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سوسياليسم افقي روشن در 
  برابر جنبش زنان

  چيا قادری
های  ترين شيوه اسالمی با وحشيانه رويم که جمهوری  مارس روز جهانی زن می8استقبال اين روزها در شرايطی به 

زنان . سرکوب و با اتکا به فرهنگ مردساالرانه و ارتجاعی خود، جامعه را برای زنان به يک زندان بزرگ تبديل کرده است
ز ستمگری و خشونت را عليه زنان تشديد و باشند بلکه حاکميت مذهب ني داری می در ايران نه تنها قربانی نظام سرمايه

  .نهادينه نموده است
ترين وجه بر آن رابطه مشخص  مسئله زن بعنوان يک مسئله اجتماعی صرفًا مختص به زنان نيست بلکه اين مسئله در کلی

انقياد جنس مونث اجتماعی داللت دارد که تحت آن موقعيت اجتماعی زنان در مقايسه با مردان متضمن نابرابری، فرودستی و 
  .باشد می

ترين آثار کالسيک  که يکی از ارزنده" منشا خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"با تکيه بر رساله مشهور انگلس به نام 
مارکسيستی است، تالش خواهم کرد ابتدا در يک نگاه کوتاه تاريخی به چگونگی فرآيند پيدايش مسئله فرودستی جنس مونث 

  .ه باشمای گذرا داشت اشاره
  

قبل از آنکه جوامع منقسم به طبقات 
شکل گيرند، زمانی که ساخت و نوع 
سازمان خانواده، سازمان اجتماعی را 

داد، در طی يک پروسه تاريخی  نظم می
ای  طوالنی و بعد از سپری شدن دوره

که تحت آن مناسبات جنسی به صورت 
طبيعی و فارغ از موازين فرهنگی و 

 جنس سايه افکنده اخالقی بر رابطه دو
بود، همراه با آشکار شدن نتايج زيان 
آور باروری جامعه انسانی حدی از 
محدوديت درمناسبات جنسی ميان زنان 
ومردان ظهور يافت که بعدها بتدريج و 
در طول زمان در راستای شکل 

ضمنًا .همسری خانواده متحول گرديد تک
نوعی تقسيم کار طبيعی و  درهمين ايام 
ودی در ميان زنان و مردان خود به خ

رايج گرديد که براساس آن زنان بيشتر 
به کار خانگی و نگهداری از فرزندان و 
مردان به کارهای بيرون از خانه مثل 

پرداختند، در واقع  شکار و يا جنگ می
اين تقسيم کار طبيعی، ساده و خود 
خودی حد نهايت تکامل کمونيسم اوليه 

توجه داشت ليکن بايد . گردد محسوب می
که در اين دوره هنوز برتری مردان بر 
زنان پا به عرصه وجود ننهاده است 
زيرا نتايج و دستاوردهای صنعت 
خانگی کمتراز نتايج کار و فعاليت 
مردان در بيرون از خانه نبود، اما وقتی 
ثروت اجتماعی گسترش يافت و اين 
ثروت بيرون از خانه و توسط مردان 

 مردان به خاطر در توليد گرديد موقعيت

اختيار داشتن منابع توليد ثروت بيشتر 
  .تقويت گرديد

همراه با درجه پيشرفت توليد 
های مادی از طريق کشاورزی، ثروت

اهلی کردن حيوانات و استفاده از کار 
های  بردگان اجتماعات متکی بر بنيان

ريخت و آن  تيره مادری درهم فرو
بر شکلی از خانواده پديدار گرديد که 

بنيان مالکيت خصوصی و تسلط مرد بر 
  .زن بنيان يافته بود

تقسيم کار طبيعی ميان زن و مرد در 
کمون اوليه به خودی خود زمينه ساز 
تنزل موقعيت اجتماعی زنان نگرديد 
زيرا هنوز وسايل توليد ثروت اجتماعی 
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در دست مردان متمرکز نبود و جامعه 
مبتنی بر مالکيت خصوصی شکل 

