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از  گودی کریس ،[۹۵۳۱ تابستتنا ]میالدی  ۹۱۹۱جوالی و آگوستت   هایماه در

 کارگرا ،در همی  دورا ، او توا ستتت  با . دکر بازدییچنتیی  کتارنا د در ایرا    

 شتتوراهای یدرباره داشتتننی گو اگو  ستتیاستتی هایگرایشکد  ی فعاال و  امبارز

چد آ  .یکنگو وبحث و گف  شتت گ گرفند بود ی ا قالب بهم پس از  کد کارگری

آوری بود ظهور دورا  شگف  طور ناص از نالل ای  مشاهیات دریاف ،گودی بد

او اذعا  داشتت  کد هر  ،کرد ی. با ای  همدتجربد می آ  را کارگرا  صتتنعنیکد 

د تجربیات مربوط باز ثب  و ا نقال  - آ   وع تری حنی همیال د - از نارج گاهی 

های چنیا ی ، تالشارزیابی کنیتوا ستت  می او جا کد تا آعاجز استت .  ای  دورا 

 هماهنگیایجاد ها یا  آ حاکم بر قواعی کشتتت ، برای  هادیند کرد  ای  تجربیات

بد  ظر  .بودصتتتورت  گرفند گو اگو   یهاکارنا ددر  شتتتوراها هایفعالی میا  

 «کارگری کننرل»مننوعی از  ها اشتتت الی تعیاد کارنا دا یازهی کد بد یت رستتتمی

(workers’ control )  .و ثب   جایتوا ی ای  مقالد  میبتد وجود آمیه باشتتتی

  ویسنیه اما .بگیرد ا یانندبر گ دیگر  اکنو  کد البندرا  رنیادها ای  بایگا ی دقیق

را بد  ر گار گی هاای  تجربداز ی ، درکاز طریق ای   وشتتتند استتت  کدامیتیوار  

 ربار دیگ ،اتمبارز موفقاحیای ای  امعلوم با تا شتتتایی در آینیه داشتتتنراگ بگ ار

 ی. شو بازآفرییه

 

و چد از  وع صنفی   وعاز چد  های کارگری،اتحادیدی شتاه،  در رژیم نودکامد

نها ت یاشتتننی.  ام ا  فعالی زمینی هم طور زیرو حنی بد د یممنوع بوستتیاستتی،  

طور مستنقیم بد حزب ستیاسی   بد بود ی کددولنی  ی«ستنیی اها » ، هادهای موجود

طور بد ،ی دولنیای  سنیی اها وابسند بود ی. [حزب رسنانیز]شتاه   یشتیه تقییس

ح مناطق یا صتتنای  وستت  و درکرد ی فعالی  می هاکارنا دستت    در تنهامجزا، 

 حضورغیررسمی « رهبرا » ،های کاردر برنی از محیط ستازما یهی  شتیه بود ی.  

 یدر راب د با امور دانل ات رام اکر مسئولی بد  ماینیگی از کارگرا   داشتننی کد 
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ویژه در دو سال آنر سل ن  شاه، و بددر برنی دیگر  نی.گرفنبد عهیه میکارنا د 

 های دیگر درکیام با کارنا د. اما هیچفعال شتتی یاعنصتتاب  زیرزمینی هایکمیند

 ارتباط  بود ی.

