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 به محاکمه فعالين ضد سرمايه داری در ايران اعتراض کنيم
 

 ماه هشتاد و پنجاول آبان                                                                                        فعالين لغو کار مزدی
 

  
سه فعال سرشناس جنبش کارگری ايران، محسن حکيمی، جالل حسينی و  بورژوازی ايران برای چندمين باردولت

جرم اين افراد آن است که .  بيدادگاه احضار کرده است و مجازات به محمود صالحی را با هدف محاکمه و ارعاب 

دولت اسالمی . نايات نظام سرمايه داری هستند، ستمکشی و جعليه استثمارسازمانيابی توده های کارگره کاردست ب

را داشتند بازداشت سقزمراسم اول ماه مه شهرحالی که قصد شرکت درسال پيش آنان را در ۴درسرمايه نخستين بار

   .از آن روز تا کنون هر سه نفر به کرات توسط بيدادگاهها احضار شده اند. و برای مدتی روانه شکنجه گاه ساخت

 و شکنجه   سنگينمالی  خودداری شده است، هزينه های  د متعدد با هدف آزار روانی آنان از تشکيل دادگاهدر موار

مجددًا مورد بازخواست  آنان زمانی محکوم، يکبار تبرئه و. خانواده هايشان تحميل گرديده است وافر بر های روحی

در بيدادگاه سقز مورد محاکمه چند باره   رار است آميز ق جنايت  قرار گرفته اند و اينک به دنبال همه اين رخدادهای 

 و اليتجزای نظام پديده رايج جنبش کارگری   فعالين ضد سرمايه داری  و شکنجه ، آزار، زندان   تعقيب .واقع شوند

اعتراض  صدایورژوازی اسالمی ايران که هردر قلمرو قدرت دولت ب اين امر.جهان استسرتاسرسرمايه داری در

پرسش اساسی اين است که در قبال . بارتر دارد با گلوله پاسخ می گويد، ابعادی هولناک تر و توحش هر کارگری را

 اين جنايات چه می توان انجام داد؟ 

بايد . سم راست و چپ بسيار ساده، بی خرج، بی نياز از هر تالش و حتی تأمل استپاسخ به اين سؤال برای رفرمي

تحاديه ها و سازمانهای کارگری مقبول، مطلوب و ممدوح نظام سرمايه داری پهن بساط  نذر و دعا در بارگاه قدس ا

امری که سنت است و .  و به سران اين نهادها دخيل بستILO، به ICFTUبه » گای رايدر عزيز« بايد به . کرد

 هستی کاری که در عين حال با. گرديده است در طول سالهای اخير به نوعی مشغله گروههای اين طيف تبديل

تهی بودن از ظرفيت ضد سرمايه . اجتماعی، افق سياسی، آمال و برد انتظارات اين جريانات نيز در انطباق است

داری، محدود بودن در مجادالت فراطبقاتی ديکتاتوری ستيزانه، دلدادگی عميق به رفرميسم اتحاديه ای، فرقه 

 در مبارزات کارگران همه و همه دست به دست هم ساالری، انفصال از پراتيک جاری مبارزه طبقاتی و بی نقشی

می دهد و رجوع به امامزاده های تحت واليت بورژوازی را به مثابه يک راه مهم ابراز حيات در نگاه اينان قداست 

اين کار در سالهای اخير به طور سيستماتيک انجام گرفته و صرفنظر از خصلت عميقًا رواست روانه و . می بخشد

استمداد از مراکزی که خود در عرصه تقابل . ن به شدت بی اعتبار، بی تأثير و عبث نيز بوده استتوهم بار آ

  و قمع هر جنب و جوش ضد سرمايه داری کار ديگری ندارند در پاره ای موارد   سوای قلع   و بورژوازی پرولتاريا

  



  

اينان در بطن هر عريضه . ستمحتوا و اساس واقعی پيکار طبقاتی فعالين کارگری را نيز سخت مخدوش ساخته ا

پردازی اصرار دارند اين چنين وانمود کنند که گويا کل مبارزات و مطالبات فعالين جنبش کارگری ايران در ساختن 

دبير » آندرو فرگوسن« نامه اخير آقای . دکه ای به نام سنديکا و نذر و نياز به آستان بورژوازی خالصه می گردد

استراليا به محمود احمدی نژاد مصداق بارز اين » نيوساوات ولز« انرژی در ايالت اتحاديه ساختمان، جنگل و 

اينان پيش از . باژگونه پردازيهای توهين آميز در حق فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايران است

مزدی خط سياه نگارش هر سطری در حمايت از هر فعالی ابتدا بر نقش طبقاتی وی در مبارزه عليه نظام بردگی 

می کشند، با دروغپردازی تمام او را سرباز فداکار رفرميسم راست اتحاديه ای معرفی می نمايند و زير نام دفاع از 

  .  وی رويکرد راست سنديکاليستی و سرمايه ساالر را در جنبش کارگری تبليغ می کنند

يه داری جنبش کارگری راه چاره را در جائی  در مقابل پاسخ رفرميسم راست و چپ به سؤال باال، فعالين ضد سرما

