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 کارگران ، زحمتکشان ، مردم شريف و آزاده
 

 اتحاد و  عدم با قدرت پليس و بورژوازی. نابرابری است ، استثمار، تبعيض وام بی حقوقیظنظام سرمايه داری، ن

 فعالين و ودم خفه را در حمله می برد و هراعتراضیبه بهانه ای به سفره ميليونها انسان شريف روزتشکل ما، هر

دلسوزان طبقه کارگر را به بند می کشد که اين امر نه از قدرت واقعی  او بلکه از ترس  اتحاد و همبستگی طبقاتی 

رنج معترض و خواهان زندگی به دور ازميليونها انسان برابری طلب و آزديخواه است که هر روزه به اين شرايط  

.  قر ، به دور از زندان و شکنجه، استثمار،  تبعيض،  خواستار دنيائی که شايسته يک زندگی انسانی باشد هستند و ف

امنيت که شادی کودکانمان را نويد دهد و سايه فقر،  استثمار  دنيائی فارغ از بند گی و دنيائی پر از رفا ه،  آسايش و

.و نابرابری را از ميان بردارد  

چرا که هيم هست و اين حق شايسته را ارج می ننيت، کرامت و حرمت انسانی بوده وحقاما دفاع ازکارگران؛ جرم 

دنيايی را بنا نهيم که  نباشيم  و يب حاصل دسترنج ماست خود بايد بی نصنيم  که از سودی کهمعتقديم ما شايسته ی آ

.شايسته ی يک زندگی انسانی باشد  

 دوستان ، هم زنجيران ،
 

ارج  را و اين حرکت نمادين و اين روز  پيوسته  غذا  وان اعتصاب فراخ من ازتمامی شما عزيزان که به حمايت از

با ارزيابی درايران با توجه به شرايط موجود ون هستم که دلسوزان طبقه کارگرمطمئ.  مبی شائبه سپا سگزارنهادی، 

داشته و اميد وارم که با اتحاد  م کرده که جای تقدير و تشکر راموقعيت فعلی و توان مندی خود، به چنين حرکتی اقدا

با توان بيشتر و مستقل بنا نهيم و آن گاه   و آگاهی طبقاتی صفوفی محکمتر و توانمند تر را با ايجاد تشکلهای کارگری

.جهت دست يابی به خواستهايمان قدم برداريم گامهای محکم تر  
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