ود، لذا اين اولين تقسيم کار نگرفته ب
توانست خود به خود  ميان دو جنس نمی

موجب فرودستی موقعيت اجتماعی 
تنها زمانی که تمرکز وسايل . زنان گردد

توليد ثروت عمدتًا در اختيار مردان 
ساالری شکل  قرار گرفت جامعه مرد

مبتنی  پذيرفت و به همراه آن خانواده 
 خانواده  بر تيره مادری جای خود را به

پدرساالر مبتنی بر مالکيت خصوصی و 
  .برتری مرد بر زن داد

از آن زمان به بعد و همپای سير 
پيشرفت تاريخی جوامع طبقاتی زنان 
محکوم به انجام کارهای خانگی، بچه 
داری، سرپرستی از شوهر و امثال آن 
گرديدند و تقريبًا از هرگونه مشارکت 

ی، های اقتصاد فعال و موثر در حوزه
اجتماعی، سياسی و فرهنگی محروم 

  .شدند

تنزل زن به موقعيت فرودست و 
تسلط مرد بر جنس مونث در بستر يک 
فرآيند تاريخی شکل گرفت که همراه با 
آن جامعه نيز به طبقات تقسيم گرديد، 
در حقيقت جدايی ميان رشته های 
مختلف کار و فعاليت اقتصادی و توليدی 

مپروری، های کشاورزی، دا در حوزه
های  صنعت و تقسيم کارها به فعاليت

فکری و يدی و بکارگيری نيروی 
بردگان همگی منجر به پيدايش مالکيت 
خصوصی و متعاقب آن تقسيم جامعه به 
طبقات گرديد و بدينسان زمينه های 
مادی و عينی برتری موقعيت مردان بر 
زنان و شرايط فرودستی جنس مونث 

  .فراهم آمد

ف تصور رايج ميان بنابراين برخال
های ايرانی علل  بخشی از فمينيست

فرودستی زنان و تنزل موقعيت آنان در 
جامعه را نبايد در خصوصيات مردان و 

های فيزيکی دو جنس جستجو  يا تفاوت
نمود زيرا پديده فرودستی زنان 
محصول روندی تاريخی است که با 
تکيه بر فرآيندهای مادی و شيوه توليد و 

قتصادی جامعه تبيين پذير مناسبات ا
  .باشد می

گرچه تنزل زنان به موقعيت 
فرودست به دوران بعد از کمون اوليه و 

داری بر می  گيری جامعه برده شکل
گردد ليکن تا پيش از عصر 

داری مسئله زن به عنوان يک  سرمايه
جنبش اعتراضی اجتماعی پديدار 
نگرديد اگرهم زنان نسبت به موقعيت 

تراضی داشتند اين امر فرودست شان اع
کمتربه صورت يک جنبش مستقل 

گرديد، ولی با توسعه  ای ظاهر می توده
داری و اهميت جايگاه نيروی  سرمايه

ها  کار زنان و در نتيجه کشاندن ميليون
های اقتصادی و  زن به عرصه فعاليت

اجتماعی مسئله زن به عنوان يک 
  .معضل اجتماعی امکان ظهور يافت

نان به عرصه با راهيابی ز
های اقتصادی، سياسی، فرهنگی  فعاليت

و به دوش گرفتن بسياری از وظايفی  
که قبًال بر عهده مردان بود زنان عمًال 
در موقعيتی قرار گرفتند که تا حد 

توانست با موقعيت مردان در  زيادی می
. گيرد جامعه در مقام قياس و رقابت قرار

اين امر به نوبه خود زمينه و شرايط 
برانگيختن جنبش اعتراضی را فراهم 
گردانيد که در چهارچوب آن زنان 
خواهان کسب موقعيت برابر با مردان 
در جامعه گرديدند و بدينسان جنبش 
زنان بصورت يک جنبش مستقل 
اجتماعی که خواستار رسميت يافتن 

هايی چون حق  حقوق قانونی و خواسته
رأی، مزد برابر برای کار برابر و 

برای زنان می باشد، پا به امثالهم 
  .عرصه وجود نهاد

داری  جنبش زنان در جامعه سرمايه
خود مستقيمًا يک جنبش طبقاتی نيست 

طبقاتی هم  ولی خارج از مدار مبارزه
گيرد زيرا زنان نيز مانند  قرار نمی

مردان به طبقات و اقشار گوناگون 
گرچه جنبش . شوند اجتماعی تقسيم می

ف اساسی را کلی يک هد زنان بطور
کند که همانا عبارت است از  دنبال می

کسب موقعيت اجتماعی برابر با مردان 
ليکن سنگينی پيشبرد چنين جنبشی بيش 

کارگر و زحمتکش  دوش زنان از همه بر
قرار دارد چرا که اين زنان کارگر 
هستند که از سويی به عنوان کارگر 

