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 مقدمه

 ریتپه را از ساکشور مخابره نشود. آنچه اما هفت ۀاز چهارگوش یکه خبر اعتراض و اعتصاب کارگر ستین یروز
 .نشدندواحدها  ریدر سا واست که در هفت تپه فتح شدند  ییسنگرها کند،یکرده و م زیها متماکارخانه

 یآن دو سال کالس درس ۀ. همانقدر که مبارزمودیپ یادیتا به امروز راه ز  97-96درخشان سال  ۀاز نقط تپهتهف
و  هاکیشناخت انواع تکن یبرا ینسبت کالس درس نیهم به هم ریبود، دوساِل اخ رانیکارگر ا ۀکل طبق یبرا

 ترکنندهنییو تع ترمعنا مهم کیبه  ریاخ ۀدور یهامهار آن جنبش بود. درس یج.ا برا یدارهیسرما یهاروش
 .است

با چماق  ایخواه با عبا و عمامه، خواه کت و شلوار و - ستدیایکارگر م یخودش جلو ۀبا چهر دارهیسرما کهیزمان
 دیجبهه هست نیبا ا ای. دارهیسرما گرید یو سو ستادهیکارگر ا کسویجنگ روشن است.  دانیم -گاردِ ضدشورش

 .وجود ندارد یط وسطآن جبهه. خ ای

 ینماقطب»مسلح به  دیصدا با نیا صِ یتشخ یبرا گرید ،بیاید رونیکارگر بیک  یاز گلو دارهیسرما یصدا یوقت اما
 «قهیاختالف سل»مختلف کارگران را  یهاجناح انیتصادم م گریباشد، د« نماقطب»آن  ی. وقتباشید «یطبقات

 یآشت یتالش برا یو به جا مینیبیم یطبقات ۀمبارز یعیاز روند طب یبلکه آن را بخش ؛مینیبینم« ضد وحدت» ای
 .میدهیم حیانکارش، خطوط اختالف را در نسبت با منافع کارگران توض ایو سازش 

 -2 یتشکل مستقل کارگر -1در سه نبردِ هنوز هم تپه هفت شکریکارگران ن جنگبا این مقدمه باید گفت که 
سه محور است که اختالف  نینسبت به ا یریگموضع و شودیم فیتکل نییعت ت،یمالک -3 یکنترل کارگر

 .کندیتپه را روشن مدرون هفت یکارگر یبندجناح

از کارگران به شکل  یاعده یاست که از سو ییشنهادهایاز پ یکی «یسازیتعاون» ت،یمالک یعنیمحور سوم  در
و جوانب مختلف آن  طرح نیا یجزوه را به بررس نیاز ا یخاطر بخش مهم نی. به همشودیدنبال م تریجد

 .میاداده اختصاص
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 مروری بر آنچه گذشت...

ترین تحصِن یک دهۀ اخیر خود را تپه طوالنی، کارگران هفت98که چطور مهرماه  1ماه پیش توضیح دادیم هفت
 اشسطح تعرض در جدیدالنفوذحِ جنایک تحت تاثیر بود، اما  طوالنی خود تیگرچه در کمرقم زدند؛ تحصنی که 

ون دستاورد عینی خاصی بد شجز آزادی اسماعیل بخشی، در سایر مطالبات. اعتصابی که بهبودنشستهعقب 
حداقل در آن مقطع یک دستاورد ذهنی  . البتهها هم نشدو موفق به بازگشت به کار اخراجی پایان یافت

بودِن گی کارگران از آن تحصِن یک ماهۀ آرام و افشای توخالیمدت دیگر داشت و آن هم این بود که خستکوتاه
های ها خیابانتوجه به این وعدههای جناح رئیسی باعث شد که در کمتر از دو هفته این بار کارگران بیوعده

 شوش را برای اعتراض برگزینند.

 98 تا آبان 97 تپه: از آبانهفت

 تظاهرات خیابانی در شوش را راه فشار بهتری برای دستیابی به علیرغم آنکه آباِن پارسال کارگران غریزتا  
به قوت خود باقی بود. کارگران رادیکالی بودند که یا اخراج « بحران رهبری اعتصاب»بودند، اما شان یافتهمطالبات

به کل تپه را هفت ،97که در آبان آن رهبری اعتصاب . قرار داشتندشده بودند یا زیر ساطور دستگاه قضایی 
 98آبان تپه از مبارزۀ بزرگتر طبقۀ کارگر در داشتِن هفتکشور متصل کرد، این بار فقدانش باعث ایزوله نگه

 شده بود.

ها ریخته بود و طبقۀ کارگر به شکل سراسری به خیابانخودِ بار در آن بود که این 97با آبان  98تفاوت آبان 
تپه هفت« صنفی»منحصرا   اینترنت قطع بود و اعتراضِ  شد،ها و سرهایشان کاشته میگلوله در سینه

بزرگتر از خودش وصل شود؛ صدها جنازۀ کارگر و کودک روی  توانست بدون همبستگی عملی، به این آبانِ نمی
شدند. کمی آنسوتر از صدا بودند که باید سرشماری میشمار زخمی و هزاران زندانی بیدست مانده بود، بی
تانک و دوشکا آورده بودند و دریای خون بود که بر زمین ریخته شد.  ماهشهر معترضان شوش، برای سرکوب

تپه نه فقط بدون دستاورد خاموش شد، بلکه کارگران هفت 98بنابراین بدون این حلقۀ اتصال، اعتصاب آبان 
 ها هم پیدا نکرد.راهی به رسانه

توجه کل کشور قرار گرفت به این خاطر بود که صدای  تپه در مرکزهفت ،97اگر یک سال پیش از آن، یعنی آبان 
اما  98و به تبعش از سرتاسر کشور به سویش همبستگی سرازیر شده بود. آبان  یک جنبش بزرگتر از خود شده

خود را به این جنبش ماندن  تپه بود که باید برای زندهها آمده بود و این هفتخود این جنبِش سراسری به خیابان
 د.کر وصل می

 

 

                                                           
1 https://ksazmandeh.com/?p=4281 
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 کارند؟تپه چه میسربازان پیادۀ رئیسی در زمین هفت

 مروری بر تاریخ تولد پوپولیسم جدید در جمهوری اسالمی

داند که جناحی از حاکمیت با گرفتن خوبی میه هر کسی که مبارزات طبقۀ کارگر ایران را زیر نظر داشته باشد، ب
 از درون و یارگیری اشاندازی بیرونی خود و بازتعریِف پایگاه اجتماعیحال پوست ، در96نبض اوضاع از سال 

گردد. در دهۀ هشتاد برمی ج.اداری سرمایه است. سابقۀ این تحرکات به تشدید رقابت دو جناح جنبش کارگری
نارضایتی  از سواری انتخاباتیمشغول موج طلبان با آن سوابق سنگیِن سرکوب و جنایتاصالح شرایطی که در

 هاآن جناحِ مقابل گذاشته بودند،« طبقۀ متوسط»نسبت به خفقان سیاسی بودند و بخت خود را بر  عمومی
عالوه بر وابستگاِن ایدئولوژیِک در این رقابت شانسی برای مانور سیاسی و اجتماعی ندارد مگر آنکه  متوجه شد که

 نشینان. کارگران و حاشیهاز میان ست و پا کند: دهم جدید برای خود یک پایگاه اجتماعی اش همیشگی

فردش مولودِ چنین نیازی بود. بدین ترتیب همان اتاق فکری که پانزده ربهصو پوپولیسِم منح« نژاداحمدی»پدیدۀ 
مبارزه »هم شعار  96در سال  ،نژاد نوشترا برای احمدی« های مردمآوردن پول نفت سر سفره»سال پیش شعار 

اگر گذاشت؛ با این تفاوت که « قالیباف»و « رئیسی»را بر سردرِ کمپیِن انتخاباتی « هادرصدی 4»و  «با بیکاری
اما  ،داشتاش متناسب با شعارهای عوامفریبانه ایهچهر  ِت مندرسشک   با آنشده نژادِ کمترشناختهاحمدی

اش قرار داشتند ای اقتصادیههای باالی حکومتی و رأس دستگاهرئیسی و قالیباف که کل عمرشان در مقام
اش بر مافیای آستان قدس رضوی شناخته قبلی بازی کنند. یکی با سلطهنفر توانستند این نقش را به خوبیِ نمی
از این دو، مأموریت « عدالتخواهانه»در شهرداری. بنابراین ترسیِم یک چهرۀ  هایششد و دیگری با اختالسمی
منابع و تریبون و نیرو را به  به همین خاطر طلبید؛تری میاساسی هایکمپینو تبلیغات  هغایت دشواری بود کبه

سرازیر کردند تا «( بسیج»کارگریِ -های دانشجوییمراتِب این جناح )یعنی شاخهترین حلقۀ سلسلهسمت پایین
 شوند. «مأموریت ناممکن»مجری این ها آن

بسیج ) ن پیادۀ چنین کمپینی باشند. منتها این دومیقرار بود سربازا« بسیج کارگری»و « بسیج دانشجویی»
توانست به ضد های کار است که در عمل میفروشی در محلچنان پوسیده و بدنام و شهره به آدم (کارگری

افتاد، تا سر حدِ آنکه « بسیج دانشجویی»اهداف میدانی این جناح بدل شود. بنابراین وزنۀ اصلی بر دوِش 
را دور بزنند و یک « بسیج کارگری»تقریبا  همیشه مجبور بودند  هالت موثر در کارخانهها هم برای دخاهمین

 تداعی نشوند! آن اولیضرب سراغ رهبران مستقل کارگری بروند تا با بدنامیِ 

های نمایش»آن  مسجل شده که  حاکمهای مکرر خیابانی به اوج رسیده، برای دو جناحِ که شورش 96از سال 
 داریِ کلیِت سرمایهنجاِت به تواند میفراتر از جنِگ قدرِت جناحی « فعالیت این بسیجیان» و «فسادستیزی

هم بر  98های مکرر کارگری و آبان خونیِن و سرکوب 96آبرویی کشتار ؛ خاصه آن که ننگ بیبیایدج.ا  زدۀبحران
 دستانشان مانده است.
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هایی که داده شد؛ هرچه باشد جوانک روهایناین  خود نیست که مصونیت و امکانات بیشتری به دستِ پس بی
تازه  در دنیای سیاست اند وست و مقام خاصی نگرفتهمراتِب عریض و طویل جمهوری اسالمی پ  هنوز در سلسله

  بگیرند. «استقالل سیاسی» مقابل مردم ژست توانندمیو باورپذیرتر شان سبز شده، بهتر پشت لب

مصونیِت امنیتی برای  افراد، این 2خوردشالق می ،به خاطر سه خط انتقاد در تلگرام ادهس درحالیکه یک کارگر
  اند؛ تا مگر بهتر بتوانندداشته -از فیروزآبادی و شمخانی تا صادق الریجانی-را گرفتِن یقۀ هر مهرۀ باالدستیِ نظام 

ست و نه ماهیِت ش ا منفردمقامِ  انبهمیا  فالن محصول فسادِ فریب دهند که پوسیدگی جمهوری اسالمی، 
 .اشطبقاتی و سیاسی

خونین  هایسرکوب ازبعد ، درست شودآن بوده که هرجا تضاد طبقاتی حاد می این سربازان پیادهمأموریت 
صدای  اتپیدا شود  دستکو  دفتربا دوربین و  شانهی جمهوری اسالمی، سر و کلیعوامل نظامی و قضا

ی را تقبیح کنند و ی! با نمایشی مزورانه برخورد عوامل نظامی و قضاها دلجویی کنندو از آن شوند« دیدگانستم»
بار این شوهای قباحت .ها استثنا بوده و نه قاعدۀ سرپا نگه داشتن جمهوری اسالمیکه این سرکوب وانمود کنند

همین در مناطق حساس بدل شده. در « کنترل بحران» برای ههای روانی سیاسی به تاکتیک اصلی نانوشتو بازی
، 4و غیزانیۀ اهواز 3به شهرک فدک کرمانشاه «جنِگ نرم»این سربازان و مستمر یک ماهۀ اخیر گسیل سریع 

، فراتر از دارنداجتماعی جمهوری اسالمی -سیاسیهای نشان داد که کارکردی که این نیروها برای مدیریت بحران
 .بودبرایشان تعریف شدهکه در آغاز  استآن چیزی 

ها این نوع کمپین ،داری جمهوری اسالمی ساختاری استبا تمام این اوصاف، از آنجایی که بحران سرمایه
ایجاد کنند، اما به لحاظ ذهنی و  و اقتصادی جتماعیاوضعیت مادی و عینی تغییری در توانند به لحاظ نمی

« خرید زمان»و مهمترین سالحشان در این زمینه هم  ثر عمل کنندؤتوانند مسیاسی و کنترل نرم اعتراضات می
 است.

 تپه:هفت های کارگریبندیصف بازی جناحِ رئیسی در

 ومینیآلمبعد از تجاربش در آزمایشگاه  «بسیجیان عدالتخواه» پوپولیسِت جناحِ ، 97در جریان اعتصاب آبان 
را « کنترل نرم»تپه گسیل کرد تا مأموریت ت، سربازان پیادۀ خود را به هفزیتبر  یسازنیو هپکو و ماش یالمهد

مقدمه بود که آن اوایل مدام به قدری با دستپاچگی و ناگهانی و بیدر آن مقطع پیاده کنند. منتها این حضور 
؛ 5بردندتپه پشت بلندگوهایشان می؛ یک روز افراد نامربوطی را به نام نمایندگان کارگران هفتآوردگاف به بار می

                                                           
اش در تلگرام و شکایت امام جمعه، در چرام یک کارگر نانوایی )به نام روح هللا برزین(، به خاطر اظهار نظر انتقادی 99در خرداد  2

 ضربه شالق خورد. 55استان کهکلویه و بویراحمد 
 61 یزنهای غیررسمی در شهرک فدک اعزام شدند. رداری کرمانشاه برای تخریب خانه، مأموران شه1399 بهشتیارد 3۰  در تاریخ3

 اش از تخریب از سوی مأموران شهرداری به قتل رسید.به نام آسیه پناهی در حین مقاومت برای نجات خانه ساله
جاده آبی، جادۀ ترانزیتی از در اعتراض به بیاهو هیزانیغخیز ساکنان منطقۀ نفتخرمشهر،  ی، در سال روز آزاد99 خرداد3   در تاریخ  4

ای به معترضان پاسخ گرفت و حداقل یک کودک در میان های ساچمهند که این اعتراض با شلیک گلولهرا بست هیدیام اهواز به رامهرمز و
 مجروحان بود.

5 https://ksazmandeh.com/?p=2257 
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تفاوت بدون اطالع از گرفتند؛ و روز دیگرش دن وسط اعتصاب، مورد طعن و استهزا قرار میروز دیگر با نمازخوان
 .دادندشعارهای التقاطی می« مجمع نمایندگان»و « سندیکا»

بطوریکه نه فقط این جناح موفق به  .استکافی برای نشست و برخاست با کارگران بوده یزمان ،منتها دو سال
 آن را« جادوی رسانه» با وشد  «سنگر»تسخیر موفق به ، بلکه در مقطعی هشد کارگراناز میان  ییافتِن متحدان

اخراج بودند یا زیر تهدید ادارۀ اطالعات  ی یاکارگرانهمزمان  کهیآن هم درحال. جا زدتپه تنها صدای کارگران هفت
اقدامات نمایشی قوۀ  99حاال در سال  .شدو بنابراین صدایشان از سنگر منعکس نمی کردندچهره زیر چفیه می

 است.تر کرده(، جای پای این جناح را سفتلغو احکامقضائیه )از محاکمۀ اسدبیگی تا 

درست در جایی که مبارزۀ کارگری به نقطۀ حادش  ،تپه پابرجاستمنتها درست از آن رو که اصِل بحران در هفت
شود و از پشت ابر بیرون تلف کارگری هم روشن میهای مخاندازهای جناحرسد، تعارض اهداف و چشممی
 آید.می

، تسخیرِ سنگر از سوی جناحِ کارگزار و م بلغ رئیسی راحتتر 6هاپاییز سال پیش گفتیم که چطور همزمان با اخراج
فقط طی همین دورۀ کوتاه ریاستش که حکم صدها سال زندان را  یالقضات یاضهم زدنی همان قشد. در چشم به

اعتصابی که باید  .جا زده شد« کارگر یحام»تپه از سنگر هفتامضا کرده،  انیکارگران و معلمان و دانشجو یبرا
خوانی به درگاه رئیسی رسید و تریبونی که روزی صدای دی شد، به تضرع و روضهنمایی کارگران میمحل قدرت

 «.مرگ بر ضد والیت فقیه»بود به  96

داشتِن اعتراضات )بدون توقف تولید( داشت؛ بدنۀ کارگری نگهجناح اصرار بر آرام، این 98در اعتصاب مهر و آبان 
 محققش کرد(. 98های شوش بود )که با چند هفته تأخیر در آبان اما م صر به کشاندِن اعتراض به خیابان

یتا  بعد از آنکه رکوردِ سه ماه جلوی شروع اعتصاب ایستاد. نها بدوا  مجددا  همان جناح  99تیر -حاال در خرداد
آرام نگه داشتِن معوقۀ مزدی شکسته شد و بدنۀ کارگری شورید، از موضع قبلی کوتاه آمد اما همین تمرکز را بر 

« اعتصاب»بنامد و « اغتشاش»را « خیابانی کردن اعتراض»پروایی پیشنهادِ گذاشت، تا بدانجا که با بی اعتراض
 «.خیانت»ندِن کار( را )به معنی خوابا

 «یابانیتظاهرات خ»و « اعتصاب»و « بستِن جاده»در  شانیکه آگاه تپههفت کارگران این درحالیست که بدنۀ
دانند که جواِب زور، زور است و تا نباشد کنند، به غریزه میشکل گرفته و سنگینی معوقات مزدی را تحمل می

مصادیق ادبیاِت « گریتخریب»و « اغتشاش»دو سال پیش عباراتی مثل گیرند. بااینحال اگر تا م زدشان را نمی
بازنشر و  «جناحِ کارگری»ضدکارگری حکومت و کارفرمایان بودند، امروز همان ادبیات دارد از تریبون این 

 شود.سازی میعادی

کنترل و »عار دارِ شقراول و طالیهپیشسابقا  جناح مستقل دیگری هم وجود دارد که خود  البته در این معادله
های های سنگینی هم برایش داده؛ این جناح امروز باور دارد خواستبوده و هزینه« ادارۀ کارگری کارخانه

                                                           
 خنیفر و اخضری 6
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تپه، کند. با اینحال لغو احکام تعدادی از فعاالن هفتدنبال « سازیتعاونی»در قالب شعار تواند میاش را قبلی
با مالحظات و چه  چه با توهماز این جناح را هم  تعدادی، خواهمحاکمۀ اسدبیگی و البی سه سالۀ بسیجیانِ رئیسی

« اقدام مستقیم کارگری»بیشتر از « سیاست صبر و مذاکره»به این سمت سوق داده که گویا  تاکتیکی غلط
گیرد که همین حد از امتیازاِت تواند منجر به امتیازگیری شود. خطای این محاسبه آنجاست که در نظر نمیمی
جادۀ  پروابیای که حاضر است قضائیه هم محصوِل ترس است؛ ترس از رادیکالیسِم کارگری همان بدنهقوۀ 

 های شوش بریزد.ترانزیتی را ببندد یا به خیابان

اند اگر به امیدِ تپه دادههای شخصی برای مبارزۀ هفتبه همین دلیل آن دسته از کارگران پیشرو که هزینه
این بدنه داشتِن رادیکالیسِم خرجِ رام نگه  -با هر مالحظۀ تاکتیکی-جناح رئیسی اعتبار خودشان را امتیازگیری از 

شان در مذاکرات مهمترین کارِت امتیازگیری اتفاقا  ، بلکه اعتبارذخیرۀ آن فقط  کنند، دست به قمار بزرگی با نه
 .اندزده

 ازطیفی  ها بدتر آنجایی است که کارگزاران رئیسی، با ادبیاتی به غایت تحریک آمیز، هم اعتراضاتِ از تماِم این
« اطالعات»و « حراست»منکوب کنند، هم به  «گریتخریب»و « اغتشاش»و « توطئه»را به اسِم  عاصی کارگران

پنهان اخراجی  نمایندگانِ پشِت اسامی  چراغ سبز نشان دهند و هم این رفتارها و مقاصد خود راآنها برای سرکوب 
کارگر را سپر « نمایندۀ»است و چند « خرید زمان»این بازی تنها و تنها یک برنده دارد: حکومتی که دنبال کنند. 

