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 مترجم یاشاره
 (ین مقدماسم مستعار والنت باخانم شهرزاد آزاد )ی همقال یخوانید ترجمهمی آنچه

برای درک بهتر . و منتشر شدیمجله مانتلی ریو 01در شماره  0891است که در سال 

  .متن و بستر تاریخی و زمانی آن لازم و ضروری است که به ذکر چند نکته بپردازم

بازخوانی مبارزات کارگران و  یاین مقاله شد، ایده یآنچه باعث ضرورت ترجمه .0

ز اپیش . بود ی چپ با این مسئلههاگروه یمواجهه یتشکیل شوراهای کارگری و نحوه

روابط کار و دولت در  :شوراها در انقلاب ایران»پیمان جعفری تحت عنوان  یمقاله این

متفاوت و نوع رویکرد  ترجمه شد که از لحاظ محتوا« 0530-0509صنعت نفت ایران 

تر برای مبارزات رنگچرا که پیمان جعفری نقش کم. ی خانم شهرزاد آزاد استهاایده از

 یمقاله یترجمه. کارگری قائل است یاهاشور تأسیس یی چپ در زمینههاگروه

شوراهای کارگری  یاین روند و بازخوانی تحولات تاریخی ایده یشهرزاد آزاد در ادامه

 . قابل درک و فهم است

نوشته انقلاب ایران  یمیلادی همزمان با تجربه 0891در سال  ی حاضرمقاله .2

شناسی در جامعهصیلات تکمیلی تحجوی ن هنگام دانشآاست و نویسنده در  شده

قبل  ،کند مقالهمی همچنان که خود نویسنده بیان. واشنگتن دی سی آمریکا بوده است

یی فدایی خلق به دو گروه اقلیت و اکثریت نگاشته شده هااز انشعاب سازمان چریک

شوراهای کارگری و دهقانی  یترین حامی ایدهقوی عنوانبهسازمان این زمانی که  ؛است

یی فدایی در هاوی باور دارد این انشعاب در درون سازمان چریک. کردفعالیت می

 بندیجمع ،ماهیت طبقاتی رژیم ،ی دموکراتیکیاختلاف بر سر مرکزگرا ینتیجه

ردستان و ترکمن ی کمواجهه با مسئله ینحوه های گذشته ومبارزرات مسلحانه در سال

 . صحرا بوده است

ر به شکوفایی بیشت ،شوراها یمختلف به مسئله امیدوارم که بازخوانی رویکردهای

 . ی آن منجر شودهاو قوت هامبارزات کارگری و تحلیل ضعف
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و  یکنترل کارگر یاب ایران گسترش ایدهفرد انقلبهی منحصرهاجنبه یکی از

ل بدیخاورمیانه بی در چه بسا است شوراها در تحولی که ممکن. تشکیل شوراها بود

ی ارتش، ادارات هاپادگان ها،بیمارستان ،دارسم ،یینواحی روستا در ها،در کارخانه باشد

د و انقلاب کن را تضمین مردم شد تا کنترل تأسیس ،رادیو و تلویزیون ،مطبوعات ،دولتی

انگیز به شباهتی شگفت طور خاصشوراهای کارگری و دهقانی به. را پیش ببرد

 . وجود آمدندهب در روسیه انقلاب اکتبر یآستانه که در یی داشتندشوراها

ی هااهدر م با کمک نیروهای چپ که ،بودند انقلابعنصر سوسیالیستی  ،این شوراها

 فهوم کنترل کارگریم ،انقلاب در اوج فرایند. شد تأسیس 0501 بهمندر  قبل از انقلاب

ی برای پیشبرد این نهاد نیرومندجنبش  ،شهر و روستادر  و بین مردم محبوب بود

شوراها[ در اغلب موارد ] منحصر به فرد یتجربه ،این اما. وجود داشت یمردم مستقل

شوراها ماهیت مستقل  این بسیاری از ]انقلاب[ و بعد از پیروزی چندانی نداشت عمر

 . و دولت موقت برآنها مسلط شدند از دست دادند هنگامی که روحانیون را خود

 هاراشودر حالی که بسیاری از . جا بودمردم برای دموکراسی همچنان پابر شتیاقاما ا

ود خ مستقل و مبارز ]شوراها[ ماهیت دیگر ،قرار گرفتند گراراست عوامل یزیر سلطه

مشخص به دفاع و ترویج شوراهای کارگری  طوربهنیروهای چپ انقلابی . را حفظ کردند

تغییر ساختارهای موجود جامعه و  پ مبارز جهتنیروهای چ. نددو دهقانی ادامه دا

 ژیمر سیاست. دانستندمی میسر را با تصدیق این شوراها رکارگ یاعمال هژمونی طبقه

وتر و هر چه که جل ،شوراها بود یا منحل کردن ،از شکل انداختن ،بدنام کردن پساانقلابی

هدف  ی دانشجوییاهای دهقانی و شوراهاشور ها،برخی از شوراهای کارخانه ،رفت

ای ه برمبارز ،افزایش سرکوب رغمعلی ،حالاین. باکلامی و فیزیکی قرار گرفتند حملات

، مردم ایران قدرت باورنکردنی در فرایند انقلاب. حکومت مردمی همچنان ادامه یافت

جدی  مشکلاتناتوانی رژیم در حل  دلیلو به  ،به این دلیل. نددخود را تجربه کر

کارگری و شوراهای کنترل  یسرکوب کردن ایده ،ایران صادی پیش رویو اقت تماعیاج

 . دشوار خواهد بود کارگری و دهقانی
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 ،ایران یهعجام یهابخش یکه همه ،بودمردمی  انقلابِ در واقعانقلاب ایران 

