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  ق شال  و شکنجهتي بربره،يدولت سرما

  
  ی مزد کار جنبش لغونيفعال  ١٣٨٧اول اسفند شنبه پنج  

  
نفس وجود نظام سرمايه داری شالق وحشت و دهشتی است که در سراسر دنيا با هر نفس کشيدنی بر گرده چندين 

کره زمين اين شالق را در ميليون ها شکل و شمايل بشريت کارگر . کارگر و نفوس کارگری دنيا فرود می آيدميليارد 

 گرسنگی، شالق فقر و نداری،  استثمار، شالقشالق.  لحظه به لحظه تحمل می کند،و قدرت کوبندگی رنگارنگ

شالق مرگ از گرسنگی و فقر، شالق کارتون خوابی، شالق فحشاء، شالق آوارگی و بی مسکنی، شالق حقارت و 

 حقوق ، شالق ساقط بودن از هر نوع حق وذلت، شالق زندان و شکنجه و فرسايش ساليان دراز در سياهچال ها

جهنم سرمايه داری ايران و جمهوری . مربوط می شودبردگی مزدی زندگی   به و شالق تمامی آنچه کهانسانی

اسالمی سرمايه داری همه اشکال اين شالق را باز هم در ابعادی مرگبارتر، اهانت بارتر، ذلت بارتر و کشنده تر بر 

 گرده سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی ضرباتی از همين شالق اين رژيم بر. گرده ميليون ها کارگر فرود می آورد

اين شالق ها با هر فرود آمدن خود فقط اين بانگ را فرياد می زنند که بايد هر چه نيرومندتر، هر چه . شالق ها است

 .متحدتر، هر چه شورائی تر، هر چه ضد کار مزدی تر و هر چه سراسری تر عليه سرمايه پيکار کرد

  ! ايران کارگران
 ها را بايد با شالقاين  . در مقابل شالق دولت سرمايه داری بر گرده فعالين جنبش خويش نبايد سکوت کنيم

 دامنه پيکار. دست به دست هم دهيم . فرودآوردن کوبنده ترين ضربات بر شيرازه حيات سرمايه داری پاسخ گوئيم

بيشتر وسعت  را هر چه  ماناری توده های طبقه ضد سرمايه د و برای سازمانيابی شورائی و سراسریخويش 

رويکرد هر چه شفاف تر و آگاهانه تر و افق دار تر جنبش کارگری عليه پاسخ درست به اين شالق ها را در . بخشيم

سنديکاليسم و رفرميسم منحط سنديکاليستی را از عرصه حيات مبارزه . سرمايه و نظام بردگی مزدی جستجو نمائيم

عليه فعالين کارگری را محکوم می کنيم  سرمايه  جنايات سبعانه و بربرمنشانه ما. های کارگر پاک کنيمطبقاتی توده 

 . و از همه کارگران ايران و جهان می خواهيم که با تمامی قاطعيت به هر شکلی که می توانند آن را محکوم سازند

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی

  ١٣٨٧بهمن 
  


