مجمع عمومی کارگران:
چرا و چگونه؟

دفترچه راهنما برای فعالین و آژیتاتورهای کارگری

————————————————————— صفحه 2

مجمع عمومی جایی است که هم به کارگر جمعیت میدهد ،هم یکدستی و یکدلی
نکته قابل تاکید این است که در زیر چنگ و دندان این حکومت هم میتوان مجمع عمومی داشتت
و نه فقط این بلکه شکل منظم آنهم را هم میتوان داشت .این را هم تجربه اثبات میکند و هم عتقتل
و استدالل .باید توجه کرد که مجمع عمومی جایی استت کته کتارگتر بتا هتمته هتیتبتت تود تاهتر
میشود .جمعیت کارگر یک دست و یک دل برای سرمایه دار و نوکران آنهتا دتدیتدی ای تترستنتا
است ،چیزی که نمی تواند ود را بی گدار به آب بزند و نسنجیدی عمل کند.
باال ری باید روزی برسد که هر کارگری بتواند ود را هم با مکان ود در سازمان تولتیتد ،و هتم
با امکان ود در سازمان کارگران معرفی کند و بگوید :من فالنی ،بتافتنتدی کتار تانته نستاجتی و
عضو کمیته روابط ارجی شورای کار

انه.

محتوای جزوی بر اساس سه نوشته از سرو داور از سالهای  1631—1631تنظیم شدی است.
اصل مقاالت متعاقبا در سایت ”علیه بیکاری“ در دسترس عالقمندان قرار واهد گرفت.
تهیه وتنظیم  :مصطفی اسددور وسیوان رضایی از نهاد ” علیه بیکاری“
مهر مای 1631
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————————————————————— صفحه 4
در کلّه یک فعال جنبش مجمع عمومی کارگران
کارگران سراغ گرفت که به ضرورت انجام این کرار واقرفرنرد و
ایجاد و سازماندهی مجامع عمومی کارگری ممکن و در پیشبررد

میتوانند دیگران را نیز به منافع این همبستگی متشکل قانع کرنرنرد

منافع و اعتراض تنها ابرزار مرو رر اسرت ،ایرنررا هرمران مروارد

و بعالوه به اندازه کافی انرژی و پیگیری و همت در وجرودشران

مجمع عمومی هایی که کارگران بنرا بره ترجرربره عرمرلری و شرم

هست که در نیمه راه خسته نشوند .اینها برایرد برکرمرک یرکردیرگرر

مبارزاتی-طبقاتی خود در دل هرمریرن شررایری تشرکریرل داده انرد

آتش خواست تشرکریرل مرجرمرع عرمرومری را در مریران کرارگرران

بروشنی نشان داده است .امروز بحث از سر امکانپذیری مجامع

کارخانه گرم نگه دارند .یعنی اینکه کراری کرنرنرد کره کرارگرران

عمومی بیجاست .همه میدانند که هریرچ چریرز بره مررن امرکران

اینهمه گرفتاری و بدبختی را که از آسمان و زمیرن برر رویشران

پذیر بودن خودبخود روی نمیدهد.

میبارد با متحد شدن در مجامع عمومی بعنوان یک قدم مرو رر –

برای اینکه کارگران بطرور جردی برا خرواسرت تشرکریرل مرجرمرع

و بلکه مو رترین قدم در حال حاضر – در پاسخ گرویری بره ایرن

عمومی بسیج و متحد شوند نیروی محرکه الزم است .این نیررو،

مسایل که مسائل مشترک همه آنها است ربی بدهند و بطور دائرم

گاه از بیرون با تحریک کارفرما و دولت یعنی با پا گذاشتن آنهرا

در مدد فراهم کردن امکانات و فرمتی باشرنرد کره در مرجرمرع

روی بخش دیگری از مرنرافرع کرارگرران وارد عرمرل مریرشرود و

عمومی یاران هم سرنوشت خود حضور یابند و مشترکا فرکرری

معموال هم کارگران با اجتماع وسیع خود به عکس العمرل وادار

برای گرفتاریها بکنند.

میشوند.

بحث بر سر فعالین کارگری جنبرش مرجرمرع عرمرومری کرارگرران

اما برای اینکه تشکیل مجمع عمومی به ابتکار کارگران و برای

است.

پیشبرد امر آنان باشد ،الزمسرت اسرت کره مرنرشران ایرن نریرروی

این دفترچه تالشی است برای اینکه عصای دسرت ایرن فرعرالریرن

محرکه در درون خود کارگران باشد .مثل همریرشره ایرن نریرروی

قرار بگیرد.

محرک و بسیج کننده را باید نزد عده ای معدودتر از

تشکل و ارگانهای توده ای طبقه کارگر
وقتی میگوئیم کارگران باید برای کسب قدرت به نیروی مسترقرل
خویش بپاخیزند ،باید در عین حال طبقه کارگر را برای ساخرترن
ابزار این کسب قدرت نیز به حرکت درآورد .طبقه کارگر برای
انهدام قدرت سیاسی بطور کلی بپانمیخیزد ،این شعار آنارشیست
ها است .طبقه کارگر برای انتقال قدرت به خود و متحدان خرود
مبارزه میکند .و انتقال قدرت بره طربرقره کرارگرر و مرترحردان او
معنایی جرز انرترقرال قردرت بره ارگرانرهرای رهربرری کرنرنرده و و
ارگانهای قدرت توده ای طبقه کارگر و متحدانش نردارد .قردرت
تنها میتواند به طبقه کارگر متشکل منتقل شرود و لرذا طربرقره ای
برای کسب قدرت بپا میخیزد که خود در جریان متشرکرل کرردن
خود به مثابه آلترناتیو و قدرت باشد.
کارگران ایران زمرانری واقرعرا قردرت سریراسری را در دسرترر
خویش خواهند دید و حرکت قهرآمیز خود را بررای تسرخریرر آن
آغاز خواهند کرد که برتروانرنرد برروشرنری برگرویرنرد برجرای دولرت
بورژوایی دولت ما ،بجای مجلس بورژوایی کرنرگرره شروراهرای

ما ،بجای دوایر دولتی قدرت ارگانهای شورایی ما.
پس مبارزه طبقه کارگر برای رسیدن به چنین روزی در هرمران
حال مبارزه برای ساختن ابزارهای تشکیالتی ای است که طبقره
کارگر برای مبارزه بر سر قدرت ،کسب و حرفرق قردرت بره آن
نیاز دارد .بدون این ارگانها ایمان به قدرت طبقه کارگرر مررفرا
ایمانی قلبی خواهد ماند.
ارگانهای قدرت توده ای طبقه همراه با جوشش مربرارزه سراخرتره
میشود و جنبش مجمع عمومی بره ایرن کشرش و کروشرش طربرقره
کارگر تعلق دارد.

———————————— صفحه 5
—————————
شورای واقعی کارگران فابریک چیست؟
تصمیماتی که بره تصرویرب اکرثرریرت کرارگرران در مرجرمرع
شورای کارگران کارخانره کره مرا خرواهران آن هسرتریرم در

عمومی رسیده باشد مصروبره شرورای کرارگرران کرارخرانره

درجه اول عبارت است از سازمان توده کارگران کارخرانره

نامیده میشود .در کرارخرانره هرای برزرن و مرنرایرعری کره

یعنی سازمانی که کل کارگران فابریک را در بر میگیرد.

پراکندگی واحدهای مختلف آن و یا خصلت ترولریرد در آنرهرا

وقتی از سازمان سخن میگوییم مجموعه از انسانها را در

برگزاری جلسات مجمع عمومی کل کارگران را مشکرل یرا

نظر گرفرترهایرم کره بره خراطرر پریرشرروی بره سروی اهردان

غیرممکن میکند ،شورا نمیتواند مجمع عمومی کارگرران

مشترک گرد آمده اند و برای تسهیل این پریرشرروی در بریرن

باشد .اما در اینجا روح مسئله تغییر نرمریکرنرد .مرا خرواهران

خود تقسیم کار کردهاند و هر عضو این سازمان و وظرایرف

ارگان و ابزار اعمال اراده کل کارگران فرابرریرک هسرتریرم.