رکت ش رژیمدر جنبش سرنگونی  ،است پایگاه شاه بورژوازی کمپرادور که یاستثنابه

 همچنین با درگیری شدید ،ی بودشهرجنبش  مبتنی بر نقلاب که عمدتاًا این. کردند

با  .شودمی تعریف در پیرامون کشور مبارز ملی اقلیت یهارمری شاه و گروهابین ژاند

 اما با اقبالِ ،بزرگ دیرتر شروع شد یدر مقایسه با شهرها مبارزه در پیرامون کهاین

 شمال ایران( دهقانان مسلحکمن صحرا )تان و ترکردس در. ظاهر شد عمومی نیروها

 ،بیرون کردند حاکمان فاسد محلی را ،درآوردند ارتش و ژاندارمری را به تصرف مواضع

 دهقانان. های محلی سلب مالکیت کردندمالکان غایب یا خانلق به عهای متزمین از و

در  ؛لق (ی فدایی خهاچریک ،چپ محلی مستقر )در ترکمن صحرای هابا کمک گروه

( ی فدایی خلقهاو چریک )کومله سازمان زحمتکشان ،کردستان حزب دموکرات

  .کردند تأسیسشان و بهبود شرایط زندگیی خود هازمین شوراهایی برای کنترل

ح پایین بودن سطبه »برای کسانی که  ،شاه ضد یز مبارزهتوجه اقابل ییک جنبه

 یطبقهدر حقیقت قاطعیت نقش  [اهمیت ]یا ،باور داشتند «کارگر یآگاهی طبقه

اه ش نفت بود که سرانجام رژیم ]صنعت[ تداوم اعتصابات کارگران ،در واقع. بود کارگر

 سیاسی آگاهی یبا شروع مبارزه کارگران ایرانی ،ی قبل از انقلابهادر ماه. ج کردفل را

اکسازی را پ مدیران فاسد ،تشکیل دادند ی اعتصابهاکمیته ،نشان دادند طبقاتی خود را

 . تولید و توزیع را بر عهده گرفتندو  کردند

د ی تولیهاشوراهایی را برای کنترل تمامی جنبه ،ی کارگرطبقه ی مترقیهابخش

 فتکارگران ن رادیکال بودن بالای سطح. مالی برپا کردند مدیریت و و همچنین توزیع

 پس از آن و 0501مهر توان در موارد مختلفی دید از جمله اعتصاب آنها در می را

)مانند آزادی سیاسی  مطالبات ؛(هارژیم برای افزایش دستمزد یهاوعده وجود)با

 اندازی کردندآنها راه شورایی که ن دادن به حکومت نظامی( وپایازندانیان سیاسی، و 

 . را کنترل کنند و توزیع نفت خام ،پالایش ،تولید تا

بان زمرکز استان ترک در تبریز سازیراکتورو ت سازیی ماشینهاکارخانهکارگران 

ترک مش یدر بیانیهکارگران تبریز . بودند کارگران پیشروترین یدر زمره آذربایجان
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 ازجمله – و ؛خود را بیان کردند قتصادیو ا ی سیاسیهاخواسته 0501آبان  05در  خود

یل شوراها و کتش ؛موجود ی زردهاکارگری و اتحادیه یهابرچیدن تشکل ،خواستار –

 عدم دخالت و« عتبار اجتماعی کارگران دفاع کنندکه از حقوق و ا»ی اصیل هااتحادیه

 0.شدند هاور داخلی کارخانهدر ام [مقامات خارج از ]کارخانه

ی فدایی خلق و هالنینیست چریک–سازمان مارکسیست  ویژهبه ،چپ نیروهای

ای این شوراها نقش عمدهاز  گیری و دفاعدر شکل ،سازمان مجاهدین خلق ایران

دانشجویان پیشگام )انجمن دانشحویی ی تهران هادین فقره از کارخانهچندر . داشتند

به آنها  ،ی کارگران حمایت کردندهاایران( از اعتصاب حامیان فداییان خلق در سراسر

بندی مطالبات صورت و در ،در تلاش برای انتخاب نمایندگان شوراها یاری رساندند

 . کردند یاسی و اقتصادی کارگران همکاریس

 ،ودندب وضعیت انقلابی یآنها نتیجه. ایجاد شدند بنابراین، شوراها در فرایند انقلاب

م مثل ی کنند و طبقات حاکزندگ شرایط پیشین خواستند تحتنمی پایینیه طبقات ک

( از طریق 0) : شدند زیر ایجاد یهاشوراها به شیوه. نبودندسابق قادر به حکمرانی 

 که ،تشکیل شدند ییدواحد تول یک اعتصابات در هماهنگیبرای  ی کههاکمیته

و  ؛شوراها آماده کردندزمینه را برای انتخابات  ،ی شاهاز سرنگونبعد  ویژهبه ،تدریجبه

ان صاحب ، در روستاهایی کهفرار کرده بودند شدارانکه سرمایه ولیدیدر واحدهای ت( 2)

در  ،نظامی که نظم پیشین در آن فروریخته بود یهاپایگاه در ،بودندگریخته  هازمین

 ساختار پیشینکه  هر کجا ،خلاصه طوربه -ی که مقامات مخفی شده بودندهاوزارتخانه

ثر از تبلیغات و تهیج عناصر آگاه و مترقی قرار أمت بود و کارگران قدرت متلاشی شده

این  .عهده بگیرندرا بر امور یلیت ادارهمسئو شوراهایی تشکیل شد تا ،رفته بودندگ

ی هاهسته– هاشوراها تجلی فرم جدید یا نوع جدید از دولت بودند که توسط توده

 . بنیان نهاده شده بودند یمردم حکمرانی

                                                      

ود درسازی سازی و تراکتورهایی فدایی خلق به کارگران مترقی صنعت نفت، ماشینازمان چریکس0

 ) جزوه توسط انجمن دانشجویان ایرانی در ایالات متحد ترجمه شده است(. 0501تهران آذر . فرستدمی
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آن و  داخلی یبردن حاکمیت امپریالیسم و پایه انقلاب ایران از بین حیاتی رسالت

