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در ماههای جوالی و آگوستت

 ۹۱۹۱میالدی [تابستتنا  ،]۹۵۳۱کریس گودی از

چنتیی کتارنا د در ایرا بازدیی کرد .در همی دورا  ،او توا ست ت

با کارگرا ،

مبارزا و فعاال ی کد گرایشهای گو اگو ستتیاستتی داشتتننی دربارهی شتتوراهای
کارگری کد پس از ا قالب بهم شتت گ گرفند بود ی بحث و گف وگو کنی .آ چد
گودی بدطور ناص از نالل ای مشاهیات دریاف  ،ظهور دورا شگف آوری بود
کد کارگرا صتتنعنی آ را تجربد میکرد ی .با ای همد ،او اذعا داشتت
گاهی از نارج  -حنی همیال دتری وع آ  -از ثب
ای دورا عاجز اس ت  .تا آ جا کد او میتوا س ت
برای هادیند کرد ای تجربیات ،کشت ت

کد هر

و ا نقال تجربیات مربوط بد

ارزیابی کنی ،تالشهای چنیا ی

قواعی حاکم بر آ ها یا ایجاد هماهنگی

میا فعالی های شتتتوراها در کارنا دهای گو اگو صتتتورت گرفند بود .بد ظر
میرست تیتی کد بد ا یازهی تعیاد کارنا دها اشت ت ال مننوعی از «کننرل کارگری»
( )workers’ controlبتد وجود آمیه باشتتتی .ای مقالد میتوا ی جای ثب

و

بایگا ی دقیق ای رنیادها را کد البند اکنو دیگر ر گ بانندا ی بگیرد .اما ویسنیه
امیتیوار است ت

کد از طریق ای وشتتتند ،درکی از ای تجربدهای ر گار گ را بد

اشتتتنراگ بگ ارد تا شتتتایی در آینیهای امعلوم با احیای موفق مبارزات ،بار دیگر
بازآفرییه شو ی.
در رژیم نودکامدی شتاه ،اتحادیدهای کارگری ،چد از وع صنفی و چد از وع
ستتیاستتی ،ممنوع بود ی و حنی بدطور زیرزمینی هم ام ا فعالی

یاشتتننی .تنها

هادهای موجود« ،ستنیی اها»ی دولنی بود ی کد بدطور مستنقیم بد حزب ستیاسی
تقییسشتیهی شتاه [حزب رسنانیز] وابسند بود ی .ای سنیی اهای دولنی ،بدطور
مجزا ،تنها در ستت

کارنا دها فعالی

میکرد ی و در ستت وح مناطق یا صتتنای

ستازما یهی شتیه بود ی .در برنی از محیطهای کار« ،رهبرا » غیررسمی حضور
داشتننی کد بد ماینیگی از کارگرا مسئولی

م اکرات را در راب د با امور دانلی
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کارنا د بد عهیه میگرفننی .در برنی دیگر و بدویژه در دو سال آنر سل ن

شاه،

کمیندهای زیرزمینی اعنصتتاب فعال شتتی ی .اما هیچکیام با کارنا دهای دیگر در
ارتباط بود ی.
با ای همد ،کارگرا در دورا شتاه وز ستتیاستتی مشتتیصی داشننی .بد دلیگ
بر امدهای دو کیشتوتی شاه کد هیف از آ ها تبییگکرد ایرا بد یک ابرقیرت
جها ی بود ،کال پروژههای صتتنعنی زیادی در ایرا راها یازی شتتی ی .ای پروژهها
بیشتر در صتنع

مو ناژ ،ما نی بیش مو ناژ صنع

نودروسازی کد ق عات آ

توسط کرایسلر و جنرال موتورز از اروپا وارد میشی ،نالصد میشی ی .ای روی رد،
کشتتور و مردم را ستتب
موج

بد وستتا ات بازار جها ی آستتی پ یر کرد ،اما همزما

شتت گگیری گروهی از کارگرا بستتیار ماهر شتتی کد بستتیاری از آ ها در

کشورهای صنعنی اروپایی دورههای کارآموزی گ را یه بود ی.
در گرماگرم ا قالب بهم  ،فرار صاحبا و مییرا کارنا دها از ایرا  -بدویژه
آ هایی کد بد شرک های چنیملینی منصگ بود ی  -کارگرا را واداش
بی

