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  ۷۵۳۱در بهمن  یسلطنت پهلو یپس از سرنگون هفته شش یرانیا نفت کارگر کی

 ۷.«داد میآن را از دست نخواه هایزود نیو به ا میاآورده چنگ به را یآزاد ما» فریاد زد

 شانهایاعتصاباما  داشتند،شرکت ن یانقلاب جیبس یهیاگرچه کارگران نفت در مراحل اول

 قیتزر یانقلاببه جنبش  را پذیریامکان و توانمندی حسنوعی  و، ریگنیزم را دولت

 گریدبرخی از نفت و  صنعتاعتصاب در  یهاتهیکم ،سلطنت سقوط از. پس ه بودکرد

 شوراها عبارت .تبدیل شدندشوراها  ی، با از سر گذراندن تحولاتی بهصنعت یهابخش

 اتخاذ یجمع ماتیتصمها از طریق آن کارگرانکه  کارخانه یهاتهیکمبودند از 

دند به کوشیگرفتند؛ یا میبه دست می رامحل کار  تیریو مد دیو کنترل تول کردندیم

  ۷۵۳۱ سالای تبدیل شدند که منازعهاز  مهم جزئی بهشوراها  ،رو نی. از ادست بگیرند

 بر سرِ تصاحب قدرت سیاسی درگرفت. ]از این منظر،[ شوراها نوعی بازتعریفِ رادیکالِ

را  یکار شهر یرویاز ن چشمگیری یهابخشنزد  یاسیو س یاجتماع هایامکاناُفقِ 

 «اندآورده چنگ به را یآزاد» کهنیا بر یمبن کارگران یهیاول تصور. دادندبازتاب می

ر دستِ آخسرکوب  شدند و  ورانده  هیحاش به رفتهرفتهچرا که شوراها  دیری نپایید،

 .اعلام شدمستقل ممنوع  ییهاسازمان در مقام شانهم فعالیت

 نظیر یمردم یهاسازمان خیتار ،یانقلاب در جریان تحولاتشوراها  تیاهم رغمیعل

 هاسازمان نیا مورد در ایتازه پژوهشکه  طورمانده است. همان یباق هیشوراها در سا

 یاسیمتنوع س یهابحران یطو  یخیتار یهاتیموقع انواع درکارگران، » کنداشاره می

. اندتهگرف دست بهمحل کار خود را  ترلکن ،مختلف های سیاسینظام تحتو  یو اقتصاد

ی[ مورد ]تجربهدر  2.«شودبه ندرت بازگو میکارگران  یِتیریمدخود داستان ،حال نیا با

                                                      

 .۷۵۳۱ نیفرورد 2۳، کارگر ۷ 

2 Dario Azzellini, “Introduction”, in An Alternative Labor History: Worker 

Control and Workplace Democracy, ed. Dario Azzellini (London: Zed 

Books, 2015), 1. For other studies on workers’ control, see Donny 

Gluckstein, The Western Soviets Workers’ Councils Versus Parliament, 

1915– 1920 (London: Bookmarks, 1985); Immanuel Ness and Dario 

Azzellini, ed., Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the 

Commune to the Present (Chicago, IL: Haymarket Books, 2011). 
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 منابعِ  فقدان 2.است شده منتشرچند مقاله  و ۷نگاشتتک کیتنها  ،رانیاشوراها در 

 یکردهایاما رو ،است بودهی شوراها[ ]بر سرِ راهِ مطالعه آشکاری مانعپذیر،دسترس

 به یهمنت یِانقلاب عیوقا ،علاوهبه . اندسازیِ شوراها نقش داشتهنیز در نامرئی محوردولت

شد و  آغاز ۷۵۳۱ وریشهر از که  عراق و رانیا جنگ و ۷۵۳۱بهمن  در سلطنت سقوط

 برآمدِ مقطِع  دو تحول، یعنی نیا حِد فاصلِ یدوره ،دیرس انیپاهشت سال بعد به 

تحولات ایدئولوژیک  ،جنگ انیپا از پس سرانجام، .دادندالشعاع قرار تحت را شوراها

 ۵کاست. شوراهابه  علاقه از یشورو ریجماه اتحاد فروپاشی از ناشی

، با ۷۵۳۱-۷۵۱۰ی دوره یط رانیصنعت نفت ا در شوراها یهتجرب ،مقاله نیدر ا

های کارگران نفت، خاطرات و تاریخ ها و گزارشجزوه ،هاروزنامهی گسترده از استفاده

نخست این . دارد ایجذابیت ویژه لیصنعت به دو دل نیا 4.شده است یبررسشفاهی، 

. ستغایب ا رانیشوراها در ا پیرامونِ نیشیپ هاینوشته از یادیحد ز تاصنعت نفت  که،

 نیا یهاشورا کشور، اقتصاد درصنعت نفت  کِیاستراتژ تیبا توجه به موقع این که، دوم

                                                      
۷ Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 

Workers’ Control (London: 

Zed, 1987). 
2  Shahrzad Azad, “Workers’ and Peasant’s Councils in Iran”, Monthly 

Review, no. October 1980 

(1980); Chris Goodey, “Workers’ Councils in Iranian Factories”, MERIP 

Reports, no. June 1980 

(1980); Saeed Rahnema, “Work Councils in Iran - the Illusion of Worker 

Control”, Economic and Industrial Democracy 13, no. 1 (1992). 

 به  دینگاه کن ،جامعه-و عراق بر مناسبات دولت رانیجنگ ا ریتأث یدرباره یعال یبحث یبرا ۵ 
Kaveh Ehsani, “War and Resentment: Critical Reflections on the Legacies of 

the Iran- Iraq War”, Middle East Critique 26, no. 1 (2017). 

ی شوراهای کارگران نفت در تز دکترای حاضرر مبتنی بر فصرلی تفصریلی درباره مقالههایی از بخش 4 

 من است.
Peyman Jafari, “Oil, Labour and Revolution: A Social History of Labour in 

the Iranian Oil Industry, 1973– 1983” (Leiden University, 2018). 
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 و تحولات رفتفراتر می یسطح محل از شانگذاریریثأو ت حیاتی ایفا کردند ینقش ،بخش

 .داندمیروابط کار را شکل  حولِ یمل مناقشاتو  یاسیس

ریفِ را در تع یاتیح یژگیو پنج ،یکارگر یشوراها یالمللنیب خیتار اساس برمن، 

 رب یتنمب یدهسازمان از یشکل یکارگر یشوراها ،اول. مکنفکیک میت هم از شوراها

 خابانت و هاییگردهما در یریگمیتصم وها مناقشهکه در  هستند میمستق یدموکراس

-ود خ تیفعال مشتمل بر شوراها دوم،. ابدییم نمود عزل قابل و گوپاسخ یندگانینما

قق با هدف تح یکنش جمع مختلفِ یهاشکلدر  هستند، فعالیتی که کارگران سامانده

 دندهیبه کارگران اجازه م یکارگر یشوراها سوم،. یابدهای کارگران تجلی میمطالبه

 عمالکار  اِ  لمح یاداره و( محصولات ای خدمات) دیتول فرایند بررا کنترل  شکلی از

 هایشانتیفعال( بی آن که در عمل همواره چنین باشد) توانندیشوراها م چهارم،. کنند

 ،. پنجمکنند هماهنگو ]حتی[ فراتر از آن،  ،خاص یاقتصاد بخشِ کچارچوب یدر  را

 یدولت قدرت خود را در چارچوب شکل خاصی از مناسبات با دیبا یکارگر یشوراها

 در یدارهیسرما یاقتصاد یبه تلاش برای پس زدنِ سیطرهها از آن یکنند. برخ تعریف

ا قد علم کردن در مقابل دولت مستقر و کوشند بمیبلکه  کنند،بسنده نمیمحل کار 

در که  اد،ابع نیای قسمی بدیل، بر مناسبات فراسوی محل کار نیز تأثیر بگذارند. ارائه

به چالش  یمل و یامنطقه ، کار محلسطوحِ را در  دارانههیروابط کار سرما مجموع،

فت ن کارگران یشوراها لِ یپتانس و هاتیمحدود دستاوردها، یابیارزبه منظور   د،نکشیم

 .حاضر به بحث گذاشته خواهند شد مقالهدر 

 بخش. دهدیم رائهاو ظهور شوراها را  رانیبر انقلاب ا یمرور ،بحث نیا اول قسمت

ناگونِ انواع گو به سوم بخش. کندیم لیانقلاب را تحل یروابط کار در آستانه تیماه ،دوم

 زا رانیا یزمینهپس دربه ویژه امر  نی. اپردازدیم شوراها کیدئولوژیا هایبندیصورت

 با اغلب یکارگرکه کنترل  مشخصاً به این دلیل  ،ای برخودار استویژه تیاهم

د، در حالی شودانسته میمرتبط  یستیو آنارش یستیکمون ی،ستیالیسوس هایاندیشه

 بخش. کردفراهم میرا  یگرید مهمالهامِ  منبعنیز اسلام هایی از خوانش ران،یدر ا که

ی مرحله سهرا با شناسایی  یپساانقلاب دولت و شوراها انیم منازعه سیرِ تحولِ ،چهارم

وراها ش یهاتیفعال تحولِ رِیس های پایانیِ بعدی به تحلیلِبخش. کندبررسی می مجزا

 . اختصاص دارندسه مرحله  نیا یط
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 شوراها تاانقلاب  از. ۱ 
 یمل استیس یصحنه به نفت کارگران بازگشت ،رانیا انقلاب هایهمشخص از یکی

ر که خواستا یمردم یجنبشکارگران نفت در مرکز بود.  ینسب غیبتپس از سه دهه 

ی در دوره ،بودانگلیس(  و رانیا نفت شرکت کنترل تحت  یصنعت)  رانیا نفتشدن یمل

 محمد خلع یدبا  ،حال نیا با. کردند  آفرینینقشم.(  ۷۱۳۵-۷۱4۵) ۷۵۵2-۷۵2۳

توسط  شدهی طراحیکودتا قی.( از طرم ۷۱۳۵) ۷۵۵2در سال  ،رینخست وز ،مصدق

 2۳ یط ۷.فروکش کرد یکارگر ییِجومبارزه ،سیو انگل کایآمر یِمخف یهاسیسرو

 یفمخ پلیس قدرتمند، یارتشقدرت خود را با ساختن  یپهلوشاه محمدرضا  ،بعد سالِ

 تیدربار تثب حول پروریحامی یشبکه نوعی و عظیم یسالاروانید ،)ساواک( مدرن

 نیچنهم اووابسته شد.  کایآمر یاسیو س ینظام تیبه حما سخت فرایند، نیو در ا کرد،

 یی بلندپروازانهپروژهشروع شده بود  ۷۵42سال  از که د،یدر چارچوب انقلاب سف

 یتوسعه نامتوازن و شتابناک نوعی فرایند و به این ترتیب، ،کلید زدرا  نوسازی

 یدو اقتصا یاسیس ی،اجتماع هایتعارضکه  به جریان انداخت، فرایندی را انهدارهیسرما

یدا پ «یبیترک»خصلتی  دارانه[]ی سرمایهتوسعه نیا علاوه،به. ای را رقم زدگسترده

د و ی نوپدیباتیترت، و مدرن یسنت هاییژگیو آمیزیِبا درهم کرد، ]به این معنی که[

]این  چگونه که نیا و هاتعارض نیدر مورد ا ترتفصیلیبحث  2.دوبُنی پدید آورد

 از جامعه یمهم یهابخششدند ها[ همزمان با تضعیف ثبات سلطنت، باعث میتناقض

                                                      
۷ Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the Cia, and the Roots of Modern 

U.S.- Iranian Relations (New York: The New Press, 2013). 

 گاهن. اسررت یتروتسررک لئون «یِبیترک و نامتوازن یتوسررعه» یلیتحل چارچوب از ملهم خوانش نیا 2 

 به دیکن
S. Ashman, “Capitalism, Uneven and Combined Development and the 
Transhistoric”, Cambridge Review of International Affairs 22, no. 1 (2009); 

Kamran Matin, Recasting Iranian Modernity: International Relations and 

Social Change (Abingdon, Oxon: Routledge, 2013).  
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 در ،نیهمچن ۷خارج است. بحث نیا ظرفیت از ،شوند یانقلاب یهایدئولوژیا پذیرای

 نیا ،عوض در. وجود ندارد یانقلاب هایشیپو و دهیچیپ علل طرحِ یبرا ی لازمفضا نجایا

  2.پردازدمیمراحل مختلف انقلاب  مرورِگذاریِ ظهور شوراها، به با هدف درمتن ،بخش

تحقق یافت. هر در پنج مرحله  ۷۵۳۱ بهمنبه سقوط شاه در  منتهی یانقلاب جیبس

 یمرحلهی مشخصه ۵.شوندمیمتمایز اقدامات  از ایویژه بیبا ترک یک از این مراحل،

 اگریمل استمدارانیس زِیآمرخشونتیغ جیبس ۷۵۳۱و آذر  خرداددر حدِ فاصلِ  نخست،

 عمدتاً ایهای شغلی حرفهگروه گریدوکلا و  گرا،چپ سندگانینودانشجویان و  ،برالیل و

 پسر درگذشت ۷۵۳۱مهر  در. و طومارنویسی بود سرگشاده یهانامهدر قالب نگارش 

 رد که شدتبدیل  یمذهب اپوزیسیون آمدنِ هم گرد محوری برای به ینیخم اللهتیآ

آغاز  ۷۵۳۱ماه  یدوم از د یمرحله. کردندیم برگزار یمذهب مراسم مختلف یشهرها

چاپ  ینیخم اللهتیآدر مورد  آمیزاهانت یامقاله ،اطلاعات یروزنامه کهاز آن  پسشد، 

 دکردن یدهرا سازمان یقم اعتراضات یهیعلم یطلاب حوزه عمل، نیا به واکنشکرد. در 

 لیتعط را خود یهامغازه و وستندیپ هاآن بهنیز و تجار بازار(   دارانمغازه) انیبازار و

                                                      

 به دیکن نگاه دوره، نیا یدرباره تریلیتفص یبحث یبرا ۷ 
Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1982). 

 به دیکن نگاه ران،یا انقلاب یهاشیپو و علل یبرا 2 
Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, Studies in Political 

Economy (New Brunswick and London: Rutgers University Press, 1989); 

Mansoor Moaddel, Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution 

(New York: Columbia University Press, 1992); Mohsen M. Milani, The 

Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic 

(Boulder: Westview Press, 1994); Charles Kurzman, The Unthinkable 

Revolution in Iran (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004); 

Behrooz Ghamari- Tabrizi, Foucault in Iran Islamic Revolution after the 

Enlightenment (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016). 