 د دلیگب داشننی. مشتتیصیوز  ستتیاستتی  گرا  در دورا  شتاه ربا ای  همد، کا

 ایرا  بد یک ابرقیرت کرد تبییگ هااز آ  هیف کد شاهکیشتوتی  دو  هایبر امد

 هاپروژهای  ا یازی شتتی ی. صتتنعنی زیادی در ایرا  راههای پروژهکال  ،بود جها ی

صنع  نودروسازی کد ق عات آ  مو ناژ  بیشما نی  ،مو ناژ صتنع   در تربیش

، ردروی ای   .شی ی، نالصد میشیاز اروپا وارد می جنرال موتورزو  کرایسلرط توس

 همزما  اما، کرد پ یربازار جها ی آستتی   وستتا ات ستتب  بد مردم را  کشتتور و

از آ ها در بستتیاری کد شتتی ماهر بستتیار  کارگرا از  گروهی گیریشتت گ موج 

 . های کارآموزی گ را یه بود یکشورهای صنعنی اروپایی دوره

 ویژهبد - از ایرا  هادر گرماگرم ا قالب بهم ، فرار صاحبا  و مییرا  کارنا د

رای از ب تا ش واداکارگرا  را  - منصگ بود یملینی های چنیشرک  بدهایی کد آ 

تولیی  بد و گرفنددس   را بدکارنا د مییری   شا نود ،هایشتا  شتلگ بی   رفن  

 ظام با  اتدر مواردی دیگر، شوراهایی کد در بز گاه مبارز ادامد دهنی.محصتوالت  

د کای یا  ،ی یورزیاصرار  هاکارنا د بر واگ اری یتشت یگ شتیه بود    نشتاهی شتاه 

 یییج رژیم منصوبِمییری   یا نصوصی با مال ا تقسیم قیرت نواها   کمدس 

 .های دولنی شی یدر شرک 

 

 چیتی جهانکارخانه
 در واق  چی  کمی نارج از شتتهرگ صتتنعنی کرججها بافی پارچدی کارنا د

  فعاال حضورتعید  عل ای  کارنا د بد  در دورا  شتاه،  های تهرا  است .  زدی ی

 شتتیه بود. شتتهره شاکارگری اعنصتتابات ستتن  در میا  کارگرا  و ستتیاستتی 
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رخ  (۹۵۳۱)اردیبهش   ۹۱۹۱در سال مشهورتری  اعنصاب کارگرا  ای  کارنا د 

بار بد رگ ،بود ی تظاهراتدر حال  بد ستم  تهرا  کد  یاعنصتابیو   ،طی آ داد کد 

  . یبسند شی ژا یارمری یروهای 

 ، کارگرا  درحال. با ای  بعی از ا قالب در ایرا  ما ی چی جها مالک شرک  

ی. ها را  ماینیگی کنآ   ی تاای هف   فره ا نیاب کردکمیند [اهمبهم ] متاه فورید 

گرای اسالمی آ  زما  تری  گروه چپبزرگ هوادارا  دس در اکثری  ای  کمیند 

در میا  آ ها دو برادر حضتتور ؛ زودی بد میالف  با حاکمی  برناستت کد بدبود 

ها غیب  دوباره بد کارنا د و پس از ستتال بود ی در ز یا  ۳۹تا بهم  کد نی داشتتن

  بازگشند بود ی.

ش را منهم بد تال کارنا د کمیندای  کمیند، مالک  برگزاری ا نیتابتات  پس از 

برای کرد و شتت ای  نود را « مستتلحا د یمبارزه از طریقستتل  مال ی  »برای 

ابنیا وزارتیا د از او حمای  کرد، اما پس   زد وزارت کار برد. رستتییگی و حمای 

نی  ی منکمیندکشیی.  بیرو و نود را از میانلد   شس  عق وزارتیا د از میتی 

آ  تر در پیشکد را دفنر ستتتاواگ در کارنا د شتتتورای کارگری، اکنو   هما  یا

اولی   . ه استسییر کرد ،شی یبازجویی می «ا ضتباطی  اتتیلف» کارگرا  بد دلیگ

کش  و انراج عوامگ ح ومنی منظور موری  شتورا با یورش بد اسناد ساواگ بد أم

بد توافق رستتیی و بد در کارگاه  نبره فنیرا  . همچنی ، ای  شتتورا با مییآغاز شتتی

 با مش گ مواجد  شی.تولیی  یچرندا یازی در راه کارنا د همی  دلیگ

ی کلی در ایرا   وگ اصتتلی تضتتادها نود را در بیش بنا بر قاعیه جاکداز آ 

  استتمهنی بود. معمول اای پیییهدهی، ای  دستتناورد در  وع نود تولیی  شتتا  می

رهنگی ف  ظر جایگاهچد از کارگرا  هسننی، ارتباط با  کد بیش از همد در، با آ نبره

میزا  شگرف  اننالفمالی )  ظر موقعی چد از  ( وست   ستواد و عادات روزا د  )

در  کننی.د یایی دیگر ستتتیر می مقتایستتتد بتا کتارگرا  عادی در    در ،(دستتتنمزد

  اهای دیگری کد پس از فرار کارفرما بد دستتت  کارگرا  افناد، مهنیستتتکارنا د
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از  ،معنای ای  اقیامستتتفا د أمن را ترگ کرد ی. هااولی  گروهی بود تی کد کارنا د 

