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  تبهکار باندني بر ایروزي پیبرا

!ندياي بداني به مدي کارگران و زحمتکشان با  
  ١٣٨٨خرداد  ٢٨شنبه پنج                                                                                                        ی کارگرني فعالز ایجمع

 
  ! کارگران مبارز،ی فعال در جنبش کارگریرفقا

 و ی پراکندگکي بعد از سال ها گرفتار ی اسالمی دارهي سرماميرژ.  گذراندی خود را ماتي حی دوره هاني از حساس تریکي رانيا 

 و اعتماد تيثي حکار انتخابات و لگدمال شدن آشبکارانهي فری مردم که از بازني خشمگیتوده ها.  است کننده شدهنيي تعیبحران درون

 تکاري حاکمان متقلب و جنانيما ا!  عوض شوددي وضع باني زنند که ای مادي و فرزندي ری ماباني به خشم آمده اند هر روز به خشيخو

 !مي خواهیرا نم

 رود که یپاسخ مردم م.  مردم روبرو شده استی از سوی کننده اري است که با پاسخ غافلگی ارتجاعی کودتاکي مي هسترشي درگآنچه

 کار ساده انجام نيا. دي بگشادهي ستمدی توده های عبور کند و راه بر جوشش انقالبی اسالممي رژی جناحیاز چارچوبه تنگ دعواها

 جزء به جزء حرکات ی براديبا.  بماننددانيترده و گسترده تر از امروز در م در شمار گسدين شود، مردم باي چننکهي ایبرا. نخواهد شد

 دروغ که مبارزه به ني اغي با تبلی کنونزشيترساندن و به خانه راندن مردم، فرسودن خ.  جواب داشته باشند،يی کودتامي رژني اريو تداب

 با ی گسترده همگی هایري و دستگی قمه کشت،ي بر جمعیراندازيت.  امروز استطي در شرامان حاکري تدبني مهمترد،ي نخواهد رسيیجا

بعد از تلفن همراه و . مي با تمام قوا با آن مبارزه کندي است که بایگري دري تدب،ی از اطالع رسانیريجلوگ.  شودی هدف انجام منيا

 ها را شهي و شزندي ری به خانه ها منباريا.  استی ماهواره ای هاشقاب بی نوبت جمع آورگري حاال دی ماهواره اتي و پارازنترنتيا

 ی مفتخور که از خون و کار توده ها چاق و چله شده اند، شوخاني جاننياما مردم هم با ا.  ندارندی که شوخندي شکنند تا به مردم بگویم

و مدارس و دانشگاه ها را  ها مارستاني به ب،ی مسکونی هر جا قصد تعرض به تظاهرات، به تحصن، به خانه و مجتمع هاديبا. ندارند

 ی کوچک و بزرگ گوناگون ساختن برای کار، متحد شدن، تشکل هاني ما در اتيشرط موفق.  جانانه روبرو شوندیکردند، با پاسخ

 . استی مبارزاتی عملی هاکي به تاکتیابي و دستیزي و نقشه ریسازمانده

 تصور ني دچار ادينبا.  بمانندهي در حاشدي نباراني در سراسر ا و کارگران حق طلب و مبارزی فعاالن جنبش کارگران،ي مني ادر

 شتر،ي فقر بدتر،ي استثمار شدیعني کودتاگران یروزي که پديشک نکن.  و سرنوشت ما نداردی به زندگی ربطعي وقانينادرست شوند که ا

 و ی و انتظامیتي امنیروهاي ضد شورش و نگاني به کمک تکاري باند جناني که اگر اديشک نکن. کننده تر  خردی مزدیفالکت و بردگ

 طيکارخانه ها و مح.  خواهند کردلي سرکوب و کشتار را به جامعه ما تحمني ترانهي بتوانند مردم را به خانه برانند، وحشیجياوباش بس

 جي رایرها از سطح شعاديشعارها با.  شودلي و مبارزه روزمره تبداعتراض  به صحنهدي بای و محالت زحمتکشی کارگریها

 داي ادامه پشتري مردم بی در جهت گسترش جنبش عمومی کنونطيهر چه شرا.  شودیاسي فراتر برود و مشخصا سی و رفاهیاقتصاد

 شتري ستمگر بمي رژني در برابر ام مردتي و اکثردهي کارگر و ستمدی توده هایروزي و پتي و موفقیشرويکند، امکان و فرصت پ

 .خواهد شد

فردا !  استی داران کودتاچهي سرمامي رژهيامروز روز اعتراض و تحصن و اعتصاب عل!   آمدن استداني امروز روز به مکارگران

 .ميياي بدانيمتحدانه به م.  باشدري دیليممکنست خ
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