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 مقدمه

  صورت تعاونی بدست بگیرید، مال شما، اداره اش ه ببخرید، ومان کارخانه را ت با نفری یکی دو میلیون ، رماییدف"ب

   کنید!" 

  رماگرم گ تر در چند ماه پیش. ه است هفت تپ وو محافل کارگری در رابطه با سرنوشت کارخانه هپک حث باین تازه ترین و 

ه از جانب  مطرح بوده است. این بار مسال   راکنده  پبطور محدود و    کارگریرل  نتتحت عنوان ک  ین بحث  نیز هم   اعتصابات  

با این پانزده      حرف حساب نوشته ان است که    زده میشود.  امناقتصاد و خانه کارگر د  سازی، وزارت    یسازمان خصوص

موضوع نوشته  فوف کارگران در خنثی کردن این توطئه  م صتامین انسجا    بکوبند. را به سنگ  سر کارگر    امید دارندکلمه  

 است. 

مرکز است. در مورد اهمیت این دو بنگاه  مت  و هفت تپهکو پبحث نوشته اساس روی هود مقدمتا الزم است اشاره ش

اعتصابات در هپکو  در نوشته نشان خواهیم داد که  نیست.  جای تردید    ناو بخصوص با دو اعتصاب بزرگ کارگر تولیدی  

با   گر صف اعتصاب کارگری و از طرف دی .افلگیر کرد غخود  ستیزه جوییرا کل بورژوازی ک طرف از یو هفت تپه 

بر  اداره تعاونی کارخانه  .ماند سیر خود اگنگ و اهداف توهمات م در دا دولتی  – زدن در چهارچوب خصوصی  در جا

کارگران میاندازد. تعرضی، به این  رضی است و توپ را به زمین عمتداول، یک نسخه ت وقت خریدنیاست های خالف س

ت  میان کارگران فعال باشند، آنرا دست کم نگیرند و سیاسر ا که رهبران کارگری باید فعاالنه و بروشنی علیه آن د نمع

 های مخالف آنرا فعاالنه بکار بیاندازند.  

محصور  دولتی  – خصوصی  در همان چهارچوب ن را ااست که کارگر رحی ارخانه طکاره تعاونی اد طرح، خیلی خالصه

بر یک    رار میدهد. این طرح منافع کاذب رو در روی یکدیگر قدر با شکاف نیروی اعتراضی کارگران را میکند و بعالوه 

استوار  بارزه جویی مف کارگران از ت آن به ناامیدی صفویانس موفق، شنخ نمای ضد کارگری استوار است توهم پوچ 

 اد طبقاتی کارگران را برای دوره طوالنی خالی میکند و مبارزات جاری را تضعیف میسازد.  اتحزیر پای  ،است 



با   اندیشی های مهمی را در عرصه های مختلف چلنج کند، و مبارزات جاری رامبارزه فعال علیه این طرح میتواند کج 

     تازان اراک و شوش دوخته شده است. به پیش به جلو براند. چشم طبقه کارگر دولتی  – خصوصی  حصارخالصی از 

 طرح سوال 

ق ساده تولید  ست. مطابق منطاوامانده صوالت مشابه ح، صاف و ساده یک بنگاه تولیدی است که در رقابت با م هپکو

قابل پیش   غیر دری است؟ آیا اتفاق ناآیا این . جای با صرفه تری صف بسته اند در و سفارشات  ی مشترسرمایه داری 

  کمر راست نکردند را بخاطر یک تند پیچ مشابه،    از زمانی بزرگ که  لیست کارخانه های    تواند  نکه    ست هکسی  بینی بود؟  

بحران و رقابت و  خود را فارغ از تهدید همین سرنوشت سپری کرده باشد؟  غل یاورد؟ آیا کارگری هست که یک روز شن

مه بهتر میدانند  و آنچه که ه را همه میدانند. ین بر رقابت است. ااتی حرکت سرمایه و تولید مبتنی ورشکستگی جزو ذ

  همان بنگاه  ، نه فقط روی سر کارگرانرژوازی همواره تالش میکند بحران را بر سر کارگر خراب کنداین است که بو 

عروسی و پایکوبی در خیمه و  های تولیدی هر مورد از بحران در واحد ! زده بلکه روی سر کل طبقه کارگر بحران

ن یک خروار تحلیل گر و مفسر و کاردان و راه نجات به روی جامعه  در یک چشم به هم زدخرگاه طبقه حاکم پا میگیرد. 