در موارد زیادی،  .ی تولیی اس ی ادامدکد الزمد بود دست  رفن  تیصتح حیاتی  

 ی کار شتتی.هاتولیی و عیم پردان  دستتنمزد  یرو یچرندای  امر موج  توق  

ای  رژیم زمتا ی هم کتد شتتتوراها از رژیم جییی درنواستتت  کمک مالی کرد ی،   

بد ود ن ی فرمایشیتحمیگ  ماینیهفرسناد  و برای  ملننمفرصتنی   را درنواست  

ر دشورایی  یادارهو ست   باالی  چی  جها  الگویتلقی کرد. ی امور اداره یبها د

 ناییثناستت کامالً ی، شتتومیتحمگ  توستتط رژیم معموالً الگوهایی کد ستتب  بد  ،آ 

رغم دنال  رژیم بد ،بود فعالشتتا  تولیی یچرنددیگر کد  هایکارنا ددر . استت 

 شی. گیری و فروش، بد کارگرا  دسنمزدی پردان   میدر سفارش

 

 
 مردم شوا از ،یقاس و  نام به کارگر، نجانبیا ها،ییکایآمر یآقا: »مض ون   نیا با ش ه   درج یفارس   به ایهنام عکس این در

 ممرد ما به را کشآدم جالد  شا  و هیینوا کوک فیضع و داد  دس    از هیش    مردم به که کنمیم خناهش کایآمر ش رافمونه  
 ایرا  ت را ، بافی موماز،چهپار شرک  ؛یقاسو کارگر،. هیده لیتحن

 

 یم برابر افزایش ویکرا تولیی  وریچی  میعی استت  کد بهرهشتتورای جها 

حیاقگ دستتنمزد رقم رستتی. بد  ظر  می آمیزراقغ، امری کد بد گما م اداده استت 
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د افنکاهش ی قبلی میزا  ستتومبد یک  یز باالتری  دستتنمزدها ه و رقمبرابر شتتیدو

  و لیفات مجاهییأت تربیشای ایجاد کرده کد در آ  شورا همچنی  کنابیا د .اس 

نر بد هر کارگر یک لیپس،  آ از ی.  شویاف  می اسالمی رادی ال های وشنددیگر 

 .شیهم داده میشیر 

های شتتستت   هر ماه ی کگ کارنا د را بد عهیه دارد. شتتورا مستتئولی  اداره 

د محلی  یارد، بل  صاننصا های کاریگیریتصمیم بد کد شو یبرگزار می شورایی

ار سازوک تعری  هنوز از اساسنامد یا اعضای شورا. هایسینرا یطرح برای  هسننی

وا  تمیا نیابات اول  در اما ،نبری  یستت )استتنیضتتاح(   ماینیگا  از بازنواستت 

برای  تضتتمینیاما رنیاد اصتتیگ و واقعی استت ،  ای  -آثاری از آ  مشتتاهیه کرد

 ی وعی از نودفرما روای تقریباًچی  ی جها  مو ددموکراستتتی در آینیه  یستتت . 

کارگری شورای عمومی  درقیرتی کد  رغماما بداس ،  (autarchy) یشورای کامگ

. دا س  (self-management) گرا ینود مصیاق راآ  توا   می شیه منمرکز

 چدآ  از منفاوت بییلی کامالً با ما و دستت  باال را دار ی گراهاچپ ای  کارنا ددر 

 . هسنیم مواجد در رژیم سابق شاهی بودیم

 

 مونتاژ هایکارخانه
د ک اسیو ال  کردم، شترک  ایرا   بازدییها هایی کد م  از آ در میا  کارنا د

ر کاو نری شیه دهای سانندبود و با کی وابستند   )ا گلستنا (  تر بد کرایستلر پیش

 . ای  شتترک ، در آ  ستتوی طی  قرار داردکردبرای بازار دانلی نودرو تولیی می

را برای  شاو بازرستا  شیصی بود دار در آ  ستهام  ستوگلی شتاه بود کد نودش  

یازات امن»از کارکنا  در دو س    کارنا دای  در کارکنا  گماشند بود.  بر ظارت 

منیی هی برای بهرتربیشامنیاز از  ا  سب  بد دیگر ا : آ برنوردار بود ی« ایویژه
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« بازجویی» یاتاق ویژهکد  حالدر عی  ؛برنوردار بود یمستتت   و بهیاشتتت  از 

