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!ميو برنيبه برل   

 
  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢١شنبه دو                                                                            همبستگی آلمانهای نهاد  

  

 ترين بحران در تاريخ  ـ  در خود فرد برده است، عميق ترين و گسترده را بحرانی که سرتاسر جهان سرمايه داری

است که رکن اساسی اش بر  سيستمی  سال موجوديت نظام سرمايه داری بوده و برهان روشنی بر ورشکستگی٣٠٠

ميليونها افزده گشته وجهان به ارتش ذخيره کارسرتاسرونها انسان در تا همين جا هم ميلي.گی مدرن استوار استه برد

  .نده ادست دادکاشانه خويش را ازوکارانسان 

جهت پاسخگوئی به اين بحران،سرشکن کردن آن بر شانه کارگران و زحمتکشان  سرمايه داری راه حل دولت های

 ورشکستگی نظام بربريت سرمايه ر و زحمت که بايد باراه حل ميليونها انسان کار. جامعه است پايينی و اقشار

سرمايه داری را به دوش کشند، تنها و تنها می تواند و بايد پاسخ خود را در تصرف خيابانها و تعرض به دولتهای 

  .و پيکار برای يک جامعه انسانی باشدداری 

 را به اعتراض و مقاومت فراخوانده اتحاديه های کارگری در اروپا در يک اقدام مشترک، کارگران و زحمتکشان

  . بخشی از اين مبارزه ميدانيم راما از مبارزه کارگران و توده های محروم دفاع کرده و خود. اند

مند در آن، افکار عمومی راهپيمائی اعتراضی در کشورهای اروپائی خود ميدانی است که ما بايد با شرکت قدرت

جهان را در جريان هجوم وحشيانه رژيم جمهوری اسالمی به مراسم اول ماه مه در ايران و مجروح نمودن و 

 و همبستگی بين المللی  با مبارزات .قرار داده... دستگيری صدها تن از فعالين کارگری، زنان، دانشجويان و 

 نهادها احزاب بر جسته سازيم، ما از همه مدافعين جنبش کارگری کارگران و جنبش های اعتراضی در ايران را 

  .اهپيمائی برلين شرکت کنندر در روز شنبه در  دعوت می کنيم که همگام با ماسازمانها

 
. ماه مه در برلين شرکت می کنيم١٦ ر روز شنبهما در راهپيمائی کارگران د  

 
 

  هامبورگ- کميته همبستگی باکارگران ايران -

  کلن-نون همبستگی با کارگران ايران  کا-

  برلين-رگری اگروه همبستگی با جنبش ک -

٢٠٠٩ ماه مه ٨  
 

  

  


