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  گزارش تحليلی دومين جلسه مجمع عمومی کميته هماهنگی منطقه غرب
 

١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه سه                                                          )غربمنطقه (  برای کمکهماهنگی کميته     
 

که همانطور. شداکثريت اعضا برگزارشهربوکان و باحضورعمومی کميته هماهنگی مطقه غرب دردومين جلسه مجمع 

راه آزادی شد که درسانی آغازرعايت يک دقيقه سکوت به پاسداشت ياد تمام کيه مربوط به آن آمده است جلسه بااطالعدر

نحوه ی عملکرد کميته توسط ادامه گزارش ودرهيئت رئيسه با رای اعضا انتخاب وسپس . جان باختندطبقه ی کارگر

طول ته، واشکافی مشکالت و فضای آن دراين گزارش شامل وضعيت کمي. اعضا هيئت اجرايی پيشين ارائه شديکی از

گرايشاتی که کميته با آن دست به ه جانبه به بررسی بحران، مسائل وهماديکال، انتقادی واين مدت بود که با ديدی ر

احکام صادره برای فعالين کارگری موضوعی بود که با مشارکت حاضرين بازداشت و صدور .گريبان بوده پرداخت

عاليتهای اين کميته که می رود فشار سيستم سرمايه داری برای محدود کردن فسه ريشه يابی شده و آنرا ناشی ازدرجل

جايگاه تعيين کننده تری را در جامعه ايفا کند دانستند که در نهايت حاضرين حمايت همه جانبه سريع و بی قيد و شرط از 

فعالين کارگری و ساير فعالين عرصه های ديگر را همچون گذشته يکی از وظايف مهم کميته هماهنگی برشمردند و بر 

ارهای عملی برای حمايت ازافشين شمس، سوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، عبداله خانی و سيد غالب لزوم اجرای راهک

همچنين ارتباط کميته با ساير جنبشهای اعتراضی از جمله جنبش دانشجويی، زنان،  .حسينی به تبادل نظر پرداختند

عميقتر با تمام حرکات اعتراضی تاکيد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی و ارتباط گيری ..... معلمين و

کارنامه ی . فعاليتهای کميته در راستای کمک به ايجاد تشکالت مستقل کارگری يکی از بحثهای زمان بر جلسه بود. شد

کميته در اين راستا به نقد گذارده شد و پتانسيلهای موجود برای ايجاد تشکالت کارگری مورد ارزيابی قرار 

رش مالی کميته هماهنگی توسط مسئول آن اعالم و امورات مالی به شکلی شفاف و مکتوب ارائه ادامه گزادر.گرفت

  .تهيه بيالن و ثبت کامل سيستم مالی از پيشنهادات ارائه شده در جلسه بود. گرديد

وره از اين داست که درالزم به ذکر.  برای هيئت اجرايی جديد صورت گرفتپايان گزارشات برگزاری انتخاباتپس از

 نفر عضو ۵تعيين رفيقانه بافضايی کامالکه دربول مسئوليت مثال زدنی بودانتخابات هيئت اجرائی تعداد داوطلبان برای ق

  .پايان يافت ناظر٣نظربه عنوان بازرس علی البدل، زير نفر١به عنوان بازرس اصلی ونفر١علی البدل عضورنف٢اصلی 

مسائل مطروحه ی قبلی که در گزارش آمده است با جزئيات بيشتری . حث آزاد برگزار شدپس از پايان رائی گيری ب

جايگاه کميته هماهنگی و فعالين آن که چگونه می توانند به سازماندهی کارگران برای . مورد سنجش قرار گرفت

 چند نفر از فعالينی که تشکليابی و خودباوری افزونتر منجر شود از محوريت بيشتری برخوردار بود که با توضيحات

همين مسئله موجب انتقال تجربيات فعالين کارگری در . در اين راستا مجربتر بودند مسائل شکل بازتری به خود پيدا کرد

مکانهای مختلف شد که اهميت بسزائی برای پيشرفت طبقه ی کارگر خواهد داشت اميد ميرود اين شکل از انتقال 

  .رندبادی شود تا کارگران بتوانند به شکل هوشيارانه تری از توانمدينهای خود بهره بتجربيات در کميته هماهنگی نه

 ١٣٨٧ شهريور ١٩ -)منطقه غرب( کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 