شوند و حتی از درجه  استثمار می
منی شغلی بيشتری نسبت استثمار و نا ا

برند و از  به مردان کارگر رنج می
سوی ديگر به دليل جنسيت خود به مثابه 
انسان درجه دوم محسوب و تحقير 

  .گردند می

بنابراين درجنبش زنان نقش 
کارگر و فعالين زن کمونيست  زنان

نقشی واال و اساسی است، در کشورهای 
داری نيز هر چند زنان  پيشرفته سرمايه

اند در راه تغيير موقعيت خويش  انستهتو
و تثبيت امتيازات حقوقی و قانونی برای 

های چشمگيری نائل آيند  خود به موفقيت
داری هم  اما در هر حال نظام سرمايه

ساالری را بر  چنان مهر و نشان مرد
  .چهره دارد

تواند به نحوی  مسئله زن نمی
ای و بنيادين در چهارچوب نظام  ريشه

ری جواب واقعی خود را بيابد دا سرمايه
ای برای  زيرا اساسًا دو شرط پايه

استقرار شرايط برابری کامل موقعيت 
زنان : اجتماعی زن و مرد عبارتند از

های  ای به حوزه فعاليت در مقياس توده
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی 
وارد شوند و هم چنين سنگينی کار 

 داری از طاقت فرسای خانگی و بچه
دوش زنان برداشته و به يک وظيفه 

  .اجتماعی تبديل شود

بنابراين فقط با احراز چنين 
شرايطی، برابری کامل موقعيت زنان و 

پذير است ليکن تحقق خود  مردان امکان
اين شرايط در گروی آن است که 

رژوايی به مالکيت اجتماعی مالکيت بو
بنابراين جنبش . در جامعه تبديل گردد

ايی کامل بايد از زنان برای ره
چهارچوب مبارزات بورژوايی فراتر 
رود و خود را به جنبش سوسياليستی ـ 

داری  کارگری با هدف نابودی سرمايه
پيوند و سرنوشت خود را به سرنوشت 

  .اين جنبش گره بزند

هرچند جنبش زنان دارای نواقصی 
باشد ليکن جنبشی انقالبی و دارای  می

تواند در  پتانسيل قدرتمندی است که می
تحوالت آتی جامعه نقش مهمی ايفا 

ها  به رغم همه فراز و نشيب. نمايد
خوشبختانه زنان مبارز هيچ گاه از پای 

چنان در برابر تهاجم رژيم  ننشستند و هم
سرکوبگر و ارتجاعی جمهوری اسالمی 
ايستاده و برای تغيير موقعيت اجتماعی 

کنند به  شان تالش می خود و تثبيت حقوق
 شاهد اوج 1370ی که در دهه طور

گيری نوين مبارزات اجتماعی زنان 
بوديم و اينک جنبش مزبور با تمام 
گرايشات درونی خود به يک جنبش 
قدرتمند تبديل شده است که در راه بی 
بازگشت خود با هدف عقب راندن 

ساالر، کسب موقعيت  جامعه مرد
اجتماعی برابر با مردان و استقرار 
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های انسانی به  يان ارزشای بر بن جامعه
  .رود  پيش می

الزم است بر اين نکته تاکيد نمود که 
زنان کمونيست و سوسياليست نبايستی با 
گرايشات ليبرالی و رفرميستی در درون 

اسالمی  جنبش زنان که معتقدند جمهوری
توان اصالح کرد و با طرح  را می

مطالبات مشخص بهبود موقعيت 
 رژيم اجتماعی زنان در چهارچوب

اسالمی امکان پذير است مماشات 
نمايند، مبارزه با گرايشات رفرميستی 
در جنبش زنان نياز به پيگيری و نشان 
دادن استعداد و توانمندی رهبران چپ 

  .در بسيج توده زنان ستمديده را دارد

بايد به زنان نشان داد که هرگونه 
تغيير واقعی و اساسی در موقعيت 
اجتماعی آنان و تثبيت حق و حقوقشان 

به تغييرات اساسی در بافت و ساخت 
سنتی جامعه ايران و به تحولی اساسی 
در فرهنگ و نظام ارزشی آن مشروط 

