
 

به ویژه در آغاز جنبش آگاهانه مجمع عموممو  

یعن  دوره ای که باید تالش کرد که هوماداری 

از این جنبش و این شکل تشکل هرچه بوشوشو ور 

در مشان کارگران  تمسعه پشدا کنود  ایون اسو  

که کاری کنشم که هر جلسه مجمع عموممو  بوه 

نحمی رضای  بخش و امشدوارکنونوده بورگو ار 

شمد و خواتوموه یوابود  ایون 

فاک مرها هوموانو ومر کوه 

اشوواره کووردیووم رابوو ووه 

خ   و یک بوه یوک بوا 

درجووه رادیووکوواهووشوو   کووه 

مجمع عممم  از خمدش 

دهووود نووودارد   نشوووان مووو 

آمش  مجموع  جلسه ممفقش 

عممم  به سادگ  عبارت از جولوسوه ای اسو  

که گره  از کوار کوارگوران بودوشوایود  راهو  

جلمی پایشوان بودودارد  در مومرد مسویولوه ای 

تماننود از ایون  روشن شان کند   و به اینکه م 

طریق  یعن  با اتفاق و همراه  بوا یوکودیودور  

به حل مسائل شان ن دیک شمند  امشدوار شان 

سازد   جلسه خمب و ممفقش  آمش  جولوسوه ای 

اس  کارگران  که از آن خوار  مو  شومد بوه 

خمد بودومیونود خچوه خومب کوه ایون جولوسوه را 

برگ ار کردیم  چه خمب که من در آن شرک  

 شمد که جلسه بعد را بشمد  کرد  و چه به ر م 

 

همشن هف ه آینده برگ ار کنشم چرا که ایون کوار 

 عاقب   ن شجه خماهد دادخ   

در حوواح حوواضوور جوولووسووه ای کووه  بوو وومانوود 

کارفرمای  را یا ماممر دوهو و  را اسو وشو وا  

کند  به تمجشهات و ان ظارات ب  جای آنان بوه 

روشن  جماب بدهد و با صدور ق عناموه چونود 

سوووو ووووری ا ووووهووووارات 

اسوو وودآآت آنووهووا را از 

جوووانووور کوووارگوووران و  

نپدیرف ن ان اعال  دارد 

و ه و  حول ایون یوا آن 

مسیله کارگران به طمر 

قوو ووع بوورای کووارگووران 

تاکشد بددارد و به آرامو  

به کار خمد پایان دهود  از جوانور هوموه موا و 

آمشو  ارزیوابو  خوماهود  کارگران جلسه ممفقش 

شد  تعریف اتفاقات آن جلسه و شوشوریون کواری 

های کارگران و به ر برگ ار کردن جلسه بعود 

تا یک هف ه بعد ممضمع بحث هوموه کوارگوران 

شرک  کننده خماهد شد  به این تورتوشور اقوبواح 

عممم  نسب  بوه بورگو اری مونوظوم جولوسوات 

 مجمع عممم  ن ج  خماهد گرف  

    

 

 مجمع عمومی کارگران:

 چرا و چگونه؟

 دفترچه راهنما برای فعالین و آژیتاتورهای کارگری

آمیز مجمع عمومی به ساادگای    جلسه موفقیت

عبارت از جلسه ای است که گرهی از کاار      

کارگران بگشاید، راهی جلوی پایشان بگذارد، 

 در مورد مسئله ای روشن شان کند،   

های  حتماً با گام -اگر الزم است با آهستگی اما   -خواهیم جنبش مجمع عمومی ما می

استوار و محکم ابتدایی  راهش را طی کند.  شکی نداریم که این کار شدنی است و مثل   

باید خ نمی شودخ هر کار دیگری این کار هم چم و خم های خودش را دارد و قبل از گفتن 

 ها بود در فکر پیدا کردن و یاد گرفتن آن
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 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 داشت و نه فقط این بلکه شکل منظم آنهم را هم میتوان داشت. این را هم 

تجربه اثبات میکند و هم عقل و استدالل. باید توجه کرد که  مجمع عمومی جاایای 

است که کارگر با همه هیبت خود ظاهر میشود.  جمعیت کارگر یک دسات و یاک 

دل برای سرمایه دار و نوکران آنها پدیده ای ترسناک است،  چیزی که نمی تواند 

 خود را بی گدار به آب بزند و نسنجیده عمل کند.

باالخره باید روزی برسد که هر کارگری باتاواناد خاود را هام باا ماکاان خاود در 

سازمان تولید، و هم با امکان خود در سازمان کارگران معرفی کند و بگوید: مان 

 . فالنی،  بافنده کارخانه نساجی و عضو کمیته روابط خارجی شورای کارخانه

 

 

  

آنچه در راب ه بوا سورنومشو  موجواموع عوموممو  و 

فعاهشن جنوبوش ارتوبواط حوشواتو  دارد ایون اسو  کوه  

رادیکاهش م  کوه موجوموع عوموممو  از خومد بوروز 

دهد معشار سنجش درجه ممفقش  یا عد  ممفقشو   م 

تماند باشد  کس  که حرک  تمده ای  آن نشس  و نم 

یا در اینجا مجمع عممم  را وادار و تحوریوک کونود 

که رادیکاهش   ای بشش از آنچه که تمده های کارگر 

قدرت و آمادگ  پشدشری اش را دارد  کسو  اسو  

که دارد تمده ها و حرک شان را صرف نوظور نوشوات 

خشر به قربانداه م  برد  قمانوشون موبوارزه تومده ای 

همششه مبارزه عولونو  اسو  و بوا قومانوشون موبوارزه 

پارتش ان  و جنگ و گری  فرق دارد  ایونوجوا دیودور 

گری  معنای  ندارد  یعن  فوقوت توا جوایو  مو  شومد 

پشش رف  که ب مان در آن جا موانود و بوه شوموشوشور 

زدن ادامه داد  حد پشش روی هوا را فواکو ومر هوای 

عشن  و واقوعو   یوعونو  قومای طورفوشون  آرایوش و 

کند نه اراده و روحشوات  آمادگ  جند  آنها تعششن م 

ما  کس  که اراده کرده اس  توا در ایون کشوموکوش 

پشروز شمد و روحشه اش را نباخ ه اس   اوهوشون و 

مهم رین کارش این اس  که این فاک مرهای عوشونو   

ممقعش   که در آن قرار گرف وه اسو  را تشوخوشو  

بدهد و عاقالنه ترین راه ها را پشودا کونود  کوار یوک 

رهبر عمل  مبارزه تمده فقت این نشس  که تومده هوا 

را از رخمت و سس   و تسلوشوم ا ور اسو وشو واح در 

آورد و به مشدان بکشد  بلکه از جمله این هم هسو  

که مانع عکس اهعمل کمر نسب  به ممقعوشو  شومد  

جلمی ع شان زدگ  و ماجراجمی  را بودوشورد   و 

در عمض آن نوفورت بوه حوقو  را کوه مومجود ایون 

ع شان زدگ  ها اس  را به مسشری هدای  کند کوه 

 در خدم  رسشدن جنبش به اهدافش باشد 

فعاح جنبش مجمع عممم  باید به خومبو  بودانود کوه 

رادیکاهش ه بشش از حود  یوعونو  بوشوش از حودی کوه 

کارگران آنرا قلبا م علق به خومد بودانونود  و اکثری  

در بشرون اج ماعات کارگری  خمد مدافعش بواشونود 

پششروی در برپای  مجمع عمممو  را بوه شوکوسو  

 مشکشاند و رهبران رادیکاح را گرف ار م  سازد 

 باید دانس  و همه کارگران هم این را باید بدانند  

 

