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دنيای سرمايه داری در تمامی موجوديت خود، حتی در بهشت نمرود دموکراسی و مدنيت اش، دنيای زندان و 

نظم سرمايه در . شکنجه و کشتار حقوق انسانی، دنيای خفه ساختن هر صدای مخالف استثمار و بی حقوقيهاست

 بخش اين جهان، نظم بازتوليد نيروی کار با ارزان ترين بهای ممکن، نظم استثمار مشدد ميليون ها زن، عظيم ترين

بازتوليد نيروی کار شاغالن، نظم استثمار  در هفت پست توی خانه های مسکونی، بدون هيچ دستمزد، برای 

ندان، نظم سيه روزی و فالکت و ميليونها کودک خردسال، نظم اجبار زنان به تن فروشی زير فشار گرسنگی فرز

فقر و بی حقوقی مطلق دهها ميليون کارگر به عنوان پيش شرط تداوم حيات سرمايه داری و تضمين نرخ سودهای 

در اينجا حتی رد پای هر آهنگ ضد يت . نظم سرمايه در جامعه ايران از اين دست است. کالن سرمايه جهانی است

 ساده هر کارگر برای برگزاری مراسم اول ماه مه را با زندان و شکنجه و با نظام بردگی مزدی، حتی هر تالش

احکام اخير محاکم قضائی جمهوری اسالمی بورژوازی در مورد دستگيرشدگان اول ماه مه . اعدام پاسخ می گويند

حکمه محکمه اسالمی سرمايه در سنندج احکام م.  سقز، گوشه بسيار ناچيزی از اين نوع پاسخها است٢٠٠٣سال 

 سال زندان برای محسن حکيمی و جالل حسينی را تأييد ٢ سال برای زندان محمود صالحی و ۴بدوی سقز دائر بر 

کرده است، دادگاه بورژوازی در همان حال تصريح نموده است که حکم زندان محمود صالحی پس از گذشت يکسال 

قضات بورژوازی .  صورت تعليق در می آيد سال به٣ نفر ديگر از همين حاال تا مدت ٣از حبس وی و احکام 

اضافه می کنند که هر نوع ابراز مخالفت اين فعالين با نظام بردگی مزدی، در طول مدت تعليق حکم، متضمن اجبار 

آنان به تحمل مدت محکوميت جديد بعالوه همه سالهای ديگر موضوع حکم صادره دستگاه قضائی بدوی در سقز می 

 بر خالف رويه بيرونی ماجرا، محسن حکيمی و جالل حسينی نه فقط هيچ آزاد نيستند، نه فقط به اين ترتيب!!! باشد

از شمشير حبس و تعذير سرمايه حتی به طور موقت جان سالم به در نبرده اند، که بالعکس هر نوع اعتراض آنها به 

. طوالنی زندان اعالم گرديده استتشديد استثمار و بيحقوقی کارگران به عنوان سند کافی جرم برای تحمل سالهای 

تصميم دولت بورژوازی در مورد اين فعالين جلوه قهر هميشه جاری سرمايه عليه توده عظيم فروشنده نيروی کار 

حکم قاضيان همان حکمی است که ماشين سرکوب بورژوازی لحظه به لحظه در وجب به وجب ايران سرمايه . است

سؤال اساسی اين است که در برابر اين احکام و در برابر روند تشديد فشار . کندداری عليه آحاد کارگران اعمال می 

   و ارعاب و خفقان و بگير و ببند و زندان فعالين جنبش کارگری چه بايد کرد؟

رفرميسم راست و . پاسخ به سؤال باال برای گرايشات مختلف درون و حاشيه جنبش کارگری مسلمًا يکسان نيست



عريضه نگاری به آستان رؤسای آی ال او، آسی اف تی يو، . وند سنت ديرينه بسيار آشنائی داردچپ در قبال اين ر

تسليم !! ال او، ليبر، اتحاديه کار کانادا و ساير سازمان ها و نهادهای دشمن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر

، رجوع به احزاب و گروههائی که !!!شکوائيه به دولتهای سرمايه داری غرب و استمداد از دولتمردان اين کشورها

خود يا شريک قدرت سياسی سرمايه هستند و يا در بهترين حالت اپوريسون اندرونی حکومت های بورژوازی را 

تشکيل می دهند و نوع اين اقدامات از جمله کارهائی است که تکرار پرمالل آنها کل کارنامه تالش اين گرايشات را 

ه همان اندازه که در اساس خود با نوع نگاه و روال کار جنبش ضد سرمايه داری اين تالش ها ب. آکنده است

کارگران در تعارض است، در عمل نيز سوای شکست توأم با خفت، توهم آفرينی در زندگی و ذهن و مبارزه 

 بار کارگران، تبديل شدن به ملعبه دست بخشهای مختلف بورژوازی در رقابتهای درونی آنها هيچ نتيجه ای به

اين نوع رويکرد و اين شيوه کار عميقًا تسليم طلبانه است و الجرم فعالين راستين . به بارآرد نياروده و نمی تواند 

. ضد سرمايه داری طبقه کارگر حتی زمانی که در چنگال اسارت بورژوازی باشند خواستار توسل به آن نمی باشند

می به کرات و به مناسبتهای مختلف اعالم داشته است که در ميان دستگيرشدگان اول ماه مه سقز، محسن حکي

