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  به شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری

 
 

اسفند ماه هشتاد و پنجدهم هج                                                                               فعالين اتحاد بين المللی      
 

  
 دوستان و همرزمان گرامی

  
 که متشکل از فعالين کارگری، تشکالت کارگری نی بر سامان يابی شورای همکاریپيام مسرت بخش شما مب

  .مختلف، جمعی از دانشجويان و گروهی از نويسندگان جنبش کارگری بود را، دريافت کرديم

  . ا در آستانه سال جديد بزرگترين عيدی بود که تقديم به جنبش کارگری شد اعالم اتحاد عمل شم

می شما در جهت سازمانيابی نهادهای مستقل کارگری در محيط ئنشآ اتحاد عمل داسرمشما اميد است اين اتحاد عمل 

 واحد و وحدت اميد است اين اتحاد منجر به ايجاد جبهه .های کاری و تشکل توده ای  کارگران در سطح ملی گردد

 و اقشار تهيدست جامعه همچون ميليونها کارگر زاغه نشين اطراف شهرهای بزرگ، تمامی مزد و حقوق بگيران

  .گردد... کارگران بيکار شده، زنان خانه دار و

  و مبارزات  ها برای بازگو کردن خواسته رسااميد است اين جبهه وحدت کارگری و اتحاد عمل شما به صدايی

  .در ايران مبدل شودکارگران 

ما بعنوان حامی و پشتيبانان شما، فرا رسيدن نوروز را به تمامی دست اندرکاران اين اتحاد ُپرشکوه تبريک و تهنيت 

 خود را همگام و همراه فعاليت های شما در جهت تحقق تمامی آرزوهای طبقه کارگر و حاکم شدن اين .می گوئيم

ر حد توان  در جهت تحقق فعاليت های آتی شما از هيچ کوششی دريغ طبقه بر سرنوشت خويش، می دانيم و د

  .نخواهيم کرد

اميد است همچون شکوفه های بهاری در سال جديد ما .  که در پيش داريد آرزوی موفقيت داريمیبرايتان در تالش

  .مورد نظر کارگران در مراکز کاری و در سطح کشور باشيمشاهد شکفتن و رويش تشکالت 

  .ن پيروز و هر روزتان توآم با موفقيت و پيروزی بادنوروزتا
  

  فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
  هيجدهم اسفند هزار و سيصد و هشتاد و پنج
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