
 
 

 گزارش خبری
 

)سوئد(  درگوتنبرگ ٢٠٠٧فوريه١٨ دعوت به نشست عمومی   
 

 گوتنبرگ –جمعی از فعالين  سياسی و اجتماعی مدا فع مبارزات طبقاتی کارگران ايران  ٢٠٠٧ فوريه ١٨روز يکشنبه  در تاريخ 
ات کارگران سراسرايران و ايجاد تشکلی پايدار در دفاع از مبارزجهت پايه ريزی و  دعوت به نشست عمومی را)سوئد(

. ها و دعوت عام بر گزار کردند می،  با تبليغ از راديومحکوميت جنايات ضد کارگری رژيم جمهوری اسال  
نشست روز يکشنبه با استقبال نسبی گرايشات گوناگون عمدتا از فعاالن سياسی منفرد چپ ، انسانهای آزاده و فعاالن گروهها ، 

فضايی مشحون از صميميت . پايه يک فرد يک رای تشکيل گرديد  بر  - شرکت کننده فعالنوان ناظر و چه بع-سازمان ها و احزاب
  . و بحث های خالق و ضروری برای پيشبرد مباحث به فاصه بيش از سه ساعت بين حاضرين ادامه داشت

ه آزادی و محکوميت کشتار کارگران  به حاضرين و با اعالم ياد جانباختگان را  بعد ازظهر با خوشآمد گويی٣نشست در ساعت 
جهت  )مقدمحسين ( اين حرکتاوليه  از فعاالن  يکی ديگرآنگاه.  توسط يک تن ار فراخوان دهنده گان گشايش يافت خاتون آباد

جانباختگان راه آزادی و با اعالن يک دقيقه کف زدن به ياد همه نامبرده . گزارش و توضيح سير اين حرکت دعوت گرديد 
  توجه حاضرين را به اهميت ايجاد،گزارشی از چگونگی شکلگيری اين حرکتکليت با ارائه   وقرائت قطعه شعری وليسمسوسيا

 پيشنهاد نمود که جهت را خواند وف کارمحلط امروز ايران در محيط زيست ورايآنهم در شتشکل پايدار مدافع جنبش کارگری 
 و  رفيق مسعود رين از ميان حاض. انتخاب وسند را مورد بحث قرار دهيم هيئت رئيسه ای سه نفرهامروزجلسه سريعترپيشبرد 

  .. واگذار گرديد به هيئت رئيسه سه نفره   اداره جلسه و با رای حاضرين  رفقا عالم و فرخ  کانديددو تن ديگراز
 حاضرين بحث های خود رايکی و دو تن از .  اعالم داشتند شبهيئت رئيسه با توافق جمع سقف جلسه را تا ساعت شش و نيم

 برای بحث حول بند بند  ، نظر جلسه حاضرين نهايت هيئت رئيسه با رای گيری از در.برای چگونگی پيشبرد جلسه طرح کردند
 ر سر پروسه پيشبرد جلسه بمسرانجا.  پرداختند بشکل کلی با اينهمه تعدادی به بازتاب نظر خود. جلب کردرا سند ارائه شده 
 -١:  وجود داردنظر) ٢( ارائه شد و آن اينکه در نشست  دو جمعبندی زير هيئت رئيسه سعود يک تن از اعضاءتوسط  رفيق م

 ودفاع از آزادی ها تشکلی ايجاد کنيم ای دفاع از منافع عمومی کارگران وزحمتکشانبربطور کلی  و اين سند پايه را کنار بگذاريم
 بر آن شدند که  سند فراهم آمده رای گيری شد و اکثريت مجمع.  نيم  هشت بند سند را به بحث بگذاريم و آن را اصالح ک-٢ . 

موافق و  .بند اول سند قرائت گرديد . آن صحبت نمايند بند بند حول ين و مخالفينبعنوان پايه بحث به نشست ارائه شود و موافق
:جزيی به شکل زير الف صحبت کردند و با اصالح مخ  

از جنبش کارگری ايران و جهان، و انعکاس مبارزات کارگران ايران درسطوح وسيعتر  همبستگیو  حمايت  ــ تشکل ما دفاع، -١ 
مجمع رسيد اکثريت اهداف مشترک خود اعالم می دارد ؛ به  تصويب برای رهايی از يوغ سرمايه را از  

لکيت خصوصی وا لغای نظام کار مزدی بحث های وسيعی  ليت های ملی و مااقفرمول  بند دو نيز طرح گرديد و حول 
لغومالکيت خصوصی والغای نظام کارمزدی به رای گذاشته شد که با رای اکثريت به :  ابتدا جمله ی  .طرح گرديد

جلسه ی به دليل کمبود وقت و رای گيری در مورد آن به ... وتصويب رسيد ولی بحث حول کلمه ی اقليت های ملی 
  .بعدی موکول گرديد

، از ، هيئت رئيسه سه نفرهيد و با پيشنهاد يک تن از حاضريننجا به پايان رسيبا توجه به زمان توافق شده جلسه در ا 
 بعدی و صدور اطالعيه ها شدند و اين پيشنهاد نيز با توافق مور تدارک مجمع  ما) فوريه١٨( امروز جانب نشست

   .ديد اکثريت حاضرين  تصويب گر
 فوريه حضور نداشتند را مخاطب قرار داده وآنانرا به دومين ١٨بار ديگر همه ياران نازنينی که به هر دليلی در نشست يکشنبه 

. ما تنهابا مشارکت جمعی خود می توانيم اين وظيفه مشترک را به سامان برسانيم وشما.  نشست وادامه مباحثات فرا می خوانيم   
 - سازمانها-همه انسانهای آزاده، مدافعين کارگران و زحمتکشان، فعالين احزابور اين گزارش خبری، نظر که با صدآنيمما بر

 و اين حرکت جلب نمودهامه فعاليت  ادرا به) سوئد( گوتنبرگ –تشکلهای فرهنگی و اجتماعی و رسانه های گروهی فارسی زبان 
رد کارها به فراخوان بعدی وادامه کاری جهت تشکيل تشکل پايداردفاع ی تحکيم اين مباحث و چگونگی پيشبنظر يکايک شما را برا

  .از منافع کارگران ايران و جلب همبستگی بين المللی از اين مبارزات دعوت می نماييم
 

) سوئد(  گوتنبرگ –٢٠٠٧ فوريه ١٨ رئيسه نشست عمومی  با احترام هيئت  
٢٠٠٧ فوريه ٢٠  

 


