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)ساالنۀ(گزارش کار مجمع عمومی عادی   

"کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"  
 

  ١٣٨٨  هريورش ٢٢يکشنبه                                                                                       هماهنگی برای کمک            کميتۀ 

  
   به ايجاد  هماهنگی برای کمک کميتۀ" چهارمين مجمع عمومی ساالنۀ  

    بحث و تبادل نظر  متناوبدو روزسرانجام پس از"کارگری    تشکل های

     اجزای متشکلۀبخش ها و   يک سالۀ اين تشکل و  حول مجموعۀ عملکرد

 .درسي پايان  به  ٨٨ / ۶ / ١٣ روز جمعه پايانی  در ساعات    آن

   و تن تشکل اين  اتفاق اعضای  به   قريب اکثريت ا حضورب   مجمع اين 

   از نامه های برخی   وکالت  کردن لحاظ   با  البته  و ها  چند از ميهمان 

 ارخوديابند، کارحضور مجمع به داليل مختلف نمی توانستند دراعضا که

  آکنده و صميمی آغاز کرد و در فضايی   بسيار دوستانه، جدی   در جّوی 

  هماهنگی کميته "  مجمع عمومی .پايان رساند  و همدلی به  همکاری  از

 مجمع، آقايان مصطفی مدرس به عنوان رئيس جلسه،  صبح روز اول با انتخاب هيئت رئيسۀ٩کار خود را در ساعت ..." کمک  برای

سپس با يک دقيقه سکوت برای .  به عنوان منشی جلسه آغاز کرد حميدی و جهانگير محمود ويسیمجيد علی حسينی نايب رئيس، 

 کميته  جرايی از فعاليت های يک سالۀ ايناجانباختگان جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی ادامه پيدا کرد و با گزارش هيئت 

  .ادامه يافت

 يش تر به ارائۀ گزارش کار در روز اول کاری آن، ب دستور کار مجمع   

کميته و نقد و  هيئت اجرايی و ديگر نهادها و کميسيون های متشکلۀ اين    

هيئت  لذا. ای حاضردرمجمع، اختصاص داشتتوسط اعضها بررسی آن   

 ارائۀ  شروع به جلسه،کاراساس دستوربر "…کميتۀ هماهنگی"اجرايی    

 خود، که  گزارش   در اين هيئت.  نمود مجمع ساالنۀ خود به  گزارش    

 يک ساِل فعاليت های    از اعضای آن قرائت شد، مجموعۀ توسط يکی   

  و نقاط ضعف و قوت نيم اين تشکل را مورد نقد و بررسی قرار داده  و  

  خود به کار ساالنۀ  در گزارش  اجرايی  هيئت.  نمود جسته را بر آن    

مجمع، به طور مشخص نقد هايی را بر چگونگی انتشار نشريه جنبش    

 و هيئت اجرايی و مهم تر از همه، سبک کار اين کميته در ارتباط   کميتۀ هماهنگی و کيفيت کار اعضای  کميته  رگری و سايت اينکا

و نارسايی ها و اشکاالتی را که در اين خصوص بر  وارد نموده  با جنبش کارگری را، به مثابۀ سرلوحۀ فعاليت های کميتۀ هماهنگی 

هيئت اجرايی هم چنين به همراه ديگر اعضای حاضر در . ی آن مترتب است، مورد توجه و دقت نظر قرار دادکار کميته و فعاليت ها

مجمع، راه کار هايی را در خصوصِ  سبک کار کميتۀ هماهنگی، جهت ارتباط فعال تر و خالقانه تر با جنبش کارگری و رفع موانع و 

  .اين بخش از کار را پيشنهاد کرد مشکالت 

يئت اجرايی با تًاکيد بيشتر بر سمت گيری و توجۀ به مسائل جنبش کارگری و فعاليت های اعتراضی طبقۀ کارگر در عرصه گزارش ه

  . به پايان رسيد های مختلف 



مالی، تشکيالت و بازرسِ کميته، گزارش پس از اتمام گزارش هيئت اجرايی، مسئولين بخش ها و کميسيون های مختلف، از جمله امور 

کار يک سالۀ کميسيون های مورد نظر خود را به مجمع ارائه دادند که هر يک از آن ها در نوبت خود و با وقتی که به آن اختصاص 

 و  عداده شد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از پيشنهاد ها و رهنمود های الزم توسط دوستان و اعضای حاضر در مجم

   .  مقتضی در هر بخش، به پايان رسيدتصميمات

با همان   صبح ٩در روز دوم نيز کار خود را از ساعت " کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری "مجمع عمومی 

  :هيئت رئيسه، آغاز کرد و دستور کار خود را در دنبالۀ مطالب روز اول به اين ترتيب تعيين نمود 

 مسئلۀ انتخابات -ج .  بحث و تبادل نظر حول موقعيت کميتۀ هماهنگی در اوضاع و شرايط حاضر- ب .حيح اساسنامۀ کميته تص-الف

  . بحث آزاد-د هيئت اجرايی 

 به بحث و تبادل نظر  مجمع عمومی در آغاز و بر اساس دستور کار جلسه، تصحيح برخی از ُمفاد، بندها و عبارات اساسنامه را

ــ که وقت جلسه را تا ظهر   از دقت نظر و توجۀ کافی به تک تک عبارات و بند های مورد نظر و بررسی کاملِ  آن ها گذاشت و پس

  . در نهايت ُمفاد آن را به تصويب رساند-اين روز به خود اختصاص داد 

کميتۀ هماهنگی برای کمک به "قعيت اعضای حاضر در مجمع، پس از اتمام کار اساسنامه ــ باز هم بر اساس دستور کار جلسه ــ مو 

را بررسی نموده و با توجه به وضعيت موجود جامعه و موقعيت جنبش کارگری در اوضاع و احوال پيِش " ايجاد تشکل های کارگری

  . کميته در اين جنبش ترسيم نمودند  چشم انداز خوب و مثبتی را برای فعاليت های رو، در مجموع

  انتخاب هيئت دستور کار جلسه به بق ط  بر بخش سومِ  کار مجمع   

 اجرايی و شرکت دوستان در اين انتخابات اختصاص داشت که پس     

  و برگزاری انتخابات با رای مخفی، نفر داوطلب١۴کانديد شدن  از    

 هماهنگی برای  کميتۀ "هيئت اجرايی   نفر از آنها به عنوان ٩تعداد     

    ايننتخاب ا با. انتخاب شدند"  کارگری  به ايجاد تشکل های  کمک    

عضو هم چنين دو نفر بازرس و يک نفر علی البدل وعضوهيئت و دو   

  .پايان رسيد خش از کار مجمع نيز با موفقيت بهعلی البدل آن، اين ب   

چگونگی  به اين روزاوقات باقی مانده از درمجمع،اعضای حاضر در   

عضو گيری و نيز کمک به خانواده های کارگران و فعالين کارگری    

  . دانی پرداختند و اين مهم را مورد بحث و ارزيابی و تبادل نظر قراردادندزن

، با رضايت کامل از شکل برگزاری و انتخاب اعضای هيئت اجرايی )٨٨ / ۶ / ١٣جمعه ( در ساعات پايانی روز دوم  مجمع عمومی

    . پايان يافت. . . " کميتۀ هماهنگی " و  آن و با تأکيد بر جّديت در کار و پی گيری مسائل و موضوعاتِ  جنبش کارگری

  

 کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

٢١/٦/١٣٨٨  
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