رفن شتلگهایشتا  ،نودشا مییری

کارنا د را بد دس

تا برای از

گرفند و بد تولیی

محصتوالت ادامد دهنی .در مواردی دیگر ،شوراهایی کد در بز گاه مبارزات با ظام
شتاهنشتاهی تشت یگ شتیه بود ی بر واگ اری کارنا دها اصرار ورزیی ی ،یا ای کد
دس کم نواها تقسیم قیرت با مال ا نصوصی یا مییری

منصوبِ رژیم جییی

در شرک های دولنی شی ی.

کارخانهی جهانچیت
کارنا دی پارچدبافی جها چی

کمی نارج از شتتهرگ صتتنعنی کرج واق در

زدی یهای تهرا است  .در دورا شتاه ،ای کارنا د بد عل
ستتیاستتی در میا کارگرا و ستتن

تعید حضور فعاال

اعنصتتابات کارگریاش شتتهره شتتیه بود.
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مشهورتری اعنصاب کارگرا ای کارنا د در سال ( ۹۱۹۱اردیبهش
داد کد طی آ  ،اعنصتابیو ی کد بد ستم

 )۹۵۳۱رخ

تهرا در حال تظاهرات بود ی ،بد رگبار

یروهای ژا یارمری بسند شی ی.
مالک شرک

بعی از ا قالب در ایرا ما ی .با ای حال ،کارگرا در

جها چی

متاه فورید [بهم ماه] کمیندای هف
اکثری

ای کمیند در دس

بود کد بدزودی بد میالف

فره ا نیاب کرد ی تا آ ها را ماینیگی کنی.

هوادارا بزرگتری گروه چپگرای اسالمی آ زما
با حاکمی

برناستت ؛ در میا آ ها دو برادر حضتتور

داشتتننی کد تا بهم  ۳۹در ز یا بود ی و پس از ستتالها غیب

دوباره بد کارنا د

بازگشند بود ی.
پس از برگزاری ا نیتابتات ای کمیند ،مالک کارنا د کمیند را منهم بد تالش
برای «ستتل

مال ی

رستتییگی و حمای
از میتی وزارتیا د عق

از طریق مبارزهی مستتلحا د» کرد و شتت ای

نود را برای

زد وزارت کار برد .ابنیا وزارتیا د از او حمای

کرد ،اما پس

شس

و نود را از میانلد بیرو کشیی .کمیندی مننی

یا هما شتتتورای کارگری ،اکنو دفنر ستتتاواگ در کارنا د را کد پیشتر در آ
کارگرا بد دلیگ «تیلفات ا ضتباطی» بازجویی میشی ی ،تسییر کرده اس  .اولی
مأموری

شتورا با یورش بد اسناد ساواگ بدمنظور کش

و انراج عوامگ ح ومنی

آغاز شتتی .همچنی  ،ای شتتورا با مییرا فنی نبره در کارگاه بد توافق رستتیی و بد
همی دلیگ کارنا د در راها یازی چرندی تولیی با مش گ مواجد شی.
از آ جاکد بنا بر قاعیهی کلی در ایرا وگ اصتتلی تضتتادها نود را در بیش
تولیی شتتا میدهی ،ای دستتناورد در وع نود پیییهای امعمول بود .مهنیستتا
نبره ،با آ کد بیش از همد در ارتباط با کارگرا هسننی ،چد از ظر جایگاه فرهنگی
(ست

ستواد و عادات روزا د) و چد از ظر موقعی

مالی (اننالف شگرف میزا

دستتتنمزد) ،در مقتایستتتد بتا کتارگرا عادی در د یایی دیگر ستتتیر میکننی .در
کارنا دهای دیگری کد پس از فرار کارفرما بد دستت

کارگرا افناد ،مهنیستتا

5

شوراهای کارگری در کارخانههای ایران

اولی گروهی بود تی کد کارنا دها را ترگ کرد ی .منأستتتفا د معنای ای اقیام ،از
دست

رفن تیصتح حیاتی بود کد الزمدی ادامدی تولیی اس  .در موارد زیادی،

ای امر موج

توق

چرندی تولیی و عیم پردان

دستتنمزد یروهای کار شتتی.