خود را در ارگانی از سازمان و در رابطه ترعرریرف شرده و

بیتردید در اینگونه منایع و کارخانجات مجامع عرمرومری

مشخص با سایر ارگانها و افراد سازمان انرجرام مریدهرد و

کارگران قسمت ،بخش یا شیفت آن میتوانرد تشرکریرل داده

این مجموعه در کلیت خود به سمت اهردان مشرتررک پریرش

هر کارگرری از کرارخرانره هرمرانرنرد کرارگراههرای کرارخرانره

میرود.

کوچک عضو شورای قسمت ،بخش یا شیفت خود باشرد کره

با ارائه اولین تعریف مشخص کرردیرم کره شرورای واقرعری

همان مجمع عمومی کارگران بخش است .در ایرن حرالرت

سازمانی که کلیه کارگرران فرابرریرک را در برر مریگریررد.

شورای مرکزی کارخانه عبارت خرواهرد برود از "شرورای

هرردن مشررترررک اعضررای ایررن سررازمرران عرربررارت اسررت از

نمایندگان کارگران" .این شورای نماینردگران ،مرترشرکرل از

تصمیمگیری و شور درباره معضالت و مسائلشان به شریروه

هیئتهای نمایندگی گوناگونی که هر یک شورای کوچکتر

ای دموکراتیک ،و کوشش در جهرت اترخراص تصرمریرمرات برا

(قسمت یا شیفت و غیره) را نمایندگی میکنرنرد .ایرن هریرئرت

تکیه بر نیروی اعضای سازمان یعنی کرارگرران فرابرریرک.

های نمایندگی که شورای مرکزی نمایندگان کارگرران را

به عربرارت دیرگرر ،شرورای واقرعری ارگران اعرمرال اراده

بوجود میآورد ،به شیوه ای دموکراتیک در جلسات رسمی

کارگران آن فابریک است .بدون شک وقرتری از اراده و

شررورای کرروچررکررتررر انررتررخرراب مرری شررود .حرردود وظررایررف و

تصمیم کارگران محبت میکنیم در عمل اراده اکرثرریرت و

اختیارات آنها از جانب انتخاب کنندگان تعیین میشود و هر

تصمیم اکثریت مورد نظر ماست و لذا حاکمیت دموکرراسری

گاه همان انتخاب کنندگان اراده کنرنرد آنرهرا را مرعرزول یرا

در درون سررازمرران و ترربررعرریررت ارگررانهررای سررازمرران از

تعویض خواهند کرد.

تصمیمات اکثریرت ضرروری و واجرب اسرت .عرالریترریرن
عنوان تصمیمگیری شورا مجمع عمومی اعضای آن یرعرنری
مجمع عمومی کرلریره کرارگرران فرابرریرک اسرت .در ترمرام
فابریکهایی که امکان انعقاد جلسات مرجرمرع عرمرومری کرلریره
کرارگررران وجررود دارد .شرورای کررارگرری ،یرعررنری مرجررمررع
عمومی مرترشرکرل و سرازمران یرافرتره کرارگرران و ترنرهرا آن

————————————————————— صفحه 6
دولت دولت است ،خدا که نیست!
دولت دولت است نه آنطورخدایی که به قول معلمله یلفق ل له و

نمفینده اراده کفرگران نبلفشلد الون کلفرگلران بلالواسلطله و بلف

شرعیفت به مجرد اراده امرش حفصل شده بفشد ..بین خواسلنلن

نسفوق کفمل ح وق در آن شرکت دارند .این نشکمی اسلت کله

و نوانسنن دولت  -یر اندازه که قهفر بفشد -فصمه اق است که

نمی نواند ایزق جز خواسنه کفرگران را بلخلوایلدی نلملینلوانلد

آن را بفید پراکنیکش پر کنلد .خلیلملی الیلزیلف یسلت کله دوللت

سفزش کند بی آنکه خود کفرگران سفزش کرده بلفشلنلد .ملجلملع

می خوایلد املف نلوان بله دسلت آوردنشلفن را نلداردی و خلیلملی

عمومی کفرگران کفرخلفنله جلفیلی اسلت کله در آن عشلو یله

ایزیفق دیگرق یست که دولت نمیخواید امف برخالف ملیلملش

نصمیه می گیرد یه ملجلرق نصلملیلملی کله خلود در انلخلفذش

به او نحمیل میشود .دولت ییچ اعلنلصلفبلی را بلرسلملیلت نلملی

شریک بوده است.

شنفسد امف به طور واقعی روق میدید .به این نرنیب ابدا مجفز
نیسنیه عممی بودن یک خواست کفرگرق را بف این اسلنلد ل کله

مهمنر اینکه مجمع عمومی کفرخفنه نشکمی است که بله خلفطلر

دولت بف نح ق آن مخفلفت خواید کردی مننفی بدانیه .صحبت بلر

یه سفزمفن بودن اعشفیش در سفزمفن دیگرق که سفزمفن کلفر

سر "امکفن پذیرق" در دل یک کشمکش است کله حلفصلل آن

و نولید در یمفن کفرخفنه است به حربه نهدید اقنصفدق به طور

را نه ط خواست دو طرفی بمکه نوانلفیلی شلفن در نلحلملیلل

بالواسطه مسمح است .ن طه قدرت کفرگران وقنی منلحلد بلفشلنلد

خواسنه یف نعیین می کند.

این است که قفدر یسنند نولید را منوقف کنند و پول و سلود را
بر روق سرمفیه را ببندد .یلر گلفه کلفرگلران بله آن درجله از
در ورویر ریرت

انحفد دست یفبند که به یک نهدید جدق و واقلعلی نلبلدیلل شلونلد

کنونی که بشود وجود آن را به دولت ضد کارگر تحویل کرد،

سرمفیه داران از در احنراه و خوایش و نلملنلف وارد بلحل

بلف

ویسر است؟

کفرگران می شوند.

جواب صحیح :اگر نشکل مورد نظر مجمع عمومی سلفزملفن

اگر کفرگران یک کفرخفنه در مجملع علملوملی سلفزملفن یلف لنله

یف نه و منظه در کفرخفنه بفشدی پلفسلم ملف قلطلعلف مل.لبلت اسلت.

منشکل شده بفشند آنوقت براق اسنففده منفسب از این ن طه قلوت

ملللعلللنلللی "اگلللر" ایلللن اسلللت کللله ملللف بسلللیلللفرق از اشلللکلللفل

خود در بهنرین و منفسب نرین موقعیت قرار گر نه اند .بلراق

دیگرسفزمفنیفق کفرگرق را در نوازن قلواق لعلملی ملنلنلفسلب

یمین است که دولت و کفر رمفیفن و نوکرانشفن نملینلوانلد در

نمیدانیه .پیش شرط دسنیفبی به نشکالت عفلی نر و راکیر نوده

م فبمه بف این شکل آرایلش کلفرگلران بلی گلدار بله آب بلزنلنلد.

اق -کفرگرق از نظر مف یمین سفزمفن یفبی فبریکی و نلحلکلیله

اعشفق این نشکل را نمینوان بله راحلنلی از روق صلنلدللی

صفوف کفرگران صنعنی ایران در محل کفر است.

شفن بمند کرد و به بفزداشنگفه کمینه لرسلنلفدی الرا کله درآن

سوال این است :آیا ایجاد نوعی تشکل کارگرر

صورت نولید منوقف می شود و معلملو یلعلنلی صلحلبلت النلد
سوال اینست :چررا سرااورانردجری ورجراورم عرورووری ورنر ر در

میمیون نومفن شرر .بف کفرگرق که به رگ نولید انگ اندخلنله

کارخانه عولی است؟

بفشد بفید بف مدارا ر نفر کرد .اینرا یر سرمفیه دارق می دانلد

جواب صحیح :پفسم در ویژگی ملنلحلصلر بله لردق اسلت کله

و خودش مینواند به جوجه پفسدار نفزه اسنخداه شده حفلی کند.

