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   اين همبستگی درخشان کارگری، به طبقه کارگر خجسته باد

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم وزن                                                                                صديق جهانی                

  
 

، " انجمن ها "، "  کميته ها "، از جانب " و فعالين کارگری شورای همکاری تشکل ها "اطالعيه اعالم موجوديت 

زحمتکشان داخل هم اکنون به مايه شادی کارگران وايران، فعالين کارگری درو ديگر " نويسندگان" ، " دانشجويان  

حرکتی زيرا چنين احساس و. رسدی و همبستگی بسيار طبيعی بنظر مياينگونه شاد. تبديل شده استکشور وخارج از

  .گرفته و می گيرداساسا از يک نياز اجتماعی و درد و رنج های مشترک نشات 

 مفيدسال اخير، آنها گام های بسيارزيرا درطول چهار. گری، قابل پيش بينی بودجانب فعالين کاری از "اتحاد" چنين

 درهم کوبيدن  قه کارگر، مانندبدر اين رابطه می توان به چالش های بسيار نوين ط. را به جلو گذاشتند  و ارزنده ای 

ازاعتصابات  آن، پشتيبانی ازی مختلف، فرهنگ، زبان و مهمترکارگاها، کارخانه ها، کوره پزخانه ها، استان هامرز

دستگيرشدگان اول ماه رک اول ماه مه، حمايت بی دريخ ازرشته های مختلف، برگزاری مشتاعتراضات يکديگردرو

الزم به ذکر است، اينگونه دست آوردها و نقطه قوت های که به آن اشاره شد، حاصل . ه کرداشار... مه شهر سقز و 

  .خير نيستتالش های متمرکز کل طبقه کارگر در دوره ا

 و يک می شد چهار سال پيش ايجاد  ، حداقل " ا و فعالين کارگریشورای همکاری تشکل ه " اينجاست، اگر  سوال

امروز دست آوردها، نقطه قوت ها مبارزاتی خود را به مسائلی غير الزم محدود نمی کرديم، بنظر شما  عمرانرژی 

 ندارم شکی بنده اين است،پاسخ به اين سوال، نظرداشت؟ درسطحی قراردرچه موقعيت وه کارگروکال مبارزات طبق

 مبارزاتی و از سوی ديگر موقعيتنفع ما تمام می شد   که توازن قوا و دست آوردها در تمام شئون کار و زندگی به 

 و فعالين   تشکل ها  همکاری شورای " نيست که  حال، ترديدیبه هر. قياس نمی نبود قابل  طبقه ما نسبت به امروز

  .پر خواهند کردآينده نه چندان دور خالء مورد نظر را ، در" کارگری
                                                                

.دف از اين ياد داشت، تنها تقسيم شادی و تبريک استهمسرنوشتان عزيز، ه  

ئددر سو" او.ال"عضو اتحاديه  تاسيسات وبخش: کارگر  
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