 به  دیمراحل، نگاه کن نیا یدرباره یلیتفص یبحث یبرا ۵ 
Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, “The State, Classes and Modes of 

Mobilization in the Iranian Revolution”, State, Culture, and Society 1, no. 3 

(1985): 3– 40. 
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 یریکنند. درگ لیرا تعط طلاب یهاکلاس تا آوردند هااللهتیآ به یادیز فشار و کردند

داخل  اب را روشنفکران ازمتشکل  «یانقلاب ائتلاف» و گذاشت یجا بر کشته ۳ سیبا پل

 روز 4۰قم  ی«شهدا»بزرگداشت  ۷.بخشید گسترشاز علما و بازار  یبزرگ بخشکردن 

به راه انداخت که هر چهل روز یک اعتراضات را  ای ازچرخه ،عهیش با سنت مطابقبعد 

. دیرسیم انیاعتراض با تلفات به پا-چرا که هر بزرگداشت آورد،بار مجدداً سر بر می

 نکنندگااز شرکت یاریبس با تشدید حساسیت و احتیاط ۷۵۳۱خرداد  در چرخه نیا

 .فروکش کرد ینسبت به خشونت نظام

 کهیعنی زمانی  گیرد،را در بر می ۷۵۳۱ وریاز مرداد تا شهر ،سوم انقلاب یمرحله

 ماه طول در یمذهب یهااز مناسبت گرافعالان اسلام برداریی با بهرهاعتراض جنبش

 ای ازسلسله به صحنه آوردنِ یبرا  ،شد آغاز  ۷۵۳۱مرداد     24که از  ،رمضان

، شد دهیبه آتش کش نمایس نیچند ماه، مرداد. در گرفت یاتازه جان ،اعتراضات

جان بر اثر آن نفر  4۷۰کم که دستآبادان  در ]سینما رکس[ اشترین نمونهپرآوازه

 ازاما شواهد  نوشته شد،عوامل شاه  سوزی به پای، آتشزمان آن در که نیا با 2.باختند

 میرژهمین اثنا، . در ام گرایان افراطی در این اقدام حکایت دارنداسل دست داشتن

 دهی نوسانازیامتسرکوب و  میان مغشوشی را در دستورکار قرار داده بود و یاستراتژ

ه ک ی. در حالدادرا بروز می زدگیوحشت یهانشانه ی،اسیس بحران قیعمتو با  کردمی

 منصوب «یمل یآشت» دولت استیر به را یامام فیشر جعفر شاه ۷۵۳۱در اواخر مرداد 

ی ژاله دانیم در( «اهیس یجمعه») وریشهر ۷۱که  یکنندگانتظاهر ربارتش  بود، کرده

 ۵.کشترا  نفر ۱۱آتش گشود و  دندتجمع کرده بو تهران

 به هاابانیخ از اعتراضات ی ثقلنقطه اما ،کرد دایپ ادامه یترکمبا شدت  تظاهرات

به  -صنعت نفت دراز همه  ترمهم – عمومی یو اعتصاب انتقال یافت هاکارخانه

که شاهد  پنجم یمرحله. شد تبدیل ۷۵۳۱تا آذر  وریچهارم از شهر یمرحله یمشخصه

                                                      
۷  Ibid., 7. 

 .  کردندینفر برآورد م 4۳۰و  4۷۰ نیب جاییرا  انیها تعداد قربانگزارش نیاتکاتر قابل 2 

۵ Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, 73. 
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رقم ( ۷۱۱۱ هیو فور هی)ژانو ۷۵۳۱و بهمن  یدر د ،بودیم دوگانهقدرت  گیریشکل

 یسکو نفت صنعت هایاعتصاب م،اهکرداستدلال  گرید ی. همانطور که در جاخورد

بدیل موازی با ]قطب اقتدار  قطب نوعیبود که  ینهاد سه ظهور یبرا یمهم پرتاب

 یاهنگهم یتهیکمند. ]این سه نهاد عبارت بودند از:[ کردمی یگذارهیسلطنت پا اقتدارِ[

 یانقلاب اقتدار که یاسلام انقلاب یشورا بازرگان، یمهد یرهبر بهصنعت نفت  اعتصابات

 عیوزو ت تیکه مسئول امن محلات یهاتهیکم و ،کردیم یندگینما را ینیخمالله[ ]آیت

 ۷.تبدیل شدند ینیخمالله[ آیت]به  وفادار یهاتهیکمبه  و بعدتر،بودند  سوخت

 دی. دولت جدافتی نیز استمرار ۷۵۳۱بهمن  امیق از بعد سال سه در یانقلاب شرایط

 مخالف، یاسیس یهاسازمان جیبس با بخشید،اش را تحکیم میقدرتهمزمان که 

 کارگران و( کردها ترمهم همه از) یقوم یهاتیاقل زنان، نظیر ،انفرودست یهاگروه

 چه پس از آغاز جنگاگر پیدا کرد، ادامهکارگران  اعتراضاتدر این دوره، . بود مواجه

شوراها به مانع  و کاهش یافت، این اعتراضات شدت ۷۵۳۱ وریشهرعراق در  و رانیا

 ۷۵۱۰سال  خرداددر  اتمنازع نی. اشدند لیتبد دیجد دولت سر راهِ تحکیم بر یجد

 انسازمسرکوب  ،ینیخم الله تیوفادار به آ یروهاین ی قدرت دولتی توسطبا قبضه

 سازمان حزب توده وممنوعیت  سرانجان، و از جمله شوراها یمردم و رادیکال چپ یها

 .ندافتی خاتمه ۷۵۱2اکثریت در 

بهمن ماه  قیام در پی ،نخست. ندبود ندیفرآ دو یتلاق محصولکارگران  یشوراها

دوره کی وارد اقتصاد خام مواد فقدانو  یاسیس یناامن ،هااعتصاب یبه واسطه ۷۵۳۱

از  یاریو در بس هایشان را پایین کشیدندکرکره وکارهاکسباز  یاریبس ؛بحران شد ی

 یقلابان یهاسازمان ای کارگران خود زینرا  گرید ی. تعدادگریختندمالکان از کشور  ،موارد

                                                      
۷ Peyman Jafari, “Fluid History: Oil Workers and the Iranian Revolution”, 

in Working for Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil 

Industry, ed. T. Atabaki, E. Bini and K. Ehsani (Cham: Palgrave Macmillan, 

2018). 
 همچنین:

ن نفت و قدرت دوگانه در انقلاب بهمن های کارگراپیوندهای نفت و سرریاسررت: اعتصررابپیمان جعفری، 

   ۷۵۱۱، بهمن یاسیس اقتصاد نقد، ۷۵۳۱

https://pecritique.com/2021/02/26/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2021/02/26/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
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رفته مارکسیستی گ های انقلابی، از ایدئولوژییایدئولوژ این که، دوم. کردند پاکسازی

انه را به چالش دارهیسرما دیتول روابطگرایی، ایدئولوژی اسلامهای برخی روایتتا 

 .کشیدندمی

 کههای کار آن دسته از محلدر  ،است کرده استدلال اتیب آصف که طورهمان

 راهاشو جادیابرای  یعمل ایجرقه ،شده بود فیشدت تضعبه ای کرده رها را آنها تیریمد

های اعتصاب موجود یا کمیته سازیگوندگر قیطر ازپدید آمد، آن هم اغلب 

. ودندب شده مستقر  ساواک یاعضا یتصفیهو  ییشناسا یبرا که«سیزرباهای تهیکم»

 گرایشی دل از شوراها بود، ماندهی باق تیریدم کههای کار آن دسته از محلدر 

 نیا. برآوردشد، سر ناشی میکارگران  یِ آگاه یِ انقلاب یسیدگرد از ، کهترانهیجومبارزه

 حسدر کارگران نوعی  انقلاب ،نخستبود.  یاساس عنصر دو یدارا یانقلاب یآگاه

 تیلکحس ما نیاکه  کنماضافه  دی. باپرورانده بودو جامعه  هاکارخانهنسبت به  تیمالک

 ،شدر میتقری ی، بلکه همچنین با ارجاع به ]مفهوم[ ملتطبقات مِ یمفاه نه صرفاً بر حسب

ارگران از ک یاریبس اً یثان .شدتلقی می یمل ینوعی سرمایهدر صنعت نفت که  ژهیوبه

 ،رو نیا و از ،شمردندیم برابرسلطنت  ییگرارا با  اقتدار کارخانهبر  حاکم پیشین میرژ

 ۷.نوعی بدیل قلمداد کردندشدن محل کار را  زهیدموکرات

 کارگران یِاقتصاداجتماعیمطالبات  شوراها ،ی واقعیکارگر یهاهیاتحاد ابیغ در

 یراب و کردندیم انیب را دستمزد،مطالبات مربوط به شرایط مسکن و  ژهیوهب ،نفت

کارکردشان  به سبب شوراها به رغم این،. انداختندبه راه می یی راکارزارها هاآن تحقق

 د،یتول سازمانبر  انکارگر کنترلمعطوف به بسط کار  محل یهاسازمان»در مقام  

های چیزی بسیار فراتر از اتحادیه «کار طیکردن مح زهیو دموکرات تیریمد تحدید اقتدار

 هکارخانکارکنان  یهیکلنمایندگی منتخب آنها  ییاجرا هایتهیکم» 2.کارگری بودند

                                                      
۷ Bayat, Workers and Revolution in Iran, 109– 112. 
2 Asef Bayat, “Labor and Democracy in Post- Revolutionary Iran”, in Post-

Revolutionary Iran, ed. Hooshang Amirahmadi and Manoucher Parvin 

(Boulder, CO: Westview Press, 1988), 43. 
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 .را فارغ از صنف، مهارت و جنسیت به عهده داشت یصنعت گروه ای( و/ دیسف آبی وهیق)

 ۷«بود. یکنترل کارگر یابی بهدست هاآن ی اصلیدغدغه

 

 انقلاب از پیش. روابط کار ۲
تأثیر  رانیدر ا مرکبو  ننامتواز یتوسعه از شدتبه انقلاب از پیشکار  روابط

 وجود پا به پای همو مدرن  یکار سنت روابط کهبود  یطیشرا حاصل، پذیرفته بود.

ده ش قهدوشَپاک  صنعت. بخش های نوپدیدی را هم رقم زده بودندترکیباما  ند،داشت

ند، به طوری که هر بود مقیاسکوچک های صنعتی،کارگاه درصد ۱۱به  کیبود. نزد

 ی کارگران شاغل در صنعتدرصد همه 44، و در مجموع، حدود کارگر ۷۰از  ترکمیک 

های صنعتی، کارگاه از ماندهیباق درصد ۵که  یحال در. را در استخدام داشتند

حدود  و ( بودندشتریب کارگر یا ۳۰)مقیاس بزرگ ای( کارگر 4۱ تا ۷۰)مقیاس متوسط

 کوچک هایکارگاهروابط کار در  2استخدام کرده بودند. را صنعتیاز کارگران  درصد ۳۱

داد. میشکل  گذاری کرده،نام «ورانهپیشهشبه تیریمد» اتیب همان چیزی که عمدتاً را

واحدهای تولیدی  درغیرمتمرکز  دیتول یشیوه»این عبارت اشاره دارد به 

 ی غیرپیچیده هستند وسازمان لحاظ از و ماندهعقب یفن حیث از  ی کهاسیمقکوچک

وری شهیپکارگزار در نظام -حامی یرابطه لیدار شما هیسرما-روابط کارگر ها،در آن

غالباً کاربر که  مقیاس، متوسط هایکارگاه شتریب در ۵.«ردیگیم خود به را کلاسیک
                                                      
۷ Bayat, Workers and Revolution in Iran, 100. 

ی کارخانه ها به دسررت کارگران قبل از پیروزی انقللاب صررورت گرفت. به عنوان مثال، برخ یمصررادره

ه بی منتهی به انقلاب هفتهدر  تهرانصررنعتی جنرال در  یتن کارگران کارخانه ۱۰۰بخش عمده ای از 

علت پرداخت نشردن حقوق های معوقه و متوقف شدن تولید،  این کارخانه را مصادره کردند. با تشکر از 

 ن.ک. ه را به من  یادآوری کرد.تمحمد صفوی که این نک

 ۷4۰۰، خرداد نقد اقتصاد سیاسی، ی صنعتی جنرالبازخوانی تسخیر کارخانهمحمد صفوی، 
 

2 Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the 

Revolution Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006), 91. 
۵ Bayat, Workers and Revolution in Iran, 53. 

https://pecritique.com/2021/05/21/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
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لط مس ،میکنترل مستق یی،واحدها نیچن در». غلبه داشت «یسنت تیریمد» ،بودند

. داشت..ن جودو هیکار و سرما نیب ی،انجیممراتبیِ ساختاریِ سلسلهعنصر  گونهچیه ؛بود

 دفراین برکنترلی مؤثر و گسترده   ،کارخانه سیرئ هایبازو عنوان به سرکارگران،

 ،یکاراضافه ارتقا، ،دستمزد شیافزا اخراج، ،استخدام هایزمینه در کارگاه، یانضباط

 اصولای از مقیاس، تا اندازه بزرگ هایکارگاهدر  ۷.«کردندیم عمالاِ هاجریمه تنبیه و

آن » قیاز طر همشد، آنبهره گرفته می کار روابط میتنظ یبرا «عقلایی نوین تیریمد»

 الدنب به همزمان ،کار یروین یِوربهره  شیافزا ضمنکه  دیتول و یدهسازمان هایشیوه

نیز  یارزش اضاف نیو تضم به دنبال استتار ی،بوراوُ ریبه تعب ، یا[.]..ی کارگران همکار

 2.«بود

و  دیسفقهیکارگر   هزار ۱۰میطور مستقبهانقلاب  یدر آستانه که نفت صنعت

 به نوین ییعقلا تیریمد که بود ییهااز بخش یکی ۵داشت، استخدامدر را  یآبیقه

ا، جدر این. شداِعمال میروابط کار  میتنظ یبرا ،نه تمام و کمالاما  ،مندترین وجهنظام

تعریف شده است، یعنی  منیها چاردیر یصنعت روابط مفهومروابط کار مترادف 

 یِ دولت یهااستیس را« یکار روابط» ،سو یک از 4.«روابط کاریکنترل  یندهایفرآ»

انون ق کشورها، از یاریبس همانند. کنندیکنترل م سرمایه-کارروابط  یکنندهمیتنظ

 یههد در نفت کارگران مبارزات. ایفا کردروابط  نیا میدر تنظ ینقش مهم رانیکار در ا

دولت را  کهداشت  یاجتماع یفشارهاتشدید در  یقابل توجه سهم خورشیدی ۷۵2۰

سطح در  روابط کار طبعاً  ،گری. از طرف دکرد ۷۵2۳کار در سال  قانون تصویب بهمجبور 

نیز سامان  نامدیم «کارخانه میرژ» یبوراو کلیما چهآن قیاز طر یا صنعت،کار  محل

 ،یسازمانده که یینهادها یمجموعه» اشاره دارد به یابند. رژیم کارخانهمی

                                                      
۷ Ibid., 55. 
2 Ibid., 56. 

اسررتخدام شررده  عیوسرراز و توزعمدتاً فعال در سرراخت یکارهامانیپ قیتعداد کارگر هم از طر نیهم ۵

 بودند. 

