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کارگران و زحمتکشان ،هیچ نفعی در انتخابات جمهوری اسالمی ندارند!
چند روزی بیشتر به برگزاری انتخاب رئیس جمهوری بعدی برای ادامه سرکوب کارگران و زحمتکشان نمانده است.
اما آنچه که به کارگران وزحمتکشان  ،زنان و مردان آزادیخواه در ایران برمی گردد ،ادامه سازماندهی خود ،متشکل
شدن و ادامه مبارزه برای سرنگونی این رژیم استبدادی در ایران است.
کارگران هیچ نفعی درشدیدترشدن فاش گویی این حضرات با هم برسرمناظره هایی کذایی نمی برند .درطول
چهارساله گذشته ریاست جمهوری حسن روحانی ؛ قربانیان اصلی سیاست های اقتصادی ،تمام جغرافیای ایران همچنان
همه الیه های فقیر و محروم جامعه وتوده کارگران وزحمتکشان هستند که به لبه پرتگاه رسیده اند .یک جامعه هشتاد
میلیونی صدای اعتراض کارگران معدن یورت آذرشهررا شنیده اند که برسرروحانی فریاد میزدند که هیجده ما حقوق
نگرفته ایم ؛ می دانید با ماهی یک میلیون تومان زندگی کردن یعنی چه ؟
همه ما خانه خرابی آتش نشانان ساختمان پالسکو را شاهد بودیم .دیدیم که برسر کولبران در کردستان چه آمد  ،عادی
سازی گور خوابی ،کارتون خوابی ،فحشا و اعتیاد و  ..را شاهدیم .لذا ازمنظرتوده کارگران ،حاصل سیاست های
رژیم ،رشد روزافزون بیکاری و گرانی ،فقر کامل برای اکثریت مردم ،نبود امنیت شغلی کارگران و همه توده
تاکنونی ِ
زحمتکش ،زندانی بودن صدها فعال کارگری و هزاران زندانی سیاسی ،افزایش اعدامها و هزاران مصیبت دیگر
گریبانگیر اکثریت مردم و ...
شکاف های جناحی درون رژیم ،در نظام سرمایه داری اسالمی ایران همیشه وجود داشته و باندهای مختلف حکومتی
برسرسهم خواهی خویش ازقدرت و امکان چپاول بیشتر ،غالبا به جان هم افتاده اند ،اما کلیت رژیم اسالمی سرمایه
برای سرکوب ،تامین منافع سرمایه و سود بیشتر کامال متحد و یکدست بوده و هستند.
انتخابات در جمهوری اسالمی جز حل و فصل کردن روابط سرکوبگران حاکم چیزی نیست .تحت هیچ شرایطی به
عنوان سازوکاری برای حق تعیین سرنوشت مردم درنظام سرمایه داری جمهوری اسالمی معنایی به نفع توده طبقه
کارگر و تحتانی جامعه نداشته و ندارد .تنها ازهمین رواست که توده کارگران و بی چیزان جامعه ارزشی به انتخابات
نمایشی نظام سرمایه داری حاکم در ایران نمیدهند.
فعاالن نهاد های همبستگی موجودیت نظام جمهوری اسالمی را نماد سرکوب و سلب حق رای عمومی و حق تعیین
سرنوشت تمامیت همین مردم می دانند .کارگران وزحمتکشان هیچ توهمی به هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی موجود
وکل این حاکیمت سیاه ندارند .رای واقعی کارگران مخالفت با کلیت نظام جمهوری اسالمی است و راهی جز ادامه
مبارزه تا سرنگونی این رژیم را ندارند .رای کارگران و زحمتکشان چیزی جز مبارزه برای پایان دادن به فقر و
فالکت ،رای به حق آزادی و ایجاد تشکل مستقل و رای به یک زندگی شایسته انسانی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
سه شنبه  ۶۲اردیبهشت  ۶۹۳۲برابر با  ۶۲می ۶۱۶۲

