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شوراھای کارگری  گيری و چرائِی از ھم پاشی ھای شکل زمينه
  )۵٧ - ۶٠ھای  سال(

   

  

ھای ديکتاتوری و استبدادی بر  حاکميت طوالنی رژيم
ھای سياسی و  ايران و محروميت کارگران از آزادی

ھای طبقاتی  دمکراتيک، طبقۀ کارگر ايران را از تشکل
يابی اين طبقه را به  ود محروم ساخته و امر تشکلخ

داری حاکم بر ايران نه فقط  سرمايه. تأخير انداخته است
ھای بورژوائی  ھای سياسی رايج در نظام با آزادی

ھای موجوِد به رسميت شناخته شده در  غرب و نُرم
ھای کارگری بيگانه است بلکه ذاتاً   تشکل مورد آزادی

قوق دمکراتيک، مخالف نقض کننده ھرگونه ح
ھای سياسی و دمکرتيک و مدافع و  سرسخت آزادی

ھر تالش و فعاليتی الاقل در . ست مروج ارتجاع سياسی
طول نيم قرن اخير از سوی طبقه کارگر در ھر سطح 

ای برای متشکل شدن ممنوع و غيرمجاز بوده  و اندازه
با اين وجود کارگران . و بيرحمانه سرکوب شده است

ھيچگاه از تالش و مبارزه  برای متشکل شدن ايران 
ای در ديواِر قطور اختناق و استبداد ايجاد شده و  ترين روزنه ھر آينه کوچک و هبر نداشتدست 

موقعيتی دست داده است، طبقه کارگر ايران نيز استعداد و جسارت انقالبی خود را برای متشکل 
ھائی از نوع  ده و نه فقط در راه ايجاد تشکلشدن در بعد وسيع تر و به نحو روشن تری نشان دا

سنديکا و اتحاديه و کميته به منظور پيشبرد مبارزه در راه تحقق مطالبات خود در چارچوب نظم 
ھای اعمال  ای اخص خود يعنی شوراھا که ارگان موجود، بلکه در راه ايجاد تشکل سياسی توده

  .ين راه، از جان نيز مايه گذاشته استقدرت سياسی اين طبقه است نيز تالش نموده و در ا
اين را کارگران نه در ! کارگر منفرد و متفرق ھيچ است و کارگر متحد و متشکل ھمه چيز

از اين روست که . اند داران آموخته تئوری، بلکه در عمل و در جريان مبارزه عليه سرمايه
مبارزه متشکل، تالش کارگران در ھر شرايطی، به نسبت درجه آگاھی، برای متشکل شدن و 

  .کنند اند و تالش می نموده
ھائی که کارگران  تجربه جنبش کارگری ايران گويای اين واقعيت است که نوع تشکل يا تشکل

ھا، رابطۀ تنگاتنگی با شرايط  سازند، نحوه و درجه فعاليت اين تشکل خود را در آن متشکل می
يچ کارگر پيشرو و عنصر آگاه و کمونيستی، اگرچه ھ. سياسی جامعه و توازن قوای طبقاتی دارد

ھای کارگری مانند شورا، کميته، سنديکا و غيره، و استفاده از آن برای  تنوع اشکال تشکل
پيشبرد اھداف و تحقق مطالبات کارگران را نفی و انکار نميکند، اما ھر کارگر آگاھی اين را 

ھا ھمواره به يکسان و در اختيار و  شکلداند که شرايط و امکان تشکيل يا استفاده از اين ت مي
ھای ديگری خارج از اراده و اختيار ماست که شکلی از اين  ارادۀ کارگران نيست و ضرورت

ھرچند نقش عنصر آگاه و کارگر پيشرو . بخشد سازد و به آن اولويت می تر می اشکال را برجسته
تواند از قوه به فعل  نقش زمانی میاست، اما اين  در ايجاد تشکل کارگری ُمحرز و بی چون و چر

 کارگر پيشرو و  به عبارت ديگر ھيچ . درآيد و ثمر دھد که بر يک زمينه عينی استوار باشد
 برای تشکيل شوراھای کارگری ضبر فرتواند ھنگامی که ھنوز شرايط،  عنصر آگاھی نمی

شوراھای . يجاد کند ا- يعنی ابزار اعمال قدرت کارگری- وجود ندارد، اراده گرايانه شورا 
توانند شکل بگيرند که طبقه حاکم و رژيم  کارگری محصول شرايط معينی ھستند و زمانی می
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سياسی آن قدرت کنترل جامعه و اعمال اتوريته خود را از دست داده است، جنبش انقالبی اعتالء 
ھا   به سود آناند و توازن قوا ھای سياسی را به چنگ آورده آزادیيافته، کارگران، حدودی از 

  .برھم خورده است
گيری شوراھا در انقالبات ساير کشورھا و تجارب حاصل از آن،  ھای شکل صرف نظر از نمونه

ای  ترين نمونه ترين و مھم گيری شوراھای کارگری، برجسته  ايران و تجربه شکل۵٧انقالب سال 
گيری شوراھای  ربه شکلخواھيم تج در اين مقاله می. گذارد است که بر اين واقعيت صحه می

کارگری را در جريان انقالب و گسترش کمی و کيفی شوراھا در فضای بالنسبه دمکراتيک پس 
ھای سياسی   بھمن و ھمچنين انحالل و از ھم پاشی شوراھا در جريان سرکوب آزادی٢٢از قيام 

  .دھيمو تغيير توازن قوا به سود ضد انقالب را از نزديک مورد بررسی و مطالعه قرار 
 انجاميد، کارگران نيز به ۵٧ھای مردم که به قيام بيست و دوم بھمن  با آغاز جنبش انقالبی توده

صورت غير متشکل و خود به خودی و با طرح شعارھا و مطالبات اقتصادی و بعضاً سياسی 
ھيچ تشکل واقعی کارگری که خود کارگران آن را ايجاد کرده باشند . وارد عرصه مبارزه شدند

