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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  و سقزبوکان ،بانهسنندج، گزاری گلگشت در شهر گزارش بر

 
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                  ) غربمنطقه( ک کمی برای هماهنگۀتيکم

  
 در حمايت ازسنندج گزارش مراسم گلگشت 

  یهنگا قهفرخی فعال کارگری دستگير شده و عضو کميته همافشين شمس
پس از خير . مراسم امروز به فراخوان کميته هماهنگی و با حضور جمعی از کارگران و فعاالن کارگری برگزار شد

 . اند قيام و يک دقيقه سکوت کردند رگری جان باختهمقدم حاضرين به احترام و ياد تمام کسانی که در راه جنبش کا

مراسم با توضيح در رابطه با شرايط افشين شمس قهفرخی که بيش از سه ماه از دستگيری وی می گذرد و با تاکيد بر 

افشين شمس به "دستگيری به خاطر فعاليتهای کارگری و محکوم کردن بالتکيف بودن وضعيت ايشان، با شعارهای 

، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "افشين شمس آزاد بايد گردد"   ،"ع از حقوق کارگران در زندان استخاطر دفا

 .همراه بود... و " فعال جنيش کارگری افشين شمس آزاد بايد گردد"

 سپس چندين نفر از کارگران و اعضای کميته هماهنگی اقدام به تجزيه و تحليل مسائل و شرايط حال حاضر جنبش 

گری در ايران و جهان کردند که در اين رابطه تشريح شرايط فعلی موانع گوناگون ايجاد شده برای اعتراضات کار

کارگری از جمله دستگيريها، اخراج سازيها و همچنين تهديدها پرونده سازی های اخير را به چالش کشيده و در مورد 

 .اص کارگران در رابطه با اعتراضاتشان به وضعيت موجود به تبادل نظر پرداختندمشکالت و موانع خ

سپس يکی از . در ادامه معضالت فراروی جنبشهای اعتراضی خصوصا جنبش کارگری ارزيابی و تشريح شد 

نها به کارگران نساجی شهر سنندج در مورد اعتراضات اخير خود صحبت کرده که اين مسئله موجب انتقال تجربيات آ

سپس حاضرين حمايت خود را از اعتراضات کارگران اخراجی فرش غرب بافت اعالم داشته و به . ساير کارگران شد

روند برنامه با خواندن شعر و نمايشنامه کارگری حال و هوای خاصی داشت که . فراخوان کمک مالی آنها جواب دادند

  .ديمراسم به پايان رس  در نهايت با خواندن قطعنامه

 
 گزارش بر گزاری گلگشت در شهر بانه

 
افشين  دفاع از  در"های کارگری کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"ميم ص بنا به ت،٨٧بان ماه آ ١٢ امروز

هم جمع فعاالن کارگری شهرستان بانه دورتنی چند از اعضای اين کميته و تعدادی از،گلگشت سراسریيک شمس در

 رابطه بان درآهای اخير   در شرايط کنونی و حرکتطبقه کارگروضعيت  بررسی  قانه ضمن نقد واين جمع رفي .شدند

شنود پرداختند  به گفت و،دنس ميکناحسابيشترزندگی خودنرا برآمار ثستم و استداری که هرروز فشارهای نظام سرمايه

  نابودی و خويشطبقاتی و زادآ های تشکل را متشکل شدن کارگران درها  اين مصيبتدادن به تمامی نهايت راه پاياندرو

  .رسانندياری  انسانی وطبقاتیخطيربه اين امرکه شدندمتعهدوانسانی ارزيابی نموده زندگی يک زداری ابرخورومارثاست
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زادی آ، ن کارگریزندان برای فعاال انسانی شالق و احکام غير وشين شمس  ضمن محکوم نمودن دست گيری افما

  .را خواهانيممنع تعقيب ديگر فعاالن کارگری  و  لغو احکام صادره، اين فعال کارگریشرط   قيد وبدون

  
 برگزاری گلگشت در شهر بوکان

 
جهت   گلگشتی در"های کارگری  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"بنا به تصميم ٨٧ مهر ١٢امروز 

 تاکنون در  که مدتی است به جرم فعاليت کارگری زندانی و،عضو اين کميته افشين شمس  فعال کارگری و دفاع از

ر هم دراين خصوص جمعی از اعضای کميته درشهرستان بوکان  دو .گرديدبرگزار  ،ميبرد وضعيتی نامعلوم بسر

اين امر واقف بودند که نظام سرمايه داری برای ماندگاری  که همگی بر، به بحث و تبادل نظر پرداختند جمع شده و

 که ميتواند است گری کار بستگی طبقههم اين تنها اتحاد و  وشتر ازهيچ جنايتی روی گردان نيستکسب سود بي خود و

 پس بايد سعی .زد که انسان برای زندگی کردن تالش کند نه زنده ماندندنيای بسا شکند وبمار را درهم ثاست بنيان ستم و

هايش  نماينده  تشکلی که خود،وردآتوانمنديهای خود تشکل طبقاتيش را به وجود و  همت اب تالش نمود که طبقه کارگر و

که را چنين تشکلی  ما. شوندعزل   نمايند،حرکتهرگاه  آن نمايندگان خالف منافع  طبقاتی کارگران  ويند را برگز

 ای که به اين مناسبت از  درخاتمه قطعنامه. شورا می ناميم،ثمار انسان از انسان حرکت کندجهت نابودی است بتواند در

   .ئيد قرار گرفتمورد تاحاضرين ط توس  گرديد وائتقر، طرف کميته نوشته شده بود

 
  ن شمس در سقزياسم گلگشت آزادی افشبرگزاری مر

  
/ تير / ١٣شمس يکی از فعاالن کارگری و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل کارگری از تاريخ افشين 