4 Richard Hyman, Industrial Relations: A Marxist Introduction (London: 

Macmillan, 1975), 12. 
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 حسطدر  یدیتول روابطو  دیدر تول روابطبر سر سرکوب مبارزات  ای ،سازیدگرگون

 ۷.«وکارها را به عهده دارندکسب

ت در صنعت نف کارخانه میرژ ،امداده حیتوض لیتفص به یگرید یجا در که همانطور

 یاستبداد» و «کیهژمون» اشکال یبوراو چهآن زا ی بودبیترک ،نقلاباقبل از  رانیا

 ،اندمنفکو کارخانه از هم  دولت هایسازوبرگ اولی، در 2.نام نهاده است «کیبورکرات

که رو به ،کارخانه سازوبرگعملکرد  بهو مقررات  نیقوان قیطر ازبا مداخله  دولت اما

 یزنچانه ،مثال عنوان)به کند دهد و محدودش میشکل می سوی ایجاد رضایت دارد،

از نوع  کارخانه میرژی مشخصه(. اتیشکا فصلوو حل ،یکارگر هایهیاتحاد ،یجمع

 همرد کنترل مبتنی است،  یسرکوبگرانه یهاسازوکار برکه  «کیبوروکرات یاستبداد»

کارخانه  میدر رژ کیدولت بوروکرات یو مداخله دولت،کارخانه و  یها سازوبرگ یزیآم

  ۵.است و اقتصاد

صرررفاً به  نجایکه در ا نفت، صررنعت درفرایندهای کار کنترل  خاص یهاسررازوکار

در این که چرا روابط کار  دنکنیم روشرررن بحث قرار گیرد،توانرد محل اختصرررار می

بالا  در که بود نوین ییعقلا تیریمد ،سازوکار نیفهم کرد. اول دوبُنیتوان یم راصنعت 

کرد که شرررامل  جادیا یبازار داخل کیسرررازوکرار  نیا ،تربحرث شرررد. از همره مهم

ن بود آمتناظر با  تنبیهنظام پاداش و نوعی کار و  یرویدرون ن یساختار یمراتبسلهسل

کارگران نفت بود.  نیدر ب تیرضا جادیا ،حال نیع در و یوربهره شیافزا ،آن هدف که

ه ک بودسررامان یافته مشرراغل  یبندطبقهدقیق  نوعی نظام اسرراس بر دهینظام پاداش

                                                      
۷ Michael Burawoy, Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process 

under Monopoly Capitalism (Chicago, IL, London: University of Chicago 

Press, 1979), 110. 
2 Jafari, “Oil, Labour and Revolution”, 151– 171. 
 و نیز جعفری، همان

 .کندیم ییشررناسررا زین را «یجمع یتیریخودمد» و «یبازار یاسررتبداد» یکارخانه یهامیرژ یبوراو ۵

 کارخانه یهامیرژ یاصل اشرکال به محدود و ،یبوراو یبندطبقه از شردهیسرازسراده ینسرخه کی نیا

 به دیکن نگاهاست. 
Michael Burawoy, The Politics of Production: Factory Regimes under 
Capitalism and Socialism (London: Verso, 1985), 12– 13, 25– 26, 85– 121. 
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و  بود کیبوروکرات عدقوا از یتابع اخراج و اسرررتخدام. کردیم میتنظنیز را  عاتیترف

 نبه،ج نیترمهم اگرچه،. داشت وجود تیو ترب میتعلمؤسسات  یشررفتهیپ نوعی نظام

ها و همچنین زیتماکار بود که  یروین درون دیشرررد مراتبسرررلسرررله ]وجود[ نوعی

ی خود به نوبهکرد که، ایجاد می یآبقهی و دیسفقهیکارکنان  های عظیمی میانتعارض

ن و مسک یبهداشت ،یفرهنگ ،یاجتماعو امکانات  هادستمزد درتمایزها و تعارضاتی در 

اسررتخدام در  ماًیمسررتق که یافراد نیب یمشررابه مایزهایت. یافتانعکاس می هاآن

بودند  هامانکاریپاستخدام که در  یبودند و کسران (NIOC)  رانیا نفت یمل شررکت

در صنعت  یکارگر هایهیاتحاد و یجمع یزنچانه نوعی نظام ،نی. همچنداشرت وجود

حکایت  گرایانهنظام صررنفی کی جادیا یشرراه برا یاراده ازشررده بود که  جادینفت ا

 بر کهامری  ،شررردید دولت قرار داشرررتند کنترلها تحت امرا این اتحرادیرهکرد، می

 .افکندپرتو میروابط کار  «کِیبوروکرات یاستبداد» یهاجنبه

از  یاریو بسرر نبودمسررتقل دولت  از طور کاملبه نفت صررنعت درکارخانه  میرژ 

 یرکارگ یهاهیاتحاد یبراکارگران نفت  یهاادیکاند. داشترا  انهیاقتدارگرا یهایژگیو

 صلاحیت دأییساواک ت ،گرفتیم صرورت بار کی سرال دو هر کهرا  یجمعزنی چانهو 

 ادجیصررنعت نفت ا در نیز ینظارت یشرربکهنوعی  یمخف سیسرررو نی. عوامل اکردیم

، به این دلیل که اگر در کارگران شرررده بود نیدر ب افکنیهراس باعثکه کرده بودند 

 انتقالیا  اخراج ،بازداشررتخطر  با شررد،شرران به عنوان مخالف ذکر میها نامگزارش

 یولوژدئیا ،کردی کمک میتیریمد کنترل وکارساز نهایی که به عامل. شدندمی روروبه

 انتشارات وشرکت ملی نفت ایران  یآموزش ستمیسر و رانیمد توسرطبود که  یرسرم

عت را در صن یفرد شرفتیرقابت و پ ،یسالارستهیشا یهادهیاو  شدتبلیغ می یرسرم

 ،وجود داشررت درونی فراوانی نیز تناقضررات جانیا در ،نیوجود ا با. کردیم جینفت ترو

 اتازیامت رب یمبتن یاسیس نظام باپیشرفت و   یسالارستهیشرا یدهیکه ا به این دلیل

 نظام طرح نوعیشاه   ۷۵۳4در سال  ،مثال ایشراه در تضاد بود. بر انیحام یبرا ژهیو

 صررنعت دیسررفقهی کارگران جمله از - دولت کارکنان یکلیهو  درانداخترا  یحزبتک

 نیا کارگران از یتعداد که یحال در. کرد زیرستاخ حزب در تیعضو به ملزم را - نفت
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ه ک دریافتنداما  وسررتندیبه حزب پ گرید یبرخ ،کردند یتلق گرانهسرررکوب  را اقدام

 .ندارند مؤثر را ینیآفرنقش یاجازه

 

 کیدئولوژیا یهایبندمفصل .۳
 - زینرا  گرید یجاها لبتهو ا -در صنعت نفت شده تثبیت روابط کارِ رانیا انقلاب

 در ار چالش نیا که شدند لیتبد یینهادها نیترمهم به شوراها. عمیقاً به چالش کشید

 کیدئولوژیا بندیو به آن نوعی صورت دادند )موضوع بخش پایانی( سامان می عمل

 یهایدئولوژیا تأثیر ،آمدند دیپد شخودجو شیبوکم. اگر چه شوراها بخشیدندمی

 وراهاش جادیدر ا یستیکمون یها. نقش سازمانشد نادیده گرفترا نیز نمی یستیکمون

ی برا ایشدهی از پیش طراحیبرنامه چیه هاآنمعنا که  نیبه ا ،بود محدود ابتدا در

 اعضا و هواداران ،هااز کارخانه یاریاما در بس ،نداشتند انقلاب از پس شوراها تأسیس

 با استقرار ۷.کردند فایا شوراها داشتنِنگهسرپا  ژهیوهب و بنا نهادندر  ی کلیدینقش هاآن

ها پرداختند، از آن تیحمابه  شورمندانهکمونیستی  یهاسازمان یهمه باًیتقرشوراها، 

ها داشتند و نه پیشنهاد استراتژی مشخصی ی آنهااگرچه نه درک روشنی از پتانسیل

 «سمیکمون» ی نظیرکل با ارجاع به مفاهیمی تنها شان رایاستراتژ ،درعوض. هابرای آن

، یکیحول جنگ چری مناقشات عمدهکه  شرایطیدر . کردندمی یبندصورت

 یتوان بحثیندرت مبه، چرخیدمی موضوعات گرید ووابسته  ی،  توسعهسمیالیامپر

 شیپ یستیکمون اتینشر در کارگران یالمللنیب و یخیتار اتیتجرب مورد درمشخص 

                                                      

با  ،دهدینسبت م گراچپ یهارا به سازمان یتربزرگمقدم( نقش  نیشرهرزاد آزاد )نام مستعار والنت ۷ 

خلق و  ییفدا یهاکیچر سررتِینیلن-سررتیمارکسرر سررازمانِ ژهیبه و ،چپ یروهاین»اسررتدلال که  نیا

ن یداشتند. در چند یاعمده نقششروراها  نیو دفاع از ا یریگ، در شرکلمجاهدین خلق ایران ازمانسر

خلق در سراسر  انییفدا انیحام ییِدانشجو یها)انجمن شگامیپ انیدانشرجو ،تهران یهااز کارخانه فقره

 یاریشرروراها  ندگانِیانتخاب نما یها  در تلاش برابه آن ،کردند تیحما انکارگر یها( از اعتصررابرانیا

   .«کردند یهمکارکارگران  یو اقتصاد یاسیمطالبات س یبندصورترساندند، و در 
Azad, “Workers’ and Peasants’ Councils in Iran”, 17. 
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مک ک یبرا لازمتسلط و  یآمادگفاقد  هاسازمان نیا ،نیبنابرا. کرد دایپ شوراها ظهور از

 .بودند به پیشبرد مناقشاتِ نوپدید

حزب  نینسبت به شوراها داشت. ا را اقیاشت نیترکم ،مسکوهوادار  یتوده حزب 

کننده در بازیگری تعیین  ۷۵۵۰ یدهه لیو اوا  خورشیدی ۷۵2۰ یدر دهه هاکه 

 کایآمر یهمتحد لاتیااشده توسط طراحی کودتایاز  پسبود، سیاست ایران ی صحنه

. دششدت سرکوب به، انجامیدمحمد مصدق  ریوز نخست که به برکناری سیو انگل

حزب توده مقاومت  تر که به عدمجوان نسلنزد  را اشتیجذاب اعظم بخشحزب توده 

ای که از دو دههکرد از دست داد. طی متهمش می( ۷۵۵2مرداد ) 2۱ یدر برابر کودتا

را طاق نسل طاقت اعضای این حزب نسبت به شاه  یطلبانه اصلاح کردیروپی آمد، 

ی را انعکاس شورو ریجماه اتحاد «یطلبنظردیتجد»ها، به چشم آن رویکردی که، ؛کرد

 گری ملیکار یهیاتحادیک  جادیبلکه در عوض ا شوراها، نه حزب ،انقلاباز پس. دادمی

 حامی اعتصاب یو گروه ها بود اعتصابات مخالف شتریبا بحزب قرار داد.  تیرا در اولو

که  مدعی بود –یدرست به–حزب توده  ۷کرد.یمتهم م یافراط ییگرارا به چپ

شوند، به  سیسأت دیمتفاوت هستند و هر دو با زیو شوراها دو چ یکارگر یهاهیاتحاد

 یِ ستراتژا یمعنا بهدر عمل،  نیا. اما میکن یگرید نیگزیرا جا یکبکوشیم ی که نیا یجا

توده حزب  ،به خود گرفتند تیقعکه شوراها رنگ وا یهنگام 2.بود هاهیاتحاد ترجیحِ

یی از هاتیفعال سوی، به یکارگر کنترل به مربوط یهاتیلفعا یها را به جاآن کوشید

 سوق دهد. یکارگر هایهیاتحاد هاینوع فعالیت

سازمان  شاننیترکه بزرگ یستیکمون یهااز سازمان یاگسترده فیط

 حزب ی«طلبانهفرصت» گرایشخلق بود با  ییفدا یهاکیچر ستینیلن-ستیمارکس

 هیعل یکیچر یمبارزه از ،کوبا و نیچ انقلاب ازسازمان، ملهم  نی. ابودند مخالف توده

مایل مت یبه سمت جنبش کارگر با چرخشی شدید انقلاب،از  پس، اما کرددفاع میشاه 

                                                      

 .۷۵۳۱خرداد  ۷۱ ،مردم ینامه  ۷ 

 .۷۵۳۱مرداد  ۵ ،مردم ینامه  2 
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 یهدر سرمقال نشریهاین کرد.  یاندازراه دخو یاصل ارگانرا به عنوان  کار ینشریهو  شد

 :اعلام کرد ۷۵۳۱اسفند  ۷۱تاریخ خود در  یشمارهنخستین 

در جهت  گرید یگام، کارگران ای مخصوصهیماست که با انتشار نشر یفهیوظ نیا»

 یهاهیاتحاد قیکارگران از طر یمبارزات جمع ...میبردار یجنبش کارگر شرفتیپ

، ییرهارسیدن به  ی، اما برااندافتهیسازمان  یاقتصاد یهاخواسته حول یکارگر

و  دیابزار تول یخصوص تیلغو مالک ،یاسیس قدرت تصاحب جز یاچاره کارگر یطبقه

 «ندارد. یدارهیسرما الغای

 قلمست یکارگر یهاهیاتحاد جادیا از خلق ییفدا یهاکیچر سازمان بیترت نیا به

قدرت  تصاحب سرانجامو  تیریکارگران در مد ی، اما خواستار مداخلهکردیم طرفداری

ای ]نوشته ،. به عنوان مثالنیز بود یمردم یسازمان ها ریسا وشوراها  قیاز طر یاسیس

راد و اف کرد صحیحی داشته باشندشوراها عمل اگر»: کردیاستدلال م کاری[ در نشریه

، ندبپرداز یاسیدر امور س انهفعالی به مداخلهو کنند  یدهازمانرا س با دانشتوانمند و 

 سازمان ۷.«شوند لیکشور تبد استیس یاداره یبرا یمردم ییهاتوانند به سازمانیم

، سازمان چریکی دیگری که پیش از انقلاب، بر مبنای تلفیقی از رانیا خلق نیمجاهد

طرح مهای مشابهی را های اسلامی و مارکسیستی شکل گرفته بود، نیز دیدگاهاندیشه

در درون  پرشمارو انشعابات تأسیس تازه میسرکوب رژچیزی نگذشت که . کردمی

از  گیری راجهتی، این ستیکمون یهاسازمان ریخلق و سا ییفدا یهاکیسازمان چر

 رغمبهگرا، های مختلف چپسازمان که داشتتوجه باید ، نیوجود ا با 2.دور خارج کرد

 یهاماهطی نفت و های اعتصابجریان در  انقلاب، یط هاکارخانه در کمرنگ حضور

 بود.  چشمگیر ۷۵۳۱در شوراها در سال  شانرشد کردند و حضور متعاقب انقلاب،

                                                      

 .۷۵۳۱بهشت یارد ۷۵ ،کار ۷ 

 یهاسررازمان ریسررا و ش،یهاانشررعاب و خلق ییفدا یهاکیچر سررازمان توده، حزب اجمالی خیتار 2 

 :افتی ریز کتاب در توانیم را یستیکمون
Maziar Behrooz, Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran 

(London, New York: I.B. Tauris, 1999). 
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ت نسب یمختلف  یکردهایرو، اسلامیِ ]مستقر در ساختار[ شوراهانیروهای 

 اتیاله ریثأمسلمان شوراها تحت ت یاز اعضا یاری. بسندبه شوراها داشت

معطوف به تأسیس  یانقلاب یدگرگوناز که  یعتیشراسلامیِ بخش ییرها

به مفهوم  شورا کرد و ملهم از ارجاع او ی دفاع میدیتوح یطبقهیب یجامعه

خرداد  که یاسلام یشوراها ینامهاساس ۷.بودند یاسلام یعنوان اصل به

 با هدفکه از سوی کانون شوراهای کارگری اسلامی م.(  ۷۱۱۱)ژوئن  ۷۵۳۱

پیشنهاد شد، با بازتاب  – شده بود سیسأشوراها تهای فعالیت سازیهماهنگ

 یهاتیفعال نظارت و کنترلِ این شوراها را یفهیوظهای رادیکال، این دیدگاه

 2.کردمی فیها تعرکارخانه یو فرهنگ یپرسنل ،یمال

ی را گرایدیگری از اسلام روایت ی،نیخمالله[ ]آیتخط  پیروانِ یمکتب یدئولوژیا

خود را در دو  هیتوج و کردیم تیحما شوراها از یدئولوژیا نیا ۵.کردندنمایندگی می

 انیداشت. حاماشاره مشورت  قیاز طر یریگمیکه به لزوم تصم افتیمیقرآن  یهیآ

 شورمندانه ازاما  ،بودند مخالف «برالیل» انریمد و یدارهیسرما با یمکتب یدئولوژیا

بهمن  2۱که در  یاسلام یحزب جمهور نیو همچنو دولت اسلامی  رهبری انقلاب

 یدهکننمنعکس ی،مکتب یدئولوژیا تناقضات. کردندمی تیشد حما سیسأت ۷۵۳۱

، یدارهیرماسضد سمِیپوپول فرمی از مثابه به ینیخمالله[ ]آیت یاسیس اسلام تناقضات

 را یخصوص تیمالک بودکه البته نیمستضعفگرِ مدافع و بسیج ی، وعدل اسلام یحام

                                                      
۷ Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati 

(London: I.B. Tauris, 1998), 197. 