که هشچ یک از جلسات مجمع عممم  ارزش یکبوار 

م رف ندارد و هر جلسه مجمع عممم  باید ب ماند 

خوماسو  را  عالوه بر آنکوه مسوائول خوا  کوه مو 

ای قوابول اتوکوا در  دهد در عشن حاح حولوقوه پاسخ م 

زنجشره اقدامات ما برای م شکل شودن در شومرای 

 کارخانه باشد 

باید دانس  که بسشاری از مسائل کوارگوری اصومآ  

چووارچوومب فووابووریووکوو  حوول شوومد  در نووموو  توومانوود 

کارگران یک کارخانه هر اندازه هم که خمد را بوه 

آب و آتش ب نند  نخماهند تمانس  در قانمن کار را 

عمض کنند و دوه  را به زیور بوکوشونود  کوارگوران 

باید بدانند که اگرچه اع راض به هوموه ایون مسوائول 

عمده از کارخانه شروع م  شمد اما برای به ن شجه 

رسشدن تنها راه این اس  که آتش مبارزه در حودود 

معشن  اما به طمر مس مور در کوارخوانوه گور  نودوه 

هوای دیودور  داش ه شمد تا امکان سرای  به کارخانوه

را پشدا کند و کارگران در س ح عاه  تر همبس دو  

و همسمی  در شعارها و م اهبات ب مانند تحقق آنهوا 

 را در دس مر مبارزات سراسری خمد بددارند 

درک نکردن راب ه طر  یک خماس  بوا نوشوروی  

بسشج شده برای مبارزه به سادگ  م  تماند زحموات 

و امشدهای کارگران را از جمله در جنوبوش موجواموع 

دهوود   یوواد دادن ایوون مسووائوول بووه  عووموومموو  بووه بوواد 

کارگران و ایجاد انسجا  و وحودت اراده و وحودت 

عمل در مجامع عمممو  از جومولوه دیودور و وایوف 

محافل کارگران پششرو وفعواهوشون پوشودوشوری جونوبوش 

 مجمع عممم  در درون کارخانه هاس  

تناظایام شاده  1631—1631محتوای جزوه بر اساس  سه نوشته از خسرو داور  از سالهای 

در دساتارس عاالقامانادان قارار خاواهاد “  علیه بیکاری” است.  اصل مقاالت متعاقبا در سایت 

 گرفت. 

 “علیه بیکاری” تهیه وتنظیم : مصطفی اسدپور وسیوان رضایی از نهاد  

 1631مهر ماه 
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خاصش  ممردی بمدن هشات های نمایندگ  در ایون . 

اس  که مجمع عممم  بورای انوجوا  هور موتمومریو  

معشن به رین ها را برای ایون کوار انو وخواب موشوکونود  

کس  که م  رود تا با کارفرما بر سر ه و  افو ایوش 

دس م د مداکره کند اه اما کس  نشس  که در زموشونوه 

طر  و دفاع از خماس  تجهش ات مربمط به ایومونو  

کار بشش رین  تمانای  و قوابولوشو  را دارد  از طورف 

دیدر اگر نمایندگان مجمع عممم  برای انوجوا  هوموه 

کارها فقت یک هشات خا  باشد کوارفورموا و پولوشوس 

مش مانند به آسان  آنها را م هم کند که همه  آتشوهوا را 

آنها م  سمزانند و تهدیودشوان کونونود  حو و  بوه فوکور 

بشاف ند که نمایندگان کارگران را ت مشع کنند  بوخورنود 

و به سازش بکشند  ممرد به ممرد بمدن نوموایونودگوان  

 این اح ماح را کاهش م  دهد 

اصل کل  ما این اس  که نمایندگان و ماممری که از 

شومد بوایود در هور  جانر مجمع عممم  انو وخواب مو 

جلسه قابل ع ح باشد  مونوظومر ایون اسو  کوه کسو  

ن ماند از نردبان کارگر صعمد کند  آن باآ جا خمش 

کند  از طرف کارگر ببرد و بدوزد و قاط  اعمان و 

 ان ار کارفرما شمد            

هوا از ایون  در عشن حاح باید تمجه داش  کوه بوعو و 

ممردی ها خمدشان امری م داوح و موداو  هسو ونود  

مثال  کار کردن در نقش هشی  رئشسه مجمع عوموممو  

و شمرا  ما همششه در خار  از جلسات نوشو  بوه ایون 

افراد نشاز داریم و باید بدانشم کوه چوه کسوانو  رئوشوس 

جلساتمان هس ند تا مسوایول و موالحوظواتوموان  را در 

فاصله جلسات بوا آنوهوا مو ور  کونوشوم  رسوشودگو  بوه 

وضعش  ایمن  محشت کار هوم موامومریو و  اسو  کوه 

تمام  بردار نشس   همششه هوشواتو  جوهو  بوازرسو  

کارگری باید ممجمد باشد که چوهوارچشومو  موما ور 

 سالم   کارگر در محشت کار باشد 

منظمر این اس  که بع   از کوارهوای موا مواهوشو وا 

تر و پایدار تر هس ند  بنابورایون بورای آنوهوا  تخ   

باید آرایش پایدارتر و ترکشر مناسب  در نظر داش   

باید تمجه کرد  که شرط کن رح داش ن کوارگوران بور 

عملکرد  نمایندگان من خر این اس  که گ ارش ده  

نمایندگان به مجمع عممم  کاری منظم و مرتر باشد 

به عالوه کارگران ب مانند صح  و سقم این گو ارش 

 را از کاناح های دیدر هم تحقشق کنند 
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شمرا خمد مم ف اس  که برای بوه اجورا درآوردن 

م مباتش کمش ه های اجرای  آز  را تعریف کنود و 

اع ای آنها را از مشان داوطولوبوشون  )عومودتوا یوعونو  

ممافقشن و اکثری (  ان خاب کرده و آنها را با توعوشوشون 

حمزه اخ شارات و و وایوف شوان بوه کوار بودوموارد  

بنابراین شمرا در دح خمد ارگانهای مو وعودد اجورایو  

م شکل از کارگران فابریک خماهد داش  که به کار 

تحقق بخششدن به م ومبوات شومرا مشوهومح هسو ونود  

موجوموع  -راس تمام  این ارگانها باز هم خمد شومرا 

قورار  -عممم  کوارگوران یوا نوموایونودگوان کوارگوران 

خماهد داش   اگرچه مخاهفشن ت مشمات شمرا عموال  

تمانند از اتخاذ ت مشمات آن خمد داری کونونود اموا  م 

اتمری ه شمرا بر ارگانهای اجرای  خومد کواموال  یوک 

جانبه با تما  قودرت اعومواح مو  شومد  هوشوچ ارگوان 

اجرایو  نوخوماهود تومانسو  از زیور بوار توبوعوشو  از 

ت مشمات شمرا شانه خاه  کند  چرا که به مجرد آن 

به مثابه  یک ارگان از جانر شمرا منحل خماهد شود 

و نفرات آن از و ایف  که به آنها سوپورده شوده اسو  

ترین  خلع خماهند گش  بدون اینکه از ع می  عاه 

عنمان ت مشم گشری  همان تشکشالت نشس  موجوموع 

عووموومموو   بووشوورون رفوو ووه بوواشوونوود  بوونووابوورایوون اگوورچووه 

ع می   یک کارگر در شمرای کوارخوانوه نوشواز بوه 

احراز هشچ شرط  ندارد  یعن  یک کارگر کارخانوه 

به طمر اتمماتشک ع م شمرای کارگران اس   اموا 

همشن کارگر برای اینکه ع وم یوکو  از ارگوانوهوای 

اجرای  شمد باید بدوا تعهد کنود کوه اتومریو وه موجوموع 

پدیرد و به ت وموشوموات آن گوردن مو   عممم  را م 

 جورایو نهد  تخلف او تنها باعث خلوع او از موکوان ا

های اجرای  شومرا  خماهد شد   اع ای تمام  ارگان

ان خاب  هس ند و به  مجرد ایونوکوه  شومرا اراده کونود 

قابل ع ح و جاید ین  هس نود  روسوای توموامو  ایون 

ارگانها مم فند  گ ارش عملکرد خمد را مس قشما  در 

جلسات شمرا به اطالع اع ای  آن برساند و شومرا 

از طریق هشی  مدیره خمد مم ف اس  از کوارهوای 

 اجرای  حسابرس  کند 
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ایجاد و سازمانده  مجامع عممم  کارگری ممکن و 

