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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
ی گردهمائني اولیاني پاهياطالع  

ر درخارج از کشوراني با کارگران ای همبستگینهادها              
شترکم    هشتاد وهفتبهشتيم اردنه ستيب

            
 آلمان - درفرانکفورت ٢٠٠٨اولين گردهمائی نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور در ماه مه 

 ٣در روز شنبه اء و نمايندگان نهادهای همبستگی با کارگران ايران اين گردهمائی با شرکت تعدادی ازاعض. برگزارشد

   .به کار خود پايان بخشيد  مه  ۴ روز يکشنبهجوی مملو از تفاهم و رفاقت در  در مه آغاز شد و

 کشور قبل از هرچيز مديون برآمد نوين ١٠ گانه در بيش از ١۴گيری نهادهای  که شکلبودگردهمايی بر اين باور 

تربا جنبش کارگری و دفاع رو وظيفه خود را حمايت و همبستگی وسيعزات طبقه کارگر در ايران  بوده واز اينمبار

داری های اين جنبش در تقابل با نهادها و ابزارهای ضد کارگری رژيم سرمايهاز اهداف و مطالبات و خواسته

  .  دهدجمهوری اسالمی مانند خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار قرار می

گيری از پايين در سطح شهری و  شکل در خارج ازکشور،خصلت اصلی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران

تقالل  کشوری، همکاری گرايشات فکری گوناگون، ها و شرکت در حد توان در مبارزات جاری گيری در تصميماس

  .باشد اين واحدها میمحيط زيست و کارطبقه کارگر در 

 کارزارهای هماهنگ و سراسری اين نهادها از جمله شرکت در کارزار پيروزمند برای آزادی محمود صالحی موفقيت

و نيز لزوم ادامه فعاليت برای آزادی منصور اسانلو و تمامی فعالين جنبش کارگری و ساير جنبشهای اعتراضی 

  . کرده استش متقاعدها بيش از پي ما را به درستی اين فعاليت،اجتماعی

قطعنامه شورای " تر فعالين در ايران که اخيرا خود را درها وهمکاری نزديکگرايش به هماهنگ کردن فعاليت

 مايه خرسندی و الهام بخش ،منعکس کرده است " ١٣٨٧ها و فعالين کارگری به مناسبت اول ماه مه همکاری تشکل

  .های ما در خارج ازکشور می باشدفعاليت

  متناوبهای و همکاری درخارج از کشورت چند ساله نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايرانفعالي از جانب ديگر

شرکت کنندگان در اين .  لزوم هماهنگی مستمرتر ميان اين نهادها را ضروری کرده است،اين نهادها در جريان مبارزه

 به برگزاری جلسات مجمع عمومی منظم و اقدام داده را گسترش های خود رسيدند که فعاليتگردهمائی به اين نتيجه

  .  ماه نيزاز ديگر تصميمات مورد توافق جمعی گردهمايی بود٣تعيين يک هيئت هماهنگی چرخشی برای مدت .  نمايند 

گردهمايی يک بار ديگر لزوم تقويت همبستگی بين المللی کارگران جهان با مبارزه طبقه کارگر در ايران و جلب 

ا و سازمانهای بزرگ کارگری جهان از آن را مورد تاکيد قرار داده وبر افشای اقدامات نهادهای پشتيبانی اتحاديه ه

  .امريکايی پافشاری کرد» مرکز همبستگی « ساخته و پرداخته قدرتهای امپرياليستی همچون 

های مشابه در شهر  تا در ايجاد نهادکردگردهمايی صميمانه ازتمامی فعالين و دوستداران جنبش کارگری ايران دعوت 

 به سهم خود برای انتقال تجربه و  و گانه پيوندند١۴به مبارزات نهادهای  و کشورمحل زيست و کار خود بکوشند و
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   .نمودچنين نهادهايی آمادگی کامل خود را اعالم کمک به ايجاد اين

 و فعالين جنبش کارگری کارگر طبقه در پايان گردهمائی، شرکت کنندگان ضمن ارسال درود های گرم و بيکران به

  تحت حاکميت رژيمکه در شرايط سخت و جهنمی، موفقيت هر چه بيشتر آنان را در ايجاد تشکلهای طبقاتی کارگران 

  .کردکنند، آرزو جمهوری اسالمی مبارزه می

٢٠٠٨مه   

  
  
  
  com.yahoo@labour_kargar  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران- ١
    org   .iran.workers@ infoتورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران- ٢
   com.hotmail@1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران– ٣
            Kargar1357@hotmail.com     سوئيس  جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی- ٤
 sstiran@yahoo.fr  - فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران- ٥
 info_kargari@yahoo.de -  کلن –  کانون همبستگی با کارگران ايران- ٦
  de.yahoo@2007_kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران- ٧
 هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران- ٨
 komitehamburg@yahoo.de  -  هامبورگ –  کميته همبستگی با کارگران در ايران- ٩
 isask@comhem.se -  سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و- ١٠
 berlin_kargari@gmx.de -  برلين– گروه همبستگی با جنبش کارگری- ١١
  www.etehadbinalmelali.com - کارگران در ايران  اتحاد بين المللی در حمايت از- ١٢
 kanounhambastegi@gmail.com - سوئد( گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران- ١٣
   ankjch@yahoo.co.uk -   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- ١٤
  
  
 
  