 ی: کانون شرروراهابینا) یکارگر یهاتهیکم و کارگران یاسررلام یشرروراها کانون یدوسرراله عملکرد 2 

 . 4(، ۷۵۳۱کارگران،  یاسلام

 به  دیمشابه، نگاه کن یزیتما یبرا ۵ 
Siavash Saffari, Two Pro-Mostazafin Discourses in the 1979 Iranian 

Revolution (Berlin: Springer Science+Business Media, 2017). 
 به دیکن نگاه ران،یا یاسلام یجمهور در دوره نیا در یاسیس یهاجناح یدرباره

Mehdi Moslem, Factional Politics in Post- Khomeini Iran, (Syracuse: 

Syracuse University Press, 2002), 60– 61. 
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شوراها  یودگردانتلاش کردند خ یاسلام یو حزب جمهور رهبر انقلاب ۷.کردنفی نمی

اسلامی  صنفی نوعی چارچوب لیذ و ،شان کنندسازیاسلامی ،را محدود کنند

 .شان کنندادغام یانهاقتدارگرا

. ندنداشت گانهدو ای پشتیبان  موضعشوراها  قبالدر  یاسلام یهایدئولوژیا یهمه

 ابکرد، را نمایندگی می برالیل اسلام، که موقت دولتوزیرِ[ نخستمهدی بازرگان، ]

 ونی. روحاننددکریرا مختل م آزاد بازار یهیسرما-کار روابط که چرا بود، مخالف شوراها

ز سال ا بعدبودند. آنها  شوراها مخالفِ یشتریب تیقطع با انیبا بازار کارِ همسومحافظه

 لیرا تشک یاسلام یزب جمهورحجناح راست  و کردند دایپ رساتری یصدا ۷۵۱۷

د. ش یمنجر به تعارضات ریدرون شوراها ناگز واگرا کیدئولوژیا هایگرایش وجود. ددادن

ی سازی پساانقلابی دولتپروژهشد که  لیتبد یثقل یبه نقطه هاتعارض نیا ،در واقع

 باهایشان کشمکششوراها و  سیر تحول در مرحله سه. در ادامه، آن شکل گرفت حول

 .کنمیم زیمتمادولت را 

 

 . دولت و شوراها۴
ای از مجموعهمشتمل بر  آمد، دیپد سلطنت سقوط از پس که یدولت سازوبرگ

 با یسایس اقتدار کسب یبرا کهمختلف بود  کیدئولوژیا هایگرایش اب رقیب ینهادها

، اعمال اول مجلسپس از تشکیل  هفته چند، یعنی ۷۵۳۱ ری. تا تکردندمی رقابت هم

 .گرفتصورت می یانقلاب اسلام یشوراالله خمینی و هوادارانش، از طریق قدرت آیت

 یاسلام یو حزب جمهور یواز  یمحلات و سپاه پاسداران انقلاب اسلام یهاتهیکم

 .آوردندی به عمل مینظام یبانیپشت

الله آیت بازرگان بود که ریوزنخست دولت موقتِ در یدِ  ییاجرا قدرت ،روی کاغذ

که اش کرده بود. هر چند منصوب( ۷۱۱۱ هیفور ۷) ۷۵۳۱بهمن  ۷2به تاریخ  خمینی 

                                                      

 ه ب دینگاه کن سم،ی( همچون پوپولییگرا)اسلام ینیخم یاسیس یاسلام ریرابطه با تفس در ۷ 
Ervand Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (London: 

I.B. Tauris, 1993); Peyman Jafari, “Rupture and Revolt in Iran”, 

International Socialism Journal, no. 124 (2009). 
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 و یاسلام یجمهور حزب، یها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامتهیکم یِاسیس هایمداخله

نظام  یافتن رسمیت با . بردپیوسته اقتدارِ دولت موقت را تحلیل می، قدرتمند ونیروحان

، محور دیگری نیز برای قدرت ۷۵۳۱آذر  مصوبِ یدر قانون اساس یجمهور استیر

و  دش انتخاب جمهور سیرئ عنوان به صدریبن ابوالحسن ،بعد ماه دو. اجرایی پدید آمد

ی با حزب جمهوری اسلام نزاع در پیِ ۷۵۱۰ خرداد در که نیماند تا ا یسمت باق نیدر ا

، بیرق مراکز قدرتِ متشکل از دانِیماین از قدرت برکنار شد. در  ینیخم اللهو آیت

در  امری کهرهبری قرار داشت، خمینی بود که در جایگاه الله آیتقدرت غایی در یدِ 

 هایدر ماه شانبدو پیدایشاز شوراها . بود شده ینیبشیپ وی  هیفق تیولا یآموزه

ال سسه  در آنها منازعات. بودند روروبه یدولت یچندپاره این سازوبرگ با ۷۵۳۱آغازین 

 .افتی تحقق زیمتما یمرحله سه متعاقب در

ر ب یو کنترل کارگر یتیریخودمد برقراریدر  یاول که در آن شوراها سع یمرحله

 دایادامه پ ۷۵۳۱شروع شد و تا مرداد   ۷۵۳۱ بهمن امیداشتند بلافاصله پس از ق دیتول

عتقد م ،از کارگران توقع داشتند یاریچه بسآن انیکارگران نفت با ب ندگانیکرد. نما

 هبها را کنترل کارخانه اًرسم ینیامام خم یانقلاب به رهبر پس از یکه فردا»بودند 

را به دست کنترل کردند  یشوراها سع  هک یزمان ،حال نیبا ا ۷.«گرفت میدست خواه

 رانیا یاسلام یهورمج حزب هم و ینیخمالله آیت هم، هم دولت موقت، بگیرند

ر کنترل ب مبتنیاز انقلاب  شیپکرد روابط کار  تلاش دولت موقت. شان ایستادندمقابل

در  جدید« برالیل» رانیانتصاب مد قیطر ازهم را احیا کند، آن کیتکنوکرات تیریمد

در  .صنعت نفت در رانیمد نیا یابقاو ، بود کرده رهاشان تیریکه مد وکارهاییکسب

انجمن  جادیا ،چپ بامقابله  با هدف  یاسلام یرحزب جمهوخمینی و الله آیت مقابل،

دولت موقت  با یاسلام یشوراها ضدیت یحامکردند و یم قیتشو را کار یاسلام یها

 .بودندنیز 

 گهن کنترل تحت برای موقت دولت جاهای دیگر، و نفت صنعت در شوراها تکثیر با

را منتشر کرد  یسند ، دولت موقت۷۵۳۱فروردین ل یاوا در. ها به تقلا افتادشتن آندا

                                                      

 .۷۵۳۱بهمن  ۷۰ ،هانیک  ۷ 
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 تیریمد نظیر ییاجرا هایمجموعه از مجزا نهادی مثابهبه را راهاشو فیو وظا تیکه ماه

امر به معروف و »، یاسلام یبه اصل ارجاعبا ی شوراها وظیفهکرد. می فیکارخانه تعر

ی گردآور یبرا ابزاریقرار بود  شوراها، ترقیدق طوربه  .شده بود فیتعر «از منکر ینه

 قویتو ت یشان به مقامات رسمکارگران و انتقال هایها و نارضایتیبندی خواستو طبقه

هم فراتر  نیاز اپا را انقلاب  یشورا ۷.باشند یتیریمد یهاکارگران و شاخه انیوحدت م

 ۱ یکرد. ماده تصویب  «یانقلاب ضد میاجر» هیعل یقانون ۷۵۳۱ ریت ۷۵و در  گذاشت

 ،کشور را مختل یهاو کارخانه ها کارگاه کارِ»که پردازد می یافراد به صریحاًقانون  نیا

 یبرا و «کنندیم بیها ترغکارخانه ایها کارگاه یلیتعط ایکارگران را به توقف کار  ای

 ۷۵۳۱در خرداد  که نیتا ا 2.گیردزندان در نظر میسال  ۱تا  2حکم  «میجرا» نیا

در  کههر چند ، ندکرد وضعشوراها به  یقانون اعطای منزلت یرا برا مقرراتیمقامات  

 لکهبو مقررات،  نیقوان نه ،بخشیدمی نیّشوراها را تع وکارِ عملی کرد آنچهمرحله،  نیا

 هایانجمن و هاتهیکم، سپاه مداخلات مبنا، نیا بر. بود یطبقات یمبارزه یقوا توازن

 . ، اهمیت بسیاری بیشتری داشتندسرکوب هایبازو عنوان به کار یاسلام

اپوزیسیونِ  دولت جدید بهبزرگ  یورش نیاول با ،۷۵۳۱اول در مرداد  یمرحله 

 فمخال یروهایسرکوب ن عزیمت ی، نقطهواقعه نی. اافتی انیکردستان پادر  مستقر

صنعت  یتیریح مدوسط نیدر بالاتر یدولتبود. همزمان منازعات درون شوراها جملهاز

 شرکت سیرئ ،هینز سنح ،۷۵۳۱ وری. در اواخر شهراستمرار یافت و شدت گرفتنفت 

 نید یدگیتناز درهم تقادکه با ان پس از آن بازرگان، کینزد متحد و رانیا نفت یمل

 اکبریعل ۵.شد برکنار ، از سمتشکرد نیخشمگ را ینیخمالله آیت طرفداران، استیوس

 ریزو نیبعد به عنوان اول ماه کیکه  بازرگان،  کیاز متحدان نزد گرید یکی ،فرنیمع

 وشد  آغاز ۷۵۳۱ وریدوم از شهر ی. مرحلهجای او را گرفت ،نفت منصوب شد

]در این دوره[  شوراهاکه  چرا، بود یفعادموضع تقرار گرفتن شوراها در  اشمشخصه

                                                      

 .۷۵۳۱اسفند  ۷۱ ،اطلاعات ۷ 

 :کرد مشاهده ریز آدرس در توانیم را قانون نیا متن 2 
http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 98141 [13 November 2019]. 

 .۷۵۳۱مهر  ۱و  ۷۵۳۱مهر  ۵ ،هانیک  ۵ 
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قرار گرفتند. به  زیر ضرب ینیخمالله آیت انیفر و هم از طرف حامنیمع یهم از سو

الله آیت هوادار کالیراد انیدانشجو دستبه ۷۵۳۱در آبان  کایدنبال اشغال سفارت آمر

، یتبمکنیروهای  نفع بهعمیقًا  یاسی، دولت موقت استعفا داد و توازن قدرت سینیخم

به  شاناستحاله رصدِمتحال عین در اما  کردند،یم تیشوراها حماوجود که از 

 سازمانها و هواداران ستیکموناز میدان به در کردنِ و  گرایانهصنفی هاییسازمان

 مهورجسیرئ نیاول ،صدریبن با  یمکتبنیروهای . بودند، تغییر کردخلق   نیمجاهد

 هاس کارخانهأتکنوکرات در ر رانیمد هان انتصابخوا کهنیز  یاسلام یجمهور منتخب

 مشغول جبهه دو در شوراها خارج و داخل در یمکتبنیروهای  ،نی. بنابراافتادنددر بود،

 هواداران و هاستیبا کمون یگری، و د«برالیل» جمهورِسیرئ هیعل یکمبارزه بودند:ی

 .خلق نیمجاهد سازمان

.( م ۷۱۱۰ سپتامبر 22) ۷۵۳۱ وریشهر ۵۷ در عراق و رانیا جنگ با سوم یمرحله

 را ینفت ساتیسأت از یاریبس که چرا ،بود سازسرنوشت یعطف نقطه جنگ. شد آغاز

 یرانا هایمرز مستقر درنفت  یکنندهدیتول مناطقرا از  نفت کارگر هزاران و کرد نابود

 یاز منازعات اجتماعانحراف اذهان  کارکرد جنگ ،نیا بر علاوه. به بیرون راند ودعراق ببا 

 وبسرک و دست دولت را در پر و بال داد، یانهگرایمل هایگرایشبه  ،کردرا نیز ایفا می

صدر جمهور بنیرئیسپس از عزل  سرکوب. مخالفان تحت لوای امنیت ملی باز گذاشت

صنعت نفت  یشدهفیتضع یشوراها. گرفت شدت ریچشمگ طرزیبه  ۷۵۱۰ خرداد در

 شدند.  ممنوع اعلام ۷۵۱۰سال  اواخردر 

 ۷۵۳۱-۷۵۱۰ یدوره در شوراها و دولت نیب منازعات ریس یحال که بحث درباره

 یبرا شانشوراها و تلاش یسازمانده یچگونگ به میتوانیم را به پایان رساندیم،

 . میدوره بپرداز نیروابط کار در ا سازیدگرگون

 

 ۱۳۵۱مرداد  تا ۱۳۵۱ بهمن: کنترل بر سرِ کاریپ. ۵
مشاهده کرد، ظهور  نانهیزبیت ۷۵۳۱ اسفند لیاوا در نگارروزنامه کی که طورهمان

 از پس سازیدولت فرایند برای یجد چالش نفت صنعت در یممرد یهاسازمان
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 از پس ینیخم اللهتیآ دیجداسلامی  رژیم» :آمدبه حساب می سلطنت یفروپاش

 ریوز نخست  [نیآخر]و سپس  شاه یتهران و برکنار یهاابانیخدر نبرد  در یروزیپ

 یتایح یهاهفتهدر حالی که مشغول تحکیم تسلط خود بر دولت است،  ،اریبخت  یو

از  ترحیاتی، دشوارتر و کنترل یبرا مبارزه ی دیگری،جا چیرو دارد. در ه شِیرا پ

 یریازسرگ یبرا را خود رانیا نفت یمل تکه شرک ، یعنی جاییستین ینفت هایمیدان

 :داد گزارش میتا یهمجل ،بعد ماه کی ۷.«کندیم آماده صادرات

 بازگشته ...غبارآلودو  یشرج آبادانِ به رسد حال و هوای زندگی عادیبه نظر می

... جز عادی است یزیچ هر یزندگ ،جهان شگاهیپالا نیتربزرگ داخل در اما. است

 اهویپره ایجوشکار بعد از جلسه کی .کنندیم بحث وقفهیب کارگران یشورا یاعضا

 . کارگران نفت«زنندمیحرف  همه فقط .کند اتخاذ یمیتصم تواندینم کسچیه»گفت: 

 یکنند دولت انقلابی، احساس ماندبودهدر سقوط شاه  غالب یروین نکهیبا اعتقاد به ا

و  دارند اصرار دستمزد یدرصد ۷۰۰ تا ۳۰ شیافزا بر هاآن. استگرفته  شانهدیناد

 یعضاا. خواهند کرد ترک را کارشان محل، شان تحقق نیابداگر خواسته ،کنندیم دیتهد

  2اند.را مطالبه کرده تیریمد در ریفراگ راتییتغ یکارگر یشورا

 و ینیمخالله آیت یانهیگرااسلام سمینه تنها پوپول نفت، کارگران یشوراها جادیا

 هیکه نز ی راکیتکنوکرات-یانهگراتیریبلکه نظم مد بازرگان، یاسلام سمیبرالیل

اعتصاب  یتهیکم آبادان، در. دیکشمی چالشبه نیز  احیا کند نفت صنعت در خواستیم

بود.  به دست گرفتهرا  دیتول مؤثرکنترل  ۷۵۳۱بهمن  امیاز ق شیپ ،شگاهیدر پالا

                                                      
۷ Roger Vielvoye, “New Nioc Chief Faces Explosive Situation”, Oil & Gas 

Journal, no. 5 (1979): 93. 
شرراه به مقام  یاز سررو انهیجومصررالحه یکه در حرکت بود یمل یجبهه یمیقد عضررو اریبخت شرراپور

 یرهبران جبهه ریسا که چرا ،بودشرکست  محکوم به حرکت نیا اگرچه،منصروب شرد.  یریوزنخسرت

 .کرد مخالفت او با زین خمینیالله آیت ورا محکوم کردند،  اریبخت یمل

2  Bruce Van Voorst, “Another Crude Awakening in Iran after the 

Revolution, Oil Workers Gush Discontent”, Time 113, no. 23 (1979): 43. 
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 داده مانسا شگاهیپالا از حفاظت یبرا را «نفت صنعت محافظان یتهیکم» کارگران

 ۷.ه اعلام کرده بودندساعت چهلو  هپنج روزرا  یکار یو هفته ندبود

 دعوت کارگران یهمه از آبادان، شگاهیپالا در اعتصاب یهاتهیکم انقلاب،پس از  

شیب. دستمزد کنند شرکت یعموم یهامجمع درشوراها  ندگانیانتخاب نما یکرد برا

 یپاکسازمدیریت و مشارکت در  ،یبازنشستگ یایمزا تر،، مسکن بهتر و ارزانتر

 نهمی 2.بود آبادان نفت کارگران یهاستهخوا نیترسابق، مهم میارشد رژن گزاراکار

 اصفهانو  کرمانشاه، زی، تبررازیها )تهران، ششگاهیپالا ریو سا ینفت یهامیدان در تجربه

 یشوراها آبادان یکینزد در یراز یمیپتروش مجتمع کارگرانتکرار شد. همزمان  نیز (

 گرانکارهم  یراز یمیپتروش مجتمع و آبادان شگاهیپالا یشوراها. کردند سیسأت را خود

 یمرکز یشورا کیو هر دو  کردندرا نمایندگی می یآبقهکارگران ی هم و دیسفقهی

 . نیز داشتند مختلف یهابخش ندگانیمتشکل از نما

  نیفرورد ۵۰ در رهیمد تیهئ کل که بودند شده قدرتمند یحد به شوراها ،آبادان در

 دو روز بعد با پادرمیانیِ  و دادند استعفا کارخانه تیریمد در هاآن مداخلات به اعتراض در

، آبادان وضعیت در فیدر توص پرس تدیآسوش نگارروزنامه کی ۵.بازگشتندبه کار  هینز

 ینقش خواهاناست که  یکالیکارگران راد»در دست  رانیداد که صنعت نفت ا گزارش

محصولات خود هستند.  یگذارمتیو ق تهیهدر مورد  یریگمیکننده در تصمنییتع

در  همچنانگرچه ا ،ها هستندآنفعالانه مشغولِ عضوگیری از میان ها ستیمارکس

 تیریو مد دیبر تول چشمگیریشورا کنترل  ۷۵۳۱ اوایل اردیبهشتتا  4.«انداقلیت

، اما پس تعیین کرده بودساعت  4۰ی کاری را هفتهو  کردمی اعمال آبادان شگاهیپالا

 در] مشارکتبه  جیتدربه اشنقش موقت، دولت توسط دیجد تیریمد تصاباز ان

                                                      

 . ۷۵۱۱بهمن  ،کار ۷
2 The New York Times, 6 March 1979. 

