
٢٠٠٧فوريه ١٨ دعوت به نشست عمومی  
 

 تشکلهای فرهنگی و - سازمانها-فعالين احزابمدافعين کارگران و زحمتکشان، نهای آزاده، اانس
)سوئد( گوتنبرگ –اجتماعی و رسانه های گروهی فارسی زبان   

، بعد از ) سوئد( گوتنبرگ – ايران فع مبارزات طبقاتی کارگران اسی و اجتماعی مدا فعالين  سيما جمعی از
 پايدار در ی تشکل ايجاد پايه ريزی و جهت، آن شديم تا با تدارک نشست عمومی برمشاورت و رايزنی های مداوم،

می، شما را به  و محکوميت جنايات ضد کارگری رژيم جمهوری اسال سراسرايراندفاع از مبارزات کارگران
.  نماييم دعوت  ٢٠٠٧ فوريه ١٨يکشنبه نشست عمومی   

که تا به امروز را   ايران ، شما از گرايشات مختلف درون جنبش کارگریجمع پايدار ت ر آنيم که برای تشکيلما ب
نسبت به جنايات و سرکوب رژيم هيچگونه توهمی نداشته و حکومت گران اسالمی ايران را عامل اصلی فقر، 

گی و شکنجه و ترور و اعدام ومسبب آواره سترش اعتياد، اخراج  و بيکاری کارگران، دستگيری، زندان تباهی، گ
  .  مخاطب قرارداده و به نشست فرا خوانيم، ته دانسفساد جامعه ايرانو

مابا اعتقاد به سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی ايران ودفاع از مبارزات ضد سرمايه داری کارگران ايران در محل 
و با حفظ اختالفات وبدور از فضای تفرقه که بيش از همه  اشتراکات کار ومحيط زيست بر آنيم تا با در نظر گرفتن

روز ز ظهر  بعد ا نشستشکلی فعال دربر پايه هر فرد يک رای می توانيم به ود می برند، عوامل رژيم از آن س
  . حضور بهم رسانيم ظهر بعد از٣ ساعت ٢٠٠٧ ژانويه ١٨يکشنبه 
برای ياری ، جهت به تصويب رساندن آن ، سند پيشنهادی ارائه شدهبر پايه بر آنيم تا با ياری شما،  مجمع، ما در اين

 یايران و تقويت همبستگی بين المللی با اين مبارزات به ايجاد تشکل کارگران  طبقاتی مبارزاتتحکيم رسانی به 
.  ورزيم پايدار اهتمام  

و همچنين از پيش  اين دعوت عام ما ، جهت بحث و تبادل نظر همگانی، به ضميمه سند پشنهادی : ياد آور می گرديم
اين سند مبنای بحث مجمع .  اختيار شما شرکت کننده گان گذاشته می شود  در٢٠٠٧فوريه١٨مجمع عمومی در

بر پايه رای  با دريافت نظرات و پيشنهادات و حک و اصالح آن و با تصويب رساندن سندعمومی بوده و بر آن پايه 
. پايه دار اقدام می ورزيم یشکلجمعی و اکثريت مجمع ، به ايجاد ت  
. ايران و ضد کارگری جمهوری اسالمیی راا برای درهم شکستن رژيم سرمايه دهر چه گسترده تر باد صفوف م  

 
  بعد از ظهر٣  ساعت ٢٠٠٧ فوريه ١٨يکشنبه : زمان 

١٠شماره   سالن ٣ميدان يرن توريت، فولکت هوس طبقه : مکان   

  )سوئد( گوتنبرگ –سند پيشنهادی جمعی از تدوين کننده گان       

 ٢٠٠٧ ژانويه ٢۵
 سند پيشنهادی برای تدارک فراخوان عمومی در گوتنبرگ

:رفقای عزيز  
دو سال و اند يست که جمعی از فعالين و مدافعين جنبش کارگری ،اعم ازرفقای منفرد وفعاالن سازمانی  درشهر 

