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 در باره تعاونى كارگری

 در هفت تپه
اخيرا بحث ايجاد تعاونى كارگری برای اداره هفت تپه توسط بخشى از  

اين بحث چه اهميتى دارد، نظر شمـا  .  فعالين كارگری طرح شده است

در باره تعاونى و اين مسئله مشخص چيست؟ دنبال كردن كدام سياست 

در وضعيت مشخص هفت تپه و شركتهای مشابه بنفع اتحاد كارگران و   

مسائل اساسى مانند امنيت شغلى، ممانعت از بستن كارخانه و مقابله با 
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!زنده باد مجمع عمومى و اعمال اراده مستقيم و مستمر كارگران  



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

بنظر من برای وارد شدن به بحث و دقيق شدن روی  :سياوش دانشور
صورت مسئله اصلی در هفت تپه بايد روشن باشد که ما در باره 
تعاونی بطور کلی و يا تعاونی کارگری بطور مشخص مستقل از 

بايد .  رويدادهای ايران و وضعيت مشخص هفت تپه صحبت نميکنيم
معلوم باشد جای اين بحث در سير مبارزات کارگران هفت تپه کجاست 

 . و در پاسخ به کدام معضل طرح شده است
 

اين ديگر آگاهی عمومی مارکسيست ها است که شکلگيری تعاونی ها 
در جوامع سرمايه داری از ابتدا شکلی از دخالت پائين و عمدتا اقشار 
خرده بورژوا و اقتصاد ُخرد در سوخت و ساز اقتصادی و سياسی 

جنبش کئوپراتيوها، ابتدا هم در مقابل و هم در جوار دو .  مسلط بودند
. شکل مالکيت دولتی و مالکيت خصوصی بورژوائی طرح شدند

ميگويم دو شکل مالکيت دولتی و مالکيت خصوصی، چون در واقعيت 
و تاريخ تاکنونی هيچوقت ايندو شکل قابل تفکيک نبودند و حتی در 

اينها اشکال مختلف و اساسا ترکيبی سازماندهی .  مقابل هم قرار نداشتند
تجربه سرمايه داری های دولتی در .  سرمايه در تقابل با کار بوده است

 ً اگرنه صد در   -بلوک شرق سابق و چين که انحصار مالکيت تماما
در سرمايه داری .  دست دولت بودند، بحث جداگانه ای است  -صد

دولتی هم تعاونی تابعی از و مکملی بر اقتصاديات مسلط بوده و گوشه 
اما در جوامع .  ای از برنامه و اهداف اقتصادی را پيش برده است

سرمايه داری، دولت همواره مالک بزرگی بوده و مدافع آزادی 
مالکيت خصوصی و آزادی تجارت "  مقدس"مالکيت، پاسبان قانون 

دولت و قدرت فائقه همواره بعنوان دولت طبقه يا طبقات .  بوده است
حاکم، کميته اجرائی مالکان زمين و ابزار توليد و سرمايه داران عمل 

با اين تاکيد ميخواهم بگويم که تقابل مالکيت دولتی و .  کرده است
مالکيت خصوصی نه دقيق است و نه واقعی، چون بعنوان مثال در 

و آزادی عمل بی "  دولت کوچک"بازار آزادی ترين دولتها و مدافعان 
حد و حصر سرمايه خصوصی، دولت هنوز يک ارگان مهم در قلمرو 
مالکيت و تسهيل کار همين بازار، تعيين قوانين مالی و پولی، تجارت 
داخلی و خارجی، قانون ماليات و سيستم مالياتی بعنوان يک منبع مهم 

بدون .  درآمد، سرمايه گذاری و بورس، روابط بين المللی و غيره است
برعکس آن هم صادق است که .  دولت کار هيچ بازاری پيش نميرود

مثال در اقتصادهای بيشتر دولتی مانند دولتهای رفاه مدل کينزی، اصل 
اساسی و مقدس مالکيت خصوصی بر ابزار توليد برجاست و آزادی 
تجارت و استثمار و نظام مبتنی بر بردگی مزدی؛ عليرغم ايجاد 
رفرمها و قوانينی در باره حقوق و آزاديهای عمومی، حکم ميراند و 

 . تامين امنيت و قدرت و جايگاه سرمايه دار رکن اساسی است
 

ً و از ابتدای پيدايش هرچه بودند، بسرعت در نظام  تعاونی ها تاريخا
امروز در .  اقتصادی هضم و به يک رکن اقتصاد سياسی تبديل شدند

جهان و در کشورهای مختلف در کنار مدلهای اقتصادی و اشکال مالکيت 
تعاونی ها .  دولتی و خصوصی، مالکيت بصورت تعاونی هم وجود دارد

در کشورهای مختلف درصدی از کل توليد را در شاخه های مختلف بخود 
اختصاص دادند، در چهارچوب قوانين حاکم بر توليد و مبادله و تجارت و 

تعاونی در سرمايه داری هيچ جنبه ترقيخواهانه ندارد .  بازار عمل ميکنند
بلکه سازمان اقتصادی مالکان و سرمايه های خرد و کوچکی است که در 
تالشی نفسگير برای بقا و خيلی جاها در حاشيه اقتصاد کار و فعاليت 

تعاونی و سازماندهی کار به شکل تعاونی همينطور تاريخی در .  ميکنند
ميان سوسياليست های اتوپيست دارد، امری که در زمان خودش عليرغم 
اينکه به آگاهی اوليه کارگران کمک کرد، با عروج کمونيسم و انتقاد 

"کمونيستی طبقه کارگر حاشيه ای شد و شکست خورد آرمانشهر . 
که قرار بود در شکل تعاونی کارگری برقرار شود ماحصل "  سوسياليستی

با اينحال .  انتقاد خرده بورژوائی و اتوپيستی به کارکرد سرمايه داری بود
در جنبش کارگری همواره کارگران تعاونی های مختلف تشکيل داده اند 

تعاونی .  که به امر معين و نيازی از رفاهيات کارگری متمرکز بوده است
مصرف کارگری، تعاونی مسکن کارگری، از جمله اشکالی بودند که 
برای ضرورت رتق و فتق اين نيازها و تضمين حضور و دخالت خود 

تعاونی در .  کارگران در اين امر شکل گرفتند و جايگاه بيشتری نداشتند
اين اشکال نه آلترناتيو سنديکا بوده نه آلترناتيو شورا و نه اساسا وظيفه 

 .  سازمان و تشکل کارگری را داشته است
 

بحث تعاونی در هفت تپه اوال موضوعی درخور توجه کافی ميان 
ثانيا، هدف طرح آن .  کارگران و يا يک راه حل اقتصادی بالفصل نيست

طرح .  الاقل ميان فعالين کارگری به معنی اخص کلمه اقتصادی نيست
هرچه ميگويد مهم نيست، اين طرح نه عملی است، نه دولت قصد " شکوه"

دارد آنرا پياده کند و حتی در همين حد آنرا قبول ميکند و نه کارگران پای 
آنچه در اين بحث و به بهانه تعاونی مهم است تالشی برای .  آن ميروند

تقابل با بن بست هفت تپه و تداوم کار آنست و نه مشخصات اقتصادی 
نهايتا روشنگری در باره نقش و جايگاه تعاونی .  تعاونی و خود اين طرح

چه در جمهوری اسالمی و چه حتی بصورت تعاونی کارگری صرفا 
در وضعيت کنکرت کنونی باشد  فراتر رفتن کارگرانميتواند بحثی برای 

ثالثا، مسائل ".  شکوه"و نه پياده کردن يک طرح مشخص به اسم تعاونی 
عمومی تر و مطرح تر کارگران امروز تعاونی حال در هر شکل آن 
نيست، بلکه امنيت شغلی، مقابله با بيکاری، وحشت از بسته شدن 
کارخانه، بيرون راندن بخش خصوصی، تقابل با شرکتهای پيمانکاری، 
مسئله قراردادهای فوق اسارت بار و برده وار، و مهمتر از همه سازمان 
کارگری و دخالت کارگری در سرنوشت آنی و آتی پنجهزار کارگر و 

همينطور بحث تعاونی با بحث تشکل کارگری دو .  خانواده هايشان است
تعاونی در هر شکل آن بحثی برسر اداره .  موضوع تماما متمايز است

. شرکت و تغيير شکل سرمايه دارانه مالکيت است
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 در باره تعاونى كارگری در هفت تپه 
 

اخيرا بحث ايجاد تعاونی کارگری برای اداره هفت تپه توسط بخشی از فعالين کارگری  :کمونيست هفتگی
اين بحث چه اهميتی دارد، نظر شما در باره تعاونی و اين مسئله مشخص چيست؟ دنبال .  طرح شده است

کردن کدام سياست در وضعيت مشخص هفت تپه و شرکتهای مشابه بنفع اتحاد کارگران و مسائل اساسی 
 مانند امنيت شغلی، ممانعت از بستن کارخانه و مقابله با بيکاری است؟   

 



سازمان کارگری اما بر امر سازماندهی کارگران، استحکام تشکل آنان، 
 . دخالت مستمر کارگر در امور مجتمع و مسائل در جريان است

 
به نظر من کل بحثهائی که براساس اقتصاديات به مسئله تعاونی می 
پردازد، بيرون زمان و مکان است، با مفروضات يک شرايط متعارف 
اقتصادی و کارکرد يک شرکت و مناسبات آن با اقتصاديات و مسائل 
مالی و پولی و رابطه اقتصادی شرکت با دولت و سرمايه مالی و بازار و 

اينها در کليات و بصورت مجرد نادرست نيستند، اما . غيره مطرح ميشود
هيچ کارگر هفت تپه .  تا همين حد به وضعيت امروز مربوطند و نه بيشتر

و فعال کارگری اين توهم را ندارد که ما مثال ميتوانيم با تشکيل تعاونی و 
اداره شرکت بصورت تعاونی بهتر از کارفرماها شرکت را اداره کنيم و 
به سود برسانيم و دولت هم بربر ما را نگاه ميکند و برايمان دست تکان 

. کارگر و فعالين کارگری هفت تپه هشيارتر از اين حرفها هستند!  ميدهد
يا برای مثال کسی فکر نميکند که مالکيت دولتی در تقابل با بخش 

کارگر اين .  خصوصی خواست و آمال کارگر است، خير اينطور نيست
را خوب ميداند که استثمارگر و کارفرمايش چه خصوصی باشد و چه 
دولتی، او هنوز کارگر و برده مزد است و مهمتر اينکه وقتی شرکت 

دولت کارش اينبود که با .  دولتی بود همين داستانهای امروز وجود داشت
استفاده از کارکرد بازار جهانی شرکت را ضررده کند تا آنرا راحتتر 

