
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  گلگشت کارگری در حمايت از صالحی و اسالو
  

بيستم مرداد ماه هشتاد و شش                                                                        مليتانت                 وبالگ  
 

 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری، بنا به فراخوان ٨۶ مرداد ١٩امروز 

تجمعی از کارگران و دانشجويان مرتبط به جنبش فعالين کارگری،   جمعی از و... اتحاد کميته های کارگری کارگری،

  . برگزار شد" گلگشت " و فعالين سياسی و کارگری به صورت کارگری 

تند             وثر و در           . هر چند اين تجمع همه آنچيزی نبود که اغلب اين فعالين ميخواس ايی م وع فعاليت ه ا ن اس ب د در قي هرچن

ه ای                ه صورت گلگشت در منطق دن ب م آم رد ه وع گ درون جامعه، تاثير يک تجمع حتی کوچک به مراتب بيشتر از ن

الين        دو ان فع ود در مي راق موج ود افت ا وج ا و ب تگيری ه رکوب و دس وج س ود م ا وج ال؛ ب ا اينح ا ب ر دست است ام

ه طور                ران و ب دانی در اي ارگران زن کارگری، گرد هم آمدن عده ای از فعالين برای مرتبط شدن با حمايت جهانی از ک

الين     مشخص حمايت از محمود صالحی و منصور اسالو، بستری ميشود برای ک  ان فع ه نفس در مي سب يا حفظ اعتماد ب

  . جنبش کارگری

ع                                   ورد تشويق واق رده و م رای جمع ک ايی ب بش انقالبی صحبت ه ادران جان باختگان جن د از م در اين مراسم تنی چن

همچنين تنی چند از فعالين، هر کدام دقايقی در مورد وضعيت دستگير شدگان و لزوم حفظ اتحاد داخلی و جهانی                   . شدند

فعالين دانشجويی مرتبط با جنبش کارگری اطالعيه مشترک خود  . برای دفاع از فعالين کارگری مطالبی را بيان کردند        

شعر و آواز خوانی ها فضايی عاطفی در ميان جمع به وجود       . را قرائت کرده و مورد تشويق جمع حاضر قرار گرفتند         

ن ترتيب                   آورده بود و بحث هايی در مورد مسائل مورد عالقه جمع ه            ه اي ای چند نفره اين سو و آنسو انجام می شد و ب

  . اين جمع با زمينه ارتباطاتی بيشتر با يکديگر محل گلگشت را ترک کردند

ه                         ارگری برنام ر بستر دمکراسی ک الين ب چنانچه اين مراسم با سازماندهی بهتر و ايجاد زمينه همکاری بيشتر ساير فع

روز            ريزی می شد مسلمًا عده خيلی بيشت       ه نفس و امکان ب ری به اين جمع اضافه می شد که اين خود در کسب اعتماد ب

ود       دانی                  . ابتکارات بيشتر بسيار موثر می ب ارگری زن الين ک ی از فع انی و داخل در هر حال وقتی موضوع حمايت جه

رار دادن خود                        ومی، از مرکز ق ا      مطرح ميشود، بديهی است که هر گرايشی می بايست به نفع منافع عم رده ت ز ک پرهي

ود                      د ب تقبال خواه باشد  . امکان شکوفايی هر چه بيشتر استعداد ها و ابتکارات فراهم شود و اين خود موجب بيشترين اس

ا                          يده ت ارگر رس ه ک بش طبق ع پيشبرد کل جن ه نف که در آينده و با اين سمت گيری به اتحاد عمل هايی وسيعتر و پايدار ب

  .ردارد گام هايی موثر به جلو باين جنبش

  تگزارشگر ميليتان

 


