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 فعال جنبش ضد سرمايه ۴اقدام شما را در برگزاری کمپين اعتراض عليه احکام زندان ! رفقا
) محسن حکيمی، جالل حسينی، محمود صالحی و برهان ديوارگر( داری طبقه کارگر ايران 

 جلوه ای از همبستگی انترناسيوناليستی اين کار شما مسلمًا. بسيار صميمانه ارج می گذاريم
ما ميان کمپين شما و آنچه که از جانب . کارگران دنيا عليه نظام بشرستيز سرمايه داری است

راز و .    صورت گرفته است عميقًا فرق می گذاريمICFTU  و  ILOسازمانهائی مانند 
حمايت از فعالين جنبش نيازهای اين سازمانها با دولت بورژوازی ايران اگر چه زير نام 

کارگری صورت می گيرد، اما در اساس چيزی نيست سوای ايفای نقشی که در چهارچوب 
مجادالت درونی ميان بخشهای مختلف سرمايه جهانی از سوی بخشی از بورژوازی بين المللی 

ا  کامًال بالعکس فرياد اعتراض  شماری از کارگران دنيOCAPکمپين . به عهده آنان محول است
 با انتشار بيانيه خويش از همه توده های کارگر OCAP. عليه جنايات دولت بورژوازی است

جهان درخواست کرده است که برای حمايت از همزنجيران طبقه جهانی خويش در جنبش 
ما فعالين جنبش لغو کار مزدی با تمامی توان از اين . کارگری ايران، دست در دست هم بگذارند

نيم و از همه همزنجيران خود در همه نقاط دنيا می خواهيم که به ميزان توان و کمپين دفاع می ک
آرزوی ما . امکانات خود در کار گسترش اين کارزار وسيع طبقاتی و بين المللی همکاری نمايند

  :اين است که
کمپين در حصار تهيه و تنظيم طومار جمع آوری امضاء محدود نماند، ما بايد متحدًا تالش . ١
يم تا همراه با شمار هرچه بيشتری از کارگران کشورها اشکال مختلف اعتراض را عليه احکام کن

صادره بيدادگاههای دولت بورژوازی ايران سازمان دهيم و نيروی طبقه بين المللی خود را برای 
تظاهرات خيابانی، .  فعال جنبش کارگری ايران هر چه فعالتر بسيج نمائيم۴آزادی بی قيد و شرط 

تعطيل حتی چند دقيقه يک مرکز کار و توليد در هر گوشه ای از دنيا و هر تالش ديگری که 
همبستگی بين المللی کارگران را در مقابل نظام سرمايه داری به نمايش گذارد، موضوعاتی 

  هستند که بايد به ميزان توانمان برای تحقق آنها بکوشيم
يم و تعميق و تقويت ارتباطات فعالين جنبش ضد کمپين بايد به نوبه خود ميدانی برای تحک. ٢

اين کارزار بايد کمک کند تا همديگر را نزديکتر و عميق . سرمايه داری در سراسر جهان باشد
تجارب خود را با هم در ميان گذاريم، مطالبات جاری و مشترک ضد سرمايه داری . تر بشناسيم

رهای الزم برای همپيوندی و همجوشی کارگران جهان را موضوع بحث روز خود سازيم، راهکا
انترناسيوناليستی کارگران در مبارزات جاری و بسط هرچه بيشتر اين همبستگی 
انترناسيوناليستی به کل مبارزه طبقاتی برای محو نظام سرمايه داری را مشترکًا کند و کاو کنيم و 

  .ريم و انجام دهيمفراوان کارهای ديگری که بايد در متن برگزاری همين کمپين ها پی گي
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