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  ، ما و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر)منطقه تهران(کميته هماهنگی 

  
  ١٣٨٧هم مهر ديازشنبه پنج                                                                                            ه زادميجعفر عظ

 
 

، "رفرميستی و ضد سرمايه داری از مجمع عمومی" دو تعبير طی بيانيه ای زير لوای ) منطقه تهران(هماهنگیکميته 

مبتنی بر "نماينده های کارگران را و کارگران تشکيل دهنده مجمع از گردهمايی ) اتحاديه آزاد کارگران ايران(تلقی ما

 و در . ارزيابی کرد"تعبيری که مجمع عمومی را نوعی تشکل سنديکاليستی متصل به جريانات غيرکارگری ميداند

 به " نکته پايانی"را با عنوانتوهين نامه ای چهار خطی  )هو و جنجال و تهمت زنی چرا؟( بيانيه بهادامه در پاسخ  ما 

  . ددا، انتشار"جمع عمومیمازنوشتن بيشتر حول دو تعبير"ادعايشان مبنی برجای عمل کردن به 

   : گفتيم"جسنندجمع عمومی نماينده های کارگری درمکميته هماهنگی منطقه تهران و"مقاله ما  در

سرمايه داری دو تعبير رفرميستی و ضد "طريق توسل به سانسور و زير لوای ازاين بار) منطقه تهران(ته هماهنگیکمي

طبقاتی کارگران کشيده و تحت فشار جنبش کارگری سمت آگاهی و شعورو بی واسطه تيغ بر، مستقيم "یمجمع عموماز

  .و سوی منافع زمينی موجود در پس ادعاهای لغو کار مزدی خود را،  لخت و عور در برابر کارگران قرار داده  است

مجمع عمومی، صحت نگرش ما به  بحثهای اين کميته حول  پايان ی نقطهبه عنوان انتشار توهين نامه چهار خطی 

هو وجنجال و تهمت " اقرار کرده اند بيانيه  چرا که اينان، خود در اين توهين نامه. ادعای ما را بيش از پيش نشان داد

  . به هدف خود رسيده است" بيانيه کارگران"با کشف نويسنده " زنی چرا

، نازل تر "دو تعبير از مجمع عمومی"د هدف اين کميته از آنهمه بحث پر طمطراق تحت عنوان به اين ترتيب معلوم ش

  . از آنی بود که ما فکر می کرديم

کارگر پناهی رنگ و بويی ازنيز شانپناهی اما متاسفانه کارگر. ی اينان استايدئولوژ" واليت کارگر"می کرديم ما فکر

  . شارالتانی فرقه ای ارزيابی کرده اندسنندج را سياهی لشکررهبران کارگری درخود ندارد، چرا که آگاه ترين در

اما تا آنجا که به پاسخ ما به اين فحش نامه مربوط ميشود بايد بگوئيم، ما گوش مان از همان اولين روز بردگی مزدی به 

به همين دليل .  متورم نمی شودا هفحاشیاين اين فحاشی ها عادت کرده است و راستش ديگر رگ گردن مان با شنيدن 

ما با  حضوری هر چه فعالتر  در عرصه های نظری و پراتيکی جنبش کارگری و با عزمی راسخ تر از هميشه به راه 

  .خود ادامه خواهيم داد

ده نماينبرخورد به مجمع عمومی درمنطقه تهران مشکل کميته هماهنگی اشاره کرديم، نيزهمانطوری که قبال ما نظراز

  .  است اينانبودن دستگاه سانسورسرنه ازمحفل گرايی وسرازنه  نه اشتباهی لپی و ،سنندجکارخانه درچهارکارگران های 

کميته هماهنگی منطقه تهران آن را مطرح که از مجمع عمومی تعبير اين تقالها و پشت دو ببينيم پشت نظر به اين مهم، 

از مجمع عمومی  تعبيرو د و تز محفل گرايی، سانسورمشکل اين کميته آيا  اين معنا  نهفته و بهچيزیچه است کرده 

  .طبقه کارگرسازمانيابی شورايی  مقابله باهمه اينها ابزاری است برای الپوشانی است يا 

  يی طبقه کارگرنگرش ما به سازمانيابی شورا
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گران را به برپايی ، بطور دائم کارآزاد کارگران ايراندر اتحاديه  منفرد و چه انیچه به عنوان کارگر ما به نوبه خود

 بحبوحهمراکز کارگری  نه فقط در تالش نموده ايم تا مجمع عمومی درمحل کارشان فراخوان داده و مجمع عمومی در

  .برگزار شودساعات کارائمی و دربلکه بطور د ،اعتراضات کارگری

نماينده داير کارگران آن کارخانه و مجمع عمومی دائما داير عمومی ما شورای کارگران يک کارخانه را همان مجمع 

  .های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه های آن منطقه را شورای کارگران آن منطقه ميدانيم و الی آخر