ھائی که در دوره  سنديکاھا و اتحاديه.  بخواھد اين مبارزات را سازماندھی کند وجود نداشتو
 مرداد و ادامه سرکوب و خفقان شاھنشاھی، ٢٨ ايجاد گشته بود، با کودتای ٣٢ تا ٢٠ھای  سال

گر و  رژيم ديکتاتوری شاھنشاھی مانند رژيم سرکوب. به تدريج از ھم پاشيده و نابود شدند
بعدھا . کرد ای را نيز تحمل نمی ھای سنديکائی و اتحاديه ی جمھوری اسالمی، حتا فعاليتارتجاع

نمايندگان سنديکا را ساواک . البته سنديکاھائی ايجاد شد که تماماً زير نفوذ ساواک قرار داشت
کرد و سرنخ اين سنديکاھا در دست رژيم و ساواک شاه قرار  بايد برای کانديداتوری تأييد می

ت و اگر در مواردی کارگران مبارزی برای دفاع از حقوق کارگران به سنديکاھای شه داش
خواستند حرکتی را به سود کارگران سازمان دھند، فوراً دستگير و تار  يافتند و می ساخته راه می

تر يک  البته در مواردی کارگران فعال و آگاه. شد شدند و دِر آن سنديکا بسته می و مار می
توانستند دور از چشم ساواک يک  با ايجاد روابطی بين خود و مبارزات مخفی، گاه میسنديکا، 

اين نمونه  آوردند که در حرکت اعتراضی را سازماندھی کنند و توفيقاتی نيز به دست می
اعتصابات  محفل مخفی کارگران درون سنديکا سازمانده مبارزات و عمل اساساً  ھا در سنديکا

نفوذ ساواک باشند، چندان  د سنديکاھائی که ممکن بود کم و بيش دورتر ازمعدو. کارگران بودند
ھای علنی   است که اندک اندک فعاليت۵٧با گسترش مبارزات انقالبی در سال . فعاليتی نداشتند

ھای  اما ھمزمان، ضرورت ايجاد تشکل. گيرد سنديکايی خارج از کنترل ساواک نيز رونق می
دھی مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری و پاسخگوی مناسبی که قادر به سازمان

. گيرند ھای مخفی اعتصاب شکل می شرايط سياسی جديد باشد، در ميان کارگران مطرح و کميته
اعتصابات بزرگ ) شھريور به بعد (۵٧با گسترش دامنه اعتالء جنبش انقالبی در نيمه دوم سال 

اين . شود  است، به ويژه در نفت آغاز میھای سياسی در آن برجسته کارگری که خواست
ھای کارخانه و  ھای مختلف صنعت نفت، ھمه جا توسط کميته اعتصابات در شھرھا و بخش

روند رو به رشد مبارزات و اعتصابات کارگری و . شوند ھای اعتصاب سازماندھی می کميته
رم کارگران ھای سراسری را به امر مب ھای اعتصاب سراسری، تشکل ملزومات و ضرورت

دھد که  به بيان ديگر شرايط جديد، وظايف جديدی را در برابر کارگران قرار می. کند تبديل می
بی . انجام آن از عھده ھيچ سنديکائی اعم از سنديکای مستقل و يا وابسته به دولت ساخته نبود

ند، صرف ھائی که در نفت و در شھرھای مختلف از قبل تشکيل شده بود دليل نيست که سنديکا
نظر از بی اعتمادی کارگران به اين نوع سنديکاھا، در عمل نتوانستند دوام آورند و مضمحل 

بر . ھای اعتصاب تبديل شدند ھا، به کميته گشتند و يا در مواردی با ايجاد تغييراتی در ترکيب آن
تصاب ھای اع اين زمينه است که کميته اعتصاب سراسری در نفت، مرکب از نمايندگان کميته

ھای اعتصاب، سراسری شدن آن و ناکارائی  تشکيل کميته. گيرد در شھرھای مختلف شکل می
ھای مخفی و  کميته. توان ديد تر از ھر جا، در صنعت نفت می تشکالت نوع سنديکائی را واضح

. اعتصاب که پيش از قيام به تدريج در نفت شکل گرفت به کميته سراسری اعتصاب فراروئيد
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تحت نفوذ ساواک نيز از ھم پاشيد  و آنچه که تحت عنوان سنديکای مشترک کارکنان سنديکاھای 
 نيز به آن اشاره کرده است، عمالً ١ خسرو شاھیيدهللاصنعت نفت ايجاد شد، آنطور که زنده ياد 

کميته اعتصاب . ھای اعتصاب در شھرھای مختلف بود متشکل از نمايندگان ھمين کميته
جود داشت و رھبری اعتصابات و مبارزات سراسری کارگران و سراسری که در تھران و

ھای اعتصاب در شھرھای  کارکنان صنعت نفت را بر عھده داشت، مرکب از نمايندگان کميته
ھای اعتصاب در ساير صنايع کشور، مانند صنايع دفاع،  عالوه بر نفت، کميته. مختلف بود

ر ماشين سازی اراک، ماشين سازی تبريز، صنايع ھواپيمائی و صنايع ماشين سازی از جمله د
، راه آھن، شرکت واحد و بسياری ديگر )اراک(تراکتور سازی تبريز، ماشين سازی پارس

بوجود " کميته ھماھنگی اعتصاب"ھا  ھا ايجاد شد که از ترکيب نمايندگان آن واحدھا و کارخانه
ش انقالبی و گسترش اعتصابات ھای اعتصاب در پروسه رشد و اعتالء جنب تمامی اين کميته. آمد

کارگری يا پيش و يا بعد از قيام به شوراھای کارگری تبديل شدند و در دوران پس از قيام به 
آگاھی و تشکل يابی طبقه کارگر، حتا در تالطمات ماقبل قيام و . سرعت رشد و گسترش يافتند

ه سرعت در حال رشد  ب۵٧خصوصاً پس از گذار جنبش به مرحله موقعيت انقالبی در شھريور 
بود به نحوی که کارگران و به ويژه کارگران صنعت نفت در تجمعات و اعتصابات خود عالوه 