برای پیروزی نهایی بود  اولین مرحله ،0501بهمن  انقلاب. مردم بود استقرار حکومت

 ،تصادیاق یطهلبردن تمام مظاهر وابستگی به امپریالیسم با ارکان س که خواهان از بین

ی شوراها ویژهبه ،ومت مردمیحک ایجاد نهادهای. بود آن سیاسی، نظامی و فرهنگی

وسط ت شدند و قاطعانه انقلاب حیاتی قلمداد برای استمرار و موفقیت ،کارگری و دهقانی

 0. مورد حمایت و دفاع قرار گرفتند یی فدایی خلقهاسازمان چریک

قوانین  یخواستار لغو کلیه ،0501اسفند  4 یدر قطعنامهخلق ی فدایی هاچریک 

 نتوسط رژیم پیشی که ی ضد کارگریهاانحلال سازمان ،ضد کارگری و غیردموکراتیک

 یرهادا برای اصیل کارگری شوراهای ناختنرسمیت شو به  ،شده بودند تأسیس

شوراهای  آنها خواستار به رسمیت شناختن. شدند و واحدهای تولیدی هاکارخانه

ی هاشرکت ،شرکت سهامی کشاورزی ؛دهقانی شدند تا مسئول امور خود باشند

ی اقتصادی رژیم پیشین به هاو سایر بنگاه ،صنعت کشت و هایسسهؤکشاورزی، م

ها زین پس تحت نظر شوراهای دهقانی قرار برداری از جنگلبهره ؛ذار شوندشوراها واگ

منظور تضمین روستا از طریق شوراهای دهقانی به یدرواقع اداره. خواهد گرفت

 . کندمی دهقانان در تعیین آینده خود تحقق پیدا مشارکت

 رسمیت بعد از این به انقلاب ایجاد شدند که درفرایند یسایر شوراهایهمچنین 

ا ب کیل یک ارتش خلقیخواستار تش ی فدایی خلقهاسازمان چریک. شوندمی شناخته

مشهور به همافران که هوایی ) دانشجویان افسری نیروی ،همکاری سربازان مشارکت و

یی فدایی خلق و نیروهای مجاهدین قیام مسلحانه را رهبری هابا سازمان چریک همراه

 ،دمردم پیوسته بودن به صفوف ه از ارتش قدیم جدا شده وک یکارو افسران تازهکردند( 

 . شد

د شرایط جدی با اداری جدید متناسب مچنین خواستار ایجاد دستگاهاین قطعنامه ه

ر این دستگاه به دست شوراهای کارگری است که مدیران امو یاداره. ایران شد یجامعه

                                                      

قت در مورد وظایف دولت مو»یی فدایی تحت عنوان هاسازمان چریک ی حداقلبه بخشی از برنامه. 0

ید از دستاوردهای انقلاب مردمی محافظت بیای»چنین برنامه هم. مراجعه کنید 0501بهمن  24انقلاب در 

 . جزوه توسط دانشجویان ایرانی در ایالات متحد ترجمه شده است. 0501بهمن  20تهران « کنیم
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 هادانشگاه. کندمی آنها نظارتسای نهادهای مختلف را انتخاب کرده و بر فعالیت ؤو ر

 کادر آموزش و سایر کارکنان ،شوراهای دانشجویی ات آموزشی توسطمؤسسسایر  و

 0. کنندمی ی جدید آموزشی مشارکتهاامهتوسعه برن که فعالانه در شودمی اداره

اه ش بود که رژیم کنندگانِقدرت مبارزان میلیونی، و اعتصاب ،انقلاب نیروی واقعی

 اید ازب شده پس از پیروزی بهمن، تأسیسانقلابی شورای  بنابراین. ندگون کردرا سرن

 کنترل امور م برایمتنوعی که مرد ی اعتصاب و شوراهایهانمایندگان منتخب کمیته

تشان زحمک ،نمایندگان کارگران ،در این شورا. شدمی تشکیل ،بودند کرده تأسیسخود 

فکران و روشن آموزشی، روحانیان پرسنل دانشگاهی وار، بازرگانان باز ،کارکنان ،روستایی

 .کردندرکت میاشم

درت به ق که پس از انقلاب ،و روحانیت لیبرال بورژوازی .اتفاق نیفتاد البته این

در حمله  نخست. دشمنی داشتند حاکمیت مردمی هایشدت با این ارگانرسیدند به

 .ناختن آنها امتناع کردندشده نقش داشتند و از به رسمیت ش تأسیسبه شوراهای 

 شورای انقلابو دولت بازرگان و  ،آنها بود جدی برای قدرت انحصاریِ یچالش شوراها

 نترلکمفهوم . . اعتباری شوراها استفاده کنندکردند از هر مناسبتی برای بیتلاش می

ضد »و طبق انتظار « یضد اسلام» ،«مضحک»مفهومی  عنوانبهاوقات  بیشتر ،یکارگر

یو با راد ایدر مصاحبهوزیر وقت تنخس ،مهدی بازرگان. مورد حمله قرار گرفت «یلابانق

ش ارت گویندمی» را شاکیانه مورد حمله قرار داد که ی سیاسی رادیکالهاگروه ،انقلاب

باید در یک وضعیت  همیشه کشور را اداره کنند و مردمو شوراها امور  ،باید منحل شود

موضع  2.«استعفا نداریمای جز چاره ،[ ادامه پیدا کندها]خواسته اگر این. انقلابی باشند

[ های]نیرو ،اما. شوند تأسیساید توسط دولت بر این مبنا بود که شوراها برژیم جدید 

  .توسط شوراها تشکیل شود چپ انقلابی و کارگران مبارز اصرار داشتند که دولت باید

                                                      

) جزوه . 1050اسفند  4هایی فدایی خلق در سازمان چریک میتینگکنندگان در شرکت یقطعنامه. 0

 توسط دانشجویان ایرانی در ایالات متحد ترجمه شده است(

 0501اسفند  01واشنگتن پست . 2
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)خود به خودی(  خودجوش [ اعتراضانقلابی پس از پیروزی ]هاماهبلافاصله در

برخی واحدهای مجدد  به کار افتادن ،ین امردلایل ا. تا حدی فروکش کرد کارگری

 ش ساعت کاربرای کاه هادربرخی کارخانه موفقیت ؛اهش نسبی بیکاریتولیدی و ک

در این دوره . دستمزد پایه بود ساعت در هفته( بهبود در 41به  در چندین مورد)

را برعهده گرفته بودند  هاشوراهای کارگری که کنترل و مدیریت کارخانهبسیاری از 

فعالان چپ  0ند.تصرف شد در برخی موارد توسط پاسداران ،ی امام وهاتوسط کمیته

دیگر  برخی _در حالی که ،برخی شوراها منحل شدند ،شدندفیه شوراها تص در درون

که  ییاهارنخستین شو. ی تقلیل یافتندبار به نهادهای مشورتاجبهصورت داوطلبانه و  به

ر که د کنان نیروی هوایی بودشوراهای کار ،قرار گرفتند با دولت مورد حمله در مواجهه

 یدر صنعت نفت کمیته. منحل شدند این شوراها کاملاً. شده بودند تأسیسدرون ارتش 

 ،ودناع کرده بداخلی امتاز مصرف  بیشاز تولید  صابات که به مدت چهار ماه قاطعانهاعت

ولید بیش از مازاد تد نفت خام ایران سعی در تشکیل شوراهایی داشتند تا اطمینان یابن

ی مختلفی بر سر کنترل هانزاع ،پس از پیروزی هفته برای چند. و اتلاف نخواه شد

 تولید و توزیع ،گیریکت در تصمیمارگران خواستار حق مشارک ،صنعت نفت رخ داد

تاکتیک مورد . کردمی مر خودداریسیدگی به این اتی از رحرگان ، و دولت بازبودند

 رو قرار دادن کارگران مذهبیرودر ،ین بردن اتحاد کارگران نفتب دولت[ برای ازعلاقه ]

