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 آزادی محسن حکيمی از زندان

  
١٣٨٧ اسفند موس شنبه یلغو کار مزد نيفعال     

  
که برش هيجان انگيزی از تاريخ سراسر شور و پيکار طبقه کارگر روسيه عليه سرمايه است، » نينا« در کتاب قصه 

ستی و دپيرمرد در آتش تنگ. عليه بردگی مزدی استمی شود که مظهر تماميت خشم و قهرخواننده با پيرمردی مواجه 

است، تک سرفه ها هيچ لحظه ای وی را آرام نمی گذارند، سيالب خون ناشی از فشار فقر می سوزد، او مسلول 

پيرمرد با تمامی اين ها کومه نمور و تاريک خويش را ستاد . التهاب مرگبار ريه به طور مدام از گلويش جاری است

 حتی کارهای ابلشويک هبخشی از فعاليت روزمره . نيرومند جنبش طبقه اش عليه بنياد بردگی مزدی ساخته است

پليس و نيروی قزاق دولت هار تزار چندين بار به اين کومه هجوم . برنامه ريزی می شود در همين کومه انتشاراتی

 و تک سرفه های خشک سل بسان کوه مقاومت می کند و همه ود و پيرمرد با همان سيالب خون جاری از گلنمی بر

اين . او هر بار يک چيز ديگر را هم اصًال فراموش نمی کند. داندگرچيز را از تيررس تهاجم اشرار سرمايه دور می 

نخستين عبارت پيرمرد در پايان يکی . که کتاب مانيفست کمونيسم را قبل از هر چيز در جاسازی محکمی قايم سازد

گر تنها جنبش لغو کار مزدی طبقه کار» مديگر مانيفست کمونيسم را حفظ کرديک بار« اين يورش ها اين است که از 

در اين جنبش انسانی . و تنها و باز هم تنها جنبش واقعی ستيز عليه هر نوع شخصيت سازی و چهره پردازی است

بسان مارکس هم با همه قدرت اثرگذاری و آگاهی و بصيرت طبقاتی اش انسانی نه متفاوت، نه جلودار، نه چهره 

ه يک فعال کارکشته گردستار بورژوازی ساخته اند، بلکفرزانه بی بديل و نه آنچه طيف رفرميست های چپ نمای کار

هدف از نقل داستان باال . مزدی در درون صف توده های کارگر در سنگر جنگ عليه سرمايه استو آگاه ضد کار

ا از کارگران ديگر مطلقًا اين نبود و اساسًا در مخيله هيچ فعال لغو کار مزدی خطور نمی کند که هيچ کارگری ر

کارگری آگاه برای ما هر فعال .  اين جنبش ممتاز سازدبش ضد سرمايه داری را از فعالين ديگرمتمايز و هيچ فعال جن

درست به . ضد سرمايه به طور واقعی يک مانيفست کمونيسم ناطق و دخالتگر و کارساز ميدان کارزار طبقاتی است

   :و همصدا با پيرمرد کتاب نينا با خوشحالی اعالم می کنيم کهاريم مهمين دليل فرصت را مغتنم می ش

 محسن حکيمی فعال جنبش ضد سرمايه داری

  . شدآزاد سرمايه اوينزندان  از يک بار ديگر طبقه کارگر 
روانه سياهچال شده داری ايه  توسط دولت سرم بارچندينسال های سياه حاکميت جمهوری اسالمی حکيمی در طول 

 به همين دليل نه او.  استنظام بردگی مزدیتالش برای سازمانيابی مبازرات توده های کارگر عليه  ویجرم . است

 فقط آماج خشم و قهر دولت سرمايه که به همان ميزان مورد کينه و بغض طيف وسيع سنديکاليست ها و سنديکاچيان

 تات را نيز در اختيار ما قرار می دهد آزادی حکيمی يک بار ديگر اين فرص.   نيز می باشدمؤمن نظام سرمايه داری

 دولت سرمايه داری نه بش کارگری از زندان و سياهچالبا صدای بسيار رسا اعالم داريم که راه رهائی هر فعال جن
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بوسه زدن بر آستان اسقف های پير سرمايه از اتحاديه های کارگری مزدور سرمايه جهانی، نه سران بستن دخيل به 

ش همراه با تالما . ه رجوع به جنبش پرخروش سرمايه ستيز توده های کارگر بين المللی استقماش گای رايدر ک

  .   کارگران تبريک می گوئيمتمامیحکيمی را به آزادی محسن  برای آزادی همه کارگران زندانی
  

   لغو کار مزدی جنبشفعالين

  ١٣٨٧دوم اسفند 

 


