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 مترجم یاشاره
بار به سراغ این ،شوراهای کارگری در انقالب ایران یبازخوانی تجربه یادامهدر 

سیاست و فرهنگ  ،ی صنعتیام که نویسنده به واکاوی توسعهی رفتهیهایکی از متن

اله در این مق های تبریز پرداخته است. والنتین مقدمخانهرحاکم بر شوراهای کارگری کا

گذار شوراهای کارگری و تحلیل آن در بنیان یاعضاگو با یکی از واز طریق گفت

 ،های تبریز به ترسیم فضای کارگری، مناسبات تولیدمناسباتِ ساختاری در کارخانه

 یهای چپ بر مسئلهگروهری گذاثیرأتو میزان  ،وضعیتِ فرهنگی و طبقاتی کارگران

 ای کارگریشوراه» شوراها پرداخته است. مقدم در این مقاله برخالف نوشتار قبلی خود

با فاصله گرفتن از عالیق سیاسی خود در مقام یک « و دهقانی در انقالبِ ایران

شناختی به سیاست و فرهنگ حاکم بر مناسبات کارگری آکادمیسین با رویکردی جامعه

وی  هایدیدگاهو  «جواد»با  خواندنی ییگووگفت شاملپردازد. مقاله در تبریز می

سیاستِ حاکم بر زیست کارگری و تحلیل عاملیتِ کارگران فضای کارخانه و  یدرباره

در جهان سوم است. آنچه این نوشتار را از دیگر مقاالتِ مربوط به شوراهای کارگری 

قادی و اعت تحلیل شوراهای کارگری و مناسباتِ عینی و زیست سیاسی ؛کندمتمایز می

برخاسته و متناسب با کارگران از زبان کارگری است که خود از بطن زندگی کارگری 

های چپِ رادیکال گرایش های کوچک به سمت گروهشرایط خانواده و کار در کارگاه

 )م.( پیدا کرده است.

 

ی طبقهگاهی آتاریخی، عاملیت اجتماعی و  هایسوژه له با بررسی این مقا چکیده:

 7531ب ، یعنی نقشِ کارگران صنعتی در انقالخرأمتی یک نمونه وارسی کارگر ، به 

پردازد. این مقاله با تلفیقِ اجتماعی در جمهوری اسالمی می-ایران و مبارزات سیاسی

تحلیلِ ساختاری و مصاحبه با یکی از اعضای بنیانگذار شورای رادیکال کارخانه]ها[ در 

 ی اقتصادی، ساختار اجتماعی و سیاست طبقاتیتبریز، به بررسی پیوندهای بین توسعه

اساسی در درک  عاملیدهد که اقدامات فرهنگی و اقتصادی، می پردازد و نشانمی

 بخشی عنوانِبهی کارگر، و ظرفیت کارگران برای کُنش مستقل )آگاهی و سیاستِ طبقه

https://pecritique.com/2021/10/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7/
https://pecritique.com/2021/10/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7/
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( ایتوده عنوانِ بخشی از جنبش انقالبیبهپرولتاریای صنعتی( و کُنش جمعی ) از

 هستند. 

 

 مقدمه
های تاریخی و عوامل اجتماعی تغییر، دیدگاههای سوژهی دربارهمستمر بحث 

ظرفیتِ کارگران  ( معاصر وهاینیروی کار در جوامع )و اقتصادنقش  یزمینهمختلفی در 

رمایه س -کار رویارویی یبرای نشان دادن موضع سیاسی انقالبی ارائه شده است. نظریه

با بارِ ایدئولوژیک است که به همان اندازه که دیدگاه و مسلک  ییپیوسته تکاپو طوربه

ی انداز طبقهکند، همان کار را در مورد وضعیت واقعی و چشمنویسنده را آشکار می

( اولف 7891) 7های مختلف گرزطور که در تحلیلدهد. همانکارگر هم انجام می

داده ( نشان 7895) 1سون( و اندر7891) 5( بوراوی7897و همکاران ) 1هیملستراند

شده است، بین کسانی که در سنت مارکسیستی یا حول آن قرار دارند همیشه اتفاق 

 هایها با تحوالت جنبشنخستین مارکسیست غالبنظر وجود ندارد. هرچند گرایش 

رفته باشد، اما ابزارهای اساسی تئوری مارکسیستی ال ؤسکارگری کشورهای مختلف زیر 

سودمند است و این تحقیقاتِ همچنان اندازهای کار، در تجزیه و تحلیل مسائل و چشم

در مورد  در کشورهای مختلفی یهاعلمی منابعی غنی از مطالعات موردی و پژوهش

 جوییِ کارگری است.مبارزه

ی طبقاتی( رابطه وجود دارد، ست )مبارزهی اقتصادی و سیااین ایده که بین توسعه 

مورد  شدنها سیاستِ طبقاتی را در ارتباط با صنعتیکماکان مفید است. مارکسیست

 ی طبقاتی، عمیقاً تحتبندی و مبارزهقشر نظامدهند، با این تصور که بررسی قرار می

صنعتی ی یا پساصنعتی، صنعتااست، خواه این دوره پیش ی موجودفناورانهی دورهثیر أت

سازی و سیاست، دیگر همچون گذشته به ( پیوند میان صنعتی7897ست باشد. )لیپ
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شود. برخی از کار گرفته نمیبینی بهصورت مکانیکی یا چنان امری قابل پیش

ی طهدر نق»ی کارگران ی تجربهکنندهرادیکالثیرات أتنویسندگانِ مارکسیست به 

 7فنزاست، مفهومی که است« سیاستِ تولید»قول بوراوی مسئله اند، بهاشاره کرده« تولید

 1،برد. گوردنی خود پیرامون کارگران سوئدی به کار می( نیز در مطالعه7818)

ی خود به چگونگی تکامل ( ]نیز[ با روشی متفاوت در مطالعه7891) 1و ریچ 5ادواردز

ی افتادگی و تضعیف طبقهاند که منجر به جداشده پرداختهبندیهای کار بخشبازار

خود در مورد کارگران در جهان سوم  ی( در مطالعه7891) 3کارگر شده است. لوید

 شدنپرولتریدر وضعیت  ،سازی گستردهصنعتیاستدالل کرده است که در غیاب 

در بهترین حالت  ،ی مستقل کارگری وجود ندارددهسازمانو در جایی که سنت  ،ناقص

( 7819) 6توان انتظار یک سیاستِ پوپولیستی را داشت. در مقابل، جیمز پتراسمی

ولید ت)داری حول بخش صنعتی ی سرمایهاستدالل کرده است که از آنجایی که توسعه

صنعتی عامل اجتماعی اصلی در جهان سوم  ی کارگرطبقهشده است،  متمرکز (صنعتی

کمک  7891همفری در مورد کارگران خودروسازی برزیل در سال  یاست. مطالعه

 کند.مهمی به درک ما از نقش کارگران صنعتی در جهان سوم می

خاص ظهور و  طوربهو  7531تا بهمن  7531اعتصاباتِ صنعتی مهر  ،در ایران

 ،سقوط شوراهای کارگری در بخش صنعتی مدرن در طی خیزش انقالبی و پس از آن

وعی که ن ،صنعتی ایران را مطرح کرد. شوراها ی کارگرطبقهپرسش از آگاهی و توانایی 

ی استقرار یافتند که مالکان / و یا یهادر کارخانه ،کردندکنترلِ کارگری را اعمال می

                                                      

7. Stephens 

1. Gordon 

5. Edwards 

1. Reich 

بررسی و تحلیلی پیرامون )و تهیدستان شهری در جهان سوم  ی کارگرطبقه» این لوید تحت عنوان 3.

توسط حسینعلی نوذری ترجمه و انتشارات  «وضعیت طبقاتی و قشربندی نیروی کار در جهان سوم(

 مترجم() آشیان منتشر کرده است.

6. Petras 
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ریان خیزش های سیاسی اجتماعی ضد شاه و بالفاصله پس از آن فرار مدیران آنها در ج

( 7891 . مقدم7891. گودی 7895. بیات 7891آزاد ) اخراج شده بودند. از آن کرده یا

شوراها حق  اما ،کارخانه دیگر متفاوت بود ای بهاگر چه ماهیت هر شورا از کارخانه

ار مالی محل کار را برای خود قائل توزیع و سازوک ،مدیریت کامل یا جزئی از تولید

واگذاری برخی  زور و با ابزار و شوراها ،. ]که در پی آن [ مشکالتی پدید آمدشدند

 .تناقضات درونی خود، تضعیف شدند یتوسط رژیم جدید اسالمی و در نتیجه امتیازات

 اریدسرمایهاجتماعی در حال توسعه که در آن مناسباتِ تولید  بندیصورتدر یک 

 ،ندکنکه در کنار هم زیست می های تولیدینظامگوناگون های صورت ،فراگیر نیست

دگی کنند. این پیچیخود را خلق می متناظر باایدئولوژیکی و سیاسی  ،اشکال فرهنگی

شود. در مورد ایران، شروع فعالیتِ اقتصادی، مُنجر به ایجاد یک سیاست متناض می

جایگزینِ اشکالِ از پیش موجودِ  ،شدنصنعتی فرایند ،داریی سرمایههنگام توسعهدیر

 (االییکخردهاشتغالی و تولید و تجارت شمار خودبی مانند بازار، انواع)فعالیت اقتصادی 

رکوب س یدر نتیجهبود. و ی نسبتاً جدیدی پدیده ،شدنصنعتی ،نشده بود؛ به هر حال

ه بتواند بود کرا توسعه نداده گفتمانی سیاسی فراگیرِ مبتنی بر استبداد سلطنتی 

 ،. عالوه بر اینمطرح کند ،،عنوان هدفی ضروریبهدموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون را 

 سواد یا با تحصیالت کم و از نظر سازمانیبی مهاجران ،شدن شتابانصنعتیطی دوران 

این  .کردنداشباع را  شهری ی کارگرطبقهی های بالقوهجایگاه ،ی روستاییتجربهبی

پیدا همان بستری است که در آن ایدئولوژی اسالمی در جریان انقالب دست باال را 

 کند.و بعد از آن پوپولیسم اسالمی را بنا می کندمی

هرچند در این میان  ،اقتصاد سیاسی تمایل دارد فضای فرهنگی را نادیده بگیرد

ه تنها بنه ی کارگرطبقههای توجه است. سیاست( یک استثنای قابل7891) 7وُرسلی

 ،اهارزش ،هابلکه همچنین به ایده ،شدنصنعتیی ی اقتصادی یا عمق و دامنهتوسعه

کنش جمعی  5«رپرتوار» (7896) 1ها گره خورده است. آنچه تیلیها و تجربهایدئولوژی
                                                      

7. worsley 

1. Tilly 
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داند چگونه باید انجامش مجموعه کارهایی که یک گروه می -یک جمعیت نامیده است 

. در کندرا محدود می آنانهای کنش جمعی که امکان اشکال فرهنگیشامل  - دهد

 غیاب یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک، فرهنگ اسالمی و ،ایدئولوژی مذهبی ،ایران

 ند. بودی کارگر آگاهی و سیاست طبقه در شکل دادن به اساسیهای هلفؤم

ماعی اجت مبارزات سیاسی ومشخصاتِ بارز نقش کارگرانِ صنعتی ایران در انقالب و 

  :توان بدین ترتیب تشریح کردپس از آن را می

 ،مدرن )نفت یصنعت کارگرانِ یعنی ،رانیا کار یروین بخشترین پیشرو .7

آهن( آخرین قشر اجتماعی راهشهری مانند برق و  ماتخد ،یصنعت دیتول ،یمیپتروش

پیوستند. این  ،گسترش یافت 7531که در طول سال  بودند که به اعتصاباتِ عمومی،

 «اشرافیت کارگری» یکارانهمحافظهماهیت  یهایی دربارهزنیامر موجب افزایش گمان

 مذکور شده است.