  وجود داش .شا   یز برایساواگ 

داری ابیش  سابق از کارمنیا  ی ی در ایرا   استیو ال، رییس شورای کارگری 

ای برگزار مرحلدبد صورت یکدر یک س   و در دورا  شتاه بود. ا نیابات شورا  

رییس شورا  کدای رغمای  سازوکار، بد .ی کار یروهزار  ۹1 از بی آ  هم  -شیمی

 تربیش، ا جامیمی رژیم منصوبو همراهی با مییرا  « مشارک » بدمیعی است   

رک  با ای  ش .شودبد کار گرفند می اقنضتای شرایط بد  بنا است  کد  اهرمی شتبید 

 کنی.می واردها را از ا گلسنا  هنوز کی  ،شیه کد ملیآ 

 رد کدبسنیه ک گفنددر راب د با جایگاه سیاس  در شورا، سینگوی آ ها بد ای  

امام نمینی  ازصی درو صی اس  صی م هبیدرصی ستیاسی  یس ،  شتورا استاستاً   

  ظم در امنیادچی ، ای  کارنا د هم جها  الگوینالف بر کامالً. کنیمیحمتای   

 رایب همچنی  مش لی. اس  ییجی رژیمارگا یک با  در پیو یو هم  دارد قرارسابق 

 ای  امر را از یک دلیگد. وش می سر راهش دییه بر فروش بازار پییاکرد  عرضد و

از  ، و ظام سیاسی وع در هر ی بزرگی چنی  کارنا د اهمی میزا  در  توا می سو

نو بد برنورداری از آ ها  کتد کتارکنا ش  « ایامنیتازات ویژه » درستتتوی دیگر، 

 ییفرما روانود الگویما نی  ،ایرا   اسیو ال الگوی، بنابرای  .، جسنجو کردا یگرفند

  وع شورایای  بررسی اهمی  اس .  ناصمورد  یک، یگرا نود یا شتورایی کامگ 

 (هشیشیه )دولنیهای ملیکد رژیم برای تمام شرک  اس در ای   «موم شیهومهر»

 همی  الگو را در  ظر دارد.  تحقق

 

 قدرت دوگانه
چی  و  جهاچیزی بی  آ ها  مییری  ستتازوکارکد  ییهادر میا  تمام کارنا د

ی جنرال موتورز و کارنا دها را در شرک  تری   مو دجال ، اس  ایرا   استیو ال 
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راهستتازی و ق عات ولیی تی در زمیند هاشتترک . ای  شتتاهیه کردمم کاترپیالر

