
  
  
  

  !رگرانارخانه  پنجره سازی در شيکاگو توسط  کااشغال ک
  

ه سازی در شهر شيکاگو که بطور ناگهانی و شرکت در و پنجرکارگران تن از  ٢۵٠ دسامبر ، بيش از ۶ در روز

 جمعی در اعتراض به این مسئله ، به با تصميم  از خبر بيکاری خود مطلع  شده  بودند،بدون اطالع قبلی ،

وردن حقوق و مزایای خود ، آند که تا بدست ز کارخانه را به تصرف خود در آوردند و اعالم کرد رو۶مدت 

  . کارخانه را ترک نخواهند کرد

  

صاحبان کارخانه ، که همواره به دنبال منافع خود و ازدیاد سود هر چه بيشتری می باشند ، قصد داشتند که 

بر  کاری شان از کار اخراج کنند ، در حالی که ق و مزایایدون پرداخت حقو روز اخطار و ب٣کارگران را با 

ما موظف   آمریکا پذيرفته شده است ، کارفر در جامعه سرمایه داریاساس قانون کاری که بطور رسمی

  .اخطار بيکار شدن را به کارگران اعالم کند ،  روز زودتر ۶٠است که 

  

 روزه ، که مورد حمایت بخش وسيعی از فعالين ۶کارگران و خانواده های  آنان با این حرکت اعتراضی 

کارگری منطقه قرار گرفته بود ، باالخره توانستند کارفرمایان را مجبور به عقب نشينی کنند و حقوق و 

خير در آمریکا بی سابق  این شيوه از مبارزه و پيروزی حاصله که در دهه های ا .مزایای خود را دریافت کنند

  .می باشدحاکم ارزاتی  آنان در مقابل غارتگران نمایانگر قدرت و توانایی کارگران و لزوم اتحاد مببوده است 

ما با این مبارزه خود تالش کردیم که راه را به سایر  "اظهار داشتیکی از کارگران پيشرو این کارخانه 

  ".کارگرانی که در شرایط مشابهی قرار دارند نشان دهيم

  

 در کارخانه جنرال موتورز اتفاق افتاد که به ١٩٣۶ آخرین بار در سال، توسط کارگران اشغال کارخانجات 

  .منجر شدتسریع ایجاد اتحادیه های کارگران اتوموبيل سازی 

  



بحران های نا هنجاری که نظام سرمایه داری در آمریکا هم اکنون با آن رویروست بيشترین فشار را بر روی 

 بطوری که ما هر روزه شاهد هر چه بيشتر وسعت یافتن   ،معه وارد کرده استکارگران و زحمتکشان این جا

  .می باشيمه گسترش اعتراضات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان جو بالنتيفاصله فقر و ثروت در این جامعه 

  

  
بازگشت به صفحه اصلی

com.siahkal.www:/http

  

http://www.siahkal.com/
http://www.siahkal.com/