مجمع عمومی سفزمفن یف نهی در نمفیز بف سفیر اشکلفل سلفزملفن
یفبی عمنی کفرگران دارد .مجمع عمومی کفرخفنله جلفیلی اسلت
که بنف به نعریف دربرگیلرنلده یلمله کلفرگلران کلفرخلفنله اسلت.
جفیی است که کفرگلر مسلنل لیله خلودش را بلف حشلور خلودش
نمفیندگی میکند .این پر عشو نرین نشکمی اسلت کله ملینلوان
در کفرخفنه داشت .به عالوه این نشکمی اسلت کله نلملینلوانلد

————————————————————— صفحه 7
مجمع عمومی  :لب کالم (و یک مقایسه)
شورا برخالن حزب سندیکا و سازمانهای دیگر کره آنران نریرز
مجمع عمومی پیکره املی شوراهرای واقرعری کرارگرری اسرت.

نشست عمومی اعضا یا کنگره را به براالترریرن مررجرع تصرمریرم

هدن این است که از طریق سازمرانردهری کرارگرران در مرجرمرع

گیری خود میدانند ،این مجمع عمومی یک نهاد نریرسرت ،برلرکره

عمومی دخالت هر چه بیشتر و هر چه مستقیم ترر کرارگرران را

یک ارگان است ،و اتوریته آن از این اجال

برعردی

به امور مربوط به خودشان تامین کنریرم و برا ترالش پریرگریرر مرا

به هیچ ارگان دیگری سپرده نمیشود و همیشه در خرودش مری

باالخره باید روزی برسد که هر کارگری بتواند خرود را هرم برا

ماند.

مکان خود در سازمان تولید ،و هم با امرکران خرود در سرازمران
کارگران معرفی کند و بگوید :من فالنی بافنده کارخانره نسراجری
عضو کمیته روابی خارجی شورای کارخانه!
این است آنچه ما از سوی شوراهای واقعی فابریک مثرابره یرک

تا اجال

هیئت مدیره ( یا به عبارت دیگر هیئت رئیسه) شورا بره هریرچ
وجه نمی تواند از جانب شورا تصمریرم برگریررد و اتروریرتره آن
همانند اتوریته سایر ارگانهای اجرایی در همان چارچوب و در
همان حیطه معنا دارد که شورا تعیین کرده است.

سازمان می خواهیم .شورای واقعی فابرریرک ،مرجرمرع عرمرومری
متشکل کارگران است که از یک سرو بره نرحروی دمروکرراتریرک
سازمان یافته مستقیم ترین وضعیت را برای شور و مشورت و
تصمیم گیری آنان فراهم میکند و از سوی دیگر خود سازمرانری
است که به بهترین نحو از توان و استعداد و قابلیت کارگران در
جهت تحقق تصمیمات و اراده خود آنها بهره می گیرد.

طبقه کارگر تنها به نیروی متشکل خود ایمان می آورد
این گفته درسرت اسرت کره کرارگرران بره دلریرل عردم آگراهری و

میدانند رهایی از چنگال ستم و استثمرار سررمرایره داری برطرور

ایمانشان به قدرت خود در مقابله با رژیم جرمرهروری اسرالمری و

کلی و خالص شدن از شر وجود این حکومت تنها به قروه طربرقره

طبقه سرمایه دار ،در دفاع از معیشت و حقوق بر حق خرود ،در

کارگر میسر است ،اما حتی همیرن کرارگرران نریرز قردرت طربرقره

مبارزه برای جایگزین کردن آن با حکومتی کره پراسردار اهردان

کارگر را لمس نکرده و چه بسیاری به نیروی طبقات دیرگرر دل

انقالبی کارگران باشد دچار وادادگی به عقبنشینی شده انرد .امرا

خوش کرده اند .قدرت طبقه کارگرر یرک امرر صهرنری نریرسرت و

واقعیت این است که نباید ایمران و آگراهری کرارگرران بره قردرت

ایمان به آن ایمان قلبی نیست .قدرت طبقه کارگر قردرتری نریرسرت

طبقاتی شان را مرفا در جنبه صهنری و اعرترقرادی آن در نرظرر

که به محض آنکه افراد کارگر به وجود آن پی بربررنرد آن را در

بگیریم و برای حل آن سراغ صهن کارگران برویم.

دست خود احسا

امل بر این است آگاهی و ایمان کرارگرران بره قردرت خرود بره

باید استخراج شود .قدرت طبقه کارگر قدرت متشکل اوست و ترا

خود جنبه بسیار مهم تشکیالتی نیرز دارد .قردرت طربرقره کرارگرر

طبقه کارگر ابزار به جریان انداختن استرفراده از آن را نسراخرتره

قدرت متشکل او است و کارگران به قدرت متشکل خرود ایرمران

باشد ،قدرتی بالقوه است کره هرنروز مراهریرت و وجرود خرارجری

میآورند .بوده اند و هستند کارگران بسیاری که در صهن خود بره

ندارد .

پیروزی نهای طبقه کرارگرر ایرمران داشرتره و دارنرد ،و یرا حرتری

کند .قدرت برای کارگران مرعردنری اسرت کره

————————————————————— صفحه 8
نطفه جنبش مجمع عمومی در کارخانه ما ...
در کارخانه شما چند نفر کارگر هست که به لحاظ خلق و خرو و

فراهم شده است که میتوان به مر بخشی حرکت امریردوار برود.

اخالق و فضایل شخصی شان می توانید با آنها رابطه ای واقرعرا

بخش حیاتی از کار که متحد کردن نریرروی پریرشرروان اسرت در

برادرانه داشته باشید؟ رابطرهای آنرقردر نرزدیرک و مرمریرمری و

بستر روابی برادرانه و محفلی روی مریدهرد .ایرن فرعرالریرترهرا و

محکم که بشود در آن حق برادری را بره درسرتری ادا کررد .در

روابی از گزند مزاحمت های پلیسی در امان است و به این دلیل

میان این دست برادرانتان چه تعداد در مرورد مسرائرل امرلری و

سرنوشت حرکت برای گسترش مجامع عرمرومری بریرش از هرر

گرهی مبارزه طبقاتی راه رهایی طبقه با شما توافق دارنرد و یرا

چیز به پیگیری و خستگی ناپذیری کارگران کمونیرسرت وابسرتره

می توانند به سرعت این توافق نظر را به دست بیاورند؟ اگر برا

است .باید روابی برادری و ممیمیت را میان خود و کرارگرران

این دسته اخیر به توافق برسید که کاری نقشه مند و مشترکی را

دیگر گسترش بدهیم ،باید با اتکا به روابری مرحرفرلری و گسرتررش

برای متحد کردن کارگران مثالً در مجامع عمومی کارخرانره در

ایده های طبقاتی و کمونیستی و مرنرسرجرم کرردن ایرن طریرف از

دستور بگذارید و پی بگیرید آنگاه بره طرور واقرعری یرک نرطرفره

کارگران و ویژگیهای ایرن تروافرق جردی ترریرن و قروی ترریرن

جنبش مجمع عمومی در میان کارگران پیشرو در کارخانه شمرا

کارگران در این مجموعه را بررای عرمرل مشرتررک در خردمرت

در حال فعالیت است و شرایی پیشرفت ایرجراد مرجرمرع عرمرومری

سازماندهی مجامع عمومی جلب کنیم.

روحیه و اشتهای مبارزاتی و تشکل یابی در میان طبقه کارگر
روحیه مبارزاتی و شهامتی که کارگران در طرول انرقرالب از خرود

فشار خواهند کرد؟ اگر بردانرد خرانرواده او بره هرزیرنره ترحرمریرلری بره

نشان دادند محدود به دورههای اوج گیری جنبش انقالبی در جرامرعره

سرمایه داران ،بره هرمرت رفرقرای مرترشرکرل در ده هرا شرکرل دیرگرر

نیست .تشکل و تشکیالت انقالبی کارگران بره ایرن روحریره در نرزد

کارگری تامین خواهد بود؛ و اگر بدانرد جرای خرالری او در مرحرنره

کارگران خصلتی دائمی میبخشد .کسی که خرود را جرزئری از یرک

مبارزه توسی تشکیالت او پر خواهد شرد و مربرارزه افرت نرخرواهرد

مبارزه زنده ،جزئی از یک مبارزه متشرکرل برا دورنرمرای پریرروزی

کرد .چه کسی از سیرنره سرپرر کرردن در بررابرر بریردادگراه سررمرایره

بداند هراسی به دل راه نمی دهد .چه کسی از اخرراج و زنردان مری

میهراسد اگر بداند چنانچه که یک مو از سرش کم شود رفرقرای او

ترسد اگر بداند رفقای مبارزه دیگر در کمیته کمونیرسرتری کرارخرانره،

با ابزار تشکل و مبارزه متشکل چرخه ترولریرد را مرتروقرف خرواهرنرد

در مجمع عمومی و شرورای کرارخرانره ،در تشرکرلهرای سرراسرری

کرررد ،حررلررقرروم سرررمررایررهداری و دولررت آن را خررواهررنررد فشرررد و

کارگری و انقالبی ،و در حزب طبقاتی او گریبان دولت و کرارفررمرا

جنایتکاران را به سزای عمل خودشان به مالبه خواهند کشید؟
همزاد جهل و تفرقره اسرت هرر

