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 مجمع عمومی

 و اتحاديه سراسری کارگران اخراجی  و بيکار
هم مرداد ماه هشتاد و ششدهج                                                           جعفر عظيم زاده       

 

اخيرا چه در خود اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و چه در بيرون از آن، مباحثی حول قائل شدن نقشی 

تحاديه مربوط ميشود تا آنجا که به درون خود ا. کمرنگ به مجمع عمومی در اساسنامه اتحاديه صورت گرفته است

دوستان عضو اتحاديه و بويژه اعضای هيئت مديره آن، مباحث اثباتی زيادی در مورد آن کرده اند اما به نظر ميايد 

اين بحث بايد رو به بيرون نيز مطرح شود، چرا که طرح مباحثی از قبيل قائل شدن نقشی کمرنگ به مسئله مجمع 

حال بيانگر نگرشی خاص در برخورد به مقوله تشکلهای کارگری از طرف عمومی در اساسنامه اتحاديه، در عين 

نقش کمرنگ مجمع "مطرح کنندگان چنين نقدهايی است که بنوبه خود پرداختن به آن، مهمتر از پاسخ ويژه ما به بحث 

 مسئله مجمع از اينرو اين  مقاله تالش خواهد کرد در پاسخ به قائل شدن نقشی کمرنگ به. در اتحاديه است" عمومی

   . عمومی در اساسنامه اتحاديه، بحث عمومی تری را حول مسائل مربوط به تشکلهای کارگری ارائه دهد

يک تشکل کارگری قبل از هر چيز تشکلی است توده ای، که بر متن نياز عينی کارگران جهت دفاع از زندگی شان 

 است از شرايط متفاوت کار و زيست طبقه کارگر در شکل ميگيرد و اشکال و ساز و کار آنها بدرجه زيادی تابعی

از اينرو کامال طبيعی است که اين تشکلها لزوما در . بخشهای مختلف آن و توازن قوای طبقاتی موجود در جامعه

همه جا و در شرايط مختلف نتوانند عين يکديگر بوده و يا ايده الهای نظری و عملی الزم و ملزوم يک تشکل 

 .  تک  آنها به يکسان بکار گرفته شده باشندکارگری، در تک

منتقدينی که به سالی يک بار برگزاری مجمع عمومی در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايراد ميگيرند و 

اعالم ميدارند که بايد مجمع عمومی منظم و با فواصل کوتاه در اتحاديه وجود داشته باشد، بدون توجه به بحث فوق 

. ميکنند که اين تشکل، تشکلی متشکل از کارگران يک کارخانه که در زير يک سقف کار می کنند، نيستفراموش 

طبيعی است که کارگرانی که مثال در ايران خودرو کار ميکنند به لحاظ اينکه در زير يک سقف هستند اساسا 

تعيين دوره ای برای فعاليت اساسنامه ای نيز برای تعريف زمان معينی جهت برگزاری مجمع عمومی و يا حتی 

نمايندگان منتخب خود ندارند، منتقدين  ما با در نظر گرفتن تشکلی که ميتواند در ايران خودرو باشد و غافل از نکات 

مهمی که فوقا به آنها اشاره شد، به سراغ اساسنامه اتحاديه و ساز و کارهای آن رفته و سالی يکبار برگزاری مجمع 

و يا تعيين دوره دو ساله برای فعاليت اعضای هيئت مديره را بمثابه نقشی کمرنگ قائل شدن برای عمومی در اتحاديه 

مجمع عمومی در اين اتحاديه در نظر گرفته و با اين داليل حتی بعضا رويکرد حاکم بر اين اتحاديه را يک رويکرد 

اينکه سنديکاليسم چيست و معيارهای ). در بحثهای شفاهی يکی از دوستان عضو اتحاديه(سنديکاليستی تلقی ميکنند

يک تشکل سنديکاليستی چيست که اين منتقدين، رويکرد حاکم بر اتحاديه ما را سنديکاليستی می نامند خود بحث 

 . ديگری است  که در جايی ديگر و مقاله ای ديگر به آن خواهيم پرداخت
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ل از کارگرانی است که از کارهای خود اخراج و  در شرايطی که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار متشک

