
        حذف يارانه ها، حمله به سفره ى در حال حاضر     
خالى كارگران و زحمتكشان

يارانه هاى شانزده كاالى اساسى و مايحتاج ابتدايى مردم حذف 
مى شوند. باالخره پس از دو دهه طرح و دسيسه و پس از يك 
يارانه  سياست،  اين  اجراى  چگونگى  سر  بر  كشمكش  سال 
حامل هاى انرژى شامل: بنزين، گازوئيل، مازوت، نفت سياه، 
گاز مايع، گاز طبيعى، برق؛ و نيز يارانه كاالها و خدماتى نظير: 
نباتى، شكر،  روغن  برنج،  گندم،  فاضالب،  آب، جمع آورى 
شير، خدمات پستى، و خدمات ريلى و هوايى در طول پنج سال 
جهانى  و  منطقه اى  بازارهاى  نرخ  به  اقالم  اين  و  شده  حذف 

عرضه مى شوند ولى دستمزد كارگران تغييرى نمى كند!
به دنبال اجراى اين سياست تورمى سنگين و غير قابل تصور 
معناى  به  مستقيما  كه  تورمى  گرفت.  خواهد  فرا  را  جامعه 
تعرضى خانمان برنداز به سفره ى در حال حاضر خالى كارگران 
واقعى  معناى  همين  دليل  به  دقيقا  بود.  خواهد  زحمتكشان  و 
سربركشيده  از  وحشت  و  نگرانى  كه  هاست،  يارانه  حذف 
روز  بحث  به  گرسنگان  شورش هاى  و  كارگران  مبارزات 

محافل حكومتى و رسانه ها بدل شده است. 
براى درك ابعاد ويرانگر اين سياست عليه طبقه كارگر چيزى 
تاكنونى  اقتصادى  وضعيت  به  كه  نيست  اين  از  درست تر 
كارگران با وجود يارانه ها توجه كنيم تا دريابيم كه با حذف 
يارانه ها چه فاجعه عظيمى در انتظار اين طبقه است. به حقايق 

موجود نگاه كنيم: 
- حداقل دستمزد در سال جارى سيصد و سه هزار تومان در ماه 

است. 
- از بيست و پنج ميليون نيروى كار ايران، بيش از پنج ميليون 

بيكار و فاقد درآمدند. 
بصورت  و  دائم  غير  كارگران  درصد  هفتاد  از  بيش   -
قالب  در  نيز  بعضا  و  ساله  يك  تا  ماهه  يك  قراردادهاى 
قراردادهاى فاقد شرايط و بدون مدت و موسوم به «سفيد امضا» 

شاغلند. 
و  شغلى  امنيت  هرگونه  فاقد  كار  يعنى  قراردادى،  كار   -
اجبار  عدم  نيز  و  موجود  مزاياى حداقلى  همان  از  محروميت 

كارفرما به پرداخت حداقل دستمزد. 
- ميليونها كارگر شاغل در كارگاههاى زير پنج نفر و ده نفر و 
همان  از  و  بوده  كار  قانون  شمول  از  خارج  قانونا  قاليبافى ها 

مزاياى حداقلى موجود محرومند. 
- عدم پرداخت دستمزد كار انجام شده به يك پديده رايج در 

ايران بدل شده است. صدها هزار كارگر از يك ماه تا دو سال 
تالش  حين  در  آنها  نمى كنند.  دريافت  را  خود  دستمزدهاى 
براى ادامه ي حيات در فقر مطلق درگير مبارزه براى دريافت 

حقوق معوقه اند. 
براى خانواده  مركزى  بانك  از طرف  تعيين شده  فقر  - خط 

چهارنفره، درآمد نهصد هزار تومان در ماه است. 
برآورد  به  و  نفر،  ميليون  سه  رفاه  وزارت  اعالم  اساس  بر   -
كارشناسان ديگر پنج ميليون نفر زير خط فقر شديد قرار دارند 

كه ماهانه تنها بيست و پنج هزار تومان دريافت مى كنند. 
- بنا بر گفته رئيس مركز آمار بيش از ده ميليون نفر از جمعيت 
ايران زير خط فقر مطلق، و بيش از سى ميليون نفر در زير خط 