اعتمادی و ناپذیرِ بیتازه لطمات سهمگین و جبران، ثمر ندهد« سیاست صبر» وقتی کهاما دفاعی خودش کرده. 
مخاطرات جدی است که هر نمایندۀ دلسوز کارگری آن ها این. دادخود را نشان دن کارگران تفرقه و چندپاره ش
 لحاظ کند.باید در محاسباتش 

 ضدکارگریاز  کارگریای تمایز خط دیگر هم هست که بر  کلیدیبه نظر ما سه نقطۀ  بندی،جناح مضاف بر این
 :انداختیار کرده« سکوت»ی این موارد ر سهدر ه رئیسی انکارگزار کننده است؛ اتفاقی نیست که تعیین

 ایجاد تشکل مستقل کارگری با انتخابات آزاد  -1
 های شرکت بر تمام بخش کارگریمستقیم اِعمال کنترل و نظارت  -2
 تپهمالکیت کارگری بر نیشکر هفت -3

 دستاورد توانرا میایم؛ اما دو بند اول شکافته مفصال  « تعاونی»جوانب مربوط به بند سوم را در بخش مربوط به 
های کنترل و و فعالیت« مجمع نمایندگان»با ساخت  97مهمترین سنگرهایی دانست که در مبارزۀ مهم سال 

به معنای از برنامۀ عمل و شعار کارگران،  شانو خروج اش بر کارخانه فتح شدند؛ انهداِم این دو سنگرنظارتی
 است.تپه بودهکارگران هفت« مسرکوِب نر » مهمترین دستاورداخص کلمه 

تپه قرار بود چند هدف فرعی دیگر را هم برآورده وقفۀ جناحِ رئیسی درون هفتم و بیودو سال کمپین مداالبته 
 کند:

 سیاسی ایهسازی سیاسی برای شخِص رئیسی بوده تا رزوماوال  این کمپین بخشی از یک کارزار بزرگتر چهره -1
. ثانیا  رئیِس بیدادگاه دست و پا شودریاست جمهوری یا ولی فقیه آتی )چه بسا هر دو(  نمایندگیبرای 
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خواهی به درگاهِ او، بجای ی چنان منجی و کارگردوست نمایانده شده تا این پیام داده شود که تظلمیقضا
از دست  اعتراض ترتیب گزکیری است. بدینچارۀ موثرتری برای امتیازگ ،یابی کارگریخودسازماناعتصاب و 

 شود.کارگر هم گرفته می
یک فرد یعنی اسدبیگی خالصه شود تا البد با خلِع ید از او هیأت تپه صرفا  در تمام فالکت کارگران هفت -2

ِ اختالس چنین نمایانده شود که تمام مشکالت کارگران حل شده است؛ بدون اینکه مشخص شود بار
ای و مافیای واردات شکر چه میشود؟ تکلیف کسی باید پرداخت کند؟ تکلیف ارز یارانهاسدبیگی را چه 

شود؟ در یک کالم شود؟ سهم کارگران از تشکل و کنترل و نظارت و مالکیت چه مینوسازی کارخانه چه می
تپه هم نامرتبط با یک فرد خالصه شود، وضعیت کارگران نیشکر هفتهیأت وقتی تمام مشکالت در 

 شود.نمایانده می اشاقتصادی و سیاسیبزرگتر وقعیت کل طبقۀ کارگر ایران و به تبعش مبارزۀ م
( 97نابودی دستاوردهای آبان  بیانیتر طبقۀ کارگر )به تپه از مبارزات عمومیاین ایزوله کردن نیشکر هفت -3

سنت همبستگی »ودی و ناب« تفکیک و تمایز اعتراض صنفی از سیاسی»توانست با دو تاکتیک البته فقط می
 تپه محقق شود.در زمین هفت« کارگری

نرم )کاسبان بازوی سرکوب ی( و یسخت )نظامی و قضاسرکوب ای میان بازوی در تقسیم کار نانوشته -4
 ،کند و دیگری در یک پروسۀ جانکاه و طوالنیسازی میعدالت(، یکی کارگران را قلع و قمع و برایشان پرونده

گذارد. گویی افکار عمومی قرارست در این گردو خاک تبلیغاتی فراموش کند که منت عفو بر سرشان می
 های قبلی همانا! سازیدست از پا خطا کردن همانا و بازگشت به زندان و پرونده

چیزی است که شاید کمتر جلب توجه کند: « عدالتخواه»های دوربینیِ نهایتا  استراتژی کلیدی این شوالیه -5
 های زمان!عقربه گران درمستهلک کردِن کار 

 

 سالح زمان در جنگ فرسایشی جناح رئیسی

گیرند و : ابتدا نبض اوضاع محیط کار را میهواحد بودهمیشه « خواهرئیسی»این سربازاِن دوربینی سبک کار 
 دهند. رنگش نشان مید را همپرست خوطلبانه مثل آفتابسنجند، سپس فرصتاش را میتوازن قوای درونی

تپه تا سرحد و در هفت زدندمی «داراهلیت سرمایه»و « سازی خوبخصوصی»بر طبل سازی، در هپکو و ماشین 
که کمتر از  عقب نشستند. در هپکو موفق شدند شورای اسالمی کار را« مالکی کارگر»قایم شدن پشِت طرح 
اما پروژۀ محور کردن شورای اسالمی  تپهدر هفت ؛سخنگو کنندتبدیل به  ود،تحریم بدوسال قبل انتخاباتش 

اند. در هپکو علیرغم تبرئۀ نمایشی در تالش« تشکل مستقل»شکست خورد و هنوز هم برای عقب زدِن آگاهی 
بزرگتری  لغو احکامتپه در هفت و سر برخی کارگران استباالی بر  احکام تعلیقیساطور  هم ماه هنوزاردیبهشت

توانسته خود را در که  شودضربۀ کاری این دشمن درست در زمانی دارد زده می اینحال شد. با ترتیب اثر داده
  .جا بزند« دوست»چشم برخی کارگران 



 

8 
 

 www.ksazmandeh.com کمیته عمل سازمانده کارگری  

 

ابزارش همه چیز دارد: از پلیس و دادگستری و ادارۀ اطالعات و  ۀاین دشمن در جعبفراموش کرد که نباید 
 خرید»و « کشیوقت»همان کر و رسانه. اما مهمترین سالحش تا سرمایه و پول و اتاق ف کارگری سخنگویان

 . است« زمان

ها و دستاوردهای شکند. سنگر به سنگر، آگاهیرا می کارگرانکارد. روحیۀ فراموشی می بذر است کهبا خرید زمان 
کند که سرکوب هم روایت می نویسد. چنان جعلِ و از نو می کندزند. تاریخ را تحریف میکارگری را عقب می

اجاره یا تغییر کاربری متر به متر را زمان است که اراضی حواشی کارخانه خرید . در بگیردو بخشش  عفو معنای
 د.کنصدپاره میرا د و صِف کارگران رسانرا به فلک مید؛ یأس و استیصال کارگران دهمی

 که شودمیاین واقعیت  یفراموش باعث ،«نجات هپکو»از « بسیجیان»سریالی های گزارشزمان است که  در
تپه با معوقات مثل هفتش چرخد و هنوز هم حقوق کارگرانمی «صفر»هپکو بر مدار  همانهنوز هم تولیدِ 

تِب دریافت حقوقش بعد از گیرند که به زمان است که کارگر را به چنان مرگی می خرید چندماهه روبروست! در
کنند؛ به کارگران را می« زمان دادن»تپه موعظۀ صبر و ها در هفتدو سه ماه رضایت دهد. حاال هم همین

 «! تا محاکمۀ اسدبیگی تمام شود»گویند نان نخور و نخواه می

 روه ملی فوالدکافی است مروری بر سرنوشت گ .اما برای دیدن فرجام محاکمۀ اسدبیگی نیازی به صبر نیست
اش صرف محاکمۀ سازی فوالد، سه ساِل فرسایشیایران و محاکمۀ امیرمنصور آریا کرد. از ده سال خصوصی

هایش. امیرمنصور آریا شد. از محاکمه و صدور حکم و خلع مالکیت از او، چیزی به کارگران نماسید جز بدهی
مجموعه و تبدیلش های بانکی ل فوالد و مصادرۀ حساباندازی قوۀ قضائیه به اموامحاکمۀ او همراه بود با دست
جیب طلبکارانِ امیر منصور )اول بانک ملی، سپس فروشش  شرکت بههای فراوانِ به یک شرکت بدهکار. پاسکاری

بود که کارگران  ای بدل کردهدار خصوصی و بعدتر پس گرفتنش و...(، این کارخانه را به گاو شیردهبه یک سرمایه
 ضامن های امیرمنصور شود. قوۀ قضائیه هم شده بود ناظر وکندند تا جبران اختالسبح تا شب جان میدر آن ص

های امیرمنصور یک ضرب بر دوش کارگران بیفتد؛ به طوری که در دورۀ تصاحب کارخانه از اینکه هزینۀ اختالس
 ماه! 7 سوی دادگستری، رکورد حقوق معوقۀ کارگران فوالد در کل تاریخش شکسته شد:

 یک مشت حروف دار فقطهای مالکیتی برای طبقۀ سرمایهالبته این اعداد و ارقام و محاکمه و بدهی و پاسکاری
هایی ؛ اما برای کارگران، زندگیانتخاباتی و گرفتن پ ست و مقام تبلیغات هایکمپین ی برایفرصت و بر روی کاغذند

بربادرفتۀ رؤیای شان است؛ شدۀ فرزنداند؛ کودکیِ جهنمهایی است که گرفته شاست که از دست رفت؛ طالق
هایی است که اعضای ؛ بیماریندهایی است که رنگ واقعیت نگرفتشان است؛ عشق و ازدواجتحصیل جوانان

 خالصه صفر تا صدِ  هایی است که پوسید و ترمیم نشد و...خانواده را از پا انداخت و پول درمانش نبود؛ دندان
 شد. ها آن اختالسان بود که تباهِ زندگی کارگر 

تپه صحنۀ شطرنجی در برابر کارگران چیده شده که هنوز اینجاست که باید درک کرد چرا امروز در نیشکر هفت
در دست طرف قدرتمندتر است؛ در این سوی صحنه اما کارگران « منابع مالی»و « رسانه»و « زمان» هایههم مهر 

های ده گوشۀ اند. طنز ماجرا اما آنجاست که از تریبونکردهشان بود خلع «شکلت»شان که را از مهمترین سالح
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 برگرداندهبه نفع کارگران  را ورقرئیسی زنند که نگاه کنید چطور سی(، داد میبیهای دولتی تا بیعالم )از رسانه
 است!  

 بینند که:گوید، وقتی میگوشت و پوست کارگران اما چیز دیگری بهشان می

 اندرها شدهبه حال خود منقضی و بالاستفاده  های درمانیدفترچه با خوزستاِن کرونازده در. 
 شوند که آخرین حقوق می اشدرجه 6۰زیر آفتاب بیگاری  و درحالی دارند وارد این تابستان جهنمی

 است!  98سال  آخر شان مربوط بهدریافتی
 تپه شده محل کاسبی اند که در همین روزهایی که هفتپارسال به کار برنگشتههای نه فقط اخراجی

 اندغیرنیشکری از کار اخراج شده 13۰و  نیشکریکارگر  7۰، بوده جناح رئیسی هایدوربینی
 سال اخیرش رسیده و سقوط قیمت جهانی شکر هم به  14ترین میزان در برداشت کارخانه به پایین

، یکراست روی کمر کارگران بخش صنایع نیشکری وارد شکر جدید واردات معنای آنست که ضربۀ موج
 خواهد آمد.

 سه ماهۀ دستمزد  گیریگروگان ،تپه به دستور قوۀ قضائیه بلوکه شدهدرحالیکه منابع مالی نیشکر هفت
د از آنکه مزایا و حق شیفت به معنای آنست که انگار بع حذف تقلیل آن به پایۀ حقوق و کارگران و حتی

حاال نوبت قوۀ قضائیه است که کارگران را بردۀ  ،ها شیرۀ جان کارگران را دوشیدندخاندان اسدبیگی
 های نفر قبلی کند.مزد و مواجبی بابت جبران همان اختالسبی

 دیون به دولت  دهد که مالکیت این شرکت یا یکجا به عنوان رد  روند جلسات دادگاه اسدبیگی نشان می
 سید یا آنکه واحدهای مختلف دولتی و شبه دولتی به عنوان طلبکار از خوان یغمای اراضی هفتخواهد ر 

تازه بعد از صدور حکم اسدبیگی، نوبت فاز  تپه به اسم جبران بدهی اسدبیگی بِکَنند و ببرند؛ این یعنی
اجرا شد و بانک )کاری که در گروه ملی فوالد هم  شودمیخواهی الشخورهای بانکی و دولتی جدید سهم

کسین خوزستان کرد که البته ا  فوالد ملی تمام تالشش را برای چوب حراج زدن به اموال شرکت، از جمله 
 در برابر مقاومت کارگران موفق نشد(. 

 

کنند به تپه، سعی میترین لحظۀ جدال ده سالۀ اخیر هفتکنندهترین و تعیینها یعنی در حساستمام این
 . اسدبیگی قرارست تمام شود( دادگاه شان تمام شده )یا با امضای حکمقا کنند که جنگالچنین کارگران 

جمهوری اسالمی  زدۀبحران داریِ است. امروز که سرمایهبرعکس، این جنگ تازه وارد فصل جدید و مهمترش شده
اآلن که بکند و سیاسی خودش -کانون کارزار تبلیغاتی« هاجلوی دوربین»تپه را کند نیشکر هفتسعی می

تپه کند و هنوز تعیین تکلیف حکومت با اموال هفتتپه یک دورۀ گذار از خلع ید اسدبیگی را تجربه میهفت
 نهایی نشده، ضروری است که کارگران برنامۀ عمل خودشان را جلو بگذارند و دسِت پیش بگیرند. 

 

 



 

10 
 

 www.ksazmandeh.com کمیته عمل سازمانده کارگری  

 

 نبرد کنترل و مالکیت:

 شان ضروری استدو سنگری که پس گرفتن«: کنترل کارگری»و « لتشکل مستق»

)مجمع نمایندگان( و هم « تشکل مستقل کارگری»هم  بالفعل به طور تپه، کارگران نیشکر هفت97در آبان 
. دو سال بعد اما نه فقط این دو دستاورد منهدم 7بودندرا در عمل به اجرا گذاشته« کنترل و نظارت کارگری»

 حذف کند. شعار کارگرانو  ایانداز برنامهچشمرا از این دو خواه تمام تالشش را کرده تا جناحِ رئیسیشده، که 

ای بهتر از ارجاع به به لحاظ تجربی نقطه چرا تحمیِل انتخابات آزاد کارگری و تشکل مستقل کارگران مهم است؟
ازگرداندن کارگران اخراجی تا اخراج مدیران، از اش نیست: از بماههکارنامۀ مجمع نمایندگان در حیاِت کوتاه سه

نظارت بر فعالیت حسابرسان تا افشای اسناد تجزیۀ اراضی و  اختالس اسدبیگی )که دادستانی آن را پنهان کرده 
های تا پیش از تشکیل مجمع نمایندگان، اعتصاب کارگران همیشه ماهیتی واکنشی داشت و صرفا  حقوقبود(. 

بعد از تشکیِل مجمعِ اما برای اعتصاب به وجود آورد. اِجماعی توانست میان کارگران یمعوقۀ چندماهه م
تری از عزل مدیران تا توقف تجزیۀ های وسیعاهرم دخالت در حوزه به سالحِ اعتصاب دیگر این بار ،نمایندگان
 شد.تبدیل اراضی و... 

