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)٣(بازخوانی يک پيروزی   

یاحمدی نژاد و هراس از اعتراضات کارگر  
شش  وماه هشتادبهشت يارد دهمهف                                                                                     روزبه فقيهی      

            
محمود صالحی آزاد "و" مرگ بر حامی سرمايه دار"قلب تهران فرياد اول ماه مه آه آارگران دردرست روز قبل از

ز داشت آه بررسی منافع  محمود احمدی نژاد به مناسبت روز جهانی آارگر سخنانی را ابراآشيدند  میبر" بايد گردد

.تواند جالب باشد آن میحاآميت در   

) سرمايه داروآارگر(به همدلی بين مردم  :آند اشاره می برای ساختن آشور  خود به سه عامل سخناناد دراحمدی نژ

ال برای تحمل و دم احتما _به خدا توآل . ديگر بحث اتحاد ملی به زبانی ديگر پيش آشيده شود  آند تا بار  اشاره می

آه از آه آن طور عدالتی  و آند را مطرح می _حاآميه داری سرماسوی تحميلی از مصيبت هایبرابربر نياوردن در

.شود آيد در سهام عدالت خالصه می میشواهد بر   

هر  "هميشه زيرا ازآند آن هم به بهترين شكل و بيشتر" آار "ايد دست به دست هم دهند تا آارگرهمه ی اين عوامل ب

بهترين شكل آار آردن از ديد حاآميت سرمايه  . "تر استعزيزآس بهتر آار آندهرآند شريفتر و آس بيشتر آار می

آار رخ نمی دهد ؟ چه زمانی وقفه ای در . ی در آن رخ ندهد تواند باشد ؟ پاسخ روشن است آاری آه وقفه ا چه می

نگرفت به خاطر   و اگر تا ده ماه حقوق  نداشته باشد !!!  زياده خواهی ، تجمع نكند ،اعتصاب نكند زمانی آه آارگر

 با صاحب سرمايه همدل باشد و به اميد سوددهی سهام عدالت از اعتراض به" شرايط خاص" آشور در اين پيشرفت

.آندوضع موجود پرهيز   

هتر از آن ها ما ب  زيرا آارگران   نيستيم نگران ولی ما  آنيم   آن ها می گويند ما تحريم می " :احمدی نژاد می گويد 

 ی سرمايهخواهی جمهوری اسالمی از  بيشترۀ است آه بايد هزينآارگرنيزاين بار" خواهند ساخترامسائل مورد نياز

آند تا سرمايه داری رانتی به زندگی انگل وار خود در جامعه ی  یبار فقر آمر خم مآارگر زير.  جهانی را بپردازد 

ی آارگر به همراه هرچند آه قدرت گيری سرميه داری صنعتی نيز نتايج بهتری را برای طبقه _ جهانی ادامه دهد 

.نخواهد داشت   

آارگران در برگزاری باشكوه  .زند برای خودش می احمدی نژاد اين حرف ها را بيشترالبته خيلی راحت بايد گفت آه

ت روزمره همين طور مبارزا و_ به مثابه يك پيروزی بزرگ برای طبقه ی آارگر ايران_مراسم اول ماه می امسال 

هيچ همدلی ای با سرمايه داران ندارند و برای دست يابی  رای تشكل يابی نشان داده اند آهبو تالش چند ساله ی اخير

.به  حقوق انسانی هر روزه به سرمايه داری تعرض می کنند  

 وبالگ کارگر
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