تعليق شده اند و همه آنان در سطحی محدود از کارخانه ها و شهرهای مختلفی در اين اتحاديه گرد هم آمده اند، چگونه 

ميتوانند بصورتی منظم و در فواصل يک هفته و دو هفته و يا حتی ماهيانه، دست به برگزاری مجمع عمومی بزنند؟ 

نتقدين شايد نميدانند که برگزاری يک مجمع عمومی در شرايط حاضر برای اتحاديه ای مانند اتحاديه سراسری اين م

کارگران اخراجی و بيکار، که کارگران عضو آن در زير يک سقف نيستند، مستلزم چه هزينه ها و کارهای طاقت 

ف به آن کند به تشکلی همانند کميته پيگيری و فرسايی است، که اگر قرار باشد اتحاديه هزينه و انرژی خود را معطو

هماهنگی تبديل خواهد شد که هر سه ماه يا چهار ماه يکبار مجمع عمومی برگزار ميکنند و مرتب کسانی ميروند و 

 سه بار مجمع برگزار ميکنند و تعدادی کارگر در آنها -کسانی ديگر می آيند، مگر نه اينست که اين کميته ها سالی دو 

 پيدا ميکنند، مگر مجمع  ابزار دخالت کارگران نيست، پس چرا کارگران عليرغم دخالت خود در مجمع حضور

عمومی اين کميته ها که با فواصل کوتاه تری نسبت به اتحاديه برگزار ميشود، جذب اين کميته ها نميشوند و اين کميته 

که ) فعال کارگری نه(ود هستند؟ چرا کارگریها پس از سه سال فعاليت بسيار ضعيف تر از روزهای اول تشکيل خ

بحث من در اين مورد بيشتر متوجه کميته پيگيری است که خود يکی از (يکبار در مجمع عمومی اين کميته ها 

شرکت کرده است وقتی برای بار دوم هم شرکت ميکند بار سوم ديگر نمی آيد؟ مجمع ) بنيانگذاران  و عضو آن بودم

داشته است که کارگر ديگر نمی آيد؟ اينجا بحث بر سر بی خاصيت بودن مجمع عمومی يی عمومی چه نقش منفی ا

نيست، بلکه بحث بر سر اينست که کدام مجمع؟ آيا برگزاری مجامع عمومی ايی که بدون وارد شدن تشکل ما به 

ا بگيرد و ما اعالم چرخه نيازهای طبقه کارگر و استوار شدنش بروی دوش پاسخ به اين نيازها، مرتب انرژی ما ر

کنيم که آهای مجمع برگزار کرديم و تصميمات اتخاذ شده در آن منجر به کمترين اثر گذاری در زندگی روزمره 

يا مجمعی که برگزاری و تصميم گيری !! کارگران نشود و ما صرفا به سنتی که به آن اعتقاد داريم عمل کرده باشيم

 مثال در شرايط حاضر قادر شود جلوی اخراج من را بگيرد؟ يا ريالی به در آن در زندگی من کارگر اثر گذاشته و

 دستمزدم اضافه کند؟ کدام مجمع؟

شما وقتی همکارت را با هزار زور و زحمت قانع ميکنی که در مجمع عمومی ات شرکت کند و از خواص آن و 

، ولی اگر ببيند ريالی به نفع  دو  بار در مجمع عمومی ات شرکت ميکند-آرمانهای کارگری صحبت ميکنی يکی 

زندگی اش نبوده است، مطمئن باش که بار سوم در مجمع ات شرکت نمی کند، کارگر فی نفسه عاشق جمع شدن به 

 .دور هم نيست، دور هم جمع ميشود تا کاری به نفع زندگی اش  بکند و اگر نتواند کاری کند دور هم نيز جمع نميشود

ع انسانهای شريف دست به ايجاد تشکل و يا مجمع عمومی نميزند بلکه در پاسخ به نياز  کارگر از سر آرمانخواهی نو

زمينی اش دست به ايجاد تشکل و يا برگزاری مجمع عمومی ميزند، کارگر تشکل و مجمع عمومی را نه از سر 

 سرمايه و برای آرمانخواهی و ذوب شدن در پديده ای به نام برابری، بلکه خيلی ساده بر سر کشمکش با صاحبان

