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داران اعلام کرد به سهام ایاطلاعیهطی  2931 ماهمهر 12در تاریخ فرابورس ایران  شرکت

ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت اساس مصوبه برکه 

از شرکت هیدرواطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران  «تولید تجهیزات سنگین )هپکو(»

درصد( سهام هپکو در اختیار  27.01) یاست. پیش از این بخش عمده موافقت کرده

 ید از شرکت هیدرواطلساین مصوبه به معنی خلع ،شدهبود. به قرار اعلام «هیدرواطلس»

ین ا طور موقت اعمال مدیریت دولتی بره)بخش خصوصی( در امور شرکت هپکو و ب

 دیگر از بخش خصوصی نهادی مجتمع عظیم تا واگذاری مجدد آن به شخصی حقیقی یا

 دهیم سرنوشتاختصار مورد بررسی قرار میچه در این مقاله بهآن .اقتصاد ایران است

بخش  هپی واگذاری ب های صنعتی در ایران درترین بنگاهعنوان یکی برجستههپکو به

 است.  آمدهای آن بر وضعیت کارگران آنخصوصی و پی

 

 ؟چه رفته است «هپکو»بر 

 رایبیافته از بالا، دلارهای نفتی، در حرکتی سازمانانبوه مدد به که زمانی 2932در سال 

تلاش ، اد ایراناقتص در داری صنعتیسرمایهتقویت فئودالی و سنتی و بقایای اقتصاد  امحای

 ، شرکت تولید تجهیزات سنگینصنایع سنگین یدر حوزه ، ابرشرکت ایرانیشدمی

گذاری این مجتمع عظیم با سرمایه 2931سال بعد، در سال سه سیس شد. أت 1()هپکو

 13و برادران رضایی )( درصد 33مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )

به  2931در سال پرسنل نفر  977با  2931هکتار در سال  37در زمینی به مساحت ( درصد

 1برداری رسید.فعالیت و بهره

                                                      
1 Heavy Equipment Production Company 

 :ر.ک. تربیشبرای اطلاعات 1 

http://hepcoir.com/HomePage.aspx?TabID=3222&Site=HepcoPortal&

Lang=fa-IR 
 همچنین:

https://codal.ir/ReportList.aspx?search&Symbol=%D8%AA%D9%BE%DA%A9%D9%88&LetterType=-1&Isic=292401&AuditorRef=-1&PageNumber=1&Audited&NotAudited&IsNotAudited=false&Childs&Mains&Publisher=false&CompanyState=2&Category=-1&CompanyType=1&Consolidatable&NotConsolidatable
http://hepcoir.com/HomePage.aspx?TabID=5616&Site=HepcoPortal&Lang=fa-IR
http://hepcoir.com/HomePage.aspx?TabID=5616&Site=HepcoPortal&Lang=fa-IR
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کاری، کاری، جوشگیری از تجهیزات پیشرفته شامل ابزارآلات برشبا بهره هپکو