زمتا ی هم کتد شتتتوراها از رژیم جییی درنواست ت
درنواست

را فرصتنی ملننم برای فرسناد و تحمیگ ماینیهی فرمایشی نود بد

بها دی ادارهی امور تلقی کرد .الگوی جها چی
آ  ،ستتب

کمک مالی کرد ی ،رژیم ای

و ست

باالی ادارهی شورایی در

بد الگوهایی کد معموالً توستتط رژیم تحمگ میشتتو ی ،کامالً اس تنثنایی

است  .در کارنا دهای دیگر کد چرندی تولییشتتا فعال بود ،بدرغم دنال
در سفارشگیری و فروش ،بد کارگرا دسنمزدی پردان

رژیم

میشی.

در این عکس نامهای به فارس ی درج ش ه با این مض ون « :آقای آمریکاییها ،اینجانب کارگر ،به نام قاس وی ،از شوا مردم
ش رافمونه آمریکا خناهش میکنم که به مردم ش یه از دس داد و ضعیف کوک نواییه و شا جالد آدمکش را به ما مردم
تحنیل دهیه .کارگر ،قاسوی؛ شرک پارچهبافی موماز ،ت را  ،ایرا

شتتورای جها چی

میعی استت

کد بهرهوری تولیی را یکو یم برابر افزایش

داده اس ت  ،امری کد بد گما م اغراقآمیز بد ظر میرستتی .رقم حیاقگ دستتنمزد
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دوبرابر شتتیه و رقم باالتری دستتنمزدها یز بد یکستتوم میزا قبلی کاهش یافند
اس  .شورا همچنی کنابیا دای ایجاد کرده کد در آ بیشتر تألیفات مجاهیی و
دیگر وشندهای رادی ال اسالمی یاف

میشو ی .از آ پس ،بد هر کارگر یک لینر

شیر هم داده میشی.
شتتورا مستتئولی

ادارهی کگ کارنا د را بد عهیه دارد .هر ماه شتتستت های

شورایی برگزار میشو ی کد بد تصمیمگیریهای کاری اننصاص یارد ،بل د محلی
هسننی برای طرح سینرا یهای اعضای شورا .هنوز از اساسنامد یا تعری
بازنواس ت

سازوکار

از ماینیگا (استتنیضتتاح) نبری یس ت  ،اما در ا نیابات اول میتوا

آثاری از آ مشتتاهیه کرد -ای رنیاد اصتتیگ و واقعی استت  ،اما تضتتمینی برای
دموکراستتتی در آینیه یست ت  .مو دی جها چی

تقریباً وعی از نودفرما روایی

کامگ شورایی ( )autarchyاس  ،اما بدرغم قیرتی کد در شورای عمومی کارگری
منمرکز شیه میتوا آ را مصیاق نودگرا ی ( )self-managementدا س .
در ای کارنا د چپگراها دستت

باال را دار ی و ما با بییلی کامالً منفاوت از آ چد

در رژیم سابق شاهی بودیم مواجد هسنیم.

کارخانههای مونتاژ
در میا کارنا دهایی کد م از آ ها بازدیی کردم ،شترک

ایرا اسیو ال کد

پیشتر بد کرایستلر (ا گلستنا ) وابستند بود و با کی های سانندشیه در کاو نری
برای بازار دانلی نودرو تولیی میکرد ،در آ ستتوی طی

قرار دارد .ای شتترک

ستوگلی شتاه بود کد نودش در آ ستهامدار بود و بازرستا شیصیاش را برای
ظارت بر کارکنا گماشند بود .در ای کارنا د کارکنا در دو س
ویژهای» برنوردار بود ی :آ ا سب

از «امنیازات

بد دیگرا از امنیاز بیشتری برای بهرهمنیی
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و بهیاشت ت

از مست ت

برنوردار بود ی؛ در عی حال کد اتاق ویژهی «بازجویی»

ساواگ یز برایشا وجود داش .
در ایرا استیو ال ،رییس شورای کارگری ی ی از کارمنیا سابق بیش اداری
در دورا شتاه بود .ا نیابات شورا در یک س

