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 " هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگریۀ کمیت" ۀاساسنام
 )25/1/1385 اصالح شدۀ مصوب جلسۀ عمومی فوق العاده در تاریخ متن(

 
در . ایجاد هرنـوع تشـکل کـارگری اسـت     حق جهان  کارگرانۀ  امروز یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق مسلم وشناخته شد -مقدمه

 ثبـت ایـن     ۀ دولت ها ایجاد می کنند و دولت ها طبق استانداردهای جهانی فقط وظیفـ              ۀ خود را بدون اجاز    ای ه دنیای امروز، کارگران تشکل   

در ایـران امـا،     .  هم تشکل های کارگری می توانند تشکیل شـوند و فعالیـت کتتـد               ها  و درصورت ثبت نکردن آن     ،تشکل ها را برعهده دارند    

در راستای اصل پایه ای آزادی ایجاد هر گونه تشکل کارگری، ما جمعـی از   .  محرومند  خود  و سراسری  کارگران از حق داشتن تشکل مستقل     

هـای مسـتقل    کل   را ایجاد کرده ایم و ضمن استقبال از شکل گیری انواع تشـ             " هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری     ۀکمیت" ،فعاالن کارگری 

 تشکلی که بـه نیـروی   ،مکنی را ایجاد " کارگر ایرانۀراسری طبق تشکل ضد سرمایه داری و س"کارگری اعالم می کنیم که درصدد هستیم    

 وسیع ترین  توده های کارگر را در بر می گیرد و در عین شرکت فعال ،گونه کسب مجوز از دولت ایجاد می شود  کارگران و بدون هیچخودِ

 رود و بـرای از میـان        مدار پذیرش سرمایه داری فراتـر مـی        کارگری، از    ۀبرای دستیابی به این یا آن مطالب       کارگران   ۀ روزمر ۀو پیگیر در مبارز   

     ... هـا   آزادی  سـرکوب  گرسنگی، بیکاری، بی حقـوقی، فحشـا، اعتیـاد، فسـاد، تبعـیض و             ,ب زندگی بشر امروزی از جمله فقر      ئبرداشتن مصا 

 ماننـد  تشـکل کـارگری    دیگرانـواع ریم که بی تردید مناسب ترین ساختار برای چنین تشکلی ساختار شورایی است اما بر این باو          .می جنگد 

   فعاالن کارگریِ  ۀ پذیرش این اساسنامه را به جبه      ،بنابراین. کمیته ها، انجمن ها و سندیکاهای کارگری نیز می توانند ضد سرمایه داری باشند               

 .ضد سرمایه داری پیشنهاد می کنیم 

  نام و تعریف-فصل اول

 یـا  " هماهنگیۀ کمیت" است که ازاین پس در این اساسنامه به اختصار " برای ایجاد تشکل کارگری      هماهنگی ۀ کمیت "نام این تشکل     -1ماده

 . نامیده می شود " کمیته "

 . مبارزه می کند3 هماهنگی جمع متشکلی از فعاالن کارگری است که برای تحقق هدف مندرج در ماده ۀ کمیت-2ماده

 هدف -فصل دوم

  از " کـارگر ایـران   ۀ تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبق"ارک زمینه ها و پیش شرط های ایجـاد           هماهنگی، تد  ۀ هدف کمیت  -3ماده

 :راه های زیر است 
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 بستر سازی وایجاد فرهنگ و روحیه تشکل پذیری در میان کارگران از راه های گوناگون از جمله تبلیغ، تـرویج، کمـک بـه گسـترش                           -1-3

 کارگران، حمایت از تحرک ها و اعتراض های کارگری مانند اعتصاب،اقدام به کنترل کارگری و تشکل های صنفی، فرهنگی،هنری و ورزشیِ    

 نظایر آن ها

،مرتبط و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها ار طریق انتقال تجربیات  و کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی-2-3

 و دستاوردهایشان به یکدیگر

 فعالیت کنونی فعاالن کارگری به شکل فعالیت علنی برای بسیج تـوده کـارگران حـول                 ردن زمینه های گذار از شکل غیرعلنیِ       فراهم ک  -3-3

 صاحب نفوذ و مورد اعتماد کـارگران        ایجاد تشکل سراسری کارگران از راه های مختلف، از جمله ایجاد شرایط برای حضور فعاالن کارگریِ               

 طبقاتیۀ  مبارز علنیِۀدر عرص

 تـدارک مجمـع عمـومی،       ۀ با وظیف  " کارگر ایران    ۀ تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبق       " سسِمؤوان برای تشکیل هیئت      فراخ -4-3

سس، متشکل خواهد بود از جمع هرچه گسـترده تـری از فعـاالن              ؤاین هیئت م  .  تشکیالتی این تشکل     تصویب اسناد پایه ای وانتخاب ارکان     

 ۀ کمیتـ  پس از فراهم شدن تمام ملزومات تشکل فوق، در نشست وسیع کلیه اعضای وقـتِ          ،اعتماد کارگران که   صاحب نفوذ و مورد      کارگریِ

