
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com  

دياعتراض کنکارگر١١ هي علیواز بورژی دولت اسالمیدادگاههايبه حکم صادره ب  
 

ماه هشتاد و شش بهمن   متشه بيست                                                                            ی لغو کار مزدنيفعال
  

 

 کارگر فعال معترض ١١سنندج احکام مجازات  در شهر» دادگاه تجديد نظر« بيدادگاه دولت اسالمی سرمايه زير نام 

 ١١اين محکمه بشرستيز ضمن ابطال احکام قبلی زندان . قرار داده است به جنايات نظام بردگی مزدی را مورد تأييد

  هزار تومان جريمه نقدی و تحمل تازيانه های مرگ حاکمان دژخيم٢٠٠را به پرداخت آنان  کارگر هر کدام از

فاز جديد انحطاط و  .تاريخ سرمايه داری تاريخ شرارت و جنايت و بشر آزاری است. سرمايه محکوم ساخته است

ادگاه سنندج مانيفست حکم بيد. اين جنايات است توحش سرمايه دوره تعميق هر چه سبعانه تر استثمار و تمامی اشکال

دولت اسالمی سرمايه داری . به همه کارگران دنيا و کل بشريت است واقعی حی و حاضر نظام بردگی مزدی خطاب

 هر کارگری که در قبال شاق ترين کارها و با تحمل شررناک ترين. صريح اين نظام است ايران زبان زمخت و

تازيانه های خشم و  محکوم به زندان و پرداخت جريمه و تحملشرائط کاری خواستار نان بخور و نميری هم گردد 

  .مرگ است

سخن از سنديکاسازی و . نويسی حرف زد با اين نظام نمی توان در چهارچوب قانونيت و مدنيت و قرارداد و مقاوله

مايه تشکيل يک سازمان سراسری ضد سر. فريبی هيچ چيز نيست مذاکرات سنديکاليستی با اين نظام سوای کارگر

مبارزات منفرد گروهی حتی کارگاهی، صنف . تنها مسير واقعی پيکار با سرمايه است داری و برای محو کار مزدی

جا، در هر محيط کار و  در همه. برپائی جمعيت های پراکنده بيکاران و مانند اينها نيز عالج هيچ دردی نيست بازی،

پيکار عليه سرمايه داری باشيم اما همه مبارزات ما بايد  ت به کارتوليد، در هر کجا که زندگی و کار می کنيم بايد دس

 .رددگطبقاتی ما عليه کل اين نظام مبدل  در بستری يگانه به قدرت جمعی
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