ها را رها نخواهند کرد و نه تنها با مبارزه متشکل خویش اخرراجری

در مبارزه کارگری و انقالبی تر

ها و زندانی ها را بازخواهد گرداند ،بلکه از آن نرمرونره ای بررای

کارگری که دورنمای روشنی برای مبارزه نبیند ،هرر کرارگرری کره

افشای سرمایه داران و دولت ایشان و عررمره ای بررای گسرتررش

از بستر املی قدرت خود ،از همبستگی و تشکل طبقاتی خرود دور

مبارزه و جلب دهها و مدها کارگر دیگر به محنه مبارزه اسرترفراده

بیفتد ،کارگری که در مقابل هجوم سازمان یرافرتره برورژوازی خرود

خواهند کرد؟ چه کسری از زنردان و اخرراج مری تررسرد اگرر بردانرد

را تنها بیابد ،حتی دل شیر هم داشته باشد عقب می نشریرنرد ،خرود را

تشکیالت سراسری کارگران بر علیه بیکراری مربرارزه بررای بریرمره

جمع و جرور مری کرنرد ،آهسرتره مری رود و آهسرتره مری آیرد .امرا

بیکاری را قاطعانه ادامه می دهد و مانع سون استرفراده از کرارگرران

کارگرمتشکل ،کارگری که جزیی از یک مف متشکرل و بره هرم

بیکار بر علیه کارگران اخراجی و زندانی می گردد؟ چره کسری از

پیوسته کارگری است در مقابل سرکوب تمکین نمیکند ،از حرکرت

زندان و اخراج می ترسد اگر بداند کارگران سراسر کشور و حرتری

و مبارزه باز نمی ایستد.

کارگران دیگر کشورهای جهان از طریق تشکلهای خویش اعرمرال

باید بر نقطه ضعف طبقه کارگر در تشکل فایق آمد.

————————————————————— صفحه 9
از مجامع عمومی ”خودبخودی“ و جاری تا مجامع عمومی سازمان یافته
تشکیل شدن مجمع عمومی کارگران هم اکنون در مرحریری هرای

عمومی سازمان یافته و منظم در کارخانهها و شورای فرابرریرک

کارگری در جریان است .مثال مسئوالن تعاونیهای کرارگرری و

شروع می شود؛ و انیا ،خود این فعالیت در سطح پایه عربرارت

مندوقهای مالی کارگری و یا نهاد منفی دیگرر در گرزارشری

از تکامل بخشیدن به یک پدیده حی و حاضر و فی الحال موجود

به کارگران و یا کسب تکلیف از این فراخوان عمومی مری دهرد

و نه خلق نهادی بی سرابرقره و نراشرنراخرتره .از ایرن روسرت کره

و مجمع عمومی تشکیل می گردد .این درسرت اسرت کره مریران

سازماندهی مجامع عمومی منظم و جدی در کارخانهها را امری

مجامع عمومی کارگری که بره طرور خرود بره خرودی در مرقرام

ممکن و عملی میدانیم و بدیهی است که این کار هرم مرانرنرد هرر

عکس العمل در مقابل فشارهرای کرارفررمرایران و دولرت تشرکریرل

عمل مبارزاتی دیگر در خردمرت مرترشرکرل کرردن کرارگرران بره

میشود با مجمع عمومی منظم و سازمان یافته که ما بره عرنروان

فعالین مصمم و پیگیر خود نیازمند است.

سنگ بنای تشکل و مبارزات کارگران یعنی شرورای کرارگرری

بسیار مهم است همین جا تاکیرد شرود کره برکراربرردن امرطرالح

از آن حرن میزنیم تفاوت چشمگیری وجود دارد.

” مجامع عمومی خودبخودی“ برا درجرات زیرادی از مسرامرحره

اما نکته اساسی و مهم اینجاست که متکی شردن برر ایرن شرکرل

نسبت به فعالیت فعالین کارگری در بررپرایری مرجرامرع عرمرومری

شناخته شده همبستگی مبارزاتی که توده کارگر نیز بارها آن را

جاری همراه است .فشار مادی و سبعیت دولت با هر اعرترراض

به طرق مختلف آزموده اند و تجربه کردهاند؛ نرقرطره شرروع مرا

کارگری مجال زیادی برای تجمع کارگری توام برا هرر درجره

برای ایجاد و سازماندهی مجمع عمومی فراگیر و مرنرظرم اسرت.

از آسوده خیالی که میتواند با کلمه ”خود بخودی“ تداعری شرود

به عبارت دیگر فعالیت ما برای ایجاد سازمان شورای کارگران

را بجا نمیگذارد.

اوالً از پایین و سازماندهی پایه ترریرن ارگران آن یرعرنری مرجرمرع

چه کسی گفته ایجاد تشکل علنی کارگری فقط زمانی امکان پذیر است که دولت آن را به رسمیت بشناسد؟
امکان عملی "به رسمیت شناخته شده تشکل کارگرری دولرت و

این اهمیت را ندارد .آنچه برای ما مقدم بر هرر چریرز مرهرم اسرت

کارفرمایان" در بحث کسانی که از تشکل علنی کارگری انترظرار

نفس وجود تشکلی است که به اراده توده کارگران وحدت برخرشرد

دارند که نقش متعارن اتحادیه را به عهده بگیرد ،الربرتره جرایرگراه

و آنانرا از تفرقه و انفراد در مقابل دشمنان شان بیرون آورد .ما

ویژه تعیین کننده دارد .اگر وظیفه تشکل کارگری ایرن براشرد کره

خوب می دانیم که دولت و کرارفررمرایران بره هریرچ وجره در حرال

منطبق بر سنت شناخته شده کرار اترحرادیره ای بره نرمرایرنردگری از

حاضر وجود تشکلری را کره ترقرویرت کرنرنرده مردای اعرترراض

جامعه کارگران با کارفرمایان و دولت به مذاکره بنرشریرنرد ،چرانره

کارگران باشد ،حتی اگر این تشکل در چرهرار دیرواری کروچرک

بزند و در مورد شرایی فروش کرار قررارداد دسرت جرمرعری برا

کارخانه محصور بماند ،را نرمری پرذیررد ترا چره رسرد آنررا بره

طرن دیگر معامله امضا کند و نظایر اینها ،آنگاه رسمیت داشتن

رسمیت بشناسد و یا به آن اجازه فعالیت قانونی بدهد .وقتی ما از

از جانب دولت و به برازی گررفرتره شردن ،براواقرعریرت داشرترن آن

عملی بودن ایجاد تشکل مورد نظر خود حررن مریرزنریرم عرمرلری

مترادن است .بره بریران دیرگرر در مرورت رسرمریرت نرداشرترن

بودن ایجاد آن توسی کارگران مد نظر ما است و نره از عرمرلری

بکارگیری چنین تشکلی غیر عملی است .جمهوری اسالمری در

بودن به رسمیت شناسی آن از سوی دولت و کارفرمایان در حال

قوانین خود به مراحت گفته است که فقی شرورای اسرالمری را

حاضر.