 .هماهنگی در سراسر کشور انتخاب خواهد شد 

 عضویت،حقوق و وظایف اعضا -فصل سوم

 . درآید هعضویت کمیت آن مبارزه کند می تواند به  تحقق هدف هماهنگی را بپذیرد و برایۀ کمیتاساسنامۀ که هرکس -4ماده

 . در تمـام تصـمیم گیـر ی هـای آن نقـش داشـته باشـند           . هماهنگی می توانند درجلسات عمومی آن شرکت کنند        ۀتمام اعضای کمیت   -5ماده

 . اعضا از حق رای مساوی برخوردارند ۀهم. انتخاب کنند و انتخاب شوند 

 هماهنگی از کار اخراج و یا بازداشت شود حق دارد کـه  ۀیابی به هدف کمیت   هما هنگی که در جریان مبارزه برای دست        ۀهر عضو کمیت   -6ماده

این دفاع باید حتی المقدور تالش کمیته برای بازگشت به کار عضو اخراج شده و یا آزادی از زنـدان از راه                      . مورد دفاع این کمیته قرار گیرد       

    ان های کارگری جهـانی، شـکایت بـه نهادهـای حقـوقی داخلـی و                 جلب پشتیبانی سازم   ،های مختلف از جمله بسیج کارگران برای حمایت       

 . او را دربگیرد ۀبین المللی، گرفتن وکیل و نیز کمک به خانواد

 را می پذیرد بدین وسیله متعهد می شود که در راه هدف آن مبارزه کنـد، مفـاد ایـن اساسـنامه                       ۀ هماهنگی  که عضویت کمیت    هر کس  -7ماده

 .ولیت ها و وظایف سپرده شده به او پاسخگو باشد ئبال مسرارعایت نماید، و در ق

 . هماهنگی حق دارد در هر زمان و به صالحدید خود استعفا کند و آن را به اطالع کمیته برساند ۀ هرعضو کمیت-8ماده
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 .زند  شرکت کنند و هر ماه حق عضویت بپرداآن موظفند به طور منظم در جلسات عمومی ۀ هماهنگی اعضای کمیت-9ماده

می شود   چه هر یک از اعضا بدون عذر موجه در جلسات عمومی شرکت نکنند و یا حق عضویت نپردازند به آن ها تذکر داده نچنا -تبصره

.  عضـویت آنـان لغـو مـی شـود            دوم در جلسه عمومی شرکت نکنند و یا حق عضویت نپردازند          بار برای   و در صورتی که  بدون عذر موجه       

 . هماهنگی است ۀ اعضای کمیتیپذیرش مجدد عضویت این افراد مستلزم تصویب اکثریت آرا

حـق  .  عضوی فاقد شرایط عضویت شده باشد، عضویت او لغو می شـود   هماهنگیۀ کمیت هرگاه به تشخیص دو سوم اعضای وقتِ      -10ماده

 . هماهنگی محفوظ است ۀدفاع از خود برای وی در عالی ترین رکن کمیت

  ارکان تشکیالتی-فصل چهارم

 که به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل مـی شـود و بـا                  عمومی اعضا است   ۀ هماهنگی جلس  ۀ کمیت  عالی ترین رکن تشکیالتیِ    -11ماده

 .حضور دوسوم اعضا و انتخاب رئیس و منشی رسمیت می یابد 

 :از است  عبارتبارتشکیل می شود، ه یک، که هر شش ما عادیۀ اختیارات جلس-12ماده

  تصویب اساسنامه و خط مشی کمیته-1-12

  هماهنگیۀ انتخاب هیئتی به نام هیئت اجرایی کمیت-2-12

  برای انجام فعالیت های معینآن هاولین ئ انتخاب زیر مجموعه هایی تحت نام کمیسیون و مس-3-12

  انتخاب بازرس مالی-4-12

 مسئوالن کمیسیون ها، بـازرس مـالی و هریـک از            ،سخنگو، فعالیت های کمیته، درخواست گزارش از هیئت اجرایی         کلیه ه رسیدگی ب  -5-12

  اتخاذ تصمیمات الزم و ابالغ آن ها توسط رییس جلسه،اعضا

  تعیین نشریه برای درج فراخوان ها، اطالعیه ها و مقاالت کمیته-6-12

  و تصویب تراز مالی بررسی و تعیین میزان حق عضویت ماهانه-7-12

 .دشو می تصویب عادی با اکثریت آرا ۀتصمیم گیری در جلس -13ماده

 :از  است  عبارت که با حضور دو سوم اعضای آن وانتخاب رئیس ومنشی رسمیت می یابد هماهنگیۀ وظایف هیئت اجرایی کمیت-14ماده

  عادیۀ دو جلسۀل جنبش کارگری در فاصل نظارت بر کلیه فعالیت های کمیته و تصمیم گیری در مورد مسای-1-14