بلکه تجربۀ خودِ مجمع نمایندگان و انحاللش در تپه، با اینحال نه فقط تجربۀ انشعاب چندبارۀ سندیکای هفت
نشان داد که چرا ضروری « هاجرینگی»گیرِ موسوم به شورای اسالمی کار و رسوایی برخی از نمایندگاِن رشوه

 است یک تشکل مستقل کارگری الزاما  زیر نظارت مستقیِم بدنۀ کارگری باشد. یعنی:

  باید محفوظ باشددر هر لحظه  نندگاینما فوری عزل و نصبکارگران برای حق. 
  ای باید مدام های دورهکارگری، انتخابات «روکراتوب»و « مدیرمسلک»برای جلوگیری از ایجاد یک قشر

 تجدید شوند.
  و ریز جزئیات دیدارها با کارفرما و مذاکرات شفاف رو به  ممنوعباید تماما   درهای بستهمذاکرات پشت

 کارگران ارائه شود.
 ساز )مثل شروع یا شکستن اعتصاب( و توافق یا عدم توافق با کارفرما باید هم و سرنوشتتصمیمات م

 .نه ارادۀ نمایندگانگذاشته شود و  ارادۀ بدنۀ کارگریبه 
  ،تمام اختالف نظرهای میان نمایندگاِن کارگری، باید برای بدنۀ کارگری شفاف و روشن باشد و تشکل

 و ممتنع ۀ واحد مواضعش را اعالم کند. نظرات مخالف و موافقنباید فقط پشِت یک امضا یا اطالعی
توانند در هر مسأله باید به گوش کارگران برسد. تنها در این صورت است که کارگران می  نمایندگان

؛ چه کسانی در خِط سازش و مماشات دتشخیص دهند که چه کسانی در چه زمانی چه مواضعی گرفتن
. ، مجمع عمال  دوپاره شده بود97)مثال  در جریان اعتصاب آذر  ع کارگرانهستند و چه کسانی در خط دفا

                                                           
توطئۀ احیای شورای اسالمی کار علیه »ایم. از جمله در مقالۀ بارها مستند و دربارۀ آن صحبت کردهمصادیق این کنترل و نظارت را  7

   (.97)دی « مجمع نمایندگان
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تا آنجا که شد مقاومت کردند. در آن مقطع چند  شکنی رفتند و جناح دیگرپیشوازِ اعتصاب جناحی به
 اطالعیۀ ضد و نقیض با امضای مجمع صادر شد بدون اینکه نام نمایندگان هر جناح مشخص باشد(.  

است که نه کارگری احساس خواهد کرد که نمایندگاِن  نظارت کارگری بر نمایندگانو  انتخابات آزادار با ساز و ک
آید. یی از جنِس آنچه در اعتصاب اخیر حول سنگر رخ داد، پیش میهااند و نه دعوانامنتخبی به او تحمیل شده

تریبوِن نمایندگی را به دست  -کار انتخاباتی بدون ساز و-کارگراِن عاصی روزمزد وقتی ببینند کارکنان ردۀ مدیریتی 
کنند، آن را می« اغتشاش»و حتی صراحتا  پرهیز از « اعتصاب»گرفته و کارگران را دعوت به آرامش، پرهیز از 

 کنند، بلکه تعارض منافع خواهند دید.اختالف نظر در مسائل تاکتیکی قلمداد نمی

تپه بوده، جداناپذیری از مبارزۀ هفت ءدر سیزده سال گذشته جز  که« تشکل مستقل کارگری»مسألۀ اینکه امروز 
تشکل مستقل یک اتفاقی نیست. بدنۀ کارگری معترض است و اصال  از تریبوِن سنگر حذف شده است، کال  
تپه در تضاد با برنامۀ جناح رئیسی برای هفتاین  تبدیل شود و ارادۀ اعتراضی این بدنهبه تسجم بالقوه تواند می

یکی از سه ستونی است که با آن « ایجاد تشکل مستقل کارگری با یک انتخابات آزاد»بنابراین امروز شعار  .است
 شود.تپه متمایز میخط کارگری از ضدکارگری در هفت

 چرا کنترل کارگری؟

چه به شکل تعاونی یا  ،چه در دست دولت باشدپیش از پرداختن به مسألۀ مالکیت، باید دانست که مالکیت 
تضمیِن  ،کارگران در هر صورت مرغ عروسی و عزای این سناریوها نشوندشود که باعث میآنچه ، ترکیبی از این دو

تپه پس ، شرکت و کارگران هفتبنا به توضیحات باال بر امور شرکت است؛ خصوصا  که« کنترل و نظارت کارگران»
به درازی های اسدبیگی خواهند شد و احتمال دستتسویۀ بدهی ی در دست دولت برایگروگاناز این محتمال  

شود. بدیهی است چنین کنترل و نظارتی از پایین، بدوِن ها تقویت میاراضی و تجزیۀ آن به جبراِن این بدهی
 داشتِن تشکل مستقل )با مشخصاتی که در باال شرحش رفت( ممکن نیست.

هم  نیز آن زماندر دانند که الکیت و مدیریت دولتی را هم پیش از دوران اسدبیگی دارند و میکارگران تجربۀ م
پس سرنوشِت «. فروش اراضی کشاورزی»و هم حتی « سازیپرونده»و هم « معوقه حقوق»بود و هم « اخراج»

و « مستقل یابیتشکل»تا وقتی دو سالحِ  ،به ناِم چه کسی زده شود روی کاغذتپه فارغ ازینکه مالکیتش هفت
 خواهد بود. به دسِت کارگران در عمل، در دست کارگران باشد «کنترل و نظارت کارگری»

 وگرنه هیچ تضمینی وجود ندارد که:

 شدۀ او اموال در مدت محاکمۀ اسدبیگی که معلوم نیست چند ماه یا سال طول بکشد، مدیران منتصب
 کارخانه را به تاراج نبرند.

 شوند هایی که به دستور قوه قضائیه از بلوکه درآورده میکردِ حسابای بلوکه شده یا هزینههحساب
 های جدید نشودصرِف دزدی

  ،و تجزیه و تغییر کاربری اراضی برای  حراج اموال کارخانه دست بهدر فردای اختتام پروندۀ اسدبیگی
  .نزنند جبران اختالس او
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 اراضی مخابره میشود ضابطۀبیو اجارۀ  و فروشو اختالس  یاینکه در همین ایام، اخباری از فاکتورساز ،
. اگر قوۀ قضائیه از همین امروز است بر این اموال کنترل کارگریو ضرورتی برای اِعمال  خطرخود زنگ 

های ها و دزدیاختالس، بعد از سه سال یقۀ اسدبیگی را صرفا  به خاطرِ طلِب ارزی دولت گرفته است
 کنند.خنثی و  افشا و شناساییتوانند یدرون کارخانه را فقط خودِ کارگران م

 چرا نبرد مالکیت کارگری مهم است؟

شود، تمرکزِ صرف روی شعارهای سلبی )اعم از خلِع ید از اسدبیگی یا مالکیت میبر سر تاجاییکه مربوط به نبرد 
 و لیست است. با پروندۀ پ ر و پیمان اسدبیگیتر از جریاِن تحوالت بخش خصوصی( در این مرحله بسی عقب

خلع مالکیت او قطعی است. این چیزی است که نه فقط برای حکومت که برای هر ناظر بیرونی هم اتهاماتش، 
نمایندۀ شوش فاش کرد که  99که محاکمه را دنبال کند مسجل است. نشان به آن نشان که در روز سوم تیر 

تأمین اجتماعی یکی واگذاری مالکیت شروع کرده و سازمان برای اش را شِت پردهدولت از هم اکنون مذاکراِت پ
 . 8ستاز کاندیداها

سوال اینست که پس اگر خلع مالکیت اسدبیگی مسجل و در پروسۀ اجراست، چرا حکومت اسدبیگی را آزاد 
زندانی خت دستمزد کارگران او را عدم پرداگذاشته و روند دادگاه را طوالنی کرده یا حتی همین حاال هم بعد از 

به این دلیل ساده که کارگران برای مطالبات روز و فوری خود به جای آنکه نوک پیکانشان را علیه نمیکند؟ 
برگردانند،  (های بانکی شرکت را در مصادره دارندیعنی دولت و قوۀ قضائیه که حساب)دار بزرگ کشور سرمایه

برای « اطالع ثانوی»تا « بینابینی»ِک اسمی شرکت نگه دارند. حفِظ این وضع همچنان دعوایشان را در سطح مال
شدۀ شرکت را جبراِن طلِب خود از اسدبیگی های مصادرهحسابهم دولت مطلوب است. چون  بسیار حکومت

ه رد و هم نهادهای امنیتی تمایلی به دعوای جدید کارگران علیداند و تمایلی به تسهیمش با کارگران ندامی
 .ندارند حکومت

پس چه شعاری برای تعیین تکلیف با  است، یعقبمطالبۀ   «اگر خلع ید از اسدبیگی»ال اینست که ؤحال س
 مالکیت شرکت باید در دستور گذاشت؟ 

یا  -1بود: تپه فرموله شدهبه بهترین وجهی از تریبون سنگر هفت 97 ال در جریان اعتصاب آبانؤپاسخ به این س
یا اگر هم دولتی  -2مدیریت در دست کارگران باشد( باید تماما  به کارگران واگذار شود )یعنی هم مالکیت و هم 

 باشد.  کنترل و نظارت کارگری تماما  زیر ،شودمی

ها حذف دستگاه سرکوب، گویا این فرمول را از حافظه میان کارگران و با اینحال این دو سال جنگ جانکاه
نوز اغتشاش و سردرگمی زیادی تپه هاست. چنانکه امروز متاسفانه بر سر تعیین سرنوشت مالکیت هفتکرده

 وجود دارد:

                                                           
8 https://www.ilna.news/بخش-استان-ها-930482/15-پرداخت-حقوق-کارگران-شرکت-نیشکر-هفت-تپه-در-چند-روز-آینده 
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« کنترل و نظارت کارگری»که قیدِ کردِن مالکیت شرکت هستند )بدوِن اینای از کارگران مدافع دولتیعده -1
 را ضروری بدانند(.

ای برای فردای خلع ید از کنند و برنامهبسنده می خصوصیاز بخش ای فقط به شعارِ سلبیِ خلع ید عده -2
 رند.اسدبیگی ندا

و در همان سطح دریافت معوقۀ  دانندبخش دیگری اصال  پرداختن به موضوع مالکیت شرکت را فرعی می -3
 .دنزنمزدی درجا می

، منتها تفاسیر «به کارگران واگذار شود»ای اما معتقدند شرکت، مال و حِق کارگران است و باید عده -4
 از این نوع مالکیت دارند. مبهمی

وجود دارد، « تعاونی»به تعابیر ماهیتا  متفاوتی که از  ،استبعد ر که موضوع تمرکز بحِث در موردِ این دستۀ آخ
 خواهیم پرداخت.تلفش و جوانب مخ
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 سازیمالکیت کارگری و مسألۀ تعاونی

 « تعاونی کارگران»تا « دارانتعاونی سرمایه»از 

زمانی که کارگران  همانتپه درآمد؛ در صابات دو سال پیش هفتاولین بار از دل اعت« تعاونی کارگری»پیشنهادِ 
بودند؛ هرچند در شرکت پیاده کرده« کنترل کارگری»عمال  در برابر قدرت کارفرما، قدرِت مستقل خودشان را با 

ل مبد« ادارۀ شورایی»طرح و به فاصلۀ اندکی به  یکباربه شکلی کامال  گذرا و شاید فقط « تعاونی»خودِ عبارِت 
ادارۀ »و « کنترل کارگری»در انسجام و هماهنگی با « مالکیِت کارگری»و « تعاونی»منتها هرچه بود آن  ،بودشده

 آن. او نه در تقابل ب ندشدفهمیده می« شورایی

تپه طرح کرد که بازوهای ی را تنها زمانی در ارتباط با هفتتعاونداری، شعارِ در جبهۀ مقابل اما دولت سرمایه
. همین به تنهایی نشان 9در کارخانه بودند« کنترل کارگری»اش همزمان مشغوِل درهم شکستِن امنیتی نظامی و

 های بسیاری باشد.قاعدتا  باید تفاوت« تعاونی»و این « تعاونی»دهد که میان آن می

زوم بازنگری در از ل اقتصاد )فرهاد دژپسند( ریوز بود که  97بار در جریان اعتصاب آبان در هر حال برای اولین
سازی صحبت عنواِن روِش جایگزیِن خصوصیها بههای تعاونیها و استفاده از ظرفیتسازیشیوۀ خصوصی

همین پیشنهاد به فاصلۀ چند هفته  .شدتپه فهمیده می؛ سخنانی که واضحا  مرتبط با تحوالت کارگری هفت10کرد
  .13و12و به تناوب از سوی وزیر اقتصاد بازگو شد 11په تکرارتبعد از سوی وزیر کار با ارجاع به مشکالت نیشکر هفت

تپه به بخش هایش برای واگذاری نیشکر هفت، رئیس اتاق تعاون از پیشنهادها و پیگیری98همچنین در شهریور 
 .14تعاونی پرده برداشت

بسیج »سوی  ها ازتپه همزمان با شروع محاکمۀ اسدبیگیکردِن نیشکر هفتاما موضوعِ تعاونی 99در سال 
تپه و اعضای آوری امضا از تعدادی از کارگران هفتتری شد. این جریان با جمعوارد سطح جدید« عدالتخواه

« کردنتعاونی»شورای اسالمی کار هپکو و دانشجویان بسیجی در یک نامۀ سرگشاده به ابراهیم رئیسی، خواستار 
نامه، نمایندۀ مجلِس مرتبط با همین جناح، به دفاع از . به فاصلۀ چند روز بعد از این 15تپه شدندنیشکر هفت

 .16پرداخت« تپهکردن نیشکر هفتتعاونی»طرح 

                                                           
 و پروژۀ احیای شورای اسالمی کار 97مایندگان کارگری در جریان اعتصاب آبان سازی برای نزندانی کردن و پرونده  9

10 https://ftp.ttbank.ir/fa/news/42848-نقش-مهم-شرکتهاي-تعاوني-سهامي-عام-فراگير-در-مردمي-نمودن-اقتصاد.html 
 
11 http://taavononline.ir/شرکتهای-دولتی-به-بخش-تعاونی-واگذار-م/ 

 قبللینک پانوشت  12
 
13 https://www.eghtesadonline.com/-بخش-اقتصاد-کالن-331۰72/3-دژپسند-واگذاری-بنگاه-های-دولتی-باید-با-کمترین-حاشیه

سازی-خصوصی-شناسی-آسیب-ضرورت-باشد  
14 http://taavononline.ir/50-میلیون-نفر-در-ایران-عضو-تعاونیها-هست/ 
15 https://snn.ir/fa/news/849176/-دادگاه-متهمان-ارزی-هفت-تپه-را-علنی-برگزار-کنید-مدیریت-شرکت-در-قالب-یک-تعاونی-به

شود-محول-آن-کارگران  
16 https://www.mehrnews.com/news/4933297/نیشکر-هفت-تپه-باید-به-شیوه-کارگر-مالکی-واگذار-می-شد 
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تپه )شکوه( از مجرای هفت یک هفته بعد از این ماجرا، یک پیشنویس پیشنهادی برای اساسنامۀ شرکت تعاونی
 . 17های تلگرامی مرتبط با کارگران منتشر شدکانال

مقصود مقامات پردازیم تا در چهارچوب قوانین جمهوری اسالمی می« مالکیت تعاونی»تصات در اینجا ابتدا به مخ
را مورد بررسی قرار « شکوه». سپس جوانب مثبت و منفی طرح پیشنهادی را بفهمیمتپه هفت« کردنتعاونی»از 
تپه را نجات د کارگر هفتتواندهیم و خواهیم گفت که چرا چنین طرحی به تنهایی و با این مختصات نه میمی

مترقی و برنامۀ عمل « تعاونی کارگری»تپه را. نهایتا  در بخش آخر درک خود را از چهارچوب یک دهد و نه هفت
 جایگزینش ترسیم خواهیم کرد.

 

 دارانۀ قانون تعاونی جمهوری اسالمیماهیتِ سرمایه

گذرد. قوانینی که با ترجمه از روی دست بندهای قانون تعاونی در ایران می نزدیک به یک قرن از تصویب اولین
ها، اما یک داری به ایران منتقل شد و علیرغم قبض و بسطش در این سالقانون تجارت کشورهای سرمایه

 آید.میهای خ رد پدید برداشت واحد بر آن جاری بوده: تعاونی به مثابۀ شرکتی که با مشارکت و تجمیِع سرمایه

مالکان ها نقِش کاتالیزوری برای تبدیِل خ ردهشود، این شرکتمی 18های کار و تولیدتا جاییکه مربوط به تعاونی
های داران( به سهامداران یک شرکت بزرگتر را دارند. به این اعتبار تعاونیدهقانان، خواه خ رده سرمایه)خواه خ رده

« مالکانهای خ ردهتعاونی»اند، بلکه نبوده« 19تعاونی کارگری»ظ طبقاتی کار و تولید در ایران ماهیتا  به لحا
 اند. بوده

 پردازیم.های یک تعاونی کار و تولید در چهارچوب قوانین حاکم میدر اینجا به مهمترین خصلت

  دار:حفظِ رابطۀ کارگر و سرمایه

سرمایه کامال  روشن است: در یک سو کارگران و در سوی دیگر بندی کار و های خصوصی، صفدر شرکت
یا « عضو تعاونی»بندی غالبا  زیر اسامی حقوقی از جمله های تعاونی این تقسیمداران. منتها در شرکتسرمایه

 رو هستیم: شود. در اینجا به طور کلی با سه گروه روبهپنهان نگه داشته می« سهامدار»

 اند(قد سهام و مالکیت در شرکت هستند و صرفا  به استخدام تعاونی درآمده)که فا کارگرانالف. 

 دار خ رد در آن هستند()کارگرانی که ضمن اشتغال در تعاونی، خود نیز سهام سهامداران-کارگرب.  

 )که بخش اعظیم سهام مالکیت در دست آنان متمرکز است(  سهامداران بزرگیا  دارانسرمایهج. 