 یترین کارخانهدر خط تولید، اولین و بزرگغیره  و CNCآلات فرزکاری و انواع ماشین

 یسالانه توان تولیداین شرکت اکنون نیز تولید تجهیزات سنگین در خاورمیانه بود. هم

ها و ها و جرثقیلسازیِ سنگین، واگنآلات کشاورزی و راهدستگاه انواع ماشین 1377

ی ورفنای فولادی و تجهیزات مورد نیاز معادن، صنایع فولاد و مس، سازه هزار17ساخت 

ا در ادامه تسیس و أهپکو از آغاز تهای نفت و گاز را داراست. ای، سدها، نیروگاههسته

ی مینهبرتر جهان در زهای ترین و معتبرترین شرکتهمکاری و مبادله با بزرگ 2913سال 

 ه است.تصنایع سنگین را در دستور کار خود داش

 و نوسازیسازمان گسترش »اختیار  تمامی سهام شرکت در 2930پس از انقلاب بهمن 

های پس از آن مدیر ساله و سالهشتقرار گرفت. در تمامی دوران جنگ  «صنایع ایران

ای که این ت مدیرهأتمامی اعضای هی سال( و تقریباً 20 مدتبه محمد رفیعی،عامل )علی

صان کردند، از میان کارکنان و متخصراهبری می قبولیقابلوبیش کممجموعه را به شکل 

 .شده بودندداخلی همین شرکت برگزیده 

 و در این دوره شکوفایی هپکو استدوران اوج رشد و  2913تا  2903های سال

های تبا معتبرترین شرک در تولید و مبادله ی و کیفی تولیدات و همکاریافزایش کمّ

دستگاه  977را با تولید  2911. هپکو ماه پایانی سال بودیم المللیبین یی در عرصهتعصن

پشت  ،های این شرکت استدر فعالیتنظیر آلات سنگین، که رکوردی کمانواع ماشین

 .سرگذاشت

طلاح اصبود. در این سال، با تمسک به اصل )بهآغاز سقوط هپکو  یک سال بعدما ا

توجیه منطقی در راستای منافع ملی یا منافع  چقانون اساسی و بدون هی 11( یشدهبازنگری

                                                      

 2931شهریور  11، سازی سیاهداستان یک خصوصیمحمد مساعد، 

 2930خرداد  2، ایسنا، دولت احمدی نژاد در هپکوردپای 

 2931مهر  11، تسنیم، تا سقوط« سرن»از  و:هپک

https://meidaan.com/archive/64136
https://www.isna.ir/news/97030602705/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/22/2118571/%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%90%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7
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از سهام هپکو به مبلغ  درصد 27نشد،  رسانیاطلاعاین بنگاه، با شرایطی که هرگز  یهویژ

 سازیواگن»الب مزایده به شرکت قدر گذاری و ( میلیارد ریال ارزش017) به قولی  073

وی راین شرکت دیگر  پس آناز واگذار شد.  «اصغر عطاریانعلی»به مدیریت  «کوثر

های مکرر مدیرعامل و اعضا و رئیس آرامش و رونق به خود ندید؛ با تغییر و تعویض

 در سال شد. در آغاز،و بدتر می تروز از روز قبل خرابر مدیره، اوضاع شرکت هر هیأت

دار شد؛ هنوز مدیره را عهده هیأتریاست  «بیژن نامدار زنگنه»به مدت یک سال،  2912

ه صورت گرفترانتی خاص  ت وملاحظاهم این شائبه وجود دارد که در این گزینش آیا 

گزیده به این سمت بر «صحرایی»و در پی او  «گلی»، سپس «ربانی» وی،پس از  .یا خیر بود

مدیره و مدیرعامل شد و باز هم  هیأتعضو  «میقانی» 2910و  2912 هایشدند. سال

کلی ان بهگیرندگمدیره و تصمیم هیأتاعضای جدید بعضاً  درپی!های پیتعویضکماکان 

آلات نکاربرد ماشیها حتا در بیان نام و طوری که بعضیهبا امور شرکت ناآشنا بودند؛ ب

 شرکت نیز مشکل داشتند. 

 2917ی های دههموازات بحران درونی ناشی از سوءمدیریت در هپکو در نیمهبه

ای در دوم چینی به کشور با قیمتی بسیار نازل نیز تأثیر گستردههای دستواردات دستگاه

 کاهش سفارشات هپکو داشت. 