در پششبرد منافع و اع راض تنها اب ار موم ور اسو   

اینرا همان ممارد مجمع عممم  های   که کوارگوران 

طبقواتو  خومد در -بنا به تجربه عمل  و شم مبارزات 

دح همشن شرایت تشکشل داده اند بروشونو  نشوان داده 

اسو   اموروز بوحوث از سور اموکوانووپودیوری موجوامووع 

عممم  بشجاس   همه مشدانند که هشچ چش  به صرف 

 امکان پدیر بمدن خمدبخمد روی نمشدهد  

برای اینکه کارگران ب مر جدی با خماس  تشوکوشول 

مجمع عممم  بسشج و م حد شومنود نوشوروی موحورکوه 

آز  اس   ایون نوشورو  گواه از بوشورون بوا توحوریوک 

کارفرما و دوه  یعن  با پا گداش ن آنهوا روی بوخوش 

دیدری از مونوافوع کوارگوران وارد عومول موشوشومد و 

معممآ هم کارگران با اج ماع وسشع خمد بوه عوکوس 

 اهعمل وادار مششمند  

اما برای اینکه تشکشول موجوموع عوموممو  بوه ابو وکوار 

کارگران و برای پششبرد امور آنوان بواشود  آزمسو  

اس  که منشاء این نشوروی موحورکوه در درون خومد 

کارگران باشد  مثل هموشوشوه ایون نوشوروی موحورک و 

 بسشج کننده را باید ن د عده ای معدودتر از 

کارگران سراغ گرف  که به ضرورت انجا  این کار 

واقفند و موشو ومانونود دیودوران را نوشو  بوه مونوافوع ایون 

همبس د  م شکل قانع کنند و بعالوه به انودازه کوافو  

انرژی و پشدشری و هم  در وجمدشان هس  که در 

نشمه راه خس ه نشمند  اینها باید بکمک یکدیدور آتوش 

خماس  تشکشل مجمع عممم  را در مشان کوارگوران 

کارخانه گر  نده دارند  یعن  اینکه کواری کونونود کوه 

کارگران اینهمه گرف اری و بدبخ   را که از آسوموان 

و زمشن بر رویشان مشبارد با م حد شدن در موجواموع 

و بولوکوه موم ورتوریون   –عممم  بعنمان یک قد  مم ر 

در پاسخ گمی  به ایون مسوایول   –قد  در حاح حاضر 

که مسائل مش رک همه آنها اس  ربت بدهند و ب ومر 

دائم در صدد فراهم کردن امکانات و فرص   بواشونود 

که در موجوموع عوموممو  یواران هوم سورنومشو  خومد 

 ح مر یابند و مش رکا فکری برای گرف اریها بکنند 

بحث بر سر فعاهشن کارگری جنبش موجوموع عوموممو  

 کارگران اس  

این دف رچه تالش  اس  برای ایونوکوه ع وای دسو  

 این فعاهشن قرار بدشرد

 

 

مساهه مهم دیدر  نوظوم درون جولوسوه و رواح کوار  

مثمر  مر اس   یک شرط با اسو وقوبواح موماجوه شودن 

جلسات مجمع عممم   رونق داشو ون بوحوث و جودح  

خالق و عالقمندی اع ا به شرک  فعاح در موجوموع 

عممم    این اس  که این موجومومعوه ی واقوعوا یوک 

اب ار کارا  کار کند  ایون مولو ومواتو  موشوخوماهود کوه 

اگرمجمع عممم  برایمان جدی باشد آن را هوم بوایود 

هموهوموه و خسو وه  جدی بدشریم  دو جلسه شلمغ و پر 

ن شجه کاف  اس  که حاصل کوار  روزهوا  کننده و ب 

اس دآح و تالش شما برای ایجاد و تحکشم تشوکول را 

 به هدر بدهد 

رئشس جلسه خمب داش ون واقوعوا یوک نوعومو  اسو   

گشوری  کومو     رئشس خمب بمدن برای جلسه ت مشم

مهارت م  خماهد  آد  باید بلد باشد از ممقعش وش کوه 

دهود بودون اجوازه حورف بو نود سومء  به او اجازه م 

اس فاده نکند  جلسه را بدرداند  وق  را بوه درسو و  

مشان ممافقشن و مخاهفشن پششنهادها تقسشم کند   و بداند 

که تکلشف کدا  پششنهادهای زودتر باید روشن کند که 

 بس  نخمرد  آد  باید بلد  پروسه ت مشم گشری به بن

 

باشد اع ای حاضر در جولوسوه را در مومرد نوحومه 

اداره جلسه قانع نده دارد  برای این کار باید اتمری ه 

ه داش ه باشند   کس  باشد کوه کوارگوران حورفوش را 

بخمانند  هم تجربه داش ه باشد و اهب ه ان اف  نوکو وه 

مهم این اس  که باید کمک کنشم که ایون کوار را یواد 

بدشریم  و بعالوه سع  کنشم به جای یک رئشس  یوک 

هشات رئشسه  جمع چند نوفوره بورای ریواسو  جولوسوه 

داش ه باششم که هر چه بشوشو ور بوه دهوشول فومت و فون 

ریاس  مجلس را یاد بدشرند   در جلساتو  کوه بوحوث 

تومانونود  های مخ لوف مو  ها زیاد ق ب  نشس   و جنا 

های همدیدر را تا رسشدن نمب  بوعودی توحومول  حرف

کنند  اداره کردن جلسات کار زیاد سخ   نشس   اموا 

شمد و وق   نظورات غوشور  وق   جلسات  طمفان  م 

قابل سازش  طورفوداران پور حورارت پوشودا موشوکونود  

تمانود ایوفوا  رئشس جلسه ورزیده نقش خشل  اساس  م 

کند  باید از جلسه مجمع عممم  برای تربش  هر چه 

بشش ر کارگران در ایفای ایون نوقوش ه اسو وفواده کونوشوم 

چمن ممکن اس  رئشس یک شمرای شهور بشومیود و 

قرار باشد جلسه ای را اداره کنشد که شرک  کنندگوان 

  ممافق و مخاهف  مسلح هم هس ند 
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وق   مشدمئشم کارگران بایود بورای کسور قودرت بوه 

نشروی مس قل خمیش بپاخش نود  بوایود در عوشون حواح 

طبقه کارگر را برای ساخ ن اب ار این کسور قودرت 

 انوهودا نش  به حرک  درآورد  طوبوقوه کوارگور بورای 

قدرت سشاس  ب مر کلو  بوپوانوموشوخوشو د  ایون شوعوار 

قودرت  ان قواحآنارششس  ها اس   طبقه کارگر برای 

به خمد و م حدان خمد مبارزه مشکند  و ان قاح قودرت 

به طبقه کارگر و م حدان او معنای  ج  ان قاح قدرت 

به ارگانهای رهبری کننده و و ارگانهای قدرت تومده 

ای طبقه کارگر و م حدانش ندارد  قدرت تنها مش ماند 

به طبقه کارگر م شکل من قول شومد و هودا طوبوقوه ای 

برای کسر قدرت بپا مشوخوشو د کوه خومد در جوریوان 

 م شکل کردن خمد به مثابه آه رناتشم و قدرت باشد  

کارگران ایران زمان  واقوعوا قودرت سوشواسو  را در 

دس رس خمیش خماهند دید و حرک  قهورآموشو  خومد 

را برای تسخشر آن آغاز خوماهونود کورد کوه بو ومانونود 

بروشن  بدمیند بجای دوهو  بومرژوایو  دوهو  موا  

بجای مجلس بمرژوای  کندره شمراهای موا  بوجوای 

 دوایر دوه   قدرت ارگانهای شمرای  ما  

پس مبارزه طبوقوه کوارگور بورای رسوشودن بوه چونوشون 

روزی در همان حاح مبارزه برای ساخ ن اب ارهوای 

تشکشالت  ای اس  که طبقه کارگر برای مبوارزه بور 

سر قدرت  کسر و حوفوق قودرت بوه آن نوشواز دارد  

بدون این ارگانها ایمان به قدرت طبقه کارگر صورفوا 

 ایمان  قلب  خماهد ماند 

ارگانهای قدرت تمده ای طوبوقوه هوموراه بوا جومشوش 

مبارزه ساخ ه مششمد و جنبش مجمع عممم  بوه ایون 

 کشش و کمشش طبقه کارگر تعلق دارد 

 تشکل و ارگانهای توده ای  طبقه کارگر

س ایر  برایرد یر    –باید ار همه کارگررا  ورسا ر  
که اگر مشکلر  برا مبرسبرا    –عاد  همه ما باشد 

جل ا  مجمع عمسمیما  اوتالف ابسل ، اورترالف 
پرن یپ  نداریم، به ای  مبرسبرا  گررد  بریر،اریرم، 
آنها را رعای  کنیم س اجازه دهیم که کرارگررا  هرر 
چه بیشتر مثل ی  ت  ساحد عمل کنند. ایر  در رتره 
که اکثری  هم ممک  ا   اشتربراه کرنرد امرا ایر  هرم 
ی  حقیقت  ا   که در اکثر مساقع کستاهترریر  راه 
متسجه کرد  اکثریت  که دارد اشتربراه مر  کرنرد ایر  
ا   که وسب ا تدالال  وسد را بکنیم، س برالهرایر  
را که در اثر ای  اشتبراه مر  ترسانرد در انرتر رارمرا  

بعد اجازه بدهیم که اکرثرریر    کنشم وباشد را گسشزد 
چیزی کره در ر  مریردانرد را  ترجرربره کرنرد، س از 
پراکتی  وسد، پراکتیک  که به مسقع مرا برا تریرسری 

بیرنر  کررده برسدیرم، در   احتماال بحیح  وسد پیش
 بییرد. 