و بد صورت یکمرحلدای برگزار

میشی -آ هم از بی  ۹1هزار یروی کار .ای سازوکار ،بدرغمای کد رییس شورا
میعی است

بد «مشارک » و همراهی با مییرا منصوب رژیم میا جامی ،بیشتر

شتبید اهرمی است

کد بنا بد اقنضتای شرایط بد کار گرفند میشود .ای شرک

با

آ کد ملی شیه ،هنوز کی ها را از ا گلسنا وارد میکنی.
در شورا ،سینگوی آ ها بد ای گفند بسنیه کرد کد

در راب د با جایگاه سیاس

شتورا استاستاً ستیاسی یس  ،صیدرصی م هبی اس
حمتای

و صیدرصی از امام نمینی

میکنی .کامالً برنالف الگوی جها چی  ،ای کارنا د هم در امنیاد ظم

سابق قرار دارد و هم در پیو ی ارگا یک با رژیم جییی اس  .همچنی مش لی برای
عرضد و پییاکرد بازار فروش بر سر راهش دییه میشود .دلیگ ای امر را از یک
سو میتوا در میزا اهمی

چنی کارنا دی بزرگی در هر وع ظام سیاسی ،و از

ستتتوی دیگر ،در «امنیتازات ویژه ای» کتد کتارکنا ش بد برنورداری از آ ها نو
گرفندا ی ،جسنجو کرد .بنابرای  ،الگوی ایرا اسیو ال ،ما نی الگوی نودفرما روایی
کامگ شتورایی یا نودگرا ی ،یک مورد ناص اس  .اهمی
«مهروموم شیه» در ای اس

بررسی ای

وع شورای

کد رژیم برای تمام شرک های ملیشیه (دولنیشیه)

تحقق همی الگو را در ظر دارد.

قدرت دوگانه
در میا تمام کارنا دهایی کد ستتازوکار مییری
ایرا استیو ال اس  ،جال تری

مو دها را در شرک

آ ها چیزی بی جها چی

و

جنرال موتورز و کارنا دی
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کاترپیالر مشتتاهیه کردم .ای شتترک ها در زمیندی تولیی ق عات راهستتازی و
ماشی آالت کشاورزی فعالی

میکننی .شورای جنرال موتورز ما نی ایرا اسیو ال،

کامالً «استالمی» و غیرستوسیالیسنی اس  .پاسخهای آ ها بد پرسشهایم دربارهی
شتیوهی برگزاری ا نیابات ،م را قا

رد کد شوراهایشا کارگرا ای کارنا د

را بدطور واقعی ماینیگی میکننی .با ای اوصتاف ،در ای جا بیو شک میتوا از
وضعی

«قیرت دوگا د» کد میا شورا و مییرا عالیرتبدی کارنا د ش گ گرفند،

بدنصتتوص با توجد بد ستتد مییری کد رژیم پس از ملیستتازی بد آ جا فرستتناده
اس  ،سی گف .
ای شتورا  1۹عضتو دارد کد منش گ از  ۹۳کارگر ساده و شش کارمنی بیش
اداری اس  .جلسات شورا دوهفند یکبار برگزار میشو ی و کمیندهای فرعی برای
ظارت بر تولیی ،امور مالی ،نریی و فروش ،آموزش ،ا ضتتباط ،داوری و ح می  ،و
ورزش ش گ گرفندا ی .همچنی از آ جاکد دیگر ق عات از جنرال موتورز (شرک
مادر آمری ایی) بد دس

میرسنی ،یک کمیندی فنی/تحقیقاتی بدمنظور پییا کرد

راهی برای نودکفایی تش یگ شیه اس  .هیف اصلی کمیند ای اس
را بد جای سان

کد نط تولیی

ق عات نودروهای شیصی ،برای تولیی ق عات وسایگ حمگو قگ

عمومی ما نی اتوبوس سازما دهی کنی ،یا حیاقگ تولیی ق عات نودروهای شیصی
را بد ستتتان

یک میل کاهش دهی .تمام میارگ کارنا د بایی بد امضتتتای تمام

اعضای شورا برسنی و دفاتر مالی توسط آ ها مورد بازرسی قرار میگیر ی .تنها ی ی
از اعضتای کارنا د تماموق

در شتورا کار میکنی و بقیدی اعضا برای ساع های

اضتتافدای کد بد کار در شتتورا اننصتتاص میدهنی ،دستتنمزدی دریاف
دسنمزد مییرا عالیرتبد بد چهگ درصی میزا قبلی رسییه اس .