ل در سادهی رساند، به نحوی که به مرز زیاناین وضعیت شرکت هپکو را مجموع 

های هنگفت مواجه بود. زیان خالص شرکت در انزی ا، عملیات شرکت کماکان ب2930

رکت ی این شمیلیارد ریال بود. این در شرایطی بود که زیان انباشته 301این سال بالغ بر 

های جاری های شرکت حدود دو برابر داراییمیلیارد ریال شده و بدهی 2ر117نیز بیش از 

گذاری به بخش خصوصی های بعد از واآن است. از این رو، مدیریت شرکت در سال

ت اکنون این شرکعملاً شرکت را به ورشکستگی و توقف فعالیت رسانده است. هم

 2شود.قانون تجارت و عملاً ورشکسته محسوب می 212مشمول ماده 

                                                      

 .13/21/0293مالی منتهی به گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال به نقل از 2 

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=duuk6Nu1LAbsulR90ucVxw%3D%3D&rt=0&let=6&ct=0
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=duuk6Nu1LAbsulR90ucVxw%3D%3D&rt=0&let=6&ct=0
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اعتراضات کارگری نسبت به عدم دریافت حقوق و دستمزد  2937ی از اوایل دهه

صبر  یهدیگر کاس 2931سال ها منعکس شد. اما از تر در رسانهکمدر آغاز آغاز شد اما 

 .بود گسترش یافتهها های اعتراضی آنکارگران لبریز و تجمع

علام ا «ثروسازی کواگن»ید و سلب مسئولیت از شرکت خلع 2933در دوازدهم بهمن 

 یسازسازمان خصوصی بیصوبه ت «هیدرواطلس»کو به شرکت پشد و واگذاری سهام ه

میلیارد  1227از سهام هپکو به مبلغ  درصد 27.01 گذاریارزش 2932در ششم تیر  .رسید

ابلاغ شد و رسمیت  «پوراحمد» ریال و واگذاری آن به شرکت هیدرواطلس به مدیریت

میلیون تومان نقد و  27جا شرایط واگذاری است: نکته در اینترین جالب توجه .یافت

متعلق به اشخاص حقیقی است(. اما این  درصد 93.1 گفتنی استساله! )ششمابقی اقساط 

مالکیت در میزان فعالیت و تولیدات هپکو و در نتیجه در پرداخت حقوق کارکنان  تغییر

 .تچنان ادامه داشراضی به وضع موجود همهای اعتتغییری ایجاد نکرد؛ اعتراضات و تجمع

تجمع اعتراضی کارگران به جای ایجاد تغییری مثبت در شرایط  2932مهر  13در 

وز بعد ده ر .وشتم آنان در خیابان منتهی شدعکس به ضربرپرداخت حقوق و دستمزد ب

ران ارگصدای ک» کردکه اظهار ربیعی، وزیر کار وقت، در سفر استانی خود به اراکعلی 

 .آمده از آنان عذرخواهی کردو بابت شرایط پیش «شنیده شد

هپکو باز هم دگرگون شد و  یمدیره هیأت( ترکیب 2930خرداد  97در ماه بعد ) نُه

 گوییوگفتدر  2930 ماهآباندر او هم .شدبه مدیر عاملی منصوب  «صادقیانامرضا غل»

نق از ایجاد رو و «سازی تبدیل کردیمسوزی را به فرصتدر هپکو فرصت» :اعلام کرد

به  مختلف تولیداتتولید و قرارداد فروش محصولات سخن گفت و از قرارداد فروش 

و خبری از ه هنوز هم روی میز ماندگویا که  دادیقرار سخن گفت؛ های دولتیسازمان

 .اجرای آن نیست

مدیرعامل باشگاه ورزشی  «صادقیانغلامرضا »درست یک سال بعد از این انتصاب، 

 مدیرعامل جدید معرفی شد. در مقام «شهسوارحمدحسین م» و تراکتورسازی تبریز شد!

http://rangeomidnews.ir/442
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 درخواست فسخ قرارداد شرکت هیدرواطلس در مجدداً 2931در هفتم مهر  سه ماه بعد،