 ،ردکلت میادین نفتی را کنترل و، ددر اوایل فروردین. بود ذهبیغیر م افراد در برابر

 2.برگشت« عادی »و امور به حالت  ا منحل شدندشوراه ،کارگران چپ اخراج شدند

رای ایرانی، فاکتوری ب ی کارگرطبقهکه خاستگاه دهقانی بسیاری از  است گفتنی

را  آن ی کارگرطبقه جوان بودن. بود ی پس از پیروزی در بهمن ماهافول جنبش کارگر

ی بقهط اکثریت. رو نفوذ روحانیت کردایناز ،بورژوازی وبه ایدئولوژی خرده مستعد ابتلا

                                                      

 0509آبان  1، 54روزنامه کار شماره . 0

گتن واشن در« کنندخیز مبارزه میالله خمینی برای کنترل منطق نفتحامیان آیت»مثال به  طوربه 2

 00در تاریخ « ژاپن بها از طرفاضافهت نفت با پرداخت از سرگیری صادرا»و  0501اسفند  1پست، 

 . نگاه کنید 0501اسفند 
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 دولت موقت منتصب اوکردند که می فکر و کردند الله خمینی حمایتیتآاز  کارگر

 . تواند نیازهای آنها را برآورده کندمی

 دایش دستمزبرای افزتقاضا در جهت  ،جنبش کارگری ،0509 تابستان اما در پایان

ا اخراج ب ویژهبه ،اعتراض کارگران. که تا پاییز ادامه داشتو تقسیم سود دچار غلیان شد 

نفت  یکنندهدر خوزستان )استان تولید. آغاز شد هاکارگران پیشرو از کارخانه و تبعید

ین سر تعیبر مبارزه دارند، بزرگی نسبتاً ی کارگرطبقهدو  که هر ،آذربایجانجنوب( و 

 0.قل متمرکز بودمستو سندیکاهای  شوراهاو  ،ساعت کار در هفته 41 ،حداقل دستمزد

 یهاکه ملیتخصوص هنگامی و به ،دائمی جدید شوراهای طریق فشار جمعی و ایجاداز 

شان مختاریحل مشکلات و بیان خود ایابزار خود بر عنوانبه کرد و ترکمن شوراها را

ه ند فقط بهر چ [ای آنههاخواستهژیم مجبور به عقب نشینی و قبول ]ر ،انتخاب کردند

 د جمهوری اسلامی شوراها را به رسمیتقانون اساسی جدی. شد صورت رسمی

مراجعه به قانون ) 2.داردمی محفوظ تعیین مصوبات را برای قانون اما حق ،شناسدمی

م رژی ،در این مدت( 013و  011بخش هفتم، مواد . اساسی جمهوری اسلامی ایران

 [تا] ،داشته است گذاری بر ماهیت شوراهاتأثیرو  مستمر سعی در تعریف مجدد طوربه

 . کند نهادهای مشارکتی طبقاتی تبدیلشوراهای مشورتی و آنها را به 

برخی ماهیت مستقل و  –توسعه یافتند  نامتوازن وراهای کارگری به صورتِش

 املش [ منحصراًاز شوراها] برخی. انقلابی دارند و برخی دیگر متحد نزدیک رژیم هستند

 برخی. اندتشکیل شدهسایر کارکنان  مدیران و ،ارگرانو برخی دیگر از ک ،است کارگران

ان فقط توسط دیگردر حالی که  ،کنندمی رگزارب عمومی منظمی را یهامجمع از شوراها

در بیشتر واحدهای  در حال حاضر ،لبا این حا. دهندمی تشکیل جلسه منتخب اعضای

 حتی. شوراها وجود دارد ی کوچکهار بسیاری از کارخانهو همچنین د ،بزرگ صنعتی

                                                      

 01دوشنبه آبان . 54کار شماره 0

 . مراجعه کرد 013تا  011های توان به اصلبرای بحث در مورد ماهیت شوراها در قانون اساسی می 2

https://rc. majlis. ir/fa/law/show/055329 
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 ،آبادان ینزدیک درشورای کارگران فصلی گچساران )، شوراهایی از قبیل فصلی کارگران

 0.اند( تشکیل دادهروغن در جنوب یکنندهتولید

تهران بر تولید و فروش  ( درنساجیچیت )بزرگ جهان ینهشورای کارگران کارخا

رغم آزار ران علیکارگ ،در شمال شهر صنعتی اراک. کندمی محصولات کارخانه نظارت

بزرگ  یکارخانه. را سازماندهی کردند ییمکرر، سندیکاها و شوراها یهاو اذیت

شوراهای رای جنرال موتورز در تهران دا یسازی در جنوب تهران و کارخانهبطری

اخراج مدیران  شامل ،برخی از اقداماتی که شوراها انجام دادند. هستنداما فعال  ،اسلامی

حقوق مدیران و  کاهش ،همه افزایش حقوق برای ،ان بیشترارگراستخدام ک فاسد،

را  ییهاکتابخانه ها،و سایر کارخانه هااین کارخانه. منظم بهداشتی است ایهمعاین

اس لب ،اندازی کردندراه و برعکس کارخانهرا به اتوبوس دهی سرویس ،کردند تأسیس

و خدمات  ندافزایش داد کارگران را مسکن برای یهزینهکمک ،نددکار رایگان ارائه دا

 . و بهبود بخشیدندکردند موکراتیزه غذایی را د

مریوان برای افزایش  شورای کارگران معدن ،کرمانشاه در استان غنی از معادن

شاه مخلوع معادن ). معادن شدند مجدد کردند و خواستار ملی شدنمی دستمزد مبارزه

و شورا به  دقق پیدا کری آنها تحها( خواستهرا به بخش خصوصی واگذار کرده بود

چغندر  شورای کارگری اولین اقداماتجمله از 2.دهدمی معادن مریوان ادامه یاداره

 لزشورا و تنتراشی بر سر راه اخراج یک مهندس به دلیل مانع ،در آذربایجان ارومیه قند

 5.شدن بودمدیر به دلیل مخالفت با ملی یک یمرتبه

ش پوش از جمله ها،کارگاهو  هار بیشتر کارخانهران دکارگ ،در شمال ایران ،در گیلان

ک ران بایر و ،فرش گیلان ؛فیبر ایران ؛پرسلین ( ایرانلوازم خانگیتوشیبا ) نساجی()