فقر نسبى بسر مى برند. 
اينها تنها بخش كوچكى از حقايق تكان دهنده وضعيت كار و 
معاش كارگران و زحمت كشان در ايران است. حذف يارانه ها 
دارد  همراه  به  را  زندگى  هزينه  و  قيمت ها  وسيع  افزايش  كه 
سريعا به افزايش سهمگين عمق و وسعت همين فقر و فالكت 

موجود مى انجامد. 
دولت در يك سردرگمى آشكار به حساب هر نفر ماهانه چهل 
اما  باشد.  هزينه ها  افزايش  جبران  تا  كرده  واريز  تومان  هزار 
كيست كه نداند اين مبلغ در مقابل افزايش نجومى قيمت ها و 
اما  افراد دود شده و به هوا مى رود.  پيش از رسيدن به دست 
به  قيمت ها  شدن  تبديل  با  كه  جاست  اين  اساسى  سؤال 
جهانى  كارگران  دستمزد  سطح  چرا  جهانى  قيمت هاى 
نمى شود، و چرا به جاى مبلغ ناچيز ماهيانه به عنوان يارانه نقدى، 

ميزان دستمزدها را تا سطح جهانى باال نمى برند !؟!؟
يك  اساسى  كاالهاى  يارانه هاى  حذف  كه  است  توجه  قابل 
همه  و  جناح ها  همه  قبول  مورد  و  شده  پذيرفته  سياست 
نمايندگانشان در داخل و  ايران و  بخش هاى طبقه سرمايه دار 
بار به سطح معاش ناچيز  خارج است. در اين تعرض جنايت 
كارگران، و در اين سياست جنايت بار براى به نابودى كشاندن 
و  اصالح طلب  از  اعم  اينها  همه  كارگرى،  خانواده هاى 
اصولگرا، همدل و متفق اند. كارگران و زحمت كشان نيز بايد  
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     تحصن 750 كارگر كارخانه نساجى مازندران 
درمقابل فرماندارى قائم شهر 

روز  مازندران  نساجى  كارخانه  كارگران  از  تن   750
واحد  اين  محل  از  راهپيمايى  از  پس  آبان   12 چهارشنبه 
توليدى، در مقابل فرماندارى قائم شهر تحصن كردند. اين 
كارگران گفتند كه از آذر سال گذشته، چهار ماه عيدى و 
از حقوق سال  ماه  و سه  نكرده اند  دريافت  را  پاداش خود 

جارى نيز به آنان پرداخت نشده است. 
اين كارگران با اعالم اينكه بعضى از آنها، فرزندان دانش آموز 
آورده اند،  بيرون  دانشگاه  و  مدرسه  از  را  دانشجوى خود  و 
خواستار دريافت حقوق معوقه خود شدند. همچنين نانوايى ها 
ديگر به كارگران نان اقساطى نمى فروشند و تمام فروشگاه ها 
پوشاك  و  اغذيه  فروش  از  آنها  باالى  بدهى  علت  به 

خوددارى مى كنند.
مازندران،  نساجى  كارخانه  كارگر  صدها  تحصن  پى  در 
سرپرست  با  تلفنى  تماس  در  كارخانه  اين  مديرعامل 
برنامه  امسال،  آذر  اول  تا  گفت:  شهر  قائم  فرماندارى 
زمان بندى براى نحوه پرداخت حقوق تدوين كرده است و 
حقوق يك ماه از حقوق كارگران، روز 23 آبان پرداخت 

مى شود. 
     اخراج كارگران شركت آراد غرب 

سوئيچ  و  قفل  سازنده  شركت  يك  غرب،  آراد  شركت 
خودرو، وبا مالكيت شخص انگليسى مى باشد كه در جاده 
شخصى  را  آن  مديريت  و  بوده  واقع  همدان   - كرمانشاه 

ايرانى به عهده دارد. 
بنابه گزارش رسيده در تاريخ سوم مهرماه سال 1389تمامى 
اخراج  را  شركت  اين  در  كار  به  مشغول  كارگر  نفر   270
كردند. اين كارگران كه از داشتن عيدى، پاداش سنوات و 
مزايا محروم بوده اند، 2 ماه حقوق معوقه خود را نيز تاكنون 

دريافت نكرده اند. 
يكى از كارگران اخراجى مى گويد: بعد از اخراج، اعتراض 
كرديم، اما نيروى انتظامى دخالت و ما را به پاسگاه برده و در 
نهايت اين كارفرما بود كه از ما شاكى شد و از نظر قانونى او 

بايد رضايت دهد.

