
 

 گزارش برگزاری مجمع عمومی شانزدهم صندوق همبستگی 

 

برگزار  2022اکتبر   30کانادا« در تاریخ    –مجمع عمومی شانزدهم »صندوق همبستگی با کارگران ایران  

با طرح اینکه »اکنون اما    امناءاز طرف هیات    2022  اکتبر  15شد. فراخوان برگزاری مجمع در تاریخ  

بیش از یکسال است که ادامه کاری صندوق با موانع جدی مواجه گشته که نیازمند بررسی های دقیق و 

سی و تصویب  ردستور جلسه مجمع به دو مورد بر  به اطالع اعضا رسید.  .تصمیم گیری های مهم می باشد«

و شانزدهم، و نیز بحث و تبادل نظر پیرامون  گزارش مالی صندوق در فاصله بین دو مجمع عمومی پانزده 

»موانع موجود و تصمیم گیری در باره ادامه کاری صندوق« اختصاص داشت. با انتخاب هیات رئیسه مجمع  

     شد.  ب یقرار گرفت و به اتفاق آرا تصو  یصندوق مورد بررس  یگزارش مالابتدا    .کار خود را آغاز نمود 

مبسوط مورد  بطور    آنراو    مجمع به بخش دوم دستور جلسه پرداخت استماع گزارش هیات امناء،    سپس با

مبنی بر پایان بخشیدن به کار صندوق همبستگی    بحث و تبادل نظر جمعی قرار داد که حاصل آن قرار زیر

 :  بتصویب مجمع عمومی شانزدهم رسید به اتفاق آرا  بود که

، پس از استماع    ۲۰۲۲اکتبر    ۳۰کانادا در تاريخ    - مجمع عمومی صندوق همبستگی با کارگران ايران  »

های مسئوالنه، پیگیر و  گزارش هیئت امنا و مباحث صورت گرفته در اين مجمع، ضمن قدردانی از فعالیت 

حظات مختلف سال،  با توجه به مجموعه گوناگونی از شرايط و مال  ۱۰ثمربخش صندوق در مدت بیش از  

 .طرح شده در جلسه، به کار صندوق پايان می دهد«



بسته شد و سپس به مجمع ارایه   2022اکتبر    22در گزارش مالی مصوب مجمع که به تاریخ    که  همانطور

مالحظه می شود موجودی صندوق صفر دالر است و از آن تاریخ هیچگونه حق عضویت و یا کمک گشت 

 مالی دریافت نشده و طبعا از این پس نیز نمی شود. 

با طی نمودن دوره ای طوالنی از فعالیت      کانادا«  –به این ترتیب »صندوق همبستگی با کارگران ایران  

ر امر همیاری مالی، تجربه ای غنی را در اختیار جنبش مستقل  پرشور و متعهدانه و مسئوالنه و شفاف د 

در همه این سالها عزیزان زیادی صندوق همبستگی را مورد حمایت و همدلی    ایران قرار می دهد.  یکارگر

و همیاری و فعالیت های داوطلبانه خود قرار دادند که بدون آنها دستاوردهای صندوق که  در گزارشات  

بود. ما از همه این عزیزان عمیقا سپاسگزاریم  می  ه مجمع عموی آن منعکس است ممکن نشانزد   یفعالیت ها

صندوق تاکنون اعضایی از صندوق  در عمومی از اولین مجمع  و قدردان محبت های بی دریغ آنان هستیم.

و یا  بازرس صندوق فعالیت کردند و همراه بودند و از همه این    ءمقاطع مختلف به عنوان عضو هیات امنا

الزم به ذکر است که بیش از چهل  .  می باشیمسپاسگزاریم و قدردان تالش ها و فعالیت ها آنان  نیز  عزیزان  

همبستگی   صندوق  درآمدهای  از  جنبش  درصد  با  همبستگی  های  شب  فاندریزینگ   های  برنامه  حاصل 

های سال نو بود که با حضور طیف وسیعی از عالقمندان و حامیان جنبش کارگری کارگری ایران و جشن  

برگزار می شد. حمایت همه این عزیزان از برنامه های فاندریزینگ صندوق را که با حضور داوطلبانه 

همچنین در این    پاس داشته و تقدیر می کنیم.  شان و یا اهدای کمک های مالی موفقیت آن را ممکن ساختند 

لها طیفی از سایت های اینترنتی چپ و کارگری با انتشار منظم گزارشات صندوق فعالیت های آنرا مورد  سا

بویژه از سایت کارگری افق روشن که    حمایت قرار داده و تقویت نمودند و از آنها صمیمانه تشکر می کنیم.