عنوان یک کلیت و نه کارگرانِ صنعتی حول یک بهایرانی  ی کارگرطبقه. نه 1

ی نشده بودند. دهسازمانکردن و مدرنیزاسیون منسجم برای دموکراتیزه یبرنامه

همچنین از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی  ؛ساختاری بود دارای تمایزات ی کارگرطبقه

 گسسته بود.ازهم

هایی که سعی چپ 7538و  7539های سال. پوپولیسم اسالمیِ رژیم جدید، در 5

 ،بندی کنندایران صورت یهای جدیدی را برای جامعهها و برنامهداشتند استراتژی

 نسبتاً موفق ی کارگرطبقهسالح کرد. همچنین در جلب حمایت بخش بزرگی از خلع

به « از دست دادن اعتماد» این امر منجر به ،هابود. ]در نتیجه[ برای بسیاری از چپ

 شد.  ی کارگرطبقه

و همزمان با تشدید جنگ با عراق و  ،زوال شوراهای کارگری پس از یدر دوره .1

 اند.از سر گذر گسیختگی راهمدوران بیکاری و از ی کارگرطبقهدولت، بحرانِ اقتصادی 

                                                      

در واقع تیلی جنبش را به  است. موسیقی اجرای ازفته ردر دیدگاه چارلز تیلی برگ« رپرتوار» اصطالح

 هایکه جنبش تیلی باور دارد .شوندداند که در پی هم اجرا میای از قطعات موسیقی میمجموعهصورت 

 مترجم() اجتماعی هم چنین امکاناتی را در اختیار دارند.
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توان در مورد کارگران صنعتی در ایران مطرح کرد. اول سه پرسش بنیادی را می

 ،انقالبی ،چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا نقشی رفرمیستی نقش کارگران در انقالب را ،کهاین

 و جنبش ی کارگرطبقهآیا انقالب برای  ،ومداشته؟ د خواهانهیا ترقی ،جویانهمنفعت

ای را در خِالل انقالب گرد؟ کارگران چه تجربهعقبکارگری گامی رو به جلو بود یا یک 

تا چه اندازه روند گسترش آگاهی طبقاتی را تضعیف و  ،یا برعکس ؛دست آوردندهب

 کنونیهژمونی  ،های ساختاریبا توجه به محدودیت ،کهمخدوش کردند؟ سوم این

 انداز احیای جنبش کارگری چیست؟ چشم ،و ماهیتِ روابط صنعتی ،پراکسیس اسالمی

های سیاسی کارگران در یکی از مناطق مهم صنعتی این پژوهش به بررسی فعالیت

ه گیرد کجا نشأت میدلیل انتخاب تبریز از آن .تبریز و پیرامون آن :پردازدایران می

ترین شوراهای جایگاه متمایزِ رادیکال ،و پس از آن7531ب سال تبریز در جریان انقال

اشاره دست آورد. هب ،شده بودسیس أتهای سراسر ایران کارگری را که در کارخانه

تبریز در شمال غربی استانِ آذربایجان شرقی واقع شده و یکی از شهرهای  کنم کهمی

 (همجوارش یعنی آذربایجان غربیو استان )بزرگ ایران است. ساکنان آذربایجان شرقی 

کنند و بعد از آنها با گویش ترکی صحبت می ؛معروف هستند« های آذریترک»به 

دهند. آذربایجان ی قومی ایران را تشکیل میترین جامعهاکثریتِ فارس]ها[ بزرگ

و تبریز مرکز اقتصادی و سیاسی بسیار مهمی  ،وخروش داردتاریخی طوالنی و پرجوش

های سیاسی این استان شاهد فعالیت ،7193. طی انقالبِ مشروطه در سال بوده است

کارگران تبریز توسط حزبِ کمونیستِ تازه  7511 یو در دهه ،مهمی بوده است

 7515-7511های و در سال ،ی شدنددهسازمانهای کارگری شده در اتحادیهسیسأت

 قومی و سیاست مترقی را رقم زدند. ای چشمگیر در خودمدیریتیتجربه

یافته و نقش کارگران ایرانی در انقالب انتوسعهای حوزه ،مطالعات کارِ ایرانی

تعداد کمی از منابع دست ام توانستهمانده است. به همین دلیل، تنها موضوعی مغفول

همچنین در ایران امکان انجام تحقیقات اجتماعی  7دوم ایرانی را مورد بررسی قرار دهم.
                                                      

اولین اعتصاب کارگری در ی شد و دهسازمان 7191مدرن کارگری ایران در سال  ینخستین اتحادیه .7

جنبشِ کارگری در  ترینرغم این واقعیت که شاید ایران قدیمیعلی .است 7199 ایران مربوط به سال

ایرانی در مطالعات تحقیقی این منطقه نادیده گرفته شده  ی کارگرطبقهاما تاریخ  ،خاورمیانه را دارد
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ارب تج مندنظامی موشکافانه و که به نوعی مستلزم مطالعه (هاپیمایشطور مثال به)

وجود  ،ت.. اس.تغییر نگرش آنها نسبت به رژیم جدید و ،کارگران در دوران بزنگاه انقالبی

خود با یکی از اعضای  یمصاحبهدر عین حال این شانس را داشتم که از اما ندارد. 

با او صبحت کرده بودم  7561شوراهای کارگری صنعتی تبریز که در تابستان سس ؤم

و جواد که زمانی یک کارگر  ،چارچوبی ترسیم کنم. این مصاحبه در پاریس انجام شد

 یبه لحاظ اجتماعی گسترده یاکنون یکی از اعضای بیکارِ جامعه ،فعال و کنشگر بود

های قهوه و است. جواد در طول چند ساعت که همراه با صرف فنجان ایرانی اندیتبعی

فرهنگ  ،انگیز از کارشگفتتصویری  ،تُرکی پاریس بود یای در محلهصرف ناهار در کافه

در جستجویی برای روشن ساختن  ،این پژوهش 7و سیاست در تبریز ارائه کرد.

ران، ی ایدر نمونه ی کارگرطبقهیاستِ فرهنگ و س ،صنعتی یپیوندهای میان توسعه

 برد.کار مینگاری و تحلیل ساختاری را در ترکیب با یکدیگر بهروش مردم

 

  

                                                      

( 7565، ویلم فلور 7561حبیب الجوردی )نند. است. دو اثر اخیر تالش کرده اند این غفلت را جبران ک

 7511تا  7511 یهای کارگری را طی دههجویی اتحادیهآنها سیر تکاملی نیروی کار صنعتی و مبارزه

 هنگامی) در حالی که هر دو مشکالت خاصی در رویکرد خود به این مسئله دارند. ،کردند مستندسازی

ها یهای دکتری ایرانشدند(. تعدادی از رسالهها رهبری میکمونیستها و که کارگران توسط سوسیالیست

 نیروی کار ایرانی اختصاص یافته است. ینیز به مطالعه

شناختی بود منجر به دیدار با ی تبعیدی در پاریس یک منبع معتبر جامعهجامعه کهاین ام ازآگاهی .7

قومی  یما پیشینه ،با من را پذیرفت. عالوه بر این ر بودنم تنها مصاحبهاکسی که به خاطر هواد ،جواد شد

ی بودیم که در آذربایجان بودند و هر دوی ما بستگانی یهاهر دو متعلق به خانواده -مشابهی داشتیم 

خصوص در حرف جواد به ،مدت جمهوری آذربایجان فعال بودند. در نتیجهداشتیم که در طی حیات کوتاه

 ،شخصهمن به ،دادهمانطور که توضیح می ،چرا که ،وهراس بودپر حرف و بدون هول ،زدن با من

ام هنگ ،ها اقامت در خارج از کشوربا توجه به سال). غلیظ ترکی او را مسخره کنم یتوانستم لهجهنمی

گی ها )گروه فرهنفارس ،جادر این توضیحفارسی حرف زدن لهجه دارم( بنا بر برخی دالیل غیر قابل

ر گروه تحقیقاتی د یند. یکی از اعضانکترکی را مسخره می یای لهجهطور گستردهبه (مسلط در ایران

های طوالنی در جلسات به دلیلِ بعداً به من گفت که جواد از بحث ،پاریس که جواد وابسته به آنها بود

 ونی فرهنگ فارس است.هژم از یانگیزتفسیر غم ،کند. البته این مسئلهغلیظش امتناع می یلهجه
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 گویدکارگر صنعتی سخن مییک 
سال داشت. او  19جواد  ،در پاریس با هم مالقات کردیم 7561زمانی که در تیر 

دو سال قبل به دالیل سیاسی از ایران گریخته بود و از راه ترکیه به پاریس آمده بود. 

ی کارگر صنعتی بود. پدر و پدر بزرگش کارگر اجتماعی جواد از طبقه یطبقه یپیشینه

ها در آذربایجان صنعتی بودند. پدرش عضو یکی از شوراهای کارگری بود که دمکرات

 ،های ایرانبسیاری دیگر از آذربایجانی یمانند پیشینه 7کرده بودند.سیس أت

 75 یا 71ها در قفقاز روسیه کار کرده بودند. جواد در سن های جواد سالپدربزرگ

 طوربهعین حال  او در سازی شروع به کار کرد.ماشینهای عمدتاً در کارگاه ،سالگی

های غیرکاری دیگر و بنابراین او در روزهای جمعه و روز ،رفتمیمرتب به مدرسه 

ی ربهدر نخستین تج ،همچنین تعطیالت تابستانی مشغول به کار بود. جواد توضیح داد

 51)تومان درآمد داشته باشد.  5ش اتا در ازای ساعت کار کند 73بایست می اش،کاری

زیر نظر  کارگاهکه در عد از آنب 7531 در سال (سنت 51یا به نرخ ارز آن زمان  ،ریال

پرداخته توانسته ساعت کار در روز می 76یا  73به  (استاد یا مالک /کارگرِ کارگاه) استاد

و  نظافت کارگاهتومان درآمد داشته باشد. جواد کارهای متنوع و زیادی مثل  71

 برای صاحب کارگاه آفتابه پر کردنکه ازجمله وظایفش  ؛بودن را تجربه کردهآبدارچی

اما تا زمانی که خودش مهارت کافی به  ،بوده. این کار]ها[ خوشایند و آبرومندانه نبوده

تر ها که کمبه این کار ادامه داد. وی پس از تشریح وظایف و شرایط کارگاه ،دست آورد

ا هبه دلیل رنج هایی که در کارگاه» ؛خاطرنشان کرد ،ی آموزشی و سازنده داشتندجنبه

به خاطر  دقیقاً» او اضافه کرد«. های چپ بودمپذیرای بسیاری از ایده ،تجربه کردم

از او در مورد «. گرا شدن برای من خیلی راحت بودچپ ،هاشرایط موجود در کارگاه

                                                      

( این حزبِ سیاسیِ 7561)کتاب یرواند آبراهامیان را ببیند. ،دموکرات آذربایجان یدر مورد فرقه .7

را تشویق  کارگران ،زبان رسمی تعیین کرد عنوانبهآذری را  ،سوسیالیستی اولین دانشگاه استان را ساخت

این جنبشِ مُنحصربه فرد از مشارکت زنان و  ی ساخته شدند.اهای عمدهبه مشارکت کرد و زیر ساخت

جمهوری خودمختار  کرد.کارگر ]ان[ و روشنفکران پشتیبانی می ،مسیحیان همچون مسلمانان ،مردان

خونین  یدر حمله 7511یک آذربایجان پس از خروج نیروهای شوروی در سال تدموکرا (طلبتجزیه)نه 

 دولت مرکزی سقوط کرد.
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 یزندگی خانوادگی و اهمیت مذهب پرسیدم. باید متذکر شد که صرف نظر از پدیده

اعم از شهری  ماحساساتِ ضد روحانیت در میان اقشار وسیعی از مرد ،خمینی[ اهلل]آیت

های عامیانه نیز دیده لطیفهکه در اشعار حافظ و  و روستایی قدمتی دیرینه دارد

 گوید:کرد. جواد با خنده مییید أتجواد در پاسخ به پرسش من این نظر را  شود.می

 ،با این حال« نداشتند. را دوست ریش آنها ؛ای به روحانیت نداشتندپدر و مادرم عالقه»

او گفت که پدرش تنها زمانی  .«کردمادرم همیشه دعا می» ؛پدر و مادرش معتقد بودند

از آنچه ممکن است پس از مرگ برایش اتفاق » چرا که ،که پیر شد روی به مذهب آورد

را  روضه و مناسکی همچون ی ایام مذهبیاین خانواده مالحظه«. ترسیدبیفتد می

 بودند. « ضد روحانی» داشتند، ولی در سایر موارد، به تعبیر خود جواد،

همچنین مشخص شد که والدینش مُصرانه از او خواسته بودند که به مدرسه برود. 

