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نداي ناامديام  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۴شنبه يک                                                                                                          ی کارگرني از فعالیجمع

                                                                                                            
 دو هفته گذشته با ی آه طیمردم. ديان رسي نژاد به پاین شده احمديي از قبل تعیروزي با پیاست جمهوريبكارانه انتخابات ري فریباز

 یروهاين.  مبهوت و سرخورده شده اند" آندینبار فرق ميا" آردند آه یابان آمده بودند و گمان مي آوچك به خیار و آرزوهايد بسيام

 دوباره به ی خود را طبق نقشه قبلیح و دروغگويآه مهره وقو جناحی از دستگاه روحانيت شيعه  ی و انتظامیتيافته امنيمان ساز

 ی گذشت می می انتخاباتیه آارزارهاياگر آدم با چشمان باز به آنچه در حاش.  برندی در آماده باش آامل به سر م،حكومت رسانده اند

 ینيش بي توانست تقلب بزرگ را پی م، آردیابان ها اآتفا نميق ساده دالنه دختران و پسران جوان در خست و فقط به شور و شوينگر

عه سازان يغ شايتبل. روز انتخابات استي نژاد پینان داده شده بود آه احمديش اطميشاپي پی اسالمی جمهوریبه عوامل اطالعات. آند

 با یمقام رهبر": ن بود آهي از دو هفته قبل ا، در سطح جامعه مشغول بودندیر سنج دستگاه حاآمه به نظی آه از سوی و آسانیاطالعات

 بدون مجوز آه درست در ی تظاهرات هایه برگزاري علی انتظامیروي مقامات نیدهاي تهد". نژاد است پس او حتما برنده استیاحمد

  . دادی مین تقلبي چنی خبر از سازمانده، انجام گرفتیري گیآستانه را

ا سازشكاران و مرتجعان ي است؟ آی اسالمیت جمهوري بر عدم مشروعیگر مبني دی سند، گذردی آنچه در مقابل چشم جامعه مايآ

 ی رای صندوق هایر به پاييد تغي را به امیاديار زي چند هفته گذشته بمباران آردند و تعداد بسی آه ذهن مردم را طی شده ا"دمكرات"

 به حساب ،شرآت گسترده مردم. شه برنده انتخابات بودينست آه نظام حاآم مثل هميت اين دارند؟ واقع گفتی برای امروز حرف،آشاندند

 به شرآت در ی ناراضیا واداشتن توده هايقانع آردن و .  انتخابات بودی بازی از برگزارین هدف اصليا. ت نظام نوشته شديمشروع

به . ز موافقش بودندي نیستيالي امپری بلكه قدرت های اسالمی مختلف جمهوریها بود آه نه فقط جناح ی نكته مشترآ،ی ارتجاعین بازيا

 را یكين بد و بدتر يد از بيب را قبوالندند آه نه فقط مجبورين فري ا، به دستگاه حاآمه نداشتندیناني آه مدتها بود اعتماد و اطمیمردم

بی بی سی «و » صدای آمريکا« کافيست به تبليغات سه هفته گذشته !"روز خواهد شديبد پ"نبار يد آه اي بلكه خوشحال باش،ديانتخاب آن

با  دقت کنيد که چگونه دست در دست رژيم اسالمی در تنور انتخابات دميدند و مردم مردد و بی اعتماد را متقاعد کردند که »فارسی

انتشار نتايج ياليستی را ببينيد که بعد از و همين رسانه های امپر. دخيل بستن به حرم موسوی و کروبی می توان وضع را بهتر کرد

 آيا نفوذ تفکرات سازشکارانه و سياست های .آراء، حاال با تمام قوا می کوشند که جوانان خشمگين را از اعتراض و شورش باز دارند

  ح را فرو نشاند؟نيروی اعتراض را اخته کند و آتش مبارزه عليه اين مستبدان وقيتوهم آفرين در ميان مردم آنقدر بوده که 

جوانانی که . همه اين وقايع اگر هيچ فايده ای برای توده های مردم نداشته باشد اين نفع را دارد که به توهم و خوشخيالی ضربه می زند

 گردن به اين بيدادگریروز و شب شعار می دادند و می خواندند و می رقصيدند و اميد به شکافتن ديوار ستم و استبداد را داشتند، آيا 

خواهند گذاشت؟ و در اين ميان، سوال ما از کارگران مبارز و فعاالن آگاه مرتبط با جنبش کارگری اينست که آيا با در حاشيه ماندن می 

 موضع گيری های پراکنده و گاه مبهم و غير صريحی که اينجا و آنجا به نام تشکل ها و فعاالن توان پيشتاز و پرچم تحوالت جامعه بود؟

بايد حساسيت اوضاع را درک کرد و هر چه سريعتر شعارها و . ی عليه مضحکه انتخابات انجام گرفته، به هيچ وجه کافی نيستکارگر

 بايد بار ديگر اين .مناسب و صحيحی را تدوين کرد و به محيط های مختلف کار و اقامت توده ها برد؛ به خيابان بردسياست های 

  !است تنها اميد نااميدان، انقالب:  فرياد کرد که، در ميان بهت و سرخوردگی عمومیراسر جامعهحقيقت اساسی را با صدای رسا در س

  
  !آن طبقه کارگر است ازفردا

 ٨٨ خرداد ٢٣ -)JAFK(» جمعی از فعالين کارگری«


