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ی کارگرني تشکلها و فعالی همکاریخطاب به شورا  

( شروي ومسئله پی کارگریتشکلها ) 

 
شش ماه هشتاد و آبانتم شه                                                                                                         نيمحمد حس   

 
 

ايجاد تشکل فراگير کارگری مسئله همه فعالين جنبش کارگری است و در چند سال گذشته کميته ها و ديگر جمعهايی 

 برای ايجاد چنين تشکلی شکل گرفته،اما با گذشت زمان هيچيک قادر نشده ايم که به هدف خود يعنی ايجاد تشکل

البته بر همه واضح است که اين عملی نيست که صرفا با اراده بتوان به آن دست يافت و پروسه .فراگير دست يابيم

مسئله سرکوب و خفقان در ايران . خود را می طلبد و بر اين مبنا شايد تحقق نيافتن چنين مسئله ای طبيعی به نظر آيد

اما جدا از سير طبيعی شکل گيری تشکلی فراگير . ی باشدمانعی بزرگ در اين راه است که بر همه ما مبرهن م

  . مسائلی ديگر نيز دخيل بوده و هستند که روند فوق را دچار مشکل کرده و به تاخير انداخته اند

برای همکاری و در نهايت متحد شدن تشکلهای کارگری موجود،شورای " اتحاد کميته های کارگری"پس از دعوت 

ن کارگری شکل گرفت و اين يک گام به پيش در جنبش کارگری ما و در راستای شکل همکاری تشکلها و فعالي

اما شورای همکاری صرفا بر مبنای يک اتحاد عمل شکل گرفت که تا کنون نيز ادامه . گيری تشکل فراگير بود 

نيرويی تازه بخشيد اتحاد عمل تشکلهای فوق به جنبش کارگری . يافته و نمود بر جسته آن در اول ماه مه امسال بود 

شورای "هر چند که اين اتحاد عمل پا بر جا ماند و در واقع . ونويد خارج شدن از حرکتهای محفلی را داد

به نهادی پا بر جا برای اتحاد عمل تبديل گرديد،اما برای آنکه بتوان به مراحل باالتری يعنی ايجاد ..."همکاری

اتحاد عمل تشکلها کامال به صورت موردی است . فی نبوده و نيستکا) اتحاد عمل(تشکلی فراگير برسيم همکاری 

وازهمه مهمتر اينکه کارگران کميته ها و فعالينی را که در شورای همکاری حضور دارند را يا نمی شناسند و يا به 

يته های ،اتحاد کم...،کميته هماهنگی ...کميته پيگيری. شکل محفل و نه به شکل يک تشکل به انها نگاه می کنند 

به درستی و همگی خود را ظرفهايی برای ... کارگری،انجمن فرهنگی و ديگر فعالين حاضر در شورای همکاری 

ايجاد تشکل . ايجاد تشکل فراگير کارگری می دانندوبنا براين جنبش کارگری را قائم و محدود به خودشان نمی بينند

اين مسئله با همت و . نبش کارگری قادر به ايجاد آن باشدفراگير امری نيست که صرفا يکی از گرايشات راديکال ج

همه ما فعالين جنبش کارگری بايد اعتراف کنيم که در اين مدت با وجود تمام دست . ياری همه ما ممکن می گردد

 بسياری بر اين مسئله پا. اورد هايی که داشته ايم به نوعی و به طور مشخص در اين مرحله دچار درجا زدن شده ايم

فشاری می کنند که صرفا با تجمع فعالين جنبش کارگری تشکل فراگير ايجاد نخواهد شد و اين مسئله ای است که 

  .طبقه کارگر بايد اقدام به آن نمايد و در واقع اين تشکل از دل طبقه کارگربايد بيرون بيايد

ايد بدنه طبقه کارگر را در خود اين واقعيتی است که تشکل فراگير طبقه کارگر،همانطور که از نامش پيداست ب
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اما برای آنکه قادر . داشته باشد و صرفا با جمع شدن فعالين جنبش کارگری نمی توانيم اين مسئله را تحقق ببخشيم

باشيم طبقه کارگر را در تشکل خود سازماندهی کنيم چه کاری بجز آنچه اکنون به آن مشغوليم از دست ما بر می 

اما ايا مانع فقط سطح جنبش . کنيم وسعی داريم که کارگرانی را به تشکلهای خود جذب کنيمآيد؟ ما دائما تبليغ می

