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نبحرا  

نشايها هخانوادبه کارگران و   
  ١٣٨٧هم آبان د يازهشنب                                                                                                یمحمود صالح 
 

  
، در کنار همرزمانم در ايران و به همراه  ی کسانی که به هنگام زندانی بودن من رفقا و دوستان عزيزم، ای همه

داری بحران  امروز که نظام سرمايه. ام برای آزادی من کوشيديد و کمک کرديد تا اين آزادی ميسر شود خانواده

ما تحميل کرده من و همرزمانم در ايران در کنار شما هستيم، همزمان با  شما رنج ميبريم و مثل   عميقش را بر همه

 .شما به فکر راه چاره هستيم

هايتان توسط  ايم در کشورهای مختلف جهان، ای ميليونها خانواده کارگری که خانه  ای زنان و مردان همطبقه

اند و ای ميليونها  ری که کارها و ممر معاشتان را از دستتان گرفتهداران ضبط شده است، ای صدها هزار کارگ سرمايه

نفری که در نگرانی مداوم بسر ميبريد تا مبادا کار و سر پناهتان را از دست بدهيد، من و همرزمانم در ايران به فکر 

 .ايم شما هستيم و همچون شما به فکر راه چاره

های آنها را به هم ريخته و آرامششان را  گی ميليونها کارگر و خانوادهبحرانی از راه رسيده است که تا هم اکنون زند

. هايشان داليل گوناگونی برای اين بحران ارائه ميدهند داران گوناگون، سياستمدارانشان و رسانه سرمايه. بهم زده است

. ر ضرب خارج ميکنندداری را از زي ئی ميگويد عامل اصلی غضب خدا بوده و به اين ترتيب کل نظام سرمايه دسته

اينها ميخواهند گردی به جمال کل نظام . اکثريتی ميگويند بانکداران طماع و فاسد عامل اين بدبختی و بحران هستند

اين اکثريت به انحا گوناگون دارند خاک به چشم ما کارگران ميپاشند و همزمان  از پول مالياتهای . داری ننشيند سرمايه

اند از طريق دولتی کردن  ر به جيب همين بانکداران ميريزند و قرض هائی را که بارآوردهخود ما صدها ميليارد دال

آنها همينکه آبها که از آسياب افتاد همين موسسات را هم به . موسسات ماليشان از جيب مردم و مالياتشان پس ميدهند

ها، مجالت و کتابها مدد ميگيرند تا  ، روزنامهآنها از راديوها، تلويزيونها، سايتها. همين دزدان و فاسدين برميگردانند

ما  مردم را قانع کنند که خود بيکار و گرسنه و ماالمال از تشويش بمانيم ولی اجازه دهيم تا آن صدها ميليارد دالر به 

 . داران ريخته شود تا دوباره راهی را بروند که به بحرانی عميقتر ختم خواهد شد جيب سرمايه

آنها . د که تمام اين کوششهای وسيع، چند جانبه و مخرب، کارگران آگاه و مبارز را فريب نخواهد داداما آنها ميدانن

پس  برای قانع کردن اين . شان را بر سرشان بريزند ميدانند که اين کارگران نفوذ کالم دارند و ميتوانند کاسه کوزه

های کثيراالنتشار منتشر  آنها هر روز دهها مقاله در روزنامه. اند لين کارگری به کارل مارکس متوسل شدهدسته  از فعا

. های جمعی ميفرستند و آنها نيز آنرا وسيعا پخش ميکنند ميکنند و توسط خبرگزاريها و از جمله رويتر برای رسانه

 شدت باال گرفته است و از هم اکنون ميکوشند امکان آنها در ضمن ميدانند که روی آوری به خواندن آثار مارکس به

ولتی کردن آنها به مارکس منتسب ميکنند که گويا خواستار د. درک درست از آثار اين معلم پرولتاريا را سد کنند

مارکس خواستار  .شرمیيزهی ب. داران بوده است خدماتی و کمک دولت به سرمايهموسسات توليدی، مالی و
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صاد تحت لوای  پرولتاريای متشکل شده به صورت دولت بوده است و نه دولتی کردن دولتی کردن اقت

  .داران اقتصاد تحت سيطره و قدرت سرمايه

ايد بايد به عنوان گام اول علل اين بحران را به  اگر شما نيز مثل من و همرزمانم در ايران به فکر راه چاره! عزيزان

خواندن آثار مارکس از يک زاويه . نونی و راه  دررفت نهائی را پيدا کنيدخوبی دريابيد و راه غلبه بر مشکالت ک

اينکه در هر کشوری برای رفع نيازهای عاجل کارگران بيکار . پرولتری و از زاويه ضديت با سرمايه گام اول آنست

اين کار . چيزی بگويمداران ضبط شده من نميتوانم  ها و پس اندازهايشان از طرف سرمايه شده و آنهائی که شغل، خانه

. فعالين کارگری در محل است که با توجه به امکانات موجود و به نيروی خود کارگران خواستهايشان را تحميل کنند

داری نهفته  آنچه من ميتوانم در اينجا يادآوری بکنم اينست که بحران و مصائب ناشی از آن در ذات خود نظام سرمايه

برای رهائی از آن و گذاشتن . يکاری، جنگ، گرسنگی و ساير مصائب بشری استاين نظام عامل بحران، ب. است

اين راه حلی است که طبقه جهانی ما در . کارگری متشکل کند ی ما خود را در شوراهای يک بديل بجای آن بايد طبقه

اين راه حلی است . کمون پاريس و در جنگهای متعدد طبقاتی آنرا نشان داده و مارکس بزرگ آنرا تئوريزه کرده است

ما بايد در کنار يافتن . ی جهانی ما در روسيه، اسپانيا، ايران و غيره برايش کوشيده و برايش قربانی داده است که طبقه

  .زيماراههای حل عاجل مشکالتمان و تحقق آنها به اين راه حل اساسی فکر کنيم و خود را برای پياده کردنش آماده س

 

  محمود صالحی-سقز
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