شورای جنرال موتورز ما نی ایرا   اسیو ال، کننی. آالت کشاورزی فعالی  میماشی 

 یارهدرب مهایهای آ ها بد پرسش. پاسخستوسیالیسنی اس  و غیر« استالمی » کامالً

 ارنا دککارگرا  ای   یشا ، م  را قا     رد کد شوراهابرگزاری ا نیاباتی شتیوه 

ا  از توجا بیو  شک میدر ای ، اوصتاف با ای  نی. نک ماینیگی می یواقع طوربدرا 

، رفندگ ی کارنا د ش گرتبدکد میا  شورا و مییرا  عالی« قیرت دوگا د» وضعی 

 فرستتناده جاآ بد  ستتازیرژیم پس از ملیستتد مییری کد توجد بد با  نصتتوصبد

  .، سی  گف اس 

بیش کارمنی  ششکارگر ساده و  ۹۳منش گ از  کد عضتو دارد  1۹ای  شتورا  

رای ب فرعی هایکمیندی و  شوبار برگزار مییک هفنددو شوراجلسات . اس  اداری

 و و ح می ، داوری، ، نریی و فروش، آموزش، ا ضتتباط ظارت بر تولیی، امور مالی

جاکد دیگر ق عات از جنرال موتورز )شرک  از آ همچنی  . ا یش گ گرفند ورزش

ور پییا کرد  منظبد اتیتحقیقی فنی/کمیندرسنی، یک مادر آمری ایی( بد دس   می

 هیف اصلی کمیند ای  اس  کد نط تولییتش یگ شیه اس .  برای نودکفایی راهی

 گ قووسایگ حمگ ق عات تولیی براینودروهای شیصی، ق عات  سان را بد جای 

نودروهای شیصی  ق عات، یا حیاقگ تولیی دهی کنیسازما  عمومی ما نی اتوبوس

بد امضتتتای تمام  بایی کارنا د میارگتمام  کاهش دهی. میلیک  ستتتان  را بد

ی ی نها ت. ی گیرقرار می بازرسیتر مالی توسط آ ها مورد او دفبرسنی اعضای شورا 

 هایساع  برای اعضا یکنی و بقیدوق  در شتورا کار می تمام از اعضتای کارنا د 

 .کننیدستتنمزدی دریاف   می ،دهنیکد بد کار در شتتورا اننصتتاص میی ااضتتافد

 میزا  قبلی رسییه اس .چهگ درصی دسنمزد مییرا  عالیرتبد بد 
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 کسع شند؛ینو وارد کایآمر از هاقطعه گرید چراکه هسمنه، یفلز قطعات هیتنل یبرا یس از قالب حال در کارگرا 
 .گندمَن یرَنه از
 

مییری  مشارکنی حاکم  وعی از تا حیودی،  ،در جنرال موتورزدر حال حاضر، 

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

 تأاز ای  باور  شجییی پنیاری شتورا با رژیم  شترایط ما یگار  یواهی بود. هم ات 

کد  ی زیادیهاحرفبا وجود  -کنیپنیاری میها هم اتگیرد کد رژیم هم با آ می

و حامیا   -رهبرا  شتتورا  گاهدر  ، ای  امر بایی در عمگ اثبات شتتود.شتتودمیزده 

 احستتتاستتتات وضتتتوحبد ،-هاکارگرا  کارگاه دیگر جمهوری استتتالمی و حزب

ای   ابرازدر  آ ها را شور و نلوص و جیی و شتود  میه مشتاهی  امپریالیستنی ضتی 

 از مواض  آش ارا بیواهی یا مجبور شود کداگر رژیم  .دریاف توا  میاحستاستات   

 ایگاهپ بنوا نی گراچپ هایجریا  امپریالیستتنی نود کوتاه بیایی، مم   استت  ضتتی

 .کننی اامیی  ای  حزبرا از  حزب جمهوری اسالمی یِأر یبالقوه
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 ارنا دای  ک .دیگری بود منفاوت الگویی نود بد  وبد هم ی کاترپیالرکارنا د

 منیای   اتی، )البند میر  بود ش در رعای  یرسیافند بد  ظر میمیر  و ستاما  

 ا دای  کارنصاح   .( بود قاشی هم  و ابنیایی جوش اری و ر گهای کارگاهدر حی 

او . کردمی ی ارهمبا شرک  مادر آمری ایی  ،قرارداد لیزینگیک طریق از  ترپیش

کد م  بد کارنا د ]تیر[ و در ماه جوالی  گریی از کشتتتور ]بهم [ فورید در ماه 

هنوز شروع بد کار یر منصوب دول  می و شیه ملی دول جا توستط  ستر زدم، آ  

 رایا گاسالمگرا و شورایی منش گ از افراد چپ را کارنا د در ای  میا ،   رده بود.

جا ی ادر د. کرمیه رااد برابر بود،با هم کمابیش  در شورا ، کد  سب  آ هاچپ غیر

هم  تولیی هکارگا بدای  ام ا  را یافنم کد م  شورا،  اعضای تمامافزو  بر گفنگو با 

شتتا   ستتب  بد شتتورا و دییگاه یبارهبا کارگرا  در هایی راشستتپر وستتری بز م 

 شرایط سیاسی م رح کنم. 