به خوبی می دانيم . کارگری است که باعث می شود انها به ما نپيوندندويا استبداد و يا شرايط خفقان عامل آن است

اما ما هم به نوبه خود قادريم حرکتی . که همه اينها واقعيتهايی هستند که عمل می کنند و مانع پيشروی ما می باشند

تصورکنيم اگر همه ما . از خود بروز دهيم تا بر اين مشکل تا حدودی فايق آييم ويا حد اقل چند گام به جلو بر داريم

اقدام به ايجاد يک تشکل کارگری نماييم کارگران بيشتری جذب ما خواهند شد يا وضعيتی که اکنون داريم بهتر 

 اتحاديه سراسری ويا تشکلی که همه ما در ان حضور داشته باشيم وجود داشته باشد،کارگران است؟ اگر مثال

کمتربه ما به عنوان يک محفل ويا جمعی محدود نگاه می کنند وبنا بر اين تمايل بيشتری برای پيوستن به ما ايجاد 

اگر . نيم به چنين تشکلی فرابخوانيمدر آن صورت ما راحتتر همکاران و ديگر هم طبقه ای ها را می توا. خواهد شد

 به آن  کارگران در جريان تماس با تشکلی کارگری ببينند که در آنجا بيش از هزار کارگر وجود دارد بسيار راحتتر

 نفر تشکيل شده،خودبخود ۵٠ يا ۴٠می پيوندند، اما زمانی که خود را در مقابل يک جمع محدود می بينند که مثال از 

مگر نه اينکه هر تشکل کارگری بزرگی نيز از ابتدا با متحد شدن فعالين جنبش . نها پديد می آيددافعه ای در آ

  . کارگری پديد می آيد،پس چرا ما اين مسئله را دست کم می گيريم و هر يک سعی داريم به اين هدف جدا گانه برسيم

دند که تشکل طبقه کارگر بايد از نيز بسياری اين بحث را مطرح کر... در جريان شکل گيری شورای همکاری 

بله يک تشکل کارگری بايد در دل خود طبقه . پايين شکل بگيرد وبا جمع شدن عده ای از فعالين تحقق نخواهد يافت

کارگر و از درون آن بجوشد اما مگر اين مسئله به معنای آن است که ما بايد دست روی دست بگذاريم و يا مثال ما 

 بوديم شايد اين حرف مصداق پيدا می کرد اما   داريم؟اگر ما صرفا روشنفکرانی خارج از طبقهبه طبقه کارگر تعلق ن

ما بخشی از طبقه کارگر ايرانيم که با گوشت و پوست خود استثمارو فشار طبقاتی را حس می کنيم و در راستای 

نداريم که چنين اقامی انجام دهيم؟آيا آيا ما حق . متحد شدن با ديگر کارگران هم طبقه ايمان می خواهيم اقدام نماييم

اکنون نيز در تشکلهای خود در اين راستا تالش نمی کنيم؟ و آيا نمی شود اين تالش را با هم انجام داد تا نتيجه بهتری 

 شدن نتوانيم بال فاصله تشکل فراگير طبقه کارگر را ايجاد نماييم،حد اقل قادر خواهيم بود  گرفته شود؟ اگر ما با يکی

در آن شرايط ما تشکلی داريم که کارگران بيشتری را می توانيم جذب آن کنيم ومی .جمع اوليه آن را ايجاد نماييم

واضح است که اين قطب تا مدتها بايد سير تکاملی خود را . توانيم يک قطب راديکال در جنبش کارگری داشته باشيم

وضوع بر سر اين است که ما فعال همين قطب را که در طی کند تا هزاران و ميليونها کارگر را جذب کند ،اما م

از سوی ديگر به همه کسانی که می . آغاز راه باشد را هم نداريم و ضروری است که برای ايجاد ان بايد تالش نماييم

گويند تشکل طبقه کارگر از پايين و از درون طبقه کارگر بايد بيرون بيايد و مخالف متحد شدن پيشروان جنبش 

ری هستند بايد گفت،در هر جا و مکانی که کارگران اقدام به ايجاد تشکل از پايين بکنند ويا حتی موردهايی از کارگ

 با ان مخالفت می کند و يا در راستای تقويت و کمک به ان  شکل گيری چنين تشکلی وجود داشته باشد،چه کسی

