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  !کارگران سراسر جهان

 .عليه جنايات بربرمنشانه دولت بورژوازی ايران اعتراض کنيد

  
        هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                                    فعالين لغو کار مزدی       

 

 در امتداد موج جديد تعرض و سرکوب سراسری عليه کل جنبش بيدادگاههای شرارت و سبعيت سرمايه داری ايران

 ضربه شالق ١٠  روز زندان و٩١ هر کدام به اخالل در نظم عمومی را به جرم ديگر اين جنبش فعال ١١کارگری، 

 شنيدن خبر واقعه ای چنين هولناک برای بخش وسيعی از کارگران دنيا چه بسا حيرت آور و!!! محکوم کرده است

اما آنان که به حيرت فرو می غلطند بايد بدانند که نظام سرمايه داری را به درستی .  باور نکردنی باشدشايد هم

کامًال  . پديده ای عجيب نيستدگی و جنايت و هيچ نوع بشرستيزی در اين نظام هيچ درن. نشناخته و نمی شناسند

باالعکس، در هر کجای جهان که سرمايه با انسانها چنين نمی کند، صرفًا استثنائی است که قدرت پيکار طبقاتی توده 

.  کرده است انجام آن را از صاحبان شرور سرمايه و دولت های جنايتکار سرمايه داری عجالتًا سلبتوانهای کارگر 

تاريخ سرمايه  داری تاريخ کشتارهای ميليونی کارگران، تاريخ جنگهای امپرياليستی اول و دوم، تاريخ کوره های آدم 

 ١٧سوزی، تاريخ آشويتس ها، اشغالگريها و حمام خون توده های مستعمرات، تاريخ صبرا و شتيالها و ديرياسين ها، 

هزار نفری زندانيان اوين، تاريخ گوانتاناموها، جنگهای عراق و بالکان و شهريورها، سی خردادها، قتل عام چندين 

م ساختن حکم بيدادگاه اسالمی سرمايه در سنندج و محکو . بربرمنشانه عليه بشريت استهایافغانستان، تاريخ جنگ

 در تاريخ بس و شالق با تمامی ابعاد فاجعه بار و شرارت آميزش  صرفًا لحظه ای فعال جنبش کارگری به ح١١

  . سراسر کشتار و جنگ و بشرستيزی نظام بردگی مزدی است

 !کارگران سراسر جهان
  

رفقای ما در عمق جنبش کارگری ايران کشتار می شوند، به زندان و شکنجه و شالق محکوم می شوند صرفًا به اين 

اما اين فقط يک روی سکه . ينددليل که خواسته اند برای حصول ابتدائی ترين حقوق انسانی و کارگری خود تالش نما

آنان دستگير و زندان و شکنجه و اعدام می شوند زيرا شما و . رويه ديگر آن نيز به همين اندازه هولناک است. است

سکوتی بسيار مرگبار که دست بورژوازی جهانی را در اعمال هر جنايتی . کل جنبش طبقه ما در جهان خاموش است

هر روز صدها کارگر و کودکان خانواده های کارگری در . يش از حد باز گذاشته استعليه کل توده های طبقه ما ب

عراق توسط بورژوازی جنايتکار امريکا يا دست پروردگان ديروز و امروز وی قتل عام می گردند، اما صدای هيچ 

روز ميليونها کودک زير  هر. اعتراضی از کارگر اروپائی، کانادائی، امريکائی، آسيائی و استراليائی شنيده نمی شود

فشار فقر و گرسنگی ناشی از وجود سرمايه داری تسليم مرگ می شوند، اما جنبش کارگری بين المللی در مقابل اين 

هيچ لحظه ای نمی گذرد که نظام سرمايه داری دامنه گرسنگی، بی . توحشها سخت ساکت و بی اعتراض است

سيع تر و سيع تر نسازد اما جنبش جهانی ما از همه سو گسيخته، بی افق، خانمانی و حمام خون توده های طبقه ما را و
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مطالبه ساده ترين حقوق انسانی  را به جرم  ديگر فعال کارگری١١آری بورژوازی ايران . خاموش و تسليم است

جير می سازد زيرا شما کارگران جهان، شما توده های همزن خويش به مدتها زندان و تحمل ضربات شالق محکوم 