کارگران پااليشگاه . ای به طرح مطالبات سياسی پرداختند بر مطالبات صنفی، به نحو برجسته
 زندانيان ، خواستار آزادی بی قيد و شرط۵٧ای در آبان  آبادان پس از تجمع و صدور قطعنامه

سياسی و بازگشت تبعيديان، لغو حکومت نظامی، انحالل سازمان امنيت و اطالعات و مجازات 
نشريات کارگری، از جمله نشريه سنديکای کارگران شرکت نفت در . عامالن کشتارھا شدند

شد و انتشار آن تا سال شصت ادامه  خه چاپ و در ميان کارگران پخش میس ن۵٠٠٠تيراژ 
توانست   شاه توان کنترل جامعه را از دست داده بود و اقدامات سرکوبگرانه آن نمیرژيم. داشت

ای و اعتصابات کارگری گسترش بيشتری يافت، شاه  مبارزات توده. مانع پيشرفت انقالب گردد
 طومار ۵٧ بھمن ٢٢ھای مردم با قيام مسلحانه خود در  فرار کرد و به رغم ارادۀ خمينی، توده

 .ا درھم پيچيدندرژيم سلطنتی ر
اما ھنوز چند روز بيشتر از سقوط رژيم شاه نگذشته بود که کارگران به فرمان خمينی بايد به 

ھا و واحدھای توليدی، شور و حرارت  بازگشت کارگران به کارخانه. گشتند ھا باز می کارخانه
ايع، کارگران در اکثر واحدھای کارگری و صن. ھا برد ناشی از قيام را نيز به درون کارخانه

ھمه جا صحبت از ايجاد تشکل برای مبارزه و احقاق حقوق . درصدد متشکل شدن خود برآمدند
ھر جا که پيش از آن کميته اعتصاب شکل گرفته بود، به شورا تبديل گرديد و اين . کارگران بود

 ھنوز ھر جا که. ھا و صنايع، کنترل امور را به دست گرفتند شوراھا در بسياری از کارخانه
شورا ايجاد نشده بود، کارگران به ابتکار خويش و بنا به نيازھای واحد مربوطه برای ايجاد 

شوق و ارادۀ کارگران برای گسترش شوراھا و در . شورا تالش و يا اين شوراھا را ايجاد کردند
که ھا و انجام اقداماتی فوری به سود خويش، به ويژه در واحدھائی  دست گرفتن امور کارخانه

در صنعت نفت، . شد تر و استوارتر می صاحبان و مديران آن گريخته بودند، روز به روز فزون
سی ھزار . ھای حفاری خارجی بود ھای شرکت نخستين اقدام شوراھا، ضبط تمام اموال و دارائی

ھا، طی حکمی از سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت نفت  کارگر و کارمند اين شرکت
عناصر . شد ھای صنعت نفت، کنترل شوراھای کارگری اعمال می در تمام بخش. در آمدند

شوراھا تمام امور مربوط به استخدام، اخراج، . ساواکی و ضد کارگر،  شناسائی و اخراج شدند
شور مبارزاتِی کارگران رھا . ترفيع رتبه، افزايش حقوق و امثال آن را در اختيار خود گرفتند

د سياسی و خفقان و ديکتاتوری شاھنشاھی، در ايجاد و گسترش شوراھا و به يافته از دوران رکو
ھا به حدی زياد بود که ھنوز يکماه بيشتر از قيام نگذشته  دست گرفتن ابتکار عمل در کارخانه

                                                 
١

 کتاب پژوھش کارگری –نگاه کنيد به خاطراتی از کار و مبارزه کارگران نفت به قلم يدهللا خسروشاھی  -
  ١٩٩٩ بھار ٣شماره 

 



  

  

٤ 

بود که صدای بازرگان نخست وزير دولت موقت نسبت به اقدامات و مواضع کارگران و 
واھند صاحب خانه باشند، ھمه کاره باشند، تکليف مديريت می خ"شوراھای کارگری درآمد که 

  ...."و ھمه چيز را روشن کنند و
ھای  کردند، اما توده در حاليکه خمينی و رئيس دولت موقت وی فرمان پايان انقالب را صادر می

مردمی که با قيام مسلحانه و يورش به مراکز ستم و سرکوب عليه ظلم و ستم و استبداد به پا 
ھای سياسی و دمکراتيک را به چنگ آورده بودند،  ه، رژيم شاه را به گور سپرده و آزادیخاست

دانستند و خواستار تداوم و تعميق  ای برای تحوالت انقالبی می سرنگونی رژيم سلطنت را مقدمه
ھای سياسی کمونيست و انقالبی،  ھا و گروه بر اين زمينه است که فعاليت سازمان. انقالب بودند

روزنامه ھا و نشريات متعددی آغاز به انتشار . يابد ھای دمکراتيک گسترش می اد تشکلايج
ھا نيز شوراھای کارگری و آگاھی کارگران به سرعت رشد و گسترش  در کارخانه. کنند می
ھائی که صاحبان و مديران آن اين مراکز را  شوراھای کارگری در واحدھا و کارخانه. يابد می

ھا يکی  راه اندازی اين گونه کارخانه. شوند می يخته بودند، فوراً دست به کارررھا کرده و يا گ
ھا  شوراھای کارگری به رغم موانعی که دولت پيش پای آن. از اقدامات فوری شوراھا بود

گذاشت، کنترل امور اين واحدھا را به دست گرفتند و بسياری از کارگرانی را که قبالً اخراج  می
پيشروی مداوم جنبش کارگری و شوراھای کارگری .  کار خود باز گرداندندشده بودند، به سرِ 

اقدامات سرکوبگرانه رژيم در عرصه . ھای رژيم ارتجاعی حاکم به شدت افزود برنگرانی
ھای کمونيست و انقالبی و مبارز، يورش به کردستان و  ھا و گروه جامعه، يورش به سازمان

رژيم به تجربه . پايگاه حاکميت در ميان مردم منجر گشتترکمن صحرا و امثال آن، به تضعيف 
بََرد که با تداوم فضای سياسی دمکراتيک، زير پايش پيوسته خالی و  به اين موضوع پی می