م در شانزدهسازی داده شد. مورد مالکیت سهام هپکو و مدیریتِ آن به سازمان خصوصی

سازی که از ابتدا متولی و مقصر این امور بوده و هنوز هم سازمان خصوصی 2931مهر 

 در مقامرا  «ابوالفضل روغنی گلپایگانی»و  ارد شدهست دوباره به ماجرای هپکو و

 کرد.مدیرعامل جدید معرفی 

بدیهی بسیار مشکل بود و هنوز هم هست  یهچنان برای مسئولان باور این نکت اما هم

ودی مدیره در مسیر گشایش و بهب هیأتگونه تغییرات در اعضای که مسایل هپکو با این

 گیرد.قرار نمی

چیزی برای بردن به خانه  کارگران درون مجتمع صنعتی هپکو هنوز ملتهب است،

رجوع  بندانآهن و راهخیابان و راهشان به برای احقاق حقوقکنند؛ هنوز دریافت نمی

 .کنندمی

شود؛ از آن درخواست و این تغییر مدیرعامل نانی به سفره کارگران وارد نمی

و حال پس از چند سال  «و حرج عسر»اند و قرارگرفته در شرایط یچنان عاصکارگران هم

یر به زند. پس در طلب یاری گرفتن از همگان ناگامشکلات آگاه یتجربه دیگر به ریشه

 خانه.سازی کارید از کارفرمای بخش خصوصی و لغو خصوصیاند: خلعحضور در خیابان

توجه و یاری گرفتن از عموم مردم  یر به منظور جلبزباز هم ناگ 2931شهریور  13در 

طور موقت حرکت قطارها هها به عمل، باز هم بمسئولان و وادار کردن آن کردنو آگاه

ای . انسدادی خونین! هجوم و حملهکردندکارگران متوقف  را جنوب به در مسیر شمال

تن  23 .هکارخان رنگی، فشار مالی و تعطیلی تولید درحمانه به کارگران معترض به گرسبی

شدگان به قید وثیقه تن از بازداشت 13کارگر بازداشت. چند روز بعد  11و  شدند زخمی

چنان در زندان و بازداشت تن دیگر هم سه تا هنگام نگارش مطلب حاضر آزاد شدند اما

 برند.سر میه ب

درصد سهام هیدرواطلس به سازمان  27.01 مشخصاً 2931مهر  11در سرانجام 

خش با خلع ید از بهپکو  شود کهگفته می. در برخی محافل برگشت سازیخصوصی
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ی هادولتی شده است. گروهی از کارگران در توهم بازگشت به دهه درواقع خصوصی

ند. از سوی فرابورس و سازمان انگران اند اما همگی هنوز هم بلاتکلیف وگذشته

حقیقی  به هر فرد تواندهپکو دولتی نشده و بالقوه می شده است کهسازی اعلام خصوصی

 یا حقوقی یا هر نهاد دیگری که اهلیت داشته باشد واگذار شود. 

