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   به نامه يداهللا خسروشاهیکار کانادا اسخ کنگرهپ
 

  ١٣٨٧آذر م هنبيست جمعه                                                                                              یکن جورجت  

  
  ارسالی از طريق ايميل

              ٢٠٠٨ دسامبر ١٨ 

رابط /  کليه شوراهای کارگران نفت ايرانسابق سنديکای پااليشگاه شرکت نفت ايران و نمايندهدبير قای خسرو شاهیآ

  انگليسکارگران ايران درحمايت ازلی درلمائتالف بين ال

  خسرو شاهی عزيزآقای 

  .ما نظر شخصی شما را که خطاب به چهار متصدی اصلی هيئت مديره ما نوشته شده بوديد را دريافت کرديم

اوال، اطمينان کامل ميدهم که کنگره کارگران کانادا همچنان متعهد هست و خواهد بود برای دفاع از  کارگران چه در 

سی ال سی اين سنت ديرين را در مورد مبارزات .  در خطر باشدافع آنهاکانادا، چه در ايران و هر کجای دنيا که من

حمايت بی شائبه و «چه لزومی دارد . کارگران و تاثيرپذيری آن در همبستگی کارگری بر مبنای تماس مستقيم را دارد

فی که هيمه ای بر آتش از طريق شما يا ائتال) چنانکه خود به آن اذعان داريد( » غير مشروط ما از مبارزات کارگران

اتهام زنی و بی احترامی مطلق به کنگره کارگران کانادا و کارگرانی که آنها نمايندگی ميکنند، گردد؟ واضح است که 

برای اطالع فقط چند نمونه . شما نميدانيد در مورد چه صحبت ميکنيد و نسبت به کارهای ما شما را به گمراه کرده اند

  : شما اين نکات را ذکر ميکنيماز گفته های غير واقعی

مطرح کردن اينکه يکجورهای بخش بين المللی ما از خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار حمايت ميکند وارونه  •

در کميته راهبردی و  ٢٠٠٧برای اثبات رد مدعای شما کافی است به بيانيه های ما  در ژوئن . جلوه دادن مسئله هست

در صورتيکه ما نيازی به خودنمای و معرکه گيری . ر در رابطه با مسئله ايران نگاه کنيداستاندارد سازمان جهانی کا

  .بعد از اينکه اجالس تمام شد نداشتيم

نه حتی اعضا يا ( پيشنهاد اينکه برادر کوهستانی نژاد قصد داشته است کسانی را به سوليدريتی سنتر وصل کند  •

. عدم اشراف شما به حقايق را برجسته تر عيان ميسازد) رگران ايرانهمکاران ائتالف بين المللی حمايت از کا

اعضای ائتالف بين الملل بودند که مشتاق به دريافت کمک و اعانه از زمان طرح اين مسئله بعضی ازصورتيکه دردر

  .سوليدريتی سنتر بودند

 شما يادآوری کنم که در حقيقت اين ما بوديم در رابطه با ائتالف بين المللی در حمايت از کارگران ايران، ميخواهم به

که مدتها قبل از ائتالف درخواست کرديم که اسم سی ال سی را بعنوان نهادی که حمايتش ميکند را از روی خودش 

سراسر جهان ديگر اعتقاد داشتيم که شما سخنگوی اتفاقا به همين دليل که ما و بسياری از نهادهای ملی در . بردارد

  . رزات کارگران ايران نيستيدحقيقی مبا
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  .خواهشمندم از هرگونه مکاتبه با ما در آينده خوداری کنيد
  

  .کن جورجتی
  

  رونوشت
  سنديکای کارگران شرکت واحد
  کانون مدافعان کارگران ايران

  سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  هيئت مديره کنگره کارگران کانادا
  

 


