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!مي را آزاد کنیميحسن حکم  
 

١٣٨٧ پنجم دی پنجشنبه                                                                  ت ـ فرانکفوری کارگری همبستگیشورا
 

   
                                                                                                   مبارز و سوسياليست کارگران 

                                                                  ، آزادی خواهان جنبش کارگریفعالين
 در راهی نو ی تازه و ساماناز فعالين يکی محسن.  حکيمی را دستگير کرده استمحسنبازهم رژيم اسالمی سرمايه 

معنای دستگيری، شکنجه و اعدام در رژيم های ايران؛ خواه . عليه نظم سرمايه داری استايران کارگری  نبشج

بدين معنا آيا  سرمايه  و اسالمیمستبددولت ضد انسانی  رفتارهای استبدادی، وحشيانهخوندی چيست؟ ی يا آشاهنشاه

 انسانی ای م به هر عمل غير؟ آيا اين بدان معنا نيست که رژيکه از هر فعال و مبارزی ترس و وحشت داردنيست 

 هر  دولت اسالمی سرمايه تالش دارد بانيست کهلقه اش به خطر نيفتد؟ آيا اين بدان معنا دست می زند تا قدرت مط

سرمايه و اسالم  رژيم رفتار کند؟ و سئوال بعدی اينکه با خشونت می آوردرا به لرزه در عملی که پايه های حيات اش 

، کمونيست هاد تالش های تاريخی  نمی داند که بر بنيا رژيم اسالمی ايراناسد؟ آيامی شنن خودش را همتاريخ آيا 

 بر اريکه ی قدرت تکيه عليه ديکتاتوری رژيم شاهنشاهی و سرمايه، ديخواهان و فعالينی مثل محسن حکيمی هاآزا

 تاريخی مطمئن باشيم که همه ی وحشت و توحش جمهوری اسالمی برخاسته از شناخت اين واقعيت هایداده است؟ 

  . است و بهمين داليل هيچ آزاديخواهی را بر نمی تابد

حکيمی با دستگيری محسن رژيم بتواند  آن است که  ازکه اين راه پر رهروترليت خود نشان خواهيم دادما نيز با فعا

ها می تواند  تن رژيم اسالم و سرمايه بايد بداند همه ی اين تالش های مذبوحانه. کنددها جلوی رشد و گسترش آنرا س

م بايد بداند که امروز مخالفين اش با بيست سال قبل رژي. وديش را به تعويق بيندازد اما اين سرنوشت حتمی آن استناب

  .يکی نيستند

  ! و وحشی، جزو نيروهای ديروزش هستنديم هار اين رژبخش مهمی از مخالفين امروز) اول

است جلوی مبارزات کارگران را بگيرد که هر ه تنها نتوانسته رژيم با همه سرکوب های خشن و غير انسانی ن) ميدو

  . مشخص بميدان مبارزه آمده اند هایخواست ها و درخواستروز کارگران با 

  .امروزه کارگران با خواست تشکيالت مستقل کارگری پا بميدان جنگ با سرمايه گذاشته اند) سيم

 دانشجويان نه تنها عليه ، حيات اش در ايران قابل قياس نيستامروز مبارزات دانشجوئی با هيچ دوره ای از) چهارم

و فعاليت شان معطوف به سازمانيابی نوينی عليه . رژيم بلکه عليه سرمايه وارد عرصه ی مبارزات اجتماعی شده اند

  .کليت نظم موجود است

ساالرانه حاکم را د اريخی و مرهمه ی استبداد ت تازه برخوردار شده است که يابینزنان از يک سازما مبارزات) پنجم

   .می رودنشانه 
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 امروز با تشکل های خودشان عليه نظمی به ميدان مبارزه آمده اند که انسان را وامی دارد برای تأمين معلمان) ششم

  .معيشت اش مجبور به فروش نيروی کارش شود و مثل ابزار ساده ای از او بهره کشی شود

ت به سرکوب زده است، اما شاهد آنيم که  رژيم در کردستان سال ها با وحشيانه ترين شيوه ها دس با اينکه) هفتم

توده های زحمتکش کردستان چنان نهادينه شده است که هرگز ديگر نمی توان آنرا از آنها کارگران و سوسياليسم در 

  .جدا کرد

افع اقتصادی و سياسی مجبور شده است کارخانه و در مجموع رژيم جمهوری سرمايه اسالمی بايد بداند که بخاطر من

اه را به هر شهر و شهرستانی توسعه دهد و  با همين نوع فعاليت ها زمينه های به قبرستان رفتن خودش را دانشگ

اين رژيم بايد بداند که ديگر نمی تواند با زندان، کشتار، اعدام و شکنجه جلوی نابودی خود را . آماده کرده است

 و مبارزان کمونيست شده است آزاديخواهان ميليونی  سوی ديگر، و نکته ی آخر اينکه رژيم باعث تبعيد ازو. بگيرد

اين نظم وحشيانه از پای ت و تا نابودی  هم در خارج از مرزهای ايران هرگز آرام نخواهد گرفو اين نيروی عظيم

  .نخواهد نشست

  

  ت کنيمياسی فعاليبرای آزادی محسن حکيمی و همه فعالين اجتماعی و س

  زنده باد آزادی

  مسزنده بــــــــــــــــــــاد سوسيالي
   باد همبستگی کارگری برای در هم شکستن نظم سرمايه داریزنده

  

 فورتکای همبستگی کارگری ـ فرانشور
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