بردن سهم بيشتر از توليد بر پا ميکند، حتی کارگران وقتی بمثابه توده ای عظيم از انسانها دست به انقالب ميزند نيز 

 . اينگونه است

منتقدين بحث مجمع عمومی در اتحاديه فکر ميکنند که گويا کارگرانی آرمانخواه برای شرکت در مجامع عمومی منظم 

نه !  شکستن دست و پای همديگر هستند و اساسنامه اتحاديه اين امکان را از آنان سلب کرده استو ماهيانه در حال
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چنين نيست، اين اتحاديه يکبار مجمع عمومی برگزار کرده و اگر دو مجمع عمومی ديگر نيز برگزار کند که در 

ر مجامع آن شرکت نخواهد کرد، فواصل آنها قادر نشده باشد امری را به نفع اعضای خود پيش برد هيچ کارگری د

کارگر عاشق چشم و ابروی تشکل و رهبران و تشکيل دهندگان آن نيست، کارگر با اميد به بدست آوردن منفعتی 

عضو اين اتحاديه شده و يا عضو هر تشکل کارگری ديگری ميشود، کارگران نيز همچنانکه صاحبان سرمايه بدنبال 

ی بدنبال منفعت خود هستند و ميخواهند سهم بيشتری از توليد ثروت ببرند تا منفعت خود هستند خيلی ساده و زمين

اين آن نکته ای است که علی العموم چپ لغو کار مزدی و  بخش مهمی از . زندگی مرفه تر و شادتری داشته باشند

 ايده آلهای انسانی و تعين کارگران پيشرو در ايران از آن غافل بوده اند، اين چپ در ايران قبل از هر چيز بدنبال تبليغ

خط و مرز با رفرميسم بوده، نه در عين حال وارد شدن به چرخه نياز و زندگی همين امروز کارگران و تالش برای 

اين چپ اين عرصه ها را با گناه کبيره خواندن شرکت در جلسات سه جانبه يا مراجعه به . تامين منفعتی برای آنان

رميسم سپرده است، از همين رو هم بوده که رفرميسم در ايران عليرغم نداشتن جايگاه مادی تماما به رف... اداره کار و

به لحاظ شرايط اقتصادی اجتماعی، در ايجاد تشکلها و يا حتی تاثير گذاری در زندگی روزمره کارگران از چپ 

  . مدعی لغو کار مزدی تا حدودی موفق تر عمل کرده است

يه به لحاظ پراکندگی اعضا و پيچيدگی کارمان داريم اگر قرار باشد مجامع عمومی منظم   ما با شرايطی که در اتحاد

و به قولی به ايده ال ترين شکل ممکن در يک تشکل کارگری عمل کنيم )  به فرض محال(حتی ماهيانه داشته باشيم 

دارند و تعدادشان نيز کم است، بی ترديد همه توان و انرژی فعالين اصلی اتحاديه که وقت و فرصتی محدود برای کار 

معطوف به برگزاری اين مجامع خواهد شد، کارگر منتظر مجمع عمومی ما نيست که با يک سوت و چشمک  از 

طرف اتحاديه در مجمع عمومی شرکت کند، بايد بروی قانع کنی، بايد هی بحث کنی، تازه چنين هم بکنی و موفق هم 

چه ! ی که کرده ای اين بوده که به خطوط مهم ايده ال خودت عمل کرده ایبشوی، که چی؟ چکار کرده ای؟ فقط کار

چيزی گير کارگر آمده که هی بخواهد در مجمع عمومی ات شرکت کند؟ بايد رويکردی را اتخاذ کنی که خيلی صاف 

ندگی برای و ساده چيزی گير کارگر بيايد، اگر اينکار را بکنی، آنوقت است که ابتدا به ساکن ديگر نيازی به دو

اما شما بيا ابتدا به ساکن و بدون در نظر گرفتن شرايط پيچيده ات تمام . برگزاری مجمع عمومی نخواهی داشت

انرژی ناچيزی را هم که داری، مرتب معطوف به اين کن که هی مجمع تشکيل بدهی و از آنطرف، اوقاتی مثال برای 

و نتوانی آنجا، آنجا که کارگر نياز دارد بمثابه يک  داشته باشیپيگيری کار کارگری که در حال اخراج يا تجمع است ن