باشد و اين امر تنها از رهگذر  می
می اسال انقالبی رژيم جمهوری سرنگونی

داری  و متالشی ساختن ساختار سرمايه
ساالری ميسر است که آن  و جامعه مرد

نوسازی . روز بی شک دور نيست
ها و  مدنی بر بنيان ارزش جامعه 

دهد  معيارهای مدرن به زنان امکان می
تا موقعيت اجتماعی خود را نسبت به 

جنبش سوسياليستی . مردان بهبود بخشند
مبارزه با و کمونيستی بايد بتواند 
زنان را به  رفرميسم در درون جنبش

پروسه تقويت گرايش سوسياليستی در 
جنبش مزبور که به استقامت، عمق 
يابی، پايداری و تداوم کار جنبش ياری 

  .رساند مرتبط سازد می

هشت مارس روز تجديد پيمان با 
زنان مبارزی است که به خاطر تحقق 

های انسانی در زندان در زير  خواسته
سرمايه به  های غيرانسانی نظام کنجهش

برند و حتی در اين راه جان خود  سر می
اند، هشت مارس  را از دست داده

فرصتی است که از خالل آن جنبش 
زنان بانگ رسای بشريت آزادی خواه و 

های ضد  طلب عليه سياست عدالت
داری و ارتجاع مذهبی  انسانی سرمايه

  .رساند را به گوش جهانيان می

   مارس روز جهانی زن8ی باد گرام

  زنده باد سوسياليزم

  1387اسفند ماه 

222رگرفته از جهان امروز شماره َب

*********************************

  !طومار امضا برای افزايش دستمزدها؛ يا فرمان عقب نشينی به کارگران
  

     عمو اوغلی نوشته شده توسط
 

مداوم فشار اقتصادی بردوش  افزايش
ا ه  ک اج اولي زايش قيمت مايحت رگران، اف

دگی ازی و زن دم  بيکارس يع، ع ای وس ه
ت وق و  پرداخ ع حق تمزدها،   بموق دس

وگيری از شکل  جل اد ت ستقل   ايج ای م ه
ارگری ات وک رکوب اعتراض   س

ده  صابات پراکن عيتی اعت يش   وض را پ
رض از ت، آورده اس  ارگران معت ه ک ک

راه    به  جمله عناصر پيشرو کارگری    هم
نفکر ه ان روش دار طبق ارگر  ی طرف ک

دگاهی ی هرازچن الش م ت     ت ا دس د ب کنن
داماتی و طرح خواست زدن ه اق ائی  ب ه

ری اسراس شا   ت د من ه بتوانن ری ء بلک  اث
ه  داری و ب د   دربي شيده ش دان ک ن مي

  .دهای وسيعی از کارگران شون توده
ه   نيز درهميناخيرًا    راستا با توجه ب

تمزد  ائين دس طح پ دم تناسب آن هاس  وع
ا امين  ب ارج ت طح مخ ه  س رين  اولي ت

اج  دگی  مايحت شکل   زن دادی از ت های   تع
ارگری وانی  ،ک من فراخ تار    ض خواس

ده   ارگران ش تمزد ک زايش دس د اف ن.ان   اي
شکل  افراد و  ا    ت ه از  ه ارگران  ی  هم در   ک

شورخواسته  ر ک ضای    سراس ا ام ا ب د ت ان
اری  سترده طوم دم اول گ وان ق ه عن   ب

ا   آنش دستمزدها به حرکت      يبرای افزا  ه
  .بپيوندند

ت    ه خواس ست ک دی ني زايش  تردي اف
رين خواست       های   دستمزد يکی از مبرمت

 بخش ديگری ازحقوق کارگران ايران و
ه    ان جامع ر معلم ران نظي سوب  بگي مح

 شود و بدون شک بايد مورد پشتيبانی می
ردم زحمتکش     ارگری و م   همه فعالين ک

ه     ،قرارگيرد ن است ک م اي سئله مه   اما م
ا فانه م ه  متاس رارداريم ک رايطی ق   درش

تمزد     ت دس ی از پرداخ ا حت کارفرماه
 زنند و هم سربازمی فعلی کارگران اندک

اه   ا م ه عقب می     ي ا ب د  ه ين .اندازن   درچن
ی      ه عمل ارگران ب شويق ک رايطی ت ش

