
 وحدت مبارزاتی خود را عليه سرمايه داری استحکام بخشيم
 

 
بر کسی پوشيده نيست که تمام نظام های سرمايه داری اعم از مدرن و در حال توسعه همگی در 

هيچ جنگ وخشونتی مايه ی . افه ارزش به تاخت به پيش می روندراه کسب حداکثر سود و اض
 چرا که در هر جای کره ردگی انسان پايان نمی دهدآبادانی نيست و هيچ جنگ و تهاجمی نيز به ب

است و در جايی که ترخاکی مردمی که عليه زور و ستم نايستاده حکومتش به مراتب ديکتاتور
طبقات محروم و ستمديده توانسته باشند با درايت و آگاهی و دانش سياسی نسبت به جايگاه خود و 

ارزه کنند به ميزان توان خود حاکمان سرمايه هم نوعانشان برای دگرگون کردن نظام موجود مب
 تشکل های صنفی و امتياز هايی را کسب کرده اند و در امور جمعی ،را وادار به تسليم کرده اند 

و سياسی کارگران و آزادی خواهان علی رغم ميل حاکمان و سرمايه داران شکل گرفته اند که 
شد که طبقه کارگر به عنوان عظيم ترين و شکل بارزو نيرومند آن ، روز جهانی کارگر می با

ه متحدترين نيروی جامعه به ميدان مبارزه عليه سرمايه داری می آيد و آترناتيو خود يعنی جامع
   .  بدون استثمار انسان از انسان را معرفی می کند

 مبارزه آشتی  آارگران ايران نيز بيش از صد سال است مبارزه ميكنند واين ،براي همين هدف
زنداني   امسال نيز شاهدوبراي طبقه آارگر بدون هزينه نيز نبوده است ناپذير کار و سرمايه 

ارديبهشت  ١١محمود صالحي بوديم آه قبل از ،  آردن يكي از رهبران فعال ودلسوز اين جنبش
آارگر را نگرفت بلكه  توان مبارزاتي طبقهنه تنها ،  يمژدستگير وروانه زندان شد اما اين آار ر

خواه وبرابري  وزنان آزادي  وحدت وهماهنگي چشمگيري درميان آارگران ،معلمان، دانشجويان
آنان   فشار وارعاب عليهاعمال  سراسيمه وشكست خورده به نظام سرمايهطلب به وجود آورد آه 

  .روي آورد
 یجرم هيچ تکاب ارعمر شاآري را بدوننيز  در سقز صبح١٠ ارديبهشت ساعت ١١درروز 
وايشان را بدون  شد آنان دستگيربا آه در مغازه با  چند نفر از دوستانش نشسته بود همراه  درحالي

  ارديبهشت١١ در مريوان و سنندج به مراسم .وغذا تا پاسي از شب در بازداشتگاه نگه داشتند آب
نمودند  ر را نيز بازداشتآ نان برخورد آردند وچندين نف آارگران حمله نمودند وبا بي حرمتي با

مبارزاتي  وجود وحدت ،  شكستنظام سرمايهاما آنچه براي ما آارگران اميد بخش است وبراي 
آن زنگ   آه هر روز بر توان مبارزاتي آنان افزوده ميشود واين ،مخالفان سرمايه داري است

 هاي  تودهتن هر رژيمي را به لرزه در مي آورد وبرايآن ، طنين صدای   خطري است آه
  .را به ارمغان مي آورد شايسته انسان محروم وستمديده آرامش وزندگي

   طبقه کارگر و رنج کشيده عليه ستم و استثمارپيروز وپرتوان باد وحدت مبارزاتي
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