                                                           
 تپه(تپه: شکوه )منتشر در کانال مستقل هفتنام طرح: شرکت کارگری ویژه هفت 17

https://t.me/kargarane7tape/2944 
های مصرف یا مسکن یا تعاونیهای کار و تولیدی هستند و نه در این متن هر زمان از شرکتهای تعاونی صحبت میکنیم منظور تعاونی 18

 اعتباری.
 کارگری هستنداغلب های توزیع و مصرف که برخالف تعاونی  19
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های تعاونی با دادِن قدر وجود دارد، در شرکت« دار و کارگرسرمایه»های عادی میان در شرکت تضاد حادی که
سهامدارانِ جدید( -)کارگر« گروه ب»است. به طوریکه شدهتخفیف داده « کارگران»طیفی از کوچکی از مالکیت به 

دار بزرگ( نزدیکتر )سرمایه« گروه ج» سهام(، به لحاظ منافع طبقاتی به)کارگراِن بی« گروه الف»با دور شدن از 
 یالبته گاهسهام( است. ها )ب و ج( در گروی استثمارِ بیشترِ گروه اول )کارگران بیشوند و سودِ هر دوی آنمی

« گروه الف»است که ممکن است آنان را به صِف اتحاد با  زیناچ یبه قدر «گروهِ ب»یِ تیمالک هم این سهم
سهام و مالکاِن بزرگ و کوچک شرکت و به لحاظ مناسبات اقتصادی، تضاد میان کارگرِ بی هالقاعدی. اما علبکشاند

 به قوت خود باقی است. 

آورد. چه بسا در آن دسته وجود نمیه تغییری در مناسبات سرمایه و کار ب« کردِن سرمایهتعاونی»بنابراین شکِل 
خ استثمار کارگران بیشتر هم باشد. چنانکه تجربه گواه های کوچکتری دارند، نرهای تعاونی که سرمایهاز شرکت

کوچک هستند( به مراتب بدتر از وضع کارگراِن بخش اغلب )که  ی تولیدیهایتعاون وضِع کارگراندهد که می
 است.بزرگ(  ایمتوسط  یۀ)با سرما یخصوص

  دارانتعاونِ سرمایه 

یم، پای یکی دو مثال تجربی صرف وسط کنمی« های تولیدیتعاونی»وقتی صحبت از مناسبات طبقاتی درون 
« دارانهای سرمایهتعاونی»ها را است که ماهیِت این شرکت« قانون تعاون جمهوری اسالمی»نیست. چهارچوِب 

کند. در قدم اول به این دلیل ساده که برای فعالیت هر شرکِت تعاونی، نیاز به سرمایۀ اولیه وجود دارد. چه می
های کافی را انداز و امتیاز وامآیند؟ کسانی که ذخیره و پسن سرمایۀ اولیۀ شرکت برمیکسانی از پِس تأمین ای

 داران، در مواردی شاید متخصصان؛ ولی نه عموم کارگران.سرمایهداران و خ ردهدارند؛ یعنی سرمایه

 تر است. یۀ آن پررنگداران بزرگ در تأسیس اولحال هر قدر شرکت و سرمایۀ اولیۀ آن بزرگتر باشد، نقشِ سرمایه

 

  :اسطورۀ عدم تمرکز سرمایه

ترین خصوصیتی که یک مهم
را از یک شرکت « تعاونی»شرکت 

کند متمایز می« خصوصی»
سقف »آنست که قانون در اولی 

است )یعنی قرار داده« مالکیت
 %15هر سهامدار قانونا  فقط تا 

تواند داشته باشد( و در دومی چنین محدودیتی وجود ندارد. کارکرد این قانون ظاهرا  آن بوده سهاِم شرکت را می
داراِن بزرگتر درون شرکت جلوگیری کند. دررابطه با این قانون باید دو که از تمرکز سرمایه در دسِت سرمایه
کند که سرمایۀ شرکت به طور میتفاوتی ن« شرکت تعاونی»یک  20کارگرانمالحظه را در نظر داشت: اوال  به حاِل 

                                                           
 سهام استکارگراِن بینظور م 20
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دار! سهم کارگران در هر سرمایهخ رده 7۰یا به طور نامساوی بین دار تقسیم شده سرمایهنفر گ نده 7مساوی بین 
 دو سناریو همان استثمار است.

دارِ شرکت هزار کارگرِ یک شرکت تعاونی را سهام 2ثانیا  اصال  بیاییم سناریویی را فرض بگیریم که در آن قرارست 
سرمایۀ شرکت در  %9۰دهد به لحاظ مالکیتی، کنند. ساختار قانون تعاون به نحوی تدوین شده که اجازه می

نفر! این یعنی آن سودی که اکثریت برایش استثمار  2۰۰۰باقی سرمایه در دسِت  %1۰و  21نفر باشد 6دست فقط 
سهام کارگران شاید فقط  ساالنۀواهد شد. و سودِ شمارِ همیشگی ریخته خاند به جیِب همان اقلیِت انگشتشده

 ها شود.کسری از دستمزد یکماه آن

 

  : روکش جدیدی بر شرکت خصوصی سهامی عام عام یسهام یتعاون

دار هسرمای 6سهم مالکیت( در کنار آن  %1۰کارگرِ سهامدار )با  2۰۰۰حال در مثال قبل، بیاییم فرض کنیم که آن 
، متعارفهای تعاونی داشته و شرکت را اداره کنند. در شرکت« تعاون»سهم مالکیت( قرارست با هم  %9۰)با 

کند داراِن بزرگتر را در تعیین سرنوشت شرکت محدود مییک بندِ قانونی وجود دارد که قدرِت انحصاری سرمایه
 (.22ها، برابر استالکیتی آنتمام سهامداران، فارغ از سهم م« حق رأی»)طبق این قانون، 

ها به قانون تعاونی سازیهای خصوصی، ترکش«44اصل  ۀابالغی»بااینحال از نیمۀ دهۀ هشتاد و همزمان با 
و ثانیا  قوانین  23تر شدگیرانهداران جزوِ کارکنان شرکت باشند، سهلهم اصابت کرد. اوال  شرِط اینکه سرمایه

ها ابداع دستۀ جدیدی ای دست و پاگیر تعاونی متعارف تدوین شدند. یکی از آنهدیگری برای دور زدنِ محدودیت
سهامداران، بسته به وزِن « حق رأی»بود که طبق آن، « عام یسهام یتعاون هایشرکت»ها به اسم از تعاونی

 شود )خیلی ساده یعنی هر سهامداری که مالکیت بیشتری داشته باشد، حق رأیها مشخص میمالکیتی آن
گیری در امور شرکت مشروط به مقدار سهم افراد ها، نه فقط حِق تصمیمبیشتری هم دارد(. در این نوع تعاونی

 است. حذف شده بالکلبرای مالک شدن هم « شاغل بودن در شرکت»است، بلکه حتی شرِط 

کند، اشاره به ان میعنو« تعاونی»های دولتی به در حقیقت آنچه دولت با عنوان ظرفیت قانونی واگذاری بنگاه
 «.متعارفهای تعاونی» دارد و نه« سهامی عامهای تعاونی»

تپه به آن اشاره داشته که کردِن نیشکر هفتاین موضوعی است که رئیس اتاق تعاون نیز دربارۀ نحوۀ تعاونی
 .24خواهد بود« سهامی عامهای تعاونی»دولت بپذیرد که این شرکت تعاونی شود، به شیوۀ « اگر»

 تپه چه خواهد بود؟برای هفت «عام یسهام»سازی به شیوۀ معنی تعاونی

                                                           
 مالکیت. درصد 15 تا سقفِ  سهامدارِ عمده هرکدامشش   21
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 30. مادۀ  22
 ار بیرونی واگذار شود.دحق رأی میتواند به سرمایه %35مالکیت و  %49، تا 44ابالغیه اصل  1۰طبق ماده   23

24 http://taavononline.ir/50-میلیون-نفر-در-ایران-عضو-تعاونیها-هست/  
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 داران مختلف )چه در پوشش شود. سرمایهشرِط شاغل بودن در شرکت برای سهامدار شدن حذف می
 تپه را از آِن خود کنند.توانند از طریق بورس، سهام نیشکر هفتهای حقوقی( میافراد حقیقی یا شرکت

 تواند بر سرنوشت شرکت اِعمال رأی کند. بنابراین ه به میزان سهِم مالکیتی خود میهر سهامدار بست
تواند از کل کارگران شرکت هم بیشتر باشد و خالصۀ کالم می منفرددار یا سهامدار حق رأی یک سرمایه

 آنکه دست آخر مدیریت شرکت به دست سهامدار بزرگتر خواهد افتاد.

، به راه انداخته« مالکیت کارگری»با « کردنتعاونی»حکومت مبنی بر معادل گرفتِن  بنابراین برخالف تبلیغاتی که
علیه اکثریتی از کارگران « داران بزرگاقلیت سرمایه»کردن )سهام عام( این بار هم با صِف در این شیوۀ تعاونی

ز است که نه عایدی ساالنۀ باشند، به قدری ناچیطرف خواهیم بود که یا سهم مالکیتی ندارند یا اگر هم داشته
 دهد.های شرکت را به آنان میگیریچندانی برایشان خواهد داشت و نه حق اِعمال اراده در سرنوشت و تصمیم

نوعِ دیگری از  عمال   درحالیکه ،کنداعالم می« تعاونی»به این ترتیب حکومت با کلی من ت شرکت را اسما  
م آنکه خواستۀ کارگران را محقق کرده، حق هرگونه اعتراض بعدی را سازی را اِعمال کرده. سپس به اسخصوصی
 کند. ها سلب میهم از آن
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 شرکت تعاونی متعارف شرکت تعاونی سهامی عام  

 

 

 حق رأی اعضای تعاونی

 
 
 

 سهم میزانبنا به 

    

 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا 30ماده  

 برابر
 

 
 

 %35داران بیرونی تا سقف رمایهحق رأی سمجموع 
 خواهدبود

  44استهای كلی اصل یقانون س 10ماده   

 

 رابطۀ مالکیت و اشتغال در شرکت

 

 هیچ الزامی به شاغل بودِن سهامدار در شرکت نیست
 

 

 44استهای كلی اصل یقانون س 10ماده   

 دار بیرونی واگذار شودتواند به سرمایهمالکیت می %49تا 
 م قابل عرضه در بورس استسها 

 

 

 

 سقفِ مالکیت برای هر سهامدار

 نیم درصد حقیقی
 %5 حقوقی
های دولت و مجموع شرکت

 ردولتییمؤسسات عمومی غ
49% 

 
 

  %15برای سهامداراِن شاغل تا سقف 
 )معادل یک هفتم کل سرمایه(

 

  های تعاونیقانون شرکت 11ماده 
 

 

 در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسۀ دوم با صاحبانِ  رسمیت مجامع عمومی سهامداران
 دارد ه رسمیت یک سوم سرمایحداقل 

در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسۀ دوم با هر تعداد 
 دارداز اعضا رسمیت 

 حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر حداقل پنج نفر و حداكثر نه نفر تعداد اعضای هیأت مدیره

 ه سالس حداکثر دو سال مدت مدیریت
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 «شکوه»تپه: هفت ژهیو یشرکت کارگر»ارزیابی از پیشنویس پیشنهادی 

از )شکوه(، تپه هفت شکرین کردنیتعاون نامۀ پیشنهادی برایپیشنویس یک اساسامسال،  اوایل خردادماه
اند آن مشارکت داشتهتدین ارگران در که ظاهرا  برخی ک منتشر شد «تپههفت کانال مستقل کارگران» یمجرا

 است(.نویس در ضمیمۀ جزوه آمده)متن پیش

نامۀ پیشنهادی خود را تواند اساسهر تعاونی می« هیأت مؤسس»مقدمتا  بگوییم که طبق قانوِن ج.ا، 
نباشد، تدوین کند؛ اما اگر مغایرتی میان « مادامیکه در تعارض با بندهای قانون تعاون جمهوری اسالمی»
 بود، اجازۀ ثبت شرکت داده نخواهد شد.« قانون تعاون»و « اساسنامۀ پیشنهادی»ندهای ب

پس در همین قدم اول یعنی حصار تنگ قانون تعاونی ج.ا چندان هم اجازۀ ابتکارعمل برای تدوین 
های رضفارغ از تعا-شان را دهد. مگر اینکه کارگران تعاونینامۀ یک تعاونیِ ماهیتا  کارگری را نمیاساس

 کنند.« تحمیل»به دولت « فشار از پایین»با  -قانونی آتی

تدوین شده و نه یک شرکت « شرکت تعاونی متعارف»برمبنای اصول یک « شکوه»نکتۀ دوم آنکه طرح 
های مهم این ای قسمت قبل نشان دادیم، یکی از تفاوتچنانکه در جدول مقایسه«. تعاونی سهامی عام»

 و در دومی نه.« کارکنان شرکت هستند ،اغلب سهامداران»است که در اولی،  دو نوع تعاونی در این

 نیاز هم دی، کارگران با«عام یسهام» ۀویتپه به شهفت یسازیاصرار دولت و اتاق تعاون به تعاون نیبا ا
آورند. چون صرف طرح شکوه را به اجرا در  یِ زنیبا مذاکره و چان توانندیکه م زندیتوهم را دور بر  نیاوِل کار ا
دانستن  «یرقانونیغ» یبرا ۀ زاپاسو تبصر دبن یکل نکهیست و هم ااپرزورتر ها دولت نسبت به آن ۀبنهم س  
ماند جز اینکه بر زور و ارادۀ خود برای کارگران هم راهی نمی پس د.ندار  شیاز اجرا یریو جلوگ شکوهطرح 

 گردیم.از پایین تکیه کنند. این موضوعی است که بعدا  به آن برمی

بند مترقی درون  علیرغم تالش برای گنجاندِن چند «شکوه»خواهیم نشان دهیم که چرا طرح اما در اینجا می
تفاوت  «تعاونی کارگری»رود و هنوز با یک نمی« دارانتعاونیِ سرمایه»خودش، نهایتا  فراتر از چهارچوب یک 

 دارد.

هایی هستند توان تقسیم کرد: دستۀ اول بندو دسته میرا به طور کل به د« شکوه»بندهای پیشنهادی طرح 
دربارۀ آیندۀ شرکت را دارند: مثال  وعدۀ افزایش تولید، رسمی کردن قراردادها، « و وعید وعده»که جنبۀ 

 های رفاهی و مهدکودک و...کاهش ساعاِت کار،  ایجاد مجتمع

و « ابزار مادی»رنگ واقعیت به خود بگیرند که  توانندها همه عالی هستند، منتها تنها زمانی میاین وعده
شان وجود داشته باشد. به همین دلیل، تمرکز ما در اینجا بر دستۀ دوم از قواعد طرح بنیۀ اقتصادیِ تحقق

 پردازد.)یعنی مالکیت و ادارۀ کارخانه( می« ابزار مادی»شکوه است که به تعیین تکلیف با همان 
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 «قدرت خرید»بدون « حق خرید»دادن 

در  و... یقرارداد موقت و فصل، رب   یهمکاران اعم از  ن یتمام»در اولین بندهای این طرح عنوان شده که 
« اجباری»دار شدن همۀ کارگران، امری اینجا اعالم نشده که منظور از سهام«. شرکت سهامدار خواهند شد

گیریم که دارد، فرض می« داوطلبانه»ق قانون، تعاونی الزاما  خصلتی ؟ منتها چون طب«داوطلبانه»است یا 
 مبنای طرح شکوه نیز داوطلبانه بودِن عضویت در آن است.

 ای کارگران با انواع قرارداد ایمختلف شرکت و  یکارگران در بخش ها نیب یضیتبع»سپس اعالم شده 
و قیمِت « ارگر، کارمند و امثالهم نخواهد بودسرپرست، ک ر،یمانند مد یشغل نیعناو ایو  تیقوم ت،یجنس

 شود. و به حساب دولت واریز می« شد خواهد کسر ماهیانۀ کارگران حقوق از»سهام، به شکل قسطی 

هایی که بری از مالکیت اشاره نشده: تبعیض بین آنبر سر سهم« مهمترین تبعیض»در این عبارات اما به 
میان « عدم تبعیض»و « برادری»و « برابری»ندارند. هزاران بار هم که از هایی که پوِل توی جیب دارند و آن

 ِ اینان  بر و کارگر دفع آفات حرف زده شود، اما واقعیت آنست که یک تفاوت مهم بینیمدیر و سرپرست و ن
 هست: اندازۀ جیب.

ا را بدون تبعیض هاش بزند که گوشتماند که قصابی یک محله تابلویی بر سر در مغازهدرست به این می
تواند کند، ولی این را نگوید که هر کسی به اندازۀ قدرِت خریدش میبه هر قوم و طبقه و جنسیت ارائه می

 گوشت ببرد!