اهلیت  ییدأمرجع ت .کسانی اهلیت دارنداهلیت یعنی چه و چه  که پرسش این استاما 

شود؟ تضمین شان احراز میسهام اهلیت یچه اساسی خریدارانِ عمده کدام است و بر

، تپه، فولاد اهواز، هپکواهلیت خریداران سهام هفت حفظ شرایط اهلیت کدام است؟ آیا

ونه از گیجه اینپیش از این احراز شده بود؟ اگر پاسخ آری است چرا نت امثالهم آذرآب و

شمار کارگران شاغل پرب درآمده و اگر خیر، چرا منابع و ثروت اجتماعی و سرنوشت آ

 اولو چپ هایی که از فرط ارزانی به غارتگونه و با شرایط و قیمتها ایندر این بنگاه

  شود؟بیشتر شبیه است، به نااهلان سپرده شده و می

ی هاتفاوت در جزئیات، در مورد شرکتهمین وضعیت و همین مشکل، با اندکی 

، سازیخصوصی یهنیز وجود دارد. نتیج امثالهم اهواز و سازیآب، فولادتپه، آذرهفت

ساله  29 یسازی در مورد هپکو در روندتشخیص اهلیت و عملکرد سازمان خصوصی

سلب ید و دفاع نیست. ناگزیری فسخ قرارداد، خلعاکنون برای همگان آشکار شده و قابل

ثر و هیدرواطلس نادرستی و ناکارآمدی این روش وسازی کمسئولیت از دو شرکت واگن

را عیان کرده است. قراردادها فسخ شد و سهام واگذارشده دوباره به سازمان 

 ساله، تن مجروحچه بر جای مانده رنج و محنتی سیزدهسازی برگشت. اما آنخصوصی

های کارگران این مجموعه خانواده یسالههکم دکارگران و ناداری و محرومیت دست

 27کم رنج و محرومیت دست ؟است. چه کسی و چه نهادی مسئول جبران زیان است

 چنینها و همهای کارگران، ضرب و شتم کارگران و روزهای بازداشت آنی خانوادهساله

لاد په، فوتکارگرانِ هفت یهشدآسیب و زیان وارده بر دانشجویان و حامیان بازداشت
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ا گونه و بهبرند، چرنج می مشترک، که همگی از دردی را غیرهاهواز، آذرآب و هپکو و 

 توان محاسبه و جبران کرد؟چه ابزاری می

مایت ح چنین دانشجویان و فعالان اجتماعی که به دلیلشده و همکارگران بازداشت

 قضایی و امنیتی ساخته شده به هیچ یپرونده شاناز این کارگران بازداشت شده و برای

یژه واند. بهسیب و خسارتی وارد نکرده و هیچ جرمی مرتکب نشدهآفرد و هیچ نهادی 

ها و «هیدرو اطلس»سازی با پذیرش خطای فاحش خود از اکنون که سازمان خصوصی

ر و گدی هایواگذاری اولاًاست که  ید و سلب مالکیت کرده است ضرورین خلعآامثال 

ان ی فعالهاهتمامی پروند ثانیاً و ب و فولاد بازستانده شوندآذرآتپه و از جمله هفت

خسارات ه کند و ترتیبی داده شود شوزاد آشدگان بلافاصله و بازداشت مختومه کارگری

جبران بشود. کسانی باید محاکمه و مجازات بشوند که ها و تمامی کارگران نآوارده به 

که درواقع  هاییهکارخاناعم از واگذاری یا خرید سهام های نادرست خود )با تصمیم

اند( سبب اختلال در نظم اجتماعی، زیان انبوه به کارخانجاتی که سرمایه و ثروت اجتماعی

شوند و بالاخره سلب امنیت شغلی و بیکاری شمار سرمایه و ثروت اجتماعی محسوب می

 اند.زیادی از کارگران شده

 

 یا خصوصی؛ آیا مسأله این است؟دولتی 

انات های طبیعی و امکتوانست رخ بدهد: منابع ، ثروتای دیگر هم میاما به گونه رویدادها

 اند و به تمامی افراد جامعهو منابع عمومی جمعیهای که درواقع سرمایه هجامع سیساتأو ت

و افراد  هانمایندگان تمامی طبقات گروه یمثابه( بهطبق تعریفها )تعلق دارند. دولت

ی چنین شکل و شیوهداری این منابع و همعه وظیفه دارند برای ایجاد و حفظ و نگهجام

 ی مدونی داشته باشند و نهایتاساس قانون، برنامه ها، بربرداری و توزیع عایدات آنبهره

 اعمال کنند. برای آن سعی و کوشش خود را 

ون عی چنابودی، غارت و تصاحب مناب گذشته از یک سو شاهد تخریب و یهدر چند ده

ها و محروم شدن انبوه کوهپایهها، ، سواحل دریاها و رودخانهها و مراتعمعادن، جنگل
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یگر د سوی ازجمعیت این سرزمین از این منابع هستیم که موضوع این نوشته نیست؛ 