شعار ناسيوناليستی .  واگذار کند و خود را از مسئوليت آن خالص کند
که يک سرش در " دفاع از توليدات داخلی"و " وارادت بی رويه"تقابل با 

درون حکومتی ها و يک سرش در ميان کارگران پژواک می يافت، 
متوجه نبود که بورژوازی ايران از همان ابتدا برای ارزان تمام کردن 
هزينه بازتوليد کارگر و تهيه همان نان و پنير سفره کوچک کارگر، از 
کارکرد بازار جهانی استفاده ميکرد تا کاالهای معين را ارزانتر بدست 

در ايران با تکنولوژی عقب مانده و معضالت اقتصادی اين مسئله .  آورد
ها منجر شده است که اتفاقا کار اينها کمک "سلطان"به مونوپول و ظهور 

به ورشکسته شدن و زمينگير شدن شرکتهائی مانند نيشکر و کارخانه 
های قند و شکر و صنايع نساجی و غيره، انحصار بازار و سپس 

قيمت شکر هر روز در ايران باالتر ميرود .  باالبردن مرتب قيمتها است
اينجا هم معلوم ميشود که .  و توليد داخلی و وارداتی آن خيلی تفاوت ندارد

دهها مثال .  در ايران ما با يک وضعيت متعارف اقتصادی روبرو نيستيم
از سياست دولت و بخش باصطالح خصوصی که همان تخم و ترکه های 
دولتی ها و خانواده های خودشان هستند، نمونه مالکين هفت تپه، ميتوان 

از .  آورد که بحث حول مدل اقتصادی، نوع مالکيت و کارکرد اينها نيست
اين سر وارد موضوع شدن به نظر من الاقل در وضعيت بحرانی امروز 

 . تماما اشتباه است
 

پس اگر کارگران به تعاونی در هر شکلی آنطور که طرح شده است فکر 
نميکنند، اگر بحث برسر مالکيت و تعاونی و شرکت سهامی و يا حتی 
تعاونی کارگری نيست، اگر بحث از سر اقتصادی و مفروضات وضعيت 

 متعارف اشتباه است، پس مسئله چيست؟ 

 ٥٥٠ضميمه شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

مسئله برای کارگر بنظر من تقابل با يک روند فرسايشی و در تداوم 
کسی .  يک مبارزه طوالنی برای جلوگيری از بستن کارخانه است

ميتواند بگويد اين شرکت ورشکسته است، نهايتا بسته ميشود و کارگران 
اين سياست بطور کلی غلط نيست اما .  بايد خواهان بيمه بيکاری شوند

در مورد مشخص هفت تپه عمال ميگويد کارگران کاری نميتوانند بکنند، 
. بايد تسليم شوند و به سياست کارفرمايان خصوصی و دولتی تن دهند

يک موضع .  يعنی برويد دستفروشی کنيد و پرونده هفت تپه را ببنديد
اصولی ديگر ميتواند اين باشد که شورا و تشکل مستقل تان را تشکيل 

اين بحث اصولی اما تشکل را با .  دهيد و خواستهايتان را مطرح کنيد
سرنوشت کارخانه يکی ميگيرد، در صورتی که مسئله دوتاست؛ بحث 

يک . تعاونی در مقابل تشکل طرح نشده است. برسر صرفا تشکل نيست
که االن "  اهليت ندارند"موضع ميتواند اين باشد که اين اسدبيگی ها 

ً کارگران ميگويند، منظورشان اينست که سررشته در نيشکر  بخشا
داشته باشند، "  اهليت"ندارند و لذا اگر کسی يا کسان ديگری بيايند که 

يکی ديگر .  حتی با شکل مالکيت خصوصی هفت تپه هم مشکلی ندارند
ميگويد دولتی شود و بالفاصله اين جواب درست را ميگيرد که دولت 
خودش بدتر است و هر دو يک ماهيت را دارند و کارگر بايد به نفی 

اينها بطور کلی درست اند اما بطور .  مالکيت سرمايه دارانه فکر کند
چون کارگر بايد سنگری داشته باشد که بتواند .  مشخص جواب نميدهند

به چيزی فکر کند، با موضوعی مخالف باشد، با سياستی هم جهت باشد 
 . و تشکل داشته باشد

 
نه برسر مضمون "  مالکيت"و حتی "  تعاونی"بنظر من اهميت طرح 

اقتصادی و تاريخ تعاونی از هر نوع آن، نه برسر مالکيت و سهامدار 
شدن کارگران، نه برسر تبديل کارگر به کارفرما، بلکه برسر اينست که 

و دولت غلط ميکند آن را واگذار ميکند،  اين شرکت مال کارگران است
می بندد، شانه باال می اندازد و با سرنوشت پنج هزار کارگر و خانواده 
هايشان و به اين اعتبار با آينده يک شهر که بشدت به اين مجتمع 

کارگر دارد راجع به .  صنعتی و زمينهای آن وابسته است بازی ميکند
آينده خودش حرف ميزند و اين آينده در خأل طرح نميشود بلکه در متن 
يک اوضاع بشدت بحرانی سياسی و اقتصادی، در متن کشمکش جامعه 
با جمهوری اسالمی، در چهارچوب شرايط مشابه هفت تپه برای صدها 
مرکز کارگری از هفت تپه ها و مراکز بزرگ و کوچک تا معادن و 
غيره طرح ميشود که همه اينها قرار است واگذار شوند و بيکارسازی 

 . گسترده در انتظارشان است
 
تو حق نداری هر "، "مال تو نيست"، "شرکت و معدن مال ماست"

، اين دعوای واقعی تر و کارگری تر و سياسی تر است که "کاری بکنی
امکان ميدهد کارگر در اين چهارچوب دست به ابتکارات انقالبی بزند 

. که کل جنبش کارگری و تناسب قوای طبقاتی را زير و رو ميکند
آرتور اسکارگيل رهبر خوشنام و راديکال معدنچيان انگلستان وقتی 
زغالها را دستش گرفت و به تاچر گفت اين زغالها مال من و پدر من 
است، مال ماست، ما نسل اندر نسل در اين معادن کار کرديم، اينجا 
بزرگ شديم، تو کی هستی که معدن را ميبندی و حق نداری ببندی، 
اينطور نبود که نمی فهميد معادن زغال سنگ بريتانيا برای حکومت 
سود ندارد و حتی برای محيط زيست مضر است و يا دولت انگليس 

. خير، ميدانست.  نميتواند زغال سنگ مورد نيازش را ارزانتر وارد کند
داشت برسر زندگی .  او داشت از پديده بمراتب بزرگتری دفاع ميکرد

روشن بود معادن ورشکسته .  اش، برسر حال و آينده اش جنگ ميکرد
بودند و اعتصاب نهايتا شکست ميخورد، روشن بود 
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دولت زير بار نميرفت و نرفت، اما اسکارگيل نميتوانست جنگش را 
نکند، نميتوانست سرتعظيم در مقابل تاچر فرود آورد، چون اقتصاد اين 

 . و آن را ميگويد يا سود سرمايه دار اين و آن سياست را اقتضا ميکند
 

به همين عنوان وقتی کارگران معادن زغال سنگ کرمان همان حرف 
اسکارگيل را تکرار ميکنند، وقتی کارگران نيشتکر هفت تپه روی سنگر 
همان را ميگويند، اين سنتی کارگری است که در درازای مبارزه طبقاتی 

من همراه با .  وجود داشته و در لحظه معينی نمود و معنی پيدا ميکند
بله، اين کارخانه و :  کارگر معادن کرمان و کارگر هفت تپه ميگويم

معادن به جد و آباد ما تعلق دارد، روحانی که سهل است، جمهوری 
اسالمی را نياورده بودند نسل های ديگر من اينجا کار ميکردند، 
نميگذارم ببندی، نميگذارم واگذار کنی، نميگذارم هر غلطی بعنوان 

کارخانه و معادن به ما تعلق دارد نه شما و نه !  دولت دلت خواست بکنی
دولت از آنجا که دولت است، از آنجا که از حاصل .  فک و فاميلهايتان

کار ما کارگران نان ميخورد و خرج ميکند، موظف است مسئوليتش را 
در قبال اين شرکتها انجام دهد و کارگران از باال تا پائين روی آن 

در دوره بحرانهای اقتصادی و اجتماعی قوانين .  نظارت داشته باشند
مبارزه طبقاتی به اقتصاديات دوره های متعارف ارجاع نميکنند بلکه به 
سياست و به امکاِن ابتکار و عمِل مشخِص سياسی که کل مبارزه طبقاتی 

به اين معنا، طرح تعاونی و مالکيت .  را پيش ميراند متکی هستند
يک  درخودکارخانه در شکل تعاونی و حتی در شکل تعاونی کارگری 

بيراهه تحليلی و تاکتيکی است، اما بعنوان اينکه کارگر به پديده ای 
ورای طرح های سرمايه برای زمينگير کردن کارگر فکر ميکند، به 
عمل مستقيم و دخالت در سرنوشت خود می انديشد، تسليم نميشود، و به 
مالکيت عام تر آنچه که هست اشاره ميکند، مستقل از صورت ظاهر آن 

از اينها نتيجه نميگيرم پس بايد پشت طرح تعاونی .  بسيار مهم است
مالکيت خصوصی .  رفت، خير اين بحث را سر نقطه اول بردن است

کارخانه به بن بست رسيده، مالکيت دولتی قبلی نيز همينطور، کارگر در 
دو راهی بيکاری عظيم و جنگ برای بقا دارد تالش ميکند و به شق 

اين شق سوم چيزی جز اين نيست .  سومی برای دفاع از خود فکر ميکند
که کارخانه مال ما است، بايد نهايتا مال ما شود، اما اگر کسی فکر 
ميکند که ميتواند جزيره ای کارگری در درون دريای سرمايه داری 

 .   ايجاد کند، دارد اشتباه وارد موضوع ميشود
 

؟ اگر فقط از ذهن مجرد و "چه ميتوان کرد"و "  چه بايد کرد"امروز 
ما "  چه ميتوان کرد"مفروضات سياسی و ايدئولوژيکی حرکت نکنيم، 

تابعی از شناخت دقيق از وضعيت نيروها و امکانات مساعد و نامساعد 
آنها و تعيين شعار و تاکتيکی است که يکقدم اين مبارزه را پيش ببرد و 

 . کارگران را متحدتر بيرون بياورد و برای دور بعد آماده کند
 

. اول، بدون اما و اگر بايد از بخش خصوصی در هفت تپه خلع يد شود
هر نوع واگذاری مجدد، هر نوع تغيير کارفرما، حتی کارفرمای با 
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اين قدم بعدی برای پيروزی اين .  خصوصی مورد قبول نيست"  اهليت"
شعار .  رستمی و خواستی سلبی است  -مبارزه در متن دادگاه اسدبيگی