کره در ادامه همی  ا تدالل ا   کره  برایرد هرر جرا 
به تبمیما  اکرثرریر  آرا مرا را بره گرد  گ،اشت  

زیر پا گ،اشت  پرن یپ  سادار نرمر  کرنرد، د ر  از 
کله شق  برداریم، دعسا بر  رر  رلریرقره هرایرمرا  را 
عمده نکنیم س اجازه دهریرم کرار مر رابری رسالر  کره 
اکثری  میوساهد پیش برسد. تسجه داشته براشریرد کره 
در افتاد  با وسا   اکثری ، قبل از ایرنرکره اثربرا  
کرده باشم که محی ه تیم، همیشه از جانب بقیره بره 
بسر  نسع  د   کم گرفته شد  فهم س شعرسر س 
قدر  تشویص وسدشا  برداش  میشسد. بنرابررایر ، 
حت  المقدسر باید از قررار گررفرتر  در ایر  مرس رع 
اجتناب کنیم س هر سق  ای  س عی  به مرا ترحرمریرل 
شد  همیشه باید بردانریرم کره کرار س ریرع اقرنراعر  در 
د تسرما  قرار گرفته که باید از آ   ریی حقانریر  
مس ع وسد  س عل  در افتاد  وسد با رای اکثریر  
را تس یح بدهیم س بفهمانیم. در غریرر ایر  برسر  

 باید پیه منزسی شد  را به ت  مالید.

 دست از کله شقی بردارید، لطفا!



برای خونوثو  کوردن توالش هوای نوموایونودگوان  

سخندمیان سرمایه در مجموع عوموممو  هونومز  

ایفای نقش ماهرانه از جانر رهبران عمل  در 

آید  برای خنثو  کوردن  مجمع عممم  آز  م 

نمایندگان و مبلهشن سرمایه که ب  شک سور و 

کله شان در همه مجامع عموممو  پوشودا خوماهود 

شد همسمی  تمده کارگور در اعو وراض و هوم 

صدای  آنها کوافو  اسو   کوارگوران نوبوایود بوه 

جلسه مجمع عموممو  بوه شوکول موحولو  بورای 

زورآزمووایوو  رهووبووران عووموولووشووشووان بووا عووماموول 

کارفرما و دوه  نداه کننود و بورای خومدشوان 

نقشه تماشاچ  تشمیق کننده را قائل شمند  هور 

کارگری باید بداند که قرار اس  در این جلسوه 

معشن مجمع عممم  یقه کدا  مسائول کوارگوری 

را بچسبد  روی چه ممضمع  پشله کند و چوه 

اع راض  کمتاه نشاید  هر کارگری بایود بودانود 

که عمامل کارفرما و مماجور بودوشوران دوهو  

در این جلسه چه خماهند کورد کوه بوا هو وایوف 

اهحشل تمجه کارگران و جلسه را بوه مومضومع 

دیدری ح   شاید ممضمع کارگری دیودوری  

جلر و منحرف کنند و اینکه هر کارگر باید به 

سهم خمد بکمشد مانع انحراف تمجه جولوسوه و 

 خ م ب  ن شجه آن شمد  

به عبارت دیدر محافول کوارگوری پوشوشورو بوه 

کمک روابت حسنه و رفشقانوه ای کوه بوا تومده 

های کارگر دارند نه فقت باید جمع کردن تومده 

کارگران را برای برگ اری موجوموع عوموممو  

تدارک ببشنند  بلکه به عالوه برای جمع کوردن 

حماس آنها و بسشج فکری کارگران به منظومر 

برگ اری ممفقش  آمش  جلسه از پشوش زحومو  

بکشند و کاری کنند که اکوثوریو  کوارگوران از 

پشش بدانند که  خقرار اس  در این جولوسوه چوه 

بکنشم چه مسائل  و چه ممضومعو  بوه نو وشوجوه 

 برسشمخ 

هوای موامومران   برای ت مشن عقشم ماندن تالش

سوورمووایووه بوورای بووه کوونوو وورح درآوردن مووجوومووع 

عممم  کافشس  که هر کارگری به طمر غشور 

رسم  مثال  پای سفره شا  و ناهوار و در نو د 

برادران و خماهران کوارگورش مو وعوهود شومد  

یعن  قمح بدهد  که در صومرت مو ور  شودن 

های انحراف  و ضد کارگری در موجوموع  بحث

عممم  هف ه آینده  یک جمله اع راض   فوقوت 

یک جمله اع راض  اهب وه غوشور خو ورنواک و 

غشر تحریک آموشو  را در موشوان جوموعوشو  بوا 

 صدای بلند بر زبان خماهد آورد 

معنای عمل  این تعهد دوس انه و غوشوررسومو   

ح   اگر نشم  از کارگران به آن وفا نکند ایون 

اس  که مدافعان کارفرمایان و دوه  در جلسه 

ح   مار خمرده ترین آنها با صدهوا پوارازیو  

ایون ای جو   اع وراضو  موماجوه شوده و چواره

کوه دمشوان را روی کومهشوان نخماهند داشو  

 بددارند و جلسه را ترک کنند 

  

