
 اتحاد و مبارزه مداوم برای دنیایی عاری از ستم و استثمار

 ما هرروزه شاهد حوادث ناگوار،جنگ های امپریایستی ومنطقه ای و جنایات فجیع مرگبار جریان موسوم به «داعش» در سراسر جهان
  در فضایی از سردرگمی، استیصال و سکوت، تلش میکنیم که۰ این حوادث خیلی از مردم جهان را در بهت و حیرت فروبرده است۰میباشیم

۰نسبت به این سیاست حاکم خود را خشمگین نشان دهیم

 بحران حاکم موجود به سرمایه داری نئولیبرالی جهانی، فرصت مناسبی را فراهم کرده که بتواند به دست آوردهای اقتصادی – اجتماعی
 کارگران،مزدبگیران، کاهش سطح دستمزد، تضعیف قوانین کار، افزایش نرخ استثمار و بلعیدن دارائی های بخش عمومی از طریق خصوصی

  این طرح  سود وریاضت کشی اقتصادی، روزبروز موقعیت زندگی معیشتی کارگران ، بیکاران وزحمتکشان دیگر را۰کردن تعرض کند
۰وخیم تر میسازد

۰بطورکلی جنگ ،کشتار ،معاملت هنگفت نظامی ، استعمار و استثمار و در یک کلم زور، ستون های اصلی این سیستم حاکم جهانی میباشد

 اثرات مخرب این سیاست را بیش از هر جاي دیگر مي توان در جهان سوم یافت که بیش از چند میلیارد مردم زحمتکش را به فقر، گرسنگی
  دراروپا بیش از صد میلیون انسان زیر۰ تاثیرات فجایع بحران به شکل واقعی دامنگیر کشورهای قدرتمند هم شده۰وتا حد مرگ گراییده است

۰خط فقر زندگی میکنند

  همین یکی دو سه سال خیر بود که دول اروپا بخصوص۰بحران سرمایه داری ، زمینه ای برای ترویج نژادپرستانه در سراسر جهان میباشد
  در حال حاضر سیل پناهجویانی که۰آلمان با این ادعا که بحران و عدم پیشرفت اقتصاد یونان را در تنبلی زحمتکشان یونانی جستجو میکردند

 پس از از سر گذراندن همه مشکلت ، به ناگزیر به مرز اروپا میرسند، در آن جا با *پذیرایی* خشن و راسیستی سرکوبگرانه دولت و مردم
   مقصر بیکاری  و گرانی نه  پناهجویان ، نه کارگران مهاجر بلکه در صفت  نظام سرمایه داری  که ثروت بطور۰شوونیست مواجه میشوند

۰عادلنه   مابین مردم جامعه تقسیم نمیشود و به عده ای محدود تعلق دارد

خانه های خالی مسکونی ا  برای رفع احتیاجات امان  تصرف میکنیم۰با تمام  این وجود به مبارزات روزمره خود ادامه داده به خیابان میآییم 
علیه راسیسم دولتی که مدام با قوانینش،پناهجویانی۰علیه جریانات رنگارنگ شبکه فاشیستی چکمه پوش و یا آکادمیک (بورشی) مبازه میکنیم۰  

۰که بعلت جو اختناق حاکم از کشورشان گریخته اند، تحدید به برگشت اجباری میکند،مبارزه میکنیم

 ما علیه تعرض و آزار جنسی علیه زنان وهر نوع خشونت و بندگی جهت پایان بخشیدن به ستم جنسیتی و استثمار  برای دنیایی آزاد مبارزه
ما می خواهیم  با یک تظاهرات دسته جمعی   مبارات روزمره مختلف را  بهم  پیوند دهیم۰کنیم  

 با دردی مشترک علیه سیستم سرمایه داری و نو استعماری حال که حاصلی جز بازتولید سیاست های نژاد پرستانه ، رقابت علیه همدیگر  
  با حرکت اعتراضی  خود در نقاط مختلف۰،جنگ ، کشتاردر تمامی نقطه جهان در پیش ندارد ، همبستگی جهانی را با یکدیگر اعلم کنیم

۰میخواهیم این مکانها  واضح و آشکار شوند۰شهر گوتیگن،به مکانهایی رجوع میکنیم که با سیستم سرمایه داری همکاری تناتنگی دارند 

.برخیزیم و متحدانه برای خواسته امان  دنیایی عاری ازهر نوع استثمار،  مبارزه کنیم. 

 

                    

مقاومت در برابر

نژادپرستی و قوانین آن 

خشونت و سرکوب جنسی و مردسالری

 سرکوب و کشتار مردم کرد توسط دولت 
ترکیه

 گرانی مسکن 

شبکه های گوناگون فاشیستی و ناسیونالیسم

               دیوارمرزی اروپا مقابل پناه جویان

:همبستگی با

  با پناهجویان

با مبارزات فمینیستی زنان

با مبارزات رهاییبخش مردم کرد

 با بی مسکن ها

 با مبارزات ضد فاشیستی