اینجاست که در عمل برای طیف مهمی از کارگران روزمزد و فصلی و طیف دیگری از کارگران ثابت که در این 
ولو به شکِل اقساطی، « پول در ازای سهام»رسانند، شرِط شان میججهنم تورم و گرانی به زور دخل را به خر

برای یک کارگر سوق خواهد داد. به فرِض مثال « حق خرید»آنان را به سمِت انصراِف داوطلبانه از این 
از  %7گذاری شکوه( به معنای کسر ماهانۀ بگیر، تصاحب یک سهم در طول یک سال )با همان قیمتحداقل

با اقساطی کردن، سنگینی این پرداخت کمتر شود؛ « کردهسعی »شکوه  پیشنویسِ  هد بود.خوا دستمزدش
برای یک و دویست خود را آتش »کارگرانی که  دسته از برای آن د کهکنواقعیت نمی این اما توفیری در

ران از ، کسرِ همین میزان از حقوق دافعه خواهد داشت و اتومات منجر به حذف این قشر از کارگ«زنندمی
 شود.تعاونی می

، سود و عایدی سهام تنها زمانی به افراد پرداخت 25شود که طبق قانوناین انصراف از آنجایی تشدید می
، 26ها تسویه شده باشد. تازه این درحالیست که در نظر نگیریم طبق همان قانونشود که تمام اقساط آنمی

. یعنی اگر در همان بدو تأسیس شرکت است سهم نقدی حداقل یکشرِط سهامدار شدن الزام به پرداخِت 
، همان اوِل کار، فیلتر بزرگی درِب شرکت قرار خواهند داد که 27محاسباِت تخمینی شکوه را مفروض بگیریم

                                                           
 یتعاون یهاقانون شرکت 11ماده  کیتبصره  25
 یتعاون یهاقانون شرکت 11ماده  کیتبصره  26
 ساله است. 5و اقساط هم  میلیارد 5۰قیمت گذاری شکوه بر نیشکر هفت تپه  مبلغ 27
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تواند به عضویِت تعاونی درآید میلیون را داشته باشد می 1.666 حداقلهر کسی تواِن پرداخِت نقدی و فوری 
 شته باشد، حذف!و هرآنکه پولش را ندا

اند و از حق خرید صرف نظر کرده« داوطلبانه»شود که این کارگران در ظاهرِ امر البته چنین نمایانده می
 اند. توانستهاند، اما نمیخواستهاند که سهامدار باشند. در واقعیت ولی مینخواسته

« کارگر»عریِف اساسا  مخدوشی از شود تدر سهامدار شدن، باعث می« قدرت خرید»محور قراردادِن فاکتور 
در طرحِ شکوه داده شود. به نحوی که مدیران به لحاظ برخورداری از امتیازِ خریدِ سهام در ردۀ برابر با یک 

اند؛ بدون اینکه توجه شود یکی حائز قدرِت خرید است و دیگری فاقد آن. خالصه ب ر قرار داده شدهکارگرِ نی
ها، کارکنان متخصص و طیفی از کارگران یقه های مدیریتی، سرپرستکه بخش آنکه نتیجه چنین خواهد بود

توانند به عضویت تعاونی درآیند اندازی در بانک دارند، میسفید و صنعتی که یا دستمزد بیشتر یا شاید پس
ِ  درآمدترِ روزمزد و فصلی و حتی طیفی از کارگراناز کارگران کم وسیعیولی برای طیف  ر ثابت، سهامدا با کار
 افتد.شدن اتفاق نمی

 

 سهام و تبعات آنسهامداران جدید علیه کارگران بی

درآمدتر )که اکثرا  هم منجر به حذِف طیفی از کارگران کم« پول در ازای مالکیت»همانطور که گفتیم فیلترِ 
شوند( خواهد شد. نتیجۀ ب میدر سختترین مشاغل کشاورزی مشغول به کارند و از مناطق روستایی جذ

تر و سهامدار تپه خواهد بود که این بار کارگرانِ رسمیاین امر خلقِ دینامیسم کامال  جدیدی درون نیشکر هفت
 درآمدتر و بدوِن سهام قرار خواهد داد. تر، کمثباتکارگراِن بی در مقابلِ را در کنارِ مدیران و سرپرستان، 

حقوق کردِن هرچه بیشتر کارگراِن بدون سهام است، ران، در گروی استثمار و بیاز آنجایی که سودِ سهامدا
گریزناپذیر است که این تقابل به مرحلۀ حادِ خود برسد. در حقیقت در این چهارچوب بجای اینکه اتحادِ همۀ 

اما نکتۀ مهم دیگری  شوند.دارِ بزرگ )دولت( تقویت شود، با یکدیگر درگیر میتپه علیه سرمایههفتکارگران 
 سال پیشِ پنج گذاری کارخانه در طرح شکوه، به اندازۀ یک پنجم قراردادِ هم وجود دارد. مبلغِ قیمت

به و میزان پرداخت اقساطیِ پیشنهادی آن هم تا حد امکان طوالنی و پایین درنظر گرفته شده تا  28اسدبیگی
؛ منتها دولت یقینا  به چنین رقمی تن تر کندو پایۀ سهامداران را به لحاظ کم ی وسیع نفع کارگران باشد

گذاری تری را برای واگذاری شرکت طلب خواهد کرد. افزایش مبلغ قیمتنخواهد داد و مبالغِ به مراتب کالن
دولت، یعنی افزایش مبلغ اقساط کارگران؛ و افزایش مبلغ قسط، یعنی افزایش انصراف کارگران از خرید 

زنی را موضوعِ چانه« مبلغ سهام»ران. به همین خاطر اشتباه است اگر سهام و کاهش چشمگیر تعداد سهامدا
 قطعی خواهد بود.در هر صورت سهامی طیفی از کارگران با دولت کرد؛ چون بی

دار بار بجای یک سرمایهشود که اینسهام ماندِن طیفی دیگر باعث میو بی طیف  یکشدنِ همین سهامدار 
داراِن جدید و مدیراِن ، این قشر نوپا از سهام«دولت»نی دار اعظم یعو یا سرمایه« اسدبیگی»منفرد مثل 

                                                           
 است. 94گذاری شده که یک پنجم مبلغ قرارداد اسدبیگی با دولت در سال میلیارد تومان ارزش 50تپه در طرح شکوه، فت. مبلغ ه 28
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استثمار کارگر را ایفا کنند: یعنی  کارگراِن کِف هرمبیشتر منتخِب آنان باشند که نقش واسطۀ استثمارِ هرچه
یابی کارگری به رسمیت نه تشکل« شکوه». به همین خاطر شاید اتفاقی نیست که در طرح به دست کارگر
 مجاز:« حق اعتصاب»و نه شناخته شده 

 

 

 

دار بزرگ، تبعات این طرح که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه
ثبات بخِش آمیز خواهد بود. خصوصا  از آنجایی که اکثر کارگراِن بیدهد، فاجعهدر مقابِل یکدیگر قرار می

شوند، تضادی که ماهیتا  راف برای مشاغل سخت به کار گماشته مینشین اطکشاورزی از روستاهای عرب
 در میان کارگران دامن خواهد زد. اختالفات قومیتیدارد به انواع دیگری از « طبقاتی»خصلِت 

 

  

 تعیین کار محل/شغل در کردن کار از رسمی هماهنگی بدون نیست مجاز کارگر،-سهامدار» 
 طرح شکوه )بخش دوم( -« بزند باز سر شده
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 خواهد داد:  مبارزۀ کارگری درون شرکت را تغییردینامیسم کارگری و  ساختار ،«مالکیت در ازای پولشرط » 

(سازی در چهارچوب شکوهپ )تعاونیتصویر سمت چ –ت )وضع کنونی( تصویر سمت راس
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 مسألۀ تمرکز و توزیعِ سرمایه و سقف مالکیت

ترین بندهای طرح شکوه آنست که سعی شده با مسألۀ سقف مالکیت به نحوی تعیین تکلیف یکی از مهم
باال تا سقِف  به سال ود. به طوری که کارکنان با سابقۀ پانزدهکند که مانِع ایجادِ تمرکز سرمایه در شرکت ش

 «.چهار سهم»تا سقِف  یک تا سه سالباشند و کارکنان با سابقۀ داشته « حق خرید»بتوانند « هفت سهم»

 های مختلف باهم کمتر از دو برابر است.این یعنی فاصلۀ بین سقف خرید کارکناِن بخش

شود تصویر درستی باعث می« قدرت خرید»گرفتِن فاکتور ش قبل گفتیم، نادیدهبا اینحال همانطور که در بخ
بندی کار و سرمایه در شکوه تر از جبههاز تمرکز و توزیع سرمایه در شرکت داده نشود. برای تصویر واقعی

 را هم لحاظ کرد:« قدرت خرید»باید فاکتور 

o  وجود داشته باشند و در سوی دیگر  «کارگراِن بی سهام یا با یک سهم»در یک سو ممکن است
یا در مواردی « هفت برابر»یعنی فاصلۀ میان عواید سود، تا سقف «. اعضایی با هفت سهم»
تری از تضاد منافع قشر نوپای سهامداران با خواهد بود. این نسبت تصویر دقیق« هفت به صفر»

 دهد.پایین به دست میکارگران رده

 گنجانده شده که الزم است از آن دفاع و حفظش کرد:« شکوه»ح البته دو بند مثبت هم در طر

 29بند اول: فقط افراد شاغل در شرکت حِق سهامدار شدن دارند. 
  مجاز است. فقط به اشخاصی که سهامدار نیستندبند دوم: واگذاری و فروش سهام 

 

 

 

 

دار بیرونی گرفته ه ورود سرمایهبندِ اول هدفش مشروط کردِن حق خرید سهام به اشتغال داخل شرکت است تا را
 شود.

کند و به سقِف مالکیتی داران جلوگیری میشماری از سرمایهو بندِ دوم، از تمرکز سهام در دست تعداد انگشت
 دهد.جنبۀ واقعی می «سهم 7حداکثر هر فرد »

ویژۀ سهامداران  آمده که موقعیت« شکوه»بینیم که شروط دیگری هم در علیرغم این دو بندِ ضروری اما می
 کند:تثبیت می« قشر میانی سهامداران»و « سهامکارگراِن بی»بزرگتر را در برابر 

 

                                                           
 «کسی حق ندارد سهم خود در شرکت تعاونی مالکیتی را به فردی واگذار کند که حاضر به کار کردن در شرکت نیست . » 29

 سهامداران از غیر نفری به تنها و تنها را خود سهام مجازند سهامداران-کارگران» 
 فرد الزاما باید سهامداران جمع از نفر یک خروج با دیگر عبارت به. کنند واگذار موجود
 طرح شکوه )بخش دوم( -«شود وی جایگزین جدیدی
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معنای بندِ باال آنست که در صورتی که یکی از اعضا اقدام به فروش سهمش به یک فرد جدیدِ بیرون از 
تواند می« قدرت خریدش» ، تنها به اتکایاز خارج شرکتو  بدوِن هیچ سابقۀ کارشرکت کند، فردِ جدید 

ها سابقۀ کار در شرکت به بالفاصله تا سقف هفت سهام را تصاحب کند؛ آن هم درحالیکه کارگری با سال
یا از مالکیت محروم شده یا در بهترین حالت در پروسۀ کسِب قسطیِ « قدرت خریدش»خاطر ضعف 

 سهامش است.

هایش بر روی داخت بابت مالکیت شرکت و تسویۀ بدهیتر آن که چون بارِ مالی پر ها مهماما از همۀ این
داران بیرونی باز ، عمال  با ناتوانی مالی کارگران، راه پذیرِش مشارکت سرمایهشدهدوش کارگران گذاشته

 شود! گذاشته می

 

  امتیاز استخدام در حلقۀ سهامداران

مرتبط است و از طرف دیگر، امکان « اشتغال در شرکت»با « نسهامدار شد»در طرح شکوه، از یک طرف 
یا فروشش به غیر، مفروض گرفته  از سوی یک سهامدار به اعضای خانواده« انتقال سهام و حق استخدام»

 شده.

گرفت، این بندها قابل دفاع بودند. اما حال که  را مبنا نمی« تبعیض در مالکیِت کارگران»اگر طرح شکوه 
منجر « هاتبعیض استخدام»مالِک سهامدارشدن است، اتومات به نوع جدیدی از « ید کارگرانقدرت خر »

کنند چه کسانی خواهد شد: اوال  به این صورت که این مدیراِن منتخِب سهامداران هستند که تعیین می
د گرفت. های جدید در حلقۀ سهامداران شدت خواهاستخدام شوند و این یعنی پارتی بازی برای استخدام

به اعضای خانواده و یا هر فردی که از بیرون از شرکت آمادۀ خریدِ « انتقال سهام و استخدام»دوم آنکه حق 
پوِل خریدِ خواهد بود یا با کسانی که از بیرون  اقواِم سهامدارانسهام باشد، یعنی آنکه اولویت استخدام یا با 

ها اندازی نوع جدیدی از بازار سیاهِ تبادل رانت در استخدامها به راهرا داشته باشند. تمام این حق استخدام
 شود.منجر می

سهام و باتوجه به معضل شدید بیکاری در منطقه، این موضوع نهایتا  نه فقط به اختالف میاِن کارگراِن بی
 مالکان جدید شرکت دامن خواهد زد.-سهامدار، بلکه میاِن مردِم بیکار منطقه با مدیر

بینند و برای )فصلی( را می« اشتغال ناقص»و « معضل بیکاری»، «شکوه»نویِس کنندگان پیشالبته تدوین
ها را در و در عوض به کار گماردن کارگراِن فصلی در دیگر بخش« کاهش ساعات کار کارگران»همین هم 

و  ابزار مادیفراهم بودن اند؛ منتها این تمهیدات منوط به های غیر از کاشت و داشت پیشنهاد دادهفصل

 طرح شکوه  -« بود  خواهد قبلی نفر...  سنواتِ  و سهام ۀدارند جدید، نفر }بعد از واگذاری سهام{»  
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است. درحالیکه بحِث خرید و فروش سهام « بالقوه»های بنیۀ اقتصادی تحقق آنست و صرفا  در حکم وعده
 شرکت پس از تأسیسش خواهد بود.« بالفعلِ »و انتقالش، امور 

داری است که در ، برخاسته از وضعیت کلی سرمایه«استخدام»و به تَبَعش رقابت کارگران برای « بیکاری»
توان این کردِن شرکت میتر است؛ اینکه تعهد بدهیم با اراده و تعاونیای مثل خوزستان تشدید شدهطقهمن
منابع در »را با توجه به  ظرفیت استخدامیرا منحل کرد، وعدۀ محال است. با اینحال « رقابت استخدامی»

 توان بیشتر کرد.می« دست

بخشودگی »و  «مالکیت بدون پرداخت غرامت به دولت»، هیچکدام از دو فاکتور «شکوه»از آنجایی که 
را به عنوان مطالبات خود از دولت در برنامۀ عملش قرار نداده، شرکتی مقروض را تحویل  «های شرکتبدهی

های زیبای اشتغال هایش بر گردۀ کارگران خواهد افتاد. این یعنی نه فقط وعدهخواهد گرفت که جبرانِ بدهی
تپه در نیشکر هفت« رقابت کارگران بر سر حفظ شغل»شود، بلکه کار محقق نمیکامل و کاهش ساعات 

 بیشتر خواهیم پرداخت.« برنامۀ عمل»تشدید خواهد شد. به این موضوع در بخش 

 بوروکراسی سهامداران؟ یا کنترل و ادارۀ کارگران؟

وۀ انتخاب و وظایف هیأت مدیره و بازرسان در طرح شکوه، بندهای مربوط به مجامع عمومی )سهامداران(، نح
برداشتی مستقیم از متِن قانون تعاون ج.ا است و به جز یک مورد جزئی هیچ ابتکار جدیدی در آن اِعمال 

بندی شده، عین است. یعنی به طور خالصه ساختار بوروکراسی مدیریتی که در طرح شکوه فرمولنشده
ها به تِن که پیۀ فساد و اختالس در آن-مسکن و مصرف  ام هزاران تعاونیهمان چیزی است که در تم
شود. در حقیقت ساختار مدیریتی شکوه، نه فقط هیچ ربطی به اجرا می -استبسیاری از کارگران خورده

-ندارد، بلکه برعکس منجر به ایجاد قشری از کارمند اداره یا حتی کنترل کارگران بر شرکتمصادیق 
داراِن هایی خواهد شد که به لحاظ طبقاتی و امتیازات منحصر به فردشان به سرعت جای سرمایهبوروکرات

 قبلی را پ ر خواهند کرد. چطور؟

o  طیف بزرگی از کارگران را از پروسۀ سهامدار «پرداخت در ازای مالکیت»همانطور که گفتیم شرط ،
 شدن حذف کرده.

o سهام قرار خواهد ر مقابل این دسته از کارگراِن فاقد این شرط، به لحاظ طبقاتی، سهامداران را د
 داد.

o  در نظر گرفته « هیأت مدیره»و حِق رأی این مجمع در انتخاب « مجمع عمومی»آنچه تحت عنواِن
سهام است و نه تماِم کارگران. و این یعنی کارگراِن بی صرفا  منوط به سهامداران شرکتشده، 

 شت در آیندۀ شرکت محروم خواهند شد.اتومات از حق هرگونه تعیین سرنو
o نه فقط حق « شکوه»نویِس شود که پیشاین محرومیت از حق اِعمال اراده، زمانی تشدید می

، بلکه حق اعتصاب را هم از آنان سلب کرده یابی مستقل کارگران را به رسمیت نشناختهتشکل
 .30است

                                                           
روغِن ریخته را نذرِ امامزاده »کارگران به رسمیت شناخته شده که در واقع مصداق  در این پیشنویس، فقط حِق داشتِن رسانه برای 30

های خودشان از جمله کانال تلگرامی و واتس آپی نیاز به مجوز از کسی ندارند، خودانگیخته و است. کارگران که برای ایجاد رسانه« کردن
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o نداشته باشد و در « شکوه»در پذیرد که هیچ سهامی اگر دربست فرض بگیریم که دولت می
مدیریتش اِعمال اراده نکند، یا سقف مالکیت را با بند و تبصره تغییر ندهد و یا حِق رأی سهامداران 

حِق رأی تمام سهامداران فارغ از  فرض بگیریمشان نکند و به عبارتی اگر را منوط به وزِن مالکیتی
اختار مدیریِت شکوه به نحوی چیده شده که از ، باز هم سشان با یکدیگر برابر باشدتعداد سهام

«( هیأت مدیره»شماری قشر بوروکرات )تحت عنوان میانِ همان کارکنانِ سهامدار نیز تعداد انگشت
گیری بدون ساز و کار نظارتی از پایین در دست برخواهد خاست که تمام منابع شرکت و تصمیم

 ناِن سهامدار درگیر شوند. به این دلیل که:ها متمرکز خواهد شد، بدون اینکه بدنۀ کارکآن
o  خواهد بود و حتی تشکیل این  ساالنهتشکیل مجامع عمومی سهامداران تنها به شکل

العاده هم( ممکن است با اهمال تعمدی یا غیرتعمدی مجامع عمومی ساالنه )یا فوق
یت هیأت مدیرۀ شرکت منتفی شود. چه آنکه قانون تعاون، این اجازه را به مدیر 

د که اگر در فراخوان اول، تعداد اعضا به اکثریت نرسد، در فراخوان دوم با هر دهمی
تعداد از سهامداران جلسه رسمیت پیدا کند. بگذارید این موضوع را در قالب یک مثال 