  هماهنگیۀ کمیتۀ نشریۀ ادار-2-14
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 اعـالم مواضـع کمیتـه در چهـارچوب اسـناد پایـه ای و مصـوبات        ۀ هماهنگی از میان اعضای خود با وظیفـ    ۀ انتخاب سخنگوی کمیت   -3-14

 جلسات عادی، فوق العاده و هیئت اجرایی

  بازرس مالی و هریک از اعضاسخنگو، ها، درخواست گزارش از مسئوالن کمیسیون-4-14

 دعوت به برگزاری جلسات عادی و فوق العاده -5-14

  گزارش به جلسات عادی و فوق العادهئۀ ارا-6-14

 .دشو می تصویب هیئت اجرایی با اکثریت آرا ۀ تصمیم گیری در جلس-15ماده

 ،تبلیغـات و انتشـارات، تشـکیالت       آموزش، یون های ارتبـا طـات،      از قبیل کمیس   – عمومی   ۀ جلس ۀکمیسیون های زیرمجموع   وظیفه -16ماده

مسئوالن این کمیسیون ها موظفند     . کند  عمومی برای مسئوالن آن ها تعیین می       ۀ انجام فعالیت هایی است که جلس      –... عضویت، امور مالی و     

 .ه دهندئی، فوق العاده و هیئت اجرایی ارادگزارش کار خود را به جلسات عا

 . فوق العاده می تواند در هر زمان تشکیل شودۀ هماهنگی جلسۀا دعوت هیئت اجرایی و یا به تقاضای اکثریت اعضای کمیتب -17ماده

 : فوق العاده عبارت است از ۀ اختیارات جلس-18ماده

 ییر اساسنامهغ اصالح و یا ت-1-18

 ا، بازرس مالی و هر یک از اعضا اعضای هیئت اجرایی، مسئوالن کمیسیون هدسته جمعیِ عزل انفرادی یا -2-18

  تغییر میزان حق عضویت-3-18

 .دشو می تصویب  اکثریت آرا فوق العاده باۀ تصمیم گیری در جلس-19ماده

  مناطق های کمیته–فصل پنجم 

 شرق، مرکز و   ،ربغ شمال، جنوب،    ۀ منطق  شش  کمیته هماهنگی به   ، برای تأثیر و دخالت مستقیم بیشتر اعضا در روند تصمیم گیری           -20ماده

 .تهران تقسیم می شود

 . مـی گـردد     عمومی اعضا است که به دو صورت عادی و فوق العاده  تشـکیل                ۀ، جلس هر منطقه  ۀ ترین رکن تشکیالتی کمیت     عالی -21ماده

 :      از اختیارات جلسۀ عادی که هرماه تشکیل می گردد عبارت است

  منطقهانتخاب هیئت اجرایی کمیتۀ - 21– 1

 در راستای خـط مشـی کلـی کمیتـه      انتخاب زیر مجموعه هایی تحت نام کمیسیون با مسئولیت اعضا برای انجام فعالیت های معین   -21 - 2

 هماهنگی 
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 . تعیین نشریه برای درج فراخوان ها، اطالعیه ها و مقاله های کمیته-21- 3

  . است14 بند های مادۀ ند همان مناطقهایت اجرایی کمیته ئوظایف هی-22ماده 

  امور مالی -ششمفصل 

 اعضا و یا افراد دیگر تامین می شود که در ازای دریافـت رسـید                ۀ حق عضویت ها و کمک های داوطلبان       با هماهنگی   ۀ مخارج کمیت  -23ماده

وق مسئول کمیسیون امور مالی موظف است درجلسات عمومی و هیئت اجرایی وضعیت صـند             . تحویل مسئول کمیسیون امور مالی می گردد      

 .را گزارش کند

 هر زمان دفتر مـالی       در حق دارد بازرس مالی   .  هماهنگی را بازرسی کنند    ۀ تمام اعضا حق دارند در جلسات عمومی، دفتر مالی کمیت          -24ماده

 .جلسات عمومی و هیئت اجرایی نتیجه بازرسی خود را گزارش کنددرکمیته را بازرسی کند و موظف است 

 انحال ل -هفتمفصل 

 هماهنگی منحل می گردد و تمـام امـوال          ۀ کمیت ،" کارگر ایران  ۀ تشکل ضد سرمایه داری وسراسری طبق      "سس  ؤباایجاد هیئت م   -25ماده

 .آن به این هیئت واگذار می شود

 صرف اهدافی   اکثریت اعضا کمیتۀ هماهنگی به هر دلیل منحل شود ، اموال آن با رای             در صورتی که پیش از تشکیل هیئت مؤسس،          -26ماده

 .مشابه اهداف کمیتۀ هماهنگی خواهد شد 

  تاریخ تصویب-هشتمفصل 

 ۀ کمیتـ فوق العادۀعمومی  ۀدرجلس  25/1/1385 درتاریخ   تبصرهیکماده و و هفت  فصل، بیست هشتاین اساسنامه با یک مقدمه،  -27ماده

 .د بدین وسیله ملغی اعالم می شو14/5/1384 قبلی به تاریخ ۀاساسنام. هماهنگی تصویب شد


