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  !عزيزان
که سنديکای کارگران شرکت واحد موجوديت نوين خودرا در يک  از هنگامیايم؛ اما  وقت سعادت ديدار شما را نداشته گرچه ما هيچ

که انبوهی از  ز هنگامیا،  خود جنبش نوين کارگری در ايران را بنيان گذاشتات و با اعتصاب هزار نفره واقعيت بخشيد٨مجمع عمومی 

اند و از  ای کارگران را آغاز کرده های توده  بنای تشکلبرخشْت  ناپذير خشت  ما با تالشی خستگیی قهفرزندان جوان و جسور طب

قلب و روح ی شما  هر همهِم تالش وها بر سد موانع غلبه کرده و استوار و پابرجا سنديکای خود را بر پا نمودند،  ای تپه که هفت هنگامی

 برادری کوشاتر شناسيم و همانند که شما را می ال استها س کنيم که ده همين دليل احساس می به.  کرده است و نيروما را سرشار از اميد

 سپاريم تا زندگی را فرسا تن می کار بيگانه و طاقت  و بههستيمکارگر ) جا همانند شما در آن(جا  آری ما هم در اين. تان داريم دوست

برای سال بعد هم ) گيری با کمی آسان(جا  ما در اين. بسيار است شما دگی و امکانات زنزندگی و امکانات ما باتفاوت  ولی گذران کنيم؛

جا و  کارگر در اين داری از طبقه ی فعاليت کارگری و جانب هزينه. توانيد برای فردا نگران نباشيد جا نمی نگران نيستيم؛ اما شما در آن

جا از دست  که اين هزينه برای شما و درآن  موقعيت بهتر است، درصورتیدست نياوردن امکانات و ا نهايتًا و در اوج خود بهبرای م

  .دهد بخورونمير را نمیگذران وقت هم کفاف يک  که هيچ دادن همان امکانات ناچيزی است

انديشم و وضعيت خودمان را با  ها فعال کارگری ديگر می  و ده، خانم محسنیاسانلو، مددی، نجاتی، رخشان، عظيم زاده    بهکه ما وقتی

جا و گرفتار زندان و وثيقه و دويدن در البيرنت  ای درآن عده. رويم پيش مینيز حتی گاهًا تا احساس شرم کنيم،  شما مقايسه می

شان اسير   فرزندان نهشوند و از کار اخراج میافتند و نه  زندان می شان نه به های جا که در ازای فعاليت ای هم در اين دادگستری؛ عده

  .شوند نمای عوضی می صف مالقات و تحمل تحقير و توهين يک مشت آدم

ويژه از اين نظر که متحد و  ، بهشته ارديب١١گرايی اعتقاد و باوری نداريم؛ اما حرکت شما را در  ها و قهرمان قهرمان گرچه ما به

ی  ی شما فعالين جنبش کارگری که در داخل ايران هزينه بنابراين، در مقابل همه. دانيم قهرمانانه میپارچه بوديد، يک گام زاينده و  يک

داريم و ابراز  خيزيم و کاله از سر برمی ، از جا برمی)اعم از دستگير شده و دستگير نشده(پردازيد  کارگر را می جانبداری از طبقه

  .کنيم احترام و قدردانی می

که  جز اين های ديگر، به تپه، اتحاديه آزاد کارگران و تشکل شکر هفتا ايجاد سنديکای واحد، سنديکای نيجا ب  در آنا شم! عزيزاندوست

ی را نيز برای ما فراهم کرديد که تايد، موجبا ی کارگران جهان بوده ی کارگر ايران و همه ای مؤثر در خدمت طبقه گونه صادقانه و به

 ١١ويژه در حرکت متحد شما عزيزان در  اين نور زندگی آفرين، به. تاباند مان می و نور ديگری بر زندگید زداي میرا مان  های دلتنگی

 یتولد جنبش نوين کارگر با عبارت توان   که می شماحقيقت اين است که ما از اين حرکت. ای داشت ارديبهشت درخشش ويژه و سازنده

  . هم آموختيمبسيار و يمدوباره برانگيخته شدکرد، اش  توصيفدر ايران 

که پيِش روی صاحبان  جای مطالباتی چنين طرح به حرکت متحد، متشکل و پرصالبت شما در روز جهانی کارگر و هم! دوستان کارگر

 تیهمه دريافت و شعور طبقا همه جسارت و اين همه درايت، اين اين. افرايی داشت  طنيِن جان نيزجا سرمايه و دولت قرار داديد، در اين

بستگی  آری، ما دريافتيم که ديگر نامه و اينترنت و اعالم هم. جا نيز روح نوينی دميد وادی سرِد اين بحش خورشيد به همانند گرمای جان

  .شما دريافتيمما پيام شما را در عمل . خشک و خالی کافی نيست

 امر ی حال نشان دهنده ورد سالمتی ما برای ما درعينر منگرانی شما د. هر شما مايه دلگرمی ماسترِم ُپهای  و پيامها نامهعزيران، 

اما از جانب ما نيز همين نگرانی متقابل در مورد سرنوشت دوستان زندانی ماست که ما را . بستگی طبقاتی است مشترک و حس هم

 اين صدمه اما حقيقتًا.  صدمه ببينددکی ان،آن دست زديم  در اثر اعتصاب غذايی که به آری، سالمتی ما احتماًال.اين اقدام واداشته است به



امنی فردای زندگی   دائمی و بیی  چيست؟ از صدمه روحی ناشی از محاصره،داي امروز ديده عزيزان تا بهشما در مقابل صدماتی که 

ای که بر  يمات هرروزهنامالروزه ما در مقابل  های چند  ناراحتیحقيقتًا. ها وارد شده است ی که بر امثال صالحیا گرفته تا صدمه جسمی

 ی تر نگران همه مراتب بيش که خود ما بهنهيم، اما باور کنيد  ما نگرانی شما را ارج می. بازد  رنگ می،شود جسم ناتوان اسانلو وارد می

ها  ن ستمگریتري اند و در معرض شديد  کارگران بستهی احقاق حقوق لگدمال شده چنين در نبردی نابرابر کمر به هايی هستيم که اين آن

  .اعتصابی که برای ما تنها گامی در اين مبارزه است. اين اعتصاب واداشته است اين همان چيزی است که ما را به. اند قرار گرفته

اين تنها شکل اعتراض .  فعالين جنبش مبارزه خواهيم کردی دهيم که با تمام قوا برای رهايی همه  دوستان اطمينان میی شما و همه به

 ی اما بدون ترديد همراه با همه. اهداف سياسی مورد نظرمان خاتمه خواهد يافت محض رسيدن به اعتصاب ما به.  و نخواهد ماندنيست

  .يج عملی دست يابيمانت اين اميد که به به. گماريم همت میهای مؤثرتر مبارزه  راهجستجوی  بهرزمان ديگر  هم
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