) ازجمله در صنايع دفاع(ھا و صنايع  نشريات کارگری  که در کارخانهدبر تعدا. شود تر می خالی
 کارگران و ٢.يست انتشار می يافت، افزوده شدزير نظر و رھبری شوراھا و کارگران کمون

شوراھای کارگری خواھان دخالت در امور سياسی بودند، اما در ھر گام مبارزه و تالش خود، 
شدند و  ھا روبرو می ھای جديدی از سوی رژيم و عوامل آن در کارخانه با موانع و محدويت

  .شد  اندک زائل میکنيز اندھا  توھمات اوليه آن
وزير کار دولت بازرگان، به منظور مقابله با شوراھا و کوتاه کردن دست آنھا، در فروھر 
 قانونی را به تصويب رساند که بر طبق آن ھرگونه مداخله کارگران و شوراھای ۵٨خرداد 

ھای  ضد انقالب حاکم نه فقط به ھيچيک از خواست. شد کارگری در امور کارخانه منع می
از . داد که پيوسته موانع جديدی در راه تحقق مطالبات آنان قرار میکرد، بل کارگران توجه نمی

رو اعترضات کارگری که در چند ماه اول پس از قيام در شکل تحصن و مراجعه دسته  اين
ھای حکومتی تجلی يافته بود، جای خود را به  و ساير ارگان" دفتر امام"جمعی به وزارت کار و 

  .ب به شکل عمده مبارزات کارگری تبديل شد، اعتصا۵٨از خرداد . اعتصاب داد
کارگران در . گيرد تری به خود می ، مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر روند گسترده۵٨سال 

. گردند جريان مبارزات روزمّره خود، بيش از پيش از بند توھمات نسبت به حاکميت رھا می
. يابد صفوف کارگران ارتقا میشود و آگاھی طبقاتی در  تر می اشکال مبارزه کارگری متکامل

اند، نفوذ و گسترش بيشتری  شوراھای کارگری که سازمانده اصلی اين اعتصابات و مبارزات
اعتصابات و مبارزات . يکی از مطالبات مشترک کارگران پرداخت سود ويژه بود. کنند پيدا می

شوراھائی که .  گسترش يافت۵٨کارگران به رھبری شوراھا، حول اين خواست در اواخر سال 
در جريان مبارزه تجربه اندوخته و روندی تکاملی پيموده و به ضرورت ايجاد شوراھای 

اتحاد شوراھا در تبريز و گيالن و . سراسری پی برده بودند، دست به ايجاد اتحاد شوراھا زدند
                                                 

٢
اغلب مقاالت و مطالب . شد در نفت منتشر و به تعداد زيادی در بين کارگران توزيع می" پيشتاز"نشريۀ  -

مسئوليت اين نشريه برعھده کارگران ھوادار سازمان . تاز توسط کارگران پيشرو تھيه و نوشته می شدنشريه پيش
  .بود و پس از انشعاب اکثريت، برعھده رفقای ھوادار اقليت قرار گرفت
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ا  کارخانه ب٣٠در اتحاد شوراھای کارگری گيالن، شوراھای بيش از . مناطق ديگر شکل گرفت
ترين و بيشترين  کانون شوراھای شرق تھران، مھم.  کارگر متشکل شده بودند٢۵٠٠٠
ھا کارخانه بزرگ   شورای متحد غرب، شامل ده. ھای شرق تھران را زير پوشش داشت کارخانه

در اطراف تھران و کرج بود و اتحاد شوراھای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران بيش 
اعتصابات کارگری به رھبری اين . گرفت  به اين سازمان را در بر می کارخانه متعلق١٣٠از  

جنبش کارگری به رغم افت و . يابد  به نحو چشمگيری گسترش می۵٨شوراھا در اسفند سال 
فروکش نسبی و موقتی در مقاطعی چون حمله به کردستان و اشغال سفارت امريکا، اما در کليت 

ھای  توده. شوند يابند و تقويت می  شوراھا باز ھم گسترش میکند و ای را طی می خود مسير بالنده
کارگر در بطن تحوالت جامعه و مبارزات خود، با کسب تجربه و آگاھی، تا ميزان معينی به 

  .شوند برند و بيش از پيش از آن روی گردان می ماھيت ضد کارگری حاکميت پی می
ھا و فشارھائی که  به رغم سرکوب. ھای بزرگ حاکميت عليه شوراھاست ، سال توطئه۵٩سال 

شد،  از لحظه به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی عليه کارگران و شوراھای کارگری اعمال می
ارتجاع . ھا، ھنوز کامال مسدود نشده بود اما فضای سياسی نيمه دمکراتيک موجود در اين سال

ديد،  مونيست و انقالبی میھای ک حاکم که اين فضا را به زيان خود و به سود شوراھا و سازمان
. ھای دمکراتيک آغاز کرد ای را به آزادی  يورش گسترده و سازمان يافته۵٩در ارديبھشت 

ھا و سرکوب دانشجويان که بنی صدر  طرح حزب جمھوری اسالمی مبنی بر بستن دانشگاه
اھای ای عليه شور پرچمدار آن شد، به اجرا درآمد و ھمزمان يورش گسترده و سازمان يافته

شوراھای کارگری تبريز نخستين ھدف رژيم و مورد يورش مزدوران آن . کارگری آغاز گشت
در کارخانه ماشين سازی تبريز، افراد وابسته به انجمن اسالمی، تحت نام . قرار گرفت

ای با مضمون حمله به شورای کارخانه پخش کردند و پس از  اطالعيه" کارگران پيرو خط امام"
پس از اين مقدمه، پاسداران .  در کارخانه عليه شورا دست به راھپيمائی زدندآن عده معدودی

در پی اين . ھمراه با دادستان انقالب به کارخانه يورش برده و دفتر شورا را ُمھر و موم کردند
تراک، پمپيران،  اقدام ضد انقالبی، ارتجاع حاکم و ايادی آن به شوراھای تراکتور سازی، ليفت