تپه در اولین تن از کارکناِن سهامدار نیشکر هفت 8۰۰توضیح دهیم، فرض بگیرید 
کنند. سال بعد که موعد عنوان هیأت مدیره انتخاب می مجمع عمومی، هفت نفر را به

رسد، هیأت مدیره با چند ترفند ساده )از جمله عدم تشکیل مجمع عمومی دوم فرامی
تواند با حضورِ ، میه حد نصاب نرسیدِن اولین فراخوانرسانی مناسب( پس از باطالع

ینده تثبیت کند. بدون اینکه سهامدار، تیم مدیریت خود را برای سال آ 5۰فرضا  فقط 
 شده باشد.« حرکت غیرقانونی»مرتکب هیچ 

o ترین خأل قانونی این ساختار است. در این ساختار، بدنۀ کارکناِن پاافتادهتازه این پیش
اند و سال به سال فقط به سهامدار، از پروسۀ مدیریت و نظارت جدا گذاشته شده

داشت. در عوض دو  ازرسان حضور خواهندهای هیأت مدیره و بعنوان شنوندۀ گزارش
 2کار نظارتی را به نیابت از کل کارکنان انجام دهند. نتیجۀ انتصاب  بازرس قرار است

هزار هکتاری با پنج هزار کارگر از پیش معلوم  2۰نفر برای نظارت بر یک مجموعۀ 
بازرسی شرکتی به این بزرگی تنه از پِس است. حتی متعهدترین افراد هم یک

ها ثابت و بدون نظارت فرض برنخواهند آمد. از سوی دیگر چون شغلِ بازرسی برای آن
کند. نبودِ احتمال زد و بند و تبادل رشوه با مدیران را زیاد میموضوع شده، همین 

را به شکل مستمر و  بدنۀ کارگرانهای قوی نظارتی از پایین به نحوی که مکانیسم
یر مسائل ادارۀ شرکت کند، به زد و بند میان بازرسان و هیأت مدیره دامن درگ دائمی

گیرد چنین ها صورت میهایی که اختالس از آنخواهد زد )چنانکه در غالب تعاونی
 ها در دست نیست. ، افشا و عزل فوری آنشناسایی این زد و بندهااست( و راهی برای 

o های شکوه به مهمترین عامل رواج فساد باصِل محرمانگی اسناد و قراردادها و حسا
مالی در شرکت خواهد انجامید. در طرح شکوه این اسناد نه در دسترس کارکناِن 

                                                           
است که باید بی چون و چرا در شرکت به رسمیت شناخته « ابات علنی و آزادها و انتخحق ایجاد تشکل»کنند. مسألۀ نقدا  این کار را می

 شود.
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 2سهامدار است و نه در دسترس کل کارکنان شرکت. بلکه در انحصارِ هیأت مدیره و 
 بازرس خواهد بود.

o  وجود دارد « شکوه» در تعاونی« ادارۀ کارگری کارخانه»در حقیقت، حتی درکی که از
در شکوه، همچنان یک امر تخصصی « مدیریت»است. « دارانهسرمایه»یک درک 

محفوظ « منتخب»بار انگاشته شده که در یک تقسیم کار باید در دسِت یک اقلیِت این
 چهارچوبِ آنست که بدنۀ کارگران از « ادارۀ کارگری»بماند. درحالیکه یکی از اهداف 

اند، فراتر رفته و بطور روزانه و مستمر درگیر جوانِب شدهدهمشاغل جزئی که به آن گمار 
 مختلف تصمیم برای امور کارخانه شوند.  

o گیری هرچند حِق عزل مدیران، بدون تشریفاِت برگزاری مجمع عمومی و به صورت رأی
اینترنتی در شکوه گنجانده شده و این ابتکار عمل جدیدی است، منتها این ابتکار در 

تر مثل: حفِظ مدیریت در حلقۀ بستۀ سهامداران، حفِظ های اساسیمقابل بند
 های مستقل کارگری تأثیری ندارد.محرمانگی قراردادها و اسناد و عدم وجود تشکل

 

 

  
 بندهای منفی پیشنویس شکوه

 
غرامت  حق مالکیت کارگران در ازای پرداختِ 

 مالی به دولت
 

 های شرکتعدم بخشودگی بدهی
از آنجایی که بارِ مالی پرداخت مالکیت بر روی 

با ناتوانی مالی شده،  دوش کارگران گذاشته
باز  داران بیرونیراه پذیرِش سرمایهکارگران عمال  

 گذاشته است
یابی مستقل به رسمیت نشناختن حق تشکل

 کارگران
 حق اعتصاب برای کارگرانبه رسمیت نشناختن 

 ها و اسناد و قراردادهاحفظ محرمانگی  حساب
 اقلیت یک حفظ مدیریت شرکت در دست

روکراسی کارگری بجای وبا ایجاد یک ب منتخب
هایشان در ادارۀ دخیل کردن کارگران و تشکل
 شرکت 

 

 بندهای مثبت پیشنویس شکوه
گذاری روی مبلغ پایین قیمت
 کارخانه

 )یک پنجم قرارداد اسدبیگی(
سهام به  %100اری تأکید بر واگذ

 کارگران
گرفتِن سقف مالکیِت هر پایین

 سهامدار
لغو شرط پرداخت نقدی سهم اول 

 هاکردن تمام پرداختو اقساطی
ه بدون حق عزل اعضای هیأت مدیر 

تشریفات مجمع سهامداران 
 گیری اینترنتی(رأی)
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 شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی متعارف پیشنویس پیشنهادی شکوه 

 

 حق رأی اعضای تعاونی

 
 
 برابر

 
 بـــــــــــرابر 
 

 
 

 میزان سهمبنا به 
 %35داران بیرونی تا سقف حق رأی سرمایهمجموع  

 44استهای كلی اصل یقانون س 10ماده     خواهدبود

 

 رابطۀ مالکیت و اشتغال در شرکت

 گذاران بیرونی()سرمایه

 
داخل  سهامدار الزاما  باید

 شاغل باشد شرکت

 
اگذار دار بیرونی وتواند به سرمایهمالکیت می %49تا 

 44استهای كلی اصل یقانون س 10ماده     شود

 
هیچ الزامی به شاغل بودِن 
 سهامدار در شرکت نیست
 )قابل عرضه در بورس(

 

 

 شرط مالی عضویت در تعاونی

 
 

کردن پرداخت مبلغ اقساطی
 هاسهم

 
  الزامی است پرداخت نقدی نخستین سهم

 های تعاونیقانون شرکت 11تبصره یک ماده 

 
 

 داخت نقدیپر 
 

 هاکردن پرداخت مبلغ سایر سهمامکان اقساطی
 

 

 شروط مالی ثبت تعاونی

 
----------- 

 
  پرداخت نقدی حداقل یک سوم سرمایه

 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا 21ماده  

 
------ 
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 سقفِ مالکیت برای هر سهامدار

 
 

 تا هفت سهم
ها خواهد )اینکه چند درصد از کل سهم

 د بعدا  مشخص خواهد شد(بو

 
 
 %15تا سقف 
  
 های تعاونیقانون شرکت 11ماده 

 
 نیم درصد حقیقی
 %5 حقوقی

مجموع شرکتهای 
دولت و مؤسسات 

 ردولتییعمومی غ

49% 

 
 حداکثر دو سال سه سال یک سال مدت مدیریت

انتخاب بازرس و گزارش در  ساز و کار نظارتی
 مجامع عمومی ساالنه

انتخاب بازرس و گزارش در  رس و گزارش در مجامع عمومی ساالنهانتخاب باز
 مجامع عمومی ساالنه



 

32 
 

 www.ksazmandeh.com کمیته عمل سازمانده کارگری  

 

 کدام تعاونی؟ کدام برنامۀ عمل؟

کانون « هاجلوی دوربین»تپه را کند نیشکر هفتزدۀ جمهوری اسالمی سعی میداریِ بحرانامروز که سرمایه
کند و هنوز تعیین تکلیف از خلع ید اسدبیگی را تجربه میدورۀ گذار تپه یک هفتتبلیغات سیاسی خود بکند و 

تپه نهایی نشده، ضروری است که کارگران برنامۀ عمل خودشان را برای آیندۀ شرکت جلو حکومت با اموال هفت
صرف « تپهر هفتمالکیت کارگران ب»های قانونی برای طرح از ظرفیتبگذارند. بدیهی است در این جنگ، نه باید 

 ها داشت.نظر کرد و نه باید توهمی هم به این ظرفیت

رویم و معتقدیم طبقۀ حاکم مطلقا  به سادگی به طرح تعاونی )از هر نوعی( تن تر میما بدوا  یک قدم عقب
 را ارجح بر هر« کردنبه مرگ گرفتن و به تب راضی»و « فرسودِن کارگران»نخواهد داد و در عوض استراتژی 

 داند. به این دلیل که:برنامۀ دیگری می

اوال  مالکیت به شکل تعاونی )حتی در چهارچوب همان قانون ضدکارگری موجود( هم مستلزم دادن امتیازات 
 اش ندارد. ها آن هم در اوج کسری بودجهمالی خواهد بود که دولت هیچ آمادگی و تمایلی برای این نوع خرج

ِن شرکت )به عنوان رد دیون اسدبیگی( به منبع درآمد جدیدی دست خواهد یافت که ثانیا  دولت با بازپس گرفت
کند؛ البته نه از آن حیث که تمایلی به حفظ شرکت داشته باشد؛ بلکه از این حیث نظر نمیاز آن به راحتی صرف

جزیه و فروش اراضی دار دیگری واگذارد یا به ثروت نهفته در تکه یا یکجا آن را در ازای پول نقد به سرمایه
سازیِ مجدد، این دومی تپه چشم طمع بدوزد. باتوجه به مقاومت کارگران در برابر خصوصیگرانبهای هفت

 تر است.محتمل

سازی نداشته باشد به این خاطرست که هرگونه شود حکومت تمایلی به تعاونیو اما دلیل سومی که باعث می
های بحرانزدۀ سرتاسر کشور خواهد داد که از این دسِت کارگراِن کارخانهتپه، الگویی را به طرح تعاونی در هفت

ای نه به لحاظ اقتصادی، نه به خواهی مالکیتی کنند. چنین تجربهبه بعد با استناد به این تجربه از دولت سهم
 لحاظ سیاسی و امنیتی برای حکومت مطلوب نیست.

به قدری وسیع و تعرضی باشد « کارخانه به دست کارگران»عارِ تپه با محوریت شاما اگر اعتراضات کارگران هفت
های فکرش آن را در اتاق 97که از آبان « سازیتعاونی»که حکومت هزینۀ آن را زیاد بداند، به شیوۀ خاصی از 

کردن )سهامی عام( که عنوان نقشۀ جایگزین در دست بررسی داشته، تن خواهد داد. این شیوه از تعاونیبه
سازی است، از مالکیت دولتی به مراتب بدتر خواهد بود. حتی اگر جدیدی برای نوع دیگری از خصوصیروکش 

تپه صورت گیرد )مانند پیشنویس برای نیشکر هفت تعاونی متعارفهایی هم در چهارچوب قانون جرح و تعدیل
و « رامتمالکیت بدون پرداخت غ» دو شرطِ  صا  وخصطرح شکوه(، مادامیکه برخی شروط اصلی و اساسی )

های اسدبیگی بر دوش کارگران سرشکن بخشودگی دیون( در آن گنجانده نشده باشد، اوال   بارِ تمام اختالس
شود یا دست به تجزیۀ اراضی ببرد یا کاهش بارِ ها مجبور میخواهد شد و شرکت برای جبراِن این کوهِ بدهی

تر صورت اما این کار را از طریِق قراردادِن کارگران قوی مالی از طریق اخراج و زدن از امتیازات کارگران؛ در هر دو
تر، ایجاد یک قشر اشرافیت کارگری جدید و سرکوب و استثماری خواهد کرد که تحت در مقابِل کارگران ضعیف

 شود. تر اِعمال میحقوقلوای این تعاونی علیه کِف هرِم کارگراِن بی
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های حکومتی خواهد شد؛ و از های تبلیغاتی جناحبرداریاسمی شرکت باعث بهره« کردنِ تعاونی» همانسپس 
ها تقصیر هرگونه شکست و کاهش تولید و ورشکستگی آتی را به پای همان کارگران طرف دیگر همان جناح

دِن خواهند نوشت. تبعات درونی این وضع بر کارگران را هم باید اضافه کرد؛ اختالف صفوف و بدنامی و ایستا
 کارگر و ناامیدی از مبارزه.علیه کارگر 

 پس چاره چیست؟

ای باید داشت که هم سرنوشِت مالکیت کارخانه را بدون تبعیض به نفع تمامی کارگران تعیین کند و هم برنامه
تولید آتی را تضمین. اولی بدوِن یک سلسله اعتراضاِت تعرضی ممکن نیست و دومی بدوِن متصل کردِن نیشکرِ 

 متشکل از این اجزاءتعاونی کارگری چنین تر اقتصاد و مبارزاِت بزرگتر طبقۀ کارگر. یک تپه به زنجیرۀ کلیهفت
 است:

o :هیچ غرامت و شرط مالیصد در صد مالکیت نیشکر، بدون  شرط مالکیت کارگری بدوِن پرداخت غرامت 
با اتکا به سابقۀ و صرفا   بدون پرداخت یک ریالان، باید به کارگران واگذار شود. بدین ترتیب تمامی کارگر 

 صاحِب سهام مالکیتی نیشکر خواهند شد. اشتغال
o کارگران، اسدبیگی را نیاوردند که حاال تاواِن های بانکی و دولتی شرکت: بخشودگی تمامی بدهی

کر هفت تپه به های او را به دولت بدهند. برنامۀ دولت و قوۀ قضائیه برای مقروض کردِن نیشاختالس
های اسدبیگی را باید به فوریت خنثی کرد. این اسدبیگی و دولت هستند که به کارگران اسم جبراِن بدهی

های بلوکۀ شدۀ شخصی و شرکتی او را باید بدون برداشِت اند و تمامی حسابتپه مقروضو نیشکر هفت
 تپۀ  تحت کنترل کارگران بازگردانند. یک ریال، به هفت

o  ها، داشتِن قراردادهای تجاری، اجارۀ زمینمحرمانه نگهها: محرمانگی تمامی اسناد و حسابالغای
های مدیران و... یکبار ها و پاداشموجودی انبارها، منابع مالی و بانکی شرکت، دفاتر حسابداری، فیش

ان باشند( بسته برای همیشه باید ملغی شود تا راه هرگونه زد و بند و فساد مدیران )ولو منتخب کارگر 
 شود.

o نه فقط هیچ کسی حق ندارد تحت هر مالکیتی )ولو جانبۀ کارگران: یابی وسیع و همهتشکل تمهیدات
یابی و اعتصاب کارگران را از آنان سلب کند، بلکه تنها تعاونی( و تحت هر شعاری )ولو اتحاد( حق تشکل

های شرکت ترین سطح و تماِم بخششدن در وسیعگرِ نجات شرکت و استمرار مبارزه، متشکلتضمین
آیی ناپایدار است و هنوز است. تشکیل مجامِع عمومی پای سنگر یک فرم و لحظۀ موقت از گردهم

پاشد. باید در شرایطی که کارخانه یابی دائمی کارگری نیست و به مجردِ اتمام اعتصاب، از هم میتشکل
ستند، به طرحِ تشکل مستقل کارگری با یک انتخابات در حالِ گذار و کارگران در حال تحصن یا اعتصاب ه

ها شکلی دائمی داد. بدین صورت نه نمایندگی تلویحی کسی به کارگران آزاد از پایین در تمامی بخش
های مختلف شود. عالوه بر آن بخشهای مختلف کارگری حذف میشود و نه صدای جناحتحمیل می

کارگری های مختلف ای و غیره( حق دارند در فراکسیونواضع برنامهکارگری )بسته به شرایط ویژۀ کار، یا م
های متنوع را یابیهای مستقل خود متشکل شوند و شرکت موظف است امکانات این تشکلبا رسانه

فراهم کند )مثال  : کارگران روزمزد، اخراجی، اداری و...(. به دست گرفتن مالکیِت کارگری کارخانه، بدون 
 معنی است.ی کارگری برپایۀ انتخابات آزاد بیهاوجود تشکل
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o به عنوان یک امر تخصصی « مدیریِت شرکت»بجای اینکه  های کارگری پایۀ ادارۀ کارگری کارخانه:تشکل
شمار )ولو منتخب( باشد و آن هیأت مدیره، شروع و پشِت درهای بسته در انحصارِ یک اقلیِت انگشت

ئمی های دااین بدنۀ کارگران هستند که با تشکل ،کت کندهای مختلف شر به انتصاب مدیران بخش
های درونی متعددشان باید در هر بخش از پایین مدیران و سرپرستاِن مبتنی بر انتخابات و فراکسیون

مختلف شرکت را از بین کارکنان گزینش کنند. کارگراِن هر بخش تجربه و مهارت کافی برای انتخاب 
های بخش ها و تشکلرند، بنابراین این حِق اِعمال اراده باید به آنمدیران تخصصی هر بخش را دا

هزار نفر تصمیم بگیرد. این معنای  5نفره برای  5خودشان واگذار شود و نه اینکه یک هیأت مدیرۀ 
 است.« ادارۀ شورایی»و « شورای کارگری»واقعی 

o یت مشابه طرحِ پیشنهادی مشروط کردن سهامدار شدن به اشتغال در داخل شرکت و حفظ سقف مالک
 شکوه. 

o ترین سطح خود محقق شود، تازه با یک جزیرۀ کوچک در دل دریای اگر تمام شروط باال در عالی
های زیادی به دنیای ایم که به دسِت کارگران افتاده. اما این جزیره هنوز با نخداری طرف شدهسرمایه

در گروی کار و تولید شرکت است، به دنیای  بیرون از خودش وصل است. بطوریکه حیاتش همانقدر که
 بیرون هم وابسته است )از تأمین تجهیزات، فروش شکر، بستِن قرارداد، گرفتِن وام و اعتبار و...(. 