ایی شوراه ی نساجی و پارچه در ایران (هاترین کارخانهترین و پیشرفتهیکی از بزرگ)

دی بناها اعتصابی برای ارزیابی و طبقهاین شور ،گذشتهسال ن در بهم. برپا کردند

                                                      

 5090اسفند 00، 48کار شماره . 0

 0508فروردین . 05کار شماره . 2
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تنظیم  ایماده 8 یقطعنامه یک آنها مشترکاً . مشاغل و طرح تقسیم سود آغاز کردند

 ؛کنترل تولید و توزیع بیشتر ،به رسمیت شناختن شامل مطالباتی برای کردند که

جدید برای گسترش و توسعه تولید و استخدام  یبودجه ؛ویژه تصویب طرح تقسیم سود

دگرگونی در امر تولید به منظور قطع وابستگی به کشورهای » ،ارگران بیشترک

لغو قوانین قدیمی مربوط به کارگران و تدوین قانون کار جدید توسط  ،«امپریایستی

 0.شدمی نمایندگان واقعی کارگران

در . دوب جلو برای جنبش کارگریمهم و روبهگامی  ،هماهنگی فعالیت شوراها 

در . شد برداشتهشهر تبریز در استان گیلان و در  ( این گام0508فروردین گذشته )

ر که دی پیوستند یشورا 20 بهکه در بالا نام برده شد، ای کارخانه گیلان شش شورای

 یهاسازمان چریک. دهند شورای هماهنگی را تشکیلتا  ،کارگر داشتند هزار21مجموع 

هشت شورای کارخانه در تبریز  ،همزمان. ه ایفا کردین زمینافدایی خلق نقش مهی در 

 در. پیروزی در تبریز خیلی طول نکشیداما . یک شورای هماهنگی تشکیل دادند

ی سازماشین یکارخانه ،در تبریز ییی هوادار فداهاکارخانه جوترینمبارزه ،بهشتاردی

 کیفیزی یحزب جمهوری اسلامی مورد حمله «باندهای سیاه» توسطسازی و تراکتور

 2.شوراهای خود شدند قرار گرفتند و مجبور به منحل کردن

 است و سابقه نبودهی مستقل و مبارز کمهابه شوراهای کارخانه هااین نوع تعرض

 در. استاستفاده قرار گرفته  نیز مورد در روستاها ،خواهیم دیدهمانطور که در ادامه 

ی اهو در زمان ،«ضد انقلابیون»ردن ریشه کن ک یبه بهانه لمپن عناصر ،موارد برخی

صلی گران ف، شورای کارنمونه طور. بهملات سازمان یافتندپاسداران برای انجام ح دیگری

 .است گرفتهمحلی و پاسداران قرار و فیزیکی مقامات  گچساران هدف حملات کلامی

 شمال ایران ،مازندرانکار با چوب در  یچوکا یک مجموعه بزرگ و بسیار پیشرفته

ران و ابا پاسد در نبرد دائمی ال گذشتهس از زمستان ،شورای کارگری چوکا. است

مقامات از به رسمیت شناختن شوراها بر  ،زمستان سال گذشته. مقامات محلی بودند

                                                      

 0508فروردین 09، 48روزنامه پیکار شماره . 0

 0508اردی بهشت  50، 08کار شماره . 2
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این اساس که با استانداردها و معیارهای تعیین شده توسط شورای انقلاب و قانون 

جوی ماموران ارخانه از قرار معلوم برای جستک این 0.سرباز زدند ،اساسی مطابقت نداشت

 ،ردنشان کخاطرشورا  اما همانطور که. به مدت یکماه تعطیل شد نساواک و ضد انقلابیو

از سوی مقامات باید با گونه اقدام که هر ،کردمی کارخانه تصریح یشدهقوانین مقرر

ند این ]قانون[ را ترجیح داد مقامات خیلی راحت. شورا انجام شودهمکاری  تصویب و

 . نادیده بگیرند

آن  که در مبارزات چوکا تنها یک نمونه در بین بسیاری از مواردی است ،در واقع

ات مؤسسی کار، صنایع و هاکنترل کارگران بر مکان یمسئلهرژیم و کارگران در مورد 

 یرانا امروز پر قدرت کانون [که] ،اسلامی حزب جهوری. قرار گرفتند رودررو عمومی

باندهای »و با اعزام  ،کردمی طرفداری ی کارگری وابسته به خودهاز انجمنا ،است

 عنوانبهاحساسات مذهبی  برداری ازبا بهره و هابه بسیاری از کارخانه« سیاه

. ردکمی استفاده «شوراهایی اسلامی»انحلال شوراهای موجود و برپایی  بر درآمدیپیش

 که ،زمانی رخ داد ،آذربایجان ]مرکز استان[ ،ه در ارومیهبهشت گذشتاین اتقاق اردی

( رانغرب تهپارس در قزوین )در شرکت کاشی و ی تبریز هادر کارخانهکارگر پیشرو  00

به میزان  هم «رومیانه» صدرنیب و 2. دستگیر شدند ،و جاهایی دیگر که در بالا ذکر شد

نظم و » به اسمتلاش است صدر در بنی. اهای کارگری نیستمخالف شورکمتری 

 . آنها را به وزارت کار گره بزندیعنی  ،دولت کند یشوراها را ضمیمه «نیتام

زه مباربه و  ،تندشدت با این اقدامات مخالف هسشوراهای کارخانه درسراسر ایران به

ی انقلابی هااز حمایت سازماندر این مبارزه کارگران . ادامه دارد ماندن برای مستقل

دو مورد اخیر تشکیلات پیکار، راه کارگر ) ،ی فدایی خلق، مجاهدینهاچریک –چپ 

ها ضمن حمایت خود از سازماناین . برخوردار هستند( ستندتر کمونیستی هکوچک

 یهادر مورد ماهیت و محدودیت اتحادیه حامیان خود را پیوسته طوربه ،تشکیل سندیکا

شوراها قدمی بزرگ برای پیشرفت  کنند کهمی نشاندهند و خاطرمی آموزش کارگری

 دهعقیهم. شودمی گرفتن قدرت محسوب ایرانی در مبارزه برای در دست ی کارگرطبقه
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 «آموزیخود»شوراهای واقعی کارخانه در بر اهمیت  ی چپهاسازمان ،با گرامشی