درم اما ما«. شدمباف میاز هفت سالگی قالی ،اگر به خاطر مادرم نبود» کرداو تعریف می

چهار برادرش و یک  ،تا ما ]او و خواهران و برادرانش ،کردهای مردم کار میدر خانه

 ،نیای فخواهر[ بتوانیم به مدرسه برویم. جواد پس از اخذ دیپلم دبیرستان در مؤسسه

های جا بوده که با ایدهدر همان ،گفتای تحصیل کرد. او میحرفهیعنی هنرستان فنی و 

 ای که پیش از انقالب رقم خورده بود.مواجهه است گرایانه مواجه شده.چپ

ی مرکزِ صنعت عنوانبه ،که شهر تبریز مرکز آن بود ،آذربایجان شرقی ،در همان زمان

 ؛7818گراهام ) دولت پهلوی برای اقتصاد ایران ظهور کرد. یتوسعه یاصلی در برنامه

عتی و تولید صن (و روسیه با اروپا)( تبریز از دیرباز مرکزِ اصلی تجارت 7811مک الکالن 

 یو اوایل دهه 7551 ی( در اواخر دهه7811عیسوی ) در مقیاس کوچک بوده است.

 بخشیتنوعِتدریجی  یشهرهای تبریز و اردبیل تحت عنوان بخشی از برنامه 7511

ال س درکز صنایع مهندسی ایران انتخاب شدند. در این منطقه امر عنوانبهای، منطقه

مونتاژ  یو یک کارخانه ،سازیماشین یهمکاری شوروی و چک، یک کارخانهبا  7518

تو تیساندازی شد. همچنین یک نیروگاه بزرگ برق آبی نیز دایر شد. انتراکتور راه

راسر آموزان سدانش برای ورود به آن[ برای] شناخته شده بود و تبریز کامال ً تکنولوژی

 نبلکه دانشجویا ،«ترک»تنها دانشجویان نه. بنابراین دشمیکنکور برگزار  کشور

 حضور داشتند. انستیتوهم در « فارس»
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 ایمطالعات گسترده ،کردهای کتاب شرکت میدر نمایشگاه ،انستیتو جواد در

کوهنوردی که بحث و های گروهدر  ،مواجهه داشت با دانشجویان رادیکال ،داشت

و چندین بار با دانشجویانِ  ،کردگفتگوی سیاسی عنصر الینفک آن بود شرکت می

جواد به دیگر  ،شد. زمانی که جنبشِ ضد شاه آغاز شددرگیر مذهبی )ضد چپ( 

 یدهسازمانتظاهرات را  ،کرداعالمیه پخش می ،دانشجویانِ چپ در انستیتو پیوست

دانشجویان  ،داد. از جواد پرسیدمهای مشابه دیگری نیز انجام میکرد و فعالیتمی

گفت در حالی که دانشجویان فارس نیز در میان شتر چه کسانی بودند؟ جواد رادیکال بی

« ترس»علنی  هایاما اغلب از مشارکت در فعالیت ،دانشجویانِ رادیکال حضور داشتند

ه گرا کیکی از چند گروه سیاسی چپ ،جواد بیش از پیش به ]سازمان[ پیکار داشتند.

به سازمانِ  ،شاه سقوطپس از  متمایل شد. وشاه ظهور کرده بود ضد در جریانِ جُنبش 

 پیکار پیوست.

نفر نیرو داشت مشغول به  711موتور که  مونتاژ یجواد در کارخانه ،بعد از انقالب

سیساتِ صنعتیِ متوسطی بود که در أی بسیاری از تکار شد. این کارخانه در زمره

 وجود آمدند. طبقِهباره بکی ،شدن ایرانصنعتی، یعنی دوران شتابانِ 31و  11های دهه

طور که هر شرکت همان ،شوندنامیده می« بزرگ» هااین کارخانه ،های ایرانیداستاندار

شود. در این کارگر در استخدام خود دارد، چنین نامیده می 71ای که بیش از صنعتی

 13کرد، در مجموع عنوان یک کارگر ماهر در آن کار میی مشخص که جواد بهکارخانه

ترکیب نیروی کار در این مجموعه طیفی از  ؛کارگر تولیدی مشغول به کار بودند

شد. جواد که در خِالل را شامل می سفیدیقهو کارمندان  (ونقلکارگران حمل)رانندگان 

« سیاسی ینماینده» به ،بیش از پیش سیاسی شده بود ،حضور خود در انستیتو و انقالب

شوراها که در سراسر بخشِ صنعتِ ایران  جنبشدر  ،مانشد. در همین زبدل کارگران 

با دیگر  ،( و با توجه به این قابلیت7539آزاد )در حال گسترش بود، فعال شد. 

 کرد.های تبریز و اطراف آن ارتباط برقرار میکارخانه
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 تبریز ی کارگرطبقهشدن و قشربندی صنعتی

دارانه را براساس دو سرمایهی توسعه ، دولت پهلوی پروژه7511 یاز اوایل دهه

سازیِ جایگزین واردات و اصالحاتِ ارضی، آغاز کرد. علتِ وجودی صنعتیستون 

های وارداتیِ کاالهای ظرفیت این بود که واردات یا ،سازی جایگزینِ وارداتصنعتی

از  شد ووارداتِ رقابتی معین میکرد که با نظارت دولتی بر صنعتی را جایگزین می

 ،فهم در استفاده از وارداتهای قابلباال و محدودیت یو تعرفه یگمرگ یرهگذر هزینه

شد. در ایران موقعیتی برای حمایتِ دولتی از صنعت در قالب جواز و عوارض عملیاتی می

سط و متو ،بزرگ -داخلی فراهم آمد که خود منجر به رشد ناگهانی تولید صنعتی 

ب متعاق .کردبرای بازار داخلی تولید می صورت که کاالها را عمدتاًشد. بدین -کوچک 

هر چند که اغلب در تهران و اطراف آن )تولیدی  یهای پیشرفته و سادهتکثیر بنگاه

 کار نیز در دل آنها رشد کرد. فراینداشکالِ مختلفی از فناوری تولید و  (متمرکز است

به تغییراتِ گسترده در چهار زمینه استناد  ،شدنبه صنعتیهای[ مربوط ]پژوهش

مهاجرت شهری و )نگاری جمعیت ،(دلیل مکانیزه شدنبه)ماهیت کار  ؛کنندمی

 (بگیر و مواردی از این دستحقوقمتوسط  یو طبقه ی کارگرطبقهرشد  ،روستایی

تعامل با طیف  ،های بوروکراتیکسازمان ،روابط انسانی و اجتماعی )خیزش بزرگ

اهمیت آموزش رسمی و مواردی  ،های اولیهسست کردن روابط با گروه ،وسیعی از مردم

 بینیجهانبینی عمدتاً مذهبی به یک جهانکه در گذر از یک )ها و ارزش (از این دست

دست آمده است. هر هشود(. این چارچوبی است که در دنیای غرب بسکوالر دیده می

ا ام ،شدن جهان سوم نیز پیدا کردصنعتی فرایندتوان در میچند که عناصر فوق را 

واضح است که این تمامِ داستان نیست. جهان سوم تجربه و تاریخ کامالً متفاوتی داشته 

شدن صنعتیچرا که  (توجهی وجود داردقابلو در درون این منطقه هم تمایزات ) است

ظاهر نامتجانس پیش رفته است. عالوه بر بهو مدرنیزاسیون، توأمان با سایر تحوالتِ 

های اقتصادی کشورهای معاصر تنها در ظرفیتنهاستعمار و مداخالت خارجی  ،این

بلکه در فضای فرهنگی نیز، که واکنش به امپریالیسم  ،گذاشته استثیر أتجهان سوم 

گذار ثیرأت ،گیردمی گزینی را به خودعزلت زدن وطی پسفرهنگی غربی اغلب اشکال افرا

 بوده است.
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تر جهانی بود که منجر به ظهور بزرگ فرایندشدن در ایران بخشی از یک صنعتی

( یا کشورهای تازه 7891فرانک  ،7895والرشتاین )« پیرامونینیمه» کشورهایی شد که

( در مطالعاتِ 7897باالسا  ؛7891کری  هاینرش و ،فروبل) شدند.شده نامیده میصنعتی

شده صنعتیایران بعضی اوقات در فهرست کشورهای تازه  7531های توسعه در دهه

 شدنصنعتیهای ( نویسندگانی که در مورد استراتژی178: 7897لَال ) فت.رگقرار می

چرا که صنعت  ،چه بسا در این مورد دچار اغراق شده باشند ،اندایران صحبت کرده

توانست متضمن چنین نمیبود که  (عیسرهر چند )مدرن بسیار جدید و محدود 

موازاتِ تداوم و  به ،ظهور یک بخش صنعتی مدرن ،عالوه بر این 7ستایشی شود.

ادبیات  ( در7893مقدم )گرفت. قرار می «سنتی»های صنعتی گسترش فعالیت

ای هسو داللت به بخشهای دوگانه، از یکتقسیم اقتصاد به بخش ،موضوعی توسعه

ت رامنظور تولیدِ انبوه برای بازار صاد ای دارد که بدارانهپذیر و سرمایهتوسعه ،مدرن

دارد که به سمت تولید « سنتی» یمهیا شده و از سوی دیگر داللت بر بخش معیشت

بازار داخلی، آماده شده است.  گری در مقیاس کوچک و معطوف بهتکشاورزی و صنع

 داریو غیر سرمایه (های انحصاری و رقابتیداری )شامل شرکتسرمایه -این دو بخش 

ی و مقیاس تولید بسیار متفاوت هستند. ویژگی ساختارهای موازی دهسازماناز لحاظ  -

 و دو بخشی هر چند در ایران نمودی برجسته دارد، اما محدود به ایران نیست. 

کنند، ایفای نقش می داریسرمایهی توسعه ای از روندهای پیچیده که درمجموعه

 :(7817) به بهترین شکل در سخنان ساتکلیف بیان شده است

گسترده در حال وقوع است. اما در  ای کامالًشیوهسازی به صنعتیشکلی از 

مگن هسازی از عناصر مختلفی تشکیل شده است که صنعتیبسیاری از کشورها 

ر دهند. آنچه به نظنیستند و بدون تردید مدرنیزاسیون اقتصادی را بازتاب نمی

صنعت مدرن در سطوح رشد و  ،ست کهحال اتفاق افتادن است این رسد درمی

                                                      

که تولید  بینی کردپیش ،7536و توسعه در یک مطالعه در سال  اقتصادی هایکاریمسازمان ه7

جا کره جنوبی و ایران جابه ،مکزیک ،آرژانتین ،برزیل ،های استاندارد ماشین به سمت کشورهای چونمدل

 ،توان آموختشماری که از انقالبِ اخیر ایران میهای بییکی از درس (دهدیا تغییر مکان می)شود می

 است.« اقتصادی هایهمعجز» هنگام در موردههای نابمربوط به قضاوت
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در عین حال صنایع  ،وری، در مقیاسی کوچک، در حال رشد استبهرهافزایش 

اما سهم  ،آورندی دوام میورتری از کاهش بهرهاولیه احتماالً در سطح پایین

آنچه ممکن  ،روازاین. کنندناچیزی برای امرار معاش رو به افزایش مردم فراهم می

 است....تر شدیدتر و داخلی است که پیچیده شدنقطبی فرایند ،است اتفاق بیفتد

سازی صنعتیدر  چیزی است که و چیزی که وجود دارد بسیار متفاوت از آن

 .است دهموفق گذشته رخ دا

 یاقتصاد ونیزاسیمدرن به ارتدوکس کردیرو ،7891 یدهه لیاوا و 7811 یدهه در

 ناکارآمد و مانعی برای رشد و توسعه« سنتی» که بخشاین بر یمبن آن دگاهید ژهیوبه و

ویژه سازمان جهانی کار( و پژوهشگران به)سازمان ملل متحد  تبا مطالعا ،است

( 7811) 7غیررسمی شهری به چالش کشیده شد. بتلهایممارکسیست در مورد بخشِ 

ابقا و اِنحالل برخی  داری ظرفیتِسرمایه یتوسعه فرایندکه  ،کرداستدالل می

 یدهد که چگونه توسعه( نشان می7861)ریگی ا .را به همراه دارد« سنتی» هایفعالیت

 را -دهقانان  -دارانه بخش غیر سرمایهی کنونی[ ]زیمبابوه  1داری در رودزیاسرمایه

شناسان انسانکردن آن ادامه داده است. مطالعات و سپس به پرولتری« خلق کرده »