شمرای کارگران کارخانه که موا خوماهوان آن 

هس شم در درجه اوح عبارت اس  از سوازموان 

تمده کارگران کارخانه یعن   سازمان  که کول 

گشرد  وق و  از  کارگران فابریک را در بر م 

هوا  گمیشم مجمومعوه از انسوان سازمان سخن م 

ایم که به خاطر پشوشوروی بوه  را در نظر گرف ه

سمی اهداف مش ورک گورد آموده انود و بورای 

تسهشل این پششروی در بشون خومد توقوسوشوم کوار 

اند و هر ع م ایون سوازموان و و وایوف  کرده

خمد را در ارگان  از سوازموان و در رابو وه 

هوا و  تعریف شده و مشوخو  بوا سوایور ارگوان

دهد و این مجممعه در  افراد سازمان انجا  م 

کلش  خومد بوه سومو  اهوداف مشو ورک پوشوش 

 مشرود 

با ارائه اوهشون توعوریوف مشوخو  کوردیوم کوه  

شمرای واقع  سوازموانو  کوه کولوشوه کوارگوران 

گوشورد  هودف مشو ورک  فابریک را در بور مو 

اع ووای ایوون سووازمووان عووبووارت اسوو  از 

گووشووری و شومر دربوواره مووعو ووالت و  ت ومووشوم

مسائلشان به ششمه ای دممکراتشک  و کومشوش 

در جه  اتخاذ ت مشمات با تکوشوه بور نوشوروی 

اع ای سازمان یعن  کارگران فابریوک   بوه 

عبارت دیدر   شمرای واقوعو  ارگوان اعومواح 

اراده کارگران آن فابریک اس    بودون شوک 

وق   از اراده  و ت وموشوم کوارگوران صوحوبو  

کنوشوم در عومول اراده اکوثوریو  و ت وموشوم  م 

اکثری  مومرد نوظور مواسو  و هودا حواکوموشو  

دموومکووراسوو  در درون سووازمووان و تووبووعووشوو  

هوای سوازموان از ت وموشوموات اکوثوریو   ارگان

توریون عونومان  ضروری و واجر اسو   عواهو 

گشری شمرا مجمع عممم  اع وای آن  ت مشم

یعن  مجمع عممم  کلوشوه کوارگوران فوابوریوک 

اس    در تما  فابریکهای  کوه اموکوان انوعوقواد 

کوارگوران وجومد کولوشوه جلسات مجمع عممم  

یعن  مجموع عوموممو  شمرای کارگری  دارد  

م شکل و سازمان یاف وه کوارگوران و تونوهوا آن 

ت مشمات  که به ت میر اکثری  کارگران در 

مجمع عممم  رسشوده بواشود م ومبوه شومرای 

کارگران کارخانه  نامشده مششمد  در کوارخوانوه 

 های ب رگ و صنایع  که 

پراکندگ  واحدهای مخ لوف آن و یوا خ ولو  

تمهشد در آنها برگ اری جلسات مجمع عموممو  

کونود   کل کارگران را مشکل یا غشرمموکون مو 

تماند مجمع عممم  کارگران باشود   شمرا  نم 

کونود  موا  اما در اینجا رو  مسیله توهوشوشور نومو 

خووماهووان ارگووان و ابوو ار اعووموواح اراده کوول 

گمنه  تردید در این کارگران فابریک هس شم   ب 

صنایع و کارخانجات مجامع عممم  کارگران 

تومانود تشوکوشول  قسم   بخش  یا  ششف  آن مو 

داده هوور کووارگووری از کووارخووانووه هوومووانوونوود 

های کارخوانوه کومچوک ع وم شومرای  کارگاه

قسم   بخش یا ششوفو  خومد بواشود کوه هوموان 

مجمع عممم  کارگران بخش اسو    در ایون 

حاه  شمرای مرک ی کارخانه عبارت خماهود 

بمد از خشومرای نوموایونودگوان کوارگورانخ  ایون 

هوای  شمرای نماینودگوان   مو وشوکول از هوشویو 

نماینودگو  گومنواگومنو  کوه هور یوک  شومرای 

کوومچووکوو وور )قسووموو  یووا شووشووفوو  و غووشووره( را 

کنند  این هشی  های نمایندگو  کوه   نمایندگ  م 

شوومرای موورکوو ی نوومووایوونوودگووان کووارگووران  را 

آورد  به ششمه ای دمومکوراتوشوک در  بمجمد م 

جلسات رسم  شمرای کمچک ور انو وخواب مو  

شمد  حدود و ایف و اخ شارات آنها از جوانور 

شمد و هر گاه هوموان   ان خاب کنندگان تعششن م 

ان خاب کنندگان اراده  کنند آنها را موعو وح یوا 

 تعمیض خماهند کرد 
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کارگری باید بداند که قرار است در این جلسه معین مجمع عمومی یقه کدام مساائال     هر

کارگری را بچسبد، روی چه موضوعی پیله کند و چه اعتراضی کوتاه نیاید؛ هر کارگری باید 

  بداند که عوامل کارفرما و مواجب بگیران دولت در این جلسه چه خواهند کرد 



 

دسل  دسل  ا   نه آن سرودای  که به قسل معلم  
های فقه س شرعیا  به مجرد اراده امرش حابل 

هرر  -شده باشد.. بی  وسا ت  س ترسان رتر  دسلر  
فابله ای ا ر  کره آ  را   -اندازه که قهار باشد

باید پراکتیکش پر کند. وریرلر  چریرزهرا ه ر  کره 
وساهد اما تسا  بره د ر  آسردنشرا  را  دسل  م 

ندارد، س ویل  چیزهای دییری ه ر  کره دسلر  
وساهد اما بروالف میلش به اس تحمیل میشسد.  نم 

دسل  هیچ اعتباب  را بر می  نم  شرنرا رد امرا 
دهد. به ایر  تررتریرب ابردا  به  سر ساقع  رسی م 

مجاز نی تیم عمل  بسد  ی  وسا   کارگری را 
با ای  ا تدالل که  دسلر  برا ترحرقری آ  مرورالرفر  
وساهد کرد، منتف  بدانیم. بحب  بر  ر "امرکرا  
پ،یری"  در دل ی  کشمکش ا   که حابل آ  
را نه فق  وسا   دس  رف،  بلکه  تسانای  شرا  

 در تحمیل وسا ته ها تعیی  م  کند. 

سوال این است: آیا ایجاد نوعی تشکل کااگراگ   
دگ موقعیت کنونی که بشود وجود آن گا به دولت 

 ضد کاگرگ  تحمیل کگد، میسگ است؟ 

جساب بحیح:  اگرر تشرکرل مرسرد نر رر مرجرمرع 
عمسم    ازما  یافته س من م در کاروانه براشرد، 
پا خ ما ق عا مثب  ا  .  معن  "اگر" ای  ا ر  

هررای  کرره مررا ب رریرراری از اشررکررال دیرریررر ررازمررا 
کررارگررری را در تررساز  قررسای فررعررلرر  مررتررنررا ررب 
نمیدانیم. پیش شر  د تیاب  به تشکال  عال  ترر 

کارگرری از نر رر مرا هرمریر   -س فراکیر تسده ای
 ازما  یاب  فابریک  س تحکیم بفسف کرارگررا  

 بنعت  ایرا  در محل کار  ا  . 

سوال اینست: چگا سازماندهی ماجاامام عاماومای 

 منظم دگ کاگخانه عملی است؟

جساب بحیح: پا خ در سیژگ  منحبر به فردی 
ا   که مجمع عمسم   ازما  یافته، در تمایز برا 
 ایر اشکال  ازما  یاب  علرنر  کرارگررا  دارد. 
مجمع عمسم  کرارورانره جرایر  ا ر  کره برنرا بره 
تعریف دربرگیرنده همه کارگرا  کاروانره ا ر . 
 جای  ا   که کارگر م تقیم وسدش را با ح سر 

 

کرنرد. ایر  پرر ع رس ترریر   وسدش نماینردگر  مر 
تسا  در کرارورانره داشر . بره  تشکل  ا   که م 

تساند نماینده اراده  عالسه ای  تشکل  ا    که نم 
کارگرا  نباشد چرس  کرارگررا  برالسا ر ره س برا 
ت اسی کامرل حرقرسی در آ  شررکر  دارنرد. ایر  
تشکل  ا    که نم  تساند چریرزی جرز ورسا رتره 

ترسانرد  رازش کرنرد بر   کارگرا  را بوساهد، نرمر 
آنکه وسد کارگرا   ازش کررده براشرنرد. مرجرمرع 
عمسم  کارگرا  کاروانه جای  ا ر  کره در آ  
ع س هم تبمیم م  گیرد هم مجری تبمیم  که 

 وسد در اتوا،ش شری  بسده ا  . 

مهمتر اینکه مجمع عمسم  کاروانه تشکلر  ا ر  
که بره ورا رر هرم  رازمرا  برسد  اع رایرش در 
 ازما  دییری که  ازما  کار س تسلید در همرا  
کاروانه ا   به حربه تهدید اقرتربرادی بره  رسر 

م لح ا  . نق ه قدر  کارگرا  سقت   بالسا  ه
متحد باشند ای  ا ر  کره قرادر ه رترنرد ترسلریرد را 
 متسقف کنند س پسل س  رسد را برر رسی  ررمرایره 
ببندد. هر گاه کارگرا  به آ  درجه از اتحاد د   
یابند که به ی  تهدید جدی س ساقع  تربردیرل شرسنرد 

دارا  از در احرتررام س ورساهرش س ترمرنرا    رمایه
 سارد بحث با کارگرا  م  شسند. 

اگر کارگرا  ی  کرارورانره در مرجرمرع عرمرسمر  
 ازما  یافته مترشرکرل شرده براشرنرد آنرسقر  بررای 
ا تفاده منا ب از ای  نق ه قس  وسد در بهرترریر  
س منا ب تری  مسقعی  قرار گررفرتره انرد.  بررای 
همی  ا   که دسل  س کارفرمایا  س نرسکررانشرا   

تساند در مقابله با ای  شکرل آرایرش کرارگررا   نم 
ب  گدار بره آب برزنرنرد. اع رای ایر  تشرکرل را  

تسا  به راحت  از رسی بندل  شا  بلند کرد  نم 
س به بازداشتیاه کمیتره فرر رتراد، چررا کره  درآ  

م  شسد س مرعرمرسال یرعرنر   متسقفبسر  تسلید 
بحب  چند میلیس  تسما   رر. با کارگرری کره 
به رگ تسلید چنگ اندوتره براشرد  برایرد برا مردارا 
رفتار کرد. اینرا هر   رمرایره داری مر  دانرد س 
وسدش میتساند به  جسجره پرا ردار ترازه ا رتروردام 

 شده حال  کند. 

  

گیری ک   که پیشنهادی را  در جل ا  تبمیم
کند سق  معین  در اوتیرار دارد ترا  م رح م 

در تس یح س تفهیم پیشنهادش به جل ه س دفاع 
از آ  بحب  کند. بعد موالف س مرسافری یر  
در میا ، س از ن ر زمان  به انردازه هرم، در 

کرنرد س پر  از  رد س قبسل پیشنهاد بحب  م 
آ  که جل ه تشویص داد که بحث کاف  ا  ، 
یعن  آنسق  که  پریرشرنرهراد کرفرایر  مر،اکررا  

شررسد س  بررترربررسیررب ر رریررد، بررحررث  تررمررام مرر 
بالفابله در مسرد پیشنهاد مرسرد برحرث رای 
گیری میشسد. برای اینکه ابهام  برای  ک ر  
سجسد نداشته باشد که دارد به چه چیزی رای 
م  دهد، پیشنهادی را که  قررار ا ر  مرسرد 
قبسل قرار بییررد را برایرد از هرمرا  اسل بره 

اگرر  سر کتب  به ریی  جرلر ره ترقردیرم کررد. 
ب   ساد باشد وسد ریی  جل ه یا کر  رفیق  

دییری مر  ترسا  پریرشرنرهراد رس برنرسی ره در 
 اوتیار بی،ارد. پ  از شمارش آرا، نتیجه 

 

رای گیری با بدای بلنرد اعرالم مر  شرسد س 
رسی هررمررا  برررگرره نررسشررترره س  تررحررسیررل داده 

شسد تا مثل بقیه مبسبا  از آ  نیرهرداری  م 
کند که در آینده  ر اینکه جل ه چه چیرزی را 

 تبسیب کرد  حرف در نیاید.