رده ايم؟آيا در صورت وجود داشتن تشکلی که فعالين آيا تابه حال چنين موردی بوده و ما کوتاهی ک.اقدام نمی نمايد

جنبش کارگری در ان وجود داشته باشند،بهتر و بيشتر نميتوان به اين موارد کمک کرد؟ اين حتی يک برهان خلف 
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هم نيست که عکس ان صادق باشد،يعنی وقتی می گوييم تشکل کارگری از درون طبقه کارگر بايد بيرون بيايد،نقطه 

اما متحد شدن .ين است که تشکل کارگری خارج از طبقه کارگر و بدون حضور آنها شکل نخواهد گرفتمقابل ان ا

پيشروان جنبش کارگری که خود جزئی از طبقه کارگرند را در راستای سازماندهی کل طبقه بايد دانست و می توان 

واقعيت اين است که برای متشکل . يمانرا سکوی پرشی قرار داد تا بيشتر و بهتر بتوانيم کارگران را متشکل نماي

شدن طبقه کارگر در ايران با توجه به مجموعه شرايط نمی توان يک نسخه واحد پيچيد و مثال به کارگران بگوييم که 

بله متشکل شدن کارگران شرکت واحد . راهی که کارگران شرکت واحد رفتند تنها راه برای متشکل شدن است 

ست که هر جا بتوانيم بايد از آن استفاده نماييم ،اما بحث بر سر اين است که همه جا و تجربه و درس بزرگی برای ما

در همه کارخانه و شرکتها چنين شرايطی وجود ندارد و گاه ما ناچاريم از کارخانه ها و شرکتهای مختلف گرد هم 

نگی،و اتحاد کميته های کارگری نمونه بارز ان تشکلهای کميته پيگيری،هماه. جمع شويم تا تشکلی را ايجاد نماييم

نوع ساختار آنها دقيقا بر مبنای چنين روشی شکل گرفته و اين فعالين چاره ديگری نداشته اند و نمی توان به .است

آنها گفت که اگر مثال کميته هماهنگی را ايجاد نمی کرديد می توانستيد فالن سنديکا و يا فالن تشکل فرا گير در يک 

مبارزه طبقاتی جاری در ايران ما را در موقعيتی قرارداده که .  کارگری ديگری را ايجاد نماييدکارخانه و هر محل

ناچاريم از همه موقعيتهايی که پيش پايمان قرار می گيرند بهره ببريم و نبايد هيچکدام از آنها را دسته کم و بی 

ببرد و زمينه ای برای پيوستن بخش بيشتری از جمله مواردی که می تواند يک گام بزرگ ما را جلو . ارزش بدانيم 

  .از کارگران را ايجاد نمايد، متشکل شدن ما در يک تشکل است

دغدغه ديگری که در ميان فعالين جنبش کارگری به چشم می خورد والبته شايد کمتر گفته می شود،اين است که فکر 

و هر يک به آن نزديکتريم ممکن است خدشه می کنند شايد با يکی شدنمان خطی که بر تشکل فعليمان وجود دارد 

. دار شود و در ميان گرايشات مختلف دست پايين داشته باشد ،يعنی در اقليت قرار بگيرد و آزادی عمل ما را بگيرد

  اين دغدغه ما را به کجا می کشاند؟

 در آنجا راحتتر باهم    باشيم که همگرايی بسيار زيادی داشته باشد وطبيعی است که ما می توانيم تا ابد جمعی داشته 

آما آيا با اين روش می شود يک تشکل فراگير کارگری داشت؟ و اساسا اگر برفرض هر . کنار بياييم و فعاليت کنيم

 اينکه در روزگاری بتواند تشکل فراگيری شود همين شرايط کنونی را دارا است؟يعنی) تشکلهای موجود(يک از ما 

چنان شرايطی نيز بسياری از گرايشات و افراد حضور خواهند داشت که تضادهايی را با خود به درون تشکل می 

آورند،چون اساسا اين از جمله ويژگی تشکلی فراگير است که افراد با تفاوتهايی در ان حضور دارند وهر چه يک 

 ما نبايد از اين مسئله هراس داشته باشيم که ممکن است در .تشکل فراگير تر باشد اين ويژگی بيشتر عمل می نمايد

اين تشکل فراگير دست باال را نداريم،چون اوال هر گرايشی جايگاه خاص خود را دارد و با حضورش در يک 

