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  ١ اطالعيه شمارۀ

!خيرا های در رابطه با انتخابات رياست جمهوری و نا آرامی  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه                                                                                                        هماهنگی برای کمککميتۀ  

  
جمهوری  های به عمل آمدۀ کانديداهای رياست در مناظره. رياست جمهوری در ايران بوده اند مردم ايران خود شاهد برگزاری انتخابات

قراردادهای سفيد امضا، عدم آزادی تشکل، ضرب و شتم  پرداخت حقوق ماهانه،بار کارگران، عدم  اسالمی ايران، از وضعيت فالکت 

 ...های اول ماه مه و  شالق، زندان و کشتار کارگران و فعالين کارگری، سرکوب مراسم کارگران، صدور احکام قرون وسطائی

  .صحبتی نشد

 نحوی از انحا در بوجود آمدن وضعيت فالکت باری که اسالمی ايران، هر کدام به واقعيت اين است که کانديداهای رياست جمهوری

همين خاطر است که در ميان صدها نفری  اند و درست به کارگر ايران و اآثريت عظيم جامعه با آن روبرو هستند، نقش ايفا کرده طبقه

  .شدند اين چهار نفر دست چين  که برای رياست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها

   وتلويزيون های بورژوازی جهانی نظير راديو داران ، ليبرالهای خودی و غير خودی و رسانه سرمايهات تمام امکانات در پروسه انتخاب

آنها به اشکال گوناگون تالش کردند . انتخابات ميدانی برای تغيير است بی بی سی و صدای آمريکا به کار افتادند تا مردم را قانع کنند که

  . بوده استبعد از انتخابات معلوم شد تمام آن تبليغات پوچ. شان ارزش و قدرت دارد   رایکنند که تا مردم را قانع

به  ها، در صفوف صدها هزار نفره حاال برای اعتراض به اين سوء استفاده. استفاده شده است شان سو دهندگان پی بردند که از رای رای

 و مورد ميکردند، اما به هر حال اين آرا ريخته شده ابات ازحقوق خود دفاعبايست با تحريم انتخ گرچه مردم می. اعتراض می پردازند 

به معترضين   حمله ما ضمن محکوم کردن. ها حق مردم است و حاال اعتراض به اين سو استفاده. گرفت  قرارسوء استفاده عوامل نظام 

 همۀ عوامل و گماشتگان نظم سرمايه بيرون  ها و کروبی وها  ها، خاتمی يادآوری ميکنيم که اين اعتراضات بايد از زير رهبری موسوی

  . شودضد نظام سرمايه داری تبديلمردم زحمتکش بر خواهی کارگران وحقبه بخشی از اين اعتراضات بايد. کشيده شود

، مورد حمالت ايی ترين حقوق خود مبارزه کرده و ميکند و طی مبارزات خويش پايه طبقه کارگر ايران سالهاست که برای احقاق

ها و هزاران فعال جنبش های  ، زندانی کردن و اعدام صد همراه با سرکوب٦٠  در دهه. گيردمحافظين سرمايه قرار می  سهمگين

در . اعدام کردند در شهر سنندج را نيز با نام جمال چراغ ويسی  مه  سخنران مراسم اول ماه اجتماعی ، به ويژه جنبش کارگری ، 

شدند،  زندانی  ، فعالين کارگری شهر سقز به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه دستگير و"اصالحات سياسی" حدوران به اصطال

  دای تعدادی از آنها را به قتل رساندن قتلهای زنجيره نويسندگان آزاد انديش و عدالت خواه را قلم به مزد معرفی کردند و طی

سنديکای  ران خاتون آباد، زندانی کردن و بريدن زبان منصور اسانلو رئيس هيئت مديرهکارگ چند سال اخير نيز شاهد به رگبار بستندر

شالق فعالين کارگری به جرم شرکت در مراسم اول   واحد، زندانی کردن محمود صالحی و محروم کردن وی از دارو و درمان موثر،

  .ها مورد ديگر بوديم در مراسم اول ماه مه امسال و ده ها نفر ماه مه و دستگيری و زندان ده

شتم  شدند و آنان را مورد ضرب و ترين شکلی به خوابگاه های دانشجويان حمله ور  وحشيانه اعتراضات دانشجويی را سرکوب و به 

 طلبانه و انسانی خويش دفاع می کردند از تهاجم جنبش زنان و فعالين اين جنبش را نيز که از خواست ها و حقوق برابری. قرار دادند

و  به حقوق حقه معلمان و پرستاران تعرض کردند و آنان را اخراج. کردند و زندانی دستگير  و وحشيانۀ خويش بی نصيب نگذاشتند

  .زندانی کردند

بايد  طبقه کارگر و مردم شريف و آزاديخواه ايران. اند  و به افشاگری همديگر پرداخته شده اکنون محافظين سرمايه دچار بحران شديدی

خواهد ، خواست  تواند و نمی لعابی و به هر شکلی نمی رنگ وبورژوازی با هر.  را افشا نمايند کاريهای محافظين سرمايه ين نوع فريبا



در بهترين حالت  تالش مذبوحانه اين طبقه و نمايندگان سياسی آن ،. مردم رنجديده ايران را تامين کند و مطالبات برحق طبقه کارگر و

   .کارگر و مردم آزاديخواه ايران نبايد به چنين نيروئی اعتماد کند  است که بتوانند توسط آن بقاء خود را حفظ نمايند، طبقهذخيره نيرويی

  !آزاديخواه کارگران، مردم شريف و
فقدان  رسام آور،تورم و گرانی س ، اری و بی حقوقی گسترده و ميليونیک ، بیهمانا استثمار مشکل اصلی کارگران و توده های تحت ستم

های مدنی با اتکاء به  بيان و ساير حقوق و آزادی ، حق آزادید تشکل و برخورداری از حق اعتصابحق ايجاايی مثل  های پايه آزادی 

  .ترين و قدرتمند ترين نيروی محرکه جامعه می باشد نيروی طبقه کارگر، به عنوان اصلی

 سراسر جهان می توانند و شايسته است تا در اعتراضات گسترده و آزادی خواهانۀ خود کارگران و مردم دالور و عدالت طلب ايران و

شدگان اعتراضات آزادی کليه دستگير مردم و و عاملين سرکوب و کشتارهای اخير، دستگيری و محاکمۀ آمرانخواستار شناسائی 

   .ن کارگری، فعالين جنبش دانشجوئی و زنان شوندعليه کارگران و فعالي اخير و لغو احکام صادره کارگری و مردمی روزهای 

شدن  بيائيد با هم خواهان برچيده. ، نظام فقر و فحشا و محروميت است، نظام فساداستثمار  سرکوب و ، نظام توحش وداری نظام سرمايه

  .داری شويم نظام سرمايه
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