محاکمه فعالين جنبش کارگری در بيدادگاههای دولت بورژوازی بخش . ديگر و به گونه ديگری جستجو می کنند

راهکار . کامًال الينفکی از مشی عمومی نظام کاپيتاليستی در سرکوب جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

ايت از سوی پرولتاريا نيز صرفًا در ژرفنای مبارزه طبقاتی و آرايش قوای اجتماعی او مقابله با اين تجاوز و جن

آنچه سرمايه عليه اين همزنجيران ما می کند، شمشيری است که بر روی کل جنبش طبقاتی . عليه سرمايه نهفته است

قدرت بورژوازی را فقط و فقط با اعمال قدرت ضد سرمايه داری توده های کارگر می توان ما می کشد، اعمال 

معضل رفقای ما معضل اسارت و خسارت و شکنجه و مجازات شدن شخص خودشان نيست، آنان به اين . پاسخ داد

 گامی به پيش دليل متحمل تمامی اين مشکالت می گردند که می خواهند جنبش طبقه خويش عليه سرمايه داری را

  و  ساير ارگانهای منحل در نظم بشرستيز ILO، و ICFTUدرست به همين دليل اين آقای گای رايدر و . برند

کامًال بالعکس اين جنبش کارگری ايران و جنبش . سرمايه  نيست که نسخه کمک به آنها را خواهد پيچيد

جنس اين کمک نيز لزومًا نجات آنها از اسارت و . انترناسيوناليستی طبقه کارگر است که بايد به آنها کمک کند

تالش برای . عقوبت نيست بلکه برداشتن گامی در تقويت آرايش قوای طبقاتی جنبشی است که آنان بدان تعلق دارند

کمک به اين فعالين و رفع يا الاقل کاهش مخاطرات دامنگير آنها امری است که بايد کارگر ايران خودرو، کارگر 

ب آهن و نساجی و آموزش و بهداشت و درمان و بنادر، کارگر همه اتوموبيل سازيها، مترو، الستيک و نفت و ذو

اين توده های وسيع . پتروشيمی حمل و نقل و اتوبوسرانی و در يک کالم کل طبقه کارگر ايران به دوش گيرد

قدرت وسيع طبقاتی خويش را در فروشنده نيروی کار در سراسر مراکز کار و توليد ايران هستند که می توانند 

زور سرمايه را تنها با زور طبقاتی . مقابل قدرت دژخيم و درنده و ضد کارگری دولت سرمايه داری به صف کنند

از کار انداختن چرخ کار و توليد حتی برای يک دقيقه در اين مراکز است که . توده های کارگر می توان پاسخ گفت

  . رمايه داری را به بازانديشی در جنايات خود مجبور می کندطبقه سرمايه دار و کل نظام س

حمايت از فعالين ضد سرمايه . طبقه کارگر ايران اما فقط جزء اندکی از يک طبقه سراسری انترناسيوناليستی است

ه ای است که پيش روی کل توده های کارگر دنيا قرار فران و اعتراض به محاکمه آنان وظيداری جنبش کارگری اي

  اين کارگران اروپا، افريقا، امريکای التين، کانادا، استراليا و کانادا هستند که بايد فرياد قهر و خشم خود عليه . دارد



  

توده های عظيم چند ميلياردی فروشنده نيروی کار که اعتراض . اقدام شرربار دولت بورژوازی ايران را بلند نمايند

ها نمايندگی نمی شود که بالعکس  ILO، به ICFTUها و » ايدرگای ر« و جنبش و حمايت آنان نه فقط توسط 

فعال جنبش ضد سرمايه داری در خارج از جغرافيای سياسی ايران . توسط اينان منهدم و مسخ و سرکوب می گردد

. اگر می خواهد به ياری اين فعالين بشتابد بايد يک راست درب خانه اين کارگران و فعالين آنها را دق الباب کند

تنظيم و ارسال هزاران نامه اعتراض به دولت اسالمی و در حمايت از محسن حکيمی، جالل حسينی و محمود 

 قاره جهان با اسم و رسم مشخص و آدرس معين و به نمايش ۵صالحی از هزاران مراکز کار و توليد جداگانه در 

  :   رفقای ما بگويد کهنهادن يک همبستگی طبقاتی انترناسيوناليستی در اين راستا می تواند به

  

  » مادام که چشم وفاداری با ما اشک می ريزد زندگی به رنج کشيدن می ارزد« 
  

 فعال ٣ارسال اين پيامهای جداگانه در اين سطح وسيع می تواند به بورژوازی جهانی نيز اخطار کند که نه با 

« اين پيامها در همان حال به .   هستندکارگری بلکه با يک جنبش انترناسيوناليستی گورکن سرمايه داری رو به رو

 هم نشان خواهد داد که محاسبات آنها برای بستن جنبش سرمايه ستيز کارگران ILO، به ICFTUگای رايدرها و 

 .  دنيا به صليب سرمايه خيالی بسيار عبث است

  

  فعالين لغو کار مزدی

  ٢٠٠۶ اکتبر ٢١
   

 

 

                      

 