کارگر اگر چنين کنی کارگر به چه دليلی بايد در مجمع عمومی ات شرکت کند؟  تشکل منفعتی را برايش تضمين کنی،

نسانی با نيازش و در پاسخ به آن مجمع تشکيل ميدهد و تشکل بر پا می دارد  نه از روی  آرمانخواهی و اينکه ا

اين اتحاديه پس از مجمع اول خود اگر نيرو و توانی دارد در قدم اول و قبل از هر . دموکرات تر از ديگر انسانهاست

چيزی بايد بسرعت وارد چرخه اين نياز شده و آنجا خود و مجمع اش را تعريف نمايد نه اينکه تعريف هويتی و تالش 

  .چيزش باشد، اگر چنين باشد فاتحه اش خوانده استبرای عبور نکردن از آن، ابتدا به ساکن همه 

  دوستی که در خود اتحاديه بحث برگزاری منظم و ماهيانه مجمع عمومی را مطرح ميکرد با پيشنهادی از سوی همه 

دوست عزيز شما مسئوليت اين امر، يعنی هماهنگی برای : "اين پيشنهاد اين بود. اعضای هيئت مديره مواجه شد

. م مجمع عمومی ماهيانه را بپذير، ما نيز مخالفش نيستيم و با تمام توان از شما حمايت خواهيم کردبرگزاری منظ
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پاسخ ما و بقيه اعضا نيز . من نميتوانم، شرايط زندگی ام  اجازه نميدهد: پاسخ اين دوست ما روشن بود، جواب داد

اين ". زيادی ميگيرد و از عهده ما خارج استاينکار انرژی و وقت ! روشن بود، خوب ما هم نميتوانيم دوست عزيز

بحث بطور کامال زمينی به ما ميگويد اين تشکل، تشکل کارگرانی نيست که در زير يک سقف کار ميکنند و همانجا 

مجمع برگزار ميکنند، بلکه تشکلی است که کارگران عضو آن از نقاط مختلف در يک شهر و چندين شهر دور هم 

.  طبيعی است که نتوانند به صورت منظم و در فواصل کوتاه نيز مجمع عمومی برگزار کنندجمع شده اند و کامال

منتقدين ما در عالم خود با پيش فرض يک شرايط ايده ال فکر ميکنند که خوب، همه چيز هم بايد همانگونه باشد که به 

ويتهايی اليتغيير راهنمای پيش فرض ها و اوللحاظ نظری و تجارب جنبش کارگری درست است، به نظر می آيد 

و به همين دليل از درک شرايط واقعی زيست و کار کارگران و شرايط پيچيده ای که بر اين اتحاديه متدشان است 

اين منتقدين نميدانند کارگری که اخراج ميشود، کارگری که دستمزد زير خط فقر ميگيرد چنان در . حاکم است، غافلند

 شرکت در جلسات بحث و تبادل نيز نظر برايش باقی نمی ماند، نمی دانند که همين هم مچاله ميشود که حسی برای

 ماه زحمت شبانه روزی کسانی است که با هزار خون دل و پس از ده ماه ١٠مجمع عمومی اول اتحاديه محصول 

اری، حتی دوندگی و ساقط شدن از همه چيزشان موفق به برگزاری آن شدند بطوری که امروزه از شدت فقر و ند

وقتی نيز برای شرکت در جلسات هيئت مديره ندارند و ميگويند ما نميتوانيم در کمتر از دو هفته در جلسات هيئت 

 ). مجمع عمومی منظم و هفتگی همه اعضا پيشکش(مديره شرکت کنيم

اختيم به سراغ حال اگر با در نظر داشت اين بحثها و چند خط بحثی که در پاراگراف دوم اين نوشته به آنها پرد

اساسنامه اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و رويکرد حاکم بر اين اتحاديه برويم آنوقت خواهيم ديد که در 

اساسنامه اين اتحاديه جايگاه مجمع عمومی نه صرفا به خاطر عمل کردن به سنتی، بلکه در عين حال، از يک سو بر 

کار کسانی تعريف شده است که عضو اين اتحاديه هستند و از سوی اساس مجموعه ی اوضاع و احوال زيست و 