میکننی.
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کارگرا در حال قالبس ازی برای تنلیه قطعات فلزی هسمنه ،چراکه دیگر قطعهها از آمریکا وارد نویشند؛ عکس
از رَنهی گندمَن.

در حال حاضر ،در جنرال موتورز ،تا حیودی ،وعی از مییری
استت

مشارکنی حاکم

کد در واق تعادلی میا یروهای کارنا د برقرار کرده استت ؛ اما ق عاً ای

شترایط ما یگار یواهی بود .هم اتپنیاری شتورا با رژیم جییی از ای باور شأت
میگیرد کد رژیم هم با آ ها هم اتپنیاری میکنی -با وجود حرفهای زیادی کد
زده میشتتود ،ای امر بایی در عمگ اثبات شتتود .در گاه رهبرا شتتورا -و حامیا
حزب جمهوری استتتالمی و دیگر کارگرا کارگاه ها ،-بدوضتتتوح احستتتاستتتات
ضتیامپریالیستنی مشتاهیه میشتود و شور و نلوص و جیی

آ ها را در ابراز ای

احستاستات میتوا دریاف  .اگر رژیم بیواهی یا مجبور شود کد آش ارا از مواض
ضتتیامپریالیستتنی نود کوتاه بیایی ،مم

استت

جریا های چپگرا بنوا نی پایگاه

بالقوهی رأیِ حزب جمهوری اسالمی را از ای حزب اامیی کننی.
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کارنا دی کاترپیالر هم بد وبدی نود الگوی منفاوت دیگری بود .ای کارنا د
میر و ستاما یافند بد ظر میرسیی( ،البند میر بود ش در رعای

ات ایمنی

در حی کارگاههای ابنیایی جوش اری و ر گ و قاشی هم بود) .صاح

ای کارنا د

پیشتر از طریق یک قرارداد لیزینگ ،با شرک
در ماه فورید [بهم ] از کشتتتور گریی
ستر زدم ،آ جا توستط دول

مادر آمری ایی هم اری میکرد .او

و در ماه جوالی [تیر] کد م بد کارنا د

ملی شیه و مییر منصوب دول

هنوز شروع بد کار

رده بود .در ای میا  ،کارنا د را شورایی منش گ از افراد چپگرا و اسالمگرایا
غیر چپ ،کد سب

آ ها در شورا کمابیش با هم برابر بود ،اداره میکرد .در ای جا

افزو بر گفنگو با تمام اعضای شورا ،م ای ام ا را یافنم کد بد کارگاه تولیی هم
ستتری بز م و پرستشهایی را با کارگرا دربارهی دییگاهشتتا ستتب

بد شتتورا و

شرایط سیاسی م رح کنم.
ای شورا منش گ از  ۹۱کارگر و دو کارمنی از بیش اداری بود .ترکی

سیاسی

آ هم کمابیش بدطور برابر بد عناصر م هبی و س والر تقسیم میشی  -س والرها
هوادارا حزب توده و مت هبیهتا ترکیبی از یروهتای پیشتتترو و حتامیتا حزب
جمهوری استتالمی بود ی .بد فرد منعصتتبی کد بد حضتتور افراد چپگرا در شتتورا
اعنراض کرده بود ،ای ام ا داده شی تا بدمنظور «آموزش» ،یک «ا جم اسالمی»
تأسیس کنی .او بدوضوح در برنی از اعضای اسالمگرای شورا فوذ داش
هم در مصتتاحبدها شتترک

(یک بار

کرد ،با آ د عضتتوی از شتتورا بود) .بد ز ا کارگر

پیشتنهاد شتی کد ماینیهای در شورا داشند باشنی ،اما آ ها بد دلیگ مایشی بود
قش آ ها ،از عضتتوی