 اين نشريه متعلق به ما كارگران است. در محيط كار 
و زندگى، در دانشگاه، بيمارستان، كارگاه و كارخانه، 

در هر جا كه هستيم آن را تكثير و منتشر كنيم.

bidar. nashriyeh@gmail.com      :تماس با ما
آدرس وبالگ نشريه:

  http://nashriyehbidar.blogspot.com

و  خبرى  تحليلي،  نشريه اى  "بيدار" 
آموزشى است كه با تالش تعدادى 
انعكاس  جهت  در  كارگران  از 
انتقال تجارب كارگرى و  اخبار، 

آموزش انتشار مى يابد.
شماره سوم   نيمه ي دوم آبان ماه   1389  

ناگوار و اسفبار شده است. همه اندوخته ها و موجودى ها   
مصرف شده، دو ماه قبل در اوايل شهريور در ادامه ى سلسله اى 
سهام دار  تعويض  ادامه ى  در  و  تجمعات  و  اعتراضات  از 
شركت، توانسته بوديم 3 ماه حقوق از 18 ماه حقوق معوقه 
خود را دريافت كنيم و با آن توانستيم بخش بسيار اندكى از 

قرض هاى خودمان را بپردازيم. 
اما در حال حاضر بدهى ها و از طرف ديگر گران شدن قيمت 

هاى اجناس مختلف به بهانه ى يارانه ها و ... كمر خم شده ما 
را بيشتر خميده كرده است، در همين رابطه هر روز كارگران 
در اين شركتى كه مدتهاست تعطيل شده جمع مى شوند ولى 
هيچكس پاسخگوى كارگران نيست، مقامات فقط در تالش 
مطالباتشان  و  كارگران  هستند،  خود  جيب  پركردن  براى 

بالكل فراموش شده هستند... ". 
    دستگيرى 30 كارگر در كارخانه ي سيمان درود 

واقع در استان  لرستان 
روز يكشنبه 9 آبان ماه 89، حدود 30 تن از كارگران سيمان 
براى  اعتصاب  و  اعتراض  در  لرستان  استان  در  واقع  درود 
و  دستگير  امنيتى  نيروهاى  توسط  قراردادهاى شان،   تثبيت 

روانه ى بازداشت گاه شدند.
اين كارگران كه تحت پيمان هاى موقتى در كارخانه سيمان 
درود مشغول به كار بودند پس از آنكه متوجه شدند عليرغم 
وعده  هاى دولت قرار نيست آنها را به عقد قرارداد دائمى و 
رسمى شركت مذكور درآورند دست از كار كشيدند و به 
اعتراض از طريق اعتصاب عمومى پرداختند و در نتيجه توليد 
در اين كارخانه متوقف گرديد و با هجوم نيروهاى انتظامى و 

امنيتى، 30 تن از اين كارگران بازداشت شدند.
اعتراض و اعتصاب از حقوق اوليه كارگران است و يكى از 
براى  مي تواند  كارگر  طبقه  كه  است  ابزارهايى  مهمترين 
خواسته هايش عليه سرمايه دار و كارفرما بكار گرفته و آنان را 
وادار به عقب نشينى نمايد. اعتصاب به كارگران مي آموزد 
كه  است  عمل شان  اتحاد  و  جمعى  نيروى  بر  تكيه  با  تنها 
كارفرمايان  و  سرمايه داران  بگيرند.  را  حقوقشان  مي توانند 
قانونن مجازند گرد هم جمع شوند و در مورد راهكارهاى 
پايين آوردن دستمزدها، قراردادهاى موقت كارى و بستن 
كارگاهها و كارخانجات بحث كنند و به يك نتيجه مشترك 
خواسته هاى  براى  بخواهند  كارگران  اگر  اما  برسند. 
محسوب  مجرم  برسند  مشترك  توافق  يك  به  مشتركشان 

مي شوند و روانه ى زندان مى شوند!

دستمزدهاى معوقه كارگران بايد فورا و بى هيچ عذر و بهانه اى پرداخت شود
كارگر زنداني آزاد بايد گردد
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را  خود  مستقل  تشكل هاى  سرمايه داران،  اتحاد  بر  غلبه  براى 
قبيل  از  خود  متشكل  و  جمعى  حركت هاى  با  و  كنند  ايجاد 
اعتراض و اعتصاب، در مقابل هجوم سرمايه داران به سفره ى در 
عقب نشينى  به  وادار  را  آنان  و  بايستند  خالى شان  حال حاضر 

كنند.