حزب کمونیست  -از طرف دیگر، حزب توده  0. کنندمی تاکید« تغییر خود»کارگران و 

 یاتحادیه یایده بلکه ،ز اشتیاقی به شوراهای کارگری نداشته استهرگ - سنتی

 جای شگفتی. ددهمی حسراسری کارگران مانند آنچه در فرانسه وجود دارد را ترجی

  2. بسیار محدود است ی کارگرطبقهکه نفوذ حزب توده در درون  ،نیست

 عموماً تارگران نفک. بیش سست بودونیز کم ن نفتحزب توده در بین کارگرا اهپایگ

 در حالی که. زدنددست به تظاهرات و اعتراض  ،با میل خود و نه با حمایت حزب توده

 ،بسیار دشوار است نفت دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد وضعیت صنعتهب

 کارگران ،کارگران و مدیریت ،گراگرا و راستبین کارگران چپ یی از تنشهاگزارش

 یارزهمب. شودمی تولید ه بدون استثنا منجر به کاهشک ،است عرب و دولت گزارش شده

مین به ه ،این روند ،نفت ادامه دارد فر وزیرستوه آمدن علی اکبر معینهبتا حد  یکارگر

 ویژههب. اسبق آن حسن نزیه اتفاق افتاد برای رئیس ،اگر بیشتر از این نباشد ،اندازه

 ،(0508گذشته ) سال در فروردین. تاعتمادی کارگران اسمهری و بیفر مورد بیمعین

 یهاو به تلاش ،شد نکارگراآبادان خواستار حق استخدام  شورای مرکزی پالایشگاه

ه دنبال یک ب. شوراها اعتراض کرد حکومتی برای تضعیفدولت و مقامات  ،مدیریت

آنها  ،کارگر را دستگیر کرد یمدیریت سه نماینده ،با کارگران پرحرارت نسبتاً یجلسه

 نهشورا خشمگینا. ه شدندمسابق حزب رستاخیز شاه محاک یها توسط یکی از اعضابعد

ماموران ساواک  :عارهایی چونراخواند که در آن شکارگر نفت را به تظاهراتی ف هزار00

 ،است کارگر پیروز» ،شوندمی شتکارگران انقلابی اسلامی بازدا ولی ،گیرندترفیع می

                                                      

خرداد  3، 04ن برای کارگران، شماره برای مثال نگاه کنید به بازوی انقلاب، روزنامه سازمان مجاهدی. 0

 . کنندسازمان راه کارگر اغلب به گرامشی استناد می. 0508

 ،است بوده بسیار بد برای یک سازمان کمونیستی،حزب توده از زمان قیام بهمن کلی، رویکرد طوربه. 2

ت حزب توده در نسب یجویانهآشتی نمونه رفتار طور. بهرو رژیم بودچرا که در بسیاری از مسائل دنباله

 .کرده استمقلب « الله کیانوریآیت»به وحانیت، دبیر کل آن را با ر
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 ایتتحم ،راشو ،شورا» و« فر نابود استمعین ،پیروز استکارگر » ،«دار نابود استایهسرم

 0. سر دادند «کنیممی
 

اند وتمی خمینیالله[ ]آیتکه رژیم مورد حمایت اکثریت ایرانیان هنوز باور دارند 

منجر به افزایش  که اوضاع اقتصادیوخامت  با وجود. خود عمل کند ی«به وعده»

ده و شرایط کار ش ،زددستم ،مسکن ،مبارزات اقتصادی کارگران پیرامون مسائل بیکاری

باید « اصیل اسلامی یک دولت»اصرار دارند که  ای کارگرانفزاینده طور. بهاست

. رل شوراها درآوردرا تحت کنتکند و آن ملی صنایع را یهمه ،ندبرچیداری را سرمایه

 ،رودمی زیر سوال مکرراً رهبری و ،یابدمی شدت ی در ایرانطبقات یمبارزه همچنان که

 تر درکلیدی ینقش – ی کارگرطبقه خاص طوربه –ایران  یجامعهی مترقی هابخش

 . کنندمی امپریالیستی پیداو ضد دموکراتیک یهامبارزه

 

 

3 

 .خود را از انقلاب برداشت کنند بودند تا سهمصدد دهقانان ایرانی در ،روستاها در

دولت  انقلاب سفید شاه و هموسوم ب یترین جنبهمهم) 0541 یاصلاحات ارضی دهه

 .ات مخرب بر دهقانان به ارمغان آوردتأثیربا  داری در روستاها راسرمایه ( تحولکندی

 یی پلیسهاانواع سازمانایجاد و تقویت  و مراتع، هابه اصطلاح ملی شدن جنگلبرنامه 

 ،قانانآن بردگی ده به دنبالو  ی سهامی زراعیهاشرکت تأسیس (ژاندارمری ویژهبه)

 ی پشتهازمینی مزروعی )های کشت و صنعت در بهترین زمینهاتشکیل شرکت

 دارانو زمین ،دارانسرمایه ،رتشافسران ا ،دربارین به وابستگان زمواگذاری  ،(سدها

کشاورزی در ایران ا منجر به سرکوب دهقانان زحمتکش و نابودی اینه یهمه – سابق

ناطقی که هنوز م در. وجود آمدهابی در روستاها هم بوضعیت انقل ،ی دیگراز سو ،اما. شد

ی خود بازگشتند، اربابان هادهقانان رانده شده به زمین ،داشت تداوم روابط فئودالی

                                                      

 0508فروردین  09شماره . راه کارگر. 0
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و رژیم پیشین را لغ یی زارعهاتعاونی ،دار زمین را بیرون راندندفاسد یا مالکان سرمایه

