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 بسوی ایجاد تشکل سراسری کارگران

یبھروز ناصر  
   2006دسامبر 18

 
امروزه در میان اکثریت قریب بھ اتفاق فعالین کارگری در ایران بر ضرورت وجود تشکل سراسری، 

طبقاتی و توده ای کارگران ، تشکلی کھ مدافع منافع عموم کارگران باشد ، اتفاق نظر عمومی وجود 
  و دیدگاھھای باشدبر ضرورت وجود تشکل سراسری کارگران ھر چند کلی ھمین اتفاق نظر. دارد

. ، اما در ماھیت خود دارای ارزشی است  کھ باید آنرا پاس داشترا نمایندگی کنندمتفاوتی     
 

اما پاس داشتن یک ارزش بھ تنھای کافی نیست و خیلی از سواالت را پاسخ نمی دھد  و راه عملی 
یک فعال کارگری میتواند . ان بھ تشکل سراسری خود را بدون جواب میگذاردمسلح شدن کارگران ایر

سوال کند کھ با وجود تشکیل کمیتھ ھای مختلفی کھ رسالت خود را کمک بھ تشکیل تشکل سراسری 
نظیر کمیتھ ھماھنگی برای ایجاد کارگران تعریف کرده بودند و از مدت زمان تشکیل این کمیتھ ھا 

تھ پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد کارگری قریب دو سال میگذرد ولی چھ گامھای تشکل کارگری و کمی
 علنی و عملی در ھمان راستا برداشتھ شده است؟  

تردیدی نیست کھ فعالین کارگری در تالشھای خود برای ایجاد تشکل سراسری کارگران باز نایستاده 
 این واقعیت است  کھ در این  برالاما شواھد عینی در مورد چگونگی تشکیل تشکل سراسری د  اند

ابھاماتی کھ بعنوان عوامل بازدارنده جھت تشکیل تشکل .  زمینھ ابھامات و ناروشنھای وجود دارد
. سراسری کارگران عمل کرده است  

 سعی خود را بر این گذاشتھ تا پیشنھادات خود را برای تشکیل تشکل سراسری کارگران با این سطور
. ان بگذاردفعالین کارگری درمی  

بستھ بھ موضوع کار طرح و نقشھ ی انجام آن کار . برای انجام ھر کاری بھ طرح و نقشھ نیاز ھست
اگر کسی بخواھد ساختمانی بسازد، قبل از ھر چیز آن شخص . می تواند  در سطح کالن باشد یا خرد

حتی پلھ ھا و دربھا ھم باید زمینش را داشتھ باشد، سپس بھ رسم  کروکی  ساختمان بپردازد کھ در آن 
معمار ساختمان آنوقت میتواند برآورد کند کھ بنا نھادن آن ساختمان و تمام . بھ تصویر کشیده می شوند

 در چھ مدت زمانی آن الح ساختمانی و  بھ چھ مص نفر در ساختن آن دخیل باشند10 ، اگر کردن آن
. مان تمام شده و برای استفاده آماده می شودساخت  

 
یجاد تشکل سراسری کارگران از یک زاویھ و نھ بیشتر، بھ این مثال فرضی در مورد ساختمان بحث ا

برای اینکھ  در . شباھت موضوع  در وجود طرح و نقشھ این کار است  کھ  باید  داشت.  شباھت دارد
م  موضوع  سوء تفاھمی بوجود نیاید شاید بی مورد  نباشد  کھ بھ تفاوت مابین علوم طبیعی و علو

 و پیش بینی است عینا  در مسایلی کھ آنچھ در علوم طبیعی بعضا قابل برآورد. انسانی اشاره داشت
چون انسان و جامعھ انسانی موضوعی متغییر و . مربوط بھ انسان و اجتماع انسانی است، روی ندھد

 کسب شناخت و بھ ھمین دلیل در تحلیل آنچھ مربوط  بھ جوامع انسانی باشد بیشتر.  در حال  حرکتند
سپس نشان دادن جھت ھا و روندھای کھ در نتیجھ یک شرایط مشخص بیشتر محتملند ، از اعتبار 

. بیشتری برخوردار  خواھند بود  
تشکل  . موضوع ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران ، قبل  از  ھز  چیز یک موضوع کالن  است

ران در یک  جامعھ ھفتاد میلیونی دفاع میکند سراسری کارگران آن  ظرفی  است  کھ  از  حقوق کارگ
چنین تشکلی  باید دارای ویژگیھا  و  .  و آنان  در برابر کارفرمایان  و دولت  آنان نمایندگی میکند