  .   سر در جيب تسليم و رضا و سکوت فرو برده ايدان،آن

 ! کارگران
  

بدانيد که هر ضربه شالقی که بر تن فعالين کارگری ايران فرود می آيد ضربه ای است که بر ارگانيسم حيات کل 

ينار سود سرمايه هر د. نيروی کاريم همه ما توده های فروشنده. ما يک طبقه بين المللی هستيم. طبقه ما فرود می آيد

در هر کجای جهان با دستان همه ما توليد می شود و کل سرمايه جهانی با کار کل آحاد طبقه ما و نسلهای متوالی توده 

 را می ناگر در جائی دستمزد ما کفاف نان و اجاره مسکن و دارو و درمان روزانه ما. های طبقه ما توليد شده است

وزی روزگاری توان طبقاتی کل جنبش جهانی ما آن را بر بورژوازی تحميل کرده تنها به اين دليل است که ر ،دهد

ظم دنيا خالف اين است باز هم تنها بدان خاطر است که ظرفيت تعرض جنبش سراسری و اعاست و اگر در بخش 

انسوی عجالتًا اگر کارگر سوئدی و فر. انترناسيوناليستی طبقه ما در مقابل نظام سرمايه داری به ميدان نيامده است

شالق نمی خورند اين کار نه از تمدن سرمايه داران و دولتهای سرمايه داری اين کشورها که محصول فتوحات طبقه 

در همان حال اگر فعال جنبش کارگری ايران تازيانه می خورد، به اسارت . ما در کمون پاريس ها و اکتبرها است

می شود به اين خاطر است که ما ر تلقی می گردد و تسليم جوخه اعدام گرفته می شود، به جرم ابراز نارضائی اخاللگ

کارگری که در مقابل . ن پاريس ها، ژوئيه ها و انقالب اکتبرها را در گورستان سازش با بورژوازی دفن کرده ايمکمو

 ، ناآکاهگرسنگی، بی مسکنی، فقر و بی داروئی کارگر همزنجيرش در اين يا آن سوی جهان سکوت می کند کارگر

کارگری که درد شالق کارکر . فرصت طلب و سازشکاری است که به حداقل منافع طبقاتی و تاريخی خود آگاه نيست

 انسانی و ،ی گسسته از همبستگی طبقاتیايرانی را بر سراسر سلولهای بدن خود لمس نمی کند کارگر

منفعت  ، فاقد دورنگری اجتماعی و طبقاتی و تاريخیبی درد،انترناسيوناليستی با توده همزنجير خويش، کارگری 

  . پرست و حقير است

  !کارگران جهان 
بسياری از فرقه ها و سکت های سياسی و مدعيان دروغين دوستدار جنبش کارگری به همگان اندرز می دهند که 

. تحاديه های کارگری شدبرای دفع شرارت دولت بورژوازی اسالمی از سر فعالين کارگری ايران بايد دست به دامن ا

متوهمين به سرمايه، شورای تشخيص مصلحت سرمايه و مراجع قانونی سرمايه داری هستند و اصرار دارند که اينان 

اتحاديه های کارگری، آی ال او، آی سی اف تی يو، اتحاديه حمل و . کارگران را نيز به دار توهمات خود بياويزند

نظام بردگی  ود کارگری دنيا تا مغز استخوان مدافع سرمايه داری، عمله و اکره  موج ساير سازمانهای، ث ژ ت ونقل

مزدی و سالح قتاله دست سرمايه داران و دولت های سرمايه داری عليه کل طبقه ما و جنبش انترناسيوناليستی ضد 

مهوری اسالمی بی هيچ و نقل با جسی اف تی يو و اتحاديه حمل  آی ال او و آی  دروغيندعوای. ما هستندکار مزدی 

 اليتجزائی از کشمکش ميان بورژوازی جزءهای مختلف بورژوازی جهانی،  از دعوای ميان بخشجزئیکم و کاست 

 از حقوق کارگر ايرانی حرف می مزورانهاينان امروز بسيار عوامفريبانه و .  استا با دولت اسالمی سرمايهامريک
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 اسالمی به طور کامل اديخواهان ايران توسط رژيم جمهوریارگران و آززنند اما ديروز در مقابل کشتار ميليونی ک