 0.نهادند روستایی را بنا شوراهایکردند و 

چپ  یهای خزر، میراثی از فعالیت جناحدر امتداد دریا ،اسر شمال ایرانتدر سر

خاص  طوربهو  ها،کلی همدلی با چپ طوربه و ؛دگردمیل قرن بازیوجود دارد که به اوا

چریک فدایی  00، 0548بهمن  08در ). یی فدایی خلق بسیار بالاستهاسازمان چریک

مسلحانه را  یو مبارزه[ حمله ]ایران شمالبه پاسگاه ژندارمری در شهرسیاهکل در 

 . (علیه رژیم شاه آغاز کردند

بخشی از  ،[انقلابمتعاقب پیروزی ] گیرانو ماهیدهقانان  [شمال ایران] در

سپردن امور روستا به روستاییان از  عبارتست از کردند که ی خود را بیانهاخواسته

ی مزروعی کافی در هادر اختیار گذاشتن زمین ،طریق شوراها و سندیکاهای کشاورزی

 کنند صاحب آنمی نحوی که فقط کشاورزانی که روی زمین کارهدسترس کشاورزان ب

اشی ت ضرر نتضمین خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان با بازپرداخ ،شناخته شوند

 2.از تولیدات کشاورزی

نفر از دهقانان پس از  هزار 00بیش از  - صحرا نترکم مرکز -در گنبد کاووس 

پس گرفتن باز( 0) :را اعلام کنند ایمادهپنجی اهپیروزی بهمن گرد هم آمدند تا بیانی

( 5( اصلاحات ارضی واقعی و دموکراتیک )2توسط رژیم سابق )شده ی غضبهازمین

( 4) جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی خارجی جهت حمایت از کشاورزی بومی

 بافان زحمتکشدان و قالی( حمایت از صیا0) وستایی و صیادیتشکیل شوراهای ر

 تقریباً  0509 تا بهمن. شد تأسیسترکمن صحرا  سراتی در سری دهقانهاشورا 5.منطقه

ی منظم خود را هاکدام برنامه و مجمعکه هر ،چنینی وجود داشتشورای این 511

  .گنبد پیوستنداهای دهقانان ترکمن در ستاد مرکزی شوربه  حالاینو با ،داشتند

                                                      

 0501اسفند  08، 0روزنامه کار شماره 0

  0501اسفند  08 ؛روزنامه کار شماره یک2

 0501اسفند  08. شماره یک. روزنامه کار5
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وظایف  .من در گنبد بودمردم ترک ، دستاورد بزرگفرهنگی و سیاسی تشکیل کانون

 کمک به مردم برای ؛آموزش سیاسی و دموکراتیک مردم ند ازدعبارت بو سیاسی کانون

 و شوراهای هاشوراهای کارگری در کارخانهدهی شوراها در سطوح مختلف )سازمان

تشکیل  ،ن از طریق شوراهاشده از دهقانابصی غهازمین ترداد( اسدهقانان در روستاها

 . آموزانی معلمان و دانشهاکمیتهو  (بافانقالی مانند سندیکایسندیکاها )

م ا مردو ب ی دایریهااسر منطقه شعبهتدر سر خود تأسیسدر اولین سال  ،این کانون 

و آنها را به  ،کردند یی برپاهاابخانهوانان پیشگام کتو ج کانون. ارتباط نزدیک برقرار کرد

جلسات  ،نمایش فیلم یبرنامه شعب مرکزی. گذاری کردندانقلاب نام شهدای اسم

جی یگو ایل ینشریه همچنین این کانون. و سایر رویدادها را ترتیب دادند ،عمومی

هنر و ادبیات  ،که تاریخ ،منتشر کرد و فارسی یدو زبان ترکمن ( را بهخلق)قدرت 

 0.دادمی را مورد بررسی قرار و دستاوردهای انقلاب ترکمن

. عال بودف ت ترکمنو پیشبرد فرهنگ و ادبیا حیادر ا هنر و فولکلور کانون یکمیته

 شرایط زندگی دهقانان و مرمت یالعهمط یی برایهااین کمیته همچنین برروی پروژه

نقل وحمل در بنادربه کارگران اسکله  ؛ردساختمان مدارس کمک ک ، وهاجاده ها،پل

جوانان در  کانون. دو به دهقانان در کشت زمین خود کمک کر ،محصولات یاری رساند

 . این اقدامات در روستاها فعال بود ی مختلف داوطلب برای پیشبردهاگروهایجاد 

 شکست رسد در پیمی به نظر. را نداشت هارژیم آمادگی پذیرش این فعالیت ،اما

 ،آن تجاوز اصلی دو معمار ،0509سال  پاییز در کُرد مدست مردارتش و پاسداران به 

 طوربهآنها  ]...[. من صحرا معطوف کردندمردم مبارز و خودمختار ترک توجه خود را بر

که  ی کردندکمن و شوراهای قدرتمندشروع به مبارزه با خودمختاری تر ،مشخص

 یجویاستقلال و مبارزه. دبودن ایی خلق در سازماندهی آن یاری رساندهیی فدهاچریک

 لقیت تهدید احتمالی برای کنترل شوراها عنوانبهدرستی توسط رژیم این شوراها به

ن کامال« باندهای سیاه»حمایت از م درون رژی ترین عناصرردمیسیاست ضد م. شدمی

ضد فئودالی و مقابله  یبرای مبارزه زمین و سازماندهی آنها در گاردهای انقلابی محلی

 .در ترکمن صحرا، کردستان و سیستان بود ویژهبهطرفدران خودمختاری دهقانان  با

                                                      

 0509اسفند  3. یجرجانی و واحد در مورد ترور رفقا، توماج، مختوم،. 5شماره . شماره ویژه. کار0
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ی هاعناصری )از( داخل وزرات دفاع اسلحه را بین فئودال ،منظور سرکوب دهقانانبه

