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بش کارگری ايران در خارج از  توسط تعدادی از فعالين سرشناس و دست اندرکاران جن١٩٩٩در سال " بنياد کار "

جلب توجه عمومی به اخبار، تحوالت، مسائل و مشکالت کارگری تشکيل بنياد کارهدف اصلی از. تاسيس شدکشور

ل گيری تشکل های در ميان چپ، و کمک به شک در ايران و تبديل آن به يکی از مسائل مرکزی در جامعه، از جمله

اخبار و ار ايجاد صندوق همياری مالی، نشرسطح مشخصتر هدف از تشکيل بنياد کدر. ايران بودمستقل کارگری در

کارگران ايران حمايت ازارگری، ايجاد نهاد بين المللی دراشاعه ادبيات کارگری، پژوهش کارگری، تاريخ شفاهی ک

 . نار و کنفرانس حول مسائل محوری جنبش کارگری ايران بوديو برگزاری سم

جمله امکانات ش موفق و بنا به داليل مختلف، ازاهداف خويتحقق بخشی ازدرشش سال بنياد کارگذشت بيش ازپس از

ه مسائل ، ميزان توجه ب٩٩مقايسه با سال امروز، در. اهداف خويش محروم استامکان تحقق ديگرمادی، ازانسانی و

نديکای شرکت بويژه پس از احيا س. بشدت افزايش يافته است، کارگری، نه فقط در ميان چپ بلکه در سطح اجتماعی

جامعه تبديل شده و نهادها،  حوزه های مرکزی درمسائل کارگری به يکی ازسالهای اخيرآن درواحد و فعاليت مستمر

. از کشور، اخبار و مسائل کارگری را بطور منظم منتشر ميکنندسازمانها و سايت های متعددی، در داخل و خارج 

اشکال تواند در آن می بود انجام گرفته و شکل گسترده ترنجا که محدود به اعضای بنياد کارعرصه تاريخ شفاهی تا آ

 عمدتا از کانال فعاليت اعضا و فعالين بنياد کار در عرصه جلب حمايت بين المللی از کارگران ايران. ادامه يابدديگر

ظرفيت   در کارگری عمدتا  پژوهش عرصه  . رفته است  پيش به" ايرانرکارگران دحمايت ازاتحاد بين المللی در"

بنياد کار . ادامه خواهد يافت اين فعاليت ها همچنان  نيز  بنياد کاره، به پيش رفته و بدونيا همکاری چند نفر، وفردی

يت های فردی ی مالی نشده و کمک به فعالين کارگری در داخل عمدتا در ظرفهيچگاه موفق به ايجاد صندوق هميار

کنفرانسهای کارگری وبرگزاری جلسات، سميناردرفعالين بنياد کار. انجام گرفته است" اتحاد بين المللی"طريقيا ازو

 . به برگزاری آنها نکرده استکه توسط ديگر نهادها انجام گرفته سهيم بوده اند اما بنياد کار هيچگاه راسا اقدام 

ما نميخواهيم تشکلی داشته . ظرفيتی نبوده استبا هر" زيست "و يا " درخود"هدف ازتشکيل بنياد کار ايجاد تشکلی 

 نه ابزاری برای ايجاد چتر وسيعتر برای فعاليت متحد کارگری  در آن صورت ما خود. باشيم که تشکلی داشته باشيم

با توجه به نکات فوق و ضمن قدردانی از فعاليت . بود همبستگی وسيعتر کارگری خواهيمبلکه خود مانعی در تحقق 

چند ساله تک تک رفقا و افرادی که به انحاء مختلف ما را در پيشبرد بخشی از اهدافمان ياری رساندند بدين وسيله 

ل ديگر در خدمت پيشرفت جنبش را اعالم داشته و آروزمنديم که ظرفيت خويش را در اشکا" بنياد کار"پايان کار 
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