 سیاسی . ترکی بود بیش اداریاز کارمنی  دوکارگر و  ۹۱ای  شورا منش گ از 

 والرها س -شی میعناصر م هبی و س والر تقسیم  طور برابر بدبد آ  هم کمابیش

هتا ترکیبی از  یروهتای پیشتتترو و حتامیتا  حزب     متت هبیو  هوادارا  حزب توده

در شتتورا  گرابد فرد منعصتتبی کد بد حضتتور افراد چپ. بود ی جمهوری استتالمی

 «ا جم  اسالمی»یک  ،«آموزش»منظور بدتا  اعنراض کرده بود، ای  ام ا  داده شی

ک بار ی) داش   فوذگرای شورا برنی از اعضای اسالم در حوضو. او بدسیس کنیأت

. بد ز ا  کارگر با آ  د عضتتوی از شتتورا  بود( ها شتترک  کرد، هم در مصتتاحبد

 ود ب  مایشیها بد دلیگ ای در شورا داشند باشنی، اما آ پیشتنهاد شتی کد  ماینیه  

جای آ  نواستتنار تشتت یگ  بد و عضتتوی  در شتتورا مما ع  کرد ی  ، از قش آ ها

  اشورای مرد بد عضوی  اظر بنوا ی از جملد شتورایی برای ز ا  کارگر شتی ی کد  

  شیه بود. اجراییهنوز  رو یجا بودم ای  البند تا زما ی کد م  آ  ؛بفرسنی

بد کارهای همچنا   ی آ کرد و تمام اعضتتاشتتورا جلستتات هفنگی برگزار می

، آ ها نود را برای  گارش ]مرداد[ ی نود اشتنلال داشتننی. در ماه آگوس   روزا د
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در اتاق تنها  جلسات کرد ی.آماده میشورا جییی  برگزاری ا نیاباتاستاستنامد و   

 کرد.شتتتی کد در صتتتورت لزوم بایی اتاق را ترگ میمتییر بتاقیما یه برگزار می  

گرفند تا  ظارت بر امور  شی، از امضای چکزیر  ظر شتورا اداره می  کارنا د کامالً

اقگ و حی ددستتنمزد بیش مییری  کاهش یافنحقوق.  یحستتابیاری و تعیی  پاید

بد  امبا شورا و حضور سرزده ی م هامصتاحبد  شتی. و تثبی  تعری   یز دستنمزد  

از  اهآ : گیر ی می قرارکارها چنیا  در جریا   داد کد کارگرا کتارنا د  شتتتا   

 ی.شها گزارش  می یاشننی و چیز زیادی هم بد آ  چنیا ی شورا اطالع هایفعالی 

 تریشب ای  بود کد شورا داوطل ِکنیم.  قلمیادبایی امری  سبی ای  موضتوع را  اما 

آشتت ار بود کد کارگرا  با اشتتنیاق و  و کامالً کنیرستتا ی تالش اطالعی زمیند در

گرایش ستتیاستتی چنیا  م رح  ؛کننیحمای  می افنیار از شتتورا و امر نودگردا ی

  بود.

 

 شوراهای کارگری و رژیم جدید
 ودنای  امر  اس  کد و  اهمگ   اهمیوا رژیم جییی  سب  بد شوراها  روی رد

 رژیم بد تبلیلات ضتتیِ دهی.میبازتاب  را رژیم  اهمیوا و   اهمگ نوبی ماهی  بد

تا ا ضباط  فرستنی میها برنی از کارنا دبد های امام را دهی و کمیندچپ ادامد می

اما ای  روی رد بد ایجاد  هادها و روابط  .کننیبرقرار  ]...[یا د ای اقنیارگراشیوهرا بد 

 .ز یدام  می نأل یکبد  تربیش د وشو می مننهیباثبات و کارآمی  کارِ

ری گمنفاوت  سب  بد شوراهای کار ییروی ردهاتوا  میجمهوری اسالمی،  در

 نیی اهایس یگرایا دجا بدسد ها شبید روی ردی ی از ای   گاه را از هم تف یک کرد.

ستتوم از ی کار، یکها یرو طرف ازاعضتتا ستتوم یک هاشتتاه استت  کد در آ  دولنی

 شورای ی.رد کمی حضور پییاسوم از طرف وزارت کار بیش مییری  و یکطرف 

حزب جمهوری  کنی.اکنو  از چنی  الگویی پیروی میشتتترکت  ایرا   استتتیو ال  
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 متییریتت  مشتتتارکنی  گنتتگِ هتای ستتتیتاستتت   از ی نود، وبتتد، بتد استتتالمی