به رسمیت میشناسد.
برای ما برسیت شناخنه شدن تشکل کرارگرری از طررن دولرت

———————————— صفحه 01
—————————
مجمع عمومی کارگری باید منظم و با تعداد هر چه بیشتر کارگران برگزار شود
میشود و باید حق کارگر برای تشکیل منظم مجمع عمومی را بره

مسائل مالی ندارد؟ کدام کارگر مشکل مسکن ندارد؟ کدام کارگر

کرسی نشاند .در موارد متعدد در کارخانه کارگران کارفرمرا را

از خطر دائمی محیی کار مصون است؟ کدام کرارگرر حررن و

وادار کرده بودند که بپذیرد که کارگرران هرر وقرت مریخرواهرنرد

فکر تازه در مورد امالح وضعیت کرارگرر ،شرکرل جردیردی از

مجمع عمومی داشته و درباره مسائل مشترک شان حرن برزنرنرد

همکاری بین کارگران به صهنتان نمی رسد؟

و تصمیم بگیرد .در آنجا رسم بر این بود که مرفرا مری برایسرت

میشود حتی در یک روز آفترابری در غریراب هرر نروع دعروا و

بررایرن برود

درگیری و کشمکش هم توماری را به تایید کارگران رسانرد کره

کرره برررای جررلررسررات فرروقالررعرراده هررم نرریرراز برره کسررب اجررازه از

برای بحث و بررسی پریرشرنرهراد کرارگرران در مرورد امرالح و

کارفرمایان نباشد .اینها همه یعنی جا افتادن و محکم شدن سنتی

بهبود شرایی کار هر هفته هر دو هفته یک جرلرسره در مرکران و

مجمع عمومی؛ که مجمع عمومی باید نهادی مرنرظرم براشرد .برایرد

ساعت و روز معین هفته تشکیل میشود .میتوان به مردیرریرت هرم

هر تشکل است .با مرنرظرم شردن

اطالع داد تا ترتیبات الزم کره بره او مرربروط مری شرود ،مرثرال

مجمع عمومی همه عملکردهای آن به همراه رفتار همره اعضرا

ساعات سرویس ها و کلید سالن ها برای اسرترفراده از آبردارخرانره

در قبال مجمع عمومی پخته میشود و قوام میگیرد.

انجام گردد .واضح است که در مقابل مقاومت خواهد شد .اما برا

مجمع عمومی تشکل کارگران برای رسیدگی به مسائل مشرتررک

جدیت و پیگیری می شود مساله را با راحتی حل کرد .امال برا

آنها است پس باید به طور منظم و پیدرپی تشرکریرل بشرود ،چررا

محبت میشود مار را از سوراخ بیرون آورد .مهم این است کره

که خود مسائل کارگران تمام نشدنی هسرترنرد .گرذشرتره از مروارد

بدانیم این کار الزم است و باید جدی گرفت.

زمان برگزاری به اطالع کارفرما میرسید .اسرا

پافشاری کرد .نظم پایه و اسا

رویارویی مستقیم کارگر و کارفرما ،مجمع عمومی میتواند بره
حل مسائل مشترک کارگران نقشی مو ر ایفا کرنرد .کردام کرارگرر

تدارک ،تدارک و باز هم تدارک خوب و از پیش مجمع عمومی
دشمنان کارگران نمیتوانند در مقابله با مجمع عمومی بی گدار بره

دست میدهند .وگرنه رای اعتماد گرفتن این یا آن را می توان در

آب بزنند و بی هیچ مالحظه ای از خشونت استفاده کنند .آنهرا در

جلسه دیگر جبران کرد ،چرا که مجمع به هیچکس نرمرایرنردگری و

وهله اول خواهند کوشید با ترکریره بره نرفروص کرالم مربرلرغریرن عروام

اختیارات یکساله و دو ساله اعرطران نرمریکرنرد و پرایریرن کشریردن

فریبشان قدرت تمرکز یافته کارگران را خرنرثری و مرترفررق کرنرد.

ماموران مجمع عمومی در جلسه ای دیگرر کراری آسران اسرت.

وقتی مجمع عمومی تشکیل شده باشد موقتا تعادل قروای طررفریرن

مساله املی هنر کارگران پیشرو در رابطره برا بررپرایری مرجرمرع

در کارخانه به نفع کرارگرران بره هرم خرورده اسرت .در چرنریرن

عمومی تثبیت آن بعنوان یک سنت کار متشکرل تروده ای اسرت.

موقعیتی سرمایه دار و دولت مبلغین خربرره خرود را بره مریردان

بخش مهم این سنت هرا در زمریرنرهسرازی بررای هرمرسرو کرردن

میفرستد .واضح است که در غیاب یک اعتراض از قبل همسو

اعتراض کارگران قبل از شرکت در مجمع عمومی قرار دارد.

شده و در متن سکوت سخنگویان واقعی کرارگرران ،آنرهرا مروفرق
میشوند به کار مجمع عمومی بیآنکه چریرزی نصریرب کرارگرران
شده باشد ،خاتمه دهند .بزرگترین ضربه بوجود آمرده از چرنریرن
وضعیتی این است که کارگران اعرترقرادشران بره کرارایری مرجرمرع
عمومی و یا بهتر است بگوییم اعمرال قردرت مرترحرد خرود را از

————————————————————— صفحه 00
تکلیف پیشنهادات ،رای و رای گیری چطور تعیین میشود؟
در جمسفت نصمیهگیرق کسی که پیشنهفدق را ملطلر

پیشنهفد رو بنویسه در اخنیفر بگذارد .پس از شمفرش

میکند وقت معینی در اخنیفر دارد نلف در نلوشلیلح و

آرای ننیجه راق گیرق بف صداق بمند اعاله می شلود و

نفهیه پیشنهفدش به جمسه و د فع از آن صلحلبلت کلنلد.

روق یمفن برگه نوشنه و نحویل داده میشود نف م.لل

بعد مخفلف و موا ق یک در میفنی و از نظلر زملفنلی

ب یه مصوبفت از آن نگهدارق کلنلد کله در آیلنلده سلر

به اندازه یهی در رد و قبول پیشنهفد صحبت میکند و

اینکه جمسه اه ایزق را نصلویلب کلرد حلرف در

پس از آن که جمسه نشخیص داد که بح کف ی اسلتی

نیفید.

یعنی آنوقت که پیشنهفد کفلفیلت ملذاکلرات بلنلصلویلب
رسیدی بح

نلملفه ملیشلود و بلال لفصلمله در ملورد

پیشنهفد مورد بح راق گیرق ملیلشلود .بلراق ایلنلکله
ابهفمی براق کسی وجود نداشنه بفشد که دارد به اله
ایزق راق می دیدی پیلشلنلهلفدق را کله قلرار اسلت
مورد قبول قرار بگیرد را بفید از یمفن اول بله طلور
کنبی به رییس جمسه ن دیه کرد .اگر ر ی لی بلی سلواد
بفشد خود رئلیلس جلملسله یلف کلس دیلگلرق ملی نلوان

اینهف ییاکداه وحی منزل نیست .املف آنلاله ایلملیلت
دارد این است که بف خره یک روال نلعلریلف شلده و
مورد نوا ق بفید در جمسلفت رعلفیلت شلود و ملورد
احنراه بفشد نف جمسه به عنوان یک کفر دسلت جلملعلی
جمسفت مسنمرق بفشندی راندمفن بف یی داشنه بلفشلنلدی
انرژق شرکت کنندگفن بی جهت در اصطکفک بلف یله
به یدر نرود و مسنهمک نشود.

طبقه کارگر باید اعتماد بنفس خود را باز یابد
طبقه کارگر باید اعتماد به نفس خود را باز یابد .اما این

آگاهی است که هم اکنون مشتاق مبارزه انرد .کرارگرران

اعتماد به نفس ،نه اعتماد تک تک کارگران به نیرروی

کمونیست باید پرچمدار حرکت فعلی برای عملی بررای

فردی شان بلکه اعتماد توده کارگر به قدرت متشکل و

سازماندهی کارگران پیشرو و مبارز به مرنرظرور جرلرب

مبارزه سازمان یافته خویش است .هیچ تربرلریرغری بررای

توده های کارگر به محنه مبارزه و اعمال قدرت باشند

بازگرداندن روحیه مرقراومرت و مربرارزه بره تروده هرای

و در هر گام آن اشکرال سرازمرانردهری را کره مریتروانرد

کارگر مو رتر از مشراهرده اسرترقرامرت و رشرد مربرارزه

انسجام درونی نیروهای موجود طبقه را به بهترین وجه

متشکل تشکلهای کارگری و پیشروی هرای عرمرلری آن

تأمین کند ،ادامره کراری پریرگریرری اسرترحرکرام الزم در

ها نیست .بنابراین بره مرنرظرور خرنرثری کرردن سریراسرت

عرمههای مختلف مبارزه را به وجود آورد ،ترعرریرف

ارعاب هرمریرشره یرک کرلریرد اسراسری وجرود دارد و آن

و تبلیغ کرده و عمالً برای ایجاد آن دست به کار شوند.