   . آويختن به رفرميسم راست اتحاديه ای برای آزادی خود و همرزمانش را کاری به شدت نادرست می داند

 پيکار ما برای آزادی محمود صالحی و دو کارگر مبارز ديگر، محسن حکيمی و جالل حسينی يا   روال کار و شيوه

نبش کارگری، موضوعی متفاوت از ساير مبارزات ما برای تحميل مطالبات طبقاتی خويش بر نظام ساير فعالين ج

طبقه کارگر در فرايند مبارزه طبقاتی به طور کلی و برای تحميل هر نوع انتظار خود بر . سرمايه داری نيست

ميدان جنگ واقعی ما . نداردبورژوازی، سوای توسل به قدرت طبقاتی و تهاجم به شريان حيات سرمايه راه ديگری 

سرمايه داران و دولت آنها با هدف . با نظام سرمايه داری روند کار سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش است

مبارزه ما برای دفع اين تعرضات، برای تحميل . حصول حداکثر سود هر تعرض و تهاجمی را عليه ما ساز می کنند

ارک جنگی سراسری عليه وجود اين نظام نيز بايد که در نخستين گام بستن مطالبات روز خود بر دشمن و برای تد

عين همين مسأله در مورد پروسه پيکار عليه احکام زندان فعالين . مجاری توليد سود را دستور کار خود کند

رلمان با عريضه نگاری به حضور رئيس اين اتحاديه، ليدر آن حزب و دخيل بستن به پا. کارگری نيز صدق می کند

بورژوازی در اين يا آن کشور نمی توان محمود صالحی را از زندان خارج ساخت يا احکام زندان محسن حکيمی و 

احکام زندان فعالين جنبش ضد . زور سرمايه را تنها با زور پرولتاريا می توان پاسخ گفت. جالل حسينی را لغو کرد

ب و برق و حمل و نقل و ذوب آهن و اتوموبيل سازی و سرمايه داری طبقه کارگر را اعتصاب کارگران نفت و آ

سنت تقالی رفرميسم راست و چپ برای توسعه . مدارس و بيمارستانها و ساير مراکز توليد می تواند در هم بشکند

توهم توده های کارگر ايران به نقش اتحاديه های عامل تحميل بربريت سرمايه بر جنبش کارگری، سنتی منفور است 

د کار خود را بر نفی قدرت پيکار طبقاتی کارگران و آويختن جنبش کارگری به دار مجادالت درونی که بنيا

کليد آزادی زندانيان اول ماه مه اينک در دست توده های کارگر ايران و . بورژوازی جهانی استوار ساخته است

يران و در هر نقطه جهان است که می نواختن شيپور اعتصاب در بيشترين مراکز کار و توليد در ا. جهان قرار دارد

  .تواند بورژوازی اسالمی را به لغو احکام صادره مجبور سازد

بايد همه . محتوای تالش و مبارزه ما در خارج از ايران نيز به طور قطع نمی تواند و نبايد از اين روند مجزا باشد



ند نفره در اين گوشه و آن گوشه شهرهای جا به توده های طبقه کارگر رجوع کرد، به جای آکسيونهای منزوی چ

 که هستيم و در هر شهر و  هر تعداد. بزرگ اروپا به کارخانه ها، به مدارس، به همه مراکز کار و توليد روی کنيم

دياری که زندگی می کنيم دست در دست هم در مقابل درب ورود و خروج مراکز کار تحصن کنيم، وارد کارگاهها 

فرياد اعتراض طبقه کارگر ايران .  خواستار گفتگو با کارگران و ايراد سخن در ميان آنها گرديمشويم، با قدرت تمام

عليه استثمار و مظالم بورژوازی را به گوش همه کارگران جهان برسانيم و با بيشترين سماجت و پافشاری از آنها 

ازند و در اين گذر حمايت طبقاتی و  دقيقه مجاری توليد سود برای سرمايه را مسدود س۵بخواهيم که ولو برای 

   .انترناسيوناليستی خود را از همزنجيران طبقاتی خويش در ايران اعالم دارند

   رفقا، فعالين دست اندر کار آزادی زندانيان کارگر

سنت رجوع به اتحاديه ها، احزاب سرمايه و دولتهای بورژوازی را در هم بشکنيد، اين کار نه فقط در راستای 

 فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری نيست، نه فقط هيچ کمکی به تقويت مبارزات طبقه کارگر در ايران آزادی

 در داربست مناقشات اندرونی سرمايه   نمی کند که صرفًا تالشی در جهت انحالل جنبش ضد سرمايه داری کارگران

ا تحميل کرده است کاری دشوار است سنت شکنی به ويژه گسست از آنچه رفرميسم راست و چپ بر م. جهانی است

سازماندهی رجوع به توده های کارگر، رفتن به مراکز کار و توليد، گفتگو با کارگران، . اما کامًال شدنی است

دعوت آنها به حمايت طبقاتی و انترناسيوناليستی از جنبش کارگری ايران و فعالين اين جنبش کاری آسان نيست اما 

به اين . آن مهمتر روال کار همگن و سرشتی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر استبه طور قطع ممکن و از 

رسوا سنت روی کنيم و مخالفان آن، مدافعان سخت جان اتحاديه های ضد کمونيست و ضد کارگر را همه جا 

  . سازيم
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