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  G8 وG20اعتراض بحق مردم به اجالس 

   ورشكسته استی دارهي سرماستميس
  

 نيدر ا.  بوده استانيدر جر) G20 & G8" (٨گروه "و " ٢٠گروه " درباره اجالس ی جنب و جوششي از ماھھا پ

ه ا وط ب ار مرب ع سرتنيمدت اخب انهتري دو مجم ار رس ا اخب ه تنھ ا  ن س،ی محلیھ ه موضوع بحث داغ ب  از یاري بلك

 اجالس ني شركت كنندگان در ااي است كه گوني جنب و جوش اما نه درباره انيا.  ھم بوده استی المللني بیھا سانهر

ت؛ي به نفع مردم زحمتكش دست خواھند ی به توافقات،مربوط یو سران كشورھا ه ااف ار، ني بلك  جنب و جوش و اخب

اني صرف خبر ای است كه حتیمربوط به اعتراضات ا یئ گردھم ر.  آن دامن زده استه بھ ه یھر دو نف اد كي ك  نھ

ثاللي تشكیرانتفاعيغ راً داده و م زای ب اشي اف اھش گازھ تمزدھا، ك د بیدگي رس،ی سمی دس ودكھایه وضع مھ ،  ك

دائرهي و غستي زطي محتي از وضعی نگران،ی از وضع رانندگیتينارضا وی اجن  خودش گذاشته، خود را در ی جل

  ! كندی شركت در اعتراض به آنھا آماده می و خود را براابدي ی مھا یئ گردھمانيبرابر ا

ل لي تبدی دارهي سرماهي عرصه مھم مبارزه علكي به ٨ ی و ج٢٠ یاعتراض به اجالس ج  شده و ھر سال از سال قب

التري و رادعتريوس ردد و در ی مك ته افقیكي گ ال گذش ر از پروتكشنی دو س رار داده استسمي فرات ود ق و خ .  را جل

 كي از شي دو سال گذشته بیكي دور گرفته است كه بنابر آمار خودشان در عرض یطي امسال اما در شراتراضاع

د وستهي پكاراني بوده، شغل خود را از دست داده و به كاروان بی كمتر بحراننديگوي، كه م نفر در فقط كاناداونيليم . ان

م ونيلي شركت كنندگان شده است و دھھا متيمن دالر خرج به اصطالح اارديلي مكي از شي بت،ي وضعنيدر ا  دالر ھ

دگان در احي و تفریخرج مھمان دگیادي زیھاتيعالوه محدوده ب.  اجالس شده استني شركت كنن ر سر راه زن  ی ب

شدجادي مردم ایعاد شوددي شده و قرار است ت م ب ما.  ھ انور نظامًرس ادگی م ه معترضی خود در آم ه ب  را از نا حمل

ا ای موضوع بحث منيمردم ھمه جا اكنون درباره ا.  كنندی مپخش شانيرسانه ھا ه ب د ك  بي از جی ولخرجني كنن

ر معضل ب!  شدی جامعه حل مني ایگرھ دھندگان، دھھا مشكل اتيمردم و مال ه درست ب ردم ب سكنیم  حذف ،ی م

دي انگشت مرهيغ منجمد كردن دستمزدھا و ،ی كسر بودجه خدمات اجتماعن،ي و معلولراني بگیكمك به مستمر  گذارن
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ایشان از اجالس و بر خشم روژه ھ اره پ انی كه قرار است درب ك جھ ول بحث و گفتگوی المللني و صندوق بی بان   پ

  .شوديكنند، افزوده م

ول كنني گرفته اند ھنوز ھم از امي كه تصمیئ از رسانه ھای اگر بحث تعداد اندكی اما حت د را قب اع كنن  م،ي اجالس دف

د رفت تي واقعني بحران بحث و گفتگو خواھد شد، از اني بحران و راه برون رفت از ااره در بايكه گو  فراتر نخواھ

ستگني برون رفت از ایكه راه حل آنھا برا ان راه حليی ورشك ه است، ھم رار گرفت ه در برابرشان ق ه ی ك  است ك

ه یستمي سميراه حلشان ترم! شتري باز ھم بی اقتصاداضتير:  قرار دادنداي و اسپانوناني مردم در یجلو ه ھم  است ك

ه رندي بگميند تصم خواھیم.  برون رفت نداردی برای اعالم كرده اند ورشكسته شده است و راھنشيمھندس  كه چگون

ا و دبيباز ھم از ج ري مردم كارگر و زحمتكش بدزدند و بانكھ ستگ دی شركتھا را از ورشك ردم !  كامل نجات دھن م

سه جنشان كه سرایادي زیكشورھا د، حت٢٠ ی ھم در جل ذاكي از داشتن ی شركت دارن ده غ رم در ی وع الم و گ  س

م از ا اخبر استعتيوض نيروز ھم محروم اند و ھمه جھان ھ ه سرماني اتيواقع!  ب  ی پاسخچي ھی دارهي است ك

دگاني توسط تولشتري امكانات بدي با تولی حل مشكالت مردم ندارد و حتیبرا ر بدكنن روت فق د مای ث رده دي تولینن  ك

  .است

  ! مردم آزاده؛ كارگران

 ونيزاسي گلوبالیدر چھارچوب آنت. ميھ نشان دانشاني مفتخوران و حامني قدرت خود را به اديبا.  اكنون نوبت ماست

ۀ  كه در برابر ھمیالؤپس جواب س. مبارزه طلبيد را به یدار هي سرماشودي ھم نمستي زطي محیو مبارزه صرف برا

 سميالي سوساي"شعار .  باشدسميالي سوستواندي فقط و فقط مستي چیدار هي جھنم سرماني رفت از اونماست كه راه بر

درت ني دوم و چندیبا انقالب صنعت.  امروز مصداق نداشته استۀ به اندازین زماچيھ" تي بربراي ر شدن ق  صد براب

 چند دھه ی کنند، طی مرفه تر زندگو آنکه کمتر کار یجاه  ب،ی صنعتشرفتهي پی در کشورھای بشر، مردم حتیديتول

دگشتري مدام به کار برياخ ه گر خی و ارزان تر واداشته شده و با نزول فاحش سطح زن انيود دست ب دب وده ان  نيا.  ب

ردتوان ی نمزميالي سوسی و برقراریدار هي سرمایروند را جز با سرنگون دون فراخوان ايدن.  متوقف و معکوس ک  ب

دون امسم،ياليسوس راسم،يالي سوسدي ب ارزه ب دون مب ه منجالبسميالي سوسی ب دی ب ه نيو در ا. شود ی ملي تب  راه طبق

 در ی کارگرستي احزاب کمونیعني یدار هي سرماهي سالح خود علني به برنده ترازي نزير چ باالتر از ھیکارگر جھان

ان دارد ر جھ وازين. سراس زاب ق ه اح ارگرستي کمونی ب ات و مبی ک ا اعتراض ده و بارزات دارد ت ق ه  پراکن ح

ه قربانیتي جنس،ی مذھب،ی قوم،ی ستم نژادانيکارگران، زنان، قربان  را ی دارهي سرماناي و خالصه اعتراضات ھم

ا سرنگونیاز پراکندگ راری دارهي سرمای درآورد، سمت و سو دھد، و با قدرت ت سانتي حاکمی و برق ل و ان  تي عق

  . گذارداني بشر نقطه پاخيقول مارکس بر ماقبل تاره  کند، و بتيھدا

  !سمياليزنده باد سوس

  !ی دارهي ورشكسته سرماستمينابود باد س

   ـ واحد شرق كاناداراني ای كارگرستي كمون خارج کشور حزبالتيتشک
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