اینها هیچکدام سح  منزل نیر ر . امرا  آنرچره 
اهمی  دارد ای  ا   که براالورره یر  رسال 
تعریف شده س مسرد تسافری برایرد در جرلر را   
رعای  شسد س مسرد احترام باشد تا جل ره بره 
عنسا  ی  کار د   جمع  جل ا  م تمرری 
باشند، راندما  باالی  داشرتره براشرنرد، انررژی 
شرک  کنندگا  ب  جه  در اب کاک با هرم 

 به هدر نرسد س  م تهل  نشسد. 
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طبقه کارگر باید اع ماد به نفس خمد را بواز یوابود  

اما این اعو ومواد بوه نوفوس  نوه اعو ومواد  توک توک 

کارگران به نشروی فردی شان بلکه  اعو ومواد تومده 

کارگر به قدرت م شکل و مبارزه سوازموان یوافو وه 

خمیش اس   هشچ تبلشه  برای بازگرداندن روحشوه 

مقاوم  و مبارزه به تمده های کارگر مم ورتور از 

هوای  مشاهده اس قام  و رشد مبارزه م شکل تشکل

کارگری و پششوروی هوای عومولو  آن هوا نوشوسو   

بنابراین به منظمر خنثو  کوردن سوشواسو  ارعواب 

همششه یک کلشد اساس  وجمد دارد و آن مو وشوکول 

شدن و م شکل کردن آن قشر از کارگوران آگواهو  

اس  که هم اکنمن مش واق موبوارزه انود  کوارگوران 

کممنشس  باید پرچمدار حرک  فعل  برای عومولو  

برای سازمانده  کوارگوران پوشوشورو و موبوارز بوه 

منظمر جلر تمده های کارگر به صحنه مبوارزه و 

اعووموواح قوودرت بوواشوونوود و در هوور گووا  آن اشووکوواح 

توومانوود انسووجووا  درونوو   سووازمووانوودهوو  را کووه موو 

نشروهای ممجمد طبقه را به بهو وریون وجوه توتموشون 

کونوود  اداموه کوواری پووشوودوشووری اسو ووحووکوا  آز  در 

های مخ ولوف موبوارزه را بوه وجومد آورد    عرصه

تعریف و تبلشغ کرده و عمال  برای ایجواد آن دسو  

  به کار شمند

 

 طبقه کارگر باید اعتماد بنفس خود را باز یابد



 

مششمد و باید حق کارگر برای تشکشل منظم مجمع  

در مومارد مو وعودد در  عممم  را به کرس  نشاند 

کارخانه کارگران کارفرما را وادار کرده بمدند که 

خوماهونود موجوموع  بپدیرد که کارگران هر وقو  مو 

عمممو  داشو وه و دربواره مسوائول مشو ورک شوان 

حرف ب نند و ت مشم بدشرد  در آنجا رسم بور ایون 

بمد که صرفوا مو  بوایسو  زموان بورگو اری  بوه 

رسشد  اسواس بورایون بومد  کوه  اطالع کارفرما م 

اهعاده هم نشاز به کسر اجوازه از  برای جلسات فمق

ها همه یوعونو  جوا افو وادن و  کارفرمایان نباشد  این

محکم شودن سونو و  موجوموع عوموممو   کوه موجوموع 

عممم  باید نهادی منظم باشد  باید پافشواری کورد  

نظم پایه و اساس هر تشکل اس   بوا مونوظوم شودن 

مجمع عممم  هوموه عومولوکوردهوای آن بوه هوموراه  

رف ار همه اع ا در قباح موجوموع عوموممو  پوخو وه 

 گشرد  شمد و قما  م  م 

مجمع عممم  تشکل کارگران برای رسوشودگو  بوه 

مسائل مش رک آنها اس  پس باید به طمر منظوم و 

درپوو  تشووکووشوول بشوومد  چوورا کووه خوومد مسووائوول  پوو 

کارگران تما  نشودنو  هسو ونود  گودشو وه از مومارد 

 رویاروی  مس قشم کارگر و کارفرما  مجمع 
 

 

تماند به حل مسائل مش رک کوارگوران  عممم   م 

نقش  مم ر ایفوا کونود  کودا  کوارگور مسوائول مواهو  

ندارد؟ کدا  کوارگور مشوکول مسوکون نودارد؟ کودا  

کارگر از خ ر دائم  محشوت کوار م ومن اسو ؟  

کدا  کارگر حرف و فکر توازه در مومرد اصوال  

وضعش  کارگر  شکل جدیودی از هوموکواری بوشون 

 کارگران به ذهن ان نم  رسد؟ 

شمد ح   در یک روز آفو وابو  در غوشواب هور  م 

نمع دعما و درگشری و کشمکش هم تمماری را به 

تایشد  کارگران رساند که بورای بوحوث و بوررسو  

پششنهاد کارگران در ممرد اصال  و بهبمد شرایوت 

کار هر هف ه هر دو هف ه یک جلوسوه در موکوان و 

ساع  و روز معشن هف ه تشکشل مششمد  مش مان به 

مدیری  هم  اطالع داد تا ترتشبات آز   کوه بوه او 

مربمط م  شمد  مثال ساعات سرویس ها و کولوشود 

ساهن ها برای اس فاده از آبودارخوانوه انوجوا  گوردد  

واضح اس  که در مقابل مقاوم  خماهد شد   اموا 

با جدی  و پشدشری م  شمد مساهه  را بوا راحو و  

حل کورد  اصوال بوا صوحوبو  موشوشومد موار را از 

سمراخ بشرون آورد  مهم این اس  کوه بودانوشوم ایون 

 کار آز  اس  و باید جدی گرف  

 

مجمع عمممو  پوشوکوره اصولو  شومراهوای واقوعو  

کوارگووری اسوو   هودف ایوون اسوو  کووه از طووریووق 

سازمانده  کارگران در مجمع عممم  دخاه  هر 

چه بشش ر و هر چه مسو وقوشوم تور کوارگوران را بوه 

اممر مربمط به خمدشان تامشون کونوشوم و بوا توالش 

پشدشر ما باآخره باید روزی برسد که هر کارگری 

ب ماند خمد را هم با مکان خمد در سازمان تومهوشود  

و هم با امکان خمد در سازمان کارگوران موعورفو  

کند و بدمید: من فالنو  بوافونوده کوارخوانوه نسواجو  

 ع م کمش ه روابت خارج  شمرای کارخانه!

این اسو  آنوچوه موا از سومی شومراهوای واقوعو   

فابریک مثابه یک سازمان مو  خوماهوشوم  شومرای 

واقع  فابریک  مجمع عممم  م وشوکول کوارگوران 

اس  که از یک سم به نحمی دممکراتشک سازمان 

یاف ه  مس قوشوم توریون وضوعوشو  را بورای شومر و 

کونود و از  آنان فراهم مو  گشری  ت مشممشمرت و 

 سمی دیدر خمد سازمان  اس  که به به رین نحم 

 

از تمان و اس عداد و قابولوشو  کوارگوران در جوهو  

 و اراده خمد آنها بهره م  گشرد   تحقق ت مشمات

های دیودور  شمرا برخالف ح ب سندیکا و سازمان

که آنان نش  نشس  عممم  اع ا یا کندوره را بوه 

دانونود  ایون  گشری خومد مو   باآترین مرجع ت مشم

مجمع عممم  یک نهاد نشس   بلکوه یوک  ارگوان 

اس   و اتمریو وه  آن از ایون اجوالس توا اجوالس 

شومد و  بعدی به هشچ ارگوان دیودوری سوپورده نومو 

 همششه در خمدش م  ماند 

هشی  مدیره ) یا به عبارت دیدر هوشویو  رئوشوسوه(   

شمرا به هوشوچ وجوه نومو  تومانود از جوانور شومرا 

ت مشم بدشرد و اتمری ه  آن همانند اتومریو وه سوایور 

های اجرای  در همان چارچمب و در هوموان  ارگان

 حش ه  معنا دارد که شمرا تعششن کرده اس    

   

