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ی همکاری مجدد با شوراتيفعال  
  ١٣٨٨ فروردين ٢١جمعه                                                                                              یريگي پتهيکم

    
  کارگران، فعالين کارگری

 با توجه به شرايط آن روز شورای همکاری، خروج از اين ٢٢/١٠/١٣٨٧يی در تاريخ  کميته پيگيری طی اطالعيه

  .شورا را اعالم کرد

 عمومی کميته پيگيری و تبادل نظر اکثريت اعضاء با توجه به منافع کل طبقه اينک با برگزاری سيزدهمين مجمع

دوباره بايد . بپيوندد) با شرايط و ضوابط خاص(کارگری تصميم گرفته شد، مجددًا کميته پيگيری به شورای همکاری

شود که فعاليت اشاره کرد که فعاليت کميته پيگيری با شورای همکاری مشروط بوده و هر زمان که تشخيص داده 

اين شورا در جهت سازماندهی کارگران و ارتقاء جنبش کارگری نمی باشد، شرايط همکاری رفته و کميته پيگيری 

  .از اين شورا خارج خواهد شد

ارتباط با همکاری دو ماه، کميته پيگيری درازظرف کمترشدن اذهان عمومی، از آن جا که دردر ضمن برای روشن 

ل وائگران و فعالين کارگری اين امر، سری کامًال متضاد را اتخاذ کرده و ممکن است برای کاراين شورا جهت گي

نمايندگان شورای کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در اين دوره الزم می بيند، دو نکته . ايجاد کرده باشد

  ...را روشن سازد

شيدن برخوردهای فرقه يی و غيراصولی برخی از اعضاء شورای نمايندگان دوره قبل، به جای به چالش ک  -١

خواستار جدايی از شورای همکاری بودند وعجوالنه و شتاب زده تصميم ) تعدادی از نمايندگان (شورای همکاری، 

  .به جدايی از شورای همکاری گرفتند

در اصل برخورد با کميته را که ( برخوردهای غيردموکراتيک با نماينده کميته پيگيری در شورای همکاری -٢

کميته پيگيری چنين اعمالی را در جهت تقويت اتحاد عمل فعالين کارگری نمی داند و هر گونه برخوردی را ) بوده

که منافع جنبش کارگری را در اولويت قرار ندهد، به ضرر طبقه کارگر دانسته و چنين برخوردهايی را نقد و افشاء 

  .می کند

  یکارگران، فعالين کارگر

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در جهت شفاف سازی چهارچوبی که فعالين می توانند در جهت رشد 

  :و ارتقاء جنبش کارگری گام بردارند از اعضاء شورای همکاری در تداوم فعاليت اين شورا چنين می خواهد که 

  .آيين نامه داخلی تهيه شود  -١

  .حد داوری تشکيل شوددرون شورای همکاری وا -٢

  .کليه تشکل های فعال در شورای همکاری، بايد نشست های مشترک داشته باشند  -٣

  )١٦/١٢/٨٧(کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
 