ای  پشتيبانی وتحکيم مبارزه طبقاتی ، بسط وگسترش جنبش برای تدارک حرکتی مداوم ودر راست) سوئد(گوتنبرگ 
.کارگری برعليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران گرد هم آمده اند  

سند پيشنهادی زير، حاصل توان وظرفيت ا ثباتی  تمامی عزيزانی است که با حضور مداوم خويش در اين سلسله 
ما از همين فرصت بهره می . ما ياری رسانده و آنرا به پيش برده اندبحث ها و برای غنا بخشيدن اين مباحث، به 

.گيريم و از تالش مسئوالنه فعاالن آن سلسله بحث ها  قدردانی می نماييم  
اما ما تنی چند ازآن جمع، با بهره گرفتن از مباحث و تجارب به جا . اين کوشش هرچند به داليلی به  فرجام نرسيد 

 سند حاضر را، بعنوان محورهای اساسی ، مشترک وپيشنهادی خويش بعنوان پايه بحث مانده ار آن بحث ها ،
 تا به ياری يکديگر، در تداوم پاسخگويی به مبارزات. تدارکاتی وبرای استمرار حرکت  جمع بست نموده ايم

ن ، قدم های کارگران وزحمتکشان ايران ومبارزه بر عليه نظام ضد کارگری وسرمايه داری جمهوری اسالمی ايرا
.مشترکمان رااستوارانه در دور جديد مباحث برداريم  

بعنوان مبانی پيشنهادی بحث های مشترک مان، می تواند زمينه وبسترمناسب -در دوره جديد نيز –سند حاضر    



از دل يک  رابه کوشش  و همت يکايک شما عزيزان مداوم ودائمی، يک نهاد پايداربنيان بر پايی     
. پی ريزی نمايد٢٠٠٧ فوريه ١٨، در نشست )سوئد( مومی در شهر گوتنبرگ فراخوان ع   

سند حاضر بعنوان مبانی بحث مشترک پيشنهادی ما تدوين و جهت نظر خواهی و : بار ديگر ياد آور می گرديم  
.دريافت نظرات پيشنهادی شما عزيزان برای ارائه در مجمع عمومی بزرگ و علنی گوتنبرگ ارسال می گردد   

پيشاپيش همکاری همه شما عزيزان را به پيگيری و استمرار اين حرکت بر پايه تقويت اشتراکات وچشم نپوشيدن  
.از اختالفات به همفکری و مشارکت فعال دعوت می نماييم  

باشد که در تدارک مجمع عمومی گوتنبرگ  با ا قدامی  مشترک سهم خود را در ارتقای مبارزات جاری کارگران 
به انجام رسانيم و به ما تدوين کننده گان اين سند پيشنهادی ، در تدقيق اين فراخوان و مشارکت در مجمع ، ايران 

.ياری رسانيد  
:اهداف و اصول وساختار مشترک پيشنهادی  ما   

 تشکل ما دفاع و حمايت از جنبش کارگری ايران و جهان، و انعکاس مبارزات کارگران ايران درسطوح وسيعتر -١
.برای رهايی از يوغ سرمايه را ازاهداف مشترک خود اعالم می دارد   

 نقطه عزيمت ما در مبارزات روزمره، دفاع از خواستها و مطالبات اقتصادی ، سياسی، فرهنگی و اجتماعی -٢
را به اين اما خود . ايران  است...کارگران و جنبش های مستقل آزاديخواهانه زنان ، دانشجويان، اقليت های ملی و 

خواستهای ملموس و واقعی محدود نکرده ، چرا که اهداف ما فراتر از چارچوب سرمايه داری و در اساس لغو 
 مالکيت خصوصی والغای نظام کار مزدی  می باشد

 يکی ازمبانی اساسی مورد پذيرش ما سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران و رسيدن به -٣
مبارزه با سيستم سرمايه داری ، بوسيله انقالب طبقه کارگر و استقرار قدرت سياسی و دموکراسی  .سوسياليسم است 

