یاشاسین  1مای دؤنیا ایشجی لر گؤنؤ!
ایستیثمارا قارشی تک بیر یول دؤنیا ایشجی لر بیرلئشیغی !
ایشجی و زحمت چئکئن یولداشالر!
بیری مای ایشجی صینیفین بیرلیک و موباریزه گؤنؤ ،ایللر بویو دؤنیانین بیر چوخ اولکه سینده شئنلیغی له انیمسانیر 6881 .ایلینده
امریکانین چیت کارخاناالریدا چالیشان یؤزلئر قادین و کیشی ایشجی سی ایش ساعاتالری آزاتیلماسی و رسمی ایش قانونالرینا اؤیگون
حاقالرینا صاحیب اولماق اوچون چالیشمایا سون قویماغیال بیرلیکده میدانالردا اعتراضالرینی یؤرؤدئرک ایستیثمار اولدوقالرینا ،قارشی
چیخدیالر .ایشجی لرین اپاردیقالر مؤباریزه سرمایه و گؤج صاحیبلری طرفیندئن باسقی قؤتلری گؤجو یاردمیال شیدلئتی له باستیریلمیش
اولدو و بیر قانلی گؤنه چویریلدی ،بیر چوخؤ اولدؤرؤلدؤ و قالنالری دوستاقالردا حبسه و ایشکئجئیه معروض قالمیشدیالر .اما بو حرکت
سؤنئن دئغیلدی ،ارتیق ایشجی صینیفی بیر دئوریم یولؤ آچمایا چالیشیردی .ایشجی لر کاپیتالیزمین اینسانلیق دیشیندا تئحمیل ائتیغی شرطلره
و مین لر حاقسیزلیقالرا یئنی ساواش جیبهه سی آچماغی باجارمیشیالر .ایش اردوسو ساواشی سؤردؤرمئک و قازانماک اوچون ایشجی
اورتامیندا صینیف ایتیفاقی و صینیف  -سیاسی تئشکیالتالری قؤرولماسی اؤزرینده جیددی آدیمالرا احتیاج دویماسین حیس ائتمیشدیر.
بیلیدغی نیز کیمی کاپیتالیزم سیستئمی سرمایه سینی اینکیشاف ائتمک هدفی له میللی چرچؤولری آشیریب و کؤرئسئل لئشمئکدئدیر ،بو
وحشی و قؤدؤز حئرکاتین نئتیجه سینده میلیونالر اینسان ایشسیز و ایشدئن چیخاریلب .سرمایه نین اساسلی کریز بحرانی نه قئدر
کاپیتالیزمین چؤرؤمؤش اولدوغونو گئنیش شئکیلده آیدینلیقال گؤستئردی .بوبحرانین نئتیجه سینده سرمایه اوردؤسو و اونالری تمثیل ئدن
کاپیتالیزم دولئتلری بیر بیرینه دایاناراق سرمایه لرینی باطمیش حالدان قورتارماک اؤچؤن مللیونالر ایشجی و توپلؤمدا ضعیف صینیف
دؤرومیندا یاشایان اینسانالری زورنلیق شرطلئرده ،یوخسؤلؤق ،آجلیق ،سئفالت و ایشسیزلیق حاله معروض ائدیبلر .حال دؤنیا سرمایه
صاحیبلری یاراتلیقالری سئفالئته قئناعت ائتمی یررق دؤنیا بانکی و بین الخالق پول فوندو الیله سرمایه نین سؤرعتیله کؤرئسئل لئشمه سی
اؤچؤن دولئتلرینه وئردیغی پالنالرال یعنی سؤبسیدلرین آرادان قالدیرلماسین وظیفه ئتمیشلر .ایران ایسالم رژیمی ده کاپیتالیزمین بیر قولو
کیمی  23ایلدیر خالقین سرمایه سینی سویغون و قارئت ائتمئکله چیرکین و جینایت شیوه لرده ایشجی ،قادین ،اورنجی و هر تؤرلؤ
اعتراض سئسی و حرکئتی بؤتؤن سیاسی ،ایقتیصادی ،سوسیال  ،و یا میللی ایستئکلر اؤزرینده گئدیش حئرکاتی سیالح و باسقی قولریلی
هیجومیال یاتیریب وقوشقو ائدیبدیر .اعدام ،ترور ،داشالما ،دوستاق و ایشکئنجه ایسالم جینایت رژیمنده هرمخالفین جزاسیدیر .اما بونؤ
اؤنؤتمالیق کی چیرکین کاپیتالیزم و هر جینایت کار حکومت نه قئدر ده باسقی قولرینه صاحیب اولسادا ،ایشجی لر و زحمت چئکئن کؤتله
لرین ایسارئت زنجیرینه قارشی اؤفکئلی اویانیش دئوریمینده مئحو اولوب و آرادن گئتمئلی دیر .کسین بیرداحا صینیف و آزادلیق یولؤندا
گئدئن مؤباریزئلرین دئنئی میندئن درس آالراق ایشجی صینیفی گؤجؤنه صاحیب اولودؤغؤندا مؤتئشئکیل اولوب تئشکیالتالرینی
قؤرمالیدیرتا کی سیاسی حاکیمیتی نی ایقتیداریله فورماالشدیرسین.
ایشجی و زحمت چئکئن یولداشالر دوستالر !
بیرلشمیش کمونیست فدائلرین آذربایجان کمیته سی بیر داحا  6مای کؤتلؤیاراق بؤتون زحمت چئکئن و ایشجی یولداشالریمیزا بو گؤنؤ
تبریک ائدریک 6 .مای دؤنیا ایشجی گؤنؤ بیرلیکده سرمایه صاحیب لرینه ،امپریالیزمه و اونالرین قؤردؤقالری ایسالم جینایت رژیمی نه
قارشی ،ایش یرلرینده پروتئستوالر و اعتراضالر یاراتماغیال چالیشماالرا سون قویوب میدانالردا ،خیاوانالردا سیاسی ایقتیداریمیزی
اورگانالشدیرمالییز.
یاشاسین  6مای دؤنیا ایشجی گؤنؤ
یاشاسین دؤنیا ایشجی صینیف بیرلیغی

اولؤم اولسؤن امپریالیزمه
اولؤم اولسؤن ایسالم جمهوریتی نه
بیرلشمیش کمونیست فدائلرین آذربایجان کمیته سی
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