
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
سشم نيش افیزادآ شرکت کنندگان در گلگشت یقطعنامه سراسر  

   
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                               ک کمی برای هماهنگۀتيکم

  
به اشکال و ، همراه با آن فشار و سرکوب سرمايه و استثمار طبقاتی و ، ستم طبقه کارگرموجوديت به موازات تاريخ

  .اشتدخواهد  تا آن زمان که مناسبات نابرابر و ضد انسانی سرمايه داری پابرجاست وجود وجود داشته ومختلف صور

 ، دراستثمارگر  اين طبقه هراس ناشی ازبايد  رادار ه، توسط طبقه ی سرمايسرکوب اعتراضات کارگرانبدون ترديد 

 ها و مطالبات انسانی و طبقاتی اين طبقه  خواست تحقق، که در جهت رشد و گسترش اعتراضات کارگریمقابله با 

  .ود، ارزيابی نم صورت می گيردتحت ستم و استثمار

افشين  .باشيم رگران و فعالين کارگری میو اعمال فشارهايی بر کا شاهد دستگيريهاه در چنين شرايطی است که بويژ

 است  فعاالن کارگری و عضو کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری يکی از به عنوانشمس نيز

 در محل کارش ٨٧تير ماه  ١٣  در تاريخ مايه، ها توسط عوامل سر و سرکوبها اعمال فشار اين گونهکه در راستای

 تمامًا در راستای  اين در حالی است که فعاليتهای ايشان .برد  ضعيتی نا معلوم به سر میدستگير و از آن تاريخ در و

 .  است بوده کارگریهای ايجاد تشکل، از جمله  بر حق کارگران انسانی وتحقق خواستهای

، و فعاالن کارگرین محکوم نمودن هرگونه فشار و سرکوب عليه کارگران فعالين متشکل در کميته هماهنگی ضملذا 

  : به صورت زير اعالم ميدارند  در اين خصوصخويش راهای انسانی و طبقاتی   خواست

  .فشين شمس قهفرخی بدون قيد و شرط آزاد بايد گرددا -١

 .شدگان مراسم اول ماه مه سنندج هستيمانی شالق و زندان عليه دستگيرضد انسما کارگران خواهان لغو احکام  -٢

کارگران کارگری بخصوص  فعالين  احضار کارگران و و تهديد و پايان دادن به ارعاب  رما کارگران خواستا

  .ميباشيم .... هفت تپه و

، خانه هاتيک البرز، کوره پز السهايمان از جمله کارگران هفت تپه، ای هم طبقهکارگران حمايت خود را ازما  -٣

  .اعالم ميداريم  ...و های کردستان  نساجی

 . به شدت محکوم می نماييم ا رو فعاالن کارگری کارگران   عليهزی همت و پرونده ساهر گونه تما کارگران  -۴

  

  
  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت

٨٧  مهر ١٢  
http://www.komitteyehamahangi.com/  

komite.hamahangi@gmail.com 