 . ۷۵۳۱ بهشتیارد ۷و  ۷۵۳۱ نیفرورد ۵۰ اطلاعات، ۵

4 Associated Press, 25 February 1979. 
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 ییهاکرد و تنش دایادامه پ تیریدر امور مد مداخله ،نیوجود ا با. کرد رییتغ [تیریمد

 ۷را به وجود آورد.

د. را به دست گرفتن تیریو مد دیشوراها کنترل کامل تول ،هاشگاهیپالا از برخی در

 و نیولاکرج که  یکی( در نزدشگاهی)پالا پارس نفت شرکت در اتفاق نیاعنوان مثال، به

 مندکار ۳۰۵ ،انقلابپس از  2.رخ داد بود، زمان آن در رانیا یخصوص شگاهیپالا یگانه

 ،از مطالبات فهرستیو  تشکیل دادند یفرع یتهینفره و هفت کمهفت ییآن، شورا

 ،یخارج کنانکار اخراج ران،یا نفت یمل شرکت توسط شگاهیشدن پالا یهمچون مل

مکانی  ،درصد 2 به مسکن وام یبهره نرخ کاهش مسکن، یهنیهزکمک ،حقوق شیافزا

 ههدر مواج شرکت نفت پارس یکارگر یکردند. شورا تهیه شورا برای برگزاری جلسات

 یلم خواستار و نشستی عمومی برگزار کرد ماه در خرداد ،یتریمد یریانعطاف ناپذبا 

، ازماندب اشمطلوب یهجینتاز تحقق  حرکت نیا که یزمان. شد پارس نفت شرکت شدن

خرداد  ۵۰ به تاریخ یعموم نشستیدر  شرکت نفت پارس یداد. شورا ریمس رییشورا تغ

 را صرفِ  حاصله و درآمدِرا به فروش برساند  اشمحصولات گرفت خودش میتصم ۷۵۳۱

سازیِ با هدف هماهنگشرکت نفت پارس  یشورا. ها کندحقوق و دستمزد داختپر

 «شگاهیموقت پالا یاداره یتهیکم»داد و  لیتشک دیتول رانیبا مد یاجلسهاین انتقال، 

 یعموم یجلسهآن که . پس از را تأسیس کرد نیشورا و دو تکنس یمتشکل از اعضا

( به ژوئن 24) ریت 4را در  شگاهیپالابر این تصمیم صحه گذاشت، شورا کنترلِ شورا  

 درب رب «کرج شگاهیپالا: رانینفت ا یشرکت مل»حاوی عبارت  ییو بنرها دست گرفت

را   محصولات فروششورا  ی،. در گام بعدآویخت شگاهیپالا داخلهمچنین  و یاصل

 یخود را برا ینفر از  اعضا 2و  پرداخت هاها در انبارآنی به ذخیره متوقف کرد و

. دولت موقت سرانجام در اعزام کرد رانینفت ا یمذاکره در مورد ادغام در شرکت مل

                                                      

 . ۷۵۱۱بهمن  ،(تی)اقل کار  ۷

 .۷۵۵۱ ید ۵ ،هانیک 2
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شرکت  یبرا یریبه وزارت صنعت و معدن اجازه داد مد و مداخله کرد  ۷۵۳۱مرداد  22

 ۷.برچیند را یکارگر کنترلبساط  وکند  نییتع

تدریج از به ستی( کارگران کمونتهران شگاهیپالا اختصاربه) ،(ی)ر تهرانرد

 ،شده بود سیسأت  ۷۵۳۱اواخر سال  هایاعتصابجریان که در سندیکای مشترکی 

 یکسان ای ،یاسلام یحزب جمهور انیحامی رانده شدند و سندیکا زیر سیطره رونیب

نش واک در. قرار گرفتحزب داشتند،  نینسبت به ا انهیجومصالحه ای یخنث موضعکه 

 گاهشیپالا دیگر یهادر بخش هاشورا سیسأگرا شروع به تکارگران چپ به این تحول،

 برگزار شانیمنظور انتخاب اعضا بهکه  یعموم یهامجمع در یاصل یشورا سه 2.کردند

راشتهای بخش کارگران رات،یتعمو  یکارکنان نگهدار ی. شوراگرفتند شکلشده بود، 

 همچنین کارگران و ،هاتلمبه و عمومی رکارانیتعم، ، برققیونقل، ابزار دقحمل، یکار

، کارکارکنان نوبت ی. شوراکردیم یندگینما را گرید یتعداد و یسازبشکه یکارخانه

، یسازریق و کنندهروان یهاکنترل، کارخانه یهاکار در اتاقنوبت نمایندگی کارگران

 ی. شورابه عهده داشترا  رهیو غ یریبارگ یهاهستگایا ،بخار وبرق، آب  یهاروگاهین

شکل  یو حفاظت یمنیو خدمات ا رانیمد مهندسان، هایشورا وستنِیم پهبهمتحد از 

ی را برا خود ندگانینماهر یک سه شورا  نیا ،تهران شگاهیپالا یگرفت. در مجمع عموم

  ۵.دکردن یمعرف)تهران(  شگاهیپالا کارکنان یشورا در انتخاب

سفیدِ دفتر یقهتوسط کارگران  کارکنان نفت یسراسر یشورااندازی با آغاز راه

گام دیگری به سوی  ۷۵۳۱اسفند مرکزی شرکت ملی نفت ایران در اوایل و اواسط 

 عیصنا یاز شوراها یندگانینما . این شورابرداشته شد تر میان شوراهاهماهنگی بیش

 ۷۰۰۰هر  یشد در ازاتوافق . آورددر سراسر کشور را گرد می یمیپتروش و گازنفت، 

                                                      

 نگاه کنید به ۷
http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 104980 [13 November 2019]. 

 . ۷۵۱۱(، بهمن تیاقل) کار 2

 تیدر موقع رانیکارگران ا یریپذتشررکل وظرف یمسررتقل کارگر لاتیتشررک» ،یخسررروشرراه داللهی ۵

 . ۷۱(: ۷۱۱۱ یهیژانو) ۵۱ یشماره ،یدیتبع کارگر ،«یکنون
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نان کارک سراسری یشورا یاعضا تا به این ترتیب، شود انتخاب ندهینما کی کارکن،

 4۱ باخود را  تیفعال ، شورااما در عمل ۷.برسدنفر  ۱۰تا  ۱۳ روی کاغذ بهصنعت نفت 

 ،کارکنان صنعت نفت سراسری یشورا  ۷۵۳۱ اسفند 2۱ در 2.کرد آغاز منتخب عضو

گی های پیشِ رو رسیدکه هر کدام به یکی از زمینه کرد سیسأت یفرع یتهیکم دیتعدا

 امور( ۵ ؛هینز ،رانیا نفت یمل شرکت عامل ریمد با ارتباط( 2 ؛هاپروژه( ۷: کردندمی

 و حقوق( ۱؛کارکنان هایپیشنهاد یآورگرد( ۳ داری؛حساب و پرسنل( 4 ی؛فن

( ۷۰ پخش مواد نفتی؛( ۱ ی؛فرهنگ هایفعالیت( ۱ ؛کارکنان امور رفاه( ۱ ها؛دستمزد

 چپ یهاسازمان هواداران ای اعضا شوراها اعضای شتریب ۵.دیتول یواحدها با ارتباط

 سبتاًن یهمکار   شانیها، اعضاسازمان نیامیان  یکیدئولوژیا اختلافات رغمبه اما ،بودند

کارکنان صنعت  یسراسر ی.( شورام ۷۱۱۱) ۷۵۳۱سال  زییبا هم داشتند. تا پا یخوب

 اتو انتخاب دستمزدشان، و مشاغل یبندطبقه کارکنان، اخراج و استخدام درنفت 

مهم از  یهااز پست یتعدادکارگران بود. دخیل  یتوسط مجمع عموم هابخش یساؤر

را از آنِ خود  ونقلحمل بخش یاستر و یادار امور ریاست ،رئیس گارد حفاظتیجمله 

 4.کرده بودند

کارکنان نفت اهواز بود که  یسراسر یشورا ت،در صنعت نفدیگری مهم  یشورا 

 یهابخش ،یدیتول یواحدها ی،نفت هایمیدان مختلفِ یشوراهااز  هندینما ۱۰

در شورا . گرفترا دربر می آن اطراف و اهواز ییو ادارات اجرا راتیتعم و ینگهدار

کارگران  نیب یمقامات را مجبور به کاهش نابرابرموفق شد  اشتیفعال آغازین یهاماه

 هاترِ آنیش. بداده شد کولر ،یآبقهی کارگرانبه  ،کند، به عنوان مثال یآبقهیو  دیسفقهی

از  اهواز یشورا. نداشتند را خرید آن استطاعت شان خوددیسفقهیهمکاران  برخلاف

                                                      

 .  ۷۵۱۱(، بهمن تیاقل) کار ۷

  .۷۵۳۱ بهشتیارد 22 ،امروز غامیپ 2

 . ۷۵۳۱ بهشتیارد 2۵ ،امروز غامیپ ۵

 ،«یکنون تیدر موقع رانیکارگران ا یریپذتشکل وظرف یمسرتقل کارگر لاتیتشرک» ،یخسرروشراه 4

۷۱. 
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 تیحما نیز نددخود بو یهاشرکت شدن یکه خواستار مل یحفار هایکارگران شرکت

 ۷کرد.

 

 ۱۳۵۱ وریشهر تا ۱۳۵۱ وریشهر: سرکوب هیعل کاریپ. ۶
 ارکردکشوراها  ی،نیخمالله آیت هوادار یروهاین نفعتوازن قوا به  با تغییر چشمگیر

 از را تیریو مد دیبر تولشان ثرؤم کنترل اما ،کردند حفظ را خود یجمع یریگمیتصم

 ،نی. بنابرایافتادامه  یتیریمد یهاتیدر فعال های آنمداخله ن،یا رغمبه . دادند دست

 که یمل یاسیس منازعات ریثأت تحت دتاً عم نفت، صنعت درون در «کنترل خط مقدم»

 ۷۵۳۱در مرداد  یمردم یهابه سازمان هاموهجتشدید پس از  2.جابجا شد ،ترآمدلقب

د شوراها خو شدت گرفت. شوراها سرکوب ،رانیا نفت یشرکت مل از ریاست هینز عزلِ و

 ینیخمالله آیت انیحامی زیر سیطره بیش از پیشکه  دیدندمیمواجه  یبا دولت را

 وریشهر در عراق و رانیا جنگ شروع تا شوراها تیفعال ازدوم  یمرحله نیبود. ادرآمده 

 .داشت ادامه ۷۵۳۱

 ،به خود گرفت یتدافع ماهیتی تماماً  نفت صنعت در شوراها تیفعال ،مرحله نیا در

دیدند تلاش انداز سرکوب مواجه میمشخصاً به این دلیل که شوراها خود را با چشم

 حفظای از کنترل را مسائل مشخص، درجه یزمینهکردند با مداخله در مدیریت در می

در مورد   ۷۵۳۱ وریدولت موقت در اواخر شهر میشوراها در برابر تصم ،کنند. نخست

ای، شنامهبخ صدورآبادان با  شگاهیپالا تیریردند. مدمقاومت ک هانبهپنجش تعطیلی لغو

در  یاهیانیبلافاصله ب شگاهیپالاکارگران  ندگانیکرد، اما نما اعلامرا  دیجد استیس این

 ندگانیمان با یزنیرا بدون برنامه نیا رایز» ند،منتشر کرد تازه ی کاریبرنامهمخالفت با 

واهند خادامه  یقبل ی کاریِطبق برنامهکار را و اعلام کردند که  «کارگران صادر شده بود

از  یو گروه دندیروز پنجشنبه از کار دست کش زینی آغاجار یِ نفت میدان. کارگران داد

                                                      

 آمستردام. ، 2۰۷۱آگوست  ۱ ،یبا کبرا قاسم مصاحبه ۷

2 Carter Goodrich, The Frontier of Control (New York: Harcourt, Brace and 

Howe, 1920). 
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ها آن که خواستند خود همکاران از یاهیانیب صدور با «کارگران نفت مبارز در اهواز»

بعد از  رازیش شگاهیکارگران پالا مهر ماه، ۱ ۷کنند. تحریم را دیجد ی کاریبرنامهنیز 

، یمنصور صدر یبه گفته 2.دست زدندبه اعتصاب  یکارهفته اعتراض به شکل کم کی

ر گرایش شدید به غیبت از کا، رانینفت ا یشرکت مل وقت یآمار کارکنان ستاد سیئر

دوره متداول  نیا، در دیسفقهیکارکنان های پایینی ردهو  یآبقهیکارگران در میان 

به دست  ۷۵۳۱را در آذر  یبزرگ یروزیپ شان،اعتراضات لطف به نفت رگرانکا ۵شد.

