روزها صادقانه و براني هستند که ای ملتشبي ، تنها بازنده ددندي کشی هم برگ آس میبرا

 خوب نگاه گري که دنجاستي افتاده است ، ای دنبال کروبراتيي به توهم تغیکي زمان را بلند کرده و آن یي عکس رجایگريانداخته و د

کنون خوب افشا نشده و توانسته  تایکي هم وجود ندارد همه بدتر هستند منتها ی حتا بد و بدترگري انتخابات دني نه در اميني بی مميکن

 دشنبه شانزدهم خردا -ی ناصرادرن           . نقابش زودتر برمالشدهی از بد شانسنه یگريهنوز نقاب بر چهره داشته باشه و د

  


