
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com  

!مي کنی داران را انتخاب نمهي سرماندگانينما  
 

  ١٣٨٨خرداد  ٢١پنجشنبه                                                                                          ...و کميته انقالبی ...کارگران پروژه 

        
رژيم جمهوری اسالمی بار ديگر خيمه شب بازی خود را برای انتخابات رياست جمهوری راه انداخته است، و با تبليغات دروغين 

داران، برای جناح ها و احزاب مختلف سرمايه . وسيع می خواهد مردم را برای شرکت در نمايش مضحک اين انتخابات متقاعد کند

حمايت از کانديداهای خود، ناگزير به پرده دری و برمال کردن حقايقی شده اند، که فقط افشای گوشه ای از آنها کافيست تا ماهيت 

  . ارتجاعی و ضد مردمی نظام حاکم را نشان می دهد

عليه کارگران و مردم سکنت و تبعيض فقر و م ، کشتار و با سرکوب، زندان، حياتی کهسی سال حيات ننگين جمهوری اسالمیپس از 

 ايفای نقش دمکراتيک در مشارکت با اين سيستم پوسيده و فاسد و ضد فعاالنه ، اکنون مهره هايی که سالها است، عجين گشتهزحمتکش

، ه بهبود اوضاع  مردم نسبت ب، با تکيه بر توهم بخش هائی ازحمتکش به مقام و منزلت رسيده اند و با چپاول دسترنج توده زنموده اند

 تضادهای بين جناح های مختلف بر سر ی ها، پس تمامی اين ادعاها و فريبکار در.و آزاديخواهی و تغيير دم می زننداز دمکراسی 

در پس مبارزۀ جناح .  است، ثروت و امکانات عظيم تر مطرحهنگی و دست يابی هر يک به سرمايهسلطه اقتصادی و سياسی و فر

 ،با ادامۀ سياست های موجودوحشت از خطر سقوط نظام گنگ  احساس ،به روشنی، نيز خابات رياست جمهوریاصالح طلب در اتن

   .نمايان است

 پروژه عظيم اقتصادی با منابع مالی هزاران ميلياردی در ميان باشد و جايی که همين منابع ١٥٠٠جايی که صحبت از اما در اساس 

، داعيه آزاد منشی و طرفداری و رئيس جمهور و وزير و وکيل باشدوابسته به سپاه و رهبر  شرکت ٨٠٠مالی بيشمار در چپاول حدود 

 چهارکه هر يک از ای منافع طبقاتی و جناحی . احب همين غنائم براه انداخته انددزدان برای تصاين از محرومان ترفندی است که 

تر مردم و آلت دست ات را داغ نموده و از طريق تحميق هر چه بيش حکم می نمايد که تنور انتخاب، آن را نمايندگی می کنندکانديدا

  . قراردادن آنان، نان خود را بچسبانند

و شورای نگهبان انتخاب گرديده اند که در حد و حيطه قانون اساسی ارتجاعی ) فقيهواليت (مامی اين حضرات با تأييد رهبری ت

روی اکثريت بی  در فع مالکيت خصوصی مشتی اقليت سرمايه دار و زميندار و روقانونی که مدا. مهوری اسالمی انجام وظيفه نمايندج

دينی ، ضد حقوق اقليت های دم ، ضد حقوق برابر زنان و مردان، ضد حقوق مليت ها، قانونی که ضد حق حاکميت مراستچيز جامعه 

 و ضد دمکراتيک خويش می کارگری ضد  حکومتۀ مردم برای مشروعيت بخشيدن به چهریرويکرد رژيم به اخذ آرا. است... و 

 منافع مشترک سرمايه داران و زمين داران و در ارتباط با تأمين منافع انحصارات امپرياليستی دوام يافته ۀپاي  برزيرا نظامی که. باشد

 رأی مردم را در هم می پيچد و حق انتخاب را از آنها سلب می م حکومتی ، با يک توشيح ملوکانه و حکاست و واليت مطلقه فقيه آن

کافی نيست که اين رژيم طی سی دليل اين  آيا .اجتماعی توده های مردم باشدنمايد هرگز نمی تواند مدافع حقوق و آزادی های سياسی و 

  سال حتی به يک اتحاديۀ مستقل کارگری حق حيات نداده است؟ 

 هيچ طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم اهميت دارد اين است که هيچ کدام از برنامه ها و سياست هایآنچه در اين ميان برای  

 انطباق و همسوئی نداشته و شناخت و افشای اين سياست ها به ويژه در کارگران و زحمتکشان و گروهی از رژيم با منافع جناح

 جمله جدائی دين  مردم برای آزادی های سياسی و مدنی ازۀ، مبارز زنان، جنبشمواردی مانند نحوه برخورد رژيم به جنبش کارگری

جويان و جوانان ، جنبش ملی برای رفع ستم و تبعيض ملی و جنبش دانشع کمک های دولتی به نهادهای دينی، قطاز دولت و آموزش

  .اهميت ويژه دارند

  ی دهد و زمينه را برای طرح  سياست ها را ماينرزه مؤثر با  داشتن درک دقيق و روشن از سياست های رژيم به کارگران امکان مبا



رژيم که مستقيما بر زندگی روزانه مردم بنابراين بايد با افشای سياست های داخلی و خارجی . ت مستقل طبقه کارگر فراهم می کندسياس

، برقراری حالت جنگی گریتقويت نظامی (ی ، سياس)تورم، زمينه هايی مانند تشديد بيکاری در( آنها در زمينه های اقتصادی ۀندو آي

يج فرهنگ جنگ های ارتجاعی ، تروتقويت پان اسالميسم، ناسيوناليسم و عظمت طلبی(و فرهنگی ) در کشور، اختناق و سرکوب بيشتر

سترش سانسور و ، گ خارجی و تجزيه طلبی، تشديد ستم ملی به بهانه مبارزه با نفوذزه با فرهنگ دموکراتيک و انقالبی، مبارو دينی

ضد انسانی کنونی  نشان داد که کوچکترين اميدی به بهبود وضعيت نابسامان و، مؤثر است) مردمی دخالت بيشتر در زندگی خصوص

، جز دست به دست شدن اهرم های اقتصادی و سياسی و تداوم اوضاع جناح  از سوی نمايندگان هرقوۀ مجريهدست گرفتن ه و بنيست 

  .  نخواهد ساختتودۀ مردمن چيزی نصيب فقر و فالکت کمتري

 هایو دسته بندی ها جناح کل نظام، همۀ کشيدن  زيره جهت ب راه را برای مبارزه انقالبی در بپا خيزيم و! کارگران و زحمتکشان

 ۀ برای همسانن ان شأدر و تآمين زندگی شرافتمندانه و و برقراری دولت شورايی کارگران و زحمتکشان ،سرمايه داران و زمينداران

  . ومان، هموار سازيممحر

 

!مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی  

!زنده باد آزادی و سوسياليسم  

 کارگران پروژه های پارس جنوبی و کميته انقالبی کارگران ايران
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