به خروار شوالیه نجات از  ان است! رکارگتوقعات تقصیر   :؛ که بند ناف همگی به یک ریسمان بند است استفراغ میشود

ر توقعات و  ت کشی دو با کمر بندهای ریاض تعدیل نیروی کار، اخراج تعدادی،با را که بحران میاورند هر سو سر بر

از رسانه ها و سیاستمداران تا انواع   گذاشته شود. یک مرتبهپشت سر   کارگرزندگی حرمت و  حقوق و ق کارگران حقو

یکی پس از دیگری تصویب میشود.  ، قوانین  دمتخصصین ظاهر میشوند که سنگ ظلم و بینوایی کارگر را به سینه میزنن

 این وضعیت ادامه پیدا میکند تا تب اعتراض و چاره جویی و واکنش تند کارگران فرو بنشیند.  

 

 نیستند   تارمخ  ارزه خود مب  شعارکارگران در انتخاب 

  س سر و ته یک کربا صرف "خصوصی و دولتی وشت کارخانه نیست.نسردخالت کارگران در عی تر از هیچ چیز طبی

است، برای  آنچه که برای مفسران و مدیران و سیاستمداران منحنی و ارقام  باشد. ی رزات، نمی تواند پاسخ مبا"هستند

زهای روز مبادا و بیماری و  کارگران عین زندگی است، نان بالفاصله سر سفره، دستمزد و امید و دلخوشی و پس اندا

پایان فعالیت  : ندد علم میک یک سوال ق ود. سرشان نمیشتکلیف انواع قسط و قوله است که صبر  است. بازنشستگی 

وال دو طبقه در مقابل هم صف کشیده  سدر مواجهه با این    بر گرده کارگر؟    ، و در هر دو حالت  کارخانه یا ادامه حیات آن

طرف دیگر طبقه   ز ا بنگاههای فکری و دستگاه سرکوب، و  ، طبقه سرمایه دار با همه زرادخانه دولتی، مجلسد، ان

بستگی مستقیم    را باز میکند  اهم جبهه  کدا  و  در کدام سواالت مشخص خود را تداعی میکندلی  اینکه کشمکش اصکارگر.  

بدلیل انسجام هر   تا عمدطبقاتی در ایران  . صف بندی دارد طرفین کشمکش  ، ظرفیت ها و قدرت بسیج  به قدرت مادی 

فاکتور    ان با اطمینان خاطروکه بت به آن حد از بلوغ رسیده است  حول حکومت جمهوری اسالمی  ژوا  طبقه بور چه بیشتر  

را   ت الاتوانسته کدام سو و گول خوردن را به کناری نهاد. مساله بسادگی بر سر اینستکه طبقه کارگر ن دفریب و گول ز

کجا و به چه ترتیبی توپ را بداخل زمین بورژوازی بیاندازد، یا از پذیرش کدام سواالت پرهیز    ند؟کبه بورژوازی تحمیل  

  ه کارگر را از توهم و تفرقه دور کرده و کال رزمندگی این صف را باالتر ببرد. بتواند صفوف طبقدر این رهگذر نماید که 

و   ،ملیان عسجام سازمانی و فکری محافل رهبرنا  به طریق اولی نه اختیاری و ذهنی بلکه مهراین سواالت "  "انتخاب 

 مل میکند. بدنه کارگری کارخانه را ح انسجام تشکیالتی قدرت مادی و 

   ی" دغدغه کیست؟ "خصوصی یا دولت 

، سوالی بود که  سوالسپری شده است.    خصوصی یا دولتی""زیر چتر  ها در هفت تپه و هپکو  ه اول کشمکش  شش ماه