دوما اينکه چنين تشکلی حزب و گروه سياسی نيست و . تشکل کارگری بزرگتر،اين نمود و جايگاه از ميان نمی رود

و نکته سوم که از همه مهمتر است اين است .  کارگری می تواند گرايش سياسی خود را نيز حفظ نمايدهر فعال

که،اگر دغدغه ما واقعا پيشروی جنبش کارگری وايجاد تشکل فرا گير کارگری است،بايد با اين روحيه سکتاريستی 

فراگير شدن سنگ اندازی می کند، مقابله که می خواهد در يک حصار بسته باقی بماند و با هزار اما و اگر در راه 

همه ما فعالين راديکال جنبش کارگری به آن اندازه وجه مشترک داريم که در کنار هم بتوانيم حد اقل بخشی . نماييم
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همانطور که در شورای همکاری نيز توانستيم مراسم با شکوه اول ماه مه را انجام . از مبارزه را انجام دهيم 

واقعيت اين است که روحيه .يم بود در يک تشکل کارگری همکاری و همسويی زيادی داشته باشيم دهيم،قادر خواه

اما بايد با اين روحيه .را برگزينيم" دوری ودوستی"کار محفلی طی سالها در ما ريشه دوانيده و بسيار راحتتريم که 

.  هر کدام از ما به طور جداگانه بر می آيدمقابله نماييم و نبايد فکر کنيم که ايجاد تشکل کارگری فراگير از عهده

نکته چهارم اينکه،ساختار چنين نشکلی می تواند بر مبنايی کامال دمکراتيک و شورايی باشد و اين ازادی عمل 

موجود داشته باشد تا در هر موردی هر اقليتی خواست در يک پروژه ويا برنامه شرکت نکند و اين مسئله نافی ادامه 

در يک تشکل فراگير مکانيسمهای زيادی می توان گذاشت تا هيچيک از گرايشات .تشکل نبايد باشدحضورش در آن 

نمونه بارز اين نوع همکاری در شورای . حق و حقوقشان پايمال نگردد وآزادی عمل خود را نيز داشته باشند

ر خدمت جنبش کارگری قرار و ميتوان در مقياسی بزرگتر انرا به اجرا گذاشت و د.وجود داشته ودارد... همکاری

  .داد

روابطشان را در همين حد اتحاد عمل حفظ کنند،عمال در اين سطح درجا ... اگر قرار باشد فعالين شورای همکاری

برای متشکل شدن طبقه کارگر پيشروی و باالتر رفتن از اين سطح يک . زده و قادر نخواهند بود پيشروی نمايند

اگر فعالين شورای همکاری بجای ادامه اين راه درگير . ه آنرا دست کم گرفتضرورت است که نبايد به هيچ وج

بحثهای آکادميک ودرونی شوند ويا به دادن بولتنی اکتفا کنند،عمال فقط تضادهای درونی را دامن ميزنند که جايگاه 

 همکاری و نه شورای همکاری ظرفی برای. انها نه در شورای همکاری بلکه بيرون از ان و در سطح جنبش است

پرداختن به مباحث نظری ضمن اينکه در سطح جنبش بسيار ضروری . حل همه اختالفات جنبش کارگری است

،همکاری بيشتر و ... مکانيزم حرکت شورای همکاری .است،اما مکانيزم حرکت شورای همکاری نمی باشد

  . بيشتری از کارگران را جذب نمايديکپارچگی است که جنبش کارگری شديدا به ان نياز دارد و می تواند عده 

به هر شکل و با گذشت زمان و بر جسته شدن اين ضرورت فعالين راديکال بيش از پيش به يکديگر نزديک خواهند 

البته واضح است که همه فعالين راديکالی که دست اندر کار شورای همکاری هستند،در يک مقطع و مرحله به . شد 

توان چنين انتظاری نيز داشت و بنا بر اين گرايشاتی که بيش از پيش به اين اين ضرورت نمی رسند و نمی 

ضرورت رسيده اند بايد استارت اين پروژه را بزنند تا در جريان گامهای عملی اين مسئله بتوان ديگران را نيز 

ه ای در کالبد نمی توان و نبايد دست روی دست گذاشت و بلکه ضروری است تا با حرکت خود روح تاز. همراه کرد

  .ويمشجنبش بدميم و از اين شرايط خارج 

 

 
  نيمحمد حس
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