
  

  انجمن پزوهشگران ايران
  

وهشگران ايران ، نهادی است علمی و پژوهشی که ژانجمن پ
فارغ از هرگونه برخوردهاي فكري و عقيدتي به فعاليتهای 

انجمن مجموعه ايست از متخصصين ، . خود مي پردازد
متفکرين و پژوهشگران ايراني که در تالش است با شناخت و 

 برنامه ريزي براي بررسي مسائل و مشکالت کشور، به
مجموعه تالش ها و برنامه . امروز و فرداي ايران بپردازد

ريزيهاي ما در بخش هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
   .و فرهنگي مورد کارشناسي و تجزيه و تحليل واقع مي شوند

 
 در پاريس تشکيل ١٩٩٢انجمن پژوهشگران ايران در ژوئن 

 فرانسه و بصورت غير  ١٩١٠و بر اساس قانون ژوئيه  
ديگر اين  دفاتر. انتفاعی در اين کشور به ثبت رسيده است

، انگلستان )واشنگتن(انجمن سپس در کشورهای آمريکا 
 .ايجاد گشته است) زوريخ(، سويس )برلين(، آلمان )لندن(

انجمن پژوهشگران ايران از همه هموطنان، با هر فكر و 
هاي انجمن  تن به فعاليتخواهد آه با پيوس عقيده و مذهب، مي

  .هاي ملي همت آنند در غناي فرهنگي و همبستگي
  

انجمن پژوهشگران ايران در راستاي اهداف خود در زمينه 
 خود آيي  چهل و دومين گردهممطالعات بنيادين مسائل ايران،

 "تحوالت و نقش جنبش کارگری در ايران"   به آنفرانس را
ن ايران، در اين انجمن پژوهشگرا. اختصاص داده است

هاي انجام شده تالش خود  آنفرانس نيز بمانند تمامي آنفرانس
هائي در زمينه فوق قرار  را بر پايه شناخت و ارائه راه حل

  .داده است
  

 در "تحوالت و نقش جنبش کارگری در ايران"آنفرانس 
راستاي شناخت مسائل و مشگالت کارگری در ايران، خاصه 

با  مشگالت بسيار گسترده تری در دوران اخير است که 
انجمن پژوهشگران ايران اعتقاد راسخ . مواجه گرديده است

دارد که بررسي، تحليل و ارائه اظهار نظرها و پيشنهادات 
منسجم خواهد توانست گامهای سازنده ای را در جهت امروز 

  .و فردای مسائل کارگری در ايران بردارد

  

  برنامه کنفرانس
  

 ٠١/۶/٢٠٠۶رابر با   ب٢٠/٣/١٣٨۵شنبه 
  افتتاحيه
  آشنائی با انجمن پژوهشگران ايران   ١٠٫٣٠
   حسين الجوردی– افتتاحيه   ١١٫٠٠

  
  اولنشست 

     محمد شمس   ١١٫١۵
 ضرورت و مباني تشکل مبارزات     
   طبقاتي فراگير کارگری–مطالباتي     
     فرخنده آشنا   ١١٫۴۵
نهادينه  موانع تشکل يابي کارگران    
  نشدن اين تشکل ها در ايران    

  
  تنفس   ١٣٫١۵

  
   دومنشست

  محمود قزويني   ١۴٫٠٠
  اوضاع سياسی ايران و مبارزه     
نقش . سياسی و اقتصادی طبقه کارگر    
جنبش کارگری در تحوالت سياسی و     
 اجتماعی ايران    
  سياوش دانشور   ١۴٫٣٠
 تحوالت سياسى ايران و جايگاه     
  محورى جنبش کارگرى    

  سوم نشست
  بحث آزاد   ١۵٫٠٠

  
  

  
  

 ١١/۶/٢٠٠۶ برابر با ١٢/٣/١٣٨۵يکشنبه 
  
  چهارم نشست

  سوسن بهار   ١١٫٠٠
 کوچک، اسپارتاکوس های کارگران    
   معاصر    
  مظفر فالحي   ١١٫٣٠
جنبش کارگری کردستان از دهه     
   تا به امروز١٣٦٠    