شرکت بشه   -نه بيگی  -نه رستمی: "امروز و متحد کننده کارگران اينست
اين شعار دفاع از مالکيت دولتی و تقديس آن نيست بلکه نفی "!  دولتی

. واگذاری و مالکيت سرمايه داران خصوصی و بيرون راندن آنهاست
اين شعار توهمی به دولت ندارد بلکه مسئوليتی که دولت با واگذاری از 

اين شعار ادامه . آن شانه خالی ميکند را مجددا روی دوش دولت ميگذارد
حرکت در هپکو است که دولت ناچار شد موقتا آنرا به دولت برگرداند 
اما همزمان برای تامين سرمايه های مورد نياز، هپکو را به ايميدرو 

اين شعار در ادامه مبارزات کارگران معادن کرمان است که . واگذار کند
مخالف واگذاری اندوخته های صندوق بازنشستگی فوالد به بازار بورس 

اين شعار يکقدم کارگران را .  توسط شرکت سرمايه گذاری داالهو هستند
جلو ميبرد و مبارزه چند سال کنونی را به نقطه ای ميرساند و يک 

شرکت بشه "بنابراين شعار .  پيروزی مقطعی را برای آن تعريف ميکند
، دفاع از مالکيت دولتی نيست بلکه وادار کردن دولت به تامين "دولتی

نيازهای هفت تپه، جلوگيری از بسته شدن کارخانه، تالشی برای حفظ 
شغل و مقابله با بيکاری وسيع و صرفا يک قدم تاکتيکی بجلو در 

به اين معنا، اين سياست در حال .  مبارزات کارگران هفت تپه است
حاضر و وضعيت ايجاد شده و سير مبارزه کارگران فقط يک قدم بجلو 

در عين حال بايد .  است و نه چيزی بيشتر و نه تقديس مالکيت دولتی
متوجه بود که وقتی شرکتی خصوصی ميشود، دولت هيچ مسئوليتی در 
قبال اعمال کارفرما، قطعه قطعه کردن شرکت، تغيير کاربری آن، 

شرکتهای پيمانی و پيمانکاران سر شرکت . فروش و هر اقدام ديگر ندارد
ميريزند و انواع مشکالت ايمنی، معيشتی، شغلی، قانونی و غيره برای 

. کارگران ايجاد ميکنند و حتی کارفرمای اصلی هم مسئوليت ندارد
تقابل با خصوصی سازی دقيقا تقابل با .  برعکس آن اما صادق نيست

تاثيرات بالفصلی است که اين تحول در مالکيت بر کار و زندگی و 
. امنيت شغلی و مسائل کارگران ميگذارد و نه ترجيح يکی بر ديگری

کارگران با علم به اين تفاوتها، توهمی به نقش دولت، به مالکيت دولتی، 
 .  به کارنامه و عملکرد دولت در همين شرکتها ندارند

 
کارگران اما همين را نميگويند، فقط نميگويند شرکت دولتی بشود، بلکه 

" شرکت بشه دولتی"را نيز در کنار "  نظارت از صدر تا ذيل کارگری"
اينجا ديگر بحث برسر سازماندهی کارگری و تشکل .  طرح ميکنند

کارگران، مجمع عمومی و کميسيونهای مختلف کارگران برای نظارت 
بر امور، دخالت در کارکرد روزانه شرکت براساس يک سنت شورائی 

اما بدون حفظ سنگر کارخانه و با تعطيلی آن همه اينها .  کارگری است  -
 .  اين تفاوت شکل مالکيت با تشکل است. دود ميشود و هوا ميرود

 
يک بحث ديگر که اينروزها بارقه های آن را ميتوان ديد، تصميم دولت 

اين راه حل .  برای واگذاری هفت تپه به سازمان تامين اجتماعی است
نوعی ميان بر که در هپکو هم شکل ديگری از .  محتملتری بنظر ميرسد

واگذاری مجتمع به تامين اجتماعی عمال بازگشت به .  آن پيش رفته است
نکته اينست که کل تامين اجتماعی قرار است واگذار .  دولتی شدن است

اين طرح نوعی صدا خفه کن و .  شود و طرح آن بتصويب رسيده است
اينکه تامين .  وقت خريدن در ادامه جنگ فرسايشی با کارگران است

ً دولت به بازسازی و راه انداختن هفت تپه مبادرت  اجتماعی و ايضا
ميکند يا واگذاری آنرا از طريق سهام هفت تپه در بازار بورس صورت 

نکته مهم برای کارگران فعال خلع يد از بخش .  ميدهد، مسئله بعدی است
خصوصی و حفظ کار، مقابله با اخراج و بيکارسازی، و 
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 . به اين اعتبار تحکيم تشکل و سازمان کارگری است
  

يک حالت ديگر اينست که به بخش خصوصی نميدهند، دولت هم 
مسئوليتی قبول نميکند و راسا هفت تپه را بعنوان شرکتی زيان ده می 

آنوقت دو راهی سخت مقابل کارگر قرار ميگيرد؛ يا بايد تسليم .  بندد
بيکاری شود و همه چيز بر باد رود و يا بايد وارد عملی انقالبی و 
کارگری برای تقابل شود و آن چيزی نيست جز تسخير کارخانه و 

در اين امروز و "! کارخانه مال ما است"کنترل آن و جنگ برسر همان 
شايد تناسب قوا، آمادگی نيروها، ذهنيت کارگر، نفس  لحظه مشخص

اما .  اوضاع چنين سياستی را دور از دسترس و غير واقعی بنماياند
وقتی اقدامی مشخص در لحظه ای مشخص صورت ميگيرد، فردای آن 

همين ابتکارات و اقدامات است که معادله . ديگر وضع عوض شده است
فکر نميکنم بسياری از ناظران دو روز قبل .  تناسب قوا را تغيير ميدهد

از ديماه نود و شش و يا سه روز قبل از آبان نود و هشت اين ارزيابی 
مشخص از تناسب قوا را داشتند که بيش از صد شهر ايران و ميليونها 

به .  کارگر و گرسنه وارد چنين نبرد بی امان و قهرمانانه ای ميشوند
ً اينطور فکر  طريق اولی امروز نيز شايد چنين فکر کنند و تحقيقا

اما ارزيابی من اينست که جنبش کارگری ايران در مراکز .  ميکنند
مختلفی که وضعيت مشابهی با هفت تپه دارند، در متن بحران عميق 
اقتصادی و تالشی روزافرون اوضاع، ناچار است وارد يک تحرک 

اگر .  راديکال، که اساسا مضمون سياسی دارد و نه اقتصادی، شود
کارگر تسليم بيکارسازيهای وسيع و نتايج بحران اقتصادی نشود، اينبار 
ناچار است الاقل در سنگر کارخانجات و مراکز کارگری با جنبش 

اهميت ابتکارات کارگری در دوره های .  کنترل کارگری بميدان بيايد
بحرانی نه برسر ماهيت اقتصادی سرمايه دارانه يا سوسياليستی آن بلکه 
برسر دخالت کارگر در سياست از موضع دفاع از موجوديت طبقه و 

 . رهبری جنبش همگانی است
  

*** 
 

کمونيست هفتگی ميپرسد؟ "قبال و در پاسخ به :  رحمان حسين زاده
نظرم را در اين رابطه با توضيح بيشتر بيان  ۵۴٨منتشر شده در شماره 

کردم، اينجا و در اين ميزگرد هم بر همان پاسخ تاکيد دارم، وبخشهايی 
در پاسخ به سئوال شما بر .  از همان نوشته قبلی ام را به ياری ميگيرم

 : اين مسائل تاکيد دارم
 

 . اين ايده و طرح را با اهميت و جدی نميدانم -الف 
ايجاد تعاونی برای به دست گرفتن "قالب  کاملتر مساله  به اين شکل 
به نظرم مساله .  مطرح شده است"  مالکيت و کنترل و اداره هفت تپه

مالکيت و "نيست، بلکه مساله "  تعاونی"محوری در اين ايده و طرح 
. شرکت هفت تپه به دست خود کارگران در اين اوضاع است"  اداره

و بعدا در جريان  ٩۶زمزمه های اوليه طرح اين ايده بعد از دی ماه 
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کارگران هفت  ٩٧اعتراضات و اعتصاب 
تپه ، مطرح شده که آنوقت حتی شکل يک 

مطالعه من نشان .  طرح را به خود نگرفت
ميدهد، همانوقت بازتاب فرعی و نه چندان 

به اين دليل در .  مهم در ميان کارگران داشت
جريان اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه 

، راه به جايی نبرد و در مقابل ديديم، ٩٧در 
گسترش اعتصاب قدرتمند و با شکوه متکی 
به تصميم جمعی و برپايی مجمع عمومی و 

طرح اداره شورايی از جانب کارگران، که اسماعيل بخشی با بيان زيبايی 
دفعه آخرو اين بار در قالب فکر .  آن را مطرح کرد، دست باال پيدا کرد

شرکت " (شکوه"شده تر به شکل طرح در خردادماه امسال به نام طرح 
بايد بدانيم پشت صحنه ارائه .  ارائه شده است)  کارگری ويژه هفت تپه

بسيج عدالتخواه متکی به  جمع کردن امضای تعدادی "کنندگان اين طرح 
" از کارگران عضو شوراهای اسالمی با حمايت اتاق تعاون و دولت

غير از اين طرح مشخص و مکتوبی که گويا از جانب کارگران يا . هستند
به اين ترتيب .  جمعی از کارگران مطرح شده، موجود نيست و من نديدم

اوال اين طرح را با اهميت و جا بازکرده حتی در ميان اقليت قابل توجهی 
فاکت عينی مساله اين واقعيت است .   در ميان کارگران هفت تپه نميدانم

که امروز در هيجدهمين روز از اعتصاب قدرتمند در حال حاضر جاری 
کارگران هفت تپه چنين ايده و طرحی نه تنها مطرح نيست، بلکه برپايی 
مجمع عمومی و پافشاری بر خواسته های واقعی و زمينی متناسب با 
تناسب قوای کنونی مبارزه کارگران هف تپه دست باال را دارد و اين 

به عالوه حتی اگر تعدادی از .  طرح را تماما به حاشيه رانده است
کارگران مبارز به آن سمپاتی داشته باشند، نيروی کمونيست و آگاه با 
صراحت بايد بگويد، اين طرح مضر به حال کارگران  و گمراه کننده و 

ايجاد "  غير عملی است که با شکافتن يک به يک اجزای آن  يعنی 
در اين "  تعاونی برای به دست گرفتن مالکيت و کنترل و اداره هفت تپه

