
 پیکار برای جهانی بهتر

میلیونی مردم و غرق شدن صدها تن از  مهاجرت  محیطی، جنگ، فقر و فالکت که شرایط بحران اقتصادی، اجتماعی، زیست در

ها به قیمت فقیرتر  سود و سرمایه یک درصدی  و ،تر فقر و ثروت بیش فاصله  .فرو برده است  در حیرت و شگفتیآنان جهان را 

 .تر شده است مردم، افزون شدن اکثریت

میلیتاریزه شده است. جنگ  و منطقه کامال ،نقاط جهان خصوصا خاورمیانه ادامه داشته سایرمرگبار به  های بازار فروش سالح  

.کمابیش ادامه دارد و مردم یمن و سوریه آزمایشگاه میانمار، مالی و.. و کشتار در عراق، سوریه، لیبی، یمن، افغانستان،

های  وکودکان قربانیان این بمباران خصوصا زنان  شان رو به اتمام است، و غیرنظامیان هایی هستند که تاریخ مصرف سالح

 .وحشیانه هستند

. اما ایفا کرده است سزایی هنقش ب چنان درحال مبارزه و مقاومت است و در همین راستا کوبانی در شکست داعش هم کردستان

مردمی ایران و عراق که مدل های ضد بیند تا حکومت عثمانی را می راطوریارتجاع منطقه از سلطان اردوغان که خواب امپ

پندارند، برآنند تا خودگردانی  می طلبانه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را درجهت تضعیف قدرت خود برابری خودگردانی و

 .مردم کرد را در هم شکنند

جا در حال قدرت  جا و آن اقتصادی، این تی، بر زمینه بحرانبستر نارضایتی مردم از احزاب حاکم و سن دست راستی بر احزاب 

آزار جنسی  کنند. ستم به زنان بر بستر مناسبات مردساالرانه خصوصا تبلیغ می ها را خارجی گرفتن اند. و نفرت و خشنونت علیه

کارگری  های لکحقوق کارگران و درهم شکستن تش های نئولیبرالی برای سلب چنان ادامه داشته و دارد. سیاست آنان هم

 اشکال به و کند می مقاومت  شدت در برابر تعرض سرمایه هجنبش کارگری ب .گیرد می قرار ها دولت استفاده مورد  چنان هم

 .دهند می سازمان را مبارزه مختلف

می برگ علیه کلیت رژیم جنایتکار اسال و آزادی نان، کار، برای ماه دی در شهری فرودستان  مردم در اعماق خصوصا خیزش

 نافرمانی مدنی زنان خیابان انقالب هم در این راستا ست. دراین شرایط همبستگی زرین در مبارزات مردم ایران است. و

 ست. رهایی در زندان، اعدام بیش از پیش ضروری های آگاه، آزاد، ضد جنگ، خشونت، فقر، نابرابری، تبعیض و شکنجه، انسان

صلح جهانی،  زیست، محیط حفظ برای. نشست خواهد بار به جهانی همبستگی  راستای در  هدفمند و همبسته  مبارزه آگاهانه

دفاع از زندگی بهتر هیچ راهی جز مبارزه متحدانه وجود  ها و و علیه جنگ، فقر و گرسنگی ، برابر حقوقی زنان در تمامی عرصه

روشن فردای جهان  ی و رهایی، نویدبخشی کوچک بهم بپیوندند که دریای خروشان آزادجویبارها ندارد. بکوشیم تا این

 .ماست

 

   سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی و برابری

خواهان جهان مستحکمتر باد بلوک آزادی  

 کنشگران دموکرات و سوسیالیست

33764887749400:تلفن  

E-Mail: 

Kannon.hannover@gmail.com 

WWW.facebook.com 
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