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هفت تپهنيشکر از اعتصابات کارگران تيگلگشت بزرگداشت و حما   

 
ی همکاریشورا   خرداد هشتاد وهفتپنجم  بيست  

                                                                                                                             
 وحمايت از اعتصاب ١٣٣٨ تحت عنوان بزرگداشت اعتصابات کوره پزخا نه ها در سال ٢٤/٣/١٣٨٧گلگشتی روز 

  . شدکارگران هفت تپه توسط شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری برگزار

انم صفرزاده اين گلگشت طی مراسمی سخنرانی های توسط نمايندگان برخی از گروها وافراد شرکت کننده از جمله خدر

وفاقادری و نماينده شورای زنان سنندج و تعدادی از شرکت کنندگان در رابطه با  آيت نيافر، ،و آقايان محمودصالحی

 و اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها به سمع و نظر شرکت مشکالت کارگران بخصوص کارگران اعتصابی هفت تپه

دن موانع و حمايت در اين سخنرانيها به ضرورت همبستگی کارگران و فعالين در جهت بر طرف کر. کنندگان رسيد

به ضرورت ايجاد صندوق اعتصاب، و کمپين حمايتی از اعتصاب کارگران اعتصابی تاکيد شد واز  های همه جانبه

در پايان سخنرانی ها با توجه به بيان مشکالت و موانع موجود در مقابل جنبش کارگری .هفت تپه اشاره گرديدکارگران 

ضمن تاکيد مجدد بر همبستگی هرچه گسترده ترو حمايت های عملی توافق شد که بيانيه مشترکی در حمايت از کارگران 

  .هفت تپه توسط گروههای شرکت کننده امضاء و صادر گردد

و پس ازصرف ناهار طبق برنامه گلگشت جلسه ای با عنوان بحث  .ادامه مراسم سرود و آواز های زيبای اجرا شددر

، صندوقهای حمايتی و کمپين حمايتی از اعثصاب داشت به پيشنهادهای صندوق اعتصابآزاد که حدود يک ساعت ادامه 

 تاکيد بر ادامه بحث ها در فرصت های بعدی   ارايه شدهکارگران هفت تپه اختصاص يافت و در پايان بحث پيشنهاد های

  .شد، بنابراين با توجه به اينکه اصل پيشنهاد ها مورد قبول گرديد اما جمع بندی مشخصی ارايه نشد بلکه بحث ها بازماند

ا توجه ب .گشت ترک کردندبرگزاری را به قصد برپايان گلگشت اعالم گرديد و شرکت کنندگان محل ازظهر بعد٤عت سا

  . به نظر خواهی از شرکت کنندگان تمامی آنها رضايت خود را از برگزاری و روند آن اعالم کردند

 

   

  شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری

٢٤/٣/١٣٨٧  

 

 