همچنین نگاه کنید به وولپه  ؛7811گودیر ؛7811طور مثال میالسوکس به)فرانسوی 

های رسمی و غیررسمی اقتصاد است. بسیاری پیوند بین بخش یدهندهنشان( 7813

طرق مختلف  همچنین به)« سنتی» کنند که بخشاز مطالعات به این امر اشاره می

ود( ششناخته می کاالییخردهیا  ،ییبورژوایا خرده ،داریهای غیر سرمایهبخش عنوانبه

هایی که ست. یکی از راهداری مدرن هم کارآمد اسرمایهدر واقع برای بخش رسمی 

ار نیروی ک ؛کند عملکرد بازتولید نیروی کار آن استداری را تغذیه میسرمایهبخشِ 

شود. برخی از مطالعات نشان داری بازتولید میسرمایهصنعتی تا حدودی خارج ِاز بخش 

( که بخش غیررسمی شهری با تحرکِ نیروی کار 7891گی طور مثال مکبه)دهد می

یعنی مهاجرت روستایی به شهر( )تر جمعیت گره خورده است. جایی گستردهجابهو 

                                                      

7. Bettelheim 

1 Rhodesia 
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( و در هستند فرما)خویش دارند شغلِ آزاد غیررسمیبخش بزرگی از کارگران بخش 

 اند.شدهسواد تشکیل بی ی متأخر اغلب از مهاجران روستاییدوره

ر که بیشت دهدتحقیقات گسترده در مورد بخش غیررسمی نشان می ،در حال حاضر

کنند که به سطح پایینی از مهارت مقیاسی کار میکوچک هایفقرای شهری در بنگاه

های تولید، از نیروی کار بدون ی مالی نیاز دارند که اغلب برای کاهش هزینهپشتوانه و

 ( ساختار و ویژگی7891پورتس و والتون )برند. دستمزد اعضای خانواده، بهره می

ار ک ،وری پایینبهره ،درآمدغیررسمی شامل اشتغال پایدار در مشاغلِ کمبازارهای کار 

( 7897سازمان جهانی کار )است.  های خانوادگی و شغل آزادناظر بر مالحظات و عُلقه

در اقتصاد غیررسمی احتماالً از مردان پیشی « شاغل» در بسیاری از کشورها سهم زنان

چرا که  (پا و مواردی از این دستخرده اسبک ،عنوان خدمتکار خانگیبه) ،گیردمی

ها و سایر مشاغلِ بخش خصوصی تر در کارخانهراحت ،عنوان کارگران غیرماهربهمردان 

های رسمی و غیررسمی ذیل بندی بخشتقسیم( 7891:6صفا ) شوند.استخدام می

 غیررسمیهرچند پژوهش در مورد اقتصاد  ،گیردمناطق شهری و روستایی صورت می

 تر است.شهری و ادبیات آن گسترده

 یکه از جمله ،در ایران تعداد زیادی از مردم به صنایع دستی سنتی اشتغال دارند

چرم و چوب و مواردی از این دست اشاره  ،بافیقالی ،مسگری ،کارینقرهتوان به آنها می

تولید کاالهای مصرفی لوکس در برابر کاالهای مصرفی ارزان برای  ،طور مرسومهکرد. ب

 ،های تولید محلی آنها را ندارندجایگزینکسانی که توانِ مالی خرید کاالهای وارداتی یا 

یعنی بازارهای سنتی شهری که میراث صنعتی ایران را  ،در نوسان است. این صنایع

؛ سازمان جهانی 7811بارچ )قرار دارند.  ،زاردهند عمدتاً در داخل یا اطراف باتشکیل می

بخش کارگاهی  ،( من تصمیم گرفتم این میراث را7816ویلر  ؛788اَلکان  ؛7815کار 

 صنعت ایران بنامم.

 غیررسمیها و الگوهای بخش بخش کارگاهی صنعتِ ایران دارای برخی از ویژگی

تجارت  ،در حقیقتو )در سایر کشورهای جهان ِسوم است. اگر چه بخش کارگاهی 

های های اقتصادی که با عنوانفروشی در مقیاس کوچک و سایر فعالیتخُرده ،خُرد

اما این  ،داری استسرمایهاشوند( متناسب با ایرانِ پیشیا سنتی شناخته می غیررسمی
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های بزرگ بخش همچنان حفظ و تقویت شده است. این بخش همچنین برای بخش

تا جایی که بتواند برخی اقدامات  صنعتی مدرن، همزمان هم کارآمد است و هم ناکارآمد.

 انددهشنگهداری و تولید کاال و خدماتی که برای یک بازار معین طراحی  ،مانند تعمیر -

 حساباراتِ بخشِ مدرن نیستند، به انجام برساند کارآمد بهاختی یرا که در حیطه -

ار های بسیکه جمعیتِ مازاد را بدون هزینه یا با هزینهبه دلیل این ،تر از آنآید. مهممی

 کند کارآمد است. و همچنین تا جایی که تراکمِمیکم برای دولت و سرمایه جذب 

 ناکارآمد ،بازارهای بخش مدرن رقابت کندها و قادر باشد با فعالیت هاشمار کارگاهبی

ا ب رفتار ترجیحی - شود. دقیقاً تشدید رقابت با بازارهای بخش خصوصیتلقی می

 - مالی و بازرگانی بازار ورتر و تالش دولت برای تنظیم عملیات بهرههای بزرگبنگاه

 7شد. مخالفتکه بعدتر منجر به بروز  بود

 اذعان ،کردسازمان جهانی کار که از ایران بازدید  ینماینده ،7531 یدر اوایل دهه

بخشِ رسمی اقتصاد در جذب کلِ نیروی  ،داشت که با توجه به افزایش نرخ جمعیت

همانا رشد مستمر نیروی کار  ،و به زعم خود باور داشت که الگوی کلی ،کار ناتوان است

( در 7815زمان جهانی کار سا)روستایی و شهری خواهد بود.  غیررسمیدر بخش های 

در بخش  تنهانهایران « پربازده» ای از تولید صنعتیبخش عمده ،7531 یپایان دهه

نان نیروی کار ز ،بلکه در مناطق روستایی واقع شده بود. در مناطق روستایی ،غیررسمی

های روستایی عمدتاً توسط زنان فرش و صنایع دستی در کارگاه ؛بسیار حیاتی است

 شود.تولید می

های ]صنعتی[ است. داده سساتِؤم شتریب دنکوچک بو رانیا صنعتِ بارز ویژگی

استخدام در نفر را  71تر از ها کمدرصد بنگاه 81دهد که بیش از نشان می 7531سال 

بندی وجود داشت طبقهشرکت خصوصی در این  هزار 178بیش از  ،حال با این ،ندداشت

                                                      

سیاسی و ایدئولوژیک علیه شاه تبدیل شد که  ،ای از دالیل اقتصادیاین بخش کارگاهی به مجموعه .7

های نارضایتی ،عیهر طبقه و گروه اجتما ،دهد. به عبارت دیگردر کل ماهیت انقالب ایران را توضیح می

ام برای خلق یک قی ،خود را علیه دولت پهلوی داشت. این تناقضاتِ متمایز در طی بزنگاه انقالبی خاص

انقالبی علیه شاه  ائتالف یعناصر سازنده ،اما پس از آن همتا از لحاظ تاریخی به هم پیوستند.بی یاتوده

 ازهم پاشید.
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هزار کارگر داشتند. این جمعیت دوسوم کل نیروی کار صنعتی ایران را  611 که تقریباً

 761در مجموع  یعنی زمانی که 7513داد. همچنین از سال در آن زمان تشکیل می

 اهگکاردر هر  کارگر در استخدام بودند و میانگین تعداد کارگران هزار 691، کارگاه هزار

( به این 7513وزارت اقتصاد )این وضعیت تغییر چشمگیری نداشته است.  ،نفر بود 1

رسد که یک کارگر معمولی صنعتی در ایران یا شغل آزاد داشته، یا ترتیب به نظر می

های در کارگاه ،صورت یا در غیر این ،در یک تجارت خانوادگی مشغول به کار بوده است

 دهد.این الگو را نشان می 7( جدول 7531:71وایلر ) .است شدهکوچک به کار گرفته می

 
تری نسبت به صنایع مقیاس در ایران منبعِ اشتغال بسیار مهمصنایعِ کوچک

 گارگر یا 71)های بزرگ و متوسط شرکت ،7531مقیاس بوده است. در سال بزرگ

هزار کارگر در  611کارگر را استخدام کرده بودند و نزدیک به  515.616بیشتر( 

( گویی که 71: 7531 وایلر)مقیاس مشغول به کار بودند. کوچک شهریسسات ؤم

با ایاالت متحده قرن بیستم در یک مکان با هم حضور دارند.  انگستان قرن هجدهم

های سیاسی و و داللت آمدپی ،بین نیروی کار و بازارهای کار ،تفکیک صنعتی

نشان داده شده است. این  1ایدئولوژیک مشخصی دارد که در جدول شماره 

بحرانی شد که شوراهای کارگری و  زمانی ،ی انقالب ایرانها در بحبوبهبندیدسته

 بدل گشت. ای حیاتیکنترل کارگری به مسئله
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بندی خاص خود را از نیروی کار طبقهمتوجه شدم که او  ،با جواد در مصاحبه ام

های تمایز بین نیروی کار از خود حساسیت نشان آمدپیصنعتی تبریز دارد و نسبت به 

قلمرو از هم مجزا  توانند در سهمی کارگران صنعتی تبریز ،وارهداد. در این طرحمی

کاران و تعمیر :الف شامل) ( تولید صنعتی در مقیاس کوچک1( کار ساختمانی 7:شوند

بافان و مواردی از این قالی ،سازانکفش ،کارگران نساجی :مواردی از این دست و ب

کارگر  711بیش از  هایی کهویژه کارخانهبه ،های صنعتی مدرن( کارخانه5دست(. 
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مقیاس قرار دارند. اکثر کارگران در بخش کار ساختمانی یا تولید صنعتی کوچک

در دومی مشغول به کار بودند. کارگرانِ ساختمانی عمدتاً  نگرفتند که بیشترشامی

طور که جواد پرولتاریایی بودند که کماکان به روستاها گره خورده بودند. همانشبه

مدت زمان زیادی طول کشید تا کارگران ساختمانی ارتباط خود را با روستا » گفت:

اقتصادی کارگران صنعتی -اجتماعی یهای مربوط به پیشینهاگرچه داده« قطع کنند.