آخر هفته شامل پنجشنبه و جمعه مورد  تعطیلیساعت کار در هفته و  4۰ .آوردند

 4.شدنفت اعلام  ریفر وزنیاکبر مع یعلشورای انقلاب قرار گرفت و از سوی توافق 

 کاینفت به آمر صادراتکه خواستار لغو  کالیرادنفت تر، کارگران هفته قبل چند

آبان  2۷ ی مورخدر جلسهشورای انقلاب . ه بودندبه دست آورد یگرید یروزیپ ،بودند

 رتگرچه اشغال سفاا ۳.گرفتصادرات  به قطع این می.( تصمم ۷۱۱۱نوامبر  ۷2) ۷۵۳۱

 درخواست به اقدام نیا که توضیح داد فرنیمع اما ،بود امر نیا یاصل محرک کایآمر

صورت گرفته بود. پس  «صنعت نفت بینج کارگران وما،  هموطنان از کثیری تعداد»

 : ندرا صادر کرد ریز یهیانیخارک ب یرهیکارگران نفت جز کارِ یاسلام یشورا ،از آن

. بلافاصله پس از پخش ینیخم مایتو فرمان به چشم. ینیخم مایتو سرباز همه ما

 داربیو  دلشجاعامام و  کبیرشکن بت فرامیناز  افتنیاطلاع  و ویراد شبِمهیاخبار ن

                                                      

 .۷۵۳۱ ید ،کارگر خبر. ۷۵۳۱مهر  ۷۱ ،کاریپ ۷

 . ۷۵۳۱مهر  2۵ ،کاریپ 2

۵ US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington DC, 29 October 

1979; Document Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 

1979; Central Foreign Policy Files; General Records of the Department of 

State, Record Group 59; National Archives at College Park, Maryland. 
 . ۷۵۳۱آذر  2۱ ،کار  4

در تهران را  کایآمر سررفارت ۷۵۳۱آبان  ۷۵خط امام در  انیداد که دانشررجو یامر پس از آن رو نیا ۳

را  حاصله یشدهکالیراد یاسیس یصرنعت نفت، فضا کارگرانِ جمله از ،کارگران شرتریاشرغال کردند. ب

حرکت  نیا ،وحامیانش ینیخم اللهآیت ی. برادندیدیم هایشانوخواسته هاتیفعال یارتقا یبرا یفرصرت

 ها فراهم کرد.ها و چپبرالیکشاندن ل هیبه حاش یرا برا یفرصت یستیالیضدامپر
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 ۷4شماره  یهاسکل در که یشمال خط تانکر به نفت انیجرما  ...رانیا یانقلاب اسلام

 ۷.میرا متوقف کرد شدمی یریبارگ برای انتقال به ایالات متحده خارک یرهیجز

 یجمع یریگیمتصم نظیر شوراها تیفعال استمرار یاصل نقاط از یکی آبادان شگاهیپالا

تار خواس یاهیانیب صدورشمال آبادان، با  شگاهیکارگران پالا یشورا ۷۵۳۱ بهمن در. بود

 با این نهادتنها پس از اطلاع و مشورت  کارکنان، یهدرج در رییتغ گونه هر هآن شد ک

 بدون کهسازی کارگرانی پرداخت به محکوم یاهیانیب طی نیهمچنشورا انجام شود. 

  2.کردندمی ملاقات تیریمد شورا جلب نظر

 برگزار را یعموم مجمع ،آبادان نفت  کارکنان یاسلام یشورا ۷۵۳۱ فروردین 2۱ در

 یعموم مجمع، ییگردهما انیپا در. داشتند حضور آن در کارگر هزار چند که کرد

 و شدمی آغاز «نیمستضعف یخدا نام به» عبارتِ با که کرد بیتصو را یاقطعنامه

 :کردمی انیب را ریز مطالبات

 ؛شوراها یکنندهفیاقدامات تضع یهمه سازی. محکوم۷

 ؛نفت یشدهبازداشت کارگر 4 شرط و دیق بدون یآزاد. 2

 رگرانکا یشوراها ندگانینما و ،نفت ریوز ،فرنیمع نیب یونیزیتلو یمناظره کی. ۵

 ؛نفت

 ؛فرنیمع عزل. 4

]قانون  ۵۱ ودر دادگاه صالح(  به دفاع متهم حق) ۵۱ یماده ناقضان یقانون گردیپ. ۳

  ؛(برائت اصل) اساسی[

 ؛(آبادان نفت کارگران یمجله) امیپی نشریه تیممنوع رفع. ۱

  ؛ان نفترکارگ یو اقتصاد یاجتماع طیبه شرا توجه. ۱

 جامان منظور به آبادان شگاهیپالا از دیبازد یبرا صدریبن جمهور سیرئ از دعوت. ۱

 ات؛مذاکر

                                                      
۷ “Iran Cuts off Oil Exports to USA”, in BBC Summary of World Broadcast 

(14 November 1979). 
 .۷۵۳۱اسفند  ۵۰، کار جنوب  2
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 یشورارا نادیده بگیرد، مطالبات این ، تیریمد اگر که نیا انیب با هیاعلام نیا

 یشورا ،حال نیبا ا ۷.افتیمی انیپا کند،ینم قبول  یتیمسئول چیهآبادان  شگاهیپالا

کارگر را بر عهده داشت، هزار  ۷2، که نمایندگی نفت صنعت عیتوز کارکنان یاسلام

بود که  ییشوراها نیاز قدرتمندتر یکی شورا نی. ادادی دیگری به دست مینمونه

 انتخاب یبرا ۷۵۳۱ آذر 2۳ درشورا  نیا 2در آن مسلط بودند. یمذهب یروهاین

 یعموم مجمع   ۷۵۳۱ ریت در کهآن از پس ۵.کرد برگزار یعموم مجمع خود ندگانینما

 یاعضا از تن ۷۰ قیتعل درخواست با فرنیمع بود، گرفته ریمد ۷۰ پاکسازی به میتصم

 یه نوبهب یاهیانیبا صدور ب شورا و گرفت بالا سرعتبهمنازعات  نیکرد، اما ا یتلاف شورا

  4فر شد.نیخود خواستار عزل مع

 یو در جلسات هفتگ مداخله، شگاهیپالا یاداره در مرتب تهران شگاهیپالا یشورا

ی عطف زمانی نقطه. آفریدیتنش مناگزیر به که ای، مسئلهکردیم، شرکت تیریمد

 کارگران و تیریمد انیم یدرآمد شکافمشغول که دل ،شورا یکه اعضااتفاق افتاد 

شدند؛  حقوق فهرست یو خواستار مشاهدهکردند مراجعه  یبه بخش مال بودند، یعاد

شورا را  یاز اعضا یتعداد بدون معطلیمقامات  ،که برآورده شد. در پاسخ یدرخواست

 شگاهیپالا در. خط قرمزهایشان را روشن کنند تا کردند ریدستگ ۷۵۳۱در تابستان 

 جادر آن .افتندی حضور یعموم معجم در  ۷۵۳۱ آذر ۳ در کارگران اکثر اصفهان،

 :شد مطرح ریز مطالبات

 هاشم حاج و بندعلاقه ،یآغاسبا  و عزل شگاهیپالا عامل ریمد یمیرعظیم. ۷

 ؛شود نیگزیجا ینیالحس

                                                      

 .  ۷۵۳۱ بهشتیارد ۵(، حزب کارگران سوسیالیست) کارگر ۷

 توهمات لیدل به» ؟؟ همچون یارجاعات با انهیگراچپ اتیادب در شرررورا در یمذهب کارگران نفوذ 2 

 .بود شده زده یاسلام برچسب شورا به ،ینیخمالله آیت یدرباره کارگران

 ومرثیک تَرفَق، یعلمقدم،  یدریاصغر ح یعل ،یبهرام بوربور، ناصرر منوچهر. ۷۵۳۱ یکارگر، د خبر ۵ 

ه از جمل گر،ید یشدند. تعداد دهیبرگز یمرکز یدر شورا تیعضو یبرا یرقم نیالدو شرمس یآبادنجم

   انتخاب شدند. یامنطقه یشوراها ندگانیزن، به عنوان نما کی

 .۷۵۱۱( بهمن تیاقل)  کار  4
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 ؛شوند برکنار ینشانآتش و یادار ،داریحسابهای بخش یساؤر. 2

 گیریزمان تصمیم تا اما د،نابی ادامه ماه انیتا پا شگاهیپالا یقراردادها یهی. کل۵

  شورا هیچ پرداختی نباید صورت گیرد؛ یینها

ده استفا شگاهیونقل پالاحملاز خدمات  دیبا شگاهیآذر تمام کارکنان پالا ۱. از 4

 از این پس مجاز نیست؛ شگاهیپالا یهاکنند و استفاده از خودرو

ه ب ایندهینما ،شوراها قدرتاز  نگران کشور، کل دادستان ی،قدوس یعل اللهتیآ

 یبرا کرد تلاش فرنیمع که ی. هنگامشان را محکوم کندتا اقدامات فرستاد شگاهیپالا

که  عهیشا نیا پخش با کارگران از یتعدا کند، دنید شگاهیحل مشکلات مربوطه از پالا

  ۷.از این دیدار منصرف کردندرا  ریقرار خواهد گرفت، وز یکیزیف یمورد حمله یو

 ینمونه ،را از دست داده بودند شانمیمستق کنترل یعمده قسمت شوراها چه اگر

 اکیآمر سفارت کارکنان. است شرکت تیریمد درها ی آنحاکی از استمرار مداخله بالا

 تخاذا چگونه رانیا نفت یمل شرکت در اتیتصم»: شان پرسیدندرتبهیعالرابطان  از

 :داندکمتر کسی می که شدند از اینزده میو شگفت «د؟نشویم

چه از آن ایهادار آیدمی کمتر پیششده که بندیبخشنفت تا آن حد  یشرکت مل

 لوله که وطخط و عیتوز ریمد ی،میفخ قباد. مطلع باشدگذرد های دیگر میبخش در

 از نوع یزیچ]در شرکت نفت[  یریگیمتصم که کرد اظهار بود، هینز کیهمکار نزد قبلاً

 همسئل ایشود، و یاتخاذ م اجماع عمومیبا  استیسیک  ای .است ی منفیوتو ندیفرآ

که  یتتا وقیا  ،پیدا کندکش  تا مدت نامعلومی دتوانیماند. مسئله ممی یباق نشدهحل

 2خسته. ایکننده قانع شود جناح وتو

 یبرا ای تیکه از شاه حما یو کارمندان رانیصنعت نفت از مد یپاکسازشاید بتوان 

کارگران نفت در عملکرد   یشوراهای ی مداخلهزمینه نیترساواک کار کرده بودند مهم

                                                      

 .۷۵۳۱ ی، دخبر کارگر ۷
2 US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington D.C., 29 October 

1979; Document Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 

1979; Central Foreign Policy Files; General Records of the Department of 

State, Record Group 59; National Archives at College Park, Maryland. 
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کار کارگران  نفت دستوردر  انقلابموضوع از زمان  نی. اگر چه ابه شمار آورد تیریمد

 دایپ شیشوراها افزا یهاتیدوم فعال یآن در طول مرحله تیاما اهم ،قرار گرفته بود

 پاکسازیگونه در مورد  ضرورت وسواس شیکماب یپافشار یبرا یمتعدد لیکرد. دلا

 یاریسب که چرا ،داشت یتوجهقابل نقش انتقام عنصر نخست،نفت وجود داشت.  صنعت

از برخی  شده توسطاِعمالو سرکوب  تیمحدود از یاولدست یتجربه شورا یاعضا از

قبل از انقلاب ی در دورهساواک  یاعضا توسطنفت، و  هایدر طول اعتصاب رانیمد

در  یلابانق رییتغشد که تصور می: داشتند ی همنینماد یمعناها پاکسازی دوم،داشتند. 

ضرورت  نیز به آتشترس از کودتا . رددا تیریمد رییتنگاتنگ با تغ یارتباط های کارمحل

 انقلاب ضدِ  و ۷۵۵2 یکودتای تجربهترس از  نی. ادمیدگیری در این زمینه میسخت

 یاسیسی از حافظه ی، چرا که هر دو جزئگرفتنشأت می میلادی ۷۱۱۵در سال  یلیش

خلع  یتلاش برا شوراها، کنترل پای تضعیف سایر ابعادِ همکارگران نفت بودند. سوم، 

ی و مخابرهقدرت شوراها در درون صنعت  اِعمالسازوکار  نیتربه مهم ،بالارده رانیمد

 .تبدیل شد دیجد یاسیساخت سپیغامی به 

 یب  ۷۵۳۱ وریتا شهر ۷۵۳۱بهمن ی دورهدر  هیشوراها از نز یهانارضایتی از یکی

راساس باتجربه را ب رانیمد کردیها بود، چرا که تلاش مپاکسازی شبردیپ یبرا یو یلیم

وراها شخود  نتیجه،ند، حفظ کند. در ازیمورد ن یورحفظ بهره یاستدلال که آنها برا نیا

آن هم از طریق اِعمال  ،دست به کار شدند ندهیفزا طرزیبه  ،کار یاسلام یهاو انجمن

 خراجبه ا دیتهدهمچنین و برای انجام اقدامات مقتضی  رانینفت ا یشرکت مل فشار بر

کارکنان صنعت نفت در  یشورا ۷۵۳۱از کار. در مهر  سابق میرژبا  ارتباط به متهمان

با ساواک و  یکه به همکار کنانیکارنفر از  ۱۰از منتشر کرد متشکل  فهرستیاهواز، 

 ،کرده بودند. شورا شانکارگران نفت متهم هایاعتصاب فیو تضع ی،خارج یهاشرکت

اتهامات و  تیماه که کرد ارسال متهمان یبرا را یانامه ،دولت مأیوس از انفعال

 ۷۰ یبرا قیماه تعل ۵نفر و  ۷۱ یبرا ینفر از آنها، بازنشستگ 4۵)اخراج شان تبعات

 24 به تاریخ شورای انقلاباقدام،  نیبود. در واکنش به ا را شرح دادهمانده( یمورد باق

فر از نیها منصوب کرد و معوفصل پاکسازیحل یبرا هنفر ۳ ایتهیکم ۷۵۳۱آذر 
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کارگران  ،حال نیبا ا ۷ارسال کنند. تهیکم نیرا به ا یکارکنان خواست هرگونه اتهام

 یبه برخ یو حتکند را ]به نادرست[ تبرئه می نیمظنون تهیکه کم اعتراض داشتندنفت 

 2اجازه بازگشت داده است. نیز اخراج شده بودند هینز در زمان ریاستکه  یاز کسان

 رتبهیعال کارکنان از یتعداد و دادند ادامه شانلمستق فعالیت به شوراها ،نیبنابرا

 یاهیانیب صدور با آبادان شگاهیپالا یمرکز یشورا ۷۵۳۱ آذر 2۳ در. کردند پاکسازی را

 گاهشیپالا محافظان یشورا به و را اعلام کرد ساواک با یهمکار به متهم کارکن 2۳ اخراج

کارگران  یشورا ، بهمنوال نیشان را باطل کند. به همیکارمند یهادستور داد کارت

کارکنان  یرا قطع کند و شورا هادستور داده شد که خطوط تلفن آن زیارتباطات ن

 یمرکز یشورا که یزمان تادستمزدهایشان را قطع کند،  ی نیز موظف شدحسابدار

 ۵.کند نییآنها را تع یمستمر زانیم

 یاهیانیب ان نفتکارگر یوراهااز ش یکیکه  بود یاهفتهتر کم ۷۵۳۱سال  لیاوا تا

 یتهیکم»  ۷۵۳۱ ریت ۱ تا 4.نشود ریآن مد ای نیا پاکسازیو خواستار  نکندصادر 

 حکم ،بودند گرفته قرار یبررس موردکه  کارکنی ۱۰۰ ازنفر  4۱۳ یبارهدر «پاکسازی

 تهران و رازیش ز،یتبر نفت کارگران یشورا ۷۵۳۱ مرداد لیاوادر  ۳.ه بودکرد صادر

ی پاکسازی ها، از جمله این که کمیتهپاکسازیبا  مرتبط یهاخواسته از فهرستی

ی دهندهنشانمداخلات  نیا ۱منتشر کردند.را توجیه کند اخراج کارکنان بایست می

 گاهشیپالا ییاجرا یهاتیر فعالبتوانست یشورا هنوز م کی کهاست  یکنترل زانیم

 .داعمال کن

                                                      

 .۷۵۳۱ ی، دخبر کارگر ۷

 .۷۵۳۱خرداد  2۱، مجاهد 2

 تهران.  ،یمرکز اسناد انقلاب اسلام ویآرش ،2۱۱۱۱۰2۰۱ سند ۵

 .۷۵۳۱ نیفرورد ۷۷ ،اطلاعات  4

 .۷۵۳۱ ریت ۱، اطلاعات  ۳

 .۷۵۳۱مرداد  2۰ ،یانقلاب اسلام  ۱
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ز ا هها با استفادآن بود، شوراها تدافعی اقدامات به مربوط عمدتاً هامثال نیا گرچها