ديگر با توجه به ظرفيت فعلی اتحاديه که برای ما در زمان تدوين اساسنامه قابل پيش بينی بود، تعريف شده است، به 

به بسط و اين معنی که اين اتحاديه با توجه به امکاناتش و مجموعه شرايط اجتماعی موجود به اين زوديها قادر 

گسترش خود به نحوی نخواهد شد که مثال در هر شهری آنقدر عضو داشته باشد که هر شهر و منطقه ای بر روی 

پای خود ايستاده و مجمع عمومی و تصميم سازيهای خود را داشته باشد حتی در زمان تدوين و تصويب اين اساسنامه، 

چنانچه زمانی اين اتحاديه به ظرفيتی برسد که قادر شود در همگی اعضا اين مسئله را مد نظر داشتند و توافق شد 

شهرها و مناطق مختلف آنقدر عضو داشته باشد که قادر به تصميم سازی و تصميم گيری شوند آنوقت در اساسنامه 

شايد اين منتقدين بگويند خوب، سنندج اين شرايط . بحث مناطق و شهرها و مجامع عمومی آنها نيز تعريف خواهد شد

را دارد، در پاسخ به اين نظر بايد گفت که سنندج در حال حاضر منطقه ای از مناطق فعاليت اتحاديه نيست، بلکه 

مرکز اتحاديه است و حتی اعضای اتحاديه که اکثريت آنها در آنجا هستند نه به دليل اينکه مجمع عمومی منظم ماهيانه 

ثی که در سطور قبلی به آنها اشاره شد، قادر به برگزاری مجمع در اساسنامه نيامده، بلکه خيلی ساده به دليل مباح

عدم امکانپذيری برگزاری مجمع ماهيانه اعضا در (اين بحث. عمومی منظم حتی ماهيانه نيستند، چه برسد به هفتگی

ه ، استداللی از طرف من برای قانع کردن کسی نيست، بلکه آن چيزيست که ما در سنندج به عنوان جايی ک)سنندج
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  گفته ميشود اتحاديه با گلگشت اساسنامه خود را دور زده است، چنين بحثی از يک سو صرفا با نگاهی منزه طلبانه 

ز به اساسنامه اتحاديه و عدم درک شرايط پيچيده ای که اين اتحاديه با آن مواجه است و از سوی ديگر در نگرانی ا

به دنبال آنست تا به هر ترتيبی که شده به خود بقبوالند که عليرغم اينکه مجمع ! دست باال نداشتن مجمع در اتحاديه

  !عمومی در اساسنامه اتحاديه کمرنگ است، مجمع عمومی در اتحاديه دست باال را دارد

 فوقا به آن اشاره شد، اين گلگشتها را منتقدين ما بحث مجامع عمومی منظم را در اتحاديه کرده و آنوقت با نگرشی که

نه اينطور نيست، گلگشت برای ما در اتحاديه گلگشت است، گلگشت . کاری در جبران کمبود اين مجامع تلقی ميکنند

امکانی است که خانواده های کارگری نيز در آن شرکت ميکنند و نميتواند يک مجمع عمومی رسمی باشد، گلگشت را 

ن مربوطه براه می اندازد که آگاهانه در اساسنامه اتحاديه تعريف شده است، منتهی مسئله ای که در اتحاديه، کميسيو

در گلگشت برای ما حتی در زمان تدوين کميسيون مربوطه اش يکی از جنبه های اهميت کار بود همان بود که در 

ت برای دخالت هر چه بيشتر اعضا در بيانيه های اين اتحاديه نيز به آن اشاره شده است يعنی در عين حال ابزاريس

حتی اگر ما در تشکل خود ميتوانستيم مجمع عمومی منظم ماهيانه . ساز و کار فعاليتها و تصميم گيريهای اتحاديه

بگذاريم اين امر ذره ای از اهميت گلگشت خانوادگی اعضای اتحاديه کم نميکرد، نه تنها از اهميت آن کم نميکرد بلکه 

چرا که گلگشت، گلگشت است . مع زمينه ای را نيز فراهم ميکردند تا گلگشتهای بيشتری برگزار کنيمچه بسا اين مجا

 .با مسائل خاص خود و مجمع عمومی، مجمعی است تعريف شده با وظايف خاص خود
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