بریز ت ی کارگرطبقه یاما اکثر محققان بر این باورند که بخشِ عمده ،در دسترس نیست

و خاطرنشان  ،در نسل دوم یا سوم کار صنعتی هستند. جواد با این موضوع موافق بود

 یتوکل که تولیدکننده یتری چون کارخانههای قدیمیکرد که کارگران کارخانه

 بالاستثنا از فرزندان شهریِ کارگران بودند. ،ودکبریت ب

یعنی تولید  ،بندی جوادی دوم طبقهما اصطالح بخش کارگاهی را برای دسته

ید های تولساختار و ویژگی ،رودکار خواهیم برد. همانطور که انتظار میمقیاس بهکوچک

جواد های بزرگ صنعتی است. در بخش کارگاهی بسیار متفاوت از دیگر بخش

نامید. منظورش این بود می« آنارشی در تولید» های تولید در بخش کارگاهی راویژگی

تولید، سیستماتیک و منظم نیست. وی همچنین توضیح داد که  ،که در این بخش

اند و تعداد زیادی از سالگی مشغول به کار شده 75یا  71بیشتر کارگران تبریز از سن 

 ،طور که خود جواد اظهار کرداند. همانوع به کار کردهسالگی شر 8و  9آنها در سنین 

 «.کشیدندرنج میآنها » ،نبودند« جوانان بالغ» این کارگران

با ذهنیت کارگران مقیاس صنعتی کوچک دیتول بخش در کارگران فکر طرز

یک  ،مثال طوربه ،های بزرگ صنعتی مدرن بسیار متفاوت بود. بنابر اظهارتِ جوادبخش

اشتغال( در حالی که بسیاری بنّای مستقلِ خود) ،شود بنّاکارگر ساختمانی آرزو داشت 

 ای برایتمایل داشتند مغازه ،ها مشغول کارگری بودنداز کسانی که در بخش کارگاه

 یئلهمس ،خود داشته باشند. ]بنابراین[ نه در بخش کارِ ساختمانی و نه در بخش کارگاه

هدف خود » گفتتوجه قرار نگرفت. بلکه همانطور که جواد می کنترل کارگری مورد

ای در مورد از خودبیگانگی وجود و هیچ درگیری ذهنی«. بود ییبورژواخردهاشتغالی 

آگاهی از تحرک اجتماعی وجود داشت که متمایز از آگاهی طبقاتی  ،نداشت. به جایش

آنها » مدعی بود که ،کارگاهیبر ماهیت متناقضِ کارگران در بخش کید أتاست. جواد با 
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ساعت کار در هفته برای آنها  61جواد با اشاره به کارگرانی که «. کارگر واقعی نیستند

شدند، اما تنها می ای باورنکردنی استثمارکه آنها به شیوه ؛کردعادی است، ادعا می

با  پشاپیشباشند. جواد  کارفرمایا  ،استاد ،آدمخواستند این بود که چیزی که آنها می

 آقا تبدیلبه حسن  ،هخرخواهند از حسن آنها می» گفت: ،از بابت این مطلب عذرخواهی
 «.اختیار کار خود شوندصاحبخواهند این کارگران می .شوند

ند با توانراحتی میبه ،در اکثر موارد،به لحاظ ایدئولوژیک غیررسمیکارگران بخش 

های سکوالر و سوسیالیستی. یابی کنند تا با ایدههویت ها و اعمالِ مذهبی سنتیارزش

زمانی که با  ،هایی که ریشه در مناطق روستایی دارندآنکه  انتظار داشت نتوامی

مستعد جذب شدن در یک  ،شوندزندگی شهری ایرانی مواجه می یهای پیچدهواقعیت

هری دارند ش یهکارگرانی که پیشین ،ند. از سوی دیگرباشپوپولیستی  جنبش مذهبی

 مندند.عالقههای زندگی سکوالر سبکها و به ایده بیشتر

نه در تولیداتِ  ،شروع شد 7531 یای که در اوایل دهههپراکندسلسله اعتصاباتِ 

جدول  به) های بزرگ صنعتی به وقوع پیوست.مقیاس، بلکه درکارخانهصنعتی کوچک

ین بندی مشاغل و همچنطبقهکه بسیاری از آنها بر  ،در این موج اعتصابات (نگاه کنید 5

همچنین در  خوبی نمایان شدند. آنانبهکارگران صنعتی تبریز  ،دستمزد متمرکز بودند

های دیگر در در این بخش و بخش 7531تا اسفند  7531اعتصاباتِ صنعتی که از مهر 

 ،نجامسرا به لرزه درآوردند.رژیم پهلوی را  ،اصفهان و اهواز به وقوع پیوست ،تبریز ،تهران

ی شوراهای کارگری مسئله ،های صنعتیدر همین بخش در دوران انقالب و بعد از آن

 (7891مقدم )د. شمطرح  ،کنترل کارگری بر تولید و توزیع و
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های بزرگ صنعتی که چگونه احساس کارگران شرکتبا کنجکاوی در مورد این

ال کردم که آیا او در میان کارگران ؤاز جواد س ،ها شدکارگاهگیری تضاد با منجر به شکل

کارهای کوچک برای خود واندازی کسبهای بزرگ و راهتبریز تمایلی به ترکِ کارخانه

مشاهده کرده است. مطالعات در آمریکای التین حاکی از حرکت بخشِ میانیِ صنعت 

 نویسد:وگوتا چنین میی بوسوی بخش کارگاهی است. پژوهشگری دربارهبه سمت

 گرانکه کارهای متوسط کفش، این است که به محض اینشکایتِ مکرر مالکان کارگاه»

 پتی) «.اندازی کنندراههای خود را کنند تا کارگاهآنها را ترک می ،شوندآزموده میکار

 هایکارخانهبه بیرون از  کند که تعداد زیادی از کارگران( او خاطرنشان می7891:119

شوند تا واحدهای صنعتی خود را راه اندازی کنند. دستمزد بیشتر و حق بزرگ روانه می

کند. این در حالیست الوصول میسهلگذاری در یک کارگاه مقدماتی را سرمایه ،سنوات

ای کوچک که مغازه)با چندین کارگر تعمیرکارِ خوداشتغال  ،در مکزیک 7895سال  که

ماهر هنیممواجه شدم که قبالً کارگران  (کردندهم استخدام می داشتند و دو کارگر دیگر

گران کار یهای بزرگ خودروسازی بودند. در مکزیکوسیتی پدیدهخط تولید در کارخانه

رسید. غیرمعمول و نادر به نظر نمی ،اند/ کارگر شدهمالک مزدبگیری که اکنون بدل به 
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های خود در مورد شرکت ی( در مطالعه7531) 1و بورگی 7دفتری ،عالوه بر این

 یبرگشتو  درپی و رفتپیهای به برخی حرکت ،چندملیتی و ایجاد اشتغال در ایران

کرد که این امر در اند. اما جواد فکر نمیحداقل در تهران اشاره داشته ،هابخشدر بین 

اندازی اهتواند به قصد ریفقط یک کارگر خام م ،گفتتبریز یکِ پیشامد رایج باشد. او می

تنها تعداد  ،کند. از سوی دیگربزرگ مدرن را ترک  ییک کارخانه ،کارگاه برای خود

در )شدند. معدودی نیروی کار از بخش کارگاهی به بخش مدرن صنعتی منتقل می

 خود جواد بوده است( یاین مسئله تجربه ،حقیقت

تحرک و جابجایی از بخش کارگاهی به بخش  ،بعد از انقالب ،ت جوادااما طبق اظهار

 های بزرگ /بزرگ/ مدرن فروکش کرد. دلیل این امر اینست که پس از انقالب کارخانه

 ،هکدر حالی ،دبیرستان را استخدام کنند آموختگاندانشدادند تنها مدرن ترجیح می

 های بزرگنهم یا حتی ششم در کارخانه یقبل از انقالب کارگران با تحصیالت پایه

های ی اینکه چرا کارگران از کارخانهشدند. اما توضیحات جواد دربارهتبریز استخدام می

ه گفت بحتی بیشتر حاوی اطالعاتِ روشنگر است. او می ،روندنمیها بزرگ به کارگاه

دلیل شرایطی که قبالً در مصاحبه توضیح داده است، هنگامی که کارگران در معرض 

 ،روابط شخصی ،گرفتندهای بزرگ قرار میفاوتی در داخل کارخانهشرایط بسیار مت

های بخش کارگاه جذابیت خود را درآمد کم و سایر ویژگی ،کار سخت ،ساعات طوالنی

بر روی قدرت و مهارت کار چه  خود کارگران« کنترل» داد. اما در مورداز دست می

نظارت و  ،کنترل ،های بزرگاگرچه درکارخانه ،توان گفت؟ پاسخ جواد این بود کهمی

 اما او آزادی بیشتری را تجربه کرده است. ،مدیریت خارجی وجود داشت

عتی و تولید صن ،گویی که یک رُمانتیسم ویژه در بخش غیررسمی تولید صنعتی

تمایل به برانگیختن  ،ویژه در غرببه ،همچنین بومی وجود داشت. مقیاس وکوچک

زندگی روستایی  ،در جهان سوم اسات نسبت به حومه وجود دارد. اماعواطف و احس

معمول ناخوشایند است. همین امر ]زندگی سخت در روستاها[ قطعاً در ارزیابی  طوربه

 در بخش صنعت ،کند. او تصریح کردجواد نسبت به بخش کارگاهی صنعت صدق می

                                                      

7. Daftary 

1. Borghey 
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سال  71اند و حدود ا به دنیا آمدهتوان یافت که در روستدر تبریز، کارگرانِ زیادی را می

کنند. جواد از من خواست که یک مهاجر روستایی نسبتاً است که در تبریز زندگی می

 ،یمهب ،کفش ،لباس فرم ،جایی که به او ،بزرگ را تصور کنم یکارخانهوارد به یک تازه

کار در » گویددهند. جواد میساعت کار در هفته می 13-16و  ساعت کار روزانه 9

ساعت  13بایست تنها در سه روز می جایی که ،کارخانه کامالً متفاوت با روستا است

 همقایسطور مشخص در به)دستمزد بسیار بهتر است  ،های بزرگدر کارخانه«. کار کرد

 سود سهم بردن ازهایی چون و گزینه ،تر استشرایط کاری راحت ،(با بخش کارگاهی

ه وری و در پایین بیشتر بکه در اصل معیاری است برای پیوند زدن دستمزدها با بهره -

 آید.به حساب می امتیازیک  -پردازیم آن می

تفصیل در مورد تفاوت شرایط کار بین بخش کارگاهی و بخش بهاز جواد خواستم 

 ،کردهکار می کارگاهزمانی که در  ،بزرگِ صنعتی مدرن توضیح دهد. او در جواب گفت

 ،. اما زمانی که به کارخانه رفتاست کردهکیلو بار را بر روی پشت خود حمل می 61

 .«مثل بهشت بود» گفت کار در کارخانهداده. او میچنین کارهای کمرشکنی انجام نمی

کاری که من طی » او در ادامه گفت«. زدمهای سنگین به باالبر زنگ میبرای محموله»

ها به انجام به مدت سه روز در کارگاه بایستدادم میرخانه انجام میماه در کایک

 هها استفادبرای توصیف شرایط کارگاه« مفرطاستثمارِ » یاو از کلمه«. رساندممی

 کرد.می

ید کأتها بیشتر بود. او در کارگاه :وری نیروی کار چطور بود؟ جواد جواب داداما بهره

کردند. حقوقِ پرداختی ای سخت کار میالعادهخارقطور بهها که کارگران در کارگاه ،کرد

ها شکل های کار بسیار طوالنی بود و مهارت واقعی در کارگاهو ساعت بسیار کم

تبریز همیشه در  سازیماشینمعروف ِ  یکارخانه ،در عوض ،گفتگرفت. او میمی

کردند. در اینجا من بحثی را با توانِ کمی کار می وضعیت قرمز بود. کارخانه و کارگران

کارگران در » شروع کردم. جواد گفت مسئله این نیست.« ارزش اضافی»در مورد 

 وریجواد در مورد بهره گاهنظر ،در واقع« کنند.تر کار میهای بزرگ بسیار کمکارخانه

د رخوولین بار با آن برای نبود که من برای امسئله ،پایین در بخشِ بزرگِ صنعتی مدرن

 وری ]کارگران[منابع مربوط به صنعتِ ایران به سطوح پایین بهره یکرده باشم. همه
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ه اشار (مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی هاییدر نسبت با کارگران کارخانه)

ی جهانی از سوی هر دو مدیریت / مالکیت این یک گالیه است که کنند. آشکارمی

وایلر  ،7891، جانسون 7818، گراهام 7818هالیدی )ایرانی و شرکای خارجی بود. 

در مورد صنعت و کار صنعتی در آن زمان مربوط به افزایش  ،( سایر نظرات7816

 ،پاداش ،تاز جمله حق سنوات خدم)های تولید در ایران و دستمزدهای بیشتر هزینه

 یگرفت. مطالعهشد که به نیروی کار تعلق میمزایا و مواردی از این دست( می

طور قطع این نیروی کار بهدهد که های مربوط به نیروی کار در ایران نشان میپژوهش

آمارهای  ،شود. البتهارزان و مطیع، در بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم پیدا نمی

 ویژهبه ،اغلب صنایع است وری نیروی کار دررسمی حاکی از افزایش چشمگیر بهره

همانطور که یکی از  ،کنند. اماای تولید میای و سرمایهکسانی که کاالهای واسطه

 ،وری کار در صنعت ایران بهبود یافته استدر حالی که بهره ،دهدتحلیلگران توضیح می

ی بسیار پایینی دارد، هرچند ت با دیگر کشورهای صنعتی رتبهنسب هنوز هم در» اما

 (7816:76وایلر )« بعید است که هنوز هم در این سطح از رابطه باقی مانده باشند.

