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یکنونرزات ا مبیمعنا  
 

  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه                                                                                         ت فرانکفورِی کارگرِی همبستگِیشورا 
  

جتماعیِ   سال سرکوب، اعدام، تيرباران، سنگسار، زندان و شکنجه، سی سال بی حقوقی مطلق؛ خشم های فروخورده را به حرکت ا٣٠

  !رده استميليون ها انسان تبديل ک

 به  معترضينی را سرکوب می کند، تظاهر کنندگان را با گلوله می بندد ورژيم جمهوری اسالمی، بگونه وحشيانه ای مبارزات خيابان

 ستاين رژيم که در توحش ايدئولوژيک متولد شد امروز بخاطر وحشت از سرنگونی د. نظم غيرانسان را بی حد ومرز دستگير می کند

  !ن تالش برای زير و زبر کردن کل سيستم استاما برای خاتمه دادن به وحشيگری تنها راه ممک. به هر اقدام غير انسانی خواهد زد

  تا!به مبارزات خود ادامه می دهيم...) ان، دانشجويان، جوانان وکارگری،زن (  با جنبش های اجتماعی در ايران و همگامهمراه نيز ما

  ! نمايانده شوددرون حکومتی اين حرکت ها و مبارزات به سود جناحی از جنايت کاران نگذاريم

 آزادی بيان و انديشه، و آزادی ، آزادی زندانی سياسی،)محو هرگونه ستم و تبعيض جنسيتی( ع،آزادی تشکل،آزادی زنانآزادی اجتما

 مناسبات بينا انسانی روابط آزاديخواهانه بر بنياد.  آوريمستری اسالمی بديم هار جمهوتنها با سرنگونی رژرا نمی توانيم ...و مليت ها

 همه ی اينها در گرو مبارزه در  در دوران گلوبالو اما قدر مسلم اينکه .دامکان حضور اجتماعی می يابواه زاديخ آ وای فعالنيروه

  :هر انسان آزاديخواهی امروز الزم استلذا  ! معنای اجتماعی پيدا می کند نابودی استثمار انسان از انسانجهت

 دويمن به چگونگی نفی خريد و !شناخت آن به سازمانيابی بينانديشدبه مبارزه با هر گونه هژمونی و قدرت از باال فکر کند و با اولن 

 ! فروش نيروی کار در سراسر جامعه فکر کند که بنياد بی هويت شدن انسان و همه ی روابط غير انسانی را سامان می بخشد

  

  !جمهوری اسالمی را سرنگون کنيم

  !بدست آوردن آزادی با مبارزات داخلی همگام شويمبرای 

  ! فروشندگان نيروی کار بيائيد برای سوسياليزم و رفع استثمار مبارزه کنيمکارگران و
  

   فرانکفورتکارگرِی  همبستگِیشوراِی
  

  