ل کار ساعات و محرای برگزاری مجمع عمومی دائمی در بکارگر،طبقه با هدف سازمانيابی شورايی ما اين مبنا  بر

موقت برگزار و بطوراعتراضات کارگری   بحبوحهمجامع عمومی ايی را که فقط درهمين رو نيزاز. مبارزه می کنيم

   .يمميشود شورا تلقی نمی کن

ن به آ تالش کارگران برای برگزاری درجههرحياتی قائل هستيم و ازبسيار یاما برای برگزاری اينگونه مجامع ارزش

مبارزه سطح فی الحال اش وش برای برگزاری اينگونه مجامع دريعنی تال.  ياد می کنيمع عمومیجنبش مجمعنوان 

   .شرايط امروز جنبش کارگری ايران است اساس هويت نظری و پراتيکی ما در اين. گسترش آنو تعميق برای

  :دو جنبه حائز اهميتی حياتی است برای ما  ازرويکرد اين 

هدفمند در ميان کارگران تبديل ميق و گسترش خود ميتواند بيش  از پيش به يک سنت آگاهانه و  اين جنبش با تع-) الف

 برگزار ميشود عبور اعتراضات کارگری   بحبوحه و بر اين بستر از سطح فی الحال اش که بطور موقت و دربشود

  .در مراکز کارگری بشودها  يعنی شورای مجامع عمومی دائم منجر به بر پايی پيشروی خوددر   و نهايتا نمايد

ت آگاهانه ی و تا تبديل آن به يک سنعين حال در شرايط حاضرمی کارگری در سطح فی الحال اش در مجامع عمو-)ب

ترين ظرف آمدکارما  از نظر،)شوراها(برقراری مجامع عمومی کارگری دائمی وميان کارگرانفراگير و توده ای در

  . ن به مطالبات شان استمبارزه کارگران برای رسيد

  :چرا که

در آن ، امکان تصميم گيری جمعی را برای کارگران  در هر سطحیبرگزاری مجمع عمومیدر شرايط حاضر   -١

 و اين قدرت و  بخشدتصميم گيری جمعی به کارگران در مقابل کارفرما قدرت و جسارت می. فراهم ميکندسطوح 

رف دل شان را بزنند  و به درجه بااليی از محافظه کاری برای طرح جسارت باعث ميشود کارگران قادر شوند ح

  . مطالبات شان پرهيز نمايند

در سطح فی الحال به مثابه ظرف متحده کننده کارگران، مجمع عمومی دائمی  با توجه به نبود تشکلهای کارگری -٢

آنان، بويژه در بحبوحه رو در رويی کارگران  با کارفرمايان و قابل دسترس ترين و ممکن ترين ظرف متحد شدن اش 

  . دولت است

  مجامع عمومی دائما دايربنایو خشت اول  ی آغاز نقطه ،شرايط حاضر درسطحی هر برگزاری اين مجامع در-٣

  . ت و محل کار در مراکز کارگری استادر ساع)  شوراها(

رگران ميتواند متضمن سمت و سو يافتن آنان برای طرح و مطالبه مجمع عمومی به مثابه ظرف متحد کننده کا -٤

کارگران هر زمان يکجا جمع ميشوند و احساس قدرت ميکنند باالترين سطح خواستها را . خواستهای حداکثری باشد

  .  دنمطرح و به کم رضايت نميده
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حضور دارد و تصميم گيری نيابتی  اعمال اراده مستقيم کارگر است، کارگر خود راسا در آن مجمع عمومی ظرف -٥

هر گونه تصميم گيری از باالی در شرايط حاضر و در هر شرايط ديگری  به اين ترتيب مجمع عمومی . در کار نيست

  . را به صفر می رساندکارگرانسر 

 مبارزه متکی به تصميم گيری در مجمع عمومی باعث ميشود کارفرما و دولت اش قادر نشوند نماينده های -٦

د  دست ن نباشآنانکارگران نيابتی و تصميم گيرنده از سوی های وقتی نماينده . کارگران را مرعوب و يا تطميع نمايند

 اين امر ميتواند بدرجه ای رهبران حاضربويژه در شرايط .  بسته ميشودآنهاکارفرما برای مرعوب کردن و يا تطميع 

  .وب مصون بداردکارگری را از تعرض دستگاههای سرکو نماينده های 

مجمع عمومی ميتواند برای کارگران به همراه داشته برگزاری با توجه به نقشهای کليدی فوق و ديگر نقشهايی که 

 است که بايد به بر پايی مجامع عمومی در هر سطحی و در هر جايی و به هر بهانه ای دامن زد و نه پر واضحباشد، 

  .آن بودتنها دامن زد بلکه بايد مبتکر برپايی 

 در خوشبينانه ترين اينکه با دور هم جمع شدن چند نفر ميتوان عنوان مجمع عمومی را به آن اطالق کرد از نظر ما 

