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! همه کارگران آگاه جهانداري بیبه وجدان ها  
١٣٨٧ ی د چهارمستيشنبه بسه                                                                      ی جنبش لغو کار مزدنيفعال  

 
   

  !هم زنجيران
تا امروز سه هفته تمام است که محسن حکيمی و بيژن اميری دو تن از فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو 

کار مزدی طبقه کارگر در سياهچال های مرگ دولت سرمايه داری ايران زير فشار مرگبارترين محاکمات و شکنجه 

جرم اين دو کارگر فقط اين است که عليه نظام بردگی مزدی مبارزه می کنند، . ی قرار دارندهای روحی و جسم

خواستار تحميل مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری توده های کارگر ايران بر صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری 

 مزدی حول اين مطالبات تالش برای سازمانيابی شورائی، سراسری، متحد و ضد سرمايه داری همه بردگان. هستند

جرم واقعی آنان اين است که خواهان رهائی طبقه کارگر و تمامی بشريت از شر موجوديت نظام جهنمی . می نمايند

بيژن اميری و محسن حکيمی فقط به اين دليل و به خاطر پيکار . مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار می باشند

رت قوای سرکوب دولت سرمايه داری در آمده اند و در شکنجه گاههای فرساينده و برای تحقق اين اهداف به اسا

  . مرگبار اين دولت زندانی شده اند

هر دو فعال جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر در تمامی طول اين سه هفته از هر نوع مالقات و گفتگوی 

محسن حکيمی و بيژن اميری . طور کامل محروم مانده اندمستقيم با افراد خانواده خويش حتی با وکيل مدافع خود به 

دو هفته پس از دستگيری و اسارت در شکنجه گاهها، يک بار از طريق تلفن به همسران خود پيغام داده اند که بر 

 ١٠٠طبق عزم حاکمان سرمايه و فتوای قاضيان نظام بردگی مزدی خروج موقت آنان از زندان به پرداخت وثيقه 

از آن تاريخ تا امروز خانواده ها به هر دری که می زنند و به هر . ومانی برای هر کدام موکول گرديده استميليون ت

تالش و تقالئی که دست می يازند قادر به گفتگو با هيچ قاضی و زندانبان و مرجع حقوقی نظام سرمايه داری نمی 

عالم داشته اند که هيچ سخنی از هيچ نوع آزادی حکام شرع و سيستم حقوقی سرمايه به وکيل محسن حکيمی ا. گردند

  . محاکمات همچنان ادامه دارد. وی در قبال پرداخت هيچ وثيقه ای نيست

  !  همزنجيران
رهائی اين دو فعال جنبش ضد بردگی مزدی در ايران نيازمند حمايت گسترده و فعال کليه آحاد کارگران آگاه دنيا و 

ما خواستار اعمال وسيع و مؤثر اين حمايت از . ربريت نظام سرمايه داری استهمه وجدان های بيدار معترض به ب

اتحاديه های کارگری و سران احزاب چپ نمای . سوی همه شما هم سرنوشتان و هم زنجيران خويش می باشيم

ز استخوان اتحاديه ها حاميان تا مغ. پارلمان های بورژوازی مطلقًا محل رجوع استمداد و کمک خواهی ما نمی باشند

مجهز بقای بردگی مزدی و کل مناسبات جنايتکارانه کارگرکشی هستند که محسن ها، بيژن ها و همه کارگران آگاه 

زدی طبقه ما هستند و هر نوع اتحاديه ها گورکنان جنبش ضد کار م. جهان عليه آن و برای نابودی آن می جنگند
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دخالت آنان در رابطه با اسارت هر کارگری صرفًا دخالتی در چهارچوب کشمکش ها و مجادالت درونی بخش های 

ما توسل به اين نهادهای منحل در نظم توليدی و حقوقی و سياسی و مدنی سرمايه . مختلف بورژوازی جهانی است

سينه چاک و عاشق بقای کار مزدوری واگذار می کنيم و يکراست دست جهانی را به رفرميست های سنديکاليست 

به باور ما اين فقط توده های زير فشار استثمار هار و بربرمنشانه سرمايه، توده . استمداد به سوی شما دراز می نمائيم

 که حکيمی و های کارگر کارخانه پارس خودرو، همزنجيران مستقيم بيژن اميری، کل جنبش کارگری ايران، جنبشی

اميری در زمره فعالين آگاه آن هستند و کل جنبش کارگران جهانی عليه سرمايه است که شايسته دفاع واقعی از زندگی 

در هر کجا که هستيد عليه ادامه زندان و شکنجه و محاکمه اين دو فعال . و سرنوشت اين دو همرزم خويش می باشند

 عليه اسارت حکيمی و اميری و حمايت خود از داعتراضات خو. جنبش کارگری ايران دست به اعتراض بزنيد

مبارزات اين دو فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را از هر طريق ممکن، از جمله با تهيه طومارها و ليست 

به بيائيد مبارزه برای آزادی حکيمی و اميری را . امضاء ها به گوش همه توده های کارگر ايران و جهان برسانيد

  يک کمپين گسترده سراسری عليه نظام بردگی مزدی توسعه دهيم 

  ! همزنجيران
برخی ها . اين برای ما توضيح واضحات است. ما بسيار خوب می دانيم که طومارپردازی حالل هيچ مشکلی نيست

از اين بابت که مدام اين را به ما گوشزد می کنند اما ما از توصيه آنان به طور معمول در شگفت می شويم، شگفتی 

آنچه ما دنبال . آنان حتی اين را درک نمی کنند که ما هم بسيار خوب به چند و چون برد طومار نويسی واقف هستيم

می کنيم نه معجزه گری طومارها بلکه همبستگی و اتحاد انترناسيوناليستی و ضد کار مزدی توده های کارگر دنيا به 

ين طومارها در جای خود و در کنار همه مبارزات و فعاليت های ممکن تنظيم ا. هر شکل و هر طريق ممکن است

بيائيد فاصله های دور جغرافيائی را با . ديگر، طريقه ای برای ابراز همدردی و همبستگی ضد کار مزدی است

. اريمهمصدائی ها، همدلی ها، همرزمی ها و پيکار متحد انترناسيوناليستی عليه سرمايه داری از پيش پای خود برد

بيائيد مبارزه جمعی برای آزادی . بيائيد در هر کجا که هستيم حول پيکار متحد و آگاهانه عليه سرمايه با هم يکی شويم

حکيمی و اميری و فعالين کارگری دستگير شده ديگر از جمله نصراللهی، مددی و رحيمی و سايرين را بستری برای 

  .  خويش عليه نظام سرمايه داری سازيماتحاد و همبستگی سراسری و انترناسيوناليستی

  

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی
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