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شش  وماه هشتادبهشت يارد دهم هف                                                                                   کميته پيگيری       

  
توسط هيئت موسسان " نامه سرگشاده کارگران به وزير کارو امور اجتماعی "اطالعيه ای تحت عنوان " اخيرا

جمله کميته پيگيری ايجاد تشکل های سنديکاهای کارگری تهيه و پس از امضاء برخی از تشکل های کارگری از 

 .  منتشر شده است١٠/٢/١٣٨٦آزاد کارگری در تاريخ 

بدين وسيله ما اعالم می داريم به رغم اينکه نامه سرگشاده به امضای کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری 

دليل اشتباهاتی که در پائين ب" وصرفا.اما به هيچ وجه منطبق بر مواضع کميته پيگيری نمی باشد. رسيده است 

  . توضيح داده می شود امضاء شده است

تهيه ودر آخرين لحظات خواستار امضای ... نامه سرگشاده مورد اشاره بدون اطالع و تبادل نظر با کميته پيگيری 

اول ماه کميته پيگيری شده اندو اين در حالی بوده که اعضای شورای نمايندگان کميته پيگيری جهت تدارک مراسم 

البته چند تن . م گيری نداشتندمی در گير بودند که امکان تشکيل جلسه ، بحث و بررسی پيشنهاد فوق را جهت تصمي

   واقف  اين اشتباه به   نيز اکنون خود سرگشاده گرفتند و ه نام امضای  به  نمايندگان کميته پيگيری شتابزده تصميماز

  . شده اند

حق " اساس تجربياتی که در مبارزه با کارفرمايان در محيط های کاری داشته ايم تاکيد می شود ، ما اعتقاد داريم بر

در خواست " ، تا به اين روز در هر کارخانه ای که کارگران تالش کردند که از طريق صرفا"گرفتنی است نه دادنی

 و بر عکس، هر زمانی نه تنها موفق نشدندبلکه فشار بيشتری بر آنهاوارد شده است. ، مطالبه ای رابدست بياورند

  . که با اعتراض و اتحاد خواستار حق خود بودند آن را بدست آورده اند

در مقابل " بنابراين در خواست کردن از وزير کاری که به تمامی مطالبات طبقه کارگر اشراف دارد با اين حال دقيقا

است به ضديت وزارت کار با مطالبات برای اثبات اين ادعا کافی .مطالبات کارگران ايستاده ، اشتباه محض است

که چيزی جزء بردگی کارگران ( کارگران شرکت واحد ويا به رسميت شناختن و حمايت از قراردادهای موقت 

  . اشاره کرد) نيست

  

  یرگره پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کاکميت

١١/٢/١٣٨٦  
 

 
 

 