به نیز  یتهاجم یکردیرو توانستند ،به وجود آمد ۷۵۳۱ آذرکه در  یاسیس یفرصت

 یِرانیکارگر ا 4۵۱۰ عمدتاًرا شدن یمل خواست. شکل بدهندشدن یمل یمسئله

در  که یاعتصاب کارگران حفار یهتیکم .کردندمطرح خارجی  یحفار یهارکتش

مخالفت اعتراضات شکل گرفته بود،  ۷۵۳۱نفت در اواخر سال  هایاعتصاب جریان

 تندداش یانهگراچپ هایگرایشهایی که آن عمدتاً–از کارگران  یاریبود، اما بس کالیراد

 کارگران توسط ینفت یهامیدان یکه در برخ هاتهیکم  ۷شورا بودند. سیسأخواستار ت –

به ل مستق یهاکنش یبرا تریجد یمانع ،ندبود شده لیتشک یمحل فعالان و گرااسلام

 اعتراضاتِها کردند. پس از ماهیم یهمکار یچرا که با مقامات دولت آمدند،حساب می

را به شوراها  شانیمنحل شدند و جا یحفار هایشرکت یهاتهیکارگران نفت، کم

به دست را  یاقتصاد یهابنگاهکنترل  ،یخارج تیریمد عزیمتپس از شوراها  .دادند

 یهیلک واقعی شدنیمل ،یکاریب با مبارزهمانند  مطالبات از یتعداد سپس و گرفتند

 در. کردند نیتدو را یحفارملی  شرکت سیسأت وشان نامانکاریپ و یحفار یهاشرکت

 سازمانیک  قالب درمختلف  یحفار هایشرکت در کارگران یشوراها ۷۵۳۱ ریت 2۱

 یهماهنگ به و شدند متحد «ی حفاری و خدمات جانبیشوراها کانون» مشترک،

سرچشمه  انهیگرایمل احساساتاز  صرفاً اعتراضات نیا 2.پرداختند خود اعتراضات

 دقص یخارج یهاشرکت که چرا بود، نیز یکاریب از ترساز  ناشی بلکه ،گرفتنمی

 .کنند منتقل رانیا از خارج به را خود زاتیتجه داشتند

آبان  ۷۵در  کایآمر سفارت اشغال ازکه  ات جانبیخدم حفاری و  هایکانون شورا 

نان کارک مستقیمخواستار استخدام  یاهیانیبا صدور ب ،قوت قلب گرفته بود ۷۵۳۱

. دش رانیا نفت یمل شرکت توسط یکاریدر زمان ب هایشانو پرداخت دستمزد یحفار

ها آن از هیانیکه ب یحفار یهاشرکت زاتیاز انتقال تجه یریدر ادامه خواستار جلوگ آنها

رده تعبیر ک« افتاده ستیالیداران امپرهیبه دست سرما [کهرگرانکا] حاصل خون ما»به 

 یاهشرکت یشدند. شوراها «رانیا یحفار یشرکت مل یفور سیسأت»و همچنین  بود،
                                                      

 .۷۵۳۱مرداد  ۷۱، کار  ۷

 . ۷۵۳۱مرداد  ۷ ،کاریپ  2
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آبان  ۷۱ به تاریخ یاهیانیب سِدکو خود دست به کار شدند، و طی و رانیاسِد یحفار

یافت تا ادامه  گرید ماه کی هااعتراض ۷.خبر دادند هاشرکت نیا یصادرهماز  ۷۵۳۱

را  رانیا یحفار یمل شرکت های حفاری تن داد،کردن شرکتملیدر نهایت دولت به 

مالکیت  ی تکمیلدهندهتأسیس کرد، تحولی که نشان ۷۵۳۱ماه  ید یکمتاریخ در 

 صنعت نفت بود.بر   رانیا کامل

 و ساخت در که -فلور شرکت ،یخارج یحفار یهاشرکت بر علاوه نیهمچن 

 ۵۰۰۰از سوی  -داشت نقش اصفهان و زیتبر راز،یش تهران، یهاشگاهیپالا ینگهدار

این شورا که  2قرار گرفت. شدنملیکه شورایی را تشکیل داده بودند، آماج  کارگر خود

یِ ستیالیموج ضدامپر برخاسته ازفرصت آغاز کرده بود، از ماه اسفند را  اشاتاعتراض

 یهشدن سازماندیمل یمطالبه با را یو اعتراضات شمرد تیغنم رااشغال سفارت  متعاقبِ

 اخراج اعلام با و گرفت صورت اصفهان شگاهیپالا شورای تیحما با اقدامات نیاکرد. 

 کرد یسع فلور که یزمان. گرفت شدت ۷۵۳۱آذر  2۰در تاریخ  فلور توسط کارکن ۱۰۰

کند،  منتقل کایآمربه  یبا کشت جاآناز  و منتقل، عباس بندر به را مایملکش از بخشی

 ینفر از اعضا دوحال دولت وارد عمل شد،  نیاز کارگران مصادره شد. با ا یتوسط گروه

 مجوز درخواست اصفهان یِاز دادگاه اسلام فرایند انتقال، یادامه یو برا ،شورا را اخراج

  ۵.کرد یرسم

 

 ۱۳۶۰ یتا د ۱۳۵۱مهر  ،شکست در مبارزه. ۱
عراق در ایران و شوراها در صنعت نفت با جنگ  یتفعال یدوره نیو آخر نیسوم

خاتمه  ۷۵۱۰ دیها در سازماناین  شدناعلام  یرقانونیغ با و شد آغاز ۷۵۳۱ وریشهر

 یشرکت مل تیریمدام با دولت و مد ینبرد ریجنگ، شوراها درگ ز. قبل از آغاافتی

                                                      

 .۷۵۳۱آبان  22، اطلاعات  ۷

 .۷۵۳۱آذر  22 ،اطلاعات  2

 .۷۵۳۱ ی، دخبر کارگر  ۵
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 یحوزهو  تیدر مورد ماه آن ازتر و مهم اربهتر ک طیبر سر دستمزد و شرا رانینفت ا

ران کارگ نیب  ژهیوبه شورا، یاعضا نیب یاسیس اختلافات رغمیعل. بودند خودقدرت 

از  یاریها وجود داشت. در بسآن میان یادیز مشترک یهانهیزم، یمکتبگرا و چپ

و  ییاجرا امورشوراها خواستار مشارکت در  یمذهب یاعضا ریسا و هایمکتب ،موارد

شده بودند و در برابر فشارها، نخست از جانب دولت موقت بازرگان در  دیتول تیریمد

 کرده مقاومت ۷۵۳۱ سال در صدریبن جمهورسیرئ یسو از آن متعاقب و ۷۵۳۱سال 

 به ار دولت و شوراها نیب قدرت توازن نیادیطور بنبهتنها نهعراق  و رانی. جنگ ابودند

 نیب تعادل بلکه کرد، لیتبد بقا یبرا ینبرد به را هاآن یمنازعه وداد  رییتغ یدوم نفع

 طرز به جنگ. کرد دگرگون هایمکتب نفع به را شوراها یمکتب و گراچپ یاعضا

 «ضد انقلاب »با  کنش مستقل انگاریمترادف یرا برا هایمکتب لیتما یریچشمگ

 برای یمذهب و انهیگرایمل  یهافراخوان یرایپذ رااز کارگران  یاریو بس افزایش داد

 کامل از دولت کرد. تیحما

 ییتوانا ظلحا از را شانقدرتبخش اعظم  نفت کارگران یشوراها ،که آغاز شد جنگ

، این هددیم نشان ریز مثال که طورهمان. نده بوداداز دست د یتیریدخالت در امور مد

 داد توردس تهران شگاهیپالا تیریمد جنگ، شروع از پس. مطلق نبودقدرتی در ابتدا بی

پالایش شود،  ۱۱ یعنی ،آن معمول کتاناُ عدد با سهیمقا در یترنییپا تیفیک با نیبنز

 اقدام نیا باشورا  یاز اعضا یتعداد ،حالبا این . کاهش یابد دیزمان تولتا به این وسیله 

مضر خواهد بود.  وخودر یموتورها یکار برا نیاستدلال که ات کردند، با این مخالف

کرد، شوراها به کارگران  یها خودداراستدلال آن رفتنیاز پذ تیریکه مد یهنگام

 نیبنز یهانمونه ۱۱ از اکتان زانیم آمدن نییپا صورت در که ندادها دستور دشگاهیآزما

تا  د،تر ثبت کننپایین اش بسیارو در عوض، عدد اکتان را از حدِ واقعی د،ننکن دأییت را

از  یاریدر بس ،نیعلاوه بر ا ۷.وادارندعدد اکتان  را به افزایش تیریمد با این ترفند،

 اشوراه و نداشت را شوراها تیرضااقدام بدون  یاعتماد به نفس لازم برا تیریموارد، مد

 کارگر ۱۰۰ حدود ۷۵۱۰ بهشتیارد ۱ در ادامه دادند. محض نمونه، شاناعتراضات به

 .دندکر تجمع شگاهیپالا یغذاخور اعتراض به مشکلات مسکن در در پالایشگاه تهران

                                                      

 .۷۵۱۰. ید 2،یشماره ،قیمنجن ،«چگاهیپ یگفتگو با عل -خوانم یخون تبارم م در خروسخوانِ»  ۷
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 ریزو نخست به خطاب شگاهیپالا یشورا یسو از سرگشاده یانامه قرائت با اعتراض نیا

 :یافت انیپا

 یمشاهده ،کند سهیاش مقاهیکه خود را با همسا باشد یفرد هر حق اگر

فرد  شودپوشاک، باعث میو  تغذیه،مسکن، بهداشت،  طیشرا [در ادیز یهاتفاوت]

 که دباش یانقلاب کارگر هرحق  اگر. کندیم یزندگ ناعادلانه تحت نظامیکند احساس 

، خواهد نبیند خود طیشرا در یرییتغ اگر کند، سهیمقا انقلاب بعد و قبل را خود طیشرا

 ،نفت نعتص کارکنان گر،ید عبارت بهنشده.  جادیا یتفاوت نظام مدیرتی کشورگفت که 

 .اندشده فرنیمع و هینز چونهم یمقامات یضدانقلاب و اشتباه یهااستیس یقربان

 یوزریدر پ یشده بود که کارگران نفت نقش مهم حیسرگشاده تصر ینامه نیا در

 ۷.باشندداشته فعلی سهم در دولت  دارندحق  ،جهیدر نت ایفا کردند.انقلاب 

شوراها به صدا درآورد.  یرا برا مرگناقوس  ، در مجموع،شروع جنگ ،حال نیا با

جان به در که در  سال پس از جنگ  ییبالا نشان داده شد، شوراها درطور که همان

ری کا طیدر مورد شرا هیانیاعتراضات و صدور ب یدهبه سازمان عمدتاًشان نقش بردند،

 بهمن ۷۰صنعت نفت در  یشوراها هیساز علسرنوشت اقداممسکن محدود شده بود.  و

 یاعضا از نفر ۷4۰ حدود. صورت گرفت نفت صنعت کارکنان یشورابا انحلال  ۷۵۱۰

 مدتیطولان هایحبس به گرید یتعداد و ،اعدام آنها از یبرخ .شدند بازداشت شورا

. نداشتند را کار به بازگشت یاجازه ی،آزاد از پس ، به طوری که حتیشدند محکوم

ثر بود. نخست، جنگ به ؤکارگران نفت م یشوراها یینها افول در چند ییفاکتورها

از  – ی کشورجنوب غرب یمنطقه تیرساند و جمع بیآس ینفت ساتیسأاز ت یاریبس

 یاشوراهرا جاکن کرد، و به این ترتیب، باعث شد  –از کارگران نفت  یاریجمله بس

گرفتند، به شکل می یدیجد یشوراها همزمان، اگرچه. از درون متلاشی شوند منطقه

، در بودند کرده فرار دانآبا ، مخصوصاً ازمنطقه ازکه  یکارگران نفتکه  این دلیل

 یزدهکارکنان جنگ یسراسر یشورا ،های جدیدشان در اصفهان و شیرازگاهسکونت

کردند. خاطره ای از محمد صفوی فعالیت های این شورا را خوب  سیسأتجنوب را 

                                                      

 .۷۵۱۰ بهشتیارد 2(، تیاقل) کار  ۷
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ای کردم. برمیمن بعد از جنگ در اصفهان با اعضای این شورا همکاری »ترسیم میکند: 

ه متعلق ب های خالی بود که قبلاًخانه ینمونه یکی از کارهایی که انجام دادیم مصادره

کارکنان آمریکایی شرکت هلیکوپترسازی بل در شهر شاهین شهر نزدیک اصفهان بود. 

زده شرکت نفت آبادان و سایر های جنگلی  خانوادهریزی قببرنامهیک روز طبق 

بوس به سمت این مجتمع که پر از آپارتمان و خانه مینیزده با چند جنگهای خانواده

ها را که دارای خانههای ویلایی خالی بود حرکت کردیم و پس از عبور از سد محافظان 

زندگی کردند که به تدریج مان بودند مصادره کردیم. جنگ زده ها چند سال آنجا مبل

 ۷«آنها را مجبور به تخلیه کردند.

 طرز به را شوراها سرکوبِ یدامنه تا کرد جادیا دولت یبرا یفرصت جنگ که،نیا دوم

 به. را بازداشت و بعدتر، اعدام کند هاآن یاعضا از یبرخ و دهد شیافزا یریچشمگ

 صنعت یزدهجنگ کارکنانشوراهای  از ندهینما سه ۷۵۳۱  سال لیاوا در مثال، عنوان

خرداد  ۱در  یاللهحزب شخصیلباس نفر 4 رازیش در 2.شدند بازداشت تهران در نفت

 لابانق پاسداران سپاه. یورش بردند« زدهجنگ»نفت  کارگران یعموم نشست به ۷۵۱۰

ورا بلکه ش ینه تنها اعضا ،قهر حکومتی بعد از انقلاب یروین نیتریاصل عنوانبه یاسلام

سپاه از که  یکرد. در حالیم بازداشت ها را نیزی حامی آنگراچپ یهاسازمان یاعضا

 یهاعنوان سازمانبه کار یاسلام هایانجمن کرد،یم های کار[ مداخله]از محل رونیب

در  هااین انجمن. داشتند تیفعال هاکارخانه داخل درحزب جمهوری اسلامی  یکارگر

و  «برالیل» رانیبا مد «یاسلام یارزش ها» غیتبل قی، از طرانقلابسال پس از  نیاول

دادند، ها گزارش کارگران دگراندیش را به مدیریت میآن ۵.درافتادندگرا کارگران چپ

کردند. به این کردند، و از کارگرها برای جنگ سربازگیری مینماز جماعت برگزار می

 . شدند لیتبد یدولت پروپاگاندای و نظارت ابزار به ندهیفزا طرزی به هاترتیب، این انجمن

                                                      

 .۷4۰۰اردیبهشت  ۷۱محمد صفوی با نویسنده،  مکاتبه ۷ 

 یشماره ،ستیکارگر کمون ،«آن یهانهیو زم ۳۱اعتصراب کارگران نفت در سرال » ،کارمحمد مزرعه  2

 (.2۰۰۱مارس  2۰) ۱۰

۵ Bayat, Workers and Revolution in Iran, 102. 
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را  دگراندیش، کارگران رانینفت ا یشرکت مل تیری، دولت و مدکه نیسوم ا 

که جنگ قبل از آن ۷۵۳۱ماه  ریت 2۵کردند. در  پاکسازی و بعضی را زندانی یا اعدام 

 یهائتیه» لیتشک مجوز کهکرده بود  بیرا تصو یانقلاب قانون یشورا ،شروع شود

 ری، وزکارخانه ریانقلاب،  مد دادستان ،استان ، فرماندار گاندنینما از متشکل «یپاکساز

 ئتیه ۷۳۰از  شیبعد، ب ماهِ 2 طی ۷.کردرا صادر میمنتخب  کارمند کیکار و 

 را کنکار و معلم هزاران بلکه ،یدولت مقامات و رانیمد تنهانه که شد سیسأت یپاکساز

 تحرک یبرا یفرصتبرای صدها تن از فعالان اسلامی،  تحول، نیا. کردند اخراج زین

 تر مورد حمایتقبلها که پاکسازی نیا 2.پدید آورد یتیریمد یهاتمَبه سِ یصعود

، فتن دگراندیش کارگرانحذف  یبرادولت  به ابزار، اکنون بودکارگران نفت  یشوراها

دهد، ینشان م یکطور که جدول . همانتبدیل شده بود ،شوراها اعضایخصوص به

از صنعت نفت  ۷۵۱2سال  انیکه تا پا یکارمند ۳۰۰۰ تقریباً  به اتفاقِ بیقر تیاکثر

 یرفتارها»و  «یاسلام یضد جمهور یهاتیفعال» آماج اتهاماتِشدند،  پاکسازی

 ند.بودقرار گرفته  «یاخلاقریغ

های چپ بودند و با سازمانها نقش رهبری ایفا کرده در اعتراضکه کارگرانی 

ی از دبیران شورای پالایشگاه آبادان کهمکاری داشتند زندانی و برخی اعدام شدند. ی

جنوب نیز به نام  یزدهفرج اله دشتیانی اعدام شد. دو نفر از شورای کارکنان جنگ

زاده کارمند پالایشگاه آبادان و احمد صبوری جهرمی مهندس نفت رمضانفریدون 

در شیراز اعدام شدند. محمد خدنگ مهندس نفت از  ۷۵۱۰پالایشگاه آبادان در سال 

ها در اعتصابدهندگان سازمانپالایشگاه آبادان در تهران اعدام شد. این هر سه نفر از 

 ۵پالایشگاه آبادان در مقطع انقلاب بودند.