متشکل شدن و مرترشرکرل کرردن آن قشرر از کرارگرران

————————————————————— صفحه 02
هنر خنثی کردن تالشهای عوامل کارفرما و دولت در مجمع عمومی
برای خنثی کردن تالش های نرمرایرنردگران سرخرنرگرویران

برای جمع کردن حوا

سرمایه در مجمع عمومی هنوز ایفای نقش ماهرانه از

به منظور برگزاری موفقیت آمیز جلسه از پیش زحمت

جانب رهبران عملی در مجمرع عرمرومری الزم مریآیرد.

بکشند و کاری کنند که اکثریت کارگران از پیش بداننرد

برای خنثی کردن نمایندگان و مبلغین سررمرایره کره بری

که "قرار است در این جلسه چه بکنیم چره مسرائرلری و

شک سر و کله شان در همه مجامع عمومی پیدا خواهد

چه موضوعی به نتیجه برسیم"

شد همسویی توده کارگر در اعرترراض و هرم مردایری

برای تضمین عقیم ماندن تالشهای ماموران سررمرایره

آنها کرافری اسرت .کرارگرران
نباید به جلسه مجمع عمومری
بررره شرررکرررل مرررحرررلررری بررررای
زورآزمرررررایررررری رهررررربرررررران
عملیشان با عوامل کرارفررمرا
و دولت نگاه کرنرنرد و بررای

هرکارگری باید بداند که قرار است در این جلسه معین مجمع
عمومی یقه کدام مسائل کارگری را بچسبدد ،روی چده
موضوعی پیله کند و چه اعتراضی کوتاه نیاید؛ هر کارگدری
باید بداند که عوامل کارفرما و مواجب بگیران دولت در این
جلسه چه خواهند کرد

آنها و بسیج فرکرری کرارگرران

برررای برره کررنررترررل درآوردن
مجمع عمومری کرافریرسرت کره
هر کرارگرری بره طرور غریرر
رسمی مثالً پای سفره شرام و
ناهار و در نرزد بررادران و
خواهرران کرارگررش مرترعرهرد

خودشان نقشه تماشاچی تشویق کننده را قائل شوند .هر

شود ،یعنی قول بردهرد ،کره در مرورت مرطررح شردن

کارگری باید بداند که قرار است در این جرلرسره مرعریرن

بحثهای انحرافی و ضد کارگری در مجرمرع عرمرومری

مجمع عمومی یقه کدام مسرائرل کرارگرری را برچرسربرد،

هفته آینده ،یرک جرمرلره اعرترراضری ،فرقری یرک جرمرلره

روی چه موضوعی پیله کند و چره اعرترراضری کروتراه

اعتراضی البته غیر خطرناک و غیر تحریک آمیرز را

نیاید؛ هر کارگری باید بردانرد کره عروامرل کرارفررمرا و

در میان جمعیت با مدای بلند بر زبان خواهد آورد.

مواجب بگیران دولت در این جلسه چه خواهند کرد که

معنای عملی این تعهد دوستانه و غیررسمی حتی اگرر

با لطایف الحیل توجه کارگران و جلسه را به مروضروع

نیمی از کارگران به آن وفا نکند این است که مردافرعران

دیگری حتی شاید موضوع کارگری دیگرری ،جرلرب و

کارفرمایان و دولت در جلسه حتی مرار خرورده ترریرن

منحرن کنند و اینکه هرر کرارگرر برایرد بره سرهرم خرود

آنها با مدها پارازیت اعتراضی مواجه شده و چارهای

بکوشد مانع انحران توجه جلسه و ختم بری نرتریرجره آن

جز این نخواهند داشرت کره دمشران را روی کرولشران

شود.

بگذارند و جلسه را ترک کنند.

به عبارت دیگر مرحرافرل کرارگرری پریرشررو بره کرمرک
روابی حسنه و رفیقانه ای که با توده های کارگر دارند
نرره فررقرری بررایررد جررمررع کررردن ترروده کررارگررران را برررای
برگزاری مجمع عمومی تدارک ببینند ،بلکه بره عرالوه

————————————————————— صفحه 03
رئیس جلسه خوب داشتن واقعا یک نعمت است
مساله مهم دیگر ،نظم درون جلسه و روال کار مثمر مر اسرت.

برای این کار بایرد اتروریرتره ه داشرتره براشرنرد ،کسری براشرد کره

یک شرط با استقبال مواجه شدن جلسات مجمع عمرومری ،رونرق

کارگران حرفش را بخوانند .هرم ترجرربره داشرتره براشرد و الربرتره

داشتن بحث و جدل خالق و عالقمندی اعضا بره شررکرت فرعرال

انصان .نکته مهم این است که باید کمک کنیم که این کار را یاد

در مجمع عمومی ،این است که ایرن مرجرمروعره ی واقرعرا یرک

بگیریم .و بعالوه سعی کنیرم بره جرای یرک رئریرس ،یرک هریرات

ابزار کارا کار کند .این مرلرزومراتری مریرخرواهرد کره اگررمرجرمرع

رئیسه ،جمع چند نفره برای ریاست جلسه داشته براشریرم کره هرر

عمومی برایمان جدی باشد آن را هم باید جدی بگیریم .دو جلسره

چه بیشتر به دلیل فوت و فن ریاست مجلس را یاد بگریررنرد .در

شلوغ و پر همهمه و خسته کنرنرده و برینرتریرجره کرافری اسرت کره

جلساتی که بحث ها زیاد قطبی نریرسرت و جرنراحهرای مرخرترلرف

حامل کار روزها استدالل و تالش شما برای ایجاد و ترحرکریرم

میتوانند حرنهای همدیگر را تا رسیردن نروبرت برعردی ترحرمرل

تشکل را به هدر بدهد.

کنند ،اداره کردن جلسات کار زیراد سرخرتری نریرسرت .امرا وقرتری

رئیس جلسه خوب داشتن واقعا یک نعمرت اسرت .رئریرس خروب

جلسات طوفانی میشود و وقرتری نرظررات غریرر قرابرل سرازش،

بودن برای جلسه تصمیم گیری کمی مهرارت مری خرواهرد .آدم

طرفداران پر حرارت پیدا میکند ،رئریرس جرلرسره ورزیرده نرقرش

باید بلد باشد از موقعیتش که به او اجرازه مریدهرد بردون اجرازه

خیلی اساسی میتواند ایفا کند .باید از جلسه مجمع عمومی برای

حرن بزند سون استفاده نکند ،جلسره را برگرردانرد ،وقرت را بره

تربیت هر چه بیشتر کارگران در ایفای این نقش ه استفراده کرنریرم

درستی میان موافقین و مخالفین پیشنهادها تقسیم کند ،و بداند که

چون ممکن است رئیس یک شورای شهر بشویرد و قررار براشرد

تکلیف کدام پیشنهرادهرای زودترر برایرد روشرن کرنرد کره پرروسره

جلسه ای را اداره کنید که شرکت کرنرنردگران مروافرق و مرخرالرف

تصمیم گیری به بنبسرت نرخرورد .آدم برایرد برلرد براشرد اعضرای

مسلح هم هستند.

حاضر در جلسه را در مورد نحوه اداره جلسه قرانرع نرگره دارد.