 61 صفحهمجمع عمومی کارگری باید منظم  و با تعداد هر چه بیشتر کارگران برگزار شود        7 صفحهمجمع عمومی : لب کالم )و  یک مقایسه(                                         

این گف ه درس  اس  که  کوارگوران بوه دهوشول عود  

آگاه  و ایمانشان به قدرت خمد در مقابله با رژیوم 

جمهمری اسالم  و طبقه سرمایه دار  در دفاع از 

معشش  و حقمق بر حوق خومد  در موبوارزه بورای 

جاید ین کردن آن با حکمم   کوه پواسودار اهوداف 

نششن   انقالب  کارگران باشد دچار وادادگ  به عقر

شده اند  اما واقعش  این اس  کوه نوبوایود  ایوموان و 

آگاه  کارگران به قدرت طبقات  شوان را  صورفوا 

در جنبه ذهن  و اع قادی آن در نوظور بودوشوریوم و 

 برای حل آن سراغ ذهن کارگران برویم             

اصل بر این اس  آگواهو  و ایوموان کوارگوران بوه  

قدرت خمد به خمد جنبه بسشار مهم تشکشالتو  نوشو  

دارد  قدرت طبقه کارگر قدرت م شکل او اسو  و  

آورنود   کارگران به قدرت م شکل خومد ایوموان مو 

بمده اند و هس ند کوارگوران بسوشواری کوه در ذهون 

خمد به پشروزی نهای طبقه کارگر ایموان داشو وه و 

دارند  و یا ح   مشدانند رهای  از چونودواح سو وم و 

اس ثمار سرمایه داری  ب مر کل  و خوال  شودن 

از شر وجمد این حکمم  تنها به قمه طبقه کوارگور 

اما ح   هموشون کوارگوران نوشو  قودرت   مشسر اس 

طبقه کارگر را هوموس نوکورده و چوه بسوشواری بوه 

نشروی طبقات دیدر دح خومش کورده انود   قودرت 

طبقه کارگر یک امر ذهن  نشسو  و ایوموان بوه آن 

قدرت طبقه کارگر قدرت  نشسو  ایمان قلب  نشس   

که به محض آنکه افراد کوارگور بوه وجومد آن پو  

ببرند آن را در دسو  خومد احسواس کونود  قودرت 

برای کارگران موعودنو  اسو  کوه بوایود اسو وخورا  

شمد  قدرت طبقه کارگر قدرت م شکل اوس  و توا 

طبقه کارگر اب ار به جریان انداخ ن اس فاده از آن 

را نساخ ه باشد   قودرتو  بواهوقومه اسو  کوه هونومز 

 ماهش  و وجمد خارج  ندارد   

 طبقه کارگر تنها به نیروی متشکل خود ایمان می آورد

دشمنان کارگران نمش ماننود در موقوابولوه بوا موجوموع 

ب  گدار به آب ب نند و ب  هشوچ موالحوظوه عممم  

  آنوهوا در وهولوه اوح ای از خشمن  اس فاده کونونود

خماهند کمششد با تکشه به نفمذ کال  مبولوهوشون عوما  

فریبشان قدرت تمرک  یاف ه کارگران را خونوثو  و 

م فرق کند  وق   مجمع عممم  تشکشل شده بواشود 

ممق ا تعادح قومای طورفوشون در کوارخوانوه بوه نوفوع 

کارگران به هم خمرده اس    در چنشن مومقوعوشو و  

سرمایه دار و دوه  مبولوهوشون خوبوره  خومد را بوه 

فرس د  واضح اس  کوه در غوشواب یوک  مشدان م 

اع راض از قبل  همسم شوده و در مو ون سوکومت 

سخندمیان واقع  کارگران  آنها ممفق مششمند  به 

آنکه چش ی ن شر کارگران  کار مجمع عممم  ب 

شده باشد  خاتمه دهند   ب رگ رین ضربوه بومجومد 

آمده از چنشن وضعوشو و  ایون اسو  کوه کوارگوران 

اع قادشان به کارای  مجموع عوموممو  و یوا بوهو ور 

اس  بدمیشم اعماح قدرت م حد خمد را از دسو  

مشدهند  وگرنه رای اع ماد گرف ن این یا آن را م  

تمان در جلسه دیدر جبران کرد  چرا کوه موجوموع 

به هشچکس نمایندگ  و اخو وشوارات یوکوسواهوه و دو 

کونود و پوایوشون کشوشودن موامومران  ساهه  اع اء نم 

مجمع عممم  در جلسوه ای دیودور  کواری آسوان 

اس   مسواهوه اصولو  هونور کوارگوران پوشوشورو در 

راب ه با برپای  مجمع عممم  تثبشو  آن بوعونومان 

یک  سن  کار م شکل تمده ای اس   بوخوش موهوم 

هوموسوم کوردن سازی برای  این سن  ها در  زمشنه

اع وراض کوارگوران قوبول از شورکو  در موجوموع 

 قرار دارد  عممم  

 تدارک، تدارک و باز هم تدارک خوب و  از پیش مجمع عمومی



تشکشل شدن مجمع عممم   

کارگران  هم اکنمن در محشوت هوای کوارگوری در 

های کارگری و  جریان اس   مثال مسیمآن تعاون 

های ماه  کارگری و یا نهاد صنف  دیودور  صندوق

در گ ارش  به کارگران و یا کسر تکلشف از ایون 

فراخمان عممم  م  دهد و  مجمع عممم  تشکشل 

مو  گووردد  ایوون درسو  اسوو  کووه موشووان مووجووامووع 

عممم  کارگری که به طومر خومد بوه خومدی در 

اهعمل در مقابل فشارهای کارفرمایان و  مقا  عکس

شمد با مجموع عوموممو  مونوظوم و  دوه  تشکشل م 

سازمان یاف ه که ما به عنمان سنگ بنای تشکل  و 

مبارزات کارگران یعن  شومرای کوارگوری از آن 

 زنشم تفاوت چشمدشری وجمد دارد  حرف م 

اما نک ه اساس  و مهم اینجاس  که م ک  شدن بر  

این شکل شناخ ه شده همبس د  مبارزات  که تومده 

کارگر نش  بارها آن را به طرق مخ لف آزممده اند 

اند  نق ه شروع موا بورای ایوجواد و  و تجربه کرده

سازمانده  مجمع عممم  فراگشر و مونوظوم اسو   

به عبارت دیدر فعاهش  موا بورای ایوجواد سوازموان 

شمرای کارگران اوآ  از پایشن و سازماندهو  پوایوه 

ترین ارگان آن یعن  مجمع عممم  سازمان یوافو وه 

ها و شمرای فوابوریوک شوروع  و منظم در کارخانه

م  شمد  و  انشا  خمد این  فعاهش  در سو وح پوایوه 

بوه یوک پودیوده حو  و عبارت از تکامل بخوشوشودن 

حاضر و ف  اهحاح ممجمد و نوه خولوق نوهوادی بو  

این روس  که سوازموانودهو  سابقه و ناشناخ ه   از 

هوا را  مجامع عممم  منظم و جودی در کوارخوانوه

دانشم و بودیوهو  اسو  کوه  امری ممکن و عمل  م 

این کار هم مانند هور عومول موبوارزاتو  دیودور در 

خدم  م شکل کردن کارگران به فعاهشن م مم  و 

 پشدشر خمد نشازمند اس  

بسشار مهم اس  همشن جا تاکشد شمد که بوکواربوردن 

بووا “  مووجووامووع عووموومموو   خوومدبووخوومدی” اصوو ووال  

درجات زیادی از مسامحه نسب  به فعاهش  فعاهوشون 

کارگری در برپای   مجامع عممم  جاری  هموراه 

اس   فشار مادی و سبعش  دوه  با هر اعو وراض 

کارگری  مجاح زیادی برای تجمع کوارگوری توما   

با هر درجه از آسمده خشاه  که  مش ومانود بوا کولوموه  

 تداع  شمد را  بجا نمشددارد “ خمد بخمدی”