  
  تنفس   ١٣٫٠٠

  
  پنجمنشست 

  بهرام رحماني   ١٤٫٠٠
 جايگاه اول ماه مه، روز جهانی     
  کارگر در ايران    
  ياسمين ميظر   ١۴٫٣٠
صنعت خودروسازی در ايران و     
  مبارزات کارگران اين بخش    

  ششمنشست 
 بحث آزاد   ١۵٫٠٠

   

با ارزش و احترام برای مبارزات اين کنفرانس 
يران خاصه کارگران شرکت واحد تمامي کارگران ا

 رهايي از قيد و بنداتوبوسراني و تالش برای 
 ايرانانلو و ديگر کارگران مبارز نصور اوصم

  .تشکيل مي شود

  ايرانتحوالت و نقش جنبش کارگری در



 
 

 از همکاري و کمک کليهنجمن پژوهشگران ايرانا
 راديو استکهلم،–  سازمان آ ب اف،هموطنان خود خاصه 

که امکان پخش مستقيم  pamtv.us و  اير-آن-ايران
اين کنفرانس را از طريق اينترنت برای ما فراهم کرده اند

  .صميمانه سپاسگزاري می نمايد
 در بهبود گراميهمكاري و همياري شما هموطنان

انجمن پژوهشگران ايران بسيار ارزشمند هاي فعاليت
 .خواهد بود

Central Office and Contact: 
london@aciiran.com  
www.aciiran.com 

 
ACI - PO Box 7630 London NW6 3ZB, England. 

Tel 44 20 7328 8415 Fax 44 20 7328 1484 
Registered Offices: 

Paris-France, London-England, Berlin-Germany, 
Zurich-Switzerland, Washington D.C.-USA 

Association des Chercheurs Iraniens - ACI

  هاي آينده نسآنفرا

١٣٨۵ خرداد ٢١ و ٢٠
٢٠٠۶ ژوئن ١١ و ١٠

 

  سوم طبقه –ب اف مرکزی آ 

ABF ,Sveav. 41, Tr 3   
Beskops Salen

Stockholm, Sweden

+46 8 687 03 84 :  تلفن اطالعات
  

 )با همکاری آ ب اف استکهلم(

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  انجمن پژوهشگران ايران آالمي با ياران و پشتيبانان

  
، بدون پشتيباني گذرد  سال از عمر انجمن ما ميچهارده 

ميهنان آزاده از سراسر ايران و  معنوي و مادي شما هم
از آنجايي . هاي ما امكان ادامه نداشته است جهان، فعاليت

  : آه
  

  .هدف ما تالش در جهت ساختن آينده ايران است )١
  .اين تالش بايد بدون هيچ گونه وابستگي باشد )٢
آن هاي  مردم ايران تنها آساني هستند آه بايد هزينه )٣

جانبه بر آن را داشته  را بپردازند و حق نظارت همه
  . باشند

  
انجمن پژوهشگران ايران از يكايك شما هموطنانش تقاضا 

هاي  دارد در حد امكان خود از ما پشتيباني آنيد و در هزينه
هاي ما بدون  امكان ادامه فعاليت. انجمن ما را ياري دهيد

  .پذير نخواهد بود اين همياري انجام
  

  نجمن پژوهشگران ايرانا
 

  
 

  خصات خود از برنامه هایبا تکميل مش
  :انجمن پژوهشگران ايران آگاه خواهيد شد

 
Name:…………………………………………….. 
Address:..................................................................
..................................................................................
..................................................................................  
Zipcode ………………...……………………….......... 
Tel:………………………..... Fax:………………….... 

Email:……………………….......……………………... 

  امروز و فردای ايران

 تحوالت و نقش جنبش
  کارگری در ايران

  اقوام ايراني
بررسي خواست ها و جايگاه تاريخي و   الف

وام ايراني در امروز و فردای معاصر اق  
 ايران  

 فرهنگ و هنر اقوام ايرانيجشنواره   ب
 

  زن سال –کنفرانس زنان 
 

ظامی و نقش ارتش در آينده استراتژی ن
 واشنگتن، آمريکا  -ايران 