سرنوشت كارخانه ريسندگى كاشان 
كارخانه ريسندگى كاشان هم اكنون فقط 40 هزار متر پارچه 
در روز توليد مى كند. كارخانه اى كه در آن 7 هزار كارگر كار 
مى كردند، اكنون تنها كمى بيش از هزار كارگر دارد. فاجعه در 
به بخش خصوصى در سال 81  با واگذارى آن  اين كارخانه 
آغاز شد و از همين سال، بازخريد و بازنشسته كردن كارگران 

آغاز شد و تا كنون حدود 6 هزار كارگر بيكار شده اند. 
نابودى  كارگران،  تحصن  و  تظاهرات  و  اعتراض  عليرغم 
ريسندگى كاشان همچنان ادامه يافت. حتا كارگرانى كه هنوز 
بازنشسته و يا بازخريد نشده اند، بيش از دو سال است كه حقوق 
نگرفته اند. واردات پارچه با تعرفه ي وارداتي ناچيز و در پي آن 
نابودى بسيارى از كارخانه هاى ايران در سال هاى اخير، باعث 
كارگران  كردن  بازنشسته  و  اخراج  و  بازخريد  روند  تا  شده 
سريع تر شود، كارگران ريسندگى كاشان نيز چنين شدند. در 
پي نابودي اين كارخانجات باز هم اين كارگران هستند كه بار 
مشكالت و بيكاري را بر دوش مي كشند، چرا كه سرمايه داران، 
اين كارخانه ها را با تغيير كاربري فروخته و با تبديل زمين اغلب 
و  ساختمانى  قطعات  به  تقسيم  با  يا  و  انبار  به  كارخانه  ها  اين 
فروش آن ها، پول كالني به جيب مي زنند. نظير اين اتفاق قرار 
اما  بيفتد،  هفت تپه  نيشكر  كارگران  براى  پيش  سال  بود چند 
با ايجاد تشكل  با اتحاد و هوشيارى و  كارگران اين كارخانه 
از فروش و تاراج كارخانه و هكتارها  كارگرى شان توانستند 

زمين كشاورزى وابسته به آن جلوگيرى كنند. 
زمينه سازى هاى اين روند ، قبل از سال 1375 آغاز شد. برخى از 
اين زمينه سازيها، در مصاحبه ها و مطبوعات همان زمان و در 
جريان دو كارزار انتخاباتى مجلس پنجم و رياست جمهورى 
در  نظراتي  يافت؛  انتشار   (76 خرداد  (دوم  هفتم  دوره ى 
خصوص برترى تجارت بر توليد، از زبان آنان با اين مضمون 
توليد  ايران  در  كه  جنسى  مى توانيم  ما  «وقتى  كه  شد  اعالم 
مى شود، از خارج و به قيمت ارزان تر وارد كنيم، چه نيازى به 
ادامه ي توليد آن در داخل است؟». اين "استدالل"  هم از زبان 

اصالح طلبان و هم اصولگرايان، در آن روزها شنيده مى شد.

 

به عبارت ديگر آنان از پول هنگفت حاصل از فروش نفت كه 
ضد  بر  است  مردم  همه ي  به  متعلق  و  طبيعي  ثروتي  واقع  در 
اكثريت مردم يعني كارگران استفاده مي كنند؛ يعني اين پول را 
صرف گسترش واردات و گشودن دروازه هاي بازار داخلي بر 
روي كاالهاي خارجي و سرمايه هاي جهاني و راضي كردن آن ها 
سوي  از  و  بخشند  استحكام  را  خويش  حاكميت  تا  مي كنند 
ديگر خود را از اعتراضات و اعتصابات كارگران و تشكل هاي 
آنان خالص كنند! و حاصل آن، فاجعه اى است كه امروز با 70 
نابودى توليد و صنعت، شاهد تشديد  هزار ميليارد واردات و 

بيكارى و گرسنگي و فقر در كشور هستيم.
سرمايه داري چه در شكل ملي و چه خارجي تنها به فكر سود 
خود است، و گاه با بيكارسازي و تاراج كارخانه هايي كه در 
واقع از دسترنج ما پديد آمده و متعلق به خودمان است و گاه با 
استثمار نيروي كارمان،  زندگي ما كارگران را مورد حمله قرار 
ما   . موافق و هماهنگ اند  با هم  امر كامال  اين  مي دهند و در 
كارگران جز اتكاء بر نيروي خودمان و مبارزه ي متشكل براي 
انساني،  جامعه اي  پي ريزي  و  غارتگرانه  مناسبات  اين  بر  غلبه 

چاره ي ديگري نداريم.

