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  آنئ ومانهائ همسساز و گروهها  کاروان وبرنامه در فعالين عزيز ودوستان 

  
 وپرتال در دسامبر سراسرئ کاروان که از چهاردهم لغايت هيجدهمگردهمايئ به  را بدينوسيله شما

 گرديد  مقرر2005نتايج جلسه سراسرئ کاروان دراوائل سال  از .دعوت مئ کنيم, مئ شود برگزار
تاکنونئ  جلسات در لذا. شرکت داشته باشند ازمانهائ همسوس و که ازجلسه سراسرئ بعدئ گروهها

همکارئ و آمادگئ برائ   ازآنهامعدودئ ,گردهمايئبرائ مسائل کاروان و رانتبادل آ بحث و
  .حضوردرگردهمايئ رااعالم داشته اند

  از  اهداف گردهمايئ عبارتند
  .اهداف عملئ آن لحاظ تئوريک و تقويت تشکل کاروان از 
  .خودسازماندهئ گروههائ کاروان ازپايئن بباال پيشبرد 

  .سازماندهئ تشکيالت کاروان و ساختار بهبود 
  .گروههائ کاروان و تعميق درک سياسئ اعضا 
ه در ک سازمانهايئ مبارزات سازمانهائ کشورهائ مبارزات کاروان با پيوند 

  .دارند هائ کاروان قرارگروه و اعضا ارتباط با
  
  گردهمايئ قابل طرح در دآمادگئ برائ موار ايجاد  وبرنامه ريزئ و تنظيم پيشنهاد

  .شرايط سياسئ داخلئ وبين المللئ تحليل اوضاع و 
  .تحليل کارهائ انجام شده وتجربه هائ تاکنون بدست آمده تجزيه و 
  .تکميل برنامه هائ آتئ کاروان بررسئ و 
  .سراسرئ برائ سال جديد تدوين برنامه هائ مشترک و 

  
  است زير اول گردهمايئ بقرار سه روز کار دستور
  روزاول

 /دولتئ پرستئ  نژاد/وضع اقتصادئ( تحليل سياست داخلئ و خارجئ آلمان
  .)عملکردهائ امپرياليستئ بعنوان قدرت مرکزئ اروپا

  
  روزدوم

ضديت /  زندگئ در عليه تحميل شرايط ناهنجار( جربه هائ مبارزاتئحليل وتبادل تت
  .)روشهاواشکال مبارزاتئ/  ومقابله باديپورت

  روزسوم
  ).مفهوم ودرک همبستگئ بين المللئ(همبستگئ بين المللئ

  
 در ايج بررسيهاادامه يافته ونت گروههائ کار بررسئ در بحث و با و هرسه روزباسخنرانئ آغاز

  .به کل نفرات گردهمايئ ارائه ومطالب جمع بندئ مئ گردد, خاتمه روز
  .آماده و ازقبل ارائه خواهدشد, متونئ برائ مطالعه,  برخئ ازمباحث برائتوضيح اينکه
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  روزچهارم

 تنظيم وتدوين برنامه آتئ و, جمع بندئ نتايج حاصله ازبحث وبررسي هائ سه روزه
  2006 درسال کليه نيروهائ کاروان برائ اجرائ آنها توسط

  
تحليل تجربه هائ  فشارهائ دولتئ نياز به کاروهماهنگئ بيشترضرورت يافته ودرمقابله باشدت 

 قوانين اعمال فشاراجتماعئ  درمقابله  با تصويب,عملئ تاکنون بدست آمده موثرترين حربه ما 
  .واقتصادئ است

بدست آمده وموضوعات زيرضرورئ نسبت به تجربيات , درگردهمايئ  آمادگئ شرکت کنندگان الذ
  :است

  ؟مبارزات انجام شده عليه چه بوده است  
  ؟چه خواسته هائئ مطالبه شده است 
  ؟شرکت واستقبال نيروها چگونه بوده است 
  ؟)اعتصاب غذا/مثال تحصن(چه روشها وتاکتيک هائئ اتخاذشده است 
   اعمال شده دوام يافته است؟ مبارزه؟چه مدت 
  مواجه بوده ايم؟, باچه مشکالت ومسائلئ درمبارزات 
   است؟بوده ازمبارزات چگونه, عکس العمل و پشتيبانئ بقيه نيروهائ ديگردرتبعيد 
  چه نتايجئ؟ حاصل شده است ؟ 
  رهائ انجام شده ازطريق سياسئ وچه ميزان ازآنچه بخشئ ازاموروکا 
  ازمجارئ قانونئ حل شده است؟ 
  چه نتايجئ برائ سازماندهئ مبارزات آتئ حاصل شده است؟ 

  
  

  Markomannenstr. 3/  42105 Wuppertal       :محل برگزارئ گردهمائئ
   

روها آغاز وني گردهمائئ ازچهارشنبه چهاردهم دسامبرساعت شش عصربا معرفئ برنامه ها
  .ودرساعت دوبعدازظهرروز هيجدهم دسامبرخاتمه مئ يابد

  
 روز درهرچهار مشارکت و حضور, برنامه هائ تنظيم شده اهداف و هرچه کاملتر پيشبرد بمنظور

  .به کليه شرکت کنندگان توصيه مئ شود, گردهمائئ
 شماره تلفنهائ , بيشترهماهنگئ  و واعالم حضوربرائ اطالعات 

ضمنا برائ . دردسترس مئ باشد   0202-49609697/01788530701/01605060426
  .ئ استالزام, آن انداززير خواب و خواب واستراحت شبانه همراه داشتن کيسه

  
  

  با درودوسپاس
 کميته هماهنگئ