در کارخانه شما چند نوفور  

کارگر هس  که بوه هوحوا  خولوق و خوم و اخوالق و 

ف ایل شخ   شان م  تومانوشود بوا آنوهوا رابو وه ای 

ای آنقدر ن دیک و  واقعا برادرانه داش ه باششد؟ راب ه

صمشم  و محکم که بشمد در آن حق بورادری را بوه 

درس   ادا کرد  در مشان این دسو  بورادرانو وان چوه 

تعداد در ممرد مسائل اصل  و گره  مبارزه طبقات  

راه رهای  طبقه با شما تمافق دارند و یا م  تمانند به 

سرع  این تمافق نظر را به دس  بشواورنود؟ اگور بوا 

این دس ه اخشر به تمافق برسشد که کاری نقشه مونود و 

مش رک  را برای مو وحود کوردن کوارگوران موثوال  در 

مجامع عممم  کارخانه در دسو ومر بودوداریود و پو  

بدشرید آنداه به طمر واقع  یک ن فه جنبش موجوموع 

عممم  در مشان  کارگران پششرو در کارخوانوه شوموا 

در حاح فعاهش  اس  و شرایت پششرف  ایجاد موجوموع 

تمان به  ومور بوخوشو   عممم  فراهم شده اس  که م 

حرک  امشدوار بمد  بخش حشات  از کوار کوه مو وحود 

کووردن نووشووروی پووشووشووروان اسوو  در بسوو وور روابووت 

دهود  ایون فوعواهوشو وهوا و  برادرانه و محفولو  روی مو 

روابت از گ ند م احم  های پلشس  در امان اس  و 

به این دهشل سرنمش  حرک  برای گس ورش موجواموع 

عممم   بشش از هر چوشو  بوه پوشودوشوری و خسو ودو  

ناپدیری کارگران کممنشس  وابس ه اس   باید روابت 

برادری و صمشمش  را مشان خمد و کارگوران دیودور 

گس رش بدهشم  بوایود بوا اتوکوا بوه روابوت موحوفولو  و 

گس رش ایده های طبقات  و کومومنوشوسو و  و مونوسوجوم 

های این تمافق  کردن این طشف از کارگران و ویژگ 

جدی ترین و قمی ترین کارگران در این مجممعه را 

برای عمل مش رک در خدم  سوازموانودهو  موجواموع 

 عممم  جلر کنشم 
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امکان عمل   خبه رسموشو  شونواخو وه شوده تشوکول  

کارگری دوه  و کارفرمایانخ در بحث کسان  کوه 

از تشکل علن  کارگری انو وظوار دارنود کوه نوقوش 

م عارف اتحادیه را به عهده بدشرد  اهوبو وه جوایودواه 

ویژه تعششن کننده دارد  اگر و شفه تشکل کوارگوری 

این باشد که من بق بور سونو  شونواخو وه شوده کوار 

اتحادیه ای به نمایونودگو  از جواموعوه کوارگوران بوا 

کارفرمایان و دوه  به مداکره بنششند  چانه ب ند و 

در ممرد شرایت فروش کار قرارداد دس   جمعو  

با طرف دیدر معامله ام ا کند و نوظوایور ایونوهوا  

بوازی آنداه رسمش  داش ن از جوانور دوهو  و بوه 

باواقعش  داش ن آن م رادف اس    به گرف ه شدن  

بشان دیدر در صمرت رسمش  نداش ن  بکارگشری 

چنشن تشکل  غشر عمل  اس    جمهمری اسوالمو  

در قمانشن خمد  به صراح  گوفو وه اسو  کوه فوقوت 

 شمرای اسالم  را به رسمش  مششناسد 

برای ما برسش  شناخنه شدن تشکل کوارگوری از  

طرف دوه  این اهمش  را ندارد  آنوچوه بورای موا 

مقد  بر هر چش  مهم اس  نفس وجمد تشکل  اس  

که به اراده تمده کارگران وحدت بخشد و آنانرا از 

تفرقه و انفراد  در موقوابول دشومونوان شوان بوشورون 

دانشم که دوه  و کارفرمایان به  آورد  ما  خمب م 

هشچ وجه در حاح حاضر  وجومد تشوکولو  را کوه 

تقمی  کننده صدای اع راض کارگران باشد  ح و  

اگر این تشکل در چهار دیماری کمچک کوارخوانوه 

مح مر بماند  را نم  پدیرد تا چه رسد  آنورا بوه 

رسمش  بشناسد و یا به آن اجازه فوعواهوشو  قوانومنو  

بدهد  وق   ما از عمل  بمدن ایجاد تشوکول  مومرد 

نظر خمد حرف مش نشم عمل  بمدن ایجاد آن تمست 

کارگران مد نظر ما اس  و نه از  عمل  بومدن بوه 

رسمش  شناس  آن از سمی دوه  و کوارفورموایوان 

 .در حاح حاضر
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روحشه مبوارزاتو  و شوهوامو و  کوه کوارگوران در طومح 

هوای او   انقالب از خومد نشوان دادنود موحودود بوه دوره

گوشووری جوونوبووش انووقووالبو  در جوواموعووه نووشووسو   تشووکوول و 

تشکوشوالت انوقوالبو  کوارگوران بوه ایون روحوشوه در نو د 

کارگران خ ل   دائومو  موشوبوخوشود  کسو  کوه خومد را 

ج ئ  از یوک موبوارزه زنوده  جو ئو  از یوک موبوارزه 

م شکل با دورنمای پشوروزی بودانود هوراسو  بوه دح راه 

نم  دهد  چه کس  از اخرا  و زنودان مو  تورسود اگور 

بداند رفقای مبارزه دیدر در کمش ه کممنشس   کارخوانوه  

هوای  در مجمع عممم  و شومرای کوارخوانوه  در تشوکول

سراسری کارگری و انقالب   و در حو ب طوبوقواتو  او 

گریبان دوه  و کارفرما ها را رها نخماهونود کورد و نوه 

تنها با مبارزه م شکل خمیش اخراج  ها و زنودانو  هوا 

را بازخماهد گوردانود  بولوکوه  از آن نومومنوه ای  بورای 

افشای سرمایه داران و دوه  ایشان و عرصه ای بورای 

ها و صدها کوارگور دیودور بوه  مبارزه و جلر دهگس رش 

چه کسو  از زنودان صحنه مبارزه اس فاده خماهند کرد؟ 

و اخوورا  موو  توورسود اگوور بوودانوود تشووکووشووالت سووراسووری 

کارگران بر علشه بشکاری مبارزه برای بشمه بشکاری را 

قاطعانه ادامه م  دهد و مانع سمء اس فاده از کوارگوران 

بشکار بر علشه کارگران اخراج  و زنودانو  مو  گوردد؟  

چووه کسوو  از زنوودان و اخوورا  موو  توورسوود اگوور بوودانوود 

کووارگووران سووراسوور کشوومر و حوو وو  کووارگووران دیوودوور 

هوای خومیوش اعومواح  کشمرهای جهان از طوریوق تشوکول

فشار خماهند کورد؟  اگور بودانود خوانوماده او بوه هو یونوه 

تحمشل  به سرمایه داران  به هم  رفقای م شکل در ده 

ها شکل دیدر کارگری تامشن خماهد بومد  و اگور بودانود 

جای خاه  او در صحنه مبارزه تمست تشکوشوالت او پور 

خماهد شد و  مبارزه افو  نوخوماهود کورد  چوه کسو  از  

سشنه سپر کردن در برابر بشدادگاه سرمایه مشهراسد اگور 

بداند چنانچه  که یک مم از سرش  کم شمد رفقای او بوا 

اب ار تشکل و مبارزه م شکل چرخه تومهوشود را مو ومقوف 

داری و دوهوو  آن را  خوماهوونوود کوورد  حولووقووم   سوورموایووه

خووماهوونوود فشوورد و جوونووایوو ووکوواران  را بووه سوو ای عووموول  

 خمدشان به صالبه خماهند کششد؟

در مبارزه کارگری و انوقوالبو  تورس هومو اد جوهول و  

تفرقه اس  هر کوارگوری کوه دورنوموای روشونو  بورای 

مبارزه نبشند  هر کارگوری کوه از بسو ور اصولو  قودرت 

خمد  از همبس د  و تشکل طوبوقواتو  خومد دور بوشوفو ود   

کارگری که در مقابل هجم  سازموان یوافو وه بومرژوازی 

خمد را تنها بشابد  ح   دح ششر هم داش ه باشد عقر مو  

نششند  خمد را جمع و جمر م  کند   آهس ه مو  رود و 

آهس ه م  آید  اما کارگرم شکل  کوارگوری کوه  جو یو   

از یک صف م شکل و به هم پشمس ه کارگری اس   در 

کند  از حرک  و مبوارزه بواز  مقابل سرکمب تمکشن نم 

 نم  ایس د  

 باید بر نق ه ضعف  طبقه کارگر در تشکل فایق آمد  

 روحیه و اشتهای مبارزاتی و تشکل یابی در میان طبقه کارگر 