(comanagement)  میا  توا  درمی  یز را یروی رد دیگر .کنیایت  می حمت 

« گرای مشارک»و « پیشرو» ای  بالِ کرد. شتناسایی اهلل طالقا ی ف ری آی  پیروا 

با اسالم سازگار  در درازمیت داریمعنقی است  کد  ظام سرماید  ،جنبش استالمی 

 عنوا  الگویی برای دورا  گ ار بدبد صرفاً گرایا دجا بدسدو از روی رد  ،بود یواهی 

بد ها آ  راستتتنا،در ای   کنی.حمای  می ]توحییی[ ی استتتالمیطبقدی بیجامعد

لیبی ارجاع کشور در   افیق (participationism) «یگرایمشارک » سترمشتق  

 دهنی. می

 ورمنظ، حمای  کرده های شوراام از اییهع طورنمینی بداهلل[ ]آی رغم این د بد

شتتود او ای  کار را با اکراه و زیر فشتتار )ادعا می مشتتیح  یستت  ای  مفهوماو از 

دریاف  کد او نوبی بدتوا  می وی یهااز ستتتینرا ی (.باشتتتی طالقا ی ا جام داده

ز ا ا گارد؛ او دایماًورا  ی ی میگرا  و پیشتتدصتتنع نردهرا با  صتتنعنیکارگرا  

 «تنی و نش »برنورد  بوده و از «مهربا »کارگرا  نود نواهی کد با کارفرمایا  می

. توا  یاف    میهای رژیم، اثری از جییّبافیدر تمام اییه .بتا آ ها نودداری کننی 

ق از طریها ی کارنا درهاادی پرو یه زیاد بد احنمالاگر ای  شرایط ادامد پییا کنی، 

  شی.ا ی مینومد نواهی شیه سازیدولنی ی کدهایشرک  در دولنی بیش رشی

 را ص  نود تنها حزب تودهدیی مثبنی بد شوراها دار ی.  ،در کگ ،احزاب چپ

 یجا بد و غافلگیرکننیهمواجهد با اشتتنیاق همددر حنی و ه کرد جیا طور تاریییبد

ر پی دها آ  .دهیرغبنی بد آ   شا   می اساساً شوراها سرمشق  سب  بد کارگرا 

ابد با مش یالگوی هسننی کد ی ستیاستی  پشتنوا د با  ی ستراستری  اتحادیدیک ایجاد 

CGT   زبحجاس  کد ای  اما مش گ .اس  [کنفیراسیو  سراسری کار]فرا ستد، 

ا ای  ب دار ی همسو شی  ی شیه یا قابل همسورژیم  اکد برا حنی آ هایی  و شوراها

راکد چ ؛گیردت میأ ش ی تاریییشایی هم  گاه آ ها از شرم. بینیمیسازگار هیف  ا

های هما  سیاس  از دقیقاً ،داشننی موض ابراز  فرص در دورا  مصیق، زما ی کد 
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 یا دنسرسیمیالف  با ای  همد، حمای  کرد ی.  هشا یگرایا دجا بدسد یستنیی ای 