 يک مانع تراشی در مقابل بر پايی مجمع عمومی اما در اساس اش  يک سوال آئين نامه ای بوروکراتيک است وحالت 

 عالوه اری مجمع عمومی کارگری در هر سطحی در شرايط امروزچرا که همانطور که اشاره کرديم برگز. می باشد

) شوراها(کارگرانداير می دائماپايی مجامع عموخشت اول بر ،مبارزات فی الحال جاری کارگراناش در نقش کليدیبر

  کامال.بشوداينگونه نيست که شوراهای کارگری در يک روز معين و با فرمان کسی ايجاد در دنيای واقعی  .است

روی بر خشت ند و ن را در هم بشکپيشاروی شان  بايد تمامی موانع خود، برای برپايی شوراهای انبديهی است کارگر

  .مناسب ترين شکل سازمانيابی را چه به لحاظ ابعادش و چه به لحاظ ماهيتش پيدا کنندخشت بگذارند تا قادر شوند 

د که بتوان از عنوان مجمع عمومی برای آن استفاده کرد، بايد تزهايی از قبيل درست نيست، بايد اجتماعی بزرگتر باش

مخالفتی شرمگينانه و در عين ... ايدئولوژی ما تحت عنوان ضد سرمايه داری ناظر بر آن باشد، دو تعبير وجود دارد و

 که اساسا چرا.  را در بطن خود داردطبقه کارگرو سازمانيابی شورايی حال عميق و  کينه توزانه  با مجمع عمومی 

در مجمع عمومی نيست بلکه و مستقيم کارگران گرايش سنديکاليستی پايه تصميم گيريهايش، تصميم گيری دائمی 

يا در بهترين حالت با برگزاری و رفته کارگران همچون انتخابات پارلمانی هر چند وقت يکبار پای صندوق های رای 

تخاب ميکنند و از اين لحظه تمام تصميم گيريها نيابتی و از کانديداهای مورد نظرشان را انفقط يک مجمع عمومی 

  . سوی منتخبين انجام ميشود

تصميم گيری مستقيم کارگران نفس برگزاری مجمع عمومی و دو تعبير رفرميستی و شورايی بربه  شدن اين قائلبنا بر 

  .  نميتواند نمايندگی کند راطبقه کارگرسازمانيابی شورايی جز سفسطه گری برای مقابله با چيزی ، در آن

اين  شان دادندوتعبير را فقط ميتوان در مورد تصميمات اتخاذ شده توسط کارگران در مجمع عمومی ناظر کرد و 

  .دنتصميمات کدام منفعت را نمايندگی ميکن

گيری  نفس تصميم و اما اگر کسی نقطه حرکت اش نفس برگزاری مجمع عمومی باشد و برای تعداد شرکت کننده ها 

 اما ،هر چند کوچکو با اين ابزار دست به شانتاژ حرکتی  قائل شود دو تعبير در سطوح مختلفمستقيم کارگران 

 يعنی مجمع آندارد با اساس سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و هويت ، از سوی کارگران بزندو جهت دار آگاهانه 
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 آنرا ، سازمانيابی شورايی طبقه کارگرگرفتن ژست با کوشد ميعمومی و تصميم گيری مستقيم کارگران مقابله ميکند و 

   . تهی سازداشاز هويت 

اينان به کارگران ميگويند تشکل حزبی طبقه کارگر سم است، برای کوبيدن حزبيت کارگران، سرکوب و پراکندگی 

ابزار کسب قدرت ی ترين بديهآنان را حاصل دخالت احزاب چپ در مبارزه کارگران تفسير ميکنند تا حزبيت  به مثابه 

سياسی در دنيای امروز، حياط خلوت و ملک خصوصی سرمايه داران باقی بماند و تازه، پس از خلع کارگران  از 

حزبيت، وقتی هم نوبت جوش و خروش آنان بر متن کشمکش دائمی شان با صاحبان سرمايه بر سر مرگ و زندگی فرا 

طبقه شورايی سازمانيابی و هويت  که پايه و اساسمجمع عمومی را به نام  کل آگاهانه ایند ش به آنان  ميگوي،ميرسد

  . و به جای آن بگوئيد اجتماعی دور هم داشتيمقائل نشويد يتانها  گيریبرای تصيمکارگر است، 

 در دامن زدن به  مانو پراتيک  آنبا نقد نظری  است و ما تشکل شورايی کارگرانهويت زدن پنبه ، اين رويکرد

   .يدشچه بيشتری خواهيم بخرا عمق و دامنه هرابی شورايی طبقه کارگرينسازماهويت بنوبه خود  ، مجمع عمومیجنبش

  
  

  
  تاه هشتاد و هفدهم مهر م - زادهميجعفر عظ