مرکز  ،( در زاهدان0509ای خونین زمستان گذشته )دی درگیره. محلی توزیع کردند

 ای بلوچهکه با فئودالشود می به این عناصر نسبت داده ،استان سیستان و بلوچستان

در استان فارس نیز همین اتفاق افتاد . و تفنگ بین آنها توزیع کردند ملاقات کردند

 ،در مورد ترکمن صحرایی فدایی در سومین شماره از چاپ ویژه خود هاسازمان چریک

شمی ها شرقی به آذربایجان ( از سوی استاندار0509 بهمن یکممورخ ای ) نامه

 همانطور که در جلسه شورای انقلاب و در حضور» :رفسنجانی وزیر کشور را گزارش کرد

متشبث به سران  از سرحدات برای دفاع که ا اینب من مطلقاً .توضیح دادم اعضا یهمه

به این واقعیت که شرط لازم برای چنین  با توجه 0.«، مخالفمبشویم هاعشایر و خان

خواهد ها خان سا وؤر ن اینبیتوزیع سلاح « مانحفاظت از سرحدات»یی جهت هاکمک

 وزارت دفاع توزیع یی فقط از طریقهابود و باتوجه به این واقعیت که چنین سلاح

 . نداعتراض میک در پیش گرفته شدهی هااستبه سی است که استانداربدیهی  ،شودمی

در تجاوز به ترکمن صحرا بازی را  یانگیزنفرت نقشِ ویژه طوربه پاسداران انقلاب

 ،توماج–چهار عضو فدایی فعال در ترکمن صحرا  یرحمانهآنها مسئول قتل بی. کرد

 یعضااین چهار نفر از ا. بودند 0509دی ماه  29تا 20بین  -و واحدی ،جرجانی ،مختوم

ی تأبهمن با هی 09آنها در . فرهنگی و سیاسی بودند و کانون ار شوراهای دهقانیگذپایه

 زمین و رسیدگی به ی[ برای بررسی مسئلهکه] ،از وزارت کشاورزی دیدار کردند

ن پاسدارااین چهار نفر بعدا توسط . ی دهقانی به ترکمن صحرا اعزام شده بودندشوراها

ن چهار که ای صدر به خبرنگاران گفتجمله بنیاز ،مقامات دولتی. بازداشت شدند انقلاب

بهمن اجساد  28در . ی ساده و معمولی قرار دارندهانفر سالم هستند و تحت بازجویی

ه ای شکنجه شدطرز وحشیانهبه  نزدیک یآنها قبل از شلیک از فاصله. آنها پیدا شد

 2.بودند

                                                      

 0509اسفند  3. درباره وقایع اخیر ترکمن صحرا. 5 یشماره. ویژه یشماره. روزنامه کار0

 کار شماره ویژه ترور2
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 ،گنبد آغاز کردند خونینی را به ینیروهای ارتش و پاسداران حمله ،در همین حال

 ند سیاسی و فرهنگیارزشم و تخریب کانونبسیاری از مردم  که منجر به کشته شدن

[ ]و. صورت گرفت «ضد انقلابیون» از قرار معلوم در تعقیب [اقداماتاین ] یهمه. شد

 زمانی که جنگ. شن سالگرد انقلاب بودانگیز این است که همزمان با اولین جطنز غم

به  «مساعدت» یپین به اصطلاح بازسازی دولت به ترکمن صحرا براکم ،فروکش کرد

د کردنو تلاش  بودند منداقهعل به شوراهای دهقانی ویژهبه آنها. ترش یافتمردم گس

 تا زمان نگارش. گره خورده بودرژیم  که بابه مردم تحمیل کنند  را «اسلامی شوراهای»

 تا وجود داشت و مردم ترکمن همچنانشماری در این راسمقاومت مردمی بیاین مقاله 

 . شده است جبران کنند آنها وارد که بهرا ی وحشتناکی هااشند تا خسارتدر تل

شوراهای دهقانان ترکمن ستاد مرکزی  ،0508بهشت اردی 51در  :مهم ییک نکته

هم آمدند و یازدهمین مجمع عمومی خود ی بهمن گردهابرای اولین بار پس از خشونت

ه ضد امپریالیستی و مبارز یشوراها سوگند خوردند که مبارزه. برگزار کردندرا در گنبد 

 اعلام خود را با مردم کُردهمبستگی شوراها همچنین . داران بزرگ را ادامه دهندبا زمین

 0. کردند

ای از بر روند، چرا که از آنهامی ایران به شمارجدی برای مردم  تهدیدی نظامیان

 - اهارکیل شوحکومت مردمی وتش یایده – دستاوردهای انقلاب ترینبردن مترقیبین 

د و ترکمن ادای احترام توسط مردم کُراز این دستاوردها  دفاع قاطعانه. شودمی استفاده

  .استوهای چپ انقلابی در آن مناطق نیر تأثیرمؤید هاست و گاهی آنآمبارزات و  به

به خاطر پیوند . تان ادامه داردکردسی دهقانی در ترکمن صحرا و البته هابسیج

 یمناطق ملیتهای مظلوم همچنان صحنه ،ینزم یو مسئله ملی یدرونی میان مسئله

 . ی برای حاکمیت مردمی خواهند بودیهاجنبش

 

  

                                                      

 08کار شماره  0
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4 
میزان . های دوران مدرن استهمچنان یکی از چشمگیرترین انقلاب انقلاب ایران 

قیام  –کلاسیک  انقلابی نیپایا یو مرحله ،ضد شاه یمبارزه در ایمشارکت توده

. دنخود را تجربه کرده بود قدرت بر مردم داشت: مردم ی باورنکردنیتأثیر –مسلحانه 

ای هخودجوش تودنمایانگر حرکت  ،و دهقانی شوراهای کارگری ویژهبه ،شوراها تشکیل

و فقدان سازمان  ،یایران ی کارگرطبقه ناما جوان بود. م بودبه سوی حاکمیت مرد

، انقلاب را از رسیدن به تمام اهداف خود دلایل دیگر کنار در ،ی کارگرطبقه مستقل

 جا کهآن از ،اما. نشینی کرده استحکمرانی مردمی عقب جنبش ،در نتیجه. بازداشت

اصلاحات  یرا به وسیله یا مشکلات اقتصادی ،دولت نتوانسته است خود را تثبیت کند

انه مترقیتوانند در جهت ِمی گرانهمات سرکوبشوراها صرف نظر از اقدا ،حل کند بنیادی

که نیروهای چپ انقلابی بر شوراهای کارگری و دهقانی  ضروری است. حرکت کنند

ای اعمال ی بریهاکه هسته ،شوراها زیرا این. ت و تقویت کنندیو آنها را تثب ،تمرکز کنند

 . سوسیالیسم هستندراهی برای رسیدن به  ،هستند هاتوده یاراده

 