از  رتکمچیزی ) گما م ای  اس  کننیه است . گیجبر ستر ای  موضتوع    حزب توده

 وذ فاز  های چپگروه دیگرها  ستتب  بد آ  (حیسو بیش از یک یک باور ق عی 

  کد بد عضوی هوادارا شا و اعضا و  برنوردار هستننی  ی در بی  کارگرا تربیش

شتتوراها اشتتنیاق   گیریشتت گبد  ،هما نی دیگرا  ،ا یآمیهشتتوراهای کارگری در

 ورز ی.می

گلد ر ی کارگطبقد« پایی  بود  س   آگاهی» از ،ثنانبیو  اس ،احزاب چپ تمام

ر بی کارگرا  کننیهیرهبر [ کد مشارک  پس از ماه فورید ]بهم آ  هم ،کننیمی

ییی و دفاع ای  احزاب از أاز ستتوی دیگر، ت .نط ب ال  کشتتییعمال « ها ظرید» ای 

میزا  اشنیاق نود کارگرا  اس .  وابسند بد کامالً مشتروط و  ،شتوراهای کارگری 

 یاییههای مایوییستتتنی کد در بی  کارگرا  حضتتتور دار ی، و گروهنلق فتیاییا   

و س  ا واردهاتازه درنور کننی کد تنهاتلقی می «اقنصادی»ای م البد نودگردا ی را

در حال  های آ البند م البد ؛یابی ارتقا« سیاسی»ای بد م البدآ ها  هیای بایی تح  

 د اس . فراتر  رفن« !باد سوسیالیسممرگ بر امپریالیسم، ز یه»از شعار  عمالً حاضر

هی دهایی کلی برای مشتتارک ییهاگرای استتالمی بود کد گروه بزرگ چپ تنها

ا ی و بر اراید کرده ی سوسیالیسنیجامعدتحقق  در راستنای  ی کارگرمستنقیم طبقد 

 کننی.یمکیی أدر دورا  ا قالبی ت کلیییسالحی  یمثابدبد  قش شتوراهای کارگری 

تیاذ ا  ستب  بد شترایط کلی ستیاسی    د راگراتری  روی رواق  کنو تا آ ا  کدای  

ا ایجاد تعامگ بکننی تا با تالش می  یّجی اها بآ  .کرده یتک امر اتفاقی  یستتت  

 رایگاسالم» احزاب کوچکِ با طور ناص، بدستیاستی  پیشتروتری  بیش روحا ی   

  ، عنصتر سوسیالیسنی ا قالب را تقوی اهلل طالقا ی و حامیا  پیشتی  آی   «پیشترو 

 ،کوچک شتتتوراییهای با برگزاری گردهمایی کد آ هتا تنهتا گروهی بود ی  . کننتی 

، هاکارنا دتکفراتر از س    آ  هم ،سازما یهی شوراهای کارگریهایی برای تالش



 ی شاهین نصیریگودی / ترجمهکریس  04 

بد ها را ییگردهماای   وع  برگزاری ستتتفتا د، آ ها  یز تاکنو  أمنت . ا جتام داد تی  

همچنی  بایی اشاره کرد  ا ی.دس  باال را دار ی محیود کرده هاشتوراهایی کد در آ  

درهم » ،تربیا  دقیقو بد، ای  گروهدر دییگاه  ستتوستتیالیستتم و استتالم  تلفیق کد 

 ستتبکِ بدتمرکزگرای  ستتوستتیالیستتم و  (populist) گرانلق استتالمِ «آمیزی

 کنی.میها را بد شیت تضعی  مفهوم نودگرا ی آ ،  (soviet-type)شوروی

 

 
 گندمَن یرَنه از عکس ت را ؛ در یفلز عیصنا کارگرا 

 

شود. شک، تمام داسنا  ا قالب ایرا  بد روای  شوراهای کارگری ننم  میبی

ی استتت  و بایی از طبقد ی از جامعدکوچ بیش تنهتا   صتتتنعنیی کتارگر  طبقتد 

اغگ مش وکد در کنار بازار  اتیطبق ؛یز داده شودورا  تمگرا  و پیشتد صتنع  نرده

 اطقمن زبا ِفارسی اگر دهقا ا ِ. ی دار ی پوشتا هم هاو با آ ی  گیرمیقرار  وابستند 

ی فرهنگی و مالی ، کد راب درا های کال سرماید صاح ِ های بومیِو بیش مرکزی

بد ای  فهرستت   ا یدور ما یه ستتازیو بد همی  دلیگ از ن ر ملی با غرب  یاشتتند

کنیم کد تاکنو  از رژیم از  یروهایی پییا می تریکتامتگ  تصتتتویر  کنیم، داضتتتافت 
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یک  یصتتنعن ی کارگردر میا  تمام ای   یروها، طبقد ا ی.ا قالبی حمای  کردهپستتا

 ی های کالهایی کد سرمایدآیی بیشبد  ظر می. دهیرا تشت یگ می اقلی  کوچک 

اما   اامیی نواهنی شتتتی.از ا قالب ، اولی  گروهی هستتتننتی کتد   در اننیتار دار تی  

 ؛ ی داشنتنهایی ام ا  کس  قیرت را  یواهبدها نوشبینا د و بد احنمال زیاد آ 

 بد تصرفیا  ستازی ماشتی   و ستازی ق عد صتنای   از زیادیبیش  نصتوص کد بد

 ،وابستتندمشتتاغگ بازاریا  و  برد.وار بد ستتر میآمیه یا در شتترای ی برزخدر دول 

ی کتارگر بد مرات   حمتایت  طبقتد    نواهنتی متا تی.   رژیم حتامیتا     تری اصتتتلی

بر  قش  تربیشآ ها  موض  .ی اس تربیشکناب وو حساب با فاصلد، ترغیرمنسجم

 شرایط  ستب  بد  هاآ آگاهی  و« استالمی »ا قالب  دهی بدشت گ در شتا   طبقاتی

گرای مسلط چپ رجوش ا کدهمچنا  .اسنوار اس  در دورا  شاه شتا  نود ز یگی

دو  چیز در همی  ی یهمد» کدشتتود بینی میپیش، بد زبا  ا گلیستتی بد م  گف 

 س  کد یازی  ی دیگر بینی درس   باشی،ای  پیش. اگر «ل آینیه نواهی نوابییسا

ی جمعی اناطره بدی  تامعلوم برای متیت زمتا     ی شتتتوراهتای کتارگری  تجربتد 

 اس  کد گاهآ  بیهی.تری شتعارهای محناطا د بد را  نودجای  و دفروکاستند شتو  

 .نواهی گرف قرار  تر در دسنور کارقوی هر چدشورا  یاییه
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