
عاری از ستم و استثمار جهانیو مبارزه مداوم برای  اتحاد  

 در سراسر جهان می« داعش»جنگ های امپریایستی ومنطقه ای و جنایات فجیع مرگبار جریان موسوم به  ما هرروزه شاهد حوادث ناگوار،

فته ایم. قرار گر ، استیصال و سکوتدر فضایی از سردرگمی .ان را در بهت و حیرت فروبرده استاز مردم جه بسیاریاین حوادث  .باشیم

.منشان دهی خشم مان را ماست حاککنیم که نسبت به این سی تالش می اما اینک  

 –ی ردهای اقتصادکه بتواند به دست آواست فرصت مناسبی را فراهم کرده  سرمایه داری نئولیبرالی جهانی برایبحران حاکم موجود 

و بلعیدن  زایش نرخ استثمار، تضعیف قوانین کار، افهاسطح دستمزدستمر روزانه و م  کاهش  تعرض کند. مزدبگیران و اجتماعی کارگران

 ود وساجرای باال بردن هر چه بیشتر نرخ  طرح  .در دستور کار این سیستم قرار دارد ،وصی کردنمومی از طریق خصدارائی های بخش ع

را  کشانزحمت ، بیکاران ومعیشتی کارگرانو ، روزبروز موقعیت زندگی توسط دولت ها ریاضت کشی اقتصادیبرنامه های  اجرای همزمان

.تر میسازدوخیم  

.باشد می اصلی این سیستم حاکم جهانی ، ستونزور کالم و در یک ...، استعمار و استثمارمعامالت هنگفت نظامی ،کشتار ،بطورکلی جنگ  

گرسنگی  و د میلیارد مردم زحمتکش را به فقرتوان در جهان سوم یافت که بیش از چنمي ،خرب این سیاست را بیش از هر جاي دیگرم  اثرات 

 درینک هم ا نیز شده است. "قدرتمند"به شکل واقعی دامنگیر کشورهای اقتصادی بحران  اجعه بارتاثیرات فاینک  رانده است.تا حد مرگ 

.زیر خط فقر زندگی میکنند ،اروپا بیش از صد میلیون انسان  

بخصوص  ییخیر بود که دول اروپااهمین یکی دو سه سال  .در سراسر جهان میباشد یزمینه ای برای ترویج نژادپرست بحران سرمایه داری ،

 افکار عمومی راا آنان با این ادع، باید جستجو کردیونانی  یونان را در تنبلی زحمتکشان یکه بحران و عدم پیشرفت اقتصاد اعالم کردند آلمان

 ا میاروپ هایبه مرزخود را ، به ناگزیر مشکالتی  سر گذراندن همهاز ی که پسحاضر سیل پناهجویاندر حال  کنند!می  کردند و بمباران

 و انپناهجوی نه ،قصر بیکاری و گرانیم    .و مردم شوونیست مواجه میشوند ها دولت ی با *پذیرایی* خشن و راسیستی سرکوبگرانه ،رسانند

به رفن صو  شدهمابین مردم جامعه تقسیم ن که ثروت بطور عادالنه استنظام سرمایه داری  ساختار ،مقصر اصلیبلکه  اندنه کارگران مهاجر

.عده ای محدود تعلق دارد  

ندگی سکونت و زبرای  را خانه های خالی مسکونی. آییم  به خیابان می و مبارزات روزمره خود ادامه دادهبه  ما ،علیرغم سرکوبهای گسترده

با  اداملتی که مراسیسم دو .کنیم فاشیستی چکمه پوش و یا آکادمیک )بورشی( مبازه می های علیه جریانات رنگارنگ شبکه.کنیم می تصرف

عقب  کند، اری میتحدید به برگشت اجب را گریخته اند هایشاناز کشور ،و دیکتاتوری و جنگ اختناق حاکمعلت ه که برا پناهجویانی  قوانینش،

  رانیم. می

آزاد مبارزه  جهانیبرای  رتم جنسیتی و استثماجهت پایان بخشیدن به س ،بندگی وهر نوع خشونت و ما علیه تعرض و آزار جنسی علیه زنان

.زنیمبهم  پیوند را  ی جنبش های گوناگونات روزمره زمبار ،جمعی با یک تظاهراتکه  ما می خواهیماینک . کنیممی    

 ،یکدیگرعلیه  ، رقابتنژاد پرستانهست های که حاصلی جز بازتولید سیا اینک ،تم سرمایه داری و نو استعماریبا دردی مشترک علیه سیس  

ر نقاط خود د با حرکت اعتراضی .اعالم کنیم ری دیگررا با مان، همبستگی جهانی اشته است، کشتاردر تمامی نقطه جهان در پیش ندجنگ

اضح و آشکار و انهاخواهیم این مک می. دارند گاتنگیسیستم سرمایه داری همکاری تنکنیم که با  به مکانهایی رجوع می مختلف شهر گوتیگن،

. آنان را برای عموم افشا کنیم.شوند  

. مبارزه کنیم ،و ستم عاری ازهر نوع استثمار جهانی ،مان هایبرخیزیم و متحدانه برای خواسته   

شهر گوتینگن )بان هوف( رکزی قطار ظهر روبروی درب اصلی ایستگاه م 12ساعت  -ماه مه 7راهپیمایی در روز شنبه   

 

:مقاومت در برابر    

 نژادپرستی و قوانین آن 

ی و مردساالرییتخشونت و سرکوب جنس  

سرکوب و ک شتار مردم ک رد توسط دولت 

 ترکیه

 گرانی مسکن

تیالیسای گوناگون فاشیستی و ناسیونشبکه ه  

 دیوار مرزی اروپا در مقابل پناهجویان

:همبستگی  

   با پناهجویان

 با مبارزات فمینیستی زنان

دبخش مردم کر با مبارزات رهایی  

، بی خانمانهابا بی مسکن ها   

 با مبارزات ضد فاشیستی


