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  ؛کارگران
 را بيشتر از گذشته  ميليون ها انسان ديگر  هم اکنون بحران مالی سرمايه داری به حدی رسيده است که زندگی ما و

ساليانی است که .نمايان است  ترس از آينده بيشتر از گذشته در چهره بسياری از ما. به ورطه نابودی کشانده است

قرار گرفته ، و هرروز با احکام اخراج امنيت شغلی  زندگی ما و ديگر هم زنجيران مان مورد هجوم سرمايه داری

همه شواهد نشان از فالکت ، بی حقوقی ما . هر چه روز افزونترکارگران هستيم ما به مخاطره افتاده وشاهد اخراج

عدم امنيت  بيکاری،. اوضاع زندگيمان روز به روز اسفناک تر می شود.ناکی دارد ابعاد بسيار وحشت کارگران در

شالق و زندان سهم ما کارگران از  شغلی، دستمزدهای زير خط فقر ، گرانی، بی مسکنی، فحشاء و فساد، اعتياد،

  .اوضاع کنونی است

.  ابرو نمی آورندهزينه می کنند و خم به دولتها و ديگر حاميان سرمايه داری، تمامی دسترنج های ما را به نفع خود

جريان اين بحران بسياری تالشند که درسرمايه داران روز و شب در. است کنند که بر آنان ظلم رفتهچنين وانمود مي

بورژوای به دست  طبقه کارگر را که با مبارزات طوالنی و جان فشانيهای فراوان درمبارزه بر عليه دستاوردهایاز

سفره برای آنان چه تفاوتی دارد که آيا نان سر  .از پس گيرند و هر آنچه به نفع سرمايه است تثبيت نمايند، بآمده

به چه قطع آب و برق و گاز منازلمان  شود يا نه؟؟؟ اجاره منزلمان چند ماهی است عقب افتاده يا نه؟؟؟هايمان پيدا مي

  .  هستندبرنامه ريزی برای چپاول دسترنج ما کارگرانفکرا درتنه پرستمفتخواران سودداليلی است؟؟؟ اين دزدان و

  !کارگران
فقر و فالکت شايسته . اين مناسبات ظالمانه ايستادگی کنيم  امروز بايد دست در دست هم متحد و متشکل در برابر 

 ول ماه مه ، روزا. استوار و محکم در برابر اين هجوم افسار گسيخته مقاومت کنيم  ما بايد. هيچ انسانی نيست 

در چنين روزی، خواب  . ارديبهشت را به روز اتحاد و همبستگی تبديل کنيم١١امسال . جهانی کارگر نزديک است

 داری بر اعتراضات کارگری بايد فشاری را که سرمايه با. کنيم   سرمايه ساالر را بايد آشفتهسود پرستان  ها طالئی

  .نتيجه کرد بی  توانمي  ،پروراند راميروزه در سرهرطريق ممکن تحميل کند وهر خواهد بهما و خانواده هايمان مي

فکر ايجاد تشکلهای مستقل  الزم است با اتحاد و همبستگی و نمايش اين اتحاد در اول ماه مه ، در آينده بيشتر بهپس 

  .و طبقاتی باشيم
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