 بعد از حمله به شوراھای کارخانجات تبريز. ھای ديگر نيز يورش بُرد خی کارخانهکميدور و بر
اتحاد شوراھای گيالن آماج ارگان ھای سرکوب قرار گرفت و به دنبال آن ، شورای صنايع 
دفاع، شوراھای سازمان گسترش و نوسازی کشور، کانون شوراھای شرق تھران، شوراھای 

ن تبريز، شورای شرکت واحد و بسياری از شوراھای ديگر صنعت نفت اھواز، شورای راه آھ
. نيز مورد يورش ارتجاع حاکم قرار گرفت و شماری از نمايندگان شوراھا نيز دستگير شدند

سنديکاھائی که در جريان قيام و يا پس از آن شکل گرفته بودند نيز به سرنوشت مشابھی دچار 
  .شدند

گرچه در . ھا نبود بی اما ھنوز به معنای انحالل آنيورش گسترده ارتجاع به شوراھای انقال
ھای فراوانی به شوراھای کارگری وارد آمد، اما مقاومت  ھا، لطمات و آسيب جريان اين يورش

  .برای حفظ شوراھا و تالش برای گسترش آن ادامه داشت
خواست شوراھای کارگری را تحمل کند و با  رژيم جمھوری اسالمی از ھمان آغاز نمی

ای برای يورش و انحالل اين شوراھا بتراشد،  ونيستی خواندن شوراھا، سعی کرده بود بھانهکم
ھای  از سوی ديگر وزارت کار رژيم نيز با تقويت انجمن. اما توفيقی در اين زمينه بدست نياورد

خواست که نمايندگان خود  اسالمی و دخالت در امور شوراھا و صدور بخشنامه، از کارگران می
معرفی نمايند تا اين ) متشکل از نمايندۀ سپاه پاسداران و وزارت کار(ھای مؤسس  ه ھيأترا ب

خواست شوراھائی  ارتجاع حاکم از اين طريق می. ھيأت کانديدای مناسب شوراھا را تعيين کند
  .ايجاد کند که نمايندگان کارگران به آن راه نيابند و شورا، زائده دولت و وزارت کار آن باشد

اين شگرد ارتجاع نيز به نتيجه نرسيد و نه فقط نتوانست کارگران را فريب دھد، بلکه در اما 
ھا، کارگران نمايندگان رژيم و انجمن اسالمی آن را از کارخانه بيرون  برخی از کارخانه

مسأله اين بود که شوراھا و تشکل شورائی در ميان کارگران و عموم زحمتکشان عميقاً . انداختند
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توانست شورا را نفی  ای تبديل شده بود و رژيم نمی شورا به يک شعار عمل توده. فته بودنفوذ يا
چنين است که ھمراه با تھاجم و سرکوب مستقيم . ساخت کند، پس بايد آن را از محتوا خالی می

شوراھا، سياست تھی ساختن شوراھا از محتوای انقالبی و ايجاد شوراھای زرد و فرمايشی را 
  .ش گرفتنيز در پي

ھا، جاسوسی و مقابله با  حزب جمھوری اسالمی به منظور گسترش نفوذ رژيم در کارخانه
ترين کارگران متشکل شده بودند و  ھا پيشروترين و آگاه شوراھای واقعی کارگری که در آن

ھای اسالمی را در  ھا داشتند، انجمن ای در آن ھای کمونيست و مبارز نفوذ قابل مالحظه سازمان
خانه کارگر که شاخه به اصطالح کارگری اين حزب بود، وظيفه ھدايت . ھا تأسيس نمود خانهکار

 ۵٩وزارت کار در مرداد . ھای اسالمی و ايجاد شوراھای اسالمی را بر عھده گرفت انجمن
ای  ھا پاره ھمزمان با اين يورش. جزئيات وظايف و نحوه انتخاب شوراھای اسالمی را اعالم کرد

امتيازات کارگران از جمله پرداخت سود ويژه را به بھانه طاغوتی بودن اين قانون از حقوق و 
 نبود، ۵٨ھای آخر سال   اگر چه به گستردگی ماه۵٩اعتصابات کارگری در اوائل سال . لغو کرد

در کنار اعتصاب، اشکال ديگری مانند تحصن،  جلوگيری . اما شکل اصلی مبارزه کارگران بود
ھا و به  ھا و توطئه به رغم تمام سرکوب.  ندرتاً مراجعه به وزارت کار نيز بوداز خروج توليد و

رغم افت نسبی در مبارزات کارگران، اما کارگران به مبارزات خود ادامه داده و اعتصابات 
کارگران در جريان مبارزات خود .  سير صعودی به خود گرفت۵٩کارگری از اواخر تابستان 
ھا، بيش از پيش به لزوم اتحاد و  اع حاکم و عوامل آن در کارخانهو در رودرروئی با ارتج

در . کنند برند و برای آن تالش و مبارزه می ھمبستگی و حفظ و گسترش شوراھای خود پی می
با . اين مقطع است که جنگ، چون مائده ی آسمانی و فرشته نجاتی به داد حکومت می رسد

فرا ائی از توده کارگران را احساس شوونيستی ھ بخش شروع جنگ ارتجاعی ايران و عراق،
  .ھا را سخت تحت تأثير قرار داد  و فضای کارخانهتگرف

ھا را  با شروع جنگ ارتجاعی ايران و عراق، سوای آنکه احساسات شديد شوونيستی کارخانه
ه ھای مھم مجتمع پرولتاريای صنعتی به صحن ، آبادان و اھواز به عنوان يکی از کانونتفرا گرف

افزون بر آن پااليشگاه آبادان در اثر بمباران . ھای ايران و عراق تبديل گرديد اصلی جنگ دولت
ھای صنعتی در اين منطقه يا به حالت تعليق درآمد و يا کامالً  از کار افتاد و تمام مراکز و پروژه

.  پيوستندکارگران اين واحدھا مجبور به ترک محل شده و به خيل آوارگان جنگی. متوقف گرديد
جنگ صدمات جدی و جبران ناپذيری به شوراھای کارگری و طبقه کارگر وارد ساخت و 

