
 

  ما در باره
 

 جنبش کارگری  های ما مسائل مربوط به محور اصلی فعاليت و مشغله. ما جمعی از فعالين جنبش کارگری ايران هستيم
 از ايجاد چنين  ماهدف.  در نظر داريم چند درصدی وقت آزاد خود را وقف يک سايت اينترنتی نمائيم ما. می باشد
بمنظور اتحاد و سازمانيابى کارگرى و از سوى ديگر انعکاس لم در ميان فعالين  ساديالوگ  تنها دامن زدن بهاى،  نشريه

از .  و تبادل نظر ميسر است تنها با کار متينانهممکن و  اينطور هدفى،  دستيابى بهاز نظر ما . نارضايتى موجود مى باشد
   . بگيريم ى را بعهده، آستين را باال بزنيم و سهمد کار خو  هر کدام در حيطه اين رو، الزم است که

  منتها،. کسی هم چنين انتظاری از ما نداردو طراحی و اتخاذ نمی شود سازمانيابی کارگریطبعا از طريق اين سايت، 
 ميزبان ديالوگ فعالين کارگری و مباحثات آنها در در سطح ابتدائى براى ما مقدور است که  تاکيد کرديم، همانطوری که

  در جوامع بين المللیداری موجود و ضد سرمايه  پژواک نارضايتى  و از سوی ديگرنبشمبرم جحول و حوش مسائل 
 جنبش کارگرى و   فقط در چهارچوب مسائل مربوط به  اين تريبون،  فعاليت  اعالم مى داريم که عرصه اين رو، از.باشيم

  .سوسياليستى مى باشد
:ضوابط  

 جنبش کارگرى در اولويت فعاليت اين سايت  خبار و گذارش مربوط به تعريف شد، مقاالت، ا  جهتگيرى که  بناء به -
 .قرار مى گيرد

 در جهت همبستگى با کارگران و يا از محتواى تساوى   جنبش زنان، زمانى نشر پيدا مى کند که  مطالب مربوط به -
    . برخوردار باشد طلبانه

 و همسو با   کرده  مسائل نگاه  سوسياليستى به  از زاويه  شرطى درج مى گردد که رامون جنبش دانشجوى به مطالب پي-
.جنبش کارگرى باشد  

 فرد، جمع و يا جريان خاصى را مورد اهانت قرار دهد و از مرز فضاى سالم تجاوز نمايد، سانسور خواهد   ادبياتى که-
  .شد

 شرطى درج مى  لذا مطالب ارسالى از جانب آنها، به. و سازمان هاى سياسى نيست اين سايت، مکان کشمکش احزاب -
  . در همبستگى با جنش کارگرى باشد گردد که

.  مى شود قبل از هر اقدامى با مديريت آن تماس حاصل نمايد  و يا شکايتى دارد، توصيه  از اين تريبون، گاليه  کسى که-
هاى ديگر بطور   در همين سايت و يا رسانه  ناراضى حق دارد که گى نشد، آنگاه درخواست و تقاضاى او رسيد اگر، به

         .آشکار و مکتوب اظهار نظر نمايد
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