وحشتناکی فاقد  طوربهبزرگ مدرن نیز  که مدیریت در بخش ،رسدبه نظر می

در ایران را بررسی باال رده( که نیروی انسانی 7891) 7پیشرفت بوده است. جانسون

در  ی مدیریت علمییافتهتوسعهتر های کمتکنیکاین نکته را در سنجشِ  ،کرده است

مربوط به آزادی عمل کارگران  ،هد. این مسئله ظاهراًهای بزرگ نشان میشرکت

ن ثروت نفت ممک ،است. عالوه بر این اشاره کردهصنعتی است که جواد به برخی از آنها 

ارِ بگذارد. با یک بازثیر أتانداز اشتغال و کار بر حرفه چشمسرمایه و  ،ریواست بر بهره

توان بدون افزایش می ،دولتی هایجانب سازمان از بهرهکمهای کالنِ شده و وامحفاظت

روابط  ،کندهمانطور که جواد اشاره می ،از طرف دیگر 1برخوردار شد.سود از  ،وریبهره

ارگاه مالک پیوسته در ک» :کنددر کارگاه بین استاد و شاگرد از نظمی متفاوت پیروی می

                                                      

7. Johnson 
 آن را مطرح کاتوزیان یونساخته است و همچنین هما (شخصی ارتباطاتِ)جیمز پتراس  رااین نکته  .1

 (7897است. ) کرده
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ی هادر بخش تابعیتروابط بسیار متفاوتی از سلطه و » واضح است که« حضور دارد.

 7«.مربوطه وجود دارد

و کار محافظهی اشرافیتِ کارگری آگاهی داشت که مبتنی بر الیه تزجواد از 

بازشناسی  بود و بر حسب این موضوع موقعیتِ ممتاز خود را ی کارگرطبقهه خودآگا

از نقش مهم خود  ،7511 یدر اواسط دهه بدون شک کارگران صنعتی ایران کردند.می

 ،ممنوع بود یابی مستقلِ کارگریدر اقتصاد و جامعه آگاه شدند. هنگامی که سازمان

د. ی مد نظر رژیم، تشویق شونوجود آمد که کارگرانِ صنعتی باید به شیوهاین نگرش به

، از کمبود انواعِ مختلفِ نیروی کارِ ماهر رنج 7511ی ایران در طول دهه ،عالوه بر این

گذاران خارجی سرمایهطور خاص به سبب مقتضیات کارِ بهبرد. این کمبود می

 ارخانهک یک دستورکارِ مفصل و پرجزییات برای کارگران ،یبمشاهده بود. بدین ترتقابل

انجام بدهد. تواند میچه کاری را  طور ویژهبهکرد هرکسی وجود داشت که مشخص می

مادی  هایهایی برای کاهش جابجایی شغلی کارگران با استفاده از انگیزههمچنین تالش

صورت  ،و مواردی از این دست کارخانهشدن در سود سهیم ،مزایا ،چون افزایش دستمزد

ها نیز تقاضاهای خاص خود را داشتند. تکنسینگرفت. در این میان سرکارگران و می

 هایبتوانستند رو میاینازو  گرفتهای مالی خوبی صورت میاین کارگران پرداخت به

خاب ن انتسرکارگرانی که از میان کارگرا ،خود را تعیین کنند. جواد خاطرنشان کرد که

. سرکارگران نظارت و مدیریت بیشتری اشراف داشتندتولید  فرایندبر کُل  ،شدندمی

ا ]در نتیجه[ تقاض از آزادی بیشتری برخوردار و صاحب اختیار همه چیز بودند. ،داشتند

هایی که از همچنان که تقاضا برای جذب تکنسین ،برای جذب سرکارگر زیاد بود

را کسب کرده بودند زیاد بود. تمام  کارآموزیالتحصیل شده و مهارت دبیرستان فارغ

های مادی معطوف به کارگران ماهر های مربوط به کمبود نیروی کار ماهر و انگیزهبحث

گیری تصویری مثبت از خود در بین بخشی از کارگران شکلبه  ،در بخش صنعتی مدرن

ای از نقش مهم خود در طور فزایندهبهماهر صنعتی ایران کمک کرد. کارگران صنعتی 
                                                      

جون ناش در سخنرانی در دانشگاه نیویورک اشاره کرد که کارگرانی که وی در پیتزفیلد ماساچوست 7

چک های کوهای بزرگ را به روابط شخصی بنگاهساالری بنگاهند که دیواناهها مصاحبه کرده گفتبا آن

 دهند. ترجیح می
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شاه در تبدیل کردن یای ؤرو در جهت تحقق بخشیدن به  ،اقتصاد و جامعه آگاه شدند

 7.بودند اتکا کردهایران به یک قدرتِ صنعتی بزرگ تا پایان قرن روی این نقش 

ی طبقه یساز رشد خودآگاهی و توسعهزمینهآگاهی از نقش خود در این بستر، 

یز چرا کارگران صنعتی تا پای کهاین موضوع مدخلی است بر فهم این ،صنعتی شد کارگر

آنها  ،نخست یو پس از شروع اعتصاباتِ عمومی سر کار خود ماندند. در وهله 7531

تازگی به ثبات شغلی و بهاز جمله اینکه  ،چیزهای زیادی برای از دست دادن داشتند

هایی که صاحبان و مدیران در برخی کارخانه ،لامنیت دست یافته بودند. به همین دلی

همچنین نه  1کارگران شوراهایی برای تداوم تولید تشکیل دادند. ،بودند آنها فرار کرده

ای برای تغیراتِ اجتماعی و برنامهی کارگران و نه دهسازمانای برای حزبِ سیاسی

 ،وعبا توجه به این موضاقتصادی وجود داشت که کارگران بتوانند حول آن بسیج شوند. 

ران کارگ ،طول کشید تا شور و احساس انقالبی این قدرکه چرا  ،توان تشخیص دادمی

 را نیز در برگیرد.

عامل مهم دیگر، جوان بودن نیروی کار صنعتی است. در تبریز، به همان اندازه که 

 گرکاری طبقه تبع آنبه ،ی نسبتاً جدیدی بودصنعت مدرن در مقیاس بزرگ پدیده

نی یع ،های صنعتی در آذربایجان شرقیترین بنگاهصنعتی مدرن هم جوان بود. بزرگ

                                                      

« سال 3سال در  31»برزیل بود که به صورت شعار  شدنشتابان صنعتی یهاستراتژی ایران پیرو برنام .7

ران ی همفری در مورد کارگهایی در موارد دیگر هم وجود داشت. مطالعهخالصه شده است. شباهت

دست توجهی بههای کارگری قدرت قابلدهد که برخی از گروه( نشان می7891سازی برزیل )ماشین

عنوان مثال، کردند. )بههای استراتژیک اقتصاد کار میمشخص در بخش طوربهاند، چرا که آنها آورده

کارگران در خدمات عمومی یا تولید و توزیع انرژی( از آنجا که صنعت برزیل بخش حیاتی و پررونق 

 یی کارگر از عناصر حیاتی در دورهی سیاسی، شهرها و طبقهی ملی است، ]در نتیجه[ در عرصهتوسعه

 ند.پس از جنگ بود

طفی دیگر عنقطه .خواستار اعتصاب بودند ،اهلل خمینی و حامیانش. این مسئله زمانی اتفاق افتاد که آیت1

ت اهلل خمینی کارگران صنعزمانی که آیت ،بعد از اعتصاب کارگران صنعتی شروع شد ،انقالب فراینددر 

کردند ران امتناع کردند و استدالل میاز سر بگیرند. کارگ« را به خاطر مردم » نفت را تشویق کرد تا تولید

 وشنرظرفیت بیشتر کارگران در جهت اقدام مستقل را  رویدادد. این دو کننفت استفاده میارتش از که 

 کند.می
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آالت مدرن و ماشینهای کارخانه ،آنهایی که تراکم جمعیت کارگری باالیی داشتند

تولید  ،بلبرینگ ،موتور دیزل ،تولید تراکتور ،سازیماشینهای کارخانه :مهندسی بودند

 ،های زیادی چون فرآوری مواد غذاییهمچنین شرکت .دست کامیون و مواردی از این

های آجرسازی و فلزات در این زمره قرار مواد شیمایی و کارخانه ،پالستیک ،نساجی

صنعتی بزرگ و متوسط در آذربایجان  یکارخانه 111گرفتند. در مجموع بیش ازمی

به جدول ) شرقی وجود داشت که عمدتاً در تبریز و شهرهای اطراف آن قرار داشتند.

های تبریز که جدیدتر ساخته شده ترین شرکتدر ضمن بزرگ (نگاه کنید 1شماره 

 ،7533مرکز اصلی کارگران صنعتی یک گروه نسبتاً جدید بودند. در سال  ،بودند

درصد جمعت  11.6نفر معادل  511.171به  اغل شهری در آذربایجان شرقیجمعیت ش

صنعتی بزرگ، سسات ؤمتنها حدود شش درصد در  ،رسید. از این رقمشهری منطقه می

به کار گرفته شده بودند. بعد از انقالب نرخ مشارکت در آذربایجان شرقی تا حدودی 

درصد جمعیت شهری  16.1به میزان  7567در سال  شاغلجمعیت  ؛کاهش یافت

که در آذربایجان شرقی تعداد حقوق بگیران  ،دهدنشان می 7567آمار سال  منطقه بود.

زن بوده است. آنها هنوز  7.973مرد و  11.611صنعتی بزرگ مشتمل بر سساتِ ؤمدر 

ز دهند. ادرصد از کل جمعیت فعال اقتصادی آذربایجان شرقی را تشکیل می 6تر از کم

بندی شده طبقهسفید یقه کارکنانیا  کارمند عنوانبهزن  171مرد و 5.176این رقم 

 یسالنامه)آبی بودند. ن یقهکناکاریا  کارگرزن  7.617مرد و 17.151بودند در حالی که 

  7(7565آماری 

                                                      

بسیاری از شاغلین در مراکز صنعتی بزرگ در ایران تحت پوشش قانون استخدام کشوری هستند.  7.

در  7561ساعت کار و مواردی از این دست است. در سال  ،مزایا ،دستمزد یکنندهاین قانون تنظیم

سفید که در برای یک کارمند یقه (ازجمله مزایا)طور متوسط دستمزد ماهانه آذربایجان شرقی به

 در حالی که برای یک کارگر تولیدی در ،ریال بود هزار91کرد حدود سسات صنعتی بزرگ کار میؤم
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و )ی نسبی کارگران صنعتِ مدرنِ تبریز «جوان»شاید موقعیتِ مُمتاز و همچنین 

خرین آ عنوانبهشد اینان بود که باعث می (های جنوبیکارگران معروف نفت پاالیشگاه

گروه، به انقالب بپیوندند. جواد خاطرنشان کرد که پس از تظاهرات عظیم خیابانی 

که از ) سازی به اعتصابِ عمومیماشینسازی و کارگران تراکتور ،7531 عاشورای سال

پیش از  ،کهپیوستند. حال آن (شدقبل در حال انجام بود و شامل کارمندان اداری می

تظاهرات کرده  روحانیت و دیگران علیه رژیم ،دانشجویان ،کارگران ساختمانی ،این

ا دست به اعتصاب زدند و/ی ،همین که کارگران صنعتی به انقالب پیوستند ،بودند. اما

های دولت پهلوی به دلیل اهمیت شرکت ؛ها را در اختیار گرفتندمالکیتِ کارخانه

با تأخیر  هر چند کارگرانِ صنعتی 7صنعتی در درازمدت توان ایستادگی را از دست داد.

                                                      

ریال در هر ماه بود. این حقوق تا حدودی نسبت به میانگین  هزار31ودهمان شرکت دستمزد ماهانه حد

 بندی جنسیتی قابل اعمال است(بدون تقسیم) ملی بیشتر بود.

احمد اشرف و علی بنو  یتوانید به مقالهزمانی می یبرای درک بهتر جزییاتِ درحال وقوع این دوره .7

ت شده اس منتشر« دولت و انقالب در ایران ،اجتماعیطبقات » این مقاله در کتاب. عزیزی مراجعه کنید

 مترجم()است. منتشرانتشارات نیلوفر  و و خانم سیهال ترابی فارسانی آن را ترجمه
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 ای را از خود نشان دادند کهاما رادیکالیسم و پایداری ،به اکثریتِ قدرتمند پیوستند

 برای پیروزی انقالب حیاتی بود. 