درس هاي اعتصاب سراسري اخير در فرانسه
اعتصاب هفته هاي اخير در فرانسه، با شركت نزديك به 4 
به جز  از كارگران و هم سرنوشتان آن كشور،  نفر  ميليون 
برافروختن نور اميد در قلب كارگران و قشرهاى دانشجو و 
نگران  كه  مردمى  توده ي  كالم  يك  در  و  دانش آموز 

سرنوشت بشر هستند، درس هاي فراواني داشت.
از مهم ترين درس هاي آن نكته ي ساده و روشني ست كه طي 
سال ها، به كوشش رسانه هاي سرمايه دارى پنهان و فراموش 
شده است؛ و آن اين است كه: تمام آن چه كه براي ادامه ي 
توليد  و  تأمين  كارگران  كار  با  است  الزم  انسان  زندگي 
سرمايه داران  فردا  همين  از  محال،  فرض  به  اگر،  مي شود. 
تصميم بگيرند كه ديگر به نقش انگلي خود در توليد خاتمه 
كارگران  بكشند؛  دست  توليد  ابزار  مالكيت  از  و  دهند 
در  كه  دهند چرا  ادامه  بهتر  بسيار  را  توليد  روند  مى توانند 
محيطي انساني و رفيقانه و با ابزار توليدي كه اكنون خودشان 
صاحب شده اند و تحت مالكيت عمومى است كار مى كنند 
و ديگر كسى نيست كه با سوء استفاده از مالكيت خصوصى 
ابزار توليد آنها را استثمار كند. اما اگر همين كارگران، كه 

 

نكته ي پايانى كه در اعتصاب سراسري اخير در فرانسه جلب 
توجه مي كرد، حضور گسترده ي دانشجويان و دانش آموزان 
و بخش هايى از مردم بود كه در تيررس مستقيم قانون دو 
سال اضافه شدن به سن بازنشستگي قرار نمي گرفتند؛ اما از 
آن جا كه به روشني مي دانستند كه اين قانون بر زندگي پدر 
عنوان  به  خودشان  آينده ي  زندگي  بر  نيز  و  مادرشان،  و 
و  اعتصابات  در  گذاشت،  خواهد  تأثير  آينده  كارگر 
اعتراضات حضوري فعال و چشم گير داشتند. اين، روحيه اي 
است كه بايد در جنبش هاي كارگري، از جمله در كشور ما، 
تقويت شود. طبقه وسيع كارگر اعم از كارگران صنايع و 
از  اعم  آينده  كارگران  و  پرستاران  معلمان،  خدمات، 
دانش آموز و دانشجو هم سرنوشت هستند و بايد در اتحادي 
طبيعي، به مبارزه ي پيگير خود عليه مناسبات استثمارگرايانه ى 

سرمايه دارى ادامه دهند.

اخبار كارگري

     پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران الستيك البرز
كارخانه  كارگر   1300 كه  است  آن  از  حاكى  گزارشها 
الستيك البرز تهران، در پى قول نمايندگان وزارت صنايع و 
كارفرما با خواسته هايشان، از روز چهارشنبه 12 آبان ماه به 
اعتصاب حدودا يك ماهه خود پايان دادند. اين كارگران 
خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال 87 و عيدى و دو ماه 
حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه براى 

ادامه ى كار اين واحد توليدى بودند. 
نيمى از حقوق  البرز گفت كه  يكى از كارگران الستيك 
پرداخت شده و گفته شده است كه  شهريورماه كارگران 
را  حقوقشان  كارخانه،  به  وام  پرداخت  از  پس  بالفاصله 

دريافت خواهند كرد. 
از  يعنى  ديگر كارگران،  مهم  است خواسته  قرار  هم چنين 
سرگيرى فعاليت كارخانه با انتقال مواد اوليه به انبار اين واحد 

توليدى، تحقق يابد. 
اين موفقيت نسبى نشان مى دهد كه كارگران تنها با اتكاء به 

نيروى جمعى شان مى توانند به حقوق خود دست يابند.