هيئت اجرايی  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل کارگری .  در محل کارش در اصفهان دستگير شد ٨٧

روز .  مختلف برگزار کند  اعتراض به دستگيری افشين شمس گلگشتی را در مناطق هایتصميم  گرفت تا به

 جمع کثيری از زنان و مردان آزاديخواه  شهرستان سقز در باسخ به اين تصميم هيئت اجرايی کميته ١٢/٧/٨٧

ا اعالم يک دقيقه سکوت ظهر ب بعد از٣ساعت اين مراسم از. در جاده سقز مريوان برگذار کردندمراسمی را هماهنگی 

به دنبال آن جالل حسينی .  از طرف آقای جالل حسينی شروع شدبه ياد و خاطره جان باختگان جنبش کارگری 

 .ن مراسم برای حاضران سخنرانی کندمورد ايمحمود صالحی خواست تا دررست برنامه ها را اعالم کرد و ازفه

اين گلگشت : اشاره کرد اين گلگشت، سازمان دادنشرکت وقدردانی از وتشکرخوشحالی و محمود صالحی ضمن ابراز

افشين شمس . گذردبازداشت ايشان مي زيادی ازشده که مدته دستگيری آقای افشين شمس برگزاربه مناسبت اعتراض ب

 مکان جمع شديم تا ، ما امروز در اينمی بردبازداشت موقت به سرقراراالن کارگری است که مدت زيادی درفعيکی از

محرومان هيچ جرمی مرتکب نشده، تا با اين تراض کنيم، افشين شمس جز دفاع ازبه دستگيری اين فعال کارگری اع

نظام . گونه صدای حق طلبی را در گلو خفه می کندام سرمايه داری برای بقای خود هرنظ. شيوه با ايشان برخورد شود

مسال به خوبی مشاهده کرديم که ق ندارد که اعتراض کننده مرد يا زن باشد، ما ا  فرسرمايه داری و حاميانش برايشان

دوستان من می خواهم در اين مراسم . شالق محکوم کرده انداول ماه مه به زندان وسنندج زنان را به اتهام شرکت دردر
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  .بارزه زنان در شرايط فعلی يکم وضعيت جامعه از نظر مصرف مواد مخدر و دوم م. به چند نکته ديگر اشاره کنم 

مواد مخدر يکی از معضلی بزرگی  : خدر گفتمحمود صالحی در رابطه با وضعيت جامعه از نظر مصرف مواد م

. است که امروز دامن قسمتی از خانواده های اين کشور را گرفته است و انسان های معمولی توان مقابله با آن را ندارند

رای دوستان هر کاالی که توليد می شود ب.  سوز مقابله کندقرار دهيم تا با اين بالی خانمانما بايد حاکميت را زير فشار 

ما بايد به اطرافيان خود آگاهی دهيم که دچار اين بالی . مواد مخدر هم برای مصرف توليد می شود. مصرف است

د سرمايه داران برای اينکه توان مقابله با معضل بيکاری را ندارند و نظام هايشان در اين مور. خانمان سوز نشوند

ن جوانان با قيمتی نا چيز پخش می کند تا جوانان را به اين بالی کيش و مات شده است، به فراوانی مواد مخدر را در بي

ما بايد جوانان را آگاه و آنان را برای مبارزه با مواد ... خانمان سوز دچار کند  و توان اعتراض را از آنان سلب کند و 

  .)نه مبارزه با چند نفر مواد فروش يا مصرف کننده . ( مخدر سازماندهی و متشکل کنيم 

جامعه بيشتر مورد ستم قرار ديگری ازقشرهرامروز زنان از: اضافه کرد کرد کهادامه صحبتهايش محمود صالحی در

 زنان چشم انتظار آن هستنداگر. دست به خود کشی نزندوضعيت موجودروزی نيست که زنان به اعتراض به . گرفته اند

زنان بايد خود برای رهايی . ستديگری نيخيال چيزخواب وجز. اين ستم رهايی برساندآنان را ازغيب بيايد وتا دستی از

 هند راهنمايی و متشکلما موظف هستيم تا زنان را که نصف جامعه ما را تشکيل می د. هرگونه نابرابری اقدام کننداز

های خود بپردازند، می ای مسائل حاشيه ای به تشکيل تشکلزنان بجاگر .ابله کنندسرکوب های عريان مقبرابردرکنيم تا

تا زنان را نه . نی بيشتر به فعاليت افتاده اندهرزمافيمنيست ها در ايران ازامروز. صف مشکالت خود را حل کنندتوانند ن

. ندقالب مرد ستيزی سازماندهی کنان را دربرعليه نظام سرمايه داری، بلکه برعليه مردان بشورانند و مبارزه اصلی زن

 اين وزنان بايد استقالل اقتصادی داشته باشند . طبقه کارگر بدون مزد هستند، زنان جزی ازبندی داريممرزما با اين تفکر

خصوص ال.  توانای هرگونه فعاليتی را دارندمن يقين دارم که زنان. نخواهد آمداستقالل اقتصادی بدون مبارزه به دست 

رسش و پاسخ اين پ زنان درمخصوصاوپاسخ شروع شد که کليه حاضران ادامه پرسش ودر .تشکيل تشکلهای خود ساخته

  .دمراسم، گلگشت آزادی افشين شمس به پايان رسي درينحاضرازطرف يکی با قرائت قطعنامه از .نقش فعالی ايفا کردند

  

")قه غربمنط( ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگرهکميت"  

٨٧  مهر ١٢        

http://www.komitteyehamahangi.com 
 komite.hamahangi@gmail.com    