 دولت بورژوازی ايران دعاوی خود زعمای و کاخ سفيدکه سران  نيز  فردا اينان، اين اتحاديه ها،. سکوت می کردند

ور قطع برای  بطهمگی ،پيرامون سهم بری افزونتر در استثمار توده های طبقه ما را با صلح و صفا حل و فصل کنند

کشتار چند ميليونی کارگران ايران توسط دژخيمان سرمايه کف خواهند زد و چنين کشتارهائی را زير نام و نشان 

آنان که ما را به بستن دخيل بر دار پوسيده اتحاديه ها توصيه می کنند خود . دروازه های صلح گلباران خواهند کرد

هيچ کارگر آگاهی فريب اين .  قرار دارند داری سرمايه نظامم و حشمخواسته يا ناخواسته در زمره ابوابجمعی خد

دروغ پردازيها را نخواهد خورد و نيروی خويش را وثيقه زرق و برق کاروان زائران حرم بی اعجاز آی سی اف تی 

  . يو ها و فرقه های صاحب اين کاروان ها نخواهد نمود

 ! کارگران جهان
  

 نه در دستان اتحاديه های آلت !!!اخير  محکوم شده فعال١١ کارگری ايران از جمله  فعالين جنبشکليد راستين آزادی

قدرت .  سرمايه داری که صرفًا در دستان پرتوان جنبش طبقاتی و انترناسيوناليستی ما قرار دارد نظامدست

  متحد،ساالر که با قدرتبورژوازی را نه با دعا و تسبيح و نذر و نياز و استغاثه و آستانبوسی اتحاديه های سرمايه 

برای فشار بر دولت .  سراسری طبقاتی ضد سرمايه داری ما توده های کارگر می توان و بايد به عقب راندآگاه و

هم ما يک طبقه بين المللی . بورژوازی ايران بايد کل بورژوازی جهانی را آماج فشار متحد طبقاتی خود قرار دهيم

حمله به سرمايه داری در هر کجای جهان حمله به نظام سرمايه داری و . انی استهستيم و هم بورژوازی طبقه ای جه

برای چند دقيقه چرخ توليد سود را در کارخانه ها و در مراکز کار و توليد در . حمله به سرمايه در همه جهان است

 و آنگاه ببينيم که چگونه همه انگليس، امريکا، فرانسه، کانادا، استراليا، سوئد يا هر کجای ديگر ار کار فرواندازيم

 فعال جنبش کارگری ١١دولتهای سرمايه داری برای فشار بر اقارب طبقاتی خود در ايران و ضرورت آزاد سازی 

طرح اين پيشنهاد شايد برای خيلی از کارگران جهان عجيب جلوه کند اما هر کارگر . ايران به دست و پا خواهد افتاد

فراموش نکنيم که روزگاری اعتصاب کارگر سويسی با پشتيبانی . و استقبال خواهد کردآن دفاع آگاهی به يقين از 

شماری از فرماندهان ارتش  سرنوشت ساز کارگر انگليسی و جاهای ديگر به پيروزی می رسيد و فراموش نکنيم که 

  . ی بودندنواحی ديگر جهان سرمايه دارساکنان  يا کموناردها نه پاريسی، نه فرانسوی، که لهستانی 

 فعال جنبش کارگری با ١١ و از جمله  ايرانو در مقابل جنايات بورژوازی ايران عليه توده های کارگر. بپا خيزيم

اعتراض . در همه جا برای سازمان دادن هر چه مؤثرتر اين اعتراضات دست به کار شويم . همه توان اعتراض کنيم

در همه جا با توده های همزنجير طبقه خود برای پيشبرد . رسانيمخود را به هر شکلی به گوش همه کارگران دنيا ب

موفق تر اين اعتراض به شور و مشورت بنشينيم و حاصل اين شور و مشورت را به اعمال قدرت وسيع طبقاتی عليه 

 .سرمايه داری و عليه تعرض دولت بورژوازی به جنبش کارگری ايران توسعه دهيم

  
  فعالين لغو کار مزدی

  ٢٠٠٧ست هفتم آگو


