
 
 

 به ياری کارگران جوان زن در بنگالدش برخيزيم
 
 
 

 پوشاک والمارت شرکت پوشاک و لباس ھای کارگاھ کارگران صبح، ١٠ديروز شنبه، ساعت  
.  بستند راآمريکائی، در دادکا پايتخت بنگالدش دست به اعتصاب زده و به خيابانھا ريختند، جاده اصلی

 ترين کار دنيا را انجام می دھند، ولی از فقيرترين اين کارگران در بدترين شرايط کاری، سخت
کارگران خواھان حداقل حقوق .  سنت حقوق می گيرند٥/١١کارگران نيز می باشند،زيرا که ساعتی 

.  اشند ھم می ب سنت در ساعت٣٥ سازش تا کارگران حاضر به.  سنت ھستند٤٣مطابق ساعتی 
 پوشاک در  ھزار کارگر٧٠٠٠با اين کار به .  است کارگاه لباس دوزی را بسته٥٠والمارت تا کنون 

  .  ضربه زده استبنگالدش
  

 نفر نامه زير را امضاء کرده و برای مسئولين والمارت و دولت بنگالدش  ارسال داشته ١٥٠٠تا کنون 
 در .  امضاء نموده و ارسال داشتم آنرامن  ھم که اين کوچکترين کاری است که می توانستم به کنم. اند
از ھمه کسانی که اين نامه را می خوانند تقاضا دارم که حداقل آن را امضاء کرده و برای آدرس ن جا اي

بدانيم که ما طبقه کارگر جز به نيروی ھمبستگی جھانی مان نمی توانيم به ھيچ چيز . زير ارسال نمايند 
 می توانيم  در سراسر دنيانفقط با اتحاد و ھمبستگی و يکی دانستن مبارزه ما. ديگری باور داشته باشيم

ا سود ھر روز  و ميلويونھا بلکه ميلياردھکه حتا اندکی از آن چيزی که بدست ما توليد و توزيع می شود
  رئيس جمھور و نخست وزير و ھزاران مقام،  مدير مفت خور، به نام مالک ابزار توليدعايد يک عده 
البته .  و حاميان ضد کارگر شان به کشيم بيرون  را از حلقوم سرمايه داران ديکر می کند سربکوبگر

 شوراھای اتحاديه، کميته، سنديکا و بويژه( اين ھم واضح و آشکار است که اگر تشکالت طبقاتی مان 
 ھم در سطح ملی و ھم بين المللی ايجاد نمائيم، آنگاه قادر به ھر کاری ھستيم و ،را)  حزبکارگری و

ھيچ قدرتی نمی تواند ما را از اھداف انسانی مان که نجات خود و بشريت و حتا طبيعت اسير شده در 
  . برای رسيدن چنين ساعتی زندگی و مبارزه کنيم. چنگال سرمايه است، نجات دھيم

  
  . را که بايد فرستاده شود در اين آدرس می توانيد پيدا کنيداصل انگليسی نامه 
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  کارگری ھمبستگی جھانی دزنده با
  .مرگ بر سرمايه و دولت ھای ضد کارگر آن 

  
  حميد قربانی

   يونی٢٠ و ھجده دقيقه روز يکشنبه ٦ساعت 
  
  

  اقدام کنيد
  

 



Mike Duke, VD 
.Mart Stores Inc-Wal 

 SW åttonde Street702 
8611-72716AR , Bentonville 

  
  اين نامه را برای مسئولين والمارت به فرستيد 

 
  :ز عزيیآقای داک

ما می دانيم که شرکت والمارت خيلی از کارگاھھای خود را به بنگالدش که اکنون حداقل حقوق 
 مبلغ  اين  می دانيم که با ماھمه.   و نيم سنت است منتقل کرده است ۵/١١ یساعتکارگران پوشاک 

رگر جوان زن اين بدين معنی است که دو ميليون کا.  زندگی کند در دنيای کنونیھيچ انسانی نمی تواند
 . . بسر برند گرفتار شده ودر قھر فقر شديدی

  نيز را ما اين.  سنت در ساعت است، بپذيرد٤٣ما از والمارت می خواھيم که شرايط کارگران را که 
 ميليون ٢ولی اين باعث می شود که   سنت در ساعت پول زيادی نيست، ٤٣ می دانيم که خوب
 .  اين فقر شديد نجات يافته و حداقل زندگی را داشته باشند و خانوادھھايشان اززن جوان کارگر

  آيا والمارت اين را خواھد پذيرفت؟
  

ن کارھای جھان را انجام  کارگر پوشاک کمک نمائيد که سخت تري ميليون  زن٢ اين شما می توانی به
   .ارگران جھان نيز ھستند در عين حال فقيرترين کمی دھند و

  
  با سالم ھای دوستانه

 
 