در شتتورا مما ع

کرد ی و بدجای آ نواستتنار تشتت یگ

شتورایی برای ز ا کارگر شتی ی کد از جملد بنوا ی عضوی اظر بد شورای مردا
بفرسنی؛ البند تا زما ی کد م آ جا بودم ای رو ی هنوز اجرایی شیه بود.
شتتورا جلستتات هفنگی برگزار میکرد و تمام اعضتتای آ همچنا بد کارهای
روزا دی نود اشتنلال داشتننی .در ماه آگوس

[مرداد] ،آ ها نود را برای گارش
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استاستنامد و برگزاری ا نیابات جییی شورا آماده میکرد ی .جلسات در اتاق تنها
متییر بتاقیما یه برگزار میشتتتی کد در صتتتورت لزوم بایی اتاق را ترگ میکرد.
کارنا د کامالً زیر ظر شتورا اداره میشی ،از امضای چک گرفند تا ظارت بر امور
حستتابیاری و تعیی پایدی حقوق .دستتنمزد بیش مییری
و تثبی

دستنمزد یز تعری

کاهش یافند و حیاقگ

شتی .مصتاحبدهای م با شورا و حضور سرزدهام بد

کتارنا د شتتتا داد کد کارگرا چنیا در جریا کارها قرار میگیر ی :آ ها از
فعالی های شورا اطالع چنیا ی یاشننی و چیز زیادی هم بد آ ها گزارش میشی.
اما ای موضتوع را بایی امری سبی قلمیاد کنیم .شورا داوطل ِ ای بود کد بیشتر
در زمیندی اطالعرستتا ی تالش کنی و کامالً آش ت ار بود کد کارگرا با اشتتنیاق و
افنیار از شتتورا و امر نودگردا ی حمای

میکننی؛ گرایش ستتیاستتی چنیا م رح

بود.

شوراهای کارگری و رژیم جدید
روی رد رژیم جییی سب
بدنوبی ماهی

بد شوراها اهمیوا و اهمگ اس

کد ای امر نود

اهمگ و اهمیوا رژیم را بازتاب میدهی .رژیم بد تبلیلات ض تیِ

چپ ادامد میدهی و کمیندهای امام را بد برنی از کارنا دها میفرستنی تا ا ضباط
را بد شیوهای اقنیارگرایا د [ ]...برقرار کننی .اما ای روی رد بد ایجاد هادها و روابط
کارِ باثبات و کارآمی مننهی میشود و بیشتر بد یک نأل دام میز ی.
در جمهوری اسالمی ،میتوا روی ردهایی منفاوت سب
را از هم تف یک کرد .ی ی از ای
دولنی شتتاه است
شتتترکت

گاهها شبید روی رد سدجا بدگرایا دی سنیی اهای

کد در آ ها یکستتوم اعضتتا از طرف یروهای کار ،یکستتوم از

طرف بیش مییری
ایرا

بد شوراهای کارگری

و یکسوم از طرف وزارت کار حضور پییا میکرد ی .شورای

استتتیو ال اکنو از چنی الگویی پیروی می کنی .حزب جمهوری
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استتتالمی ،بتد وبتتدی نود ،از ستتتیتاستتت هتای گنتگِ متییریت
( )comanagementحمتایت

مشتتتارکنی

میکنی .روی رد دیگری را یز میتوا در میا

پیروا ف ری آی اهلل طالقا ی شتناسایی کرد .ای بالِ «پیشرو» و «مشارک گرای»
جنبش استالمی ،معنقی است

کد ظام سرمایدداری در درازمیت با اسالم سازگار

یواهی بود ،و از روی رد سدجا بدگرایا د صرفاً بدعنوا الگویی برای دورا گ ار بد
جامعدی بیطبقدی استتتالمی [توحییی] حمای

میکنی .در ای راستتتنا ،آ ها بد

سترمشتق «مشارک گرایی» ( )participationismق افی در کشور لیبی ارجاع
میدهنی.
بدرغم این د [آی اهلل] نمینی بدطور عام از اییهی شوراها حمای
او از ای مفهوم مشتتیح یس ت

کرده ،منظور

(ادعا میشتتود او ای کار را با اکراه و زیر فشتتار

طالقا ی ا جام داده باشتتتی) .از ستتتینرا یهای وی میتوا بدنوبی دریاف

کد او

کارگرا صتتنعنی را با نردهصتتنع گرا و پیشتتدورا ی ی میا گارد؛ او دایماً از
کارفرمایا مینواهی کد با کارگرا نود «مهربا » بوده و از برنورد «تنی و نش »
بتا آ ها نودداری کننی .در تمام اییهبافیهای رژیم ،اثری از جییّ

میتوا یاف .

