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یني پناه فلسطی بیبردگان مزد  

ی دارهي شرارت نظام کارگرکش سرمای قربان  

 
١٣٨٧دی تم ششنبه هيک                                                                               ی جنبش لغو کار مزدنيفعال   

        
.  اسرائيلی همچنان بر سر و روی کودکان گرسنه فلسطينی باران بمب فرو می بارندF 16   غول پيکر جنگنده های

 سرمايه چند ميليون برده مزدی نفرين شده جهان سرمايه داری و گروگان تسويه حساب های درونی نظام کارگرکش

 عبور کرده ٣٠٠شمار کشتگان از مرز . از زمين و آسمان آماج بمب و راکت و گلوله باران های بی امان هستند

هزاران پير و جوان و کودک زخمی بدون هيچ امکانات دارو و درمان واپسين لحظات زندگی سراسر رنج و . است

در هيچ کجا .  مرگ نظام بردگی مزدی می گردندگرسنگی و حقارت و بدبختی را پشت سر می نهند و تسليم جوخه

 هار و خونخوار تمامی دولت های هار سرمايه داری عرب با دولت. هيچ صدای اعتراضی به گوش نمی رسد

دولت مصر بر اساس يک برنامه ريزی . اسرائيل در کشتار اين توده نفرين شده تاريخ سرمايه همدست و همداستانند

نوع انتقال مجروحان جنگی به بيمارستان های اين هر  اسرائيل معبر رفح را مسدود و مشترک سفاکانه با حاکمان

دولت کارگرکش سرمايه داری ايران اجساد کشتگان کارگر و بی پناه فلسطينی را مائده . کشور را ممنوع ساخته است

دولت امريکا گام به .  قرار داده است خودآسمانی عظيمی برای تسويه حساب های کثيف بشرستيزانه با رقبای طبقاتی

گام فرمان توسعه کشتار را صادر می کند، همه دولت های اروپائی با بی رحمی و قساوت خاص نظام سرمايه داری 

کليه اتحاديه های کارگری بين المللی با سکوت خويش . نمايندبرای اين کشتارها کف می زنند و جواز تأييد صادر می 

همه اين ها بسيار طبيعی و پديده های سرشتی نظام بردگی . ی دولت اسرائيل مهر تأييد می کوبندبر تمامی جنايت ها

آنچه در اين ميان از همه هولناک تر، از همه موحش تر و دردناک تر است سکوت چند ميليارد بردگان . استمزدی 

جير بردگان مزدی فلسطينی مزدی سکنه زمين است که در همه وجوه حيات خود هم رنج و هم سرنوشت و هم زن

اين . اگر بناست دادرسی برای بی پناهان بمباران شده ودر حال بمباران فلسطينی وجود داشته باشد اينانند. هستند

ما از همه توده های کارگر دنيا می خواهيم که . سکوت خاطره تاريکی در تاريخ جنبش ضد سرمايه داری طبقه ماست

 هر شکلی که می توانند عليه اين همه توحش و سبعيت نظام سرمايه داری دست به ننگ سکوت را تحمل نکنند و به

  .اعتراض زنند
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