 .تناسب قوا ميتوان غيرعملی بودن آن را نشان داد
 
  چرا تعاونی؟ -ب  

در جنبش کارگری جهانی و "  تعاونی"من وارد سابقه و جايگاه و ماهيت 
در شرايطی که در .  ايران نميشوم، به مورد مشخص کنونی ميپردازم

اداره "کارگران هفت تپه اتکا به مجمع عمومی و  ٩٧اعتصاب سال 
برجسته شد، در حالی که هم اکنون و در جريان تا اين لحظه "  شورايی

روزه اعتصاب کارگران بار ديگر مجمع عمومی به عنوان پايه  ١٨
تشکل و ابزار اعمال اراده و مبارزه کارگران هفت تپه جا باز کرده 

حال برای انجام هر کاری چيزی "  تعاونی"است، طرح ساختار سازمانی 
جزبه عقب برگرداندن کارگران و چيزی جز مانع تراشی در مقابل 

. سازمانيابی مجمع عمومی و شورايی در ميان کارگران هفت تپه نيست
به عنوان يک شکل سازماندهی در "  تعاونی کارگری"من متوجه ام، 

ميان کارگران و در جنبش کارگری سابقه داشته و در تناسب قوای معينی  
ميتواند ايجاد شود و چه بسا مورد حمايت مشروط گرايش راديکال 

اما اين شکل از سازماندهی بسيار محدود و .  کارگری هم قراربگيرد
همواره در حاشيه ساختارهای جا افتاده تر و قويتر مجمع عمومی و شورا 

ثانيا گرايش قانونگرايانه و مستعد .  و حتی اتحاديه و سنديکا بوده است
بی دليل نيست .  همکاری با دولت و کارفرما در اين ساختار قوی است

ايجاد تعاونی را در هفت تپه  ٩۶گرايشات حاشيه ای که بعد از دی ماه 
زمزمه کرده اند، مدواما مطلوبيت و حتی اسم آن را از جنبه انطباق اين 

شکل از سازماندهی با بندهای قانونی جمهوری اسالمی 

  

 در باره تعاونى كارگری  

 ...در هفت تپه 

 

  ٦صفحه   



که مجددا و اين بار در قالب  ٩٩اکنون و در خردادماه .  توضيح ميدهند
بازوی دانشجويی جناحی از جمهوری "ارائه ميشود، "  شکوه"طرح 

اسالمی و اتاق تعاون و دولت با همکاری عده ای کارگر عضو 
در نتيجه در شرايطی که هم .  پشت صحنه هستند"  شوراهای اسالمی

اکنون مجمع عمومی کارگری در جريان اعتصاب و مبارزه کارگران 
هفت تپه مطرح است، طرح تعاونی مانعی در مقابل روند حرکت 
کارگران هفت تپه برای ايجاد سازمان توده ای اعمال اراده مستقيم خود 
يعنی محکم کردن مجمع عمومی منظم و سازمانيافته و ايجاد شورا در 

به نظرم اين طرح و اين قالب سازمانی .  اين مجتمع کارگری است
جواب رد خود را از کارگران هفت تپه و گرايش غالب راديکال آن 

 . گرفته است
 
مالکيت و اداره کارخانه صورت مساله گمراه کننده در اين تناسب   -ج

 ! قوا
مالکيت و اداره کارخانه توسط خود کارگران "باالتر گفتم در اين طرح 

در اين رابطه در .  مساله محوری است و نه تعاونی"  در اين تناسب قوا
مصاحبه قبلی نوشتم، در بطن بيحقوقی و مشقات تحميل شده بر 
کارگران هفت تپه تحت مالکيت دولتی و يا خصوصی، در فضای خشم 
و نفرت بر حق از سرمايه داری چه در قالب دولتی و خصوصی، و 
اينجا تاکيد کنم، در فضای برحق نه به مالکيت خصوصی و دولتی و 

به دست "  منطقی و کارگر پسند"کل سرمايه، صورت مساله ظاهرا 
ايجاد "گرفتن مالکيت و اداره هفت تپه توسط خود کارگران در قالب 

تعاونی جهت به عهده گرفتن مالکيت و اداره کارخانه توسط خود 
اگر .  مطرح شده و در سطح علنی هم بازتاب داشته است"  کارگران

بخواهيم صريح و دلسوزانه با هر تعداد از کارگران، صرفنظراز تعداد 
و ابعاد آنها که مدافع اين طرحند، صحبت کنيم، بايد بگوييم صرفنظر 
از نيت آنها اين ايده و طرح در حال حاضر کارساز و عملی نيست و 

در ايران تحت سرمايه داری .  اينجا اضافه ميکنم گمراه کننده هم هست
هار جمهوری اسالمی، در شرايط بحران اقتصادی عميق و 
ورشکستگی اقتصاد جمهوری اسالمی که حاصل آن را در بسياری از 
. مراکز کارگری و از جمله در نيشکر هفت تپه داريم، تجربه ميکنيم

در شرايطی که  سرمايه داری متکی به کار ارزان چه در قالب 
خصوصی و يا دولتی و متکی به هيئت حاکمه مستبد جمهوری اسالمی 
همه  اهرمهای اقتصادی و سياسی و مکانيسمهای کارکرد سرمايه را 
در کنترل گرفته اند، تصور اينکه  اجازه داده شود کارگران و کارکنان 
مجتمع نيشکر هفت تپه  به طور جمعی خود مستقيما مالکيت را به 
عهده بگيرند و روند روتين اداره کارخانه را حتی برای مدت چند ماهه 
به عهده بگيرند، در بهترين حالت بيش از حد ساده انگارانه و خوش 

واقعيت اينست تناسب قوای هنوز نامساعد عليه طبقه .  خياالنه است
کارگر و مزدبگيران جامعه، اکنون و در مقطع فعلی اجازه عمل 
مستقيم کارگری تا حد سلب مالکيت از سرمايه داران و تامين مالکيت 

" تعاونی، اتحاديه، شورا"جمعی کارگران را در چهارچوب هر قالبی 
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زمانی که هنوز کارگران مبارز .  و هر شکل ديگر به کارگران نخواهد داد
به جرم واهی سازماندهی اعتصاب برای دستمزد معوقه ماهها و يکی دو 
سال بيشتر به گوشه زندان ميافتند، تصور اينکه دولت هار سرمايه اجازه 

به عهده کارگران " کنترل و اداره کارخانه"ميدهد، در يک مرکز کارگری 
باشد، سودآورش کنند و کارگران و کارکنان آن مرکز را منطبق با خواسته 
ها و مطالبات برحقی که اين سالها خود در مبارزاتشان مطرح کرده، 
راضی نگه دارند، در صميمانه ترين صحبتی که با هر تعداد از کارگرانی 
که از اين طرح دفاع ميکنند، ميتوانم بيان کنم، اينست که اين طرح به 

حاکميت هار سرمايه .  نظرم زياده از حد ذهنی و غير واقعی است
جمهوری اسالمی فعال آن درجه از درندگی و امکان سرکوب را در توان 

را که به الگويی "  جزيره کارگری موفق"خود می بيند که اجازه يک 
به عالوه اين طرح به لحاظ .  برای ديگر مراکز کارگری تبديل شود، ندهد

فکر کنم صاحب نظران .  اقتصادی هم محکوم به شکست خواهد بود
اقتصادی بهتر بتوانند فاکتورهای به بن بست رسيدن چنين طرحی را به 

. لحاظ اقتصادی در چارچوب حاکميت جمهوری اسالمی توضيح دهند
حاکميت ضد کارگری که کليه فعل و انفعاالت اقتصادی، مالی، بانکی و 
مبادله و تجارت و توليد و توزيع اقتصادی را در اختيار دارد، تازه با 
داشتن اين امکانات هم حاصل کارکردش بحران و به ورطه ورشکستگی 
سوق دادن اقتصاد کاپيتاليستی ايران اعم از خصوصی و دولتی است، آيا 

تعاون کارگری خود مدير و "اجازه خواهد داد، در يک مرکز کارگری 
پروسه توليد و فروش محصول و توزيع و مبادالت "  اداره کننده کارخانه

در اين مالی و بانکی ولو برای مدت کوتاه را بدون دردسر جاری کند؟  
  !شرايط به طور قطع نه

 
 کنترل کارگری چه ميشود؟  -د

اگر اين درست .  در ميانه اين مبحث مساله کنترل کارگری هم مطرح است
است که گرايش راديکال کارگری به سرمايه داری خصوصی و دولتی نه 
ميگويد، پس چرا نبايد خود کنترل کارگری را به عنون طرح آلترناتيو 
مطرح کند؟ مگر نه اينست که مساله کنترل کارگری در جنبش جهانی 
کارگری و به ويژه در مقطع به قدرت رسيدن بلشويکها و لنين موضوعيت 

پاسخ من اينست کنترل کارگری برای هر مدت زمان چه .  جدی داشت؟
کوتاه مدت و يا درازمدت فورا به مساله مالکيت کارخانه و مرکز توليدی 

باالتر استدالل  کردم در تناسب قوای کنونی به لحاظ سياسی .  گره ميخورد
و اقتصادی کارگران نميتوانند، مالکيت مراکز توليدی را به عهده بگيرند، 

. در نتيجه يک پای محوری اجرای کنترل کارگری فعال تامين نيست
بلشويکها هم مقطعی توانستند پای طرح کنترل کارگری بروند، که در 
آستانه قدرت گرفتن و حتی دردوره اوليه قدرت گيری حزب بلشويک و 

يعنی تناسب قوا به طور اساسی و پايه ای به نفع جنبش .  شوراها بودند
به عالوه در پاسخ قبلی هم تاکيد کردم، که عمل .  کارگری تغيير کرده بود

مستقيم کارگری و متکی به مجمع عمومی و شورای کارگری و يا قالب 
ديگر تشکل کارگری برخاسته از اراده مستقيم کارگران، در تناسب قوای 
مساعدتر، در شرايطی که جنبش کارگری و توده ای در سطح سراسری و 
يا در بخشهای عمده و اساسی مراکز کارگری بورژوازی و حاکميت 
جمهوری اسالمی را به عقب براند، يا در حالتی که جمهوری اسالمی در 
آستانه سقوط قرار گيرد، و به قول مشهور حالت دوگانه قدرت سياسی در 
جامعه حاکم باشد، شوراهای کارگری و ديگر تشکلهای کارگری و توده 
ای قدرت عملی و از پايين دخالت در سمت و سو دادن به اهرمهای 
اقتصادی و سياسی و اداری در جامعه را داشته باشند، طرح اداره مراکز 
توليد و يا بسياری از عرصه های اجتماعی ديگر ميتواند موضوعيت جدی 

به ويژه در چنان حالت قابل پيش بينی و در .  داشته باشد
  ٧صفحه   

 در باره تعاونى كارگری  
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کنترل "چشم انداز، تا آنجا به جنبش کارگری مربوط است طرح 
که سابقه شناخته شده در جنبش کارگری جهانی در مقطع "  کارگری

انقالب کارگری اکتبر دارد، ايده و طرحی است که ميتواند و در چنان 
اين مساله ای مربوط به تغيير .  شرايطی مطرح و جاری شود نه االن

ماکروی تناسب قوای سياسی است که به موقع خودش با هوشياری بايد 
اکنون و در اين مقطع و در اين تناسب قوا، .  در مورد آن تصميم گرفت

را "  کنترل کارگری"اجرای طرح "  در اين تناسب قوا"تکرار ميکنم، 
 . غيرعملی ميدانم

 
 ! کنترل کارگری  به عنوان يک ابتکار انقالبی  -ه

اين استدالل ميتواند مطرح باشد کنترل کارگری به عنوان يک ابتکار 
انقالبی، در دل يک جدال حاد طبقاتی مشابه آنچه اکنون در نيشکر 
هفت در جريان است، و يا در دوره انقالبی ولو کوتاه مدت ميتواند 

طبعا ما کمونيستها به استقبال ابتکار انقالبی ميرويم و .  اجرايی شود
روزه و اعتراضات خيابانی کارگران  ١٨اعتصاب جاری و تاکنون 

هفت تپه در همين روزها در شوش از جمله ابتکارات انقالبی است که 
اگر بحث و طرح به اين شکل مطرح بود که .  تماما در کنار آن هستيم

مثال در دل همين اعتصاب و مبارزه جاری کارگران مدت زمان کوتاه 
و معينی کنترل کارخانه را به عهده ميگيرند، تا مثال نشان دهند 
برخالف دروغ بافی صاحبان سرمايه ادامه کاری اين مرکز ممکن 
است، يا به عنوان اهرم فشار برای به تمکين کشاندن کارفرما و دولت 
به آن متکی ميشوند و يا داليل منطقی ديگر، طبعا هر کمونيست و 

اما اگر طرح .  انسان حق طلب و آزاديخواه در کنار آنها خواهد ايستاد
چنين باشد حتی شش ماه و يکسال زير سايه حاکميت جمهوری 
اسالمی، ميخواهند کنترل کارگری در کارخانه را اجرا کنند، مشابه 

مطرح است، آنوقت "  تعاونی برای اداره هفت تپه"آنچه تحت عنوان 
هر جريان کمونيست و دور انديش و متعهد و مسئول در قبال منافع 
امروز و فردای کارگران دلسوزانه بايد بگويد چنين حرکتی غير عملی 
و توهم آميز و عاقبتی جز ناکامی، تفرقه و به جان هم افتادن کارگران  

 . نخواهد داشت
 
 ! نظارت کارگری الزم و بسيار ضروری است -و

نظارت کارگری بر امورات هر مرکز کارگری و توليدی و کارخانه 
نه تنها ضروری و کامال عملی، بلکه جزو حقوق اوليه کارگران است 
که توسط سرمايه داری حاکم و جمهوری اسالمی از کارگران سلب 

از يک کارگاه توليدی  چند نفره تا مراکز بزرگ کارگری .  شده است
چند هزار نفره اين حق بی چون و چرای کارگران است بر سوخت و 
ساز و دفتر و دستک و چگونگی توليد و توزيع و موازين و قوانين 

نمايندگان مستقيما .  حاکم بر آن مرکز کارگری نظارت داشته باشند
يک .  منتخب کارگران در مجامع عمومی اين نظارت را اجرايی ميکنند

خواسته برحق که در ميان کارگران هفت تپه هم به درجه ای مطرح 
کارگران هفت تپه و جنبش کارگری ايران .  است، همين مساله است
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ميتواند وبايد اين خواست برحق را بر سرمايه داری ايران و جمهوری 
اسالمی و بر مراکز کار چه در فرم مالکيت دولتی  و يا خصوصی  

 . تحميل کند
  
 چه بايد کرد؟  -ز

کارگران نيشکر هفت تپه و تقريبا تمامی مراکز کارگری ايران زير 
سيطره سرمايه داری حاکم و حاکميت جمهوری اسالمی با مشکالت و 

اعتصابات و اعتراضات درخشان . فشار و بيحقوقی های فراوان روبرويند
آنها ايستادگی در مقابل اين شرايط سخت و تعرض معيشتی و سياسی 
سرمايه داران و جمهوری اسالمی بوده و موثرترين ابزار مقابله کارگران 

در شرايط کنونی آنطور که در سئوال شما .  با اين وضعيت بوده است
مطرح است، برای تامين امنيت شغلی و مقابله با بيکاری و تضمين اتحاد 
کارگری و نبستن کارخانه ها به طور فشرده بر مبارزه و اقدامات زير بايد 

 . تاکيد کرد
 

کارگران در هفت تپه و هر مرکز کارگری ديگر نبايد دنبال صورت   -الف
به نظرم به روشنی کارگران بايد بدانند .  مسئله های گمراه کننده بيفتند

محور انرژی مبارزاتی را کاناليزه کردن بر صورت مسئله خصوصی يا 
دولتی و يا به عهده گرفتن مالکيت و اداره در اين شرايط توسط خود 

کارگران را از فوکوس اصلی مبارزاتی دور .  کارگران گمراه کننده است
مساله اساسی کارگران عليرغم فرم مالکيت کارخانه دولتی يا .  ميکند

خصوصی است، در هر شرايطی الزمست گريبان دولت حاکم را بگيرند 
تضمين امنيت شغلی، تامين معيشت  متناسب با زندگی "و موظفش کنند به 

شايسته انسان امروز در هر شرايطی، افزايش دستمزدها، گرفتن 
دستمزدهای معوقه، جلوگيری از اخراج همکاران و بيکار سازيها، لغو 

". قراردادهای موقت و سفيد امضا و کوتاه کردن دست شرکتهای پيمانکار
هم اکنون اعتصاب کارگران هفت تپه برای تحقق بخشی از اين مطالبات 

تحميل يک به يک اين خواسته ها يعنی بهبود .  سازمان پيدا کرده است
برای تحقق آنها اعتصاب و .  جدی در شرايط کار و زندگی کارگران

تحصن و اعتراض سازمانيافته، همانطور که تاکنون تجربه شده ابزار 
 . به اين  روشها و ابزارها و ابتکارات بايد دامن زد. موثر اين نبرد است

 
يک قلمرو مهم ديگر و در دل جدال و نبرد جاری همانطور که هم   -ب

اکنون در هفت تپه شاهد آن هستيم، اتکا به تصميم جمعی و برپايی مجامع 
عمومی کارگری و ايجاد شوراها در کارخانه ها  رشته ها و مراکز کار 

در همين تناسب قوا ميتوان مجامع عمومی و شوراها و ديگر .  است
اگر شاهد صدها .  تشکلهای مستقل کارگری را پايه گذاشت و محکم کرد

مجامع عمومی و شوراو تشکل کارگری بشويم، قطعا شاهد دوره جديد 
موثرتر و سازمانيافته تر و موفق تر مبارزات کارگری خواهيم بود و 
بسياری اقدامات ديگر را در جهت عقب راندن بورژوازی و جمهوری 

 . اسالمی در دستور کار مبارزات کارگران قرار خواهد گرفت
 
. خواست نظارت کارگری را در هر مرکز کارگری بايد برجسته کرد  -ج

نمايندگان مستقيما منتخب کارگران در مجامع عمومی بايد بر کل سوخت  
تحقق اين مساله تحول مهمی .  ساز هر مرکز کارگری نظارت داشته باشند

 .در نقش و اراده جنبش کارگری در جدال طبقاتی ايجاد ميکند
  
کارگران شاغل و بيکار .  عليه بيکاری، جبهه نبرد اساسی را بايد گشود  -د

در صفی متحد و همگام با ايجاد شوراهای عليه بيکاری ميتوانند بر خالء 
 .کنونی فايق آيند

 در باره تعاونى كارگری  

 ...در هفت تپه 

  ٨صفحه   



جنبش کارگری نيروی اصلی و فعاله تغيير دهنده تناسب قوا عليه   -ه
سرمايه و جمهوری اسالمی است و همزمان و با جديت بايد به استقبال 

با تشخيص درست تناسب قوا تاکتيک و .  اوضاع جديد بايد رفت
از همه .  اقدامات مبارزاتی متناسب و تعرضی تر را در دستور گذاشت

تجارب و استعدادها و خالقيتهای جنبش کارگری جهان و خود ايران 
جنبش کارگری .  در تناسب قوای مساعدتر بايد بيشترين بهره را گرفت

کنترل "در تغيير جدی و ماکروی تناسب قوا طبعا به فکر تحقق 
و به دست گرفتن اداره شورايی کارخانه و مراکز کارگری "  کارگری

 . به موقع ضروری خواهد بود
 

در خاتمه توجه کارگران هفت تپه و همه مراکز و رشته های کارگری 
در ايران را به اين واقعيت تلخ بايد جلب کرد، که در بطن کاپيتاليسم 
بحران زده ايران و اقتصاد ورشکسته جمهوری اسالمی و گسترش 

فقر "بيماری کرونا طبقه کارگر و همه ساکنين ايران با فاجعه گسترش 
مقابله با اين واقعه .  نگران کننده ای روبرو هستيم"  و فالکت و بيکاری

تنها کار اين يا آن مرکز و رشته کارگری و حتی طبقه کارگر به تنهايی 
جنبش کارگری و رهبران مبارز آن از جمله در هفت تپه،  .  نيست

فوالد، هپکو، آذر آب، پتروشيمی ها و پارس جنوبی و نفت و 
شهرداريها و بخشهای ديگر کارگری الزمست به فکر همگامی 
مبارزاتی جدی و سراسری به مثابه پرچمدار مبارزه توده ای و 
راديکال عليه وضع موجود و عليه فقر و فالکت و بيکاری با خواست 

با اتکا به شوراها در .  باشيم"  حرمت، معيشت و سالمت"تضمين 
مراکز کار و محالت و شهرها نيروی مبارزاتی عليه فقر و فالکت و 

مبارزه عليه فقر و فالکت و بيکاری را با .  بيکاری را به ميدان بکشيم
مبارزات توده ای برای پايان دادن به حاکميت سرمايه و جمهوری 

 . اسالمی گره بزنيم
 

***  
 

برای يک پاسخ روشن و کنکرت طبقاتی الزم است که  :آذر ماجدی
اول از .  پديده تعاونی کارگری را از دو زاويه مورد بررسی قرار دهيم

شرايط پيدايش و تحوالتی که طی تاريخ از سر گذرانده :  زاويه تاريخی
است؛ و دوم در شرايط کنونی مبارزۀ طبقاتی در ايران و بويژه در 
هفت تپه و جايگاهی که اين مطالبه در شرايط حاضر در مبارزۀ  

آيا اين مطالبه مانعی .  طبقاتی طبقۀ کارگر ايران می تواند داشته باشد
است در مقابل رشد مبارزات کارگری و قدرتيابی طبقۀ کارگر؟ آيا 
موجد توهم در ميان طبقۀ کارگر است؟ يا رهبران کارگری می توانند 
از اين مطالبه برای ارتقاء مبارزات طبقۀ کارگر، پيشروی آن و تغيير 

 توازن قوا بنفع طبقۀ خود استفاده کنند؟    
 

 تعاونی کارگری و سوسياليسم تخيلی
تعاونی کارگری .  تعاونی کارگری دارای سنتی بيش از دو قرن است
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مخلوق رهبران جنبشی است که مارکس و 
. انگلس آنرا سوسياليسم تخيلی ناميده اند

رابرت اون در بريتانيا و چارلز فوريه در 
فرانسه مبلغين اوليۀ جنبش تعاونی کارگری 

رابرت اون خود يک سرمايه دار .  بودند
ثروتمند بود که در تالش برای کاهش 
استثمار وحشيانۀ سرمايه داری و ايجاد 
برخی اصالحات در شرايط زندگی 
محرومين جامعه يکی از اولين تعاونی های 

تعاونی کارگری به آرمان ايجاد يک .  کارگری را در اسکاتلند بوجود آورد
در ابتدای اوج گيری اين جنبش شرايط .  تعلق دارد"  سرمايه داری بهتر"

کار کارگران در تعاونی ها بهتر و شدت استثمار کمتر بود و کارگران 
 . درجه ای از حق نظارت بر شرايط کار را دارا بودند

 
خيريه ای ارائه   –جنبش تعاونی کارگری در اصل يک الگوی رفرميستی 

يا ايده "  تخيلی"می داد؛ مبارزه برای اصالحات را در چهارچوب طرحی 
به اين معنا به توهم در ميان طبقۀ کارگر دامن می .  آليستی تبليغ می کرد

اين توهم که می توان دو نوع سيستم سرمايه داری، با دو نرخ استثمار . زد
جنبش سوسياليستی بين .  متفاوت را در کنار هم بوجود آورد و به پيش برد

المللی مباحث متنوعی درباره جايگاه و ماهيت تعاونی های کارگری انجام 
اين برخوردها يکسان نبوده، برخی گرايشات با تائيد و حمايت .  داده است

با آن برخورد می کردند و برخی ديگر ضمن نقد آن نکات و ظرفيت های 
در کنگره های بين الملل سوسياليست درباره .  مثبت آنرا طرح می کردند

از جمله در کنگره . (اين پديده بحث و قطعنامه ارائه و تصويب شده است
مباحث بسياری در اين  ١٩١٠بين الملل سوسياليست در کپنهاگ در سال 

مساله "لنين نقدی بر اين مباحث تحت عنوان .  زمينه انجام شده است
به نگارش درآورده "  تعاونی در کنگره بين الملل سوسياليست در کپنهاگ

که درآن قطعنامۀ پيشنهادی حزب سوسيال دموکرات روسيه را نيز منتشر 
 .) ١٦مجموعه آثار، جلد لنين، . کرده است

 
اصالح نظام سرمايه داری و کاهش خشونت استثمارگرانۀ آن و دادن 
چهره ای انسانی تر به آن يک آرمان قديمی، به قدمت خود نظام سرمايه 

اگر در قرن نوزده جنبش سوسياليسم تخيلی الگوی تعاونی .  داری است
های کارگری را برای کاهش استثمار خشن سرمايه داری ارائه داد، در 
نيمه دوم قرن بيست جنبش چپ بورژوازی اين آرمان را نمايندگی می 

 .کرد
 

جنبش تعاونی کارگری در قرن نوزده و اوايل قرن بيست از اقبال نستبا 
تعاونی های کارگری و حتی .  خوبی در جنبش کارگری برخوردار بود

در .  جوامع کوچکی بر مبنای همين الگو در برخی روستاها بوجود آمد
قرن نوزده، بويژه اوايل آن، زمانی که جنبش تعاونی عروج کرد، شرايط 

سرمايه داری بتازگی در برخی .  مادی امکان رشد به اين پديده را می داد
کشورهای اروپايی عروج کرده بود و انقالب صنعتی در حال شکل گيری 
بود؛ بدرجه ای که نظام سرمايه داری مستحکم تر و پيشرفته تر شد و 
سيطره خود را بر کل جامعه حاکم کرد، جنبش تعاونی کارگری تضعيف 

 . شد
 

همانطور که در باال اشاره شد بخش راديکال و انقالبی جنبش سوسياليستی 
وقت برخوردی دوگانه به پديده تعاونی کارگری داشت؛ جنبش تعاونی را 

از اينرو که می کوشيد ميان طبقه کارگر و بورژوازی 

 

 در باره تعاونى كارگری  

 ...در هفت تپه 

  ٩صفحه   



سازش طبقاتی برقرار کند و رفرميسم را بر جنبش کارگری حاکم کند و 
از اينرو که به توهم به سرمايه داری در ميان طبقه کارگر دامن می زد 

اما در عين حال ظرفيت تعاونی ها را بمثابه .  مورد نقد قرار می داد
ابزاری برای کمک به طبقۀ کارگر در مبارزه عليه استثمار خشن به 

 .رسميت می شناخت
 
اگر اين برخورد دوگانه به جنبش تعاونی در قرن نوزده و اوايل قرن  

بيست کامال موجه بنظر می رسد، اما اکنون سال ها است که آنچه به 
تعاونی کارگری معروف است، پديده ای کامال حاشيه ای شده است؛ و 

تعاونی های .  بهيچوجه در بستر اصلی جنبش کارگری حضور ندارد
در .  موجود عمال به بنگاه های کوچک سرمايه داری بدل شده اند

بعضی کشورها، بعنوان مثال ايتاليا، تعاونی ها کامال تغيير ماهيت داده 
اند و شدت استثمار در آنها از بنگاه های سرمايه داری بزرگ بمراتب 

 .باالتر و شرايط کار بسيار ناامن تر است
 

 تعاونی کارگری در ايران
را به "  شرکت های تعاونی"قانون  ١٣٥٠رژيم سلطنت در سال 

قانونی با عنوان  ١٣٧٠تصويب رساند و جمهوری اسالمی در سال 
طبق اين قانون تمام يا ".  بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ايران"

درصد سرمايه متعلق به اعضای اتحاديه است و اعضای  ٥١حداقل 
اعضای اتحاديه .  اتحاديه بجز در شرايطی بايد در تعاونی شاغل باشند

بنظر می رسد که اين رابطۀ .  بر امور و پيشرفت کار نظارت دارند
مالکيت و امر نظارت بر توليد و اداره بنگاه نکاتی است که توجه 
بخشی از طبقۀ کارگر، بويژه فعالين کارگری در هفت تپه را به خود 
. جلب کرده و اشتياق به تبديل هفت تپه به تعاونی را موجب شده است

البته سنديکای هفت تپه طرحی برای ايجاد تعاونی ارائه داده است که بر 
مالکيت کامل کارگران بر هفت تپه داللت دارد و شرايط کار بسيار 

 .بهتری را نيز برای کارگران در اين طرح مقدماتی طرح کرده است
 

مساله اينجاست که تقريبا سی سال پس از تصويب، اين قانون که ظاهرا 
. بايد بهبودی در وضعيت کارگران ايجاد کند تاکنون پياده نشده است

هر .  وضعيت طبقه کارگر هر روز وخيم تر و فالکت بار تر شده است
وضعيت طبقه کارگر .  سال دستمزد واقعی کارگران کاهش يافته است

بويژه در دو سال اخير با تشديد بحران اقتصادی، افزايش اختالس های 
بدليل بحران .  نجومی، باال رفتن نرخ تورم و ارز بسيار بدتر شده است

عميق اقتصادی بسياری از بنگاه های توليدی ورشکسته شده و در حال 
در شرايط بيکاری وسيع خطر اخراج های گسترده .  بسته شدن هستند

حفظ شغل، ممانعت از .  کارگران را به فکر چاره جويی انداخته است
اخراج و بيکاری و دريافت دستمزدها در راس مطالبات کارگران قرار 

 . دارد
 

بدنبال طرح خصوصی سازی ها که بسياری از بنگاه های توليد به 
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دست بخش خصوصی افتاد؛ و تقريبا تمام اين واحدها به علت دزدی های 
کالن ورشکسته شده اند؛ برخی از فعالين و رهبران کارگری در پروسه 
راهيابی برای اين بن بستی که طبقه کارگر را در خود اسير کرده، مساله 

تعاونی همانگونه که گفتيم از نظر . تعاونی را روی ميز خود قرار داده اند
مالکيت و نظارت کارگری بعنوان راه حلی مناسب در اين شرايط در 

 .نظر گرفته شده است
 

 هفت تپه و تعاونی
مبارزات دو سال اخير هفت تپه کارگران اين شرکت را در راس جنبش 

بويژه دو سال پيش با طرح کنترل کارگری و .  کارگری قرار داده است
شوراهای کارگری عمدتا توسط اسماعيل بخشی، هفت تپه به راس جنبش 
طبقه کارگر عروج کرد و آلترناتيو کارگری را نه فقط برای کارگران 

دو سال درگيری، دو سال مبارزه .  بلکه در مقابل کل جامعه قرار داد
شديد طبقاتی، دستگيری و اسارت رهبران کارگری عقب نشينی هايی را 

شرايط اقتصادی کارگران طی اين دو .  به کارگران هفت تپه تحميل کرد
در تالش .  سال وخيم تر شده است؛ آينده آنها ناامن تر و نامعلوم تر است

برای يافتن راهی برای برون رفت از اين بن بست و معضل الينحل، در 
شرايطی که صاحبان هفت تپه عمال مشغول فروش اراضی آن هستند، 
فعالين و رهبران کارگری مساله ايجاد تعاونی هفت تپه را طرح نموده 

همانگونه که اشاره شد بنظر می رسد که مطلوبيت اين طرح برای .  اند
 .کارگران نحوه مالکيت بنگاه و مساله نظارت کارگری است

 
بنظر می رسد که در شرايطی که خصوصی سازی ها بحران اقتصادی 
را بمراتب تشديد کرده و اين پروژه خصوصی سازی عمال يک پروژه 
اختالس طبقاتی بوده است، رهبران کارگری به اين اجماع رسيده اند که 
تعاونی مساله مالکيت بنگاه را حل می کند؛ يعنی سهام آن در اختيار 

بعالوه، باين ترتيب خواهند توانست مساله بسته .  کارگران قرار می گيرد
شدن کارخانه را متوقف کنند و مانع از بيکاری چند هزار کارگر شوند؛ 
و باالخره خواست کنترل کارگری که دو سال پيش در اين کارخانه طرح 

 .شد را می توان بنوعی تحت نظارت کارگری تامين کرد
 

اگر می شد مساله تعاونی را صرفا در صورت مساله باال تعريف کرد، 
اما مساله اينجاست .  اين طرح می توانست پاسخگوی نياز کارگران باشد

که تعاونی کارگری حتی در بهترين شکل آن همانگونه که در باال اشاره 
کرديم يک توهم بيش نيست؛ بويژه در جامعه ای مانند ايران با چنين 
بحران عميق اقتصادی و يک حکومت سرکوبگر و تا پوست و استخوان 

لذا بسيار مهم و حياتی است که .  ضد کارگر چنين طرحی عملی نيست
رهبران کارگری به اين وجه مساله دقت کنند تا نه کارگران را دچار يک 
توهم و سپس بی اعتمادی و دلسردی کنند و نه خود با يک پروژه خيالی 

تئوری و تجربه نشان داده است که چنين پروژه هايی حتی .  سرگرم شوند
اگر در يک شرايط ويژه توازن طبقاتی عملی شود، پايدار نيست و يا با 
يک شکست کامال مواجه می شود و يا در سير تحول به عکس نيت اوليه 

 .بدل خواهد شد
 

سياسی و بويژه   –با اين وجود بايد شرايط مشخص و کنکرت اقتصادی 
بايد بتوان برای معضلی که کارگران .  توازن طبقاتی را در نظر گرفت

هفت تپه و بخش عظيم طبقه کارگر با آن مواجه اند راه حل کوتاه مدت و 
. طبقه کارگر با شرايطی بسيار سخت روبرو است.  دراز مدت يافت

لذا اگر طرحی اين ظرفيت را داشته باشد که .  موجوديتش در خطر است
کارگران را قوی تر سازد، مبارزه طبقاتی را چند گام 
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بجلو ببرد، اميد به آينده را در ميان کارگران افزايش دهد، همبستگی و 
 . شوق به مبارزه ايجاد کند، بايد از آن حمايت مشروط کرد

 
اين وظيفه خطير بدوش رهبران و فعالين راديکال سوسياليست کارگری 
است تا اين طرح را به روشنی تحليل کنند؛ در تبليغ و ترويج آن حقايق 
را به توده کارگران اعالم کنند؛ توهم در ميان کارگران دامن نزنند؛ در 

اين آن .  يک کالم يک اتوپی را بعنوان واقعيت به کارگران جلوه ندهند
 . ظرافت و پيچيدگی کار اين رهبران است

 
تا آنجا که به هفت تپه بر می گردد، رژيم بمنظور مقابله با مبارزات 
کارگران و در تالش برای عقب نشاندن آنها خود به موضع نوعی 

تالش رژيم برای مقابله "  شکوه"تعاونی عقب نشينی کرده است؛ طرح 
طرح تعاونی کارگران متفاوت است؛ اما بنظر می .  با کارگران است

رسد که اين مبارزه می تواند بسوی مجادله بر سر چه نوع تعاونی 
همين واقعيت که رژيم مجبور به ميزانی عقب نشينی شده .  کشيده شود

در اين شرايط بايد .  است، گواه از تغيير توازن قوا بنفع کارگران است
کارگران بتوانند با همبستگی و اتحاد و پای فشاری بر خواست هايشان 

و اگر طرح خواست تعاونی اين ظرفيت .  رژيم را بيشتر عقب بنشانند
را دارد که به اين هدف خدمت کند، آنگاه بايد با احتياط کامل آنرا به 

 .پيش برد
 

دادن يک پاسخ صريح تعاونی کارگری آری يا نه، در شرايط موجود 
همانگونه که در باال اشاره شد، تعاونی کارگری .  طبقاتی ميسر نيست

يک شکل ايده آليزه شده دستيابی به شرايطی بهتر، ايمن تر و انسانی تر 
حتی اگر . چنين هدفی قابل دستيابی نيست. در جامعه سرمايه داری است

بتوان برای مدتی کوتاه اين طرح را پياده کرد و به برخی از خواست ها 
اما همانگونه که گفتيم .  دست يافت، اين شرايط بهيچوجه دير پا نيست

روشن .  طبقه کارگر به پاسخ های کوتاه مدت و دراز مدت نيازمند است
است که تنها پاسخ دراز مدت سرنگونی رژيم اسالمی و نظام سرمايه 

اما برای رسيدن به اين پاسخ دراز مدت بايد يک راه پر .  داری است
و در اين مسير رهبران کارگری بايد پاسخ های .  سنگالخ پيموده شود

 . کوتاه مدت برای معضالت کارگری ارائه دهند
 

تالش برای ايجاد وحدت طبقاتی حول تعاونی کارگری، بشرط آنکه افق 
نسبتا روشنی از آينده و مسير مبارزه موجود باشد، می تواند يکی از 

رهبران کارگری بايد طرح راه .  پاسخ های کوتاه مدت مناسب باشد
بايد اين طرح و افق مبارزه را در مجامع .  نستبا روشنی ترسيم کنند

کارگران بايد برای مسائل .  عمومی برای کارگران توضيح دهند
اگر اين روش بدرستی اتخاذ گردد اين ظرفيت .  احتمالی آماده شوند

موجود است که کارگران هفت تپه و کل طبقۀ کارگر طی اين نبرد قوی 
. و اين آن مساله کليدی است.  تر، متحدتر، آگاه تر و مصمم تر شوند

قدرتيابی کارگران، پيشروی در مبارزه طبقاتی، تغيير توازن قوا به نفع 
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تا .  طبقه دستاوردهايی بسيار کليدی هستند
زمانيکه سرمايه داری حاکم است اين 
سرنوشت طبقه کارگر است؛ مبارزه برای 
تقويت قدرت طبقاتی برای پيروزی نهايی 

 . بر سرمايه
 

در تحليل نهايی ارزيابی مشخص از 
شرايط مشخص توسط رهبران کارگری و 
کارگران راديکال سوسياليست بهترين راه 

 . يافتن پاسخ است
 

*** 
 

 در هفت تپه قطب نما شوراست؛ تعاونی نيست
 "درباره تعاونی کارگری در هفت تپه"در جواب ميزگرد 

 
الزم ميدانم اين حرکت را در دو سطح، از دو بُعد بسنجيم تا :  فاتح شيخ

 .ببينيم جريان چيست
 

در قاب بزرگ تحول سياسی جامعه، از بُعد اتصال اين حرکت با :  اول
 .آستانه تندپيچ اساسی پيش رو

در مبارزه طبقاتی مشخص روز با پيشاهنگی مشعل بدستان هفت :  دوم
 .خط تعاونی -تپه، از بُعد خط شورا 

) ؟...کدام سياست (جواب فشرده ام به هسته مرکزی سوال باال :  آخرسر
برای .  امروز در هفت تپه قطب نما شوراست؛ تعاونی نيست:  چنين است

سازمان شورايی .  مراکز کارگری مشابه هفت تپه هم ميتوان چنين گفت
در هفت تپه اجتماع اعتراضی جاافتاده و هويتی کارگری متکی به مجمع 
عمومی و عمل مستقيم کارگران است که دارای ظرفيت فراگرفتن 

جغرافيای پيرامون خود و ملزومات ايجاد يک اتحاد  موجودتشکلهای 
چنين ظرفيت و ملزوماتی در .  سياسی وسيع در جنبش و جامعه است

 . تعاونی نيست
 

١ 
تصوير بزرگتر جامعه در پروسه تحوِل جامعه در آستانه تندپيچ اساسی 
پيش رو را بايد در نظر بگيريم تا بتوانيم موقعيت جنبش راديکال 
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کارگری و جايگاه معرفه اعتراضات سازمانيافته و پايدار هفت تپه در 
محور مورد نظر من .  اين پروسه را عينی و همزمان جانبدارانه بسنجيم

در اين بخش از جواب ميزگرد تاکيد بر وجود معضل خالء رهبری در 
پروسه سرنگونی رژيم اسالمی حاکم بر ايران و چگونه پاسخ دادن آن 

معضل خالء رهبری يک .  توسط اردوی کارگری کمونيستی است
مشاهده سياسی غيرقابل اغماض و يک داده امروزی پروسه تحول 

به موازات جوشش بيوقفه اعتراضات بنيادی .  سياسی جامعه ايران است
پرولتاريا   -بنيانکن در جامعه هنوز هيچيک از دو قطب طبقاتی جامعه 

به معضل خالء رهبری در پروسه سرنگونی پاسخ قابل   -و بورژوازی 
اينکه بورژوازی تاکنون موفق به پر کردن اين .  محاسبه ای نداده اند

خالء نشده است يک دريچه واقعی و يک فرصت سياسی معين است که 
اردوی کارگری کمونيستی جامعه بايد بتواند آن را به سرعت بقاپد و 

رهبری به معنی مشخص هدايت مسير پيشروی .  نگذارد از دست برود
 و تداوم آنها زير پوست جامعه و بروز ٩٨و آبان  ٩٦خيزشهای دی 

مکرر آن بر پيکر جامعه تا به زير کشيدن رژيم اسالمی حامی سرمايه 
با اين فرض که سرنگونی رژيم اسالمی حاکم يکی از ملزومات .  است

جنبش راديکال .  انقالب کارگری و رهايی سوسياليستی جامعه است
کارگری هفت تپه در معادله پاسخگويی به معضل خالء رهبری در 
آستانه تندپيچ اساسی پيش روی جامعه چه جايگاهی دارد؟ و در اين بُعد 
سياسی حرکت تعاونی که موضوع اين ميزگرد است ميتواند چه اثری 

 بجا گذارد؟) مثبت/ منفی(
 

 ١٣٩٦بيالن اعتراضات هفت تپه در ساليان قبل و بعد از خيزش ديماه 
دو موقعيت متفاوت را برای اين عرصه درخشان مبارزه طبقاتی دست 

اگر قبل از آن خيزش مبارزه کارگران هفت تپه در .  نشان ميکند
موقعيت يک اعتراض کارگری با دامنه و کاراکتر محلی بوده، بيگمان 
بعد از خيزش به موقعيت يک عرصه مهم جنبش اعتراض سراسری 

همه  ٩٧در سال .  جامعه صعود کرده و تاثيرات آن مشهود بوده است
شاهد بوديم که جنبش راديکال کارگران هفت تپه در صدر اعتراض 
اجتماعی جامعه ايران قرار گرفت و رهبران سرشناس آن به چهره های 

از آن زمان تا امروز اعتراض .  محبوب مبارزه برای رهايی بدل گشتند
کارگری در هفت تپه که نوک پيکان جنبش راديکال کارگری و در واقع 
نوک کوه يخ جنبش کارگری بوده است در انظار اردوی آزاديخواهی و 
برابری طلبی جامعه، سمبل آزادی و رهايی و فاکتور دائما حاضر و 

و به خاطر همين موقعيت به سرعت به .  فعال مبارزه طبقاتی شده است
. يک پرچمدار پايدار و جای اميد برای رهايی جامعه بدل گشته است

هفت تپه نماينده و سخنگوی طبقه کارگری است که نقش رهايی خود و 
پژواک اين موقعيت تعيين کننده طبقه .  رهايی جامعه را يکجا ايفا ميکند

کارگر را جامعه از فرياد نسل جوان در دانشگاهها شنيده که با شور و 
! کارگر!  فرزند کارگرانيم کنارتان ميمانيم:  عشق بيسابقه شعار ميداند

از اين زاويه است که بايد تاکيد کرد که !  اتحاد اتحاد!  دانشجو!  معلم
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پاسخگويی به خالء رهبری نه فقط از ظرفيت جنبش راديکال کارگری 
خارج نيست بلکه نقطه رجوع اجتماعی و طبقاتی پاسخگويی راهگشا به 

جنبش سياسی کمونيستی کارگری .  اين معضل را همانجا بايد جستجو کرد
در ايران اگر به اين نقطه رجوع اجتماعی اتصال پيدا کند ميتواند بازو به 
بازوی جنبش راديکال کارگری در پروسه تحول سياسی پيش روی 

 .جامعه نقش واقعی و تاريخی خود را ايفا کند
 

رهبران سرشناس کشوری يک داده امروزی جنبش کارگری در ايران 
است، گرچه فونکسيون آن عمال هنوز محدوديت محلی دارد و به مدار 

اگر دو دهه پيش منصور حکمت در بحث .  سراسری دست نيافته است
ملزومات پيروزی کمونيسم در ايران، به درستی به ضعف جنبش 
کارگری اشاره ميکرد، امروز ضعف جنبش کارگری بيگمان به ميزان 

جنبش کارگری با تحرکات راديکال اميدبخش .  نمايانی جبران شده است
رهايی جامعه و با داشتن رهبران سرشناس کشوری به پيشروی موثری 

جنبش شورائی در هفت تپه بر شانه اين پيشروی و بر .  دست يافته است
ايران  ٥٧و شوراهای انقالب  ١٩١٧شانه تجربه کمون پاريس، اکتبر 

جنبش شورائی و عمل مستقيم اساس هويت کمونيسم .  استوار است
در اين ظرفيت است که پرچم جنبش شورايی و زندگی .   کارگری است

شورايی برافراشته شده در مبارزات راديکال کارگری هفت تپه را بايد 
همچون نقطه رجوع اجتماعی پاسخ دادن به معضل خالء رهبری در 
پروسه سرنگونی رژيم اسالمی حامی سرمايه و عنصر پيشرو رهايی 

از .جامعه از سلطه سرمايه به رسميت شناخت و با تمام توان تقويت کرد
اين رو ميتوان گفت تالش برای ايجاد تعاونی در هفت تپه در معادالت 
کنونی مبارزه طبقاتی و سياسی جامعه يک حرکت بازدارنده و رو به 

 . عقب است
 

٢ 
توسط بخشی از "  مجردی باشد که "  بحث"ايجاد تعاونی قبل از آن که 

فراتر از   -، بايد گفت حرکت مشخصی "فعالين کارگری طرح شده است
برای ايجاد شکل پيشنهادی يک گرايش معين رفرميست برای   -بحث 

تالشی بر .  سازماندهی توده ای کارگری در صنعت نيشکر هفت تپه است
متن روياروئی طبقاتی چندساله قوی بنيه متکی به شورا که رزم آوران 
هفت تپه برپا داشته اند، ادامه داده اند و امروزبا اراده استوار خود آن را 

آن هم در شرايط بحران سياسی اقتصادی مرکب و حاد .  از سر گرفته اند
جامعه و با سطح باالتری از آگاهی و سازمانيافتگی با پرچم شورا در 

 . پيشاپيش صفوف رزمنده آن
 

بنابراين به سادگی روشن است که ايجاد تعاونی در اين شرايط تالش 
معينی برای پيش گذاشتن شکل و بديل ديگری از سازماندهی توده ای 
کارگران هفت تپه در تقابل با بديل معرفه و تثبيت شده سازمانيابی 

در حاليکه سازمان .شورايی است که هفت تپه با آن شناخته شده است
و در هر مرکز کارگری ديگر به (شورايی در هفت تپه به طور مشخص 

ميتواند تشکلهای موجود ديگر از نوع اتحاديه و تعاونی را ) طور تجريدی
در خود جا دهد و متحد کند، تالش برای ايجاد تعاونی در شرايط کنونی 
حرکتی معکوس و بيراهه رفتنی زيانبار است که به اتحاد کارگران در 

 . مبارزه طبقاتی زنده و جاری لطمه ميرساند
 

در اين .  سازمان شورايی يک سازمانيابی توده ای فراگير و متحدکن است
اوضاع که سازمان شورايی طی چند سال مبارزه طبقاتی 
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هزاران کارگر هفت تپه جا افتاده و آبديده شده است، حرکت ايجاد 
تعاونی نه متحدکن و تقويتگر بلکه انقسامی، بيراهه روانه و تضعيف 

در پهنه سياسی جامعه در حاليکه مبارزه طبقاتی کارگران .  کننده است
در چند سال اخير بيشتر )  و ميتوان گفت همه جای جامعه(در هفت تپه 

و آشکارتر از چهار دهه گذشته بعد قوی سياسی دارد، حرکت ايجاد 
تعاونی يک عقبگرد سياسی نامطلوب است و تا آنجا که از شواهد 
برميآيد نشانه ای از اقبال عمومی و علنی کارگران هفت تپه به آن ديده 

(نميشود واضح است که اين ).  سمپاتی محدود و مخفی را خبر ندارم. 
حرکت نشان از نفوذ راه حلهای بورژوايی و خرده بورژوايی در جنبش 

مورد ديگری از سنگ اندازيهای شناخته شده که جنبش .  کارگری است
 .  راديکال کارگران هفت تپه در سالهای گذشته بارها کنار زده است

 
مساله .  مساله کارگران در هفت تپه اداره شورايی است نه اداره تعاونی

واقعی تالش برای لغو غارت اين بخش بزرگ ثروت جامعه، از راه 
انتقال مالکيت آن از دست غارتگران دولتی به دست وابستگان 

تالش برای لغو .  خصوصی همان دارودسته های غارت و فساد سرمايه
قراردادهای غارت از نقطه عزيمت دوقطبی سرمايه و کارگر، نه 

تالش برای نجات تا جای .  دوقطبی سرمايه دولتی و سرمايه خصوصی
امکاِن صنعت نيشکر هفت تپه از ورشکستگی که هم سرمايه دولتی و 
هم سرمايه خصوصی در ده سال گذشته تالش کرده اند که بر آن تحميل 

 . کند
 

در اين ميان دفاع از امنيت شغلی و حفظ دستاوردها، لغو قراردادهای 
و غيره، به "  پيمانکار"موقت کار، کوتاه کردن دست شرکتهای انگل 

اضافه پرداخت به موقع حقوق در راس دستور مبارزه کارگران هفت 

 ٥٥٠ضميمه شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

تپه قرار گرفته و شورا و مجمع عمومی ابزار سازماندهی توده ای و 
. قدرت عمل مستقيم توده های کارگر برای تحقق آن خواستها بوده است

در آينده هم مجمع عمومی بايد تکيه گاه اعمال نظارت دائم و فراگير 
کارگران بر پروسه توليد و بر همه ارکان حسابرسی و دفتر و دستک 

تنها راه تضمين آن هم باال بردن اتحاد کنونی کارگران و .  کارخانه باشد
نزديک سه هفته است .  فشرده تر کردن اتحاد کنونی کارگران است

اعتصاب هزاران کارگر هفت تپه با پرچم شورا و متکی به مجمع 
حرکت ايجاد تعاونی با . عمومی ادامه دارد و افق پيروزی آن روشن است

اينکه حمايت بخش محدودی از هفت تپه را با خود دارد، در اين شرايط 
 .  تنها ميتواند موجب آشفتگی در صفوف متحد کارگران گردد

 

٣ 
مساله اصلی در ارتباط با ايجاد تعاونی در هفت تپه تعيين :  آخر سر

سياست روشن نسبت به اين شکل از سازماندهی کارگری در شرايط 
اگر به طور عام حمايت .  امروز مبارزه راديکال کارگران هفت تپه است

از هر خشت روی خشت گذاشتن در روند تشکليابی طبقه کارگر الزم 
است، بايد تاکيد کرد که امروز به طور مشخص در جنبش اعتراض 
راديکال کارگری در هفت تپه حمايت از حرکت ايجاد تعاونی يک بيراهه 

دنباله روی پوپوليستی از اين حرکت خرده بورژوايی .  رفتن آشکار است
رو به عقب در جنبش راديکال کارگری هفت تپه به پسروی در روند 

فونکسيون تعاون کارگری .  آگاهی و سازمانيابی طبقه کارگر کمک ميکند
اما نبايد گذاشت که .  يک جزء هميشگی همبستگی کارگری بوده است

" تعاونی"فونکسيون تعاون کارگری را نبايد با حرکت کنونی ايجاد شکل 
اين حرکت خواه ناخواه با سازمانيابی . سازماندهی در هفت تپه قاطی شود

و بايد به ياد داشت که مادام مناسبات سرمايه .  شورايی در تقابل ميافتد
داری برقرار باشد دامنه تعاون در هر شکل آن در بهترين حالت بسيار 

 .محدود خواهد ماند
 
خراشهايی بر چهره "بر متن نظام توليد کاپيتاليستی را "  تعاون"رکس ما

تعاون "توصيف کرده است اما در نظام توليد سوساليستی "  کاپيتاليسم
 .را پايه واقعی جامعه ترسيم ميکند" آزادانه توليد کنندگان

 

*** 

 

 در باره تعاونى كارگری   

 ...در هفت تپه 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را . سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبـه  .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