  .داران به ھمراه داشت ھای زيادی برای حکومت و سرمايه"برکت"
ھای خود برای محدود ساختن حقوق صنفی کارگران  به بھانۀ جنگ، طبقه حاکم از يک سو تالش

ه گام، جو اختناق و فضای ضد دمکراتيک را با توسل را فزونی بخشيد و از سوی ديگر، گام ب
ھای انضباطی، به  ھا وسعت داد و با صدور آئين نامه گرانه، در کارخانه ھای سرکوب به شيوه

جمھوری اسالمی تمام اين تعرضات و تعرضات ديگری نظير . يورش عليه شوراھا شدت بخشيد
مبارزات و اعتصابات کارگران . تحميل نمودھا را، به بھانۀ شرايط ويژه جنگی بر کارگران  اين

  .بار ديگر فروکش نمود
توانست برای  اما جنگ دو دولت بورژوائی و ارتجاعی جز فالکت و بدبختی چه ثمر ديگری می

رو به رغم آنکه تبليغات بورژوازی پيرامون دفاع از ميھن  از اين! کارگران داشته باشد؟ ھيچ
تی را در ميان بسياری از کارگران برانگيزد، اما توانست تا مدتی شور ميھن پرس می

. داد ھای سرسخت مبارزه طبقاتی،  کارگران را گام به گام در مقابل حاکميت قرار می واقعيت
لذا ھر چه دامنه . جنگ جز فقر و فالکت و کشتار و آوارگی ثمر ديگری برای کارگران نداشت

نی و کمبود مايحتاج اوليه نيز بردوش شد، بار گرا فالکت ناشی از جنگ بيشتر آشکار می
ھای کارگری  ھای وسيع کارگران و خانوده شد و فقر و نارضايتی توده تر می کارگران سنگين

ھا و بيکاری کارگران را  ھا و موج وسيع اخراج جنگ ھمچنين تعطيل کارخانه. گرفت فزونی می
طولی . ز بيشتر فاش ساخت رژيم حاکم را نيضد کارگریجريان جنگ اما ماھيت . شدت بخشيد
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ھای کارگری ايجاد کرده بود،  نکشيد که مبارزات کارگران به رغم اختناقی که رژيم در محيط
نامه انضباتی و برای افزايش دستمزد  در اشکال مختلفی و عمدتاً در شکل اعتصاب عليه آئين

 يک روز حقوق ھای نارضايتی از جنگ خود را به شکل مخالفت با پرداخت نطفه. آغاز گرديد
اعتصابات . شد، نشان داد  کارگران کسر میماھانه که به بھانه کمک به جنگ زدگان از حقوق

ھای  ھا، در ماه ھا و برای بازگشت به کار اخراجی کارگری برای دريافت سود ويژه، عليه اخراج
ھا مورد  ھای مختلف کشور گسترش يافت و در ده ھا و در استان  در اکثر کارخانه۵٩آخر سال 

ھا وارد ساخته بودند،  اش بر آن شوراھا، به رغم لطماتی که رژيم و ايادی. قرين پيروزی گرديد
افزون . ای را در سازماندھی و پيروزی اين اعتصابات ايفا کردند کماکان نقش عمده و ارزنده

ز براين در جريان ھمين مبارزات و اعتصابات است که ضرورت حفظ و ايجاد شوراھا، بيش ا
  .آيد شود و چه بسا شوراھای جديدی نيز از درون اين مبارزات بوجود می پيش، برجسته می

 در واقع با گسترش مبارزات کارگری برای حفظ شوراھا و تشکيل شوراھای ۶٠آغاز سال 
 ارتجاع و ضد انقالب حاکم مرحله نوينی را در يورش به شوراھا ۶٠سال . جديد ھمراه است

ان قانونی کردن شوراھا، به ترفند جديدی برای انحالل شوراھا متوسل آغاز کرد و تحت عنو
بدين شکل که يک نفر از سوی وزارت کار و يک نفر از سوی انجمن اسالمی تحت . گرديد

ھا را منحل اعالم نموده و شورای اسالمی  رفتند، شورا ھا می حمايت سپاه پاسداران، به کارخانه
سياست انحالل . کردند اعالم می" قانونی"صطالح شورا را دادند و سپس اين به ا تشکيل می

شوراھای واقعی و جايگزينی آن با شوراھای اسالمی به زور سر نيزه را، مزدوران رژيم از 
تر بودند تا پس از درھم شکستن  ھا و واحدھائی آغاز کردند که شوراھا در آن ضعيف کارخانه

ھا  ھا را به محاصره درآورند و مقاومت آن کارخانهتر در   قویاين شوراھا، شوراھای انقالبی و
عالوه براين اقدامات ضد انقالب عليه شوراھای انقالبی کارگری، اعمال . را درھم بکشنند

ای از  خشونت و ساير اقدامات سرکوبگرانه رژيم عليه توده کارگران نيز افزايش يافت و پاره
پيمائی کارگران شھر صنعتی  توان به راه اعترضات کارگری به خون کشيده شد که از جمله می

پيمائی  رژيم ارتجاعی و سرکوبگر جمھوری اسالمی اين راه.  خرداد اشاره کرد٢٧ در البرز
 کارگر ۵٠را به قتل رساند،   کارگر١٠مسالت آميز کارگران را به رگبار گلوله بست، بيش از

  . کارگر را بازداشت کرد۵٠٠را مجروح و 
ست که   حاکم به کارگران و شوراھای کارگری در زمانیبضد انقالرتجاع و اين حد از تھاجم ا

ای از   خرداد، موج گسترده و بی سابقه٣٠بعد از وقايع .  خرداد وقوع نيافته است٣٠ھنوز 
ھا تن  جمھوری اسالمی روزانه ده. ھا به راه افتاد سرکوب و ترور و کشتار انقالبيون و کمونيست

سپرد و برای مرعوب ساختن  ن فرزندان مردم را به جوخه اعدام میتري از بھترين و آگاه
ھای رسمی اعالم  کارگران و زحمتکشان، اخبار اين کشتارھا و اسامی اعدام شدگان را در رسانه

