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مييگو ی خوش آمد می کارگری هاتهيبه دوستان اتحاد کم    

 
١٣٨٧مرداد جمعه چهارم                                                                                    كآم یبرا ی هماهنگتهيآم  

                                                               
" کارگری هنگی برای کمک به ايجاد تشکل هایيته همامک"به جمع صميمی" ميته های کارگریاتحاد ک"پيوستن دوستان 

. ه است  را فراهم نمود- کميته هماهنگی -موجبات شادمانی و رضايت خاطر يکايک اعضاء و فعالين اين کميته   

زمان که  آن -"ای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته هماهنگی بر"پيوستن به ، درعملی اين عزيزاناقدام آگاهانه و

آن ها به يک از نبوده و فعاليتهای هر موجوداختالف نظر اساسی ای ميان اين دو جريان ، ديگربه اعتقاد خود آن دوستان

 يکی از  ، باعملمرزبندی در به مثابه ی   می تواند خود -نبش کارگری جريان داشته است ، در جشکلی موازی يکديگر

، به سهم خود در ايجاد انسجام و هماهنگی  تلقی گشته- سکتاريسم و فرقه گرايی-حرافات شناخته شده ی جنبش کارگریان

. بيشتر در اين جنبش ياری رساند   

بش کارگری و  در جنهر اقدام عملی که به وحدت و يکپارچگی - "...کميته هماهنگی" - کميتهاعضاء و فعالين ايننظراز

نبش نيرو وانرژی بخشد و همين ، به اين جبه دور از منيت های فردی و گروهی، ياری رساند و ميان فعالين مخلص آن

به عنوان اقدامی می تواند همواره . تشکل يابی کارگران مؤثر واقع شوديگانگی آن برای کمک به  و اقتدار، درطور

يک سو و تعالی و غنای بيشتر آن ر گيرد و به تعميق و گسترش آن ازنبش کارگری قرا، در خدمت جپسنديده و ضروری

ی و برتری دادن دل خوش داشتن به محفليسم و گروه گرايی تحت هر شرايط و موقعيت. از سوی ديگر مساعدت نمايد

رگری پراکندگی در جنبش کاو تشکل مورد نظر خويش عالوه  بر دامن زدن به تشتت و " کميته"، به بدون دليل و منطق

، درجا زدن دراين جنبش نخواهد داشت و تنها و تنها سرمايه داران و عوامل جيره خوار  ، حاصلی جزدر بهترين شرايط  

.د کارگر آن را خوشحال خواهد نمودو ض  

، به رشد کارگری جنبش رو که امروزه اين نکته تاکيد نمائيمدل فرا گيريم و بر وماست که اين آموزه ها را با جان لذا بر 

، فعالين دلسوز و در کنار و همراه با آن  کارگری  و تشکل های بيش از پيش نيازمند وحدت و هبستگی طبقاتی کارگران

.  تسی اگرو مخلص کار  

 
"  زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران"   

 
"ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"  
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