    مطالبات كارگران لوله سازى خوزستان از مرز 
17 ماه گذشت 

خود  معيشتى  مشكالت  در  خوزستان  لوله سازى  كارگران 
"وضعيت  گفت:  كارگران  از  يكى  مى زنند،  پا  و  دست 
بسيار  خوزستان  لوله سازى  كارگران  خانواده هاى  معيشتى 

  

هر روز از سوي كارفرما تحقير مي شوند و زير فشارهاي غير 
انساني و شرايطي مرگبار و با دستمزدي ناچيز، نيروي كار 
سرمايه داران  گشاد  جيب  به  رساندن  سود  براي  را  خود 
مى فروشند، همگي، به هر علتي دست از كار بكشند، روند 
فرد  فرد  زندگي  آن  پي  در  و  اجتماعي،  زندگي  و  توليد 
اجتماع، مختل و نابود خواهد شد. مشابه اين اتفاق را البته در 
ابعادي بسيار كوچكتر، در هفته هاي اخير در فرانسه شاهد 
تنها  از كار كشيدن  اعتصاب و دست  با  بوديم كه چگونه 
از  يكى  در  زندگى  شرايط  و  توليد  كارگران،  از  اى  عده 
همچنان  شد.  مختل  سرمايه دارى  كشورهاى  پيشرفته ترين 
سرمايه داران  سرمايه ي  به  وابسته  هرگز  توليد  شد،  معلوم 
نيست و نخواهد بود، بلكه توليد همواره وابسته به نيروى كار 
ما  زحمت  حاصل  حاضر  حال  در  است.  كارگران  ما 
كارگران، نه تنها محصوالت مورد نياز را فراهم مي آورد، 
سرمايه دار  براى  سود  به  تبديل  آن  اعظم  قسمت  بلكه 
مى شود؛ اگر كار ما كارگران در ميان نباشد، هيچ ارزشي به 
واقع  در  و  نمي شود  افزوده  سرمايه دار  اوليه ي  سرمايه ي 
سرمايه دار، سال بعد بايد بيايد و همان مقدار سرمايه گذاري 
اوليه ي خود را برداشت كند، و سال بعدترش هم همچنين 
ادعا  و  مى نازد  آن  به  سرمايه دار  كه  هم  سرمايه اى   . و... 
مى كند كه نقش اساسى را در روند توليد دارد، از حاصل 
دسترنج ما كارگران به دست آمده. سرمايه دار اين دسترنج را 
كه حاصل كار مشقت بار كارگران پيشين است به صورت 
سرمايه اوليه سرمايه گذارى مى كند تا باز هم خون كارگران 
را در شيشه كند و بر ميزان سرمايه اش اضافه كند، حال آن 

كه ما هرگز سهمي از آن نداشته و نداريم.
اين اعتصابات بار ديگر نشان داد كه كارگران تنها با متشكل 
را  خود  عظيم  نيروى  توانند  مى  كه  است  اتحاد  و  شدن 
نشان دهند، و رسيدن فريادهاى كارگران فرانسه به گوش هم 
يعنى  امر،  طبقه اى هايشان در سرتاسر جهان در گرو همين 
طبقه ى كارگر  توده اى  هاى  تشكل  در  آنان  بودن  متشكل 
بود. اما بايد توجه داشت كه سرمايه داران در سراسر جهان با 
هم متحدند و چنانچه ديديم براى در هم شكستن و خنثى 
كردن اعتصاب كارگران فرانسه از هر كشور و هرجايى كه 
فرانسه سوخت و ديگر محصوالت الزم را  به  مى توانستند 
فرستادند. ما بايد از اين ماجرا درس بگيريم كه ما كارگران 
نيز در نهايت براى غلبه بر استثمار جهاني سرمايه داران بايد 

در سطحى جهانى با يكديگر متحد شويم.

برپايى تشكل هاى مستقل از دولت و كارفرما، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائى، تجمع و آزادى بيان 
اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه اى بايد متوقف گرددحق مسلم ما كارگران است