ه         بی اثر نظير جمع کردن طومار امضا ب
ای شويق آن ج ه  ت ت زدن ب ه دس ا ب ه

ات و   د و اعتزاض صابات متح  اعت
ارزات     خيابانی و تظاهرات   ن مب داوم اي ت

طح     ائين آوردن س ه پ ت ب ن اس ممک
و به جای   مبارزات کارگران منجر شود

شکل و          سوق دادن آن   ارزاتی مت ه مب ا ب ه
ين   شی ب د   شان  متحد به انفراد من  دامن زن

ارگران          ارزات ک و يا از ارتقای سطح مب
د  وگيری کن وا.جل د  ن  فراخ دگان باي دهن

زار ه اب ند ک ته باش درت درنظرداش  و ق
احبان   ا ص ه ب ارگر درمواج رمايه ک  س

کال مخت  صاب و اش ه  اعت ت ن ف آن اس ل
ار امضا   ارگران   اگر ! جمع کردن توم ک

تاکنون با صدها اعتصاب و تظاهرات و       
تهاجم سرمايه  ها به مقابله با بستن خيابان
ان        برخواسته ز کماک د امروز ني زار    ان  اب
م  اعتصاب  رين   مه وث  و ت زار  م رترين اب
ارزات ارگران است و مب رايطی   ک درش

م  ه ضعف مه بشک ارگری  جن ن  ک دراي
ارزات ستردگی   مب اد و گ دم اتح ع

ک    اذ تاکتي ت اتخ صابات اس ائی  اعت ه
ه    آوری امضا جمع نظير به جای کمک ب

شتر و     ود بي عف و کمب ن ض ع اي  رف
شينی    درعمل تشويق کارگران به عقب ن

ار امضا        و ه طوم ان    توسل جستن ب  فرم
 متن  .کارگران است  عقب نشينی دادن به   

وان  ای   فراخ نديکاها و گروه ه س بياني
زا  ارگری اف تمزدهايک و  ش دس

سان   دگی ان حق   یبرخورداری از يک زن
  .مسلم ماست

 - ١٣٨٧اسفند  ٧ چهار شنبه
 ٢٠٠٩ هيفور ٢۵

   
  !ياران و همکاران

ه دل   هاست سال ارگران ب ا  ي ما ک زا ييل دستمزدهای پ ه هز  ين و اف ی وقف ه يش ب دگی ب    ن رم       اهای زن داری دست و پنجه ن ر و ن فق
دان خود هست    م و بطور دائمی و روزمره شرمنده همسر ويکن می ه خود تالش         ن سال ي در طول ا . ميفرزن ا بنوب دام از م ا هر ک ه
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ا کردن شغل دومی، درصد         یق اضافه کاريم از طريا کرده ا و دست و پ اچ  های طاقت فرس انواده  ين ج و آالم خ ان  يها زی از رن م
  .ميان زندگی را کاهش دهبرای گذر

ه شغل دوم نم     ن دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نهيگر با اين است که ديت ايواقع  اما اری و ن د گرهی    یاضافه ک توان
ه دل يا شاين، آيگذشته از ا. از فقر و تنگدستی ما باز کند ا  ي سته است ما ب شار کمرشکن  ييل دستمزدهای پ ه يهز ن و ف دگی    ن های زن

زل         م و شبيبسپار های طاقت فرسا و شغل دوم یم تن به اضافه کاريومجبور ش ه من ا جسم و روح رنجور و فرسوده خود را ب ه
 .ميح و بودن در کنار خانواده نداشته باشيفرصتی برای استراحت و تفر م و حالی ويبرسان

  !دوستان و همکاران
ا اشتغال در ساعات     ن حقيم و ايعه هستها و نعمات موجود در جام د کنندگان اصلی تمامی ثروتيتول ما مسلم ماست که فقط ب

ا      ميافت کن يرسمی کار، چنان دستمزدی در اه و آس ه ضمن برخورداری از رف شو   يش، ديک ور ن ار   يگر مجب ه اضافه ک  های  یم ب
  .ميفرسا و شغل دوم تن در ده طاقت
دگان ا    يا از. حق گرفتنی استن حق ماست و   ي ا ا امضا کنن رو م ه    ه اي انين بي ن امی کارخان ا،  ز شما همکاران در تم  ه

ه يگسترده طومار ز م تا با امضایيخواه یره در سراسر کشور ميهای خدماتی و ساختمانی و غ پروژه وان  ر ب  قـدم اول  عن
 .ديونديبپ ش دستمزدها به حرکت مايبرای افزا
ند هيس ران و حوم د اتوبوسرانی ته ارگران شرکت واح ارگران اياتحادـ  کای ک ند ـ   رانيه آزاد ک ارگران کشت و ي س کای ک