در یک ... خصلتھای عمومی باشد کھ  بتواند کارگران ایران را اعم  از کرد ، ترک ، فارس، عرب و 
 و برای کسب حقوق ران و و دولت جمھوری اسالمی نمایندگی کندمقیاس سراسری در مقابل سرمایھ دا
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چنین  . . کارگران کھ خود  لیست متنوعی است کارفرما و دولت سرمایھ داران  را بھ مصاف می طلبد
. تشکلی در جامعھ  ایران از  این  ظرفیت برخودار  خواھد  بود  کھ  بسرعت توده ای و اجتماعی شود

این ادعا  . بھ معنا  کھ لیست اعضای آن نھ با رقم ھزار، بلکھ صدھا ھزار و میلیون قابل توصیف باشد
ی  کھ  طبقھ کارگر در آن را  می توان  با نشان  دادن نیازھا و شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماع

. قرار  دارد بھ اثبات رساند  
 

کھ تنھا با در جنبش کارگری و جامعھ  ایران ، عدم وجود تشکل سراسری کارگران ایران خالئی است 
اما این تشکل سراسری چگونھ بوجود می آید؟  آیا .  بوجود آمدن این تشکل، آن خالء می تواند پر شود

کارگران آن تشکل را  درست کرد ؟ یا اینکھ این تشکل برخاستھ  از نمایندگان می توان  از  باالی  سر 
 تشکلھای کارگری از پایین  باشد؟ 

 
 باید  تشکل  سراسری کارگران ایران برخاستھ   از این گرایش  دفاع  میکند کھ معتقد است این مقالھ 

 آنرا ساختھ  در محل کار ارگراناز نمایندگان منتخب در مجامع عمومی  تشکلھای کارگری کھ  خود ک
.   نیاز ھستبرای ایجاد تشکل سراسری بھ رسم کروکی آن.بھ بحث مثال  فرضی برگردیم. اند باشد

اینست کھ  در این شرایط و در پروسھ کار  برای ایجاد تشکل سراسری وظایف فعالین کاری چند برابر 
.  می شود  

 
بگیریم، آیا رفقای فعال کارگری برآورد آماری تقریبی از موضوع را از زاویھ پراتیکی مسئلھ در نظر 

تعداد شرکتھا، کارخانھ ھا و کارگاھھا در شھرھای ایران و تعداد کارگران  در ھر کدام از این محلھای 
ار کار در اختیار دارند ؟ آیا  رفقای فعال کارگری این برآورد  تقریبی  را دارند  کھ در کدام محل ک

؟ د داردتشکل کارگری وجو  
 

تشکل  سراسری کارگران از آسمان  نازل نمی شود، بلکھ خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان  در 
. مجامع عمومی باید آنرا  بسازند  

پیش شرط ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران ، بوجود آمدن تعداد زیادی  از تشکلھای کارگری 
رگران بمثابھ چتری خواھد  بود  برای ھمھ  تشکل سراسری کا.کوچکتر  در محلھای کار است

 بھ ھمین اعتبار نکتھ مھم . ی کھ بعنوان تشکل زیر بنای تشکل سراسری عمل میکنندتشکلھای دیگر
 با رفقای فعال کارگری . اینست  کھ کارگران در مرحلھ اول تشکل محل کار خود را  ایجاد نمایند

.  شودهید ھمت بیشتری بخرج دھند  کھ این مھم  برآورد ، رفقای کمیتھ ھای تشکیل شده کنونی باتجربھ  
 

ضروری است تا فعالین کارگری با درک شرایط سیاسی و اقتصادی موجود گامھای آگاھانھ تری 
رابرای گسترش روابط بین خود و کارگران در شھرھای مختلف بردارند تا در ھر شھری بھ مجموعھ 

شبکھ ھای کارگری کھ کمک کننده و یاری . خورد کنیم ن برای  از شبکھ ھای  ارتباطاتی میان کارگرا
. دھنده اصلی ایجاد تشکلھای کارگری در محل  کار خواھند بود  

 
جنبش کارگری ایران در چند سالھ اخیر دوره ھای مبارزاتی و مصافھای فراوانی را پشت سر گذاشتھ 

د و یکپارچگی کارگران دولت تجارب کارگران شرکت واحد نشان میدھد کھ می توان با اتحا. است
بویژه اینکھ   در سطح بین . اسالمی و کارفرمایان را بھ چالش گرفت و آنان را  بھ عقب نشینی واداشت

جمھوری . المللی جنبش کارگری ایران  بیش از گذشتھ بھ چھره مبارزاتی تبدیل و شناختھ شده است
  را  در جامعھ گسترش دھد و فعالین اسالمی ھر چند ھم کھ تالش  کند  تا فضای سرکوب و رعب

طبقاتی کارگران  در داخل ایران کارگری را بھ زندانھا بیاندازد ولی  در  مقابل وحدت وسیع و 
||||||. ھمبستگی جھانی از کارگران ایران نمیتواند عقب نشینی نکندو  

183منتشر در جھان امروز شماره   
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