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د گرددي و شرط آزاد بادي قچي بدون هی امانثيش  

 
   دهم ارديبهشت ماه هشتاد و هفتنوز                                                                     ی جنبش لغوکارمزدنيفعال

  
او بيش از يکسال است که به جرم . روزهاست که شيث امانی در زندان دولت بورژوازی اسالمی ايران به سر می برد

سرکوب سرمايه دستگاههای نظم و  و آزار مورد محاکمه، تعقيب٢٠٠٧  اول ماه مه سال مراسمتالش برای برگزاری 

.داشتقرار  

 را در آستانه اول   دستگاههای اعمال قهر و بربريت سرمايه داری در ادامه همين تعقيب ها و آزارها سرانجام شيث 

جرم واقعی شيث اين است که به شدت استثمار هولناک و دنيای بی . ماه مه سال جاری دستگير و روانه زندان ساختند

نظام بردگی مزدی هر اعتراض هر کارگر را .  داشته استحقوقی های توده های چندين ميليونی طبقه خويش اعتراض

سرمايه داری تاريخًا با صراحت تمام و با زبانی بسيار گويا، به . صرفًا با دستگيری و زندان و گلوله پاسخ می گويد

گويائی تمامی کشتارهايش، تمامی جنگ افروزی هايش، تمامی زندانها و سياهچالهايش، به گويائی تمامی اشکال 

ربريت و بشرستيزی هايش به کارگران جهان اعالم داشته است که قادر به تحمل هيچ اعتراضی عليه هيچ نوع کاهش ب

نيروهای . پيام سرمايه به کارگران دنيا بسيار گوياست. هيچ ديناری سود به نفع هيچ کارگری در هيچ کجای دنيا نيست

ری در قالب رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ مأمور ماندگارسازی نظام بردگی و آويخته به جنبش کارگ

هر نوع . حزب باز، بسيار عبث تالش می کنند تا صراحت پيام بشرکش سرمايه را از جلوی چشم کارگران دور سازند

 فشار بيحقوقی های سياسی يا کاهش فشار  تالش کارگران دنيا برای بهبود وضع معيشت روزانه، کاستن از

. انی شدن ها و اعدام گرديدن ها بايد با مبارزه برای نابودی کل نظام سرمايه داری به هم عجين شوددستگيريها، زند

حضور فعال همه کارگران در يک تشکل سراسری سرمايه ستيز با بيرق سرخ لغو کار مزدی تنها بستر واقعی برای 

دستگيری و زندانی شدن شيث امانی را ما . آميختن همه وجوه اعتراض و پيکار طبقاتی ما عليه سرمايه داری است

محکوم می کنيم، آزادی بی قيد و شرط او را موضوع مبارزه روز کارگران می دانيم و پيگيری اين پيکار را بر بستر 

  .تالش گسترده برای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری و با افق لغو کار مزدی توده های کارگر دنبال می کنيم
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