تپه به دست کارگران بیفتد و داری حتی اگر اجازه دهند که نیشکر هفتدولت و سایر بازوهای سرمایه
توانند آن را خ رد کنند. همان مافیایی با فشار اقتصادی بالقوه می آن را به شکل سخت سرکوب نکنند، اما

، 31انداختکرد و به هشت برابر قیمِت واردات به مردم میکه تا چندماه پیش شکر را با ارز دولتی وارد می
های داران در تمام حوزهتپه را نیز از بازار حذف کند. انحصار سرمایهزورِ آن را دارد که شکر تولیدی هفت

تپه و کارگرانش تواند اهرم فشاری علیه نیشکر هفتها میزنجیرۀ تأمین، بازرگانی و بانکی و سایر بخش
، ددرهم نشکن یبخش دولت یفشار بازار و کارشکن ریز  در زماِن مالکیِت کارگری،نه اکارخ نکهیا یبراباشد. 

معنا  کیها و به بخش سایرارگران کبا  یتپه به مبارزه و همکارکارگران هفت ۀکه مبارزضروری است 
یابی ی، تشکلکارگر نترلکالگوی  د و ایزوله نماند.کارگر هم گره بخور  ۀطبق یاسیو س تریعموم ۀمبارز

تپه را تحریم و تصاحب مالکیت را به سایر واحدها منتقل کند. در این صورت است که حتی اگر هم هفت
توانند بالقوه با ارسال تجهیزات به یر کارخانجات هستند که میکنند، اینبار کارگراِن هپکو و فوالد و سا

های مصرِف تپه بیایند؛ اگر خرید محصوالتش را در لیسِت سیاه قرار دهند، اینبار تعاونیکمک هفت
تپه توانند با بستِن قراردادِ خریدِ شکر به نجاِت کارگران هفتکارگری در سرتاسر کشور هستند که می

شان هستند های کارگریبه هر صورتی عزِم سرکوِب سختش را کنند، مردم محلی و خانواده بیایند. و اگر
 ها بسازند.توانند صفوف دفاعی برای آنکه می

متمرکز باشد و  ،به تنها متحدان واقعی، یعنی طبقۀ کارگر برها ها مستلزم آنست که چشماما تمام این
ی منابع عموم تیمالکتعمیم داد و  دو کارخانه به کل اقتصاد ای باور داشت که میتوان این الگو را از یک

 آورد.دار در هیسرما ۀاز چنگ طبق را
o زیست خوزستان با کاشت نیشکر در وسعت صدها هزار هکتار آبی، ریزگردها و تخریب محیطمعضل بی

هیم است. تپه یکی از آنهاست و در این معضل سبه دسِت شرکتهای کشت و صنعتی گره خورده که هفت

                                                           
31 https://www.yjc.ir/fa/news/7324205/واردات-شکر-با-ارز-36-هزار-تومانی-مسبب-افزایش-قیمت-شکر-کیست 
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های کارگری شرکت هستند( و ها خودِ خانوادهتپه )که بخشی از آنجمعیِت ساکن مناطق اطراف هفت
پذیری از این تخریب محیط زیست قرار دارند بخشی دیگر از کشاورزان روستاهای اطراف در کانوِن ضربه

وانبی از فعالیِت شرکت که با ها بر جتپه باید حِق نظارت و دخالت آنو در فردای مالکیِت کارگری هفت
نظارت مستقیم بر استانداردهای  -1ها در ارتباط است، محفوظ بماند: از جمله محیط زیست آن

نحوۀ توزیع و تخصیص آب منطقه به نحوی که حق آب کشاورزان اطراف ضایع  -2زیستی شرکت محیط
نباشند. این دخالت و کنترل مردمی بَر های جایگزینی که آبنظارت بر اجرای بلندمدت کِشت  -3نشود 

یابی مردمی در سطح شهر و تپه مستقیما  به سازمانممکن نیست مگر اینکه خود کارگران هفت
های اطراف و بیکاران منطقه را جزوی روستاهای اطراف کمک کنند و اتحاد استراتژیک با کارگران شرکت

 از مبارزۀ خود بدانند. 

 

 جنگِ امروز و نه فردا

مالکیِت سازی و چه باشد، چه هر نوعِ دیگری از تعاونی مالکیِت کارگری کارخانه بدون غرامتچه هدف، 
های حکومت به دالیلی که در بخش یک از جناحباید دانست که نه دولت و نه هیچدولتی زیر نظارِت کارگری، 

« مالکیِت دولتی»این یعنی کارگران چه بخواهند در آیندۀ پیش برشمردیم به سادگی به آن تن نخواهند داد. 
را تأمین « مالکیت و ادارۀ کارگری»را تضمین کنند و چه بخواهند که حق « حق کنترل و نظارت»برای خود 

کند که در آن اسدبیگی پابندِ کنند؛ باید نه فردا، بلکه همین امروزی که شرکت دورۀ گذاری را تجربه می
داراِن جدید )اعم از دولت و قوۀ قضائیه( هنوز به شرکت باز نشده و از سویی پای سرمایهمحاکمه است و 

تپه در این مقطع ندارد، از این شرایط برای تغییر توازن حکومت هم به دالیلی میلی به سرکوب عریان هفت
تپه چکش کنترِل هفت با همین امروزقوا به نفع خود استفاده کنند. یعنی سنگ بنای مدیریِت کارگری آتی را 

 بزنند:

o هاکنندگان و صدور کارت پانچ برای آنبرگرداندِن کارگران و نمایندگاِن اخراجی به شرکت در حلقۀ تحصن 
o تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضدکارگر و اطالعاتی 
o بانکی، های نظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب ،بیرون کردِن مدیراِن انتصابی اسدبیگی از کارخانه

 قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت به منظور اولویت در پرداخت دستمزد کارگران
o های مختلف هایی که در بخشیاب برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدیتشکیل یک کمیتۀ حقیقت

 شرکت اخبارش درز کرده
o ابِع نقدی بلوکه شده به تمهیدات برای اعتراضات فاز بعدی چنانچه دولت و قوۀ قضائیه از واگذاری من

 کارگران امتناع کردند
o ها )با شروطی که در بخش قبل آورده شد( مقدمات الزم برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام بخش

های مختلف کارگری حذف شود و نه کارگری تصور کند نمایندگی نامنتخبی به نحوی که نه صدای گرایش
 به او تحمیل شده

 زمانی معنادار خواهد بود که:« جلوی فرمانداری»یا « ماندن در کارخانه»رغ از ف رم اعتراض، ترتیب فابدین
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o  ماندن در کارخانه بجای تحصن سمبلیک، تبدیل به اِعمال اهرم کنترل کارگری در کارخانه و سرنوشت
 آن شود 

o رداندِن اموال بلوکه به عنوان بخشی از نبرد برای برگ« تعرضی»عنوان یک تاکتیِک اعتراض خیابانی به
 شود به کار گرفته تپۀ تحِت کنترِل کارگرانهفتشده به 

  



 

 

 طرح شکوه «یکارگر»واقعاً  دیتول یتعاون کی یژگیو 

 

 شروط مالکیت کارگری

 
 مالکیت کارگری بدوِن پرداخت غرامت به دولت

 
 مالکیت در ازای پرداخت پول

 

 مشموالن حق مالکیت

 
 شانکاریتمام کارگران بسته به سوابق 

 )بدون پرداخت یک ریال( 

 
سهام را مبلغ آن دسته از کارکنانی که قدرت پرداخت 

 داشته باشند

 

 

 

های بانکی، ارزی، دولتی و وضعیتِ بدهی

 عمومی شرکت

 
 
 

 مسئولیت دولت اها ببخشودگی بدهی

 
 
 

 های اسدبیگی بر دوش کارگران خواهد افتادجبران بدهی

 حفظ محرمانگی اسناد الغای محرمانگی تمام اسناد و قراردادهای شرکتها وضعیت اسناد و حساب

 

 

 یابی و اعتصاب کارگریحق تشکل

 
 یابی کارگرانبه رسمیت شناختن انواع تشکل

آوردن تمهیدات انتخابات آزاد، سالن اجتماعات و ایجاد فراهم
 های مختلف کارگری فراکسیون

 
و اعتصاب  یابیبه رسمیت شناخته نشدِن  حق تشکل

 کارگران 
 

هیأت »و « مجمع سهامداران» های م جازتشکل تنها
 هستند« هامدیرۀ منتخب آن
 



 

 

ای های کارگری و از طریق انتخاب دورهبا ارادۀ بدنۀ تشکل مدیریت شرکت
 از میاِن کارکنان هر بخش مدیران

به عنوان یک وظیفۀ تخصصی به عهدۀ یک هیأت هفت 
 گذاشته شدهنفرۀ منتخِب سهامداران 

های تشکل دخالت با الغای محرمانگی اسناد و قراردادها و نظارت و بازرسی کارگران
 کارگری شکلی مستمر و دائمی دارد

تن از منتخباِن  2به عنوان یک وظیفۀ تخصصی به عهدۀ 
 سهامداران گذاشته شده

 
 

 بندی طبقاتی درون شرکت و تبعات آنصف

 

 
 

 )دولت( دار بزرگکارگران علیه سرمایهاتحاد 

 
سهامکارگران بی –کارکنان سهامدار  –دار بزرگ سرمایه  

 
علیه کارگران را سهامدار  کنانِ کار ، «سهامدارشدن»امتیازِ 
کارکنان میانی واسطۀ  این د وداخواهد سهام قرار بی

 تر خواهند شدحقوقاستثمار و سرکوِب کارگران بی
 

 

 

 

  اقدامات عملی فوری

 مالکیت و مدیریت کارگری برای برنامۀ

 

 

 
o  برگرداندِن کارگران و نمایندگاِن اخراجی به شرکت در

 هاکنندگان و صدور کارت پانچ برای آنحلقۀ تحصن
o بیرون کردِن مدیراِن انتصابی اسدبیگی از کارخانه 
o تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضدکارگر و اطالعاتی 
o انکی، های بنظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب

قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت به منظور 
 اولویت در پرداخت دستمزد کارگران

o یاب برای رسیدگی به تشکیل یک کمیتۀ حقیقت
های مختلف هایی که در بخشفاکتورسازی و دزدی

 شرکت اخبارش درز کرده
o  دولت و قوۀ  چنانچهتمهیدات برای اعتراضات فاز بعدی

بِع نقدی بلوکه شده به کارگران قضائیه از واگذاری منا
 نندامتناع ک

o  مقدمات الزم برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام
ها )با شروطی که در بخش قبل آورده شد( به بخش

های مختلف کارگری سرکوب نحوی که نه صدای گرایش

 
 

 رای انطباق با چهارچوب قانون تعاونی ج.اتالش ب
 

جای اقدام هنگاری و مذاکره با رئیسی باولویت به نامه
 مستقیم کارگری

 
 محور بودنمحور بودن بجای اقداممطالبه

 
 
 
 



 

 

نامنتخبی به او  انشود و نه کارگری تصور کند نمایندگ
 اندتحمیل شده

 
 
 
 

 

  اندازهااستراتژی مبارزاتی و چشم

 
 

های اطراف، مردم محلی و سایر اتحاد با کارگران کارخانه
کارگر برای فشار به دولت جهت تحمیل های طبقۀ بخش

 «هابخشودگی بدهی»و « مالکیت کارگری بدون غرامت»
 

تواند جنبۀ عملی بدیهی است بسیجِ این متحدان زمانی می
های تپه خود را در پیوند با سایر جنبشبگیرد که کارگران هفت

اجتماعی و علیه سرکوب سیاسی قرار دهند و صدای آنانی 
 دارند   را شانو یاریرِ اتحادعمل باشند که انتظا

 
یابی و تصاحب مالکیت به انتقال الگوی کنترل کارگری، تشکل

 شدهسازیسایر واحدهای خصوصی
 

برای مقابله با شرایط تحریم تولیدات شرکت در  اتخاذ استراتژی
بازار داخلی، تحریم شرکت توسط سیستم بانکی، حملۀ پلیس 

 ایران کارگران سایراتحاد با در  و دستگاه امنیتی و غیره
 

یابی مردم محلی و بیکاران و پیوند اتحاد عملی، کمک به تشکل
 هابه مبارزات ویژۀ آن تپهدادِن مبارزۀ هفت

 
 
 

 
 
 
 

شرکت را به عنوان یک واحد ایزوله از مبارزات بزرگتر 
 داردطبقۀ کارگر نگه می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمه

(هشنویس طرح شکو)متن پی



 

 

 ️⭕)شکوه( تعاونی کارگری هفت تپه  شرکتپیشنویس  ️⭕
 مقدمه 

 اقساط پرداخت نحوه و سهام ارزش کارگران، شدن سهامدار نحوه✅
 یات و اصول اساسی شرکت تعاونی و نحوه تصمیم گیری و دخالت مستقیم کارگران در تمامی امور شرکت تعاونی.کل✅

 نوشته در چند قسمت منتشر میشود.توضیح: متن حاضر فقط مقدمه است و ادامه این 
ی کارگری هفت تپه به این معنا نیست که عالوه بر کارگران هفت تپه یک فرد سرمایه گذار هم تعاون شرکت که است ذکر قابل ️‼ی و بسیار مهم اساس نکته ✅

 "شرکت تعاونی "ت و واگذار میشود. برخی با آوردن نام وارد مالکیت شرکت شود؛ بلکه تمام و صد در صد سهام و مالکیت شرکت به نام کارگران هفت تپه ثب

رستمی ها ولی با اسامی دیگر را وارد میدان کنند -که موضوعی جذاب و محبوب است سعی میکنند افراد کارچاق کن و دزد و مال خوری مانند همین اسدبیگی

قه ادامه بدهند. به این مزدورها میگوییم که بدانند کارگران هفت تپه که شاه دزد و باز هم به داللی و جاسوسی و رشوه خواری و خیانت به کارگران و مردم منط

کارگران و مردم  هایی که پشتشان به انواع و اقسام مسئولین بود را بیرون میکنند دیگر اجازه ورود دزد دیگری را نخواهند داد. هفت تپه ملک و ثروت تمام

را برای خودشان  "کارآفرین  "و رانت خوران و آقازاده ها و اختالسگران حتی اگر نام کالهبردارانه و پفیوزانه ی  منطقه است و نه سرمایه داران و مفت خوران

 انتخاب کنند!
 ید و فروش و توسعه و مالکیت و همه چیز آن را کنترل خواهیم کرد!تول خودمان و ماست آن از تپه هفت✅

ز این قرار است که البته نکات بیشتر با جزئیات دقیق تر در ادامه متن و در توضیحات اصلی توضیح داده شده برخی از رئوس اصلی در مالکیت خود ما بر شرکت ا

 است:
 ی شرکت اعم از امالک و تجهیزات و ... میشوند.تمام سهامدار و مالک و صاحب صد، در صد طور به تپه هفت کارگران��
فصلی و ...در شرکت سهامدار خواهند شد و از این پس و در قالب شرکت تعاونی کار روزمزد، فصلی، موقتی، قرارداد موقت و -ی همکاران اعم از  نی برتمام��

در فصل های توقف کاری، در بخش های دیگر شرکت،  -چه نی بر چه فصلی و ... -پیمانی و ... نخواهیم داشت و برای  همه این همکاران که سهامدار خواهند شد

 .اشتغال ایجاد خواهد شد
 ین تمام کارگران تقسیم خواهد شد.ب سهام نسبت به شرکت ساالنه سود��
 یفت های کاری حداکثر شش ساعت خواهد بود ولی دستمزد کامل پرداخت خواهد شد.ش ��
 ی با حقوق در سال بهره خواهد برد.مرخص روز 40از حداقل کارگر هر��
-ورزشی-رایگان، مهدکودک رایگان برای کودکان، مدرسه رایگان و مناطق و امکانات تفریحی ی امکانات الزم اعم از ایاب و ذهاب رایگان، مسکنتمام��

 آموزشی برای کارگران و خانواده هایشان به طور رایگان توسط شرکت تعاونی تامین خواهد شد.
 واهد شد.سهامداران انتخاب خ-یات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی به طور ساالنه توسط مجمع عمومی کارگرانه��

ر را به کارگران از کانال مستقل کارگران هفت تپه صمیمانه تشکر میکنیم که صدای حق خواهی کارگران هفت تپه است و اجازه بازتاب نظرات مختلف و تبادل نظ

و نحوه پرداخت اقساط میپردازد.  به کلیات نحوه تخصیص سهام و محاسبه ارزش سهام کارگران -شرکت تعاونی کارگری هفت تپه -هفت تپه میدهد. طرح پیش رو

 برخی اعداد و ارقام حدودی است ولی قابل تدقیق هستند.
ستقل اعالم کنند تا از همه همکاران درخواست داریم نظر و پیشنهاد خود را در مورد شرکت تعاونی کارگری ویژه هفت تپه ) با نام اختصاری شُکوه(، به کانال م

 و پیشنهادات همکاران آشنا شده و تغییرات الزم را در طرح وارد کنیم.ما از طریق این کانال با نقدها 
 

************ 
 قسمت اول -یکارگر یو اصول شرکت تعاون اتیشرکت و کل تیسهم هر کارگر هفت تپه در مالک زانمی️⭕
 
اشغالگر،  یاز بخش خصوص دیشرکت و پس از خلع  تیدرصد مالک 100هفت تپه بر  شکریکارگران/ کارمندان شرکت کشت و صنعت ن هیکل تیمنظور مالک به

به اطالع  و هیکارگران هفت تپه ته یاساس نامه شرکت تعاون رند،یگیموسس منتخب کارگران که آنها هم از کارشناسان مشورت م اتیهفته توسط ه کیدر مدت 

 یو بازرسان اعالم آمادگ رهیمد اتیدر ه تیعضو یداهایکانداساس نامه،  سینو شیپ حینظرات همکاران و تصح عی. پس از تجمشودیکارگران رسانده م



 

 

ن به افراد مورد یانتخابات برگزار شده و کارگران به اساس نامه و همچن ،یاز بخش خصوص دیو ظرف حداکثر دو هفته پس از گذشت زمان خلع  کنندیم

 خواهند داد.  یرا یو بازرسان شرکت تعاون رهیمد اتیدر ه تیعضو ینظربرا
 یو به عموم اعالم کند. پس از جمع آور هیسهم هر کارگر را ته زانینامه و جدول محاسبه م نییمنتخب موظف است ظرف مدت سه روز آ رهیمد اتهی-✅