 پرولتری که آزادی های بی قيد شرط سياسی ،  يکی از پيش شرطهای آ ن است ، تعريف می گردد
 ما درمبارزه و ستيز با سيستم سرمايه داری و دفاع از تشکلهای مستقل کارگری باتمامی نيروها وگرايشاتی که -۴

چوب سرمايه داری و سياستهای اقتصاد نئوليبرا در جهت تحکيم و تثبيت سرمايه که سازش طبقاتی را در چار
.نند ، مرزبندی دقيق و روشن داريمليستی، گام بر می دارند و آن سياستها را تبليغ و ترويج می ک   

با توجه به اوضاع کنونی جهان  بويژه  منطقه خاورميانه و ايران ، بايد از يکسو با بينشی راديکال و همه جانبه  -۵
را که " دموکراسی امپرياليستی " های امپرياليستی به ويژه امپرياليسم امريکا در پوشش دفاع ازتحميل جنگ کشور

جهت اهداف هژمونی طلبانه شان  برای کسب ارزش اضافی  در واقع، تقسيم بازارهای جهانی و سلطه کشورها در
های اجتماعی ضد جنگ ، ضد از سوی ديگر با پيوند جنبش.  و سود بيشتر مبادرت می ورزند را افشاء نماييم 

به جنبش کارگری ضد سرمايه داری . . . سرمايه ، زنان، اقليت های ملی،  جنبش مستقل دانشجويان و جوانان و
تغيير و تحول انقالبی به نفع سوسياليسم و انترناسيوناليسم کارگری و افشاء نظام جمهوری اسالمی   جهانی برای

. پيش بريمايران مبارزه همه جانبه تری را به  
تشکلی  دائمی وجنبشی با اتکاء به . است ) بر مبنای هر فرد يک رای( تشکل ما فراگروهی و فراسازمانی  -۶

نيروی خود و فعالين عملی اعضاء آن ، بعنوان شرکت کنندگانی آگاه و دخالت گرانی واقعی با شور ومشورت برپايه 
.و محل زيست فراهم می آيد ر محيط کارخرد جمعی به شيوه ای کامال دمکراتيک و مستقيم د   

ما به سانتراليسم دمکراتيک . تشکل ما با تکيه به اعضاء ،همراه با مسئوليت فردی و رهبری جمعی معنی می يابد  
واقعی با عدم پذيرش نظم سلسله مراتبی و فرماندهی از باال که به طبقه کارگر و فعالين عملی آن بعنوان وسيله ای 

.مبه هد ف می نگرد، باوری نداشته و نداريبرای رسيدن   
پذيرش نظری و فکری گرايشات گوناگون راديکال درون جنبش کارگری و به رسميت شناختن اين اختالفات  -٧

همراه با مبارزه ايدئولوژيک با مباحث استداللی ، اقناعی واثبات صحت و سقم نظرات در پراتيک اجتماعی،از پايه 
.های حرکت مشترک ماست   

بيگمان اين کارپايه با تدارک فراخوان عمومی واز دل مباحث استداللی و تبادل نظر جمعی باانتخاب شورای  -٨
.اجرائی يا هيئت هماهنگ کننده با کنترل و نظارت همه شرکت کننده گان در مجمع عمومی ، متحقق می گردد   

روزمره در بطن جامعه، چارچوب های مورد پذيرش شورای منتخب مجمع عمومی آينده،  ميتواندهمراه با پراتيک 
جمع را بر پايه اصول و اهداف  فوق و با تدقيق شرح وظايف، تعيين نام تشکل و تدوين آيين نامه داخلی وساير 

دامات عملی همه جانبه ترخود در شهر امور، در جهت ثبت يک تشکل در مجمع عمومی تصويب نمايد تا به اق
.م ورزداهتما) سوئد(گوتنبرگ   

)سوئد(گوتنبرگ  –جمعی از تدوين کننده گان سند پيشنهادی   
٢٠٠٧ژانويه  ٢۵  


