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  خارج کشور –نهادهای همبستگی با کارگران ایران 

 
 

مهر ماه ٠١برابر ) ٧١٠٧اکتبر  ٧بیستمین مجمع عمومی وسیع نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در تاریخ شنبه 

فورت، از طریق نشست پالتاکی با حضور نمایندگانی از نهادهای استکهلم، گوتنبرگ، استرالیا، کانادا، فرانک( ٠٩٣١

این مجمع عمومی مصادف با دهمین سال تالش و . هانوفر، کلن، غرب آلمان و انجمن چراغ ویسی برگزارشد

 .موجودیت نهادهای همبستگی بود

  

و برای بزرگ داشت این رفیق، . مجمع با سرود انترناسیونال به احترام زنده یاد محمد جراحی آغاز به کار کرد

در عین حال مجمع خواهان توجه ویژه به شرایط رضا . نامگذاری شد رفیق محمد جراحیبیستمین مجمع نهادها به نام 

به عنوان اولین اقدام برای کمک به . شهابی کارگر زندانی شد و حمایت هر چه راسخ تراز او را مورد تاکید قرار داد

ار خواهد بوقت اروپا در پالتالک برگز ٠٣اکتبر یک برنامه ویژه از ساعت  ٠٩آزادی رضا شهابی در روز جمعه 

 .کرد

  

  .مجمع طبق ضوابط، سه تن از رفقا را از سه نهاد به اتفاق آراء به عنوان هئیت هماهنگ کننده دوره آتی انتخاب کرد

 

ی فعالیت   مجمع بر روی ادامه کار و انتشار بولتن اخبار کارگری، بولتن انگلیسی و نیز روز شمارها و همچنین ادامه

ماه  ١برنامه در ٤حداقل  "کمیسیون تجارب کارگری" از جمله مقرر شد که . اره نمودکمیسیون های موجود تاکید دو ب

  .آینده برگزار کند

 

 ٨: آکسیون در دستور قرار گیرد ٤در مورد فعالیتها و آکسیون های هماهنگ نهادهای همبستگی، قرار شد حداقل 

ون آباد و بزرگداشت جانفشانان دهه مارس روز جهانی زن، روز اول ماه مه، بزرگداشت کارگران جان باخته خات

بدیهی است که عالوه بر این آکسیونها، بنا به ضرورت مثالً بر . شصت، به عنوان چهار آکسیون مشخص تعیین شد

پایی آکسیون حمایتی سراسری از کارگران زندانی و یا از مبارزات و خواسته های کارگران آکسیون های دیگری نیز 

  .گیرد می تواند در دستور قرار

 

در باره همکاری با سایر نیروها با تأکید بر روی تالش در راستای اتحاد عمل ها ، مجمع پیشنهاِد رسیده مبنی بر ایجاد 

شورایی متشکل از نیروهای مدافع حقوق کارگران را به کمیسیونی واگذار کرد تا این کمیسیون در باره وجود شرایط 

رفقا، طرحی عملی تهیه نموده خواهی با سایرنظرق و بررسی کند و پس ازمادی و امکان ایجاد چنین شورایی تحقی

  .اعضاء قرار دهد تا در صورت پذیرش و تصویب نهایی به مرحله اجرا درآیداختیاردر

 

  .همچنین مقرر شد دو جمع بندی به فاصله هر شش ماه یکبار از جنبش کارگری ایران تهیه و منتشر شود

  .انترناسیونال به کار خود پایان دادمجمع عمومی با سرود 

 

طبق مصوبات، نهادها هر شش ماه یک بار مجمع عمومی برگزار می کنند، یک بار حضوری و یک بار  –)*( 

  پالتالکی
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