سهام  زانیو م کندیسوابق کارگران م یاقدام به بررس رهیمد اتیسهام، بالفاصله ه نییجدول تع دییتا یانتخابات برا ینظرات کارگران و در صورت لزوم برگزار

 سهام ابالغ خواهد شد. یو برگه رسم نیهر کارگر مع
و  زاتیاموال اعم از امالک و تجه هیدر کل تیسهم او از مالک زانیهفت تپه که م یکارگر یسهم هر کارگر هفت تپه در شرکت تعاون زانیم نییتع برای✅ 

 جدول استفاده خواهد شد: نیهر نفر و ) مثال( از ا منقول هفت تپه خواهد بود بر اساس سنوات ریمنقول و غ یها ییدارا
 : چهار سهمیتا سه سال سابقه کار کیاول:  هپای��

 ( ری)بر اساس مجموع سنوات پراکنده در شش سال اخ
 : پنج سهمیدوم: سه تا هفت سال سابقه کار هپای��

 ( ریسال اخ ازدهی) از مجموع سنوات پراکنده در 
 : شش سهمیسوم: هفت سال تا پانزده سال سابقه کار هپای��

 (ریو سه سال اخ ستی) از مجموع سنوات پراکنده در ب
 چهارم:از پانزده سال و به باال : هفت سهم  هپای��

 (یبازه زمان زانی)از مجموع سنوات پراکنده در هر م
 : هر نفر دو سهم ریافتخار: همکاران بازنشسته در ده سال اخ هپای��
سابقه مورد  نیو ا -باشد رهیغ ایبر  یو چه ثابت و چه ن یچه فصل ،یمانیچه پ میسابقه کار ثبت شده در هفت تپه باشد چه مستق یدارا کارگری چنانچه-✅

 او منظور خواهد شد. یبرا ینباشد، همان عدد بزرگتر سابقه کار زانیم نیاو به هم مهیباشد اما سابقه ب -بر اساس اسناد دییتا
 با حقوق استفاده کند. مرخصی روز چهل از سال طول در دارد حق کارگر هر-✅
به  دیو ذهاب کارگران با ابیا نی. همچنکنندیاستفاده م گانیبه صورت را یوعده مغذ انیوعده م کیگرم و  یوعده غذا کیاز  فتشی هر در کارگران-✅

 شود. ایتوسط شرکت مه گانیصورت را
 از شش ساعت باشد. اما دستمزد هشت ساعته پرداخت خواهد شد. شیب دینبا یکار یها فتشی-✅
 دیو امثالهم تماما با دیجد یها یگذار هیسرما یاز سود برا یاختصاص بخش ای، و  ایدستمزد و مزا زانیسهم هر کارگر، م زانیسود ساالنه بر اساس م متقسی -✅

 کارگران برسد.-ساالنه سهامداران یمجمع عموم بیبه تصو
 .باشدیکارگران م یتمام یبرا یجهان یو بهداشت در سطح استانداردها یمنیا نیموظف به تام رهیمد اتهی-✅
 ایمختلف شرکت و  یکارگران در بخش ها نیب یضیو تبع یتفاوت یکارگر یشرکت و عضو شدن در شرکت تعاون تیشدن در مالک میسه ابتدای در-✅

سرپرست، کارگر، کارمند و امثالهم نخواهد بود  ر،یمانند مد یشغل نیعناو ایو  تیقوم ت،یجنس ایو ...(  یفصل ،یرسم ،یمانیکارگران با انواع قرارداد)موقت، پ

 .شوندیاعضا و سهام داران، کارگر خوانده م نیدر هفت تپه خواهد بود. تمام ا یهر فرد و اشتغال و یسنوات کار ار،یو تنها مع
از  ایموقت بوده اند و -یاست که سابقا فصل یکارگران یبرا یجانب عیو صنا یکار طیمح جادیموظف به ا یو ابالغ برگه سهام، شرکت تعاون نتعیی از پس✅-

رک در شرکت و در تمام سال و به صورت کامل، کار ثابت تدا گرید یدر واحدها دیکارگران با نیا ی. براکنندیکار م یفصل تیبا ماه ییپس در کارها نیا

 شود. دهید
 دایکاند یبرا یتیمحدود چیکارگران انتخاب خواهند شد. ه انیدر م یریگ یرا قیهفت تپه از طر یکارگر یو بازرسان شرکت تعاون رهیمد اتیه اعضای-✅

 .باشدیآرا کارگران م ،یکارگر یشرکت تعاون رهیمد اتیانتخاب شدن در ه یشدن کارگران وجود ندارد و تنها مالک برا
 افتیکارگران را در ریمانند سا ایسال انتخاب و شاغل خواهند شد همان دستمزد/مزا کیمدت  یو بازرسان آن که برا یشرکت تعاون رهیمد اتیه اعضای-✅

که  یبه کار ای( خود به کار سابق خود و یبازرس ای)  رهیمد اتیدوره ه انیبر اساس جدول  سهام، سهم دارند و پس از پا نیریخواهند کرد. آنها مانند سا

 خواهند گرفت باز خواهند گشت. میشرکت تصم رانیمد
**************** 

 بخش دوم -هفت تپه یکارگر یشرکت تعاون اتیشرکت و کل تیسهم هر کارگر هفت تپه در مالک زانیم️⭕

 



 

 

نفر از جمع سهامداران  کیبا خروج  گریاز سهامداران موجود واگذار کنند. به عبارت د ریغ یسهامداران مجازند سهام خود را تنها و تنها به نفر-کارگران-✅

از  یکیبه صورت مکتوب  تواندیخواهد بود. هر کارگر م یدارنده سهام، سنوات، ... نفر قبل د،ینفر جد نصورتیشود. در ا یو نیگزیجا یدیالزاما فرد جد دیبا

و مشغول به کار  یدر شرکت تعاون یو نیگزیشخص نامبرده، جا یفوت و ایو  یکند که در صورت بازنشستگ یمعرففرد مورد نظرش را  ایخانواده و  یاعضا

 .سهام خواهد بود زانیصاحب همان م دیشود و شخص جد
دارد و  یسال سن داشته باشد( به توافق خود آنها بستگ 18 یباال دی) که هنگام شروع به کار با گریسهامدار به فرد د-کارگر کیسهام از  ینحوه واگذار-✅

 .ثبت کنند یخود را در شرکت تعاون یفقط الزم است توافق کتب
موجه شخص  ریغ بی. در صورت غستیواگذار کند که حاضر به کار کردن در شرکت ن یرا به فرد یتیمالک یحق ندارد سهم خود در شرکت تعاون یکس-✅

 .شود یصاحب سهم معرف یاز سو دیبا یدیسلب شده و نفر جد یو شده، حق سهم نیگزیجا
 .واگذار کند یبوم ریسهام خود را به شخص غ ستیمجاز ن یسهامدار چیه-✅

 چیه گریبه فرد د یسهام از فرد یواگذار یحق ندارد برا یشرط، شرکت تعاون نیخواهد شد. به جز ا نینامه مخصوص مع نییبر اساس آ ،یشخص بوم فیتعر

 انیم در یحرکت-یبدن یها تیوجود محدود ایسهامداران و  انیدر م یتیجنس بیدر ترک رییو ...قائل شود. در صورت تغ ،یقوم ،یتیجنس تیگونه محدود

 .باشد یکارگران م-همه سهامداران یبرا ستهیمناسب و شا یکار یموظف به تدارک فضا رهیمد اتیاز سهامداران، ه یبرخ
 

اعتراض  تواندیشده سر باز بزند. هر کارگر در صورت اعتراض م نییاز کار کردن در شغل/محل کار تع یرسم یبدون هماهنگ ستیمجاز نکارگر، -سهامدار-✅

حداکثر حق هر  زانیاقدام کند. م یو یینسبت به جابجا رانیبا مد یبا هماهنگ رهیمد اتیه ،یخود را به بازرسان اعالم کند و در صورت وارد بودن اعتراض و

 .خواهد شد نیینامه تع نییتوسط آ ییاعتراض و جابجا یبرا نیمع ینفر در بازه زمان
 بیبه تصو دیبا یکاربر رییتغ ایو  یاساس رییدهد و هر گونه تغ رییشرکت را تغ دیکشت و تول یکل یبگذارند که راستا یحق ندارد مصوبه ا رهیمد اتیه-✅

 راتیو تعم یهدارمصوب، نسبت به نگ دیکشت و تول یدر چهارچوب همان الگو تواندیم رهیمد اتیکارگران شرکت( برسد. ه سهامداران) انهیسال یمجمع عموم

 .اقدام کند
و  دهدیبازرسان قرار م اریخود را در اخت تیدوره فعال یمال یخود، گزارش عملکرد و صورت حساب ها تیفعال ازدهمیدر ماه  ،یشرکت تعاون رهیمد اتیه-✅

 .شودیشرکت به اطالع همگان رسانده م یرسانه عموم قیاز طر یگزارش ها به صورت عموم نیگزارش ها توسط بازرسان، ا دییدر صورت تا
 یآمادگ زیو بازرسان ن رهیمد اتیدر ه تیعضو یداهای. کاندندیساالنه سهامداران را تدارک بب یمجمع عموم یموظف است مقدمات برگزار رهیمد اتیه-✅

 .دیسهامداران خواهد رس-به اطالع عموم کارگران یشرکت تعاون یرسانه عموم قیآنها از طر یرسانده و اسام رهیمد اتیخود را به اطالع ه یخود و نامزد
 قیاز طرپاسخ بازرس  زیشده و اعتراض آن همکار و ن یموضوع توسط بازرس بررس ره،یمد اتیکارگر به نحوه عملکرد ه کی یدر صورت اعتراض حت-✅

 .شودیشرکت به اطالع همه رسانده م یرسانه عموم
 اتیه یچند تن از اعضا ای کی ضاحیدر خواست است یشرکت تعاون یرسانه عموم قیاو حق دارد از طر ،یافتیآن همکار از پاسخ در تیصورت عدم رضا در

 ره،یات مدینظر بازرس و جمع پنج نفره مورد انتخاب آن همکار و جمع پنج نفره منتخب ه ریاز کل همکاران و ز ینترنتیا یریگ یرا کند و با را رهیمد

 .او خواهد شد نیگزیالبدل جا یمعلق خواهد شد و نفر عل رهیمد اتیدر ه تیاز عضو اوردین یشده را ضاحیخواهد شد. چنانچه شخص است نیمع ضاحیاست جهینت
منتخب شرکت  دیجد ریآن فرد، مد تیریکارگران همان بخش به لغو مد یدر صورت را ردیقرار بگ ضاحیبخش ها مورد است رانیاز مد یکیچنانچه  نیهمچن

 .خواهد شد یو نیگزیجا یتعاون
زمان  اتیامکانات و ضرور ط،یبر اساس شرا یبیترک ای ینترنتیا ای یسهامداران چه به صورت تمام حضور-کارگران انهیسال یمجمع عموم ینحوه برگزار-✅

 .خواهد شد نییتع
  .کنند جادیمستقل خود را  ا یرسانه ها شنهاد،یاظهار نظر و نقد و پ یشرکت برا یسهامداران حق دارند عالوه بر استفاده از رسانه عموم-کارگران-✅

 یبرا یو فن یو امکانات آموزش یعموم یرفاه ین هاورزش و امکانات و مکا ح،یتفر یالزم برا یمکان ها جادیموظف به ا یکارگر یشرکت تعاون-✅

 .باشدیکارگران م-سهامداران یبرا گانیمسگن را هیته زیآنها، مهدکودک، مدرسه و ن یکارگران و خانواده ها
****************** 

 آن انهیو مبلغ قسط ماه یروش محاسبه ارزش سهام کارگر



 

 

 سوم بخش

همدست آنها شرکت را  یاختالسگران و باند دولت نیبوده اند اما ا یتماما اعداد مختلف یشرکت به هنگام واگذار یواقع متیو ق یکارشناس متیکه ق دیمستحضر

رفع هر بهانه و به عنوان  ی. ما برامیخریکل شرکت را م متیق نیکرده اند. ما کارگران هفت تپه به پنج برابر ا یداریتومان خر اردیلیحدود هشت م متیبه ق

: میکنیهم به ضرر خودمان اضافه م اردیلیتومان. ما ده م اردیلیچهل م شودیم یقبل متیداد. پنج برابر ق میمبلغ را خواه نیگرسنه ا شهیهم یبه دولت دزد ول یپول

 .تومان اردیلیم 50
 

 ی. کارگر روزمردشودیم نیسنوات سهام افراد مع با هم برابرند و فقط بر اساس یو سهامدار شدن همگ یهزار کارگر دارد. در شرکت تعاون 5هفت تپه حدود ✅

 .داشت و همه استخدام دائم و سهامدار خواهند شد مینخواه یو فصل
 یمجمع عموم بیجدول به تصو نیا ییو نها قیسهام، سهامدار در رتبه اول، دو سهم و رتبه آخر هفت سهام دارد. ) ارقام دق نییتع یشنهادیبر اساس جدول پ✅

 نیانگیو م یرانگشتبه دست آورد. اما به طور س توانیمجموع سهام را م قیعدد دق میداشته باش ی( . اگر به سنوات همکاران دسترسدیکارگران خواهد رس

و  ونیلیم کیکل شرکت، ارزش هر تک سهم خواهد شد :  یتومان برا اردیلیپنجاه م متی. با احتساب قشودیهزار سهم م یحدود س یمجموع سهام کل، عدد

 .ششصد و شصت و شش هزار تومان
پول را پرداخت  نیسال ا 5هم ندادند اما ما در اقساط تا  یپول چیواگذار کرد و آنها البته ه یرستم-یگیدولت شرکت را به صورت اقساط بلند مدت به اسدب✅

شرکت صد درصد در  سهام نکهیخواهد شد. البته با توجه به ا زیواربه حساب دولت  یکسر خواهد شد و توسط شرکت تعاون انهیقسط از حقوق ماه نی. امیکنیم

به  یازیو از سال دوم ن گرددیبه ما برم میدهیکل سهام  م دیخر یکه برا یبرابر مبلغ نیسود شرکت در سال اول چند عیتملک خودمان خواهد شد فقط با توز

 .میپرداخت کن کجایتمام آنرا  میتوانیو م ستیبازپرداخت قسط ن
ش  ن،یهر کارگر در رتبه مع یهر رتبه و کل ارزش سهام برا یبرا یتومان و ... جدول پرداخت ونیلیسه م متیهر سهم به ق یبا در نظر گرفتن ارزش حدود ✅

 :خواهد بود بیترت نیبد
 : چهار سهمیتا سه سال سابقه کار کیاول:  هیپا��

 و ششصد هزار تومان ونیلیمجموع سهام: شش م ارزش

 کندیهزار تومان پرداخت م ازدهیاقساط پنج ساله: هر ماه صد و  در

 : پنج سهمیدوم: سه تا هفت سال سابقه کار هیپا��

 هزار تومان یو س صدیو س ونیلیمجموع سهام: هشت م ارزش

 و هشت هزار تومان یپنج ساله : هر ماه صد و س اقساط

 سهم: شش یسوم: هفت سال تا پانزده سال سابقه کار هیپا��

 تومان ونیلیمجموع سهام : ده م ارزش

 اقساط پنج ساله: هر ماه صد و شصت و شش هزار تومان در

  چهارم: پانزده سال به باال : هفت سهم هیپا��
 و ششصد و شصت و شش هزار تومان ونیلیم ازدهیمجموع سهام  ارزش

 پنج ساله: هر ماه صد و نود و چهار هزار تومان اقساط

 : هر نفر دو سهم ریافتخار: همکاران بازنشسته در ده سال اخ هیپا��

 هزار تومان یو س صدیو  س ونیلیمجموع سهام، سه م ارزش

 اقساط پنج ساله: هر ماه پنجاه و پنج هزار تومان 

 .کند رییتغ یفوق ممکن است تا چند درصد جزئ ارقام
 

وقت تمام سهم قسط  نیسال و سه ماه وقت بدهد و ما سر ا کیابد وقت داده بود به ما  یاختالسگران برا نیاست که دولت که به ا نیروش دوم پرداخت ا✅

 .کرد میخودمان را از محل سود ساالنه پرداخت خواه



 

 

و سود ساالنه  دیآ یکارگران در م تیبه طور کامل در مالک یکامال کارگر یبه شرکت تعاون یو واگذار یبخش خصوص دیشرکت پس از خلع  بیترت نیبد✅

کسر  نسهامدار-پنج سال، مبالغ فوق طبق جدول پرداخت از حقوق کارگران یخواهد شد. ط عیسهامداران توز-کارگران نیسهام ب زانیبر اساس م زیآن ن

 .خواهد شد
بر سر محصول مبارزه و رنج و تالش ما   یدیمفت خور جد چیو ه رونیگذار از ب هیسرما چیه ستیهفت تپه قرار ن یکارگر ینکته مهم : در شرکت تعاون✅

 .شده و کل اموال و امالک شرکت به نام کارگران خواهد شد یداری. کل سهام کارخانه توسط کارگران خردیایب
 .خواهد شد میتمام کارگران تقس نیسود شرکت به طور ساالنه ب-✅
چهار هکتار   یاز نفر شیها، ب نیزم تیبه طور دائم مشغول خواهند شد. و سهم هر کارگر فقط از مالک یداشت و همگ مینخواه یو فصل یکارگر موقت-✅

  .خواهد بود

 یبرا یآموزش یها طیمهدکودک و مح گان،یو ذهاب را ابیا گان،یرا یغذا گان،یبا حقوق دارد و از مسکن را یروز مرخص 40سال  یهر کارگر در ط-✅

کند تا  یهر فرد مورد نظرش را معرف ایخانواده و  یخانواده ها برخوردار خواهد شد. هر کارگر حق دارد از اعضا یبرا یحیو تفر یرفاه یها طیفرزندان و مح

 .فوت، صاحب سهام او شود ای یدر صورت بازنشستگ
 

 1۳۹۹خرداد  -شکوه ( #تپه )_هفت ژهیو ی:شرکت کارگر هیته

 