های صنعتی و کشاورزی و خدماتی زیادی، بازمانده از رژیم گذشته، را ها و مجتمعبنگاه

های اجتماعی و متعلق به تمامی افراد ها بخشی از منابع عمومی و ثروتتمامی آن داریم که

ربط دولتی مسئول حفظ و حراست و های ذیساکن این سرزمین است. دولت و دستگاه

چه تاکنون عمومیت داشته و مکرر دیده شده آن همدیریت این منابع هستند. اما متاسفان

اه ای است که گهای نابخردانهبرداریناموجه و بهرههای شمدیریت نادرست، بذل و بخش

 .است معرف آنبیشتر  «به غارت دادن»عبارت 

اورزی های بزرگ ) اقتصادی، صنعتی، کششود مدیریت دولتی بر بنگاهاغلب گفته می

. هم نادرست تواند هم درست باشد وای که میگزاره ،است ( ناکارآمد و فسادآورغیرهو 

یجه کنند و نتدانند یا وانمود میسازی این گزاره را همیشه درست میوصیداران خصطرف

مدیریت و مالکیت این منابع به بخش خصوصی سپرده شود؛  ت داردگیرند که ضرورمی

ولیبرالی این قصه است. برای توجیه سازی دولت نیز توجیه نو چابک سازیکوچک

 یت نازلکیفسسات و ؤدهی این مه زیاندرستی یا همیشه درست نمایاندن این گزاره نیز ب

 اداستناین ا امشود. های ناسالم و غیرمردمی استناد میها در دولتتولیدات یا خدمات آن

تواند مین معین واقعاً یداران( در پی دارد: اگر دولتیند )برای این طرفآکه تبعاتی ناخوش

، کاریکم روازاینسسات اعمال کند و ؤمدیریت کارآمد، صحیح و پویایی بر این م

گونه از پس انجام هاین دولت چ ، پسآیداستفاده به دنبال میءِ دهی، فساد و سوزیان

الاری سدیوانتر یعنی مدیریت و هدایت صحیح کلیت جامعه شامل ولیتی بزرگئمس

خواهد آمد؟ چنین دولتی خود بر یها ونهادهای عمومی زیرمجموعهخانه، وزراتگسترده

 جامعه را ندارد.  یت ادارهکفایت است و صلاحیدرواقع بی

 هشتاد یههای دهتا اولین سال 2930از  «هپکو»ی سرنوشت و حرکت مجموعه

مدیریت  یوهشی برایی یالگواما در این برهوت ، داشته است نقایصی نیز البته، خورشیدی

دیرعامل که م انتخابمدیره و  هیأتترکیب که در بالا نیز گفته شد  .بودبر منابع عمومی 
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 گهای دوران جنسالدر اند داخل هپکو بودهمتخصصان شده از میان برخاسته و گزینش

المللی و کمبود منابع داخلی بود، این های بینعمال انواع تحریمزمان با اِ، که همسالههشت

طوری که، ضمن داشتن بازدهی هند؛ بادو توسعه د ندنوپا را هدایت کرد یمجموعه

 .ندداشت وفقمالمللی رقابتی بین یهدر عرصاقتصادی مناسب، با برندهای معتبر صنعتی 

اگذار و ، به بخش خصوصیسودآوریشوربختانه این بنگاه عظیم، در اوج شکوفایی و 

 های منابع مالی این دورانالمللی و محدویتهای بینفشارهای ناشی از تحریم اگرچهشد. 