ھزاران نفر . ھای جامعه تعميم يافت تھاجم وحشيانه و گسترده ضد انقالب به تمام بخش. می کرد
گفت و حکومت ميراند،   که به نام انقالب سخن میضد انقالبی. نددستگير و زندانی و اعدام شد

ھای  شوراھای کارگری و برای نابودی باقيمانده آزادی تری را عليه کارگران و يورش ھمه جانبه
ساير دستاوردھای قيام آغاز کرد و ضربات بسيار سنگينی بر پيکر جنبش  دمکراتيک و

ھا و به  ای، با يورش به کارخانه چ بھانه يا مالحظهمزدوران رژيم بی ھي. کارگری وارد ساخت
. کردند زور سرنيزۀ پاسداران، شوراھای کارگری را منحل و نمايندگان کارگران را دستگير می

ھا و  بسياری از کارگران آگاه و پيشرو و فعالين شوراھا، در ھجوم مزدوران رژيم به کارخانه
بسياری ديگر ھنگام ورود به کارخانه، درون . دھای دسته جمعی، روانه زندان شدن بازداشت
ھای اياب و ذھاب و يا در ھجوم مزدوران به منازل دستگير و زندانی و در بھترين  سرويس

ھا ترور شدند و يا به  ھا و کارخانه ھا در خيابان ترين آن پيشروترين و آگاه. حالت اخراج شدند
اگر .  کارگر اخراج شدند۶٠٠٠٠خرداد، ٣٠در طول يک سال پس از . جوخه اعدام سپرده شدند

ھا بود، اما بخش قابل توجھی از  ھا به علت توقف و تعطيل کارخانه چه بخشی از اين اخراج
اخراج شدگان، کارگران فعال، آگاه، پيشرو و قديمی و اعضای شوراھای کارگری بودند که 
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  .نيز در پی داشتھا، پراکنده شدن شوراھای کارگری را  اخراج و پراکنده ساختن آن
ھا باز ھم شديدتر  ھا و اخراج پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمھوری اسالمی، موج دستگيری

برای نمونه تنھا . ھا آماج حمالت ضد انقالب واقع گشت شوراھای کارگری در تمام بخش. گرديد
ادی شمار زي.  کارگر توسط دژخيمان جمھوری اسالمی دستگير شدند٣٠٠در پارس الکتريک 

 ای سرگردان و از اين کارگران چندين ماه در زندان گرفتار شدند، عده ای اخراج و عده
 رژيم شش کارگر آگاه و انقالبی اين کارخانه را به جوخه ۶٠در شھريور سال . بالتکليف شدند

ضد انقالب حاکم گام . ھا بود اعدام سپرد که نماينده کارگران در شورای کارخانه نيز در ميان آن
شوراھای کارگری در نفت و گاز و پتروشيمی . به گام انقالب و شوراھای کارگری را عقب راند

. از جمله شورای پااليشگاه تھران، اصفھان، تبريز و شيراز نيز مورد ھجوم ارتجاع قرار گرفت
 فعالين شورای سراسری کارکنان نفت را مزدوران رژيم شبانه دستگير ۶٠دھم بھمن سال 

ن شورا نيز که نقش بسيار مھمی در مبارزات و سازماندھی اعتصابات نفت ايفا کرده نمودند و اي
ھای طوالنی مدت  برخی از فعالين اين شورا، اعدام، برخی ديگر به زندان. بود، منحل گرديد

 تن از ١۶فقط در نفت، . ای پس از گذراندن چند سال زندان از کار اخراج شدند محکوم و عده
رين کارگران و فعاالن شوراھای صنعت نفت به دست دژخيمان جمھوری اسالمی ت بھترين و آگاه

رفيق محمد علی ابرندی نماينده با سابقه . به جوخه اعدام سپرده شدند ويا در زندان جان سپردند 
جان  سکته شد و زندان  دچار ای آبادان در پااليشگاه آبادان و نماينده سنديکای کارگران پروژه

  ٣.باخت
سنديکاھائی که در . اھای کارگری نيز از گزند يورش گسترده ارتجاع برکنار نماندندسنديک

صنوف خياط، کفاش، بافنده، فلزکار و مانند آن تشکيل شده بودند، مورد حمله اوباشان و 
ھا نيز  ھا غارت شد و تعداد زيادی از اعضا و رھبران آن مرتجعين قرار گرفتند، وسائل آن

  .ھا لغو گرديد ان شدند و اعتبارنامه آندستگير و روانه زند
، ۶٠آوردھای قيام، پس از خرداد  تھاجم گسترده ضد انقالب به شوراھای کارگری و ساير دست

                                                 
٣

 فعالين شورای سراسری کارکنان نفت را شبانه دستگير کردند و شورای نفت ١٣۶٠/ ١١/ ١٠در تاريخ " -
بقيه ھم پس از گذراندن . ھای طوالنی مدت محکوم شدند ای به زندان ای از نمايندگان اعدام و عده عده. منحل شد

در پايان اسامی تعدادی از اعدام شدگان نفت را که به خاطر دارم . چند سالی در زندان، از کار اخراج شدند
  !يادشان گرامی باد. آورم می

  ر صنايع پوالد اھوازای د  ابراھيم غريب زاده، کارگر پروژه-١

  هللا دشتيانی، کارگر پااليشگاه آبادان  فرج-٢

   جمشيد زاده افشار، کارگر پااليشگاه آبادان-٣

   علی عجم، نماينده کارگران نفت اھواز-۴

  ای آبادان  محمدعلی ابرندی، نماينده با سابقه پااليشگاه آبادان و نماينده سنديکای کارگران پروژه-۵