اگر ای شرایط ادامد پییا کنی ،بد احنمال زیاد پرو یهی ادارهی کارنا دها از طریق
رشی بیش دولنی در شرک هایی کد دولنیسازی شیها ی مینومد نواهی شی.
احزاب چپ ،در کگ ،دیی مثبنی بد شوراها دار ی .تنها حزب توده ص

نود را

بدطور تارییی جیا کرده و حنی در مواجهد با اشتتنیاق همدجا بد و غافلگیرکننیهی
کارگرا سب

بد سرمشق شوراها اساساً رغبنی بد آ شا میدهی .آ ها در پی

ایجاد یک اتحادیدی ستراستری با پشتنوا دی ستیاستی هسننی کد الگویی مشابد با
 CGTفرا ستد [کنفیراسیو سراسری کار] اس  .مش گ اما ای جاس
شوراها و حنی آ هایی را کد با رژیم همسو شیه یا قابلی

کد حزب،

همسو شی دار ی با ای

هیف اسازگار میبینی .شایی هم گاه آ ها از شرمی تارییی شأت میگیرد؛ چراکد
در دورا مصیق ،زما ی کد فرص

ابراز موض داشننی ،دقیقاً از هما سیاس های
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ستنیی ایی سدجا بدگرایا دی شاه حمای

کرد ی .با ای همد ،میالف

حزب توده بر ستر ای موضتوع گیجکننیه است  .گما م ای اس
یک باور ق عی و بیش از یک حیس) آ ها ستتب

سرسینا دی
(چیزی کمتر از

بد دیگر گروههای چپ از فوذ

بیشتری در بی کارگرا برنوردار هستننی و اعضا و هوادارا شا کد بد عضوی
شتتوراهای کارگری درآمیها ی ،هما نی دیگرا  ،بد شتت گگیری شتتوراها اشتتنیاق
میورز ی.
تمام احزاب چپ ،بیو اسنثنا ،از «پایی بود س

آگاهی» طبقدی کارگر گلد

میکننی ،آ هم پس از ماه فورید [بهم ] کد مشارک

رهبریکننیهی کارگرا بر

ای « ظریدها» عمال نط ب ال کشتتیی .از ستتوی دیگر ،تأییی و دفاع ای احزاب از
شتوراهای کارگری ،مشتروط و کامالً وابسند بد میزا اشنیاق نود کارگرا اس .
فتیاییا نلق و گروه های مایوییستتتنی کد در بی کارگرا حضتتتور دار ی ،اییه ی
نودگردا ی را م البدای «اقنصادی» تلقی میکننی کد تنها درنور تازهواردها اس
بایی تح

هیای

و

آ ها بد م البدای «سیاسی» ارتقا یابی؛ البند م البدی آ ها در حال

حاضر عمالً از شعار «مرگ بر امپریالیسم ،ز یهباد سوسیالیسم!» فراتر رفند اس .
تنها گروه بزرگ چپگرای استتالمی بود کد اییههایی کلی برای مشتتارک دهی
مستنقیم طبقدی کارگر در راستنای تحقق جامعدی سوسیالیسنی اراید کردها ی و بر
قش شتوراهای کارگری بدمثابدی سالحی کلییی در دورا ا قالبی تأکیی میکننی.
ای کد آ ا

تاکنو واق گراتری روی رد را ستب

کرده یتک امر اتفاقی یست ت  .آ ها با جییّ
پیشتروتری بیش روحا ی

بد شترایط کلی ستیاسی اتیاذ

تالش میکننی تا با ایجاد تعامگ با

ستیاستی ،بدطور ناص با احزاب کوچکِ «اسالمگرای

پیشترو» و حامیا پیشتی آی

اهلل طالقا ی ،عنصتر سوسیالیسنی ا قالب را تقوی

کننتی .آ هتا تنهتا گروهی بود ی کد با برگزاری گردهمایی های کوچک شتتتورایی،
تالشهایی برای سازما یهی شوراهای کارگری ،آ هم فراتر از س