های وخارجیِ دولتهای داخلی های نادرست کلان در عرصه، که خود ناشی از سیاسترا

ی بعد از جنگ ساله 20مدیریت  یاما شیوه ،داشت توان از نظر دوردرپی است، نمیپی

 سلامت گذر کرد.های خطرناک هم بهتوان از تندپیچاین مجموعه نشان داد میدر 

ک بنگاه یا ت ییمدیر وقتیکارگران ایران تاکنون چنین بوده که  یههای زیستتجربه

در  ( دولتی بوده، حتاملی یثروت یمثابهخدماتی )به صنعتی، کشاورزی یایک واحد 

مدیریت ناکارآمد یا سوءمدیریت، به علت و از جمله  علتشرایطی که آن واحد، به هر 

ن دولتی هم که بوده، تلاش مدیریت أده هم بوده است، برای حفظ ظاهر و رعایت شزیان

شکل  ره یای کارکنان، هرچند ناکافی و ناچیز، بهاین هدف قرار گرفته که حقوق و مزا بر

د. این موضوع سبب شده که شوپرداخت مین و أو حتا از دیگر منابع دولتی و خزانه، ت

ت دولتی در مقابل مالکیت و مدیریت بخش خصوصی خوب و موجه یمالکیت و مدیر

 جلوه کند. 

شمار  2930ایران بعد از سال  کارگری که همیشه این چنین نبوده است. تاریخدرحالی

ها وکارخانجات سودآورِ متعلق به بخش دولتی را در خود ثبت کرده است بسیاری از بنگاه

 رشکستگی ونهایتاً به و که شدندزیان انباشته دچار ، انمدیرکفایتی بیعمد یا در اثر که به

ی ه بخش خصوصتعطیلی آن واحد انجامیده است. مشابه همین روند در واحدهای متعلق ب

 است.دفعات مشاهده و ثبت شده نیز به

ها و قوانین لازم برای نظارت مردمی و باید در جامعه ابزار این است که اما واقعیت

ها های دولتی وجود داشته باشد. سازماندموکراتیک بر امور و کارکردهای نظام و دستگاه
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 ی برای دفاعابزار یمثابههای مستقل کارگری بهجا تشکلو نهادهای مردمی، در این

های آزاد به منظور انعکاس خبرها و پایش جمعی از منافع کارکنان در کنار رسانهدسته

ر توانند با نظارت بولان دو بازوی مهمی هستند که میئهای مسکارکردها و کژرفتاری

 ی امور سلامت هر جامعه و تحکیم دموکراسی را تضمین کنند. همه

 

 آخرسخن 

وع میان دو ن داری، اصولاً تفاوت معناکارگر یدر چارچوب مناسبات موجود، برای طبقه

 هچه از اهمیت ویژت بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد. آنیمالکیت و مدیر

 مین حقوق و منافع کارگران وأی است که به تهایبرخوردار است وجود یا ایجاد سازوکار

 شخیصدرستی قابل تمنافع کارگران نیز زمانی به حقوق و .ها بینجامدحفظ وحراست از آن

ی های کارآمد و مستقل کارگراست که کارگران دارای تشکل پذیردفاع بیان وو قابل 

د محل گذاری بنگاه یا واحت و سیاستیها در مدیراین تشکلباشند و بتوانند به کمک 

  .ثر مشارکت داشته باشندؤطور مستقیم و مهکار خود ب

روشن است که کارگران هر کارخانه و بنگاه، متعلق به بخش خصوصی یا دولتی، 

ای دار طور جدی و حیاتیهبقا و سود یا زیان آن واحد ب عواملی هستند که درترین مهم

ثر نمایندگان کارگران، نمایندگانی که به کمک ؤمشارکت مو ظارت نمنفعت هستند. 

های مستقل کارگری و در یک سازوکار دموکراتیک به همین منظور برگزیده شده تشکل

ی آن دهدباشند، در هدایت و مدیریت واحد مربوطه یک پارامتر مهم در تضمین بقا و سو

تواند از طریق مشارکت در مالکیت و ت میواحد است. مشارکت کارگران در مدیری

اختصاص بخشی از سهام به کارگران نیز اعمال بشود. تاریخ جنبش جهانی کارگران 

را ری های کارگها از طریق تعاونیبنگاه یهای موفقی از مدیریت مشارکتی یا ادارهنمونه

 دهد. نشان می

 
 