  ای آبادان لی، نماينده سنديکای کارگران پروژه علی چھارمحا– ۶

  زاده، کارمند پااليشگاه آبادان  فريدون رمضان– ٧

  التحصيل دانشگاه نفت  محمد خدنگ، کارمند پااليشگاه آبادان و فارغ– ٨

   احمد صبوری جھرمی، مھندس نفت آبادان– ٩

  رضا کيايی، پااليشگاه تھران  علی– ١٠

  دس پااليشگاه تھران محمدتقی ھمجوار، مھن– ١١

   محمدحيات روشنائی، پااليشگاه تھران– ١٢

   عبدلعمام محمدی، کارگر پااليشگاه آبادان– ١٣

  نژاد، پااليشگاه آبادان  حميد ترکی– ١۴

   رضا مرادی، پااليشگاه آبادان– ١۵

  " محمد اشرفی، نفت اميديه– ١۶

 کتاب پژوھش –به قلم يدهللا خسروشاھی " یجنبش کارگران صنعت نفت در چشم انداز تاريخ"نقل از مقاله 
  ٢٠٠١ بھار – ۵ شماره –کارگری 
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که ھنوز (با تعرضات ديگری عليه کارگران و قطع برخی از مزايای کارگری مانند سود ويژه 
. والد و امثال آن ھمراه شد، قطع پاداش، عيدی، حق ا)شد ھا پرداخت می در برخی کارخانه

و غيره نيز "  امام١٠٠حساب "ھا، تحت عنوان و بھانه کمک به جنگ زدگان و  افزون بر اين
در زمينه افزايش ساعات کار و زدن از . شد بدون موافقت کارگران از حقوق آنان کسر می

لغو تعطيل توان به  حقوق کارگران نيز فشارھای جديدی عليه کارگران اعمال گرديد که می
 ساعته ٨ھا، زدن از وقت ناھار و استراحت، افزايش شدت کار، برقراری نوبت کاری  پنجشنبه

ھای  ھا، قطع ده درصد حق کارگاھی کارگران نفت، انجماد دستمزد ھا و اخراج در پااليشگاه
  . قانون کار رژيم شاه اشاره نمود٣٣گسترده با توسل به ماده 

ھائی از سوی کارگران بعمل   طبقه حاکم و رژيم سياسی آن، مقاومتالبته در برابر اين تعرضات
توانست به  به عبارت ديگر رژيم نمی. آمد و اعتراضات زيادی نيز در اين رابطه صورت گرفت

 تقابل کارگران با عوامل رژيم و ۶٠ھا را اجرا کند، کما اينکه در آبان و آذر  سھولت اين سياست
ھا  اللھی، در مواردی حتا به انحالل انجمن اسالمی و اخراج آن بمزدوران انجمن اسالمی و حز

يا در واحدھائی که زير پوشش صنايع ملی قرار گرفته بود، کارگران عوامل دولت و . انجاميد
کشيدند و به رغم  شدند را به چالش می مديران عاملی که از سوی رژيم به اين واحدھا اعزام می

ھای رژيم برای انحالل شوراھا و يا  ھا بھانه شد، اما آن ب زده میآنکه به کارگران مھر ضد انقال
کردند و از شوراھای خود دفاع  جلوگيری از تشکيل شوراھای واقعی را با جسارت رد می

توانست مانع روند عقب نشينی  ھا برای حفظ شوراھا ديگر نمی اما اين مقاومت. کردند می
زن قوا در مقياس تمام جامعه به سود ضد انقالب برھم چرا که شرايط سياسی و توا. شوراھا شود

فضای . سرکوب و ارعاب و کشتار ضد انقالب، انقالب را بطور قطعی عقب راند. خورده بود
گيری، حيات، رشد و  سياسی نيمه دمکراتيک که در پرتو آن شوراھای کارگری امکان شکل

رغم  از اينرو علی. ه حاکم شدمانندی بر جامع گسترش داشتند به کلی مسدود و خفقان بی
 کارگرانی که در  اعتراضات کارگران، ضد انقالب حاکم با دستگيری و بازداشت و اخراج 

کردند، سياست خود را به مرحله  برابر تھاجمات و تعرضات گوناگون طبقه حاکم مقاومت می
  .اجرا گذاشت

ھا و تعرضات طبقه حاکم و به  کوبجا بايد اين نکته را يادآوری نمود که به رغم تمام سر در اين
رغم افت و خيزی که در مبارزات کارگری حاصل شد، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری 

ھا   ده۶٠در نيمه دّوم سال . ھای بعدتر نيز متوقف نشد  و سال بعد از آن و يا سال۶٠حتا در سال 
. آذر ماه به اوج خود رسيداعتصاب کارگری رخ داد که با اعتصاب گسترده ايران ناسيونال در 

با . آھن نمونه آن است کند که اعتصاب بزرگ ذوب  نيز ھمين روند ادامه پيدا می۶١در سال 
کاری و طومار نويسی به شکل عمده  اينھمه در اين دوره،  اشکال مبارزه کارگری، نظير کم

ست، که  اسیھای کارگری نيز عموماً اقتصادی و کمتر سي گردد و خواست مبارزه تبديل می
جلوگيری از کاھش دستمزد، مقابله با سختی و شدت کار، جلوگيری از افزايش ساعات کار در 

ھا و مزدوران انجمن  ھا، مخالفت با اخراج ينھا قرار دارند و در کنار ا صدر اين خواست
تر از اين ھا و تنزل سطح مطالبات کارگری، دورۀ اعتالء انقالبی پايان يافت و  مھم! اسالمی

  .رکود سياسی حاکم گشت
ھای کارگر و  ، توده۵٧با آغاز دوران اعتالء انقالبی و گسترش دامنه آن از نيمه دّوم شھريور 

طبقه کارگر ايران . ای به زندگی فعال سياسی روی آوردند  و تودهزحمتکش، در مقياس وسيع
پرچمدار مبارزه و جنبش شورائی شد تا با ايجاد شوراھای کارگری وظايف جديدی را که 

ھای مخفی که  کميته. گذاشت پيش ببرد شرايط سياسی جامعه به ويژه پس از قيام بر عھدۀ آن می
ھای اعتصاب  ھای اعتصاب و کميته ند، به تدريج به کميتهدر دوران پيش از قيام شکل گرفته بود

 مخفی در شکل سابق خود و بطريق اولی سنديکاھای قبل يا بعد ھای کميته. به شوراھا تبديل شدند
چنين بود که شوراھا از درون مبