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 تعاونی های کارگری: 
 سوداها و تحرکات تازه 

 در جنبش کارگری ایران

آنچه که پرداختن به مبحث تعاونی را ضروری میسازد دالیل عینی و نیاز مبرم به پاسخ به سواالتی است   

که مبارزات جاری بر آن تاکید میگذارد. فصل تعاونی ها در تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران ایران بتی     

بضاع  اس ، در طول این تاریخ، چه در زمان رژیم پهلوی و چه در حاکمی  جمهوری استممتی، بته      

درجات مختلف پدیده تعاونی ها در محیط های کارگری در جوالن بوده اس ، اما هیچ وق  نتتوانست    

 را به خود معطوف دارد جنبش کارگریتوجه جدی 

 چراغ راه آینده –بایدها و نبایدها  

 2صفحه   

 61صفحه   
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 مقدمه

جنبش کارگری ایران در آستانه موج تازه و خیز بزرگی رو به 

جلو است. مساله تشکل و سازمان یافتگی محور این موج جدید را 

شکل داده است.   باز بینی در زمینه تشکل بر شرایط عینی استوار 

است،  ضرورت دارد و به یک نیاز فوری پاسخ میدهد... اعتصاب 

اخیر هفت تپه زمینه ها و جان تازه ای را برای جنبش کارگری به 

ارمغان آورد. این اعتصاب بیش از هر چیز  نرم ها و روشها و 

و رهبری و به طریق اولی حال شناخته سازمانی مکانیزم های تا 

چگونگی پبشرد اعتصابات را  زیر و رو کرد؛ با برازندگی تحسین 

آمیزی از بروز ضعفها و کمبودها ابایی به خرج نداد و آمادگی در 

پذیرش ایده های جدید را به نمایش گذاشت. شورا و مجمع عمومی 

بعالوه  تعاونی ها و مساله کنترل کارگری موارد برجسته و قابل 

توجه هستند. اعتصاب هفت تپه به هر نتیجه ای برسد، فقط به 

خاطر شتاب و موضوعیت راه حل های "جدید" در مقابل  توده 

های کارگر و در مقابل رهبران و تشکل های آن، به یاد ماندنی و 

قابل ستایش خواهد ماند. به شورا و مجمع عمومی باید جداگانه 

 پرداخت. این نوشته به مساله تعاونی ها اختصاص دارد. 

فشرده کالم، اینجا استدالل میشود که چرا تعاونی های تولیدی 

کنترل کارگری یک سیاست غلط است، و در عوض،  چرا و 

چگونه تعاونی های مصرف )توزیع(کارگری میتواند مستقیما و 

بالواسطه محور یک سیاست رفرمیستی طبقاتی کارگری قرار 

 بگیرد.   

 توجه امروز  -تعاونی ها: غفل  دیروز  

قدمت تعاونی های کارگری به قدمت جنبش سوسیالیستی کارگری 

جهانی  و در ارتباط تنگاتنگ با آن است. در تاریخ صد و بیست 

ساله جنبش کارگری در ایران،  تعاونی ها نمیتواند  موضوع 

جدیدی باشد. جنبش کارگری در ایران ، همواره پرتحرک ترین و  

قویترین از نوع خود در کل منطقه و چه بسا در جهان،  در مقاطع 

طوالنی سازمان یافته، متحزب، تحت تاثیر جریانات و ایده های 

چپ و کمونیستی قرارداشته، تقریبا تمامی پیشروان آن اگر نه 

رادیکال و انقالبی، دست کم مستقیما مارکسیست بوده؛  و بارها با 

پرچم منافع خویش، نقش تعیین کننده ای را در جدلهای سیاسی 

 جامعه ایفا کرده اند.  

آنچه که پرداختن به مبحث تعاونی را ضروری میسازد دالیل عینی 

و نیاز مبرم به پاسخ به سواالتی است که مبارزات جاری بر آن 

تاکید میگذارد. فصل تعاونی ها در تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران 

ایران بی بضاعت است، در طول این تاریخ، چه در زمان رژیم 

پهلوی و چه در حاکمیت جمهوری اسالمی، به درجات مختلف 

پدیده تعاونی ها در محیط های کارگری در جوالن بوده است، اما 

را به خود معطوف  جنبش کارگریهیچ وقت نتوانست  توجه جدی 

دارد. کند و کاش در زمینه و علل این عدم عطف توجه زمینه 

اصلی این نوشته خواهد بود. برای این منظور مختصرا تاریخچه 

صد ساله تعاونی ها و مشخصا تعاونی های کارگری از "اصل 

چهار" حکومت پهلوی تا شوراهای اسالمی و وزارت تعاون در 

جمهوری اسالمی، و از آنچه بنام بحران و افول تعاونی های توزیع 

 دولتی در مراکز کارگری از آن نام برده میشود، مرور خواهد شد.

رو به آینده، با طرح و استدالل و  بررسی چند و چون چند مولفه 

اساسی و مشخصا،  تحوالت اساسی در سیاستهای جمهوری 

اسالمی در راس طبقه بورژوا در مقابل جنبش کارگری،  بحران 

معاش برای توده های کارگر، سنتهای اسفبار مبارزه ضد رژیمی، 

بحران ساختاری اتحادیه های کارگری در ایران سعی میشود 

شرایط عینی پیشرفتهای مبارزاتی و طبقاتی کارگری در مسیر 

تجربه "جدید" از تعاونی ها بدست داده شود و یا دست کم به 

 پاگرفتن چنین بحثی خدمت موثری صورت پذیرد.  

 تعاونی ها در بوته آزمایش کمسیک طبقه کارگر

اجتماعی مردم   –تعاون به معنای همیاری و مشارکت اقتصادی 

زحمتکش قرنها سابقه تاریخی را پشت سر خود دارد. ضرورت 

دارد که از همان ابتدا تفکیک با اتحادیه های صنفی قرون وسطی، 

مرکب از صاحبان حرفه و به منظور نیل به اهداف صنفی معین 

مورد تفکیک قرار داده شود. این اتحادیه ها مانند اتحادیه اصناف 

مختلف امروز هم کماکان فعالیت داشته و موجب سوء تفاهم و به 

انحراف کشیدن موضوع مطرح  میگردند. در دوره رنسانس نیز 

همکاری میان تجار و صنایع اولیه اصطالحا تعاونی نام گرفته که 

 تعاونی های کارگری:

 سوداها و تحرک تازه در جنبش کارگری ایران
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 در واقع معادل شرکت های سهامی عمل کرده اند. 

دوره انقالب صنعتی  با بسط تولید  و شکل گیری مناسبات 

کاپپیتالیستی مصادف با شکافهای طبقاتی، استثمار و تسری بحران 

و بیکاری و سایر مکانیسم های سرمایه بصورت آالم و محرومیت 

طبقه کارگر و توده زحمتکش است. آیین حاکم اقتصاد آزاد بود، و 

هر فرد میبایست به توانایی خود و یا در بهترین حالت به خیریه ها 

متکی گردد. بزودی مکاتب گوناگون علیه نظام مبتنی بر سود 

سرمایه در عرصه تعاونی ها  شکل گرفت و کل موجودیت و 

 کارکرد آنها را  دگرگون ساخت.

تا آنجا که مستقیما به طبقه کارگر و ایده های سازمانیابی بر علیه 

مشقات روابط کاپیتالیستی مربوط باشد دو مکتب فرانسوی و 

بخش  0481انگلیسی در آن قابل شناخت است. سالهای دهه 

بزرگی از مجادالت مارکس و انگلس صرف کلنجار و کنار آمدن 

با هر دوی این گرایشات در صفوف بخش مهمی از اروپا گردید. 

این مقطعی است  که توسط تاریخ نویسان  زندگینامه مارکس دوره 

ورود مستقیم مارکس در عرصه سازماندهی عملی جنبش کارگری 

دسته بندی میشود. مشخصا مارکس و انگلس درگیر سازمان دادن 

اتحادیه کمونیستها، سر و سامان دادن به اتحادیه ها و سازمانهای 

کارگری در اروپا و امریکا زیر چتر انترناسیونال اول هستند، 

مباحث درخشان و تاریخ ساز "فقر فلسفه" و تمایز طبقه کارگر از 

اصطالح رایج بینوایان و مظلومان، "نقد برنامه گوتا"  در هموار 

کردن کسب قدرت توسط  جریانات کمونیستی و کارگری آلمان، 

مواجهه با کمون پاریس ، دخالت در سرنوشت چارتیسم و ارائه 

مانیفست کمونیست از جمله نبردهای فکری این دوره هستند که 

جملگی سر پلی را با مبحث تعاونیها در خود دارند. در سالهای 

در دل طوفان انقالب ها و  0481و  0481حول و حوش 

شورشهای کارگری در امریکا و اروپا، در حالیکه نمایندگان  

بورژوازی از یک سو و پیشروان طبقه کارگر از سوی دیگر 

کمتر شبی خواب آسوده بر چشمها داشتند، تالشهای مارکس در 

انترناسیونال اول و اتحادیه کمونیستها روی یک محور خالصه 

میشود: سازمان دادن مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مبارزه سیاسی 

 این طبقه است!

تالش برای شناساندن اهمیت و چگونگی این مبارزات در   -0

 بیداری خودآگاهی طبقه کارگر

خالصی طبقه کارگر از راه حلهای پرطمطراق "سوسیالیستی"  -2

 با محتوای یتیم نوازانه و با افقهای پوچ

ایجاد اتحادیه های توده ای با اعضای آگاه و رزمنده و متعهد؛  -3

 و از جمله متکی به کمکهای مالی و حق عضویت

ایجاد فضا و روشهای اتحاد عمل میان گرایشات درون جنبش  -8

 کارگری در عین ارزیابی های بیپروا

 تعاونیهای  اوئن و مکتب رفرمیستی انگلیسی

طبقه کارگر انگلیس یکی از بزرگترین بسترهای نهضت های 

تعاونی است. رابرت اوئن از برجسته ترین نمایندگان سوسیالیسم 

تخیلی است. "دنیا اکنون از ثروت اشباع شده، هنوز امکانات پایان 

ناپذیر افزایش آن وجود دارد، با این حال بینوایی بیداد میکند... این 

 وضع باید دگرگون شود."

کارگر به یک مدل  2111اختصاص کارخانه نساجی با 

سوسیالیستی، برقراری روابط عاطفی با کارگران، پرداخت حقوق 

مناسب، منع کار کودکان، کاهش ساعات کار، ایجاد صندوق پس 

 انداز کارگران و ...

دهکده های تعاونی )نیو هارمونی(: اسکان و کار مشترک حدود 

هکتار زمین، تولید و مصرف در کنار هم،  0811هزار نفر در 

 فروش مازاد به خارج دهکده و ...

مارکس در مورد این تالشها در بیانیه انترناسیونال جای شبهه بجا 

 نمیگذارد: 

الف( ما جنبش تعاونی را بعنوان یکی از نیروهای متحول گرداننده 

جامعه حاضر، جامعه ای که بر آشتی ناپذیری طبقات بنا شده، 

برسمیت میشناسیم. قابلیت عظیم تعاونی ها در این است که در 

پراتیک میتوانند نشان دهند که نظام کنونی مستبد و فالکت آور 

انقیاد کار توسط سرمایه را میتوان منسوخ مرد و نظام جمهوری 

 اتحادیه تولید کنندگان آزاد و برابر را جانشین آن ساخت.

ب( اما جنبش تعاونی که محدود به شکل هایی بسیار کوچک از 

انکشافی است که بردگان مزد بگیر منفرد بوسیله در هم آمیختن 

می توانند بوجود آورند،  به تنهایی قادر نیست جامعه سرمایه داری 

 را متحول گرداند ... 

اوئن براین باور بود که با ایجاد و گسترش جزایر "سوسیایستی" 

از طریق جلب توجه سرمایه داران و کارگران میتوان بتدریج کل 

 جامعه را بدون نیاز به انقالب دگرگون کرد. 
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 تعاونیهای  پرودن و مکتب آنارشیستی فرانسه

پرودن ایجاد انواع و اقسام تعاونی ها، افتتاح . گشایش بانک 

معاوضه و غیره را بعنوان گریز از استثمار سرمایه داری توصیه 

مینمود. . وی با دولت در هر شکل آن مخالفت می نمود و 

آنارشیزم را می ستود. او با شعار "مرک بر احزاب، مرگ بر 

 دولت" خواستار "آزادی مطلق" همه افراد می شد.

 مارکس، تعاونیها، اتحادیه ها و مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

آنچه ارجاع به مارکس را در این بحث بطور ویژه ضروری و 

 توجیه میکند سه نکته است:

اول: تعاونیها در تمام تاریخ خود با فعالیت اتحادیه ها بطور 

تفکیک ناپذیری گره خورده است. این اتحادیه ها هستند که سرنخ 

تعاونی ها را در دست دارند. این راهی است که اتحادیه ها را در 

 چاره جویی برای وضعیت اقتصادی کارگران عجین میسازد. 

دوم: برای مارکس مبارزه اقتصادی طبقه با مبارزه گرسنگان و 

محرومان، مبارزه ای در چهارچوب کور و "هر چه دست آید 

غنیمت است"، هیچ قرابتی ندارد. به این معنا نه مرحله ای بدوی  

در مقابل مبارزه سیاسی، نه پیش شرط، بلکه خود مبارزه سیاسی 

 است.

سوم: برای مارکس مساله دولت و قانون یک مساله محوری است. 

تمام مواضع آنارشیستی بر علیه دولت برای مارکس مادام که یک 

افشاگری از اعماق توحش کاپیتالیسم است قابل احترام میباشد. 

رفرم برای مارکس اکیدا شامل دستاوردهای کوچک است که 

میتواند با تبدیل شدن به یک اهرم قوی برای وادار ساختن دولت به 

تغییر قوانین موثر واقع شود. به این معنا تعاونی همانقدر که 

تغییرات عملی و مادی کوچک را در دستور قرار میدهد، تنها 

زمانیکه در خدمت بسیج کارگران در مبارزه با سرمایه و طبقات 

حاکم نقش ایفا کند، سیاسی و انقالبی ترین ابزار جنبش کارگری 

 است.

این دو نکته باز خوانی تازه ای از تمام تاریخ صد و بیست ساله از 

کمونیستی ایران را بدست میدهد. این بازخوانی   –جنبش کارگری 

بخصوص رو به آینده و در حل معضالت دست بگریبان امروز 

 حیاتی است. به این امر در ادامه نوشته پرداخته میشود. 

 تعاونیهای رسمی و دولتی در ایران

آغاز کار تعاونی در ایران به تاسیس اولین تعاونی روستایی در 

بازمیگردد. این مورد سرآغاز   0308شهرستان گرمسار در سال 

تاسیس تعاونی درچهارچوب یک مدل اقتصادی بورژوایی 

ازطریق تشویق و آموزش عمومی و بکمک مساعدتهای مالی 

دولت صورت میگرفت که تا جمهوری اسالمی و تا به امروز هم 

 ادامه دارد. این تاریخ بطورفشرده و گذرا معرفی میشود:

 حکوم  رضاشاه

 عضو کشاورز. 0181جمعا سه تعاونی با  0321تا سال  -

ماموریت ویژه رضا شاه به وزیر کشور برای جلب توجه و  -

 اعتماد عمومی 

اجتمای دولت امریکا تحت عنوان   –آغاز فعالیتهای اقتصادی  -

 "اصل چهار" 

 فعالیتهای سازمان جهانی کار برای راهنمایی و تشکیل تعاونی  -

 حکوم  پهلوی دوم 

و تشکیل  0381تصویب قانون جدید و مدرن تعاونی ها درسال  -

 وزارتخانه ویژه

اصالحات ارضی و رشد سرطانی تعاونی روستایی برای خرید  -

 ماشین آالت

تعداد تعاونی های کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و  -

است که تا یازده سال بعدتر  0851برابر با  0381اسکان در سال 

 افزایش می یابد. 0153به 

هیچ شواهد و آماری دال بر تعاونی های کارگری غیر دولتی در  -

دست نیست. هر گونه فعالیت مستقل کارگری  تحت تعقیب 

 دستگاههای جاسوسی قرار گرفته است.

 دوران طمیی تعاونیها در دهه اول جمهوری اسممی

تا پایان جنگ را میتوان دوره طالیی  85فاصله سالهای میان قیام 

از رشد تصاعدی و بی وقفه تعاونی ها نامید. این تعاونی ها اساسا 

در محیهای کارگری شکل گرفت اما نه از نظر اقتصادی و نه از 

نظر اجتماعی حاوی بار مثبتی برای طبقه و آحاد کارگر واقع نشد. 

یک هیاهوی پوچ، درد جانکاه توهم، تاوان سخت میلیونها کارگر 

 در فقدان رهبران طبقاتی و کمونیست ... میتوان آنرا خالصه کرد.

 دالیل رشد تعاونی ها در محیطهای کارگری

 سوسیالیستی -تبلیغات مغلطه های اسالمی -

 روحیه مثبت سازندگی در توهم به پیروزی انقالب -

بیکاری ناشی از بحران اقتصادی، بالتکلیفی پس از انقالب،            -
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جنگ و ... بخش عظیمی از کارگران صنعتی را به ایجاد تعاونی 

 های تولیدی کوچک و عمدتا نافرجام سوق داد.

کانال توزیع کوپن و سبد کاالیی به سمت شوراهای اسالمی   به  -

 اسم تعاونی های مصرف جا زده شد. 

دولت و کمیته امام با  یک سرمایه ناچیز کارخانگی زنان و  -

کودکان را  به اسم تعاونی های اشتغالزای "میکرو اکونومی" 

سازمان بدهد، استثمار کند  و تشویق سازمان ملل و آی.ال.او را 

 همراه خود سازد.

 

 دوران چپاول تعاونی ها ی  

پرونده های دزدی کالن مقامات خانه کارگر از صندوق اتحاادیاه  -

 تعاونی مصرف کارگری "امکان"

 دزدی و سوء مدیریت در اندوخته های تعاونی مسکن معلمان -

 پرونده های بیشمار از دزدی در سبدهای کاالی کارگران  -

 

 دوران افول تعاونی های کارگری 

بنا به آمار خانه کارگراز شصت هزار تعاونی ثبت شده، تنها سی 

در صد مراکز کارگری فاقد  01درصد آنها فعال هستند. بیش از 

 هر گونه فعالیت حول تعاونی های کارگری می باشند.

 در ایران کمونیستی  –تعاونی های کارگری و جنبش کارگری 

قدیم ترین سند مربوط به تعاونیها در "پرگرام عملیات حزب 

در  0025کمونیست ایران" مصوب کنگره دوم این حزب )سال 

 شهر رضاییه( است: 

 "در  قسمت تشکیل شرکتهای تعاونی )کئوپراتیف ها(

حزب کمونیست ایران توسعه هرگونه شرکتهای تعاونی را از 

وظایف خود میشمارد. حکومت جمهوری فدراتیو ملی باید منتهی 

درجه کمک را به شرکتهای تعاونی بعمل آورد. مخصوصا در 

قسمت جلب کردن فقیرترین طبقه های ملت بشرکت در این 

تشکیالت. قوانین جمهوریت ملی باید مانع شود که صنفهای ثروت 

دار شرکتهای تعاونی را مانند آلت استثمار و اسارت اقتصادی 

 زحمتکشان بمنفعت خود بکار برند."

  

حزب کمونیست ایران بدون ذره ای تردید در عرض بیست سال 

فعالیت خود طبقه کارگر ایران را باندازه صد سال جلو برد. در دل 

یک جامعه بشدت فقر زده با یک حکومت سوپر ارتجاعی در راس 

یک بورژوازی تازه بدوران رسیده ولی حریص، وحشی 

استثمارگر و مجهز به یک پالتفرم روشن  طبقاتی ضد کارگری  

اقتصادی   –موجودیت طبقه کارگر را در نقشه سیاسی و اجتماعی 

ایران ثبت کرد. صرف زاویه توجه برنامه عملی این حزب به 

تعاونی ها گویای جهت گیری داهیانه و پیشرو به پیشبرد منافع 

طبقه کارگر است، اما تعاونی ها بخودی خود چیز زیادی در مورد 

جایگاه این حزب در تاریخ دستاوردهای طبقه و جنبش کارگری در 

ایران نمیگوید. برای قضاوت درست و منصفانه تر باید به میدان 

اصلی ابراز وجود این حزب در جنبش اتحادیه های کارگری در 

ایران کنکاش کرد، سبک کار، نوع اتحادیه، افق و مکانیزم های 

 روی آوری به طبقه کارگر ... 

 

برای ادای حق مطلب در ادامه روی دو الگوی مسلم تاریخ جنبش 

کارگری جهان مکث خواهد شد که هر یک به نوبه خود تصویر 

اتحادیه های کارگری توده ای در دل جامعه ای مملو از تحوالت 

 سیاسی و اجتماعی است. 

 یوسف افتخاری

افتخاری را باید اسطوره سازماندهی و اعتصاب ناامایاد. او گالاولاه 

آتشی است که از دل فقر و اساتاثاماار و پاراکانادگای و عصایاان ناه 

محرومان بلکه طبقه کارگر را میبیند و سازمان و اتحااد و ماباارزه 

همه نشست و برخاستهای او با کارگران و خاناواده هاای کاارگاری 

است. او اعجوبه تشکیل اتحادیه در هر جا کاه کاارگار و اساتاثاماار 

هست، و حتی در زندان، مایابااشاد.  ماطاالاعاه فاعاالایاتاهاای یاوساف 

افتخاری از چاناد جاهات باا ارزش و غایار قاابال اغامااض اسات. 

سرگذشت و اسناد گرد آوری شده در کتاب خااطارات وی خاواناناده 

را با بسیاری ظرایف فاعاالایاتای یاک ساازمااناده بازرگ کاارگاری 

کمونیستای تااریاخ ایاران در دوره هاای اصالای تاحاوالت ماباارزه 

کارگری و در مراکز اصلی کارگری آشنا میسازد و باعاالوه او از 

سازمان دهندگان بزرگترین تشکیالت اتحادیاه ساراساری کاارگاری 

است. درباره فعالیت فردی وتشکیالتای  0321در ایران در سالهای 

او در زمینه تعاونی ها  رد پای واضح را می تاوان ساراگ گارفات. 

او مبتکر ایجاد اولین و تنها باشگاه ورزشای کاارگاران ایارانای در 

شرکت نفت آبادان است که پوشش محل تجماع کاارگاران و تارویاج 
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آگاهی و سازمانیابی میان آنها عمل میکناد. او از ساازماانادهانادگاان 

اتحادیه ای طرفدار سخت گیری در شرایط عضویت کارگران و از 

جمله تعهد به پرداخت حق عضویت است، افتاخااری از طارفاداران 

ضرورت برنامه ریزی دقیق اعتصاب و از جامالاه لازوم صانادوق 

مالی است. دساتارسای پایاشاروان طاباقاه کاارگار ایاران از ساعاادت 

دسترسی به آژیتاسیونهای او در جمع کارگران برای خیز بارداشاتان 

به سوی "غیرممکن ها" یک سعادت است. )شرح بیشتار در ماقاالاه 

 (61 ضمیمه  صفحه  

 اردشیر آوانسیان

ارزش فعالیتهای کمونیستی و طبقاتی او در غنا بخشیدن به مفهوم 

اتحادیه در ابعاد اجتماعی و در دل توده های کارگر و زحمتکش 

است. او ازبنیان گذاران اتحادیه کارگران قالیباف در ماموریت 

حزبی خود به خراسان است. مقاالت "مجله کمونیست"  در 

دشواری "یک اتاق کار محق مرکب از یک حصیر و لحاف و 

دشک و بالش و یک کوزه آب" با تشریح شرایط کار کارگران 

کمونیسستی ایران   –اساسا خردسال از ادبیات کالسیک کارگری 

ماندنی است، اما ماندنی تر الگوهای دخالتگرایانه و عملی این 

اتحادیه در شرایط زندگی کارگران قالیباف است. )شرح بیشتر در 

 (9مقاله ضمیمه  صفحه  

 

در میان فعالیتهای آوانسیان در گیالن به موازات ماموریتهای 

 اتحادیه ای، مسئولیت  "مجمع فرهنگ" شایان  توجه است: 

" یکی از خدمات مجمع تشکیل کالسهای اکابر برای محو بیسوادی 

بود ... در نتیجه کار این مجمع بین بینوان عده ای از بانوان گیالن 

بابتکار روشنک خانم، جمیله صدیقی و سکینه شهرنگ به تشکیل 

"جمعییت سعادت نسوان" زدند. قابل توجه است که اولین جشن 

هشت مارس با نصب عکس کالرزتکین رهبر زنان جهان توسط 

برگزار شد... اینجانب شخصا  0004این جمعیت در رشت در سال 

عضو منتخبه دستگاه رهبری مجمع فرهنگ، معلم کالس اکابر، 

عضو جمع اجرایی )مجمع اکتورال( مجمع و از موسسین مدرسه 

 دهقانی در قریه ویشگاه و مامور تبلیغات در دهات بودم."       

 تعاونیها و مبارزات کارگری در دوره معاصر

کمونیستی ایران  خالی از پدیده  -تاریخ معاصر جنبش کارگری

تعاونی ها است که اساسا با جایگاه حاشیه ای مبارزات اقتصادی 

طبقه کارگر بهم گره میخورد. یک طرح کلی از برآمدهای جنبش 

 کارگری در ایران قابل ترسیم است: 

بر متن دوره ای از شدیدترین محرومیت ها اساسا شامل کابوس  -

نان و معاش، دستمزدهای ناچیز و معوقه بطور ناگهانی اعتصابات 

 بزرگ و همه گیر آغاز میشود.

سریعا دولت طرف حساب اعتصاب شده و پس از چند روز  -

سرکوب و زور ... قوانین و وعده ها و تعهداتی بسیار فراتر از 

 ظرفیت اعتصاب جاری را بعهده میگیرد.

پس از کشمکش کوتاه اولیه و یک دور فرسایشی برای آزادی  -

کارگران زندانی دوره جدیدی از محرومیت آغاز میگردد، وعده 

 ها و اجرای قوانین فراموش میگردد.

بعضا این روند بعنوان "خصلت عصیانی اعتراض طبقه کارگر 

در ایران" نامیده شده است، هر چه باشد این روند گواه  سنتهای 

ضعیف نسبت به مبارزه اقتصادی میباشد که بنوبه خود مبارزه ای  

ضعیف و ناپیگیر از آب در میآید. خصوصیات مبارزه دارای 

 وجوه زیر است:

 خیابان و تظاهرات جلوه های اصلی آن است -

ضد رژیمی است ولی عمدتا در چهارچوب آلترناتیوهای سرمایه  -

دست و پا میزند، خصوصی و دولتی! مدیریت خوب یا بد، سرمایه 

 داری فاسد و رانت خوار، مخالفت با تغییر قانون کار و ... 

بی توجهی آشکار به نتایج اقتصادی مبارزه  معین و غلطیدن به  -

 ارزیابی های انتزاعی و دلبخواه )سیاسی(

عدم توانایی کارگران و تشکلهای آنها در پیشبرد مبارزات موثر  -

 و طوالنی  

 بی تفاوتی به ابعاد مبارزه  در محالت زیست کارگری -

 دالیل بی تفاوتی به تعاونی ها در جنبش کارگری ایران

وجود سایه سنگین دولت در این عرصه: قوانین، اجازه نامه ها،  -

 لزوم رابطه علنی با ادارات

 سایه سنگین سوابق دزدی مراجع رسمی -

 عدم وجود مراجع قانونی روشن برای پیگیری دعاوی تعاونی ها -

 وجود یک بازار سیاه بی در و پیکر -

 سیاست های اقتصادی بحرانی و غیر قابل پیش بینی -
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 بنیه ضعیف مالی کارگران -

 تعقیب و کارشکنی های امنیتی -

مهمتر از همه عدم وجود فعالین عملی این عرصه در میان  -

 کارگران و فقدان سنت و تجربه های موفق

 بازگش  به نیشکر -تعاونی ها رو به آینده

"سندیکای هفت تپه با شهر شوش چه خواهد کرد؟" این سوال و 

تشویش بزرگ جمهوری اسالمی در راس بورژوازی ایران در 

تالطم های حاد آذرماه بود. در مورد نقاط قوت و تاثیرات این 

اعتصابات زیاد گفته شده است. اما هنوز جا دارد از یک پدیده و 

آنهم از تقسیم قدرت دوفاکتو در شوش سخن گفت. اعتصاب نه فقط 

کارخانه نیشکر بلکه کل شهر شوش را در کنترل سندیکا قرار داده 

بود. حق داشتند. اعتصاب هفت تپه نه فقط  تصفیه حساب با بن 

بست حکومت در پاسخ به تامین نیازهای مردم زحمتکش بود، بلکه  

عدم صالحیت  حکومت را اعالم میداشت و یک ادعای ساده را 

 جار میزد: گم شوید!

امروز، روزی از روزها در بررسی نبردهای بزرگ اتحادیه های  

این مرز و بوم  شهر شوش قبل و بعد از آذر ماه را زیر ذره بین 

قرار خواهند داد. سندیکا را در مقابل این سوال قرار خواهند داد:  

بااعتماد و همراهی وسمپاتی یک شهر  چه میشد کرد و چه شد؟ 

سوال اینست کجا و چگونه کارگران هفت تپه و سندیکای آنها 

 متحدتر، منسجم تر بیرون آمده اند؟ 

طبقاتی این سوال تعلق دارد.   –تعاونی ها به فضای قدرتمند مادی 

این سوال مرز گذشته و آینده، مرز در جا زدن و پیروزی را رقم 

میزند. بدون شک تا همین جا زحمتکشان شوش و کارگران و 

افکار عمومی با حمایت بیدریغ تاکنونی شایسته آنند که سندیکای 

 خود را در مقابل این سوال بیابند. 

 تعاونی ها و اتحادیه ها

تعاونی ها و بهبودهای عملی حاصل فعایت آنها به طریق اولی یک 

هدف در خود بوده و در پیشبرد امر مبارزه طبقاتی کارگران 

ضروری و غیر قابل اغماض است. اما بخودی خود، مجمع 

الجزایری از تعاونی ها و در غیاب نفس مبارزاتی کارگری جز 

بهبودهای جزیی ره به جایی نمیبرد. مبارزات اقتصادی برای 

پیروزی خود به  اتحادیه ها نیاز دارد تا بتواند دولت را برای تامین 

شرایط قابل قبول اقتصادی به زانو درآورد. منطق کارکرد 

اقتصادی سرمایه داری بر تعدی بی وقفه به دستمزد و معیشت و 

شرایط کار کارگران استوار است.  هیچ تعاون و هیچ اعتصاب 

پیروزمندی جز زمانیکه بر این دست درازی فایق نیامده نه قابل 

اطمینان و نه حتی غرور انگیز است. تعاونی ها ابزاری در دست 

اتحادیه ها برای دستیابی به بهترین تخته پرش ممکن میتواند عمل 

 کند. 

 چرا تعاونی های کنترل کارگری  یک سیاس  غلط اس ؟

این تعاونی ها مادامکه در چهارچوب بازار سرمایه داری حرکت 

میکند سریعا به یک موتور قدرتمند تفرقه و بهره کشی از کارگران 

عضو تبدیل میگردند. چنین تعاونی مستلزم یک سرمایه اولیه 

مناسبت که با توجه به سطح تکنیک و مکان وگمرکات و بهره 

قروض آن، اگر غیر قابل حل نباشد، از همان ابتدا بختکی در 

خارج از دایره کنترل اعضا به آن تحمیل میکند. حتی مصادره و 

واگذاری مجانی واحد تولیدی تغییر اساسی در اصل مساله ایجاد 

نمیکند. مادام که فروش محصول و سود حاصله چرخش تولید را 

تضمین میسازد، محصول قابل رقابت مستلزم کاهش هزینه نیروی 

کار خواهد بود. به این ترتیب کارگران داوطلبانه به چماق سرمایه 

تبدیل میگردند.این هیشه جزو سیاست شناخته شده و یک آرزوی 

آشکار سرمایه بوده است که کارگر را در "واقعیت" تلخ حفظ تولید 

 و تهدید رقابت شریک سازد. 

مساله اساسی دیگر جلوگیری از ورود تولیدات خارجی است. 

محدودیت ورود کاالهای خارجی یک سیاست ضد کارگری برای 

حفظ گردش پر سود همپالکی بورژوا با مکیدن خون رفقای هم 

طبقه ای در بیغوله های تولیدی و در توحش قانون کار وطنی 

است. تعاونی کنترل کارگری در واقع و به سادگی به معنای 

واگذاری کنترل بخشهای دیگر زندگی کارگر بر معیشت خویش به 

 طبقه بورژوا است.

 تعاونی های تولید کوچک و توزیع، چرا و چگونه؟

بسیج نیروی سازمان یافته این تعاونی ها برای تهیه مواد الزم با 

دارند و برای توزیع به عقل و احترام و  مردم رو به دولت

 همبستگی مردم متکی هستند. 

 تعاونی ها و عرصه کار در محمت
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تعاونی ها میتواند و باید فعالیت خود را متوجه محالت زیست 

کارگری کند. این نقطه قوت شناخته شده تعاونی ها است، تقویت 

دخالت خانواده های کارگری، تضمین دخالت کارگران بیکار و 

 بازنشسته

تعاونی کارگری رختشویخانه های محالت شوش  )یا سنندج ،  -

 اهواز، اراک و یا بافق( 

 تعاونی کارگری مهد کودکهای محالت شوش -

 تعاونی کارگری بیماران دیابت )مرض قند(  شهر شوش   -

تعاونی تولید محصوالت )از سبزیجات تا وسایل و خدمات  -

 پیشرفته تکنیکی( محلی در شوش

فروشگاههای تعاونی با حذف واسطه ها و با قیمت ارزان در  -

 محالت شوش 

 تعاون برای تسهیل خانه های مستاجری کارگران -

تعاون برای دسترسی به ایاب و ذهاب آسانتر برای کارگران و  -

 خانواده های آنها

 تعاونی دسترسی به کامپیوتر و آموزش امنیت کامپیوتر -

 تعاونی پاتوقها  و باشگاههای کارگری 

... 

همگی با ابتکار مستقیم اتحادیه نیشکر، تحت نفوذ اتحادیه و با 

 هماهنگی مسئوالن اتحادیه 

 در این تعاونی ها:

 سود بسیار ناچیز است

 کار  کودکان ممنوع است 

یک زن بیوه  زحمتکش افغانی برای شیر بچه اش دلهره نخواهد 

 داشت

 عالم و آدم میدانند پشتیبان مالی اتحادیه است

خانواده کارگران اعتصابی خود بخود حق برداشت مجانی 

 نیازهای خود را دارند.

... 

 مساله اساسی در این بحث اینستکه:

تدارک یک مبارزه اقتصادی اوال: اینگونه فعالیتها جزو الیتجزای 

 موفق نمیتواند از نظر پنهان بماند

از یک بجا مانده ثانیا: اینگونه فعالیتها نمیتواند جزو الیتجزای نتایج 

 مبارزه اقتصادی موفق از نظر دور بماند. 

مبارزه طبقاتی یک کشمکش  میان قدرتهای مادی و واقعی طبقات 

است، اتحاد و آگاهی جز در بیان سازمانی و تشکیالتی یک افسانه 

)مخرب( از مبارزه جویی  بیش نیست. یک مبارزه اقتصادی موفق 

تنها میتواند با نیروی تعین یافته آگاهی طبقاتی کارگران در مقابل 

بورژوازی بصورت یک تشکل یا هر درجه از سازمان یافتگی 

معنی پیدا کند، و تمام تار و پود این پروسه بزرگترین و واقعی 

ترین و عملی ترین پیشرفت طبقه کارگر در زمین سیاسی را 

 بهمراه دارد.  

 پایان سخن 

این نوشته  نه قصد یک بررسی بدقت مستند از پدیده های مورد 

بحث خود، و نه ادعای کشف حلقه اصلی و گمشده و چیزی از این 

باب را ندارد. در عین حال تالش شده است که یک ماتریال قابل 

اتکا و کار شده در مقابل فعالین کارگری و عالقمندان به این 

 عرصه را فراهم آورد. 

اینجا لیست کتابها و ماخذهایی را که با دقت مورد مطالعه قرار 

داده و به آنها متکی بوده ام را ذکر میکنم. واقف هستم که نوشته از 

کمبود ذکر منابع در جای مخصوص خود رنج میبرد. لیست زیر 

شاید کمکی باشد که حداقل دین خود به کار و زحمت دیگران را ادا 

 کنم. 

بیات کاوه و تفرشی مجید، "خاطرات دوران سپری شده" )خاطرات و اسناد یوسف 

 افتخاری(

 دارالشفا، یاشار. "تاریخ تحلیلی جنبش کارگری ایران".

 پایدار، ناصر. "تاریخ جنبش کارگری ایران".

 پرواند، آبراهامیان. "ایران بین دو انقالب".

 حکمت، منصور. "سمینار درباره مبارزات اقتصادی طبقه کارگر".

 گروه نویسندگان شانگهای، "تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی ".

 (".9191سامانی، جالل، "پیدایش و تکامل طبقه کارگر )از آغاز تا 

سعیدی، ناصر. "تاریخچه مبارزات و بحث های پیرامون کنترل و مدیریت 

 .9کارگری"، کتاب پژوهش کارگری، شماره 

 دمکراسی ایران.-مزدک. اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال

 مارکس و انگلس، اسناد انترناسیونال اول. حجت برزگر.

 مارکس و انگلس، جامعه بین المللی کارگران، ترجمه فرهاد بشارت.

 تاریخچه تعاونی ها در ایران، صفحه اینترنتی وزارت تعاون. 
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 اردشیر آوانسیان

اتحادیه کارگران قالیباف در مشهد        

چگونه ایجاد شد و چگونه فعالیت          

 میکرد؟

فعالیت اصلی حزب در بطوریکه قبال گفته شد 

 ۰۸۱۱  ۰۸۳۱مشهد متوجه کارگران قالیباف بود. در سال های 

سازمان خراسان توانست زیادی از کارگران قالیباف را متحد نموده 

و اتحادیه کارگران قالیباف را به وجود آورد. این سازمان تقریباً 

نیمه علنی بود، با وجود آنکه شرایط ورود به اتحادیه چندان سخت 

 .نبود تا مدتی پلیس نتوانست از وجود آن مطلع شود

کارگران وضع رقت باری داشتند. کارگاهها تاریک و مرطوب 

بودند. کارگران از سپیده صبح تا غروب آفتاب کار میکردند و مزد 

ناچیزی میگرفتند.  عده زیادی کودکان خردسال نیز در این 

کارگاهها کار میکردند. صاحبان کارگاهها این اطفال را از والدین 

 آنها میخریدند. 

هدف اتحادیه مبارزه با ظلم و ستم ارباب، بهبود وضع زندگی ...  

کارگران و ایجاد وحدت و صمیمیت و همکاری میان  کارگران 

بود. اتحادیه توانست کارهای مفیدی انجام دهد. طبق معمول هیأتی 

مرکب رئیس و منشی و صندوقدار در راس اتحادیه قرار داشتند. 

کمونیستها طبق معمول فراکسیونی  در داخل اتحادیه داشتند، آنها 

الهام بخش و سازمانده اتحادیه بودند. ... زمانی تصمیم گرفته شد 

آماری از کارگاه و کارگران تهیه نموده و وضعیت کارگران 

بررسی شود تا بدین طریق بهتر بتواند برای بهبود زندگی آنان اقدام 

نماید. این کاری بود دشوار، زیرا در آن زمان آمار رسمی یا 

غیررسمی وجود نداشت. حزب این مشکل را به این ترتیب نمود که 

ها رفته خود را مامور  قرار شد رفیق حسین فرح پور به کارگاه

وزارت فرهنگ معرفی نماید، و از این راه اطالعاتی از وضع 

کارگران و کارگاهها به دست آورد. وی در عرض چند ماه تقریبا 

از تمامی کارگاه ها  آمار دقیقی به دست آورد. )رفقای  کارگر 

آدرس کارگاهها را به فرحپور میدادند(. طی این مدت در هیچ جا 

به هویت او پی نبردند. بارها پیش میامد که فرحپور به صاحب 

کارگاه توپیده و دستوراتی به او میداد. مثال اگر کارگری بیمار بود، 

فرحپور ارباب را وادار می کرد تا بیمار را به دکتر نشان دهد و 

 هزینه دارو و درمان را بپردازد.

اتحادیه یک تعاونی مالی برای کارگران بوجود آورد. این صندوق  

با مساعده مالی و اعطای وام به کارگران نیازمند کمک میکرد. 

کارگران پول دریافتی را بتدریج مسترد میداشتند. برای کارگران 

کالس اکابر نیز تشکیل شد. حسین پور زبان فارسی را در این 

کالس ها تدریس می نمود در این حال سعی می کرد  سطح 

 معلومات عمومی و سیاسی کارگران را باال ببرد.

... کارگران جوانی که در سازمان جوانان بودند یک تیم فوتبال 

تشکیل دادند. این تیم در ایام تعطیل در میدان آزادی که در مرکز 

شدند. بارها به  شهر پشت شهربانی قرار داشت به بازی مشغول می

هوای گردش از کنار میدان عبور کرده و بازی جوان ها را تماشا 

می کرد می کردم با خودم گفتم که این بد نیست تیم فوتبال 

 کمونیستها در جنب اداره پلیس بازی میکند و پلیس خواب است ...

به نقل از کتاب "اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی 

 و کمونیستی ایران 
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 اتحادیه کارگران خوزستان 

 سازماندهی و جسارت در قالب یک فعال کارگری،اقتصاد، سیاس  

 

... کلیه محرومیتها و ناکامیهایی کاه 

در صفحات گذشته شرح دادم، عادم 

رضایت و دشمنی و کینه کاارگاران 

را نسبت به شارکات نافات و رژیام 

فاااراهااام آورده باااود. هااار وقااات 

کارگران دور هام جاماع مایاشادناد، 

صحبت از بیرحمیها و بیعدالیتاهاا و 

ظلم و فسااد شارکات نافات مایااماد. 

کارگان با شرکت نفت مبارزه میکردند ولی مبارزه آناهاا از حادود 

فحش و ناسزا و نفرین تجاوز نمیکرد. اکاثار اوقاات کاارگاران از 

خدا مسئلت میکردند که انتقام آنها را از شرکت نفات گارفاتاه و آن 

شرکت را به خاک مذلت نشاند. کارگران عقب مانده نمیدانستند کاه 

در دنیا تشکیالت قویای کاارگاری وجاود دارد کاه باا اساتافااده از 

اصول صحیح مبارزه کارگری پیشرفته و در تحصیل حقاوق حاقاه 

خود موفقیتهایی بدست میاورند. محیط اختنااق و فشاار دیاکاتااتاور 

وقت و بازیهای نوچه های اینلایاجانات سارویاس، کاارگاران را از 

اوضاع سیاسی و کشمکشهای صنفی در دنیا بی خبر گاذاشات. در 

نتیجه کمپانی نفت جنوب موفق شده باود کاه از جاهاالات و عاقاب 

ماندگی و عدم اطالع آنان از تئوریاهاای عالامای و فالاسافاه کاار و 

سرمایه حداکثر استفاده را کارده، زنادگای آناان را پاریشاان و باه 

درجه صفر رساند. کارگران مساتاعاد ماباارزه باا شارکات نافات و 

دیکتاتور وقت بودند، ولی راه مباارزه را نامایادانساتاناد. کاارگاران 

میخواستند دستگاه شرکت سارناگاون شاود، لایاکان راه آن را بالاد 

نبودند. کارگران از شرکت نفت متنافار باودناد و نااسازا و نافاریان 

 ظاهر میکردند

از طرف تشکیالت مرکزی کارگران به این جااناب  0311در سال 

دستور دادند که به نقاط نفت خیز عزیمت نموده و کاارگاران نافات 

 را متشکل و هدایت نمایم. 

... با اینکه کاارگاران آماوزشاگااه فانای در بادو تااسایاس اتاحاادیاه 

کارگران نفت خوزستان عضو اتحادیه سری کاارگاران ناباودناد و 

اتحاد آنها ظاهری و فقط برای تخفیف فشار مامورین شرکت ایجاد 

شده بود، کمک آنهاا باه مان بارای غایابات از کاار و ماالقاات باا 

کارگران دیگر که مشغول کار بودند فوق العاده مفید و ذی قایامات 

بود. زیرا که عده کاثایاری از کاارگاران در یاک ماحاوطاه نساباتاا 

کوچک که با سیم محصور شاده باود تامارکاز یاافاتاه، افاراد فاعاال 

تشکیالت میتوانستند در ظرف چند ساعت با کلیه کارگران مالقات 

نموده، دستورات الزم را به آنها ابالگ نمایند. تمرکز کاارگاران در 

محوطه محدودی برای کارگران و ایجاد تشاکایاالت ساری بسایاار 

خوب و مناسب بود. ولای حافاظ تشاکایاالت ساری و دایار کاردن 

جلسات مرتب در چنین محیطی بسیاار مشاکال و خاطارنااک باود. 

زیرا که شهر آبادان و محلاه کاارگاران و باوریاایای احامادآبااد کاه 

نزدیک هم واقع شده باودناد وساعاتای ناداشاتاناد، بارای فاعاالایات و 

کشفیات پلیس زیاده از حد مناسب بود. لذا برای اینکه پلیاس ایاران 

و انگلیس متوجه جلسات کارگران نشوند، قرار گذاشتیم که حداکثر 

افراد هر حوزه عبارت از سه نفر منشای و تاحاویال دار و صادر 

حوزه باشد. اعضای هر حوزه یا فامیل بودند و یا کسانی بودند کاه 

مدتها با هم معاشر و دوست بودند. بنا بر ایان اداره پالایاس چانادان 

توجهی به کارگران نداشت و هرگز گمان نامایاکارد کاه در حاوزه 

نفت خیز تشکیالتی ایجاد شده باشد. حوزه های تشکیالت کارگاری 

 بوجود آمد. 0311در مهرماه 

در این حوزه ها مجربترین و فعالترین و مطمئان تاریان کاارگاران 

شرکت نفت شرکت عضویت داشتند. چون کارگران نافات و اکاثار 

اهالی خوزستان با شرکت نفت مخالف بوده و با آن شرکت ماتانافار 

بودند، ایجاد و توسعه تشکیالت چندان اشکالای ناداشات، اماا اداره 

ما کلیه طبقات ملت ایران، مخصوصا کارگران و زارعین ایران را دعوت میکنیم که در این قیام مقدس و بهه 
موقع با ما همصدا شده و در این موقع بحرانی که وطن عزیز ما مورد تاخت و تاز انگلیسیهاها واقهع شهده 
است، از فداکاری و جانبازی دریغ ننمایید. ما به دولت دست نشانده گوشزد میکنیم که ملت نجیب ایهران 
با مذاکره تمدید قراداد مخالف بوده، اگر این مذاکره ادامه پیدا کند دولت پوشالی ایران بها قهیهام مهقهدس 

 ملت ایران مواجه خواهد شد.
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کردن و رهبریت و هدایت افراد به مقصد با نداشتن افراد وارد در 

مسائل کارگری بی اندازه مشکل و دشوار بود. بنا بر ایان ماجاباور 

بودیم بیشتر اوقات جلسات را صرف مباحثات سیاسی و تشکیالتای 

کرده، بدین وسیله عده ای کادر رهباری تاهایاه ناماایایام. باه هامایان 

مالحظه در اوایل تاسیس تشکیالت بیشتر هام خاودماان را صارف 

تعلیمات سیاسی و آشنایی کارگران با تشکیالتهای مختلف کارگران 

جهان میکردیم. تشکیالت کارگاران در خاوزساتاان در یاک مادت 

کوتاهی از انتظار ما توسعه یافت و مجبور شدیم بیشتر افراد حوزه 

ها را که در بدو تاسیس اتحادیه کارگران عبارت از سه نفر باودناد 

 به یازده نفر برسانیم.

... تشکیالت با سرعتی عجیب توسعه یافته بود کاه اداره کاردناش  

با نداشتن کادر و سخنگویان و سازمان دهنادگاان کاافای بای انادازه 

دشوار و ممکن بود در آتیه مبارزه طبقاتی کارگران دچار اخالل و 

کندی شود. لذا هیئت ایالتی اتحادیه کارگران صنعت نافات تصامایام 

محل ماعایان و امانای بارای تامارکاز و   گرفت به هر طریقی باشد

در صدد برآمدیم باشگاهی باه  0315مالقات کارگر تهیه نماید. در 

نام کلوپ ورزش کاوه دایر نماییم. برای اینکه کلیه اعضاای ساری 

در تاسیس کلوپ مشارکت نکرده و ماورد ساوء ظان پالایاس واقاع 

نشوند، نظر چند نفر از کارمندان شرکت نفت و کارمندان دولات و 

عده ای کارگران بیطرف را باه لازوم و فاداکااری بارای تااسایاس 

کلوپ ایرانی )کلوب ورزشی کاوه( جلب کردیم... محال کالاوپ را 

اجاره کرده و تمامی اهالی آبادان را برای جشن افتتاح اولین کلوپ 

ایرانی دعوت کردیم. دیگر کاوشاش اداره اداره شاهارباانای جاهات 

بستن کلوپ و مسدود کردن راه مدعوین بیفایده بود. زیرا کارگران 

سیل وار باه کالاوپ هاجاوم آورده، راه ماردم را بارای ورود باه 

محوطه کلوپ بازمیکردند. افتتاح رسمی کالاوپ باه عامال آماد. از 

طرف اصناف مختلف سخنرانیهای مهییاج شاد کاه تاا آن روز در 

خوزستان بی سابقه بود. بالفاصله شرکت نفت دستور بستن کالاوپ 

ورزش کاوه را داد و مامورین دولت بارای اثاباات عاباودیات خاود 

نسبت به کمپانی نفت، کلیه خوش رقصیهاا را بارای بساتان کالاوپ 

 کارگران کردند.

برای تعلیمات و آشنا کردن کارگران با علوم و تئوری کارگران باه 

غیر از کلوپ به مدرسه نیز نیازمند بودیم. در آن زمان دایر کردن 

مدارسی جهت کارگران در محیط ایاران، ماخاصاوصاا در ماحایاط 

مخوف خوزستان علی الخصوص آبادان غیر ممکن بود. از طرف 

دیگر اداره کردن تشکیالت وسیع کارگری عملی نبود. بناا بار ایان 

با کمک مادی کارگران یک بااب عاماارت بازرگای اجااره کارده، 

و آن جاا را   ظاهرا چند فامیل کارگری را در آن ساکاونات داده

برای تعلیمات سیاسی کارگران آماده کردیم. هر روز و عصر عاده 

ای از کارگران طرف اعاتامااد تشاکایاالت در ایان مادرساه ساری 

مشغول تحصیل زبان مادری و نظریه سیاسی بودند. دوره مادرساه 

سری شش ماهه بود. بهترین معلمان در این مدرسه به طور مجانی 

تاسیس میکردند. شاگردان مدرسه فاوق الاذکار بسایاار جادی و باا 

ایمان بودند. عده ای از آنان اکنون هم مشاغاول ماباارزه صانافای و 

 نبرد با طبقه مفت خور میباشند.

رئیس اتحادیه کارگران پشت یکی از درختهای کوتاه ناخال کاه باه 

جای تریبون کارگران بود قرار گرفته پاس از عارض تاباریاک و 

مسئله اتحاد موفقیت کارگران، پروگرام کنفرانس اتحادیه کارگاران 

 را به شرح زیر توضیح داد.

 گزارشات -0

 تنظیم و تصویب مرام نامه و نظام نامه جدید -2

 بحث در اطراف مسائل جاری و انتخاب کمیته ایالتی -3

مااهاه را باه عارض ناماایانادگاان  04مسئولین تشکیالت گازارش 

رسانده، پس از ذکر نواقضات کار از طرف نماینادگاان، ناطاقاهاای 

آتشین بر علیه رژیم دیکتاتوری شروع شاده و مابااحاثاات در بااره 

طرز عملی مبارزه با شرکت نفت و رژیام دیاکاتااتاوری باه مایاان 

آمد... صدر اتحادیه اظهار داشت ما در ظرف یک ساال و نایام باا 

عدم وسائل و مساعدت از مرکز تشکیالت توانسته ایم عظیم تاریان 

تشکیالت کارگری را در خوزستان ایجاد کرده، بزرگترین سرمایه 

داران انگلستان را که عبارت از سهاماداران نافات جاناوب هساتاناد 

 در ظرف یکساعت کلیه شار آبادان به تصرف کارگران درآمد.
کلیه سکنه خوزستان طرفدار اعتصابیون بوده و آناا را تقویت میکردند. انگلیسیاا از ترس کارگران آبادان را 

 ترک کرده در واقع شار از وجود آناا تصفیه شده بود.
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اغفال نموده، سوء ظن آنها را به طرف تشکیالت ماوهاوم مالایاون 

معطوف کرده ، شر پلیس را از تشکیاالت واقاعای کاارگاران دور 

 سازیم.

تاسیس مدرسه سری جهت تعلیمات سیاسی کارگران مورد تایید و 

سااعات باود.  02تمجیاد ناماایانادگاان واقاع شاد. مادت کانافاراناس 

بزرگترین و مهمترین جلسه کارگاران بادون ساوء حاادثاه خااتاماه 

یافت. نمایندگان با خوشحالی و ماوفاقایات باه ماناازلشاان ماراجاعاه 

کردند. در اولین کنفرانس مرام نامه و نظام نامه کارگران ماطارح 

 و به تصویب نمایندگان رسید. 

پس از خاتمه اولین کنفرانس اتحادیه کارگران خوزستاان و اتاخااذ 

تصمیمات جدید و تعیین خط مشی اتاحاادیاه، کاارگاران شاروع باه 

فعالیت بی نظیری کارده، ناظار تشاکایاالت کاارگاران جاهاانای را 

تشاکایاالت  0314متوجه پیشرفت درخشان خود ساختند. در ساال 

کارگران خوزستان بزرگترین و فاعاالاتاریان تشاکایاالتاهاای ایاران 

سال کار و فعالیت نمایانادگاان، مارکاز  2محسوب میشد. در ظرف 

تشکیالت به قدری بزرگ و عظیم و موثر شده بود که باعاضای از 

اعضای هیئت مرکزی گمان نمیکردند کاه تشاکایاالت ایان انادازه 

موفقیت بدست آورده باشد. تشکیالت خوزستان باا حاق عضاویات 

 کارگران اداره میشد و دیناری از مرکز دریافت نمیکرد.

آقای سرجان کدمن مناشای کال شارکات نافات  0314در اوئل سال 

انگلیس و ایران برای ماذاکاره در خصاوص تامادیاد مادت قاراداد 

دادرسی وارد ایران شاده، باا دولات وقات و ناماایانادگاان ماجالاس 

شورای ملی و متنفذین ایران وارد مذاکره شده و باه پایاشارفاتاهاای 

مهمی نائل شده بود. اشخاص فوق الذکر یا از تارس دیاکاتااتاوری 

وقت و یا در اثر تطمیع به سرجان کدمن روی خاوشای نشاان داده 

بودند و بعضی از متنذین ، اگر مخالف تمدید قراداد بودند، در آن 

 روزهای اختناق جرات نمیکردند علنا با انگلیسیها مخالفت نمایند.

تشاکایااالتاهااای کاارگااران ایااران بااه اساتااثانااای اتاحااادیاه کاارگااران 

خوزستان به قدری ضعیف و ناتوان بودند که قادر باه هایاچ گاوناه 

تظاهر و اقدام بر علیه تمدید قراداد نبودند. در این ماوقاع اتاحاادیاه 

کارگران خوزستان تصمیم گرفت که با تمام قاوا بار عالایاه تامادیاد 

قرارداد نفت قیام نمایند و اولین بیانیه را که با ژیالتین چااپ کارده 

بود با وجود مواظبت و دقت کامل پلیس به اغلب دیوارهاای شاهار 

 الصاق نموده و یا بوسیله پست شهری به مردم فرستادند.

 متن بیانیه

 

هموطنان گرامی! تجار و کسبه و مالکین و کارگران و زارعین 

زجر دیده و ستم کشیده، از وقتی که دارسی نام انگلیسی از سستی 

و بی اطالعی و عدم عالقه سالطین قاجار سوء استفاده کرده 

امتیاز نفت جنوب را برخالف میل و صالح ملت ایران گرفت، 

یگانه امید ما ایران را که بهترین یادگاری نیاکان ما است مورد 

تاخت و تاز ملت انگلیس قرار گرفته، آنها از هیچ گونه ظلم و 

تعدی و بی عدالتی و غارت و چپاول دریغ نکرده، در کلیه شئون 

کشور ما دخالت کرده با آنتریک و تحریک و اقدامات مزورانه ما 

را از بهترین نعمتهای دنیا که عبارت از ازادی زبان و مطبوعات 

و تشکیالت است محروم کرده، در این موقع که دنیا چهار اسبه به 

طرف ترقی میرود ما را از ترقی و تعالی بازداشته و چنانچه بر 

کسی پوشیده نیست ایران رو به انحطاط و بدبختی و زروال 

میرود. ما دولت فعلی را تقویت کردیم، با شیخ خزعلها و سایر 

خائنین کشور مبارزه و مخالفت کردیم و امبدوار بودیم که دولت 

فعلی نماینده افکار و منافع ملت بوده و ما را از چنگال اجانب و 

مخصوصا کمپانی خونخوار نفت نجات خواهد داد. متاسفانه تمام 

سعی و کوشش و فداکاریهای ما پوچ و اشتباه و خطا بوده است    

    

دولت فعلی که ابتدا دم از آزادی و وطنپنسنی نتنی  نسنزد  سن  از 

اسپکه  قام خود یا تثبست کید   ا ک وطپخواهی و آزادسنخنواهنی 

از چهیه اش بیداشته شد.قسافه حقسقنی و واقنعنی دولنت  ناپنی و 

ازادی کش با تشکسل دسکتاتنویی و تنهندسند آزادی و تشنکنسن تنهنا 

 مرامنامه اتحادیه کارگران خوزستان 
 

 به ایجاد بیمه کارگری از حیث بیکاری ، پیری، حوادث و غیره. وادار نمودن شرکت نفت  –مرامنامه  7ماده 
 شناساندن حق اعتصاب و نمایشات کارگران. –مرامنامه  9ماده 
 سعی و کوشش برای تاسیس باشگاهاای ورزشی و تفریحی و اجتماعی کارگران. – 21ماده 
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 ظاهیگشت.                                                                                      

کلیه ملت ایران با تمدید قرارداد مخالفند، لیکن ما به خوبی میدانایام 

که دولت دست نشانده انگلیس به افکار عمومی کاماتاریان تاوجاهای 

نکرده و قراداد تمدید خواهد شد. به نظر ما یگانه راه بار هام زدن 

تمدید قراداد دارسی راندن و بیرون کردن سرجان کدمن از ایاران 

است. سرجان کدمن از ایران با دسات خاالای بارنامایاگاردد، ماگار 

اینکه مواجه با قیام عمومی شود. قیام بر علیه تسلط انگلیسایاهاا بار 

ایران، قیام بر علیه دیکتاتوری و اختانااق و قایاام بارای باه دسات 

 آوردن استقالل واقعی ایران.

 احرار خوزستان

بعد از ورود سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت انگلیس و ایاران 

و آغاز مذاکره در باره تمدید مدت قرارداد نفت و اناتاشاار بایاانایاه 

کارگران به نام احرار خوزستان، مامورین خفیاه شارکات نافات و 

اداره شهربانی خوزستان سخت دستپاچه شده و مامورین شهربانای 

به سخت گیری و بگیر و ببند و تفتیش عقاید مشاغاول شادناد. عاده 

زیادی از تجار و کسبه را که دارای احساسات مالای باودناد بادون 

 مجوز قانونی توقیف و از آبادان تبعید کردند.

کلیه کارگران تصفیه خانه ابادان که عاده  0314اردیبهشت  03در 

هزار نفر بود اعتصااب کاردناد. شارکات نافات  08انها عبارت از 

برای اینکه اعتصاب به جاهای دیگر سرایت نکند دساتاور داد کاه 

کارخانجات مسجد سلیمان به دلیل اینکه عایاد فارناگایاهااسات روز 

دوشنبه تعطیل شود. ) در آن موقع تمرکز کاارگاران در آباادان و 

مسجد سلیمان بود، هفتکل و گاچاسااران و غایاره از ناظار تاعاداد 

 کارگران چندان مهم نبودند.(

 اعتصابیون جلو تصفیه خانه متمرکز شده تقاضا میکردند که:

کلیه محبوسین و که به اتهام تشکیل اتحادیه و به جارم ماباارزه  -0

با ورود سرجان کدمن و مخالفت با ماذاکاره در خصاوص تامادیاد 

 قرارداد دارسی توقیف شده اند آزاد شوند.

به کارگران بقدری حقوق بدهند که تکافوی حداقل معیتشاان را  -2

 نماید.

کارگران سالی یکبار مارخصای باا اساتافااده از حاقاوق داشاتاه  -3

 باشند.

 کلیه جرائم نقدی ملغی گردد. -8

 برای عموم کارگران متاهل و مجرد خانه تهیه شود. -8

برای ایاب و ذهاب کارگران از منزل به کارخانه و بارعاکاس  -1

 وسائل نقلیه تهیه شود.

 آب اشامیدنی تصفیه شده در اختیار همه کارگران بگذارند. -5

اخراج بدون علت کارگران که با میل اگلیسیهاا اناجاام مایاشاود   -4

 موقوف گردد.

موضوع اخراج ابد از کار و لیست سیاه ) بالتکلایافای( از بایان  -0

 رفته، کارگران بالتکلیف به کار گمارده شوند.

وضع بیمارستان شرکت اصالح شود و بایستی کلیه کارگران  -01

 بیمار به حساب شرکت معالجه شوند.

 کتک زدن و تعدی و بی احترامی به کارگران ملغی گردد. -00

آزادی و شخصیت حاقاوقای اتاحاادیاه کاارگاران باه رسامایات  -02

 شناخته شود.

به معلولین که بدون پرداخت دیناری از کار بارکاناار شاده اناد -03

نسبت به سنوات خدمت و میزان صدمه ای که دیده اند مابالاغای باه 

 عنوان خسارت پرداخت گردد.

 کارگران از حیث حوادث و پیری بیمه شوند.-08

در فصل تابستان ساعت کار از هشت ساعت به هفات سااعات -08

 تقلیل یابد.

عائله کارگران در مریض خانه شارکات بساتاری و باه طاور -01

 مجانی معالجه شوند.

برای جلوگیری از اجاحاافاات و گاران فاروشای تاجاار و باه -05

منظور بهبود زندگی کارگران، شرکتای باه ناام تاعااونای مصارف 

کارگران با سرمایه کمپانی تاسیس شود که کارگران بر آن نظارت 

 داشته باشند.

چون به کارگران اطالع رسید که اقای سرجان کادمان ماناشای کال 

شرکت نفت ماحاض اطاالع از اعاتاصااب عاماومای کاارگاران باا 

در صدد برآمدیم باشگاهی به نام کلوپ ورزش کاوه دایر نماییم. برای اینهکهه کهلهیهه اعرهای سهری در  2037در 
تاسیس کلوپ مشارکت نکرده و مورد سوء ظن پلیس واقع نشوند، نظر چند نفر از کهارمهنهدان شهرکهت نهفهت و 
کارمندان دولت و عده ای کارگران بیطرف را به لزوم و فداکاری برای تاسیس کلوپ ایرانی )کلوب ورزشهی کهاوه  
جلب کردیم. محل کلوپ را اجاره کرده و تمامی اهالی آبادان را برای جشن افتتاح اولیهن کهلهوپ ایهرانهی دعهوت 

 کردیم.
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هواپیماای ماخاصاوص باه لانادن ماراجاعات کارد و ماذاکارات در 

قرارداد دارسی قطع گردید، لذا کارگران در   خصوص تمدید مدت

اطراف عزیمت و مذاکره سرجان کدمن با مقامات مسئول در بااره 

 تمدید قرارداد پیشنهادی ندادند.

چون در ابادان ساخلوی نظامی نبود و تعداد پلیس و پاسبان بسایاار 

کم و بارای جالاوگایاری از اعاتاصاابایاون کاافای ناباود، در ظارف 

 یکساعت کلیه شهر آبادان به تصرف کارگران درآمد.

کلیه سکنه خوزستان طرفدار اعتصابیون باوده و آناهاا را تاقاویات 

میکردند. انگلیسیها از ترس کارگران آبادان را ترک کرده در واقع 

شهر از وجود آنها تصفیه شده بود. فقط یک عده کااله چاوپ پاناباه 

ای از آنها باقی مانده بود که وسیله تفریح و سرگرمی اعتصاابایاون 

را فراهم آورده بود. کارگران کاله چوب را مثل تاوپ فاوتاباال باه 

هوا پرت کرده و تفریح و خوشحالی میکردند. از ماژده ماراجاعات 

سرجان کدمن از ایران و موفقیت کارگران، عموم اهالی خوزستان 

به استثنای چند نفر جاسوسهای شرکت خوشنود بوده و به یکادیاگار 

 تبریک میگفتند.

 0314زنان کارگر در اعتصاب 

در تصفیه خانه ها و کارخانجاات دیاگار شارکات نافات زناان کاار 

نمیکردند. بنا بر این تشکیل اتحادیه زناان بارای ماا مایاسار ناباود. 

برای اینکه از قدرت عظیم زنان در تشاکایاالت اساتافااده شاود، باه 

افراد اتحادیه دستور دادیم که منسوبین و محارم خود را با افکار و 

عقاید و روش اتحادیه و مبارزه طبقاتی اشنا نموده، نتیجاه عامال و 

تاثیر گفتارشان را به اتحادیه ایالتی کاارگاران خاوزساتاان گازارش 

نمایند. کارگران دستور اتحادیه را اجرا ناماودناد. از ایان آزماایاش 

نتایج خوبی بدست آمد که در موقع اعتصاب موجاب حایارت اداره 

 پلیس و مخصوصا رکن الدین مختاری گردید.

عائله کارگران در اثر تبلیغات نان اوران خانه به اتحادیه کارگاران 

گرویده و اکثر آنها در جلاساات حاوزه هاای خااناوادگای کاارگاران 

 شرکت میکردند.

چون در اثر تبلیغات طوالنی و شرکت زنان در بعضای حاوزه هاا 

افکار آنها نسبتا باز و روشان شاده باود، لاذا در ماوقاع اعاتاصااب 

ماحاماد   زنهای کارگران کمپانی نفت تاحات رهاباریات بااناو زهارا

صادق، به یاری کارگران شتافته و در تحریک و ترغیب کارگران 

و زد و خورد با پلیس ناقاش بازرگای را باازی کاردناد. زهارا در 

ضمن نطق بر علیه عملیات ظالمانه کمپانی نفات و حارکاات غایار 

ملی مامورین دولت، رئیس کل شهربانی خوزستان را تقبایاح کارده 

و در حضور جمعی از پاسبانها و صاحب مناصاباان شاهارباانای باا 

صدای رسا ثابت کرد که اولیای شهربانی الت دست کماپاانای نافات 

بوده به ملت ایران خیانت میکنند. رکن الدین مختاری ماثال ایاناکاه 

در مقابل حرف حساب و منطق محکم بانو زهارا هایاپاناوتایاز شاده 

بود، اصال یارای حرف زدن نداشته و سکوت اخاتایاار کارده باود. 

بانو زهرا به عده ای از زنان، هر آن کارگران را به مبارزه شادیاد 

 و گرفتن حق خود ترغیب میکرد.

حرارت و عصبانیت و احساسات زنان بیشتر از مردان بود، زیارا 

عمل ماردهاا باا ماناطاق تاوام باوده و ماواظاب باودناد از دساتاور 

تشکیالت خارج نشده، باه روش عااقاالناه تشاکایاالت لاطاماه وارد 

نیاورند. زنان برعکس کامال تابع احساسات شده ، دائماا کاارگاران 

را به تصرف شهربانی و استخالص زندانیان تحاریاک مایاکاردناد. 

زنها به اصول آنارشی بایاشاتار ماایال باودناد و اجاباارا دیسایاپالایان 

تشکیالت را قبول داشته و اوامر تشکیالت را اجرا میکردناد. عاده 

ای از پاسبانهای شهربانی از زنان کارگر مفصل کاتاک خاورده و 

بعضی از مامورین به قدری مارعاوب شاده باودناد کاه در قضایاه 

 نظام نامه کارگران
 شرایط عرویت:

کلیه اشخاصی که با دسترنج و زحمت خود زندگی کرده، مستقیما و یا غیرمستیم از زحمت دیگران استفاده   -2
 نمیکنند، میتوانند عرو اتحادیه باشند.

 مرام نامه و نظام نامه اتحادیه را بپذیرند -1
نظام نامه افراد اتحادیه را مقید میکند به این که در جلسات اتحادیه مرتب شرکت نموده، حق عرهویهت خهود را 

 نامه پرداخته و برای پیشرفت اتحادیه کوشا بوده، اسرار اتحادیه را حفظ نمایند.  طبق مقررات نظام
نظام نامه اتحادیه کارگران خوزستان کلیه اشخاصی را که از دسترنج دیگران استفاده کنند، از عرویت در اتحادیهه 
محروم کرده است. به موجب نظامنامه، انتخابات اتحادیه با رای علنی بوده است. اعرهای اتهحهادیهه تهابهع رای 

 اکثریت بوده، رای نصف اعرای حاضر به عالوه یک نفر قابل اجرا بوده است.
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 آن اندازه وحشت زده نبودند. 0321شهریور 

زنها میخواستند به خرمشهر رفتاه، ماجاساماه دیاکاتااتاور وقات را 

سرنگون نمایند. ساخوی نظامی خرمشهر از قضایاه ماطالاع شاده، 

عده ای سرباز برای محافظت از مجاساماه گامااشاتاناد. غاروب آن 

روز رئیس شهربانی باه اعاتاصاابایاون پایاشاناهااد کارد کاه ماوقاتاا 

اعتصاب را متوقف نمایند تا در اطراف خواستاهاای آناهاا ماذاکاره 

شود، ولی کارگران اصرار داشتند که شهربانی توقیف شادگاان را 

آزاد نماید، تا اینکه آنها تا خاتمه مذاکره و حصول نتیاجاه مشاغاول 

کار شوند. باالخره غروب رئیس شهرباانای کاارگاران را راضای 

کرد تا فردا مهلت بدهند با حاکم ایالت مذاکره شاود تاا فاردا جاماع 

رفقایشان مرخص شوند. کارگران به حرف پلیس اطامایاناان کارده 

 شهر را به شهربانی شپرده به خانه هایشان برگشتند.

برای اینکه شبانه کارگران زندانی را از آباادان خاارج ناناماایاناد، 

کمیته اعتصاب جمعی از کارگران را مامور جاده اهواز نمود کاه 

ماشینها را تفتیش نمایند. مبادا مباحاوسایان را ماخافایااناه باه اهاواز 

ببرند. متاسفانه جاده اهواز منحصر به فرد نبود. انگلایاسایاهاا جااده 

مخصوصی داشتند که معاروف باه باریام باود. از ایان جااده جاز 

انگلیسیها و مقربین و طرف اطمینان انان کسی دیگر حق عبور و 

مرور نداشت. عده کثیری از سربازان تازهوارد و پاسبانان نصف 

شب محبوسین را از راه بریم به خرمشهر و از آن جاا باه اهاواز 

 منتقل نمودند.

خبر ورود کشتیهای جاناگای  0314اردیبهشت  08روز چهارشنبه 

دولت انگلیس به آبهای ایران جهت جلوگیری از اعتصاب مناتاشار 

گردید. صبح همان روز هشتصد نفر پاسبان و چناد هازار ساربااز 

ایران وارد ابادان شده، بالفاصله خانه های کارگران را محااصاره 

کرده، سیصد نفر از کارگران را توقیف و بقیه را به زور سرنیازه 

روانه تصفیه خانه نموده اجاباارا باه کاارکاردن وادار ناماودناد.در 

همان موقع عده ای از زن و بچه های کارگران را توقیف و فاورا 

به اهواز گسیل کردند که دو نافار از اطافاال شایارخاوار از شادت 

گرما در بین راه جان سپردند. دولت وقت از ترس مخالافات ماردم 

و برای تسکین افکار عامه، محض ورود زنان به اهاواز آناهاا را 

آزاد نموده و التزام گرفته که به ابادان برنگردند. کالایاه کاارگاران 

توقیف شده را همان روز به زندان اهاواز ماناتاقال ناماودناد. چاون 

زندان اهواز گنجایش این اندازه از زنادانای را ناداشات، عاماارت 

شهرداری اهواز را تخلیه و محبوسین را در آن عمارت جا دادناد. 

همان روز عده ای از کارگران مسجدسلیمان را تاوقایاف و بادون 

اینکه از آنها بازجویی به عمل آید، از خوزستان تبعیدشان کاردناد. 

و نیز عده ای از تجار و کارمندان آبادان را توقیف و به شهرباانای 

 اهواز فرستادند.

 دستاوردهای اعتصاب

 حقوق کارگران از پانزده درصد الی پنجاه درصد اضافه شد -

 کلیه کارگران بیکار در آبادان به کار گمارده شدند -

-8عموم بالک لیستها) اخراج شدگان ابد( به کاار گاماارده شادناد -

کارگران مصدوم و معلول را که بدون پرداخت خسارتی از کاار  

برکنار شده بودند از اطراف احضار کرده و باا پارداخات مابالاغای 

 رضایت گرفتند.

 شروع به ساختن مسکن برای کارگران باسابقه نمودند -

کتک و بی احترامی و اخراج بادون عالات و جارایام کاارگاران  -

 ملغی گردید.

از طرف اولیای کمپانی به ادارات مارباوطاه دساتاور دادناد کاه  -

دقیقا به عرایض شکایاات کاارگاران رسایادگای کارده و رضاایات 

عده ای مهندسین و مامورین انگالایاسای  خاطر آنان را جلب نمایند.

که مورد تنفر و انزجار کارگران واقع شده بودند، به زور از کاار 

 برکنار شدند.

تبعیدشدگان در اغلاب ناقااط ایاران باخاصاوص در ماازنادران و -

تهران شروع به فعالیت تشکیالتی کرده. نتایاج فاراوانای از عامال 

 آنان عاید تشکیالت سری کارگران گردید.

 

کاتااب خااطارات دوران ساپاری محمود قزوینی، اقتباس از منبع :

 بازنویسی شده است.  –شده )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری( 

 

 

 

 

 

                    

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور نوشته شده است. 

mailto:info@a-bikari.com
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تعاوپی های کنایگنیی از بنحنی هنای داو  نیبنوط بنه  نپنبنش 

کایگیی اسیان به ح اب  سناسند. تنعناوپنی هنا از انی نه هنای 

ا لی  بایزه  و سالس تی طبقه کایگی دی تایسخ  هان  عا ی 

یا تشکسل داده اپد.  الب تو ه اسپ ا ا ت که    هویی ا   ی 

بسشتی از هی حکو تی و بسشتی از فعالسن کایگیی  پگ تعاوپی 

ها یا به  سپه  سزپد. تعاوپی هنا بنیای کنایگنی اسنیاپنی تنازگنی 

پداید  حکو ت سهلوی و   هویی ا   ی ت ش  ت نیکنزی یا 

بیای سا دادن به تعاوپی ها دی سسش داشتپد. بعضا به ه سن دلنسنل  

یغبت کم کایگیان یا  ستوان توضسح داد. بنه اسنن تنایسنخ بناسند 

سیداخت. ا ا  اسن پوشته به شپنا ناپندن تنعناوپنی هنای کنایگنیی 

اخت اص داید  تعاوپی کایگیی چه ه ت و چنه پنسن نت و از 

زاوسه  پافع طبقاتی کایگیی چگوپه باسد باشد؛ از اسن یو پنو  

تنسنز آن  ننتنو ننه  نناز نان  نهنناپنی کننای و خنسننل ی نناپنه هنا و 

اقت ادداپاپی ا ت که ظاهنیا بنا تنعناوپنی هنا یاه حنلنی یا دی 

 وا هه با بسکایی و فقی دی  قابل  توده های زحن نتنکنش قنیای 

  سدهپد. 

 تعاونیها بستر همیاری کارگران!

اسن سک یکن تبلسغات کثسف بوژوازی السه طبقه کنایگنی ا نت. 

"ه سایی" شاه کلسند بنویژوازی دی تنبندسنل   ناینب پناشنی از 

کایکید  ی اسه به  یپوشت بد و اتفاقی آحاد کنایگنی ا نت کنه 

س  از آن  با خیقه    لحسن خسی بی قله هنای یفنسنع  ناز نان 

دادن پظم اقت ادی ظهوی سنابند و دم از لنزوم  شنایکنت خنود 

کایگیان دی شاهیاه آ اسش و یفاه بزپند.  "هن نسنایی"   بنیای 

طبقه کایگی  دی اوض  په بازی دی ز سن بنویژوازی  بنلنکنه 

تبدسل اسن ای ه بیالسه خود آپها ت. طبقه کایگی اسیان هنسن  

بدهنی بنه ا نی اپ ناپنی و و ندان اپ ناپنی اسنن  نا نعنه پنداید. 

 الخویدگان  کودکان  شاغلسن و بسکایان  بس ایان و  نعنتنادان 

آن  ا عه بی دوش ه ت بی چش داشت طبقه کایگی آن  نا نعنه 

زپده اپد. هی ذیه از بنسن نای نتنان و  ندی نه و آ نوزش و بنسنم 

ا ت اای  اگی دی کای بود  قبنل از هنی چنسنز بنه  نثنابنه  نپنبنع 

دسگیی بیای باج گسیی و  یده خویی ا ل کیده ا ت. زپدگی 

یوز یه  یدم زح تکش آن  ا عه   لو از خد ات داوطباپه بنه 

ب تگان  ه  اسه و ه کای ا ت. سیتاب   دها هزای کود  از 

سشت پس کت  دی ه به پگون بختی "بازای کای" تپها ضا ن پنان 

 ی فیه ا ت   فیوش کلسه  فی اسش خید کپپده اضافه کایسها  

ک یهای خم شده دی کلفتی  و ... بهاسی ا ت که طبقه کایگی آن 

 ا عه و  یدم زح تکش دی غنسناب   نینولنسنت دولنت و دزدی 

های آن به  ان خیسده اپد. دسگی ب  ا ت. تعاوپی هنا یا ززم 

دایسم تا دی کپای اتحادسه ها  بتواپسم دی انسنن حنال بنخنش هنای 

دسگی طبقه یا گید هم بساویسم  زسی  قف دسگی  تحد کپسنم و بنا 

خوا ت های یوشن و  شخص کل  بایزه  ان یا تقوست کنپنسنم. 

 ا تعاوپی یا بیای بس ایان  بت  به دسابت اسن ناد  نسنکنپنسنم  ند 

البته بیای آپکه بسشیف های  احب کنای و دولنت از وظنسنفنه 

خود ق وی  سکپپد  ا ا دی اسن حال پسیوی هن نه کنایگنیان از 

  له ب تگان و ه کایان بس ای و خود بس ای یا بیای تنپنهنا یاه 

بیحق و  وثی  سعپی تح سل بس نه هنای دی ناپنی  ن ناپنی ب نسن  

خواهسم کید.  ا خوب  سداپسم و با هی قدم دی یاه تنعناوپنی هنا  

هزای بای فیساد  سزپسم  که اا ل اسن   ایب پظام  ود  ی اسنه  

ا ت   یاه حل فویی و قطعی  ا  شکای لحظات  پنا نب بنیای 

 به زسی کشسدن  ی اسه دایی ا ت. 

 تعاونی ها علیه گرانی!

گیاپی ا ان ه ه  ا یا بیسده ا ت  دهها اا ل  ساپنی از قنسن نت 

دزی و پیخ بهیه باپکی گیفته تا  حنتنکنی و  نود  نوی ان نده 

فیوش و دکان دای وضعست یا از هی گوپه تح نل خنایج کنیده 

اپد. تعاوپسهای توزسع   تداول تیسن پو تعاوپی ا ت که با کنوتناه 

کیدن د ت وا طه ها قس ت ها یا قابل تح ل تی پن نود. ا نا دی 

اسن  وید باسد بخاطی داشت تعاوپسها باسد از سنذسنیش هنی گنوپنه 

  یولست دی تهسه  واد خوددایی پ اسپد.  دولنت تنپنهنا  نی نعنی 

ا ت کنه  نسنتنواپند  از ابنزایهنای قناپنوپنی و بناپنکنی و غنسنیه 

بیخویدای ا ت که  اسحتاج ا و نی یا بنا قنسن نت  نپنا نب دی 

د تی  قیای دهد. ه ه  سداپسم که بازی با قس ت د نت   نتنقنسنم 

دولت دی ساسسن پگه داشتن  طح  عسشت طبقه کایگی یا با خنود 

داید.  بایزه السه گیاپی بنخنشنی از  نبنایزه طنبنقنه  نا بنیای 

د ت زدها  سباشد  و تعاوپی ها پ ستواپد سک ابزای بیای ا یا و 

سا تو سه د س ه قسن نت کنازهنا بناشند  بنی انکن   تنعناوپنسنهنای 

  یف  ستواپپد  وثیتنیسنن ابنزای ب نسن  کنایگنیان دی  نطنح 

  یاکز تولسد و  ح ت ا ل کپپد.   

 

 تعاونی های کارگری: بایدو نبایدها

 چراغ راه آینده – 



 07صفحه     —————————— —————————————      43  

 تعاونیها بستر اشتغال!

 از ان  هاپی کای و وزایت کای و تعاون  ن نهنویی ا ن  نی 

دی بیپا ه  شتی  از  ی "دل وزی" فیسبنکنایاپنه کنایگنیان یا 

بیای شغل و تا سن ساسه زپدگنی بنه پناکن نا آبناد تنعناوپنی حنوالنه 

 سدهپد. یا تش ه ه فیسبکایی آپها بی تی  ا یوز طبقه  نا از 

بحیان اقت ادی ا توای ا ت. قیایاسپ تکه خنود  نا   نینولنسنت 

اشتغال یا بعهده بگسیسم و از آن لحظه   یولسنت تنا نسنن و یفناه 

خود و خاپواده یا بنه بناد هنوا ب نسنایسنم. کنپنتنیل کنایگنیی بنی 

واحدهای دولتی آلتیپاتسو دسگیی بی ه سن ز سپه ا ت.  ادام کنه 

واحد تولسده  د پظی بی ا ا   پا بات  ی اسنه ا نتنوای ا نت و 

فیوش  ح وزت با قس ت و دی پتس ه  ود " پا ب" دی گیدش 

ا ت  دخالت دولت از سک طیف و کاهش هزسپه پسیوی کای از 

طیف دسگی دو فاکتوی تعسسن کپپده خواهند بنود کنه دی هنی قندم 

سشای از قبل کایگیان یا دی  نقنابنل تنعناوپنی قنیای  نسندهند. دی 

 قابل  خوا ت کایگیان  ز د ت زد  پا ب تا ز ان اشتغال   و 

 بس ه بسکایی س  از آن   پ ستواپد باشد.

 حمایت از تولیدات داخلی و دولت خودی

... و اسپ ا ت که تشت ی واسی طیح هنای تنعناوپنی ی ن نی و 

دولتی و پ خه های ا  ح طلباپه تعاوپی ها از بام  سافتد. قنیای 

بود تعاوپی ها پ خه ک ک به اشتغال و  عسشت کنایگنیان ان نل 

کپد  ا ا اسن ا ایت دی  قابل  اده تیسن اپتظایات کنایگنیان از 

ه ان قدم اول با خا  سک ان  سشود. تعاوپسها دی  نپنظنی دولنت 

 ز خود ختایی ت لسم کنایگنیان بنه  نپنطنق  نود پنسن نت  اسنن 

خود ختایی  ادام  که کایگیان یا بخود  شغول  س ازد  ستواپند 

بطیز پا حدودی ولپگای بناشند   نسنتنواپند خنود یا دی زی ویق 

ت شهای  و سالس تی غوطنه وی  نازد. بنیای بنویژوازی چنه 

چسزی بهتی از کایگی دی خسابان که بیای  نعناش خنود شنیط و 

شیوط  سگذاید و خا   پافع بویژوای خودی بی  ی  نسنیسنزد  

اسن فیساد هی چه کایگیی تی  قاطع تی  ی اتی و   لو از اتنهنام 

 و چه ب ا بیاپدازتی باشد  چه بهتی!

 تعاونیها یک فعالیت واقعی و در خود

بی خ ف آپچه بعضا دش پان طبقاتی کایگنیان قنلن نداد  نسنکنپنپند 

تعاوپسها  یسوشی بیای اهداف  سا ی پس ت.  تشنکنسنل تنعناوپنی 

ها  سک  هدف دی خود ا ت و بناسند بناشند.  نطنلنوبنسنت و هن نه 

زسباسی سک تعاوپی دی  اختای کایگیی آن  دی فضای تشنیسنک 

  اای و چایه  وسی بیای دید  شتی  تو ط اپ اپهای واقعنی 

ا ت. طبقه کایگی به دفتی و د تک دیوغنسنن و اشناانه پنفنیت 

همه زیبایی تعاونیها در این استت السه طبقه یقبای خود پداید.  

که زخم های پیکر طبقه کارگر را از زیتر عتیتریتت متوستستات 

مظلوم نوازانه بورژوای متیترعتن تتازد بتدوران رستیتدد ایتران 

بیرون میکشد، و بجای آن حق طلبی را  متیتنتشتانتد، ونته تتنتهتا 

 این، بلکه نتایج عملی دردنیای واقعی و بطور عاجل را میطلبد.