امل آرشیوی در دسترس  همه اسناد و اطالعیه ها و گزارشات فعالیت های صندوق را در یک مجموعه ک

قرار داشته  عموم  قرار داده تشکر می کنیم و امیدواریم که این مجموعه بطور جداگانه همیشه در دسترس  

 باشد.



همیاری    توقفکانادا« به معنای    –با کارگران ایران    صندوق همبستگی»مبرهن است که پایان کار  د ر پایان  

ادامه    فعالین صندوق با جنبش مستقل کارگری ایران نیست و این همیاری به طرق دیگر و در اشکالی دیگر  

 خواهد داشت.

 2022نوامبر  4

 کانادا  – رانيبا کارگران ا یصندوق همبستگ

 یصندوق همبستگ یگزارش مال

 (  ۲۰۲۲اکتبر   ۲۲تا   ۲۰۲۱مه  ۳۱از  )

 

  دالر ۳۵۰۱ -------- ۲۰۲۱مه   ۳۰صندوق تا   یموجود 

  دالر ۳۸۴۰  ------------ شده  افت یدر یها  ت یعضو حق

  دالر ۱۰۱۰ -------------شده   افت یدر یمال  یها کمک

  دالر ۸۳۵۱  ------------------------کل درآمدها   جمع

 دالر ۸۳۵۱  ------------------------ها به داخل ارسال

  

 دالر صفر   0  -- ۲۲۰۲اکتبر  ۲۲صندوق در   یموجود

  

 :حاتیتوض

دالر،    ۵۰  -۲دالر،     ۳۰۰  -۱شده است:    افت یدر  ب یترت   نیبد   یکمک مالدالر    ۱۰۱۰  مبلغ  کمک های مالی:

 دالر  ۷۰ -۷دالر،   ۳۵۰ -۶دالر،   ۹۰ -۵دالر،   ۱۰۰ - ۴دالر،   ۵۰ -۳



  

 :ارسال شده است  ریمورد به شرح ز ۲۲در  تومان  ۱۴۶،۲۷۹،۰۰۰دالر معادل  ۸۳۵۱مبلغ  ها: یارسال

 ۴۶۵  مورد   کیدالر،  آگوست    ۴۸۵دالر و    ۵۱۸  مورد دو    یدالر،  جوال   ۱۱۹  مورد   کی  ۲۰۲۱  جون 

  ه ی دالر،  ژانو  ۴۴۳  مورد   کیدالر،  نوامبر    ۴۵۷  مورد   کیدالر،  اکتبر    ۶۸۶  مورد   کیدالر،  سپتامبر  

 بترتیب   مورد دالر،  جون پنج    ۴۶۸مورد    کی  لیدالر،  اپر  ۴۸۸دالر و    ۶۷۶دالر،     ۲۲۵  مورد سه    ۲۰۲۲

دالر،  و   ۲۷۰شامل    مورد شش  جمعا  دالر،  اکتبر    ۱۱۹دالر و    ۲۳۰دالر،     ۱۱۹دالر،     ۲۳۸دالر،     ۱۱۹

  .دالر ۴۴۵هرکدام  مورد پنج نیز 

 

 صندوق از ابتدا تا کنون یگزارش مال

 (  ۲۰۲۲اکتبر   ۲۲تا   ۲۰۱۲  یجوال ۷ )از

 

  دالر  ۴۹،۲۱۴  -----------شده   افت یدر یها  ت یعضو حق

  دالر ۴۱،۳۱۲ ----------نگیز یفاندر یبرنامه ها  دات یعا

  دالر ۱۲،۱۵۸ -------------شده افت یدر یمال  یها کمک

  دالر ۱۰۲،۶۸۴  ----------------------جمع کل درآمدها   

  تومان ۶۳۴،۶۷۶،۰۰۰ یبي دالر معادل تقر ۱۰۲،۶۴۸ ---------------------کل ارسال ها جمع

 

 صفر دالر  0  --- ۲۰۲۲اکتبر  ۲۲صندوق در   یموجود

 

 کانادا  –صندوق همبستگی با کارگران ايران 