                                                      
۷ Asef Bayat, “Workers’ Control after the Revolution”, MERIP Reports, no. 

113 (March- April 1983): 20, http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 99090 [13 

November 2019]. 
2 Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution 

in Iran (New York: Oxford University Press, 1988), 144. 

 .۷4۰۰اردیبهشت  ۷۱محمد صفوی با نویسنده،  مکاتبه ۵ 
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شوراها را از  کهمعطوف به آنبنا نهاده بود  یقانون ی، دولت چارچوبکه نیا مچهار

 چارچوب ذیل نوعی و شان کند،«سازیاسلامی»کند،  یهرگونه استقلال معنادار ته

 یقانون ایحهیلا شورای انقلاب ۷۵۳۱ ریت ۱. در شان کندیکپارچه یانهاقتدارگرا صنفی

 یو همبستگ یهمکار یهیروح جادیا»را  یاسلام یکه اهداف شوراها رساند بیتصو به را

 فیتعر «امور هر واحد یبه منظور بهبود و توسعه تیریکارکنان و مد یهمه نیب

عنوان  تحت دیگر فقط اجازه داشتند-که را شوراها خواست می قانون نیا ۷.کردمی

تحت  به شدت تبدیل کند، و یمشورت یینهادها به  -کنند تیکار فعال یاسلام هایشورا

. «نظارت ئتیه» یحق نصب اعضا قیاز طروزارت کار قرارشان دهد، مشخصاً کنترل 

نماینده از طرف  دو، شوراهای اسلامی منطقه از ندهینما دو از متشکل هاتهیکم نیا

در شورا فقط  تی، عضونی. علاوه بر انداز وزارت کار بود ندهینما یک ان منطقه وریمد

 کیکارکنان  یکردند، آزاد بود و همهیم تیحما یاسلام یکه از جمهور یکسان یبرا

 سیسأتوانستند در انتخابات شرکت کنند. تیم رانیشرکت از جمله کارگران و مد

لت دو بایست به تأییدمی زیفولاد ن بزرگ مانند نفت و عیصنا در یاسلام یشوراها

تا ها شورا یمکتببه دلیل مقاومت اعضای  توسط مجلس قانون نیاتصویب . دیرسیم

 کردمی ییی را قانونهاهیرو صرفاً اما ]در آن زمان هم[، به تعویق افتاد ۷۵۱۵ ید ۵۰

 بودند.  استقرار یافته.( م ۷۱۱2)  ۷۵۱۷که از سال 

 

  

                                                      

 است: یابیقابل باز ریقانون از آدرس ز نیمتن ا  ۷
http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 99004 [13 November 2019]. 
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  ۱های هر جرم  ومجازات مربوطهتصفیه.  تعداد ۱جدول 

 دائم انفصال 

 خدمات از

 دولتی

سایر مجازات  خریدباز بازنشستگی اخراج

 ها 

 مجموع

 با همکاری

 منحله ساواک

۷۵۵ 4 ۵2 ۷۱ ۷۱ 2۷۱ 

 در مؤثر فعالیت

 رژیم تحکیم

 سابق

۱۱ 4۱ ۱2 ۱ ۵۱ 222 

 در عضویت

 تشکیلات

 فراماسونری

۱۵     ۱۵ 

 اعمال ارتکاب

 جمهوری مغایر

 اسلامی

۳۱۱ ۷۰۱ ۱2 ۵۳2 ۵۱4 ۷4۱۵ 

 در عضویت

 یضاله یفرقه

 یتیبها

۱2۰     ۱2۰ 

 ۱۵ 2۱ ۷2 ۱ ۷۱ ۱ افترا و تهمت

 اجرای در تبعیض

 قوانین

۷۰ ۵۱2 24 ۷۷ ۳۷۵ ۱2۰ 

 منافی اعمال

 از عمومی عفت

 حجاب جمله

۱۳ ۵۰۰ ۱۱ ۷22 ۳۵۱ ۷۷۵2 

 ۷۱۱۷ ۱4۷ 2۱۱ ۳24 ۷4۱۱ 4۱2۰ 
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 یریگجهینت.  ۱
روابط کار   ،ان نفترکارگ یکردم، شوراها لاستدلا مقاله نیطور که در اهمان 

 استبداد» و «یکهژمون» عناصرکه ترکیبی از  را نفت صنعت در اانقلابیشیپ

 یرابگونه که در ابتدا شرح داده شد، همان. سخت به چالش کشیدندبود  «کیبوروکرات

کارگران  یاز عملکرد شوراها یاخلاصهی ارائهچالش،  نیشکست ا و تیموفق یابیارز

 .باشد دیمف تواندمی تیفعال ینفت در پنج حوزه

ها در بحث را به مشارکت کارگرانکه  ییندهایساختارها و فرآ جادیاز لحاظ ا شوراها

ساختارها و این موفق بودند.  نسبتاً کردقادر میکار  هایها در محلیریگمیو تصم

 یعهتوس به و بودند کیدموکرات نسبتاً چرخیدند،می انتخابات بر محور که ندهایفرآ

 املتع یدر نحوه اینبه عنوان مثال،  کردند.میکمک  کالیراد کیاتکراخلاق دمو نوعی

شد. در می عکسمنمختلف  کیدئولوژیا یهاانیجروابسته به  ندگانِینما و همراهی

که موفق  به این دلیل ،کسب کرده بودند یمهم یدستاوردهاشوراها  نیز دوم یطهیح

 ،تمبارزا نیا. درگیر کنند خود مبارزات در را نفت کارگران از یتوجهقابل تعدادشدند 

 ی مسکناهوام بهتر، مسکن طیشرا ر،بالات هایدستمزدبا دستیابی به  ،کم در ابتدادست

 منزلتدوروزه و بهبود  یآخر هفته لاتیبا تعط ساعت کار در هفته 4۰، ترالوصلسهل

س از پ ژهیوه ، بجیتدربهقدامات ا نیاز ا یاریبس ،حال نی. با اهمراه بود یمانیپ کارگران

 دستاوردترین ترین و ملموسمهم. ندشد ملغی ۷۵۳۱ وریشهروعراق در  رانیآغاز جنگ ا

 یک)ی یآبقهی و دیسفقهی رانکارگ نیب یو اجتماع یمبارزات شوراها کاهش شکاف ماد

 بود. ی(آبقهدر میان کارگران ی یتینارضا یعمده منابع از

و  جادیها در امتحمل شکست شدند. آن گرید یهادر عرصه شوراهابا وجود این، 

 آغازینِ  یهاماه در. را کسب کردند تیموفقترین کم تیریو مد دیتولبر حفظ کنترل 

اعمال  تیریو مد دیبر تول یتوجهقابل موفق شدند کنترلپس از سقوط سلطنت، شوراها 

 ای، چرا که  مداخله نه به طور مطلق. اما رفت دست از جیتدربهکنترل  نی، اما اکنند

استخدام و اخراج  رابطه بادر  یشانهااستیو س رانیدر انتصاب مدشوراها مشارکت 

سرکوب  ی تشدیدهم در دورهسطح از کنترل  نیاحتی  ،حال نیا. با پیدا کردادامه 

 لیدلااز  یکی. هم از شوراها سلب شد عراق و رانیا جنگ شروعاز  یناش یرانیو ودولتی 
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ها نیها به تکنسآن اتکای ،رو نیو از ا ،ان نفترکارگ نیدر ب یفندانش  فقدانامر  نیا

نبود، چرا که  یجد یمانع ،مسئله نیا اگرچه،صنعت نفت بود.  یاداره یبرا رانیو مد

 .ندبا شوراها همدل بود – رانیازجمله مهندسان و مد -دیسفقهیاز کارمندان  یاریبس

ها و نیتکنس با استفاده از قهر، که بود، دولت شوراها ستشک در کنندهنییتع عامل

 .بودندمخالف  یرکرد که با کنترل کارگیرا منصوب م یرانیمد

 یذهن عوامل زمینه، نیا درو  بود،  شوراها ضعف نقاط از گرید یکی یهماهنگ عدم

 نحو احسن برقرار به اغلبای کارخانهدرون یهماهنگ. کردندمی یباز تریپررنگ نقش

 تنف صنعت کارکنان یسراسر یشورا. صنعتی نابسنده بوددرون یهماهنگ اما بود،

در مقام نهادی  اشموجودیت و چرخیدمی تهران حول]در عمل[  اما ،بود شده سیسأت

د وجود دار ناچیزیتر از آن، شواهد . مهمتیواقعتا  بود کاغذ یرو برتر ساختارمند بیش

 رد دیگر کارگران یشوراها با را یشانهاتیفعال نفت رانکارگ هایشورانشان دهد که 

 لیدخ تیوضع نیاند. اگر چه سرکوب در اکردهیم هماهنگ یمل سطح ای شهر سطح

 زیگرا نچپ یهاسازمان نیب اختلافاتشوراها و  ندگانینما انیدر م یبود، عدم آمادگ

ر د یکارگر یبرخلاف شوراهامثلاً  –مشابه، شوراها  لیکرد. به دلامی یباز یمهم نقش

چه های فرودست و ایجاد آنبا درگیر کردن گروه تلاش نکردند – هیانقلاب روس جریان

 ۷.هایشان را گسترش بدهندی فعالیتنامید، دامنهمی« ی کارگردولت طبقه»مارکس 

 یانقلابپسا دولت یگرانهسرکوب قدرت همراه به شوراها نیب واحد یاستراتژیک  فقدان

 .ناموجه کرده بودرا  اییاستراتژ نیچناتخاذ 

 روابط کار رییکارگران نفت قادر به تغ هایشورا ،یمنف یترازنامه نیا یجهینت در

ی کارخانه می، رژانهیاقتدارگرا قواعد و ساختارها با نفی هاآن. نبودنددر صنعت خود 

ایندهای و فر دند،یکش چالش بهجد به را نفت صنعت استبدادیِ-کیبورکرات– کیهژمون

 هایاختلاف و کردند برقرار را کیدموکرات یریگمیتصم و کارگران یتیریمد خود

 ،نین. همچتا حدودی بر هم زدند را یآبقهی و دیسفقهی کارگران نیب ما یمراتبسلسله

ه به ک پیشنویسیآفرینی کردند، نویس قانون کار نیز نقشپیش یک یتهیهها در آن

                                                      
۷ Karl Marx, “The Civil War in France”, in Karl Marx and Friedrich Engels, 

Collected Works (London: Lawrence & Wishart, 1986 [1871]), 333– 334. 
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 ازهایی را خورشیدی مخالفت ۱۰ی در سراسر دهه پرشمارش یمترق عناصر یواسطه

 -هژمونیکروابط کار  ،حال نی. با اآزاد برانگیختبازار  طرفدارِ یِ اسیس هایجناحجانب 

 چارچوب در انقلاب از پس یهاسال در محل کاردر سطح  استبدادی-کیبوروکرات

 دوباره برقرار شد.  یدر سطح مل یستیو پوپول اقتدارگرا گراییصنفی ترِعیوس

 نیز رانیانقلاب ا در قرن بیستم در جریان« پارادوکس انقلاب» یادهیپد نیبنابرا

غم شرکت فعال کارگران درانقلاب،جای آن ها در ساختار قدرت کمابیش ریعل :تکرار شد

، این کهمهم گرفت. نخست  یجهیسه نت توانمیتجربه  نیاز ا ،حال نیبا ا .خالی ماند

 تربس کیدر  کیدموکرات یهاسازمان جادیا لیپتانس ،که کارگران ندشوراها نشان داد

. دهستن دارا کارشان را محل یو اداره دیتول بر کنترلاز  یسطح جادیاو  انهیاقتدارگرا

کوتاه،  یمدت یبرا ولوبه کارگران اجازه داد  یانقلاب بحران ،یخیتار هاینمونه ریسا مانند

 .دهند انجام یعمل یاقدامات لیپتانس نیا تحقق یبرا

نیز  از اسلام یمشخص یرهایتفس که نشان دادند رانیا در شوراها که، نیا دوم

 نیکند، اگر چه ایم فراهم یکارگر کنترل یبرا]مساعدی[  کیدئولوژای تقریرهای

 ؛دنشد آشکار دولتشوراها با  مناسبات در کههایی را در دل داشتند تناقضها تقریر

 واقعا موجود، یا بهتر سمیکمون در مشهود تناقضات  بانه چندان متفاوت  هاییتناقض

. مختلف یخیتار ادوار دراست بگوییم استالینیسم که منجر شد به سرمایه داری دولتی 

 سرکوب یاز تلاش دولت براگرا اسلام یِمکتب  کارگرانِ باعث شدند هاتناقض نیا

ها را به ها گاه آن]در عین حال[ این تناقضاما  حمایت کنند، یاسلامریغ یهاانیجر

 کوشیددولت میکه  ینزما]به طور مشخص[ ، کشاندمی گرااسلام دولت با درگیری 

 هاضتناق نیدهد. ا لیتقلخودش تحت کنترل گرایانه صنفی ییهاشوراها را به سازمان

دولت  فراخوان و مدفون شدند عراق و رانیا جنگ یتماعواج یاقتصاد یهارانهیو ریز

 ،امر نیا. طنین رساتری یافتشوراها  بهدولت  یهجمه هیاعتراضات عل از ،وحدتبه 

در مورد  ترشیب یهاکه مستوجب پژوهش زدیانگیبرم «اگر شدیم چه»نوعی پرسشِ 

است: اگر جنگ  رانیانقلاب ا در جریان یکارگر نیفعال انیدر م گرااسلام یهاانیجر

]باز هم[   گرااسلامو دولت  اناتیجر نیا انیممنازعات  ایآ نشده بود،و عراق آغاز  رانیا

 شد؟ها ختم میمیان آن  یجد یتصادمبه 
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 یهمزمان یدهندهنشان انقلاب یتجربه. است جنگ خود به مربوط سوم یریگجهینت

 کیرا به عنوان ]جنگ[ آن  ریثأت تیاهم و است یسازدولت و جنگ انقلاب، یخیتار

   .کندیم برجسته ضدانقلاب و انقلاب نمتغیر بی توازن کننده بعیینعامل 

 