تککارنا دها،
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ا جتام داد تی .منتأستتتفتا د ،آ ها یز تاکنو برگزاری ای
شتوراهایی کد در آ ها دس

وع گردهمایی ها را بد

باال را دار ی محیود کردها ی .همچنی بایی اشاره کرد

کد تلفیق ستتوستتیالیستتم و استتالم در دییگاه ای گروه ،و بدبیا دقیقتر« ،درهم
آمیزی» استتالمِ نلقگرا) (populistو ستتوستتیالیستتم تمرکزگرای بد ستتبکِ
شوروی ) ،(soviet-typeمفهوم نودگرا ی آ ها را بد شیت تضعی

میکنی.

کارگرا صنایع فلزی در ت را ؛ عکس از رَنهی گندمَن

بیشک ،تمام داسنا ا قالب ایرا بد روای

شوراهای کارگری ننم میشود.

طبقتدی کتارگر صتتتنعنی تنهتا بیش کوچ ی از جامعد است ت

و بایی از طبقد ی

نردهصتنع گرا و پیشتدورا تمیز داده شود؛ طبقاتی کد در کنار بازار و مشاغگ
وابستند قرار میگیر ی و با آ ها همپوشتا ی دار ی .اگر دهقا ا ِ فارسیزبا ِ مناطق
مرکزی و بیشهای بومیِ صاح ِ سرمایدهای کال را ،کد راب دی فرهنگی و مالی
با غرب یاشتتند و بد همی دلیگ از ن ر ملیستتازی دور ما یها ی بد ای فهرست
اضتتتافتد کنیم ،تصتتتویر کتامتگتری از یروهایی پییا می کنیم کد تاکنو از رژیم
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پستتاا قالبی حمای
اقلی

کردها ی .در میا تمام ای

یروها ،طبقدی کارگر صتتنعنی یک

کوچک را تشت یگ میدهی .بد ظر میآیی بیشهایی کد سرمایدهای کال ی

در اننیتار دار تی ،اولی گروهی هستتتننتی کتد از ا قالب اامیی نواهنی شتتتی .اما
نوشبینا د و بد احنمال زیاد آ ها بدتنهایی ام ا کس

قیرت را یواهنی داش ؛

بدنصتوص کد بیش زیادی از صتنای ق عدستازی و ماشتی ستازی یا بد تصرف
دول

درآمیه یا در شتترای ی برزخوار بد ستتر میبرد .بازاریا و مشتتاغگ وابستتند،

اصتتتلیتری حتامیتا رژیم نواهنتی متا تی .حمتایت

طبقتدی کتارگر بد مرات

غیرمنسجمتر ،با فاصلد و حسابوکناب بیشتری اس  .موض آ ها بیشتر بر قش
طبقاتیشتا در شت گدهی بد ا قالب «استالمی» و آگاهی آ ها ستب

بد شرایط

ز یگی نودشتا در دورا شاه اسنوار اس  .همچنا کد جوش ار چپگرای مسلط
بد زبا ا گلیستتی بد م گف  ،پیشبینی میشتتود کد «همدچیز در همی ی ی دو
سال آینیه نواهی نوابیی» .اگر ای پیشبینی درس

باشی ،دیگر یازی یس

کد

تجربتدی شتتتوراهتای کتارگری برای متیت زمتا تامعلومی بد ناطرهای جمعی
فروکاستند شتود و جای نود را بد شتعارهای محناطا دتری بیهی .آ گاه اس

کد

اییهی شورا هر چد قویتر در دسنور کار قرار نواهی گرف .

مشیصات منب اصلی:
Goodey, C. (June ۱۹, ۹۱۱۱). “Workers' Councils in Iranian
Factories”. Merip Reports, ۱۱, ۳-۱.

* شاهی

صیری ،پژوهشگر دکنری فلسفد در دا شگاه آمسنردام اس .