دست از کله شقی بردارید ،لطفا!
بفید ار یمه کفرگران خواست – و این بفید یک عفدت یلمله ملف

در ادامه یمین اسند ل است که بفید یر جف که گردن گلذاشلنلن

بفشد – که اگر مشکمی بف مصوبفت جمسفت مجلملع علملوملیلملفن

به نصمیمفت اک.ریت آرا مف را بله زیلر پلف گلذاشلنلن پلرنسلیلپلی

اخنالف اصولیی اخنالف پرنسیپلی نلداریلهی بله ایلن مصلوبلفت

وادار نمی کندی دست از کمه ش ی برداریهی دعوا بر سر سلملیل له

گردن بگذاریهی آنهف را رعفیت کنیه و اجفزه دییه کله کلفرگلران

یفیمفن را عمده نکنیه و اجلفزه دیلیله کلفر ملطلفبلق رواللی کله

یر اه بیشنر م.ل یک نن واحلد علملل کلنلنلد .ایلن درسلنله کله

اک.ریت میخواید پیش برود .نوجه داشنه بفشید که در ا نلفدن بلف

اک.ریت یه ممکن است اشنبفه کند امف این یه یک ح ی لنلی اسلت

خواست اک.ریتی قبل از اینکه ا.بفت کرده بفشه که محق یسنیهی

که در اک.ر مواقع کونفینرین راه منوجه کردن اک.رینی که دارد

یمیشه از جفنب ب یه به صورت نوعی دست که گر نه شدن هه

ت خود را بلکلنلیلهی و

و شعور و قدرت نشخیص خودشفن برداشت میشود .بلنلفبلرایلنی

بالیفیی را که در ا.ر این اشنبفه می نواند در اننلظلفرملفن بلفشلد

حنی الم دور بفید از قرار گر نن در این موشع اجننفب کنیله و

را گوشزد کنیم و بعد اجفزه بدییه که اک.ریت ایزق که درست

یر وقت این وشعیت به مف نحمیل شد یمیشه بلفیلد بلدانلیله کله

میداند را نجربه کندی و از پراکنیک خلودی پلراکلنلیلکلی کله بله

کفر وسیع اقنفعی در دسنورملفن قلرار گلر لنله کله بلفیلد از آن

موقع مف بف نئورق احنمف صحیح خود پیشبیلنلی کلرده بلودیلهی

طریق ح فنیت موشع خود و علملت در ا لنلفدن خلود بلف راق

درس بگیرد.

اک.ریت را نوشیح بدییه و بفهمفنیه .در غیر این صلورت بلفیلد

اشنبفه می کند این است که خوب اسند

پیه منزوق شدن را به نن مفلید.

————————————————————— صفحه 04
ماجرای موردی بودن نمایندگان مجمع عمومی خیلی مهمه!
خامیت موردی بودن هیات های نرمرایرنردگری در ایرن اسرت کره

در عین حال باید توجه داشت که بعرضریهرا از ایرن مروردی هرا

مجمع عمومی برای انجام هر مأموریرت مرعریرن برهرترریرن هرا را

خودشان امری متداول و مداوم هستند ،مثالً کار کردن در نرقرش

برای این کار انتخاب میکند .کسی که می رود تا با کارفررمرا برر

هیئت رئیسه مجمع عمومی و شرورا .مرا هرمریرشره در خرارج از

سر لزوم افزایش دستمزد مذاکره کند الزاما کسی نریرسرت کره در

جلسات نیز به این افراد نیاز داریم و باید بدانریرم کره چره کسرانری

زمینه طرح و دفاع از خواست تجهیزات مربوط بره ایرمرنری کرار

رئیس جلساتمان هستند تا مسایل و مالحظاتمران را در فرامرلره

بیشترریرن تروانرایری و قرابرلریرت را دارد .از طررن دیرگرر اگرر

جلسات با آنها مطرح کنیم .رسیدگی به وضعریرت ایرمرنری مرحریری

نمایندگان مجمع عمومی برای انجام همه کارها فقری یرک هریرات

کار هم ماموریتی است که تمامی بردار نیسرت ،هرمریرشره هریراتری

خاص باشد کارفرما و پلیس میتوانند به آسانی آنها را مرترهرم کرنرد

جهت بازرسی کرارگرری برایرد مروجرود براشرد کره چرهرارچشرمری

که همه آتشها را آنها می سوزانند و تهدیدشان کنند .حتی به فکر

مواظب سالمتی کارگر در محیی کار باشد.

بیافتند که نمایندگان کارگران را تطمیع کنند ،بخرند و به سرازش

منظور این است که بعضی از کارهای ما ماهیتا تخصصریترر و

بکشند .مورد به مورد بودن نمایندگان این احتمال را کاهش مری

پایدار تر هستند .بنابررایرن بررای آنرهرا برایرد آرایرش پرایردارترر و

دهد.

ترکیب مناسبی در نظر داشت .باید توجه کرد که شررط کرنرتررل

امل کلی ما این است که نمایرنردگران و مرامروری کره از جرانرب

داشتن کارگران بر عملکرد نمایرنردگران مرنرترخرب ایرن اسرت کره

مجمع عمومی انتخاب میشود باید در هر جلسه قابل عزل باشرد.

گزارش دهی نمایندگان به مجمع عمومی کاری مرنرظرم و مررترب

منظور این است که کسی نتواند از نردبان کارگرر مرعرود کرنرد،

باشد به عالوه کارگران بتوانند محت و سقم این گرزارش را از

آن باال جا خوش کند ،از طرن کارگر بربررد و بردوزد و قراطری

کانال های دیگر هم تحقیق کنند.

اعوان و انصار کارفرما شود.

دمکراسی ،رای ،اتوریته ،نظم و این حرفها ...
شورا خود موظف است که برای به اجرا درآوردن مصوباتش کمیته

گشت بدون اینکه از عضویت عالیترین عنوان تصمیم گیری ،همران

هرای اجررایری الزم را ترعرریرف کرنرد و اعضرای آنرهرا را از مریران

تشکیالت نشست مجمع عمومی ،بیرون رفته باشند .بنابراین اگررچره

داوطلبین (عمدتا یعنی موافقین و اکثریت) انتخاب کرده و آنرهرا را

عضویت یک کارگرر در شرورای کرارخرانره نریراز بره احرراز هریرچ

با تعیین حوزه اختیارات و وظایف شان به کرار برگرمرارد .برنرابررایرن

شرطی ندارد ،یعنی یک کارگر کارخانه به طور اترومراتریرک عضرو

شورا در دل خود ارگانهای مرترعردد اجررایری مرترشرکرل از کرارگرران

شورای کارگران است ،اما همین کارگر برای اینکه عضو یرکری از

فابریک خواهد داشت که به کار تحقق بخشیدن بره مصروبرات شرورا

ارگانهای اجرایی شود باید بدوا تعهد کند که اتوریته مجمرع عرمرومری

تمامی این ارگانها باز هم خود شرورا  -مرجرمرع

را میپذیرد و به تصمیمات آن گردن می نهد .تخلف او ترنرهرا براعرث

عمومی کارگران یا نمایندگان کارگران  -قرار خواهد داشت .اگرچره

خلع او از مکان اجرایی خرواهرد شرد .اعضرای ترمرامری ارگرانهرای

مخالفین تصمیمات شورا عمالً میتوانند از اتخاص تصمیمات آن خرود

اجرایی شورا انتخابی هستند و به مجرد اینکه شورا اراده کند قابرل

داری کنند اما اتوریته شورا بر ارگانهای اجررایری خرود کرامرالً یرک

عزل و جایگزینی هسرترنرد .روسرای ترمرامری ایرن ارگرانرهرا مروظرفرنرد

جانبه با تمام قدرت اعمال می شرود .هریرچ ارگران اجررایری نرخرواهرد

گزارش عملکرد خرود را مسرترقریرمرا ً در جرلرسرات شرورا بره اطرالع

توانست از زیر بار تبعیت از تصمیمات شورا شانه خالی کرنرد ،چررا

اعضای آن برساند و شورا از طریرق هریرئرت مردیرره خرود مروظرف

که به مجرد آن به مثابه یک ارگان از جانب شورا منحل خواهد شرد

است از کارهای اجرایی حسابرسی کند.

مشغول هستند .را

و نفرات آن از وظایفی که به آنها سرپررده شرده اسرت خرلرع خرواهرنرد

————————————————————— صفحه 05

رادیکالیسم ،ماجراجویی و واقع بینی
آنچه در رابطه با سرنوشت مجامع عرمرومری و فرعرالریرن جرنربرش

و رهبران رادیکال را گرفتار می سازد.