کردم. ال ؤسهای چپ ی گروهاز جواد در مورد خودجوشی کارگران در مقابل مداخله

 ،گفتکرد. او میکید أتهای چپ در اعتصابات صنعتی تبریز بر نقش گروه ،جواد در پاسخ

 یچپ های. گروهدندبوگرایی چون خودش نوشته کارگران چپ راکه شعارها و پالکاردها 

تشویق و  ،چون پیکار و فدایی در تبریز بسیار فعال بودند و به جذب کارگران

هنگامی که  ،ی اعتصابات و مواردی از این قبیل مشغول بودند. در نتیجهدهسازمان

ای جویانهزهستیمواضعِ نسبتاً  ،کارگران تصمیم گرفتند علیه دولت تغییر موضع بدهند

ن های بزرگی چوویژه در کارخانهبهگران صنعتی تبریز را اتخاذ کردند. اعتصابات کار

. انقالبی تبدیل شده است فرهنگ آن زمان به بخشی از درسازی و تراکتورسازی ماشین

ی هیسازی در بیانماشینهای تراکتورسازی و کارگران صنایع تبریز متشکل از کارخانه

بیان کردند. و  خود را های اقتصادی و سیاسیخواسته 7531آبان  75مشترک خود در 

 ،های زرد موجودهای کارگری و اتحادیهخواستار برچیدن تشکل ،در کنار مواردی دیگر

های اصیل که از حقوق و اعتبار اجتماعی کارگران دفاع کند و تشکیل شوراها و اتحادیه

 (7891:76)آزاد  .ها شدندو عدم دخالت مقامات خارج از کارخانه در امور داخلی کارخانه

 

 شوراها و یصنعت کارگرانِ
و در آنجا مشغول به فعالیت بودند  بنا نهادندبیشتر کارگران تبریز که شوراها را 

 ییافتهپرورشکارگرانی همچون خود جواد، که متولد و  ،های چپ بودنداز اندیشهثر أمت

کردند. شمار فدایی و مجاهدین حمایت می ،هایی چون پیکارشهر بودند و از سازمان

 ،هبه این معنی ک)دادند. اندکی از فعاالن شورا را کارگرانِ رادیکالِ مستقل تشکیل می

چپ  هایگروه ،های جوادوابسته به یک یا چند گروه سیاسی موجود نبودند( طبق گفته

 همچون جواد کهکردند. کارگرانی با یکدیگر رقابت می ،در تالش برای جذب کارگران

 یکارخانهسازی تبریز و از فعاالن شورای ماشیناز اعضای مؤسس شورای کارگران 

ویژه مورد توجه گروهای چپ قرار گرفتند. اگرچه  طوربهتراکتورسازی تبریز بودند، بعداً 

ذکر است که بعد از انقالب به گروه قابلاما  ،های چپ داشتجواد انتقاداتی از سازمان
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ی هاگروه هایفعالیتوجه هیچبه ،رغم نقدهایشعلی ،جوادچپِ افراطیِ پیکار پیوست. 

 هایی غیر ازنسبت به چپ و همچنین .کردنمی را محکومچپ در بین کارگران تبریز 

کرد که در بین کارگران ها یاد می«روشنفکربچه» عنوانبهکه از آنها  ی کارگرطبقه

کردند، کینه نداشت. در حقیقت او احترام و تحسین خود را برای کسانی تهییج ایجاد می

 گیری جواد در موردکرد. به راستی که بحث و نتیجهبیان می« شهید شده بودند»که 

 ود.بینی و ناامیدی بخوش ،نفرت ،ای از غرورکارگران و انقالب، آمیزه

ها از وراش ترکیبگذارد که تحقیقات پیشین و مصاحبه با جواد بر این امر صحه می

ران و سرکارگ ،شوراها متشکل از کارگران ،مکانی به مکان دیگر متفاوت است. در تبریز

 بیشتر اعضای شوراها از کارگران ماهر تشکیل شده ،رفتههمروی ،ها بود. اماتکنسین

از ابتدا شوراهای تبریز و شهرهای اطراف با مشکالتی مواجه شده بودند.  ،بودند. در واقع

د. بو ی کارگرطبقهایدئولوژیک  عدم تجانس اجتماعی و ،بخش مهمی از مشکالت آنها

اکثر کارگران ماهر مترقی، مذهبی نبودند. آنها در  ،قبل از انقالب ،جواد متذکر شد که

« باز» یتوجهی در رفتار خود فکربه میزان قابل ،و در واقع ،زدندنمیمورد مذهب حرفی 

مذهبی » نامیا آنچه که او به (مانند مادر من)مقید بودند منانِ ؤم ،داشتند. دیگر کارگران

با تشکیل  ،برد. بعد از انقالباز آن اسم می« مذهبی مرتجعِ» در مقابل« روشنفکر

ها و اختالف میان کارگران شدید شوراهای کارگری و استقرار جمهوری اسالمی تفاوت

مرتجع  ،مترقی ،مذهبی ،راست ،ما همه نوع کارگرِ چپ» طور که جواد گفت:شد. همان

 همگن یا متحد نبود. ییک طبقه ی کارگرطبقه«. داشتیم

ست نخ یوضعیتِ مشابهی حاکم بود. در وهله تراکتورسازی هم تقریباً یدر کارخانه

 7539شدند. این شورا تا مرداد ها میسرکارگران و تکنسین ،کارگران مرکب ازشوراها 

 مقامات یشورش در کردستان باعث شد که حمله یعنی زمانی که ،رونق زیادی داشت

 اهای دیگر دراین شوراها و شور ،همهتراکتورسازی تشدید شود. با  یکارخانهبه شورای 

های خود را با دادند و فعالیتآذربایجان شرقی، همچنان به فعالیت خود ادامه می

های چپ بسیار مهم نقشِ سازمان ،کردند. مجدداً در این زمینهیکدیگر هماهنگ می

توجه کارگران صنعتی آذربایجان شرقی در زمستان بود. یکی از دستاوردهای قابل

 تشکیل شورای هماهنگی نظارت و اتحاد هشت شورای کارخانه بود. ،7538-7539

کارگر بود و  5.111 یسازی، نمایندهماشین یشورای کارگری در کارخانه
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و تعدادی دیگر از  ،کارخانجات تولید موتور ،پیشگام ِشوراهای دیگری در لیفتراک

نفر از  3.111ندگی نمای ،شورای هماهنگی ،آمدند. در مجموعحساب میبه کارخانه ها

 گیریشکلهای سیاسی فدایی و پیکار در ( گروه7891کارگران را برعهده داشت. )آزاد 

 شورای هماهنگی نقش محوری داشتند.

 ودند.ی شهر بیافتهپرورشبیشتر کارگران رادیکال، متولد و  ،های جوادبنا بر گفته

سیار که یک اقلیت ب ،کارگران زن (بیشتر از شهر تبریز بودند تا روستاها ،مثال طوربه)

نیز در شوراها مشارکت داشتند.  دادندکوچک از کارگران صنعتی تبریز را تشکیل می

های در بخش ،بیشتر کارمندانِ زن کارخانه که با آنها مواجه شده ،بنا به گفته های جواد

 اند و یا جزو کارکنان دبیرخانه بودند.کنترل کیفیت و خدمات مشغول بوده

 ،که توسط حزب حاکم هایی[های اسالمی شکل گرفت. ]انجمنچندی بعد انجمن

با شوراهای کارگری به رقابت  ،یعنی حزب جمهوری اسالمی سازمان یافته بودند

تعداد زیادی از  7538سال « پاکسازی»پرداختد و در نهایت جایگزین شوراها شدند. با 

 هاصورت همزمان در کارخانهها بهسرکوبکرد که کید أتکارگران آسیب دیدند. جواد 

د شمیاخراج و ناپدید شدن کارگران فعال  ،ها شاملاین سرکوب .گرفتنیز صورت می

گرفت. جواد خاطرنشان کرد در کارخانه ها صورت می« تشدید کنترل» و به دنبال آن

 7561د که از خردا)نهایی اپوزیسیون چپ و لیبرال  بسرکوسال و نیم قبل از یک ،که

ح ای که جواد مطربه انجام رسیده بود. نکته کامل طوربهسرکوب کارگران  (کلید خورد

های آخر شورش ماهکرد این بود که مقامات جدید از قدرت کارگران صنعتی در می

ترین زمان ممکن، کنترل خود این بودند که در سریع و به دنبال ،علیه شاه آگاه بودند

کارخانه از  یگیری مدیریت و ادارهپسدهند. رژیم برای باز بر این نیرو را گسترش

بندی کارگران گروه ترفندهای مختلفی را آزمایش کرد. یکی از این ترفندها ،شوراها

یکی دیگر از ترفندهایی که مورد استفاده از شوخی روزگار  ،براساس دین بود. متعاقباً

های چپ مقبول کارگران و سازمان گسترده طوربهکه  کردن صنایع بودملیقرار داد، 

شوراهای  ،های تولیدنهادهکاری در داد تا با دستبود. این مسئله به دولت اجازه می

ها بیشتر اوقات از طریق ارعاب محض صورت فعال را تضعیف کند. کنترل کارخانه

 یشد. هنگامی که صحبت از کارخانهواقع میثر ؤمگرفت و این شیوه بسیار می
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 51اما بعد از  ،کارگر رادیکال داشتیم 71در آن شورا » ،ورسازی شد جواد گفتتراکت

 «.شروع شد( منفعل شدند 7561در خرداد  گرانهسرکوبروزی که برخورد )خرداد 

 

 ی کارگرطبقه فرهنگِ و ی کارگرطبقه استِیس
ها، قرار چپکارگران رادیکال و  ،هایی که پیش روی شوراهای کارگریدشواری

ی کار بندی نیروتقسیمتبریز و  ی کارگرطبقهناچیز نبودند. تمایزاتِ درونی  ،گرفت

موانع متعددی را بر سر راه  های سیاسی و ایدئولوژیک،در کنار پیچیدگی ،صنعتی

گفتمان جدید پوپولیسم  ،ویژه تجدید حیات اسالمیبهداد. قرار می موفقیت شوراها

آزاردهنده بود. جواد  ،اسالمی و مخالفت بسیاری از کارگران نسبت به تحرکات چپ

اما  ،ها نصب کنیمتوانستیم پوستر بر روی دیوار دانشگاهما به راحتی می» متذکر شد

با  ما متوجه شدیم که آگاهی کارگران« در کارخانه امکان چنین کاری وجود نداشت

جواد 7مطابقت نداشت. آموخته بودیم مورد قبول ما مغایرت دارد و با آنچه ماایدئولوژی 

ماندگی کارگران عقبمعتقد است که ایدئولوژی مذهبی و اسالم تنها یکی از عوامل 

عوامل  ،های جوادکننده نیست. با توجه به حرفتعیینتنهایی بهاست. این عامل 

 و ی کارگرطبقهآگاهی خامِ  ،کارگران یماندهعقبفرهنگ و ایدئولوژی  ،تری چونمهم

 ینگر و دموکراتیک در این امر دخیل هستند. توسعهآینده ،فقدان فرهنگِ مدرن

 ،هاها و نیندوختهاندوخته نشانگر زمانهم ی کارگرطبقهمتناقض و نامتوازن صنعت و 

[، همان کارگری طبقهاندوخته و قدرت آشکار ] نقاط قوت و ضعف در بخشِ کار است.