ه  ي صنعت ن  شاه       ـ  شکر هفت تپ ار کرمان رق و فلزک ارگران ب ارگران شرکت ر   ـ   انجمن صنفی ک ارگران    ـ  سيررسندگی پَ ي ک ک
ا  کارگران فرش غرب بافت و جمع ـ  کارخانه شاهو ارگران يه زی يانشرکت ص   ـ  هيعسلو :ی از ک لفچگان    ـ ع فل ه و پوشش س   ـ  لول

ان صنعت     ـ ن کرمانشاهين سنگيمی پلی اتلي پتروش ـ  شرکت مکان سازان ـ ل ساوهيپروف  لوله و نوردـک البرزيالست کارخانه فرام
از   ـ  ه اخگرگ ل  ي شرکت س  ـ کارخان زی ش   ـم کاب نندج   لي آجر پ ه ن ـس ارس ي  کارخان افی سما    ـر پ ونی ب  ـن سازه   ي شرکت آج   ـ گ

  .یکارگران ساختمان ی ازيها  اصفهان و جمعمیيپتروش ـ LAB ائی اصفهانيميع شي صنا-فراساز  کارخانه
  صد و هشتاد و هفتيآذر ماه هزار و س ٢۶
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************************  
   …ها، کارگران ساختمانی، خدمات و ازکارگران کارخانه
  به شورايعالی کار

  .رونوشت به وزارت کار و امور اجتماعی و نمايندگان مجلس شورای اسالمی
ا     که طی سالو حقوقی ستمزدد ارگران و س ا ک وق بگ   ر بخش يهای گذشته برای م ان، بازنشستگان و     ري های حق همچون معلم

اله   يهای زندگی ما را نکرده و با س نهيها کفاف هز ن ساليا وجه در طول چيه هيين شده است، بکارمندان جزء تع ر صعودی هر س
ورم،  انواده     ت ه سال خ ر و فالکت ب     سال ب ا در فق ه شتری ي های م د  فرورفت ی      يدر شرا  که يبطور. ان ه گران ا توجه ب ط حاضر و ب
 .ميستيمان نيها ز برای خود و خانوادهيشت نين حداقل معيبه تام گر قادريحتاج زندگی، ما ديآور ما سرسام

ان تع ٢١٩۶٠٠حداقل دستمزد را برای سال هشتاد و هفت   سال قبل ي  توم ا ي ن کردي االی ششصد هزار      ي م د، ام ر ب زان خط فق
 ه شوم خود را بريش سايش از پيش بی سابقه تورم، فقر و فالکت بيجاری با افزا ن در حالی است که در طول ساليومان بود، ات

  .خرد شد ر فشار فقر و نداریيگری در زيش از هر زمان ديزندگی ما گستراند و کمر ما ب
د م   ین مملکت زندگی م يف و منصفی که در ايهر انسان شر ه   یکن د ک ی  دان ا  حت م، نم   ي ليک مي  ب ان ه وان آنچنانکه    یون توم ت

  .زندگی کرد ن انسان استأی ش ستهيشا
ذاری می   است ين حداقل دستمزدها سييتع ه سطوح دولتی دريال ما ازهمه شما کسانی که در کلسؤحال  ه آ  ي د اي کن گ ا  ن است ک ي
  م؟ين را قبول کنيد ايکارگران با  پس چرا ماد؟يصد هزار تومان در ماه، حتی سه روز زندگی کني س-ست يدو د بايحاضر واقعًا

  افزون باشد؟ همه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فالکت روز نيد اياز تول م که سهم ماين را قبول کنيد ايچرا ما با
  .ر قابل تحمل استيبرای ما غ ن زندگیيم و تداوم اير خط فقر زندگی کنيم زيتوان یگر نميم که ديکن یاعالم م ما
ره از  يک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای ين ياحتساب تام ن حداقل دستمزد بايين رو ما خواهان تعياز ا ار نف  ک خانواده چه
  .ميهای منتخب مجامع عمومی کارگران هست ندهيم نمايق دخالت مستقيطر

ا امضای ا   ن خواستی يا ران است ويک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد بگي نيتام ا ب ن ي است که م
  .ميفشار طومار مصرانه بر آن پای می

UازU  زدستمافزايش د  UتاU زديلغو كارِ م  !  