ارتباط حیاتی دارد این است که رادیکالیزمی که مجمع عمرومری

باید دانست و همه کارگران هم این را باید بدانند که هیچ یک از

از خود بروز می دهد مرعریرار سرنرجرش درجره مروفرقریرت یرا عردم

جلسات مجمع عمومی ارزش یکبار مصرن ندارد و هر جرلرسره

موفقیت آن نیست و نمیتواند باشد .کسی که حرکرت تروده ای یرا

مجمع عمومی بایرد برتروانرد عرالوه برر آنرکره مسرائرل خراص کره

در اینجا مجمع عمومی را وادار و تحریک کند کره رادیرکرالریرزم

میخواست را پاسخ میدهد در عین حال حلقهای قرابرل اترکرا در

ای بیش از آنچه که توده های کارگر قدرت و آمرادگری پریرگریرری

زنجیره اقدامات ما برای متشکل شدن در شورای کارخانه باشد.

اش را دارد ،کسی است که دارد توده ها و حرکتشان را مررن
نظر نیات خیر به قربانگراه مری بررد .قروانریرن مربرارزه تروده ای

باید دانست که بسیاری از مسائل کارگری اموالً نمی تروانرد در

همیشه مبارزه علنی است و با قوانین مبارزه پارتیزانی و جرنرگ

چارچوب فابریکی حل شود ،کارگران یک کارخرانره هرر انردازه

و گریز فرق دارد .اینجا دیگر گریز معنایی ندارد ،یعنی فرقری ترا

هم که خود را به آب و آتش بزنند ،نخواهنرد تروانسرت در قرانرون

جایی می شود پیش رفت که
بتوان در آن جرا مرانرد و بره
شمشیر زدن ادامره داد .حرد
پرریررش روی هررا را فرراکررتررور

فعال جنبش مجمع عمومی باید به خوبی بداند که رادیکالیزه بیش کار را عوض کنند و دولت را به
زیر بکشند .کارگران باید بردانرنرد
از حد ،یعنی بیش از حدی که اکثریتی کارگران آنرا قلبا متعلق به
که اگرچه اعتراض به هرمره ایرن
خود بدانند ،و در بیرون اجتماعات کارگری ،خود مدافعش باشندد
مسائل عمده از کرارخرانره شرروع

های عینی و واقعری ،یرعرنری پیشروی در برپایی مجمع عمومی را به شکست میکشاند و رهبدران مرری شررود امررا برررای برره نررترریررجرره
قرروای طرررفرریررن ،آرایررش و رادیکال را گرفتار می سازد
آمادگی جنگری آنرهرا ترعریریرن

رسیدن تنها راه این است که آترش
مبارزه در حدود مرعریرنری امرا بره

میکند نه اراده و روحیات ما .کسی که اراده کررده اسرت ترا در

طور مستمر در کارخانه گرم نگه داشته شود تا امرکران سررایرت

این کشمکش پیروز شود و روحیه اش را نباخته است ،اولریرن و

به کارخانههای دیگر را پیدا کند و کارگران در سطح عرالری ترر

مهمترین کارش این است که این فاکتورهای عینی موقعیتری کره

همبستگی و همسویی در شعارها و مطالبات بتوانند ترحرقرق آنرهرا

در آن قرار گرفته است را تشخیص بدهد و عاقالنه ترین راه هرا

را در دستور مبارزات سراسری خود بگذارند.

را پیدا کند .کار یک رهبر عملی مبارزه توده فقی این نیسرت کره

درک نکردن رابطه طرح یک خواسرت برا نریرروی بسریرج شرده

توده ها را از رخوت و سستی و تسلیم ا ر استیصال در آورد و

برای مبارزه به سادگی می تواند زحمات و امریردهرای کرارگرران

به میدان بکشد ،بلکه از جمله این هم هست که مانع عکس العمل

را از جمله در جنبش مجامع عمومی به باد دهد .یراد دادن ایرن

کور نسبت به موقعیت شود ،جلوی عصیان زدگی و ماجراجویی

مسائل به کارگران و ایجاد انسجام و وحدت اراده و وحدت عمرل

را بگیرد ،و در عوض آن نرفررت بره حرقری را کره مروجرد ایرن

در مجامع عمومی از جرمرلره دیرگرر وظرایرف مرحرافرل کرارگرران

عصیان زدگی ها است را به مسیری هدایت کند کره در خردمرت

پیشرو وفعالین پیگیری جنبش مجمع عمومی در درون کرارخرانره

رسیدن جنبش به اهدافش باشد.

هاست.

فعال جنبش مجمع عمومی باید به خوبی بداند که رادیکالیزه بیش
از حد ،یعنی بیش از حدی که اکثریت کارگران آنرا قلبا مرترعرلرق
به خود بدانند ،و در بیرون اجتماعات کارگرری ،خرود مردافرعرش
باشند پیشروی در برپایی مجمع عمومی را به شکست میرکرشرانرد

————————————————————— صفحه 06
”چه خوب شد ما این جلسه را برگزار کردیم “...
به ویژه در آغاز جنبش آگاهانه مجمع عمومی یعنی دوره ای کره

من در آن شرکت کردم و چه بهتر میشود که جلسه برعرد را بره

باید تالش کرد که هواداری از این جنربرش و ایرن شرکرل تشرکرل

شود همین هفته آینده برگزار کنیم چرا که این کار عاقبتی نتیرجره

هرچه بیشتر در میان کارگران توسعه پیدا کرنرد ،ایرن اسرت کره

خواهد داد" .در حال حاضر جلسه ای که بتواند کارفرمایری را

کاری کنیم که هر جلسه مجمع عمومی به نحوی رضایت برخرش

یا مامور دولتی را استیضاح کند ،به توجیهات و انرترظرارات بری

و امیدوارکنرنرده بررگرزار شرود و خراترمره یرابرد .ایرن فراکرترورهرا

جای آنان به روشنی جواب بردهرد و برا مردور قرطرعرنرامره چرنرد
سطری اظهرارات اسرتردالالت آنرهرا را از

همانطور کره اشراره کرردیرم رابرطره

خررطرری و یررک برره یررک بررا درجرره جلسه موفقیتآمیز مجمع عمومی به سادگی عبارت جانب کارگران و نپذیرفتن ان اعالم دارد
رادیکالیرزم کره مرجرمرع عرمرومری از از جلسه ای است که گرهی از کدار کدارگدران و لزوم حل این یا آن مسئلره کرارگرران بره
خودش نشان مریدهرد نردارد .جرلرسره بگشاید ،راهی جلوی پایشان بگذارد ،در مدورد طور قطع برای کارگران تاکید برگرذارد و
به آرامی به کار خود پایان دهد؛ از جانرب
مرروفررقرریررتآمرریررز مررجررمررع عررمررومرری برره
مسئله ای روشن شان کند،
همه ما و کارگرران جرلرسره مروفرقریرتآمریرز
سادگی عبارت از جلسه ای است کره
گرهی از کار کارگران بگشاید ،راهی جلوی پایشان بگذارد ،در

ارزیابی خواهد شد .تعریف اتفاقات آن جلرسره و شریرریرن کراری

مورد مسئله ای روشن شان کند ،و به اینکره مریتروانرنرد از ایرن

های کارگران و بهتر برگزار کردن جلسه بعد تا یک هفرتره برعرد

طریق ،یعنی با اتفاق و همراهی با یکدیگر ،به حل مسرائرل شران

موضوع بحث همه کارگران شرکت کننرده خرواهرد شرد .بره ایرن

نزدیک شوند ،امیدوار شان سازد .جلسه خوب و موفقیرت آمریرز

ترتیب اقبال عمومی نسبت به برگزاری مرنرظرم جرلرسرات مرجرمرع

جلسه ای است کارگرانری کره از آن خرارج مری شرود بره خرود

عمومی نضج خواهد گرفت.

بگویند "چه خوب که این جلسه را برگزار کردیم ،چه خوب کره

.

ما می خواهیم جنبش مجمع عمومی -اگر الزم است با آهستگی اما  -حتماً با گامهای استوار
و محکم ابتدایی راهش را طی کند .شکی نداریم که این کار شدنی است و مثل هدر کدار
دیگری این کار هم چم و خم های خودش را دارد و قبل از گفتن "نمی شود" باید در فکر پیددا
کردن و یاد گرفتن آنها بود