. زندچیزیست که تولید اجتماعی و اهمیت کار صنعتی را در اقتصاد و جامعه رقم می

ی مستقل دهسازمانبود. امری که موجبِ عدم  ی کارگرطبقهوجه مُمیز  ،کمبود و ضعف
                                                      

 مشیخط ،کنداستدالل می (و با دیدگاه بسیار متفاوت از من)ی ای منتشر نشدهمقاله علی آشتیانی در .7

 هایشده است. در طی دهه ی کارگرطبقهزدایی از منجر به سیاست ،جنبش کمونیستیجاسازی بی

ی بخش تولید ،های اپوزیسیون و رادیکال به ویژه جنبش کمونیستیتمرکز جنبش ،7511تا 7511

و ظهور حکومت استبدادی  علیه دولت ملی مصدق 7551کارخانه و محل کار بوده است. بعد از کودتای 

ها تغییر مکان دادند. به مساجد و بازار ،هادانشگاه ،به مدارس ،های مخالفها و جنبشکمونیست ،شاه

ای مهمی هجنبش کارگری در طول انقالب نشانه ،کند کهآشتیانی استدالل می ،این دلیل و دالیل دیگر

 های سکوالر یا سوسیالیستی ندارد.یگیراز جهت
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 ارگری کطبقهایدئولوژی یا فرهنگ -در محیطی سرکوبگر و ناتوانی در گسترش پاد

از چپ انتقاد  ،های چپ در تشخیص این موضوعماندگی گروهاست. جواد به دلیل وا

ی دارسرمایههیچ شناختی از جنبش کارگری و همچنین هیچ شناختی از » کرد کهمی

 «.نداشت در ایران وجود

هایی فدایی گذران چریکمرحوم امیر پرویز پویان یکی از بنیان ،7519در سال 

 مسلحانه و رد تئوری مبارزه ضرورتِ عنوانِکالسیک خود تحتِ  اکنونی خلق، جزوه
پردازد و ها میپویان به تشریح وضعیت درون کارخانه ،را نوشت. در آن جزوه «بقا»

ستی های سوسیالیایدهفرهنگ و پذیرش  ،ایدئولوژی ،ای از آگاهی طبقاتیارزیابی منفی

 یاو معتقد بود که مبارزه ،دهد. به این دلیل و دیگر دالیلتوسط کارگران ارائه می

 ای کهمسلحانه امری ضروری است. استدالل پویان توسط سازمان متبوعش در مقدمه

گرایانه و تحت عنوان استداللی بیش از اندازه تجربه ،اش نگاشته شدبر جزوه

 ،انگارانه، مورد تردید قرار گرفت. سازمان ممکن است دیدگاه دیگری داشته باشدساده

 ،های جوادتوجه است. با توجه به گفته ات پویان همچنان مرتبط و درخوراما مشاهد

ماهیتِ برخی از این مشاهدات مانعی جدی علیه مواضع سیاسی و سوسیالیستی بودند. 

ماندگی فرهنگی عقبجواد مدتی از مصاحبه را صرف این موضوع کرد تا من را از 

تبعیض  ،ماندگی را با شیوع نژادپرستیبسیاری از کارگران آگاه کند. من و جواد این عقب

ستیزی یهودیجنسیتی در میان کارگران در جوامع صنعتی پیشرفته و مشکل تاریخیِ 

ماندگی فرهنگی / ایدئولوژیک عقبعقیده بودیم که هر دو، هم ،مقایسه کردیم. اما

ین هم فرد خود در ایران بوده است کهبههای منحصرریشهکارگران صنعتی ایران، دارای 

کرد. اگرچه آزار و اذیت جنسی زنان ای مواجه میامر کار سیاسی را با مشکالت عدیده

ولی غیرمعم اما کارگران به طرز ،ساز نبودمشکلایاالت متحد  یکارگر در ایران به اندازه

های زننده در این محیط بسیار گرا و سکسیست بودند و رد و بدل شدن جوکجنسیت

شد. جواد خاطرنشان کرد که وع مربوط به قبل و بعد از انقالب میموض رایج بود. این

گیری به شکل ،و عواملی مشابه تفکیک جنسیتی ،نبود تفریح و سرگرمی مناسب

لی طور کهرچند به .دبوبه لحاظ جنسی بسیار سرکوب شده  شد کهمیمنجر  جماعتی

ت گفداشتند. جواد مینسبت بهتری اوضاع به بزرگ،سسات ؤمکارگران صنعتی در 
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تلویزیون و رادیو داشتند. کارگرانی که درکارخانه های بزرگ مشغول  ،کارگران یهمه

ما آنها ا ،گفت انقالب، کارگران را سیاسی کردبه کار بودند ماشین هم داشتند. جواد می

 را از لحاظ فرهنگی زیرورو نکرد.

با عبرت گرفتن از شکست چپ  و ،در تبریز مطلع کرد جواد من را از تجربیاتِ خود

توانیم با شعارهای مارکسیستی ]مبارزه را[ شروع ما نمی» خاطر نشان کرد که ،در ایران

صر او به صورت مخت«. واقعی دست به مبارزه بزنیم ی کارگرطبقهما باید با خود  ،کنیم

ر عنوان کارگکردیم که چیزی تحتِ ما در آن زمان درک نمی» :ای اشاره کرد کهبه نکته

ضد چپ یا ضد  ،خمینیاهلل[ ]آیتبا کارگران طرفدار  ،مرتجع هم وجود دارد و در شورا

 چون او ،چرا ؟ چون او کارگر بود«. کردیمهای سوسیالیستی مماشات میاندیشه

 .داشت« آگاهی کاذب»

پیچیده است. هنگامی که  یی آگاهی کارگران یک مسئلهمسئله روشن است که

مواجه  کنیم ما با دو ناسازهفکر می ی کارگرطبقهار صنعتی و سیاستِ در مورد ک

سنگِ محک آگاهی  عنوانبهاول این است که همزمان که کارخانه  یناسازهشویم. می

ی ی برای جزئی از طبقهای بالقوهعرصه ،شودطبقانی و مقاومت جمعی قلمداد می

دوم بیشتر به اقتصادهای  یناسازهکند. شدن و اشرافیت کارگری هم ارائه میمتوسط

 یهی سلطعنوان عرصهبهجایی که کارخانه  ،شودصنعتی غرب مربوط می یپیشرفته

ورمن یبر) شود.زوال و ایجادِ سردرگُمی معرفی می ،گسیختگیاز هم ،قیدوشرطبی

( معتقد است که یکِ سیاستِ واقعی بومی برای تولید وجود 7891( بوراوی )7811

ول ح تنوع سلطه و با تمرکز بر مبارزاتِ شناساییتوان با را می ناسازههر دو  که ؛دارد

ت که تولید اس فرایندبرخاسته از پویایی خود « سیاست تولید» محور تولید، حل کرد.

مانند آنچه در  ،آوردی خود پدید میدهسازمانآگاهی و ظرفیت کارگران را برای 

 های صنعتی بزرگ تبریز و دیگر جاهای ایران رخ داد.بنگاه

بخشی از جنبش  ،اگر چه اقدام جمعی کارگران صنعتی ،در طول انقالب ایران

فرد خودش نیز بود. اعتصاباتِ بهرهای منحصاما دارای ویژگی ،تر بودگستردهاجتماعی 

ای و شورش در ها را باید از اقدامات پوپولیستی تودهصنعتی و شورش در کارخانه



 

 
 

 ی عطا رشیدیانی/ ترجمه والنتین مقدم 35

نوشته است که در مواقعی شبیه به  7891در سال  7ها متمایز کرد. جان نشخیابان

گیرند که زندگی روزمره، رفتار آنها را می رهژمونی قرا یخارج از سلطهکارگرانی  ،این

 شوند.به بازیگرانِی در تاریخ تبدیل  وکند میتنظیم 

ر شان دجواد با دیدگاه من موافق بود که امروز کارگرانِ ایرانی به دلیل تجربیات

به  ،دهرچن (کار فرایندعالوه بر پویایی ) تر هستند.در مقایسه با قبل مترقی ،انقالب

فرهنگی و بلوغِ سیاسی نیاز است. برای جواد  یتری از توسعهتر و پیوستهعمیق فرایند

ضمن  مبارزه حولِ شوراها و سندیکاهای کارگری اصیل و با برنامه امری ضروری است،

ی شوند تا موجب درک و دریافت کارگران دهسازمانبایست که سمینارهایی نیز میاین

کارگران باید به » ،طور که جواد متذکر شدد. هماناز نقش خود در تولید و جامعه شو

 .«ما باید کنش و خط مشی را تغییر بدیم .گیری کشیده شوندتصمیم فرایند

ماهیت انقالب )که آیا این انقالب  یهای جاری محافل ایرانی دربارهدر بحث

 آنچه اغلب فراموش شده، (بود« پوپولیستی» یا« فاشیستی» ،«بورژوازی» ،«اسالمی»

ت ارزکه مطالبات طبقاتی در طول و بعد از مباای انقالب است و اینماهیتِ چندطبقه

پیرامون  دار در میان محققان ایرانی،ادامهدر بحث های  ضد شاه صورتبندی شده است.

کیل پیشنهاد تش ،های اعتصابات و اعتراضاتِ صنعتی من از یک سوآمدپیمحتوا و  ،نقش

های قله  سازیملیشوراها و جنبش حول کنترل کارگری و تقاضای مردمی برای 

را ارائه دادم و  (تجارت خارجی ،های بیمهشرکت ،هابانک ،صنایع)« 1فرماندهی اقتصاد

دموکراتیکِ خودمختار ]خودآیین[، مالکیت اجتماعی و -از سوی دیگر، پروژه سوسیال

من  ،ام. با درنظر گرفتن این دلیل و دیگر دالیلپیشنهاد کرده را ریزی منطقیبرنامه

 میان انقالبِ ایران و و تمایزی تحلیلی -کنم ماهیتاً مترقی قلمداد می انقالب ایران را

تواند عناصر یک رپرتوار می ،کند کهشوم. تیلی استدالل میجمهوری اسالمی قائل می

های سایر فرم ،اعتصابات ،ملت اکثریتظاهرات ت -با تجربیاتِ جدیدی از اقدامات جمعی 

                                                      

7. June Nash 

1.The commanding heights of the economy 

ین باالتر ،امپریالیسم»فرماندهی اقتصاد اصطالحی است که لنین در کتاب خود تحت عنوان  هایقله

 کند.می تأکیدآن بر « داریمرحله سرمایه
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، انقالبی در ایران یها تغییر کند. به همان اندازه که تجربهدادخواهی و اعتراض و انقالب

 من انقالب را نمایانگر یگ گام رو ،اضافه کرد ی کارگرطبقهعناصر حیاتی را به رپرتوار 

شدت در صنعتی به یوسعهگیرم. و چون تبه جلو برای جنبش کارگری در نظر می

هایی برای بازسازی کالن بعد از جنگ در حال برنامه) دستورکار رژیم کنونی ایران است

، سرگردان و از میدان ی کارگرطبقههیچ دلیلی وجود ندارد که بپذیریم  (انجام است

را  7565در شده است. هنگامی که یکی از اعتصاباتِ بزرگ کارگران فوالد در سال به

مدتِ مجتمع بزرگ فوالد طوالتیی دولت برای تعطیلی آوریم که برنامهبه یاد می

حسی به ما  ،کندرا نقش بر آب میانبوه کارگران مازاد زائد تلقی کردن اصفهان و 

 تی شنیده خواهد شد.گوید که دوباره صدای کارگران صنعمی

ها و همچنین تجربیات و سایر بدبیاری ،هارپرتوار هر جمعیت به وضوح شامل ناکامی

خود در مورد کارگران آمریکا نشان  ی( اخیراً در مطالعه7896) 7مثبت تر است. دیویس

 یکه تجربه«( آمریکایی ی کارگرطبقهمیلی بی» یا به تعبیر خود او)داده است 

خالصه اختالفات در  طوربه -ها و مسیرهای مسدود شده فرصت ،هابدبیاری ،هاناکامی

یک عامل  -شناسی شکست نامیده شود جنبش کارگری و آنچه که ممکن است روان

انداز سیاسی آن است که باید چشمو  ی کارگرطبقهاساسی در ارزیابی وضعیت فعلی 

فوق مورد بحث قرار  کارگر یطبقهاقتصادی و سیاست  یپنداری توسعههمساندر 

 یپرولتاریا یا مبارزه شمولجهانتئوری  ،کلی طوربهبگیرد. به همین دلیل است که 

اس براستوان نمیرا انداز کار در جوامع معاصر چشمفایده است. مشکالت و بی طبقاتی

در  ،بایست از مجرای مطالعات موردیبلکه به جای آن می ،دکراصول پیشینی حل 

 ،دکنکه مقاومت و مبارزات کارگران را مستند می های تطبیقیپژوهش ،کشورهامیان 

کید أتانگشت  ی کارگرطبقهفرهنگ و اقدامات  ،سیاست ،جاری میان اقتصاد و بر روابطِ

 1گذارد. می

                                                      

7. Davis 

( است که 7896شناسی امریکا )ی انجمن جامعهی ارائه شده پیش از نشست ساالنهیک نمونه مقاله1

رفیت کند، بلکه ظی جنوبی و تایوان را مستندسازی میبرزیل، کرهتنها مقاومت کارگران در آرژانتین، نه

 دهد.های مردمی برای تغییر سیاست اقتصادی را نشان میبخش
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