باله  اعی تحمیلی منتج از آن کارگران را دن بازگشت به دولت، موضع دفو خواست  کارگران قرار دادمن بورژوازی در دا

ابدا دشوار نیست که تصور نمود کارگران    میساخت.    دولت   وقت خریدن نقشه مند  ایذایی و  ، عملیات  رو نمایشات مسخره

نداشتند. اما کارگران با توجه به قدرت بسیج خود تکیه بر فساد و ناتوانی صاحب و  ولتی کارخانه به اداره ددل خوشی 

شت رسوایی فساد یکی پس  طدند. تشخیص دا  جوم بورژوازیهدر مقابل  مدیران خصوصی را سنگر دفاعی قابل اتکا 

ود،  مبانی طبقاتی ممکن بکارگری با مبانی ساده تر از  افتاد و بسیج ولتی می و دوایر د منصب   اناز بام صاحب گری  از دی

ابل انگ  در مق نآ و چتر ملی و ضد رژیمی  سرکوب نشان میداد واحدهای  در مقابلاد پوشش بهتری قسهای ضد اکسیون

 مینمود.   مینان ترقابل اط های امنیتی 



کاف در دولت و مجلس  شا پیش رفت که  تا آنج  ت تپه هپکو و محبوبیت گسترده و محبوبیت اعتراضات کارگری هفبسیج  

عام  خواست  تحمیل اینجا زور کارگران به  حنه شدند. صئیه به نفع کارگران وارد رئیس قوه قضامنجر گردید. متعاقبا را 

در   شخص و محدودترای مشاید میتوانستند روی خواسته عین حال کارگران در  ماا ." نرسیددولتی کردن" و گسترده 

ن  اشت که ایاز طرف دیگر شاید میشد انتظار دانند. بند وقت خریدن و نمایشات در عمل موهوم دوایر دولتی باقی نم

را برای مصاف های بعدی    در اختیار کارگران قرار داده باشد تا از نظر سازمانی و تشکیالتی خود   ی  مفرصت امکان مغتن 

 . دنآماده کن 

 کارخانه"!  تعاونی کارگریکنترل در قالب " بورژوازیادامه تعرض  

و در   در سر گردنه اراک و شوش یک ذره شرافت و وجدان کافی است تا از صحنه در جریان خونتان به جوش بیاید. 

یک   ،وریک تعزیه خوانی چندش آ  دل در و شده به گرو گرفته   کارگر نان قوه قضائیه و گردان سرکوب، زیر سایه 

جدیدترین تحفه   " شورایی کارگرانفروش سهام کارخانجات و اداره "میدان دار است. کار حرفه ای و تبهمشت خفاش 

 این بازار برای کندن پوست کارگر است.  

خصوصی  ن قانوبندهای تا  مت شاه وحک سود ویژه از سرمایه دولت یک نسخه نخ نمای  " کارگران صاحب کارخانه"

وده است. دلیل آن روشن تر از خورشید، نیازی به اثبات  هیچ وقت در بسیج کارگران موفق نب سازی جمهوری اسالمی  

کارخانه یعنی حق تشکل و حق  ندارد. دولتی که کارگر را آدم حساب نمیکند، دولتی که تنها ابزار دخالت کارگر در 

و در بازار   خانه کارگر و وزارت صنایع   کارگران قرار بگیرد.اعتماد  نمیتواند مورد، شناسدرسمیت نمی ه  اعتصاب را ب

طبق   ،واقعیت این است  به کوچه علی چپ میزنند.ن کجی کارگران سابقه دهر مقابل دشان، بیهوده خود را گرمی تازه 

   به این طرح بدهند.ید و دستپاچه کرده است که تن اندازه کافی ناام ه گی کارگران را بمحاسبات حضرات چند ماه فرسود

   کارخانه را اداره میکنند    خصوصی  دزد و فاسد  ر از مدیران: کارگران بهتمیگویند

، و نه فقط این، جای قضات محاکمه کارگران، جای فرماندهان گردان سرکوب، جای  دجای مدیران دزواضح است  پر

می کار  و مقررات جهن  زیر خط فقر  ستمزددست اندرکاران د  وو جای اعضا دولت    گران و فریب کاران ضد کاررقانون گذا 

کردن  پیدا بازگشت به دولت و یا مشکل حتی با  .مشکل اصلی هپکو ابدا خصوصی و دولتی نیست همگی زندان است. 

نیروی کار را تعدیل  قوت خود باقی است. برای شروع بکار خط تولید در هپکو و هفت تپه باید ه یک مدیر غیر دزد ب 

ارند،  په بسبیش از هر کس کارگران باید سابقه هپکو را به گذشتو دستمزدها را کاهش داد...  ، کارگران را اخراج کرد

خشت های عمارت   سابقه نه تر سودآور شود. ابت بسیار بیرحما پکو در قاموس و در قالب های جدید، و در مقابل رقه

نان روی هم چیده شود.    شویتشتشتت و  و در رقابت و  ران  گ میتواند روی گرده کار  طه فقار  رو ب کو و هفت تپه  پهیک  

  گری موجود؛ چه بهتر که این ماموریت ولت و سرمایه در مواجهه با مقاومت و روحیه همبستگی درخشان کارداز نظر 

   ه خود کارگران سپرده شود. ب

 

 تولید را بدست میگیرند!   میگویند: کارگران

و موتور    هسته اصلی  نیروی کار کارگر  صل از استثمار  ا و سود حمزدی    کاربته  صد ال این یک دروغ ساده لوحانه است.  

سر پا نگه داشتن  سود و کسب  تولید تا فروش و تامین مواد خام تا از اما را شکل میدهد. مایه داری رام سمحرک نظ

ای از   ه جزایر جداگانکرد کار به داری سرمایه تولید تقلیل سته را تشکیل میدهد. واحد و بهم پیو یت کلیک ید یکل تول س

گویا  ت میدهد. سست که بورژوازی از خود بداین تصویری ا. میاید تصویر زیادی کودکانه از آب در یک کارخانجات 

نقش  بخاطر  او حاصل از تولید سهم عادالنه  سودمیچرخد،  هسرمایه دار فردی است که با تدبیر و کاردانی او کارخان 

  و کارفرما را  همکاری و تفاهم کارگر که زیر  چهار دیواری است یک کارخانه و تولید  او در این پروسه است. گویا   ممه

مانع زیاده  جی پیدا میشود که  اننقش یک مبصر و می. در ادامه همین تصویر است که سر و کله دولت در کن میسازدمم

 ! میشود طرفین یکی از خواهی 

، چرخاندن تولید به امید برگرداندن  توسط کارگرانانه کارخن اتاق فرمافتن سر هم کردن یک سرمایه اولیه و بدست گر

خچه  یظام سرمایه داری و در سطح بین المللی دارد. در بخش بزرگی از این تار به قدمت ن  سابقه ای خود کارگران  سود به  

هره  های کم ب  مشوق است خود بانکها هستند که با کمال میل تامین سرمایه اولیه را با واماین خود بورژوازی است که 

تعاونی های تولیدی جز  حکایت این کالن از نتیجه این توهم را به جیب میزنند.  میاندازند و سود   نوسوسه در دل کارگرا



طبقه واحد و متحد سرمایه و اهرم  در مقابل نها آشکست اجتناب ناپذیر و اما تراژیک روایت تالش سخت کارگران و 

   سرمایه است. عمناف  گان دی های قسم خورولتی و همکارهای مالی، بانکی، قانون، د

تحوالت      ت همه یمسئول ونی کارگری قطعا دولت  ا ولین شرکت تعیک چیز را نباید از قلم انداخت، از همان نخستین گامهای ا 

مان  مشوقین امروز دولتی ه متوجه خود کارگران خواهد کرد.مربوط به تولید و همه خواستها و انتظارات کارگران را 

ی حاصلی کل مبارزات و آرمانهای  بداستان ناتوانی طبقه کارگر و    منفی و از هر ناکامی هستند که از هر ترازنامه      ناشاخف  

   کارگری را خواهند ساخت.  

 گران بهبود خواهد یافت. رمیگویند: وضع کا

و در تمامی عرصه ها توسط روابط کار در جزییات هم ایران تمام جوامع، در جامعه سرمایه داری و در در بر عکس. 

واسته های کارگری در گرو کشمکش  خدولت و قانون کار رقم میخورد. هر درجه از رفاهیات، هر درجه از برخورداری از  

مبارزاتی و سازمان یافته کارگران علیه کارفرما و دولت میباشد. بیمه های درمانی، بازنشستگی، ساعات و رفاهیات و  

خواستها و مطالبات  اداره تعاونی کارخانه  رجه آگاهی و ستیزه جویی کارگران رقم میخورد. در امنیت کار مستقیما با د

 انده میشود.  ر نطفه پس ردو    نی خود قرار میگیرد چار در مقابل اداره تعاو ناه  ب  ار  کبود شرایط  هاز ب کارگری و هر درجه  

،  مداران قرار میگیرنداسهدر بیرون از جمع    دلیل(  به هر    )بنا به میل خود، با فروش سهام خود   همیشه بخشی از کارگران

دت تولید از یک طرف و  کارگران بر سر ش ازه دو دست > همین موجب شکاف میان کارگران میگردد. و زمانیکه این

و اقدامات    رناکی رسیده است یات از طرف دیگر رو در روی هم قرار بگیرند؛ دیگر شکافها دیگر به حد خطهمطالبه رفا

 ان کارگری را میطلبد.  برهجدی ر

 

 ، کارگران برای خود کار میکنند انگیزه کار باال میرودمیگویند 

زی و دولت همواره بر روی پنهان ساختن رابطه  همه تالش بورژوادرست از آب در بیاید.  تواند  میمتاسفانه  برداشت  این  

تالشی بوده    سالیان دراز مالکیت دولتی ی  ط  و این وضعیت میتواند خاک بر چشم کارگران بپاشد. .  کار مزدی متمرکز است 

برابری  کومت قانون،  تصویر فرا طبقاتی از دولت، خزانه مشترک، ح  .نهان داردپثمار را  ستو ا  بهره کشیرابطه  است که  

تولید   کارگر در پنهان ساختن جنبه طبقاتی تولید موثر بوده اند. همیشه شهروندان در مقابل قانون و برداشتهای مشابه 

اینکه با   مضافا فداکاری نشان دهد. بیشتر کار کند و کمتر توقع داشته باشد.  رخانه را از آن خود تصور کند. از خود کا و 

به این ترتیب  پروسه تولید احساس تملک نزدیک تری احساس خواهد کرد. و کارگر نسبت به وسایل  ، هاعاونی تبحث 

جگر   کار کند و دندان به رید سهام خ ین قرض و قوله هزینه تام  ایم برهکارگر سهامدار باید هم برای پروسه تولید و 

   بگذارد. 

عرضه در بازار موقعیت  کاالیی و تولید برای  تولید با  از هم میپاشد.بسیار سریع در مواجهه با واقعیت  ت توه مااما این 

خوردار میشود. بخش  برکارش از قیمت محصوالت بفروش رسیده است و هر کارگر تنها به میزان بر جا پا کارمزدی 

باید توجه داشت که بخش اصلی ماشین آالت کارخانه  مهم از فروش محصوالت باید صرف بازتولید پروسه تولید شود. 

کنیک و آموزش پرسنلی در مقابل رقبا چشم انداز تداوم کار تا چه برسد به  تخط تولید و است و   های موجود قدیمی

   سود دهی را تاریک میسازد. 

 هد شدروی پای خود می ایستند و تولید ملی تقویت خواکارگران  میگویند

لیست محصوالتی  ر کنترل مرزها و نظارت بزاویه منافع طبقه کارگر در این ادعا میتوان سراغ گرفت. کمتر حقیقتی از 

از یک طرف  ت.  مستقیما تابع منافع و سود آن برای طبقه حاکمه و بورژوازی اس  اشته باشند دکه اجازه ورود و یا خروج  

    کاهش داده است و از طرف دیگر بشدت ارهای مرزی را کارآیی دیودر عرضه و قیمت کاالها بت تولید کاالیی و رقا 

توجه نشان میدهد که  کمی محصوالت مختلف میگردد. و نقش دولت صرف کنترل ورود و خروج  بخش مهمی از بودجه 

طبقه  توده وسیع کارگر و زحمتکش بلکه بر اساس سودی که حاصل  نیازمندیها و رفع نیازنه بر اساس اقدامات دولت 

گذاری تا تسهیالت ارزی هیچ کدام ربط   با سوبسیدهای دولتی در واردات مواد خام تا قیمت م میخورد. آنچه رقحاکمه 

ا منافع طبقاتی  محصوالت نیز ابد  واردات      لیست کارخانه های داخل ندارد.  در عین حال  مستقیمی با کیفیت و ارزش تولید  

 نمیسازد.  کارگران را منعکس 



ولید  ت است که اتوموبیل های ربه نشان دادهتج ر فابریکهای داخل را در نظر بگیرید. عنوان مثال تولید اتوموبیل ده ب

انس فروش دارند. دروغ کثیف دولت و طبقه حاکمه مبنی بر دفاع از  داخل تنها با ممنوعیت ورود اتوموبیل های رقیب ش

وعه بزرگی از ملزومات تکنیکی محصوالت مادر  ماز مجیرانی مشمئز کننده است. اینها با درز گرفتن  ار ا کاشتغال نیروی  

ایرانی   رمنت اشتغال بر سر کارگ و با کنترل مرزها و قیمت گذاری بدون رقابت گردن کثیف خود را کلفت میکنند و 

از   ، نوبت به خودشان که میرسد، رو سازیهاودخان رناشی از استثمار کارگکران در حالیکه از حاصل سود بیمیگذارند 

محصوالت  کیفیت قص و ضرات در حواله دادن نبی شرمی حساخت خارج کوتاهی بخرج نمیدهند. اما اتوموبیل های تم 

 دیگر خنده آور است.   ایرانی به کار کارگران 

پروسه و کیفیت    دات کمبودها و ایراقبال  لیتی در وکارگران هیچ مسئاست که اشاره نمود  حاشیه کامال موجه اینجا 

تنها مصلحت و سود سرمایه داران    پروسه تولید   و فعل و انفعاالت اینکه چه باید تولید شود،  دارند.محصوالت بعهده ن

از نظر فیزیکی قدرت و انرژی  شرایط دشوار کار  و  عیین کننده است. کارفرما و دولت با فشار کشنده دستمزدهای نازلت

 آن باید باشد.   ه تحلیل میبرد و بورژوازی خود مسئول عواقب رگر در محیطهای کار را بکا

: چرا باید کارگر ایرانی  طبقه بورژوا زیر خاک مدفون میماندکه در میان جنون تبلیغات  اینجا میرسیم به سواالت اصلی 

کنار مرزها در دسترس  حصوالت مشابه با شرایط بهتر در مماشین های سنگین بپردازد در حالیکه   به تولید برای مثال 

اند؟ تا  محروم بمبقه کارگر از بهره بکارگیری تکنیک بهتر و قیمت ارزانتر اینگونه محصوالت خود ط؟ تا کی باید است 

"مدافع تولید داخلی"   قه حاکم، هزینه تولید یاوه و دروغ و زباله های بکی باید طبقه کارگر هزینه گزاف قاچاق چیان ط

 پس بدهد؟  را 

  ما کنترل تولید را در اختیار بگیرند، ا با طرح تعاونی ران گکار ک سوال قرار میگیریم. قرار بود کهی در مقابل و هنوز 

در مقابل استانداری و  ، مراحل تولیدبا فرض موفقیت در تمام  ، ونی فرضی هپکوعا کارگران شرکت ت گونه است که چ

   ! دولت به زانو درمیایند که با اعمال گمرک و محدودیت های گوناگون مشتریان را وادار به خرید محصوالت آنها نماید

 از توهم تا واقعیت روزمره و تعاونی ها ل کارگری  کنتر 

: چه چیزی باید تولید شود دوم  در دو سوال است توصیف آن سرمایه داری در خالصه ترین  کنترل کارگری بر تولید

ز  شهروندان بدور ا  یللی برای زندگی تمام ن و استانداردهای بین الماینکه چگونه منطبق با باالترین شایسته تری

سازمان دادن تولید بر پایه های اساسا متفاوت است.  کثیف دولت و طبقه سرمایه دار تولید شود. بحث بر سر  سودجویی  

موجود از معادن تا   شکل بگیرد و ماتریال مادی ماتریال انسانی موجود طبقه کارگربا باید سازمان تولید سوسیالیستی 

هم کنترل کارگری و هم  به این منظور گری خواهد بود. تولید تراز نوین کارجات موجود از ملزومات اساسی کارخان

دازه زمین تا آسمان با طرح "خرید  به ان  یالیست هم هست، اما ستعاونی های کارگری در دستور کار فوری کارگران سو

 کنترل تعاونی" کارخانه متفاوت است.   م و سها

 اول کنترل کارگری

انقالب و اعمال حکومت کارگری است. اعمال حکومت کارگری و   ، ان بر تولیدرگکنترل کارمهمترین و واقع بینانه ترین 

نیست، یک هدف غایی است، این یک مدینه فاضله و یا یک امر جاری و روزمره انقالب کارگری به معنای دقیق کلمه 

  ت خصلگی مبارزات عمومی تر  است که در کشمکش های یک فابریک تا بهم پیوست  این یک قطب نما در مصافهای جاری

خواستها و تحمیل شرایط بهتر کار باید   مهر خود را میکوبد. در این قالب، مبارزات جاری و اعتصابات بر سر ما است.ن

واست بازرسی  تحمیل خمع عمومی منظم، تشکیل مجا قه های تفکیک ناپذیر از کنترل کارگری بر تولید تعریف شود.حل

ستونهای اصلی  و اعمال نظارت بر امنیت کار و غیره از  بدون اجازه مجمع عمومیاخراج  رج، ممنوعیت اخ ماز دفاتر 

خصلت عمومی تر  کنترل کارگران بر نفس تولید است. بخش مهمی از خواستها و مولفه های کنترل کارگری از 

حلی را به توسل به افق  برخوردارند، ساعات کار؛ بیمه بیکاری و دستمزدها هر کدام به سهم خود مبارزات و رهبران م

ان بر شرایط امروز کار و امر حکومت کارگری را  رکارگ ها و روشهای کار سراسری تر کرده و به همان اندازه کنترل

   د.میدهگره زده و در دسترس قرار  با واقعیت 

 ونی ها ا تع دوم

از زخمهای عمیق پیکره مبارزات  تعاونی ها قربانیان میدانداری عمیقا ضد کارگری شوراهای اسالمی و خانه کارگر و 

ی هار و چهار  زبورژوا سرکوب ز آستان حکومت ، گدایی اکارگران مظلوم"کارگری ایران است. چهار دهه منجالب "

این در حالی است که طبقه  دهه دزدی آشکار از صندوقهای مختلف کارگری پرونده تعاونی ها در ایران را بسته است. 



همت مشترک صفوف خود ) و نه  دستیابی به هر ذره از بهبود حاصل از و بحران جاری برای تباهی نفسای وا کارگر در 

فشار سرکوب و فضای امنیتی  تعاونی ها در خنثی کردن و دور زدن  به صدقه و ...( سخت نیازمند است و از طرف دیگر  

جامعه  تعاونی ها در ایجاد نمونه و جلوه های ورده است. آ ن فراهم اهمواره بستر مناسبی برای وحدت و آگاهی کارگر

کارگران برخوردار    تی ای در کل مبارزه طبقاهمیت ویژه  ا وندان از  ر هشگاهانه و داوطلبانه  آری  اهمکسوسیالیستی بر پایه  

  است.

کارگری از محالت تا کارخانه ها است. در این مورد  مصرف ونی های  اتعزمینه باید مورد توجه قرار بگیرد  آنچه در این 

تامین  جهت  ت  به دولاعمال فشار  کل کارگران برای  متش  د ابزار ننوشته شده است، خیلی خالصه تعاونی ها میتوان جداگانه  

سئولیت تهیه نیازمندیها را به کارفرما و  می ها  ه شود. این مهم است که تعاوننیازهای خانواده کارگری بکارگرفت و تهیه  

 عهده دار گردند.   رادولت واگذار کرده و خود راسا مسئولیت توزیع  

 

 ب اصل مطلبازگشت به 

، سواالت  اع و خیال پردازی نیست، همگی این وضعیت، زمینه هاناشی از انتز  تاکنونی این نوشته  های  سواالت و پاسخ  

  قه کارگران را میگیرد و آنها ره در حال جریان است، یمی اقتصادی و سیاسی روز و پاسخ ها صدها بار در متن رویدادها

خمیازه  اراک ک میشوند. اعتصاب هفت تپه و مال در یک پاسخ معین شریآگاهانه یا ناآگاهانه، ارادی و یا غیر ارادی ع

طرح خرید تعاونی کارخانجات    رد.ک  فتاده را پارهتراضات نیمه جان دستمزدهای عقب او دولت در مواجهه با اعانه کارگر  خ

خاک   ب سنه منای دی بود و در انتظار موقعیت مناسب و اجرای رهنمودی در کارخانه های با زمیک طرح بیشتر اقتصا

.  گرفته است   ت که این طرح خصلت سیاسی زیادیطبقه   کارگر در این اسبه  مت بزرگ هفت تپه و اراکدمیخورد. خ

 مین طبقه کارگر دید.  زشی در قرار دادن توپ در  الو تار تعرض طبقه سرمایه د  کرا باید ین های کارگری واع طرح ت

با ذخیره مبارزاتی این دو مرکز کارگری طبقه کارگر    چه روبرو شود.  رید با دست رد یکپا با کارخانه   تعاونی  طرح کنترل  

جنبش مطالباتی حول خواستهای هر چه  توهمات حاشیه این طرح را خنثی کند و با دامن زدن به ع تر میتواند سری

   .سراسری تر زمینه های یک جنبش طبقاتی تعرضی را فراهم آورد

زمان گام های بزرگ و گستاخی    . بگذارد  را پشت سر  دولتی    - گر دفاعی خصوصی  نس  ناچار است   ر یا زود طبقه کارگر  دی

قبل از هر   ،است. طبقه کارگر ی شایستهبرای دستمزدهاکارگری  یاغیان " بیقراریبیمه بیکاری و "سی ساعت کار، 

بنیادهای حاکمیت بورژوازی  جنبش مطالباتی او    ندارد که  انکار    این طبقه نیازی بهکه  ،  کندباید باور    ، کس، خود این طبقه

این   عهده ندارد. ه سرمایه را بلحت جویی کارکرد "بهتر" و مص کز  ب  . طبقه کارگر هرگز وظیفه را هدف قرار میدهد

زیادی مسخره است.  در ایران اسالمی سرمایه  توحش ن در چاه ساخته و پرداخته خانه کارگر طناب برای فرورفت

گام های  ند طبقه شصت میلیونی کارگر ایران با انم خالقه و توندگی در ایران، با تمام هیبت شکوهمند آن با نیروی ساز

   چه چیزی تولید کنیم؟" و "چگونه تولید کنیم؟" راه به جلو باز خواهد کرد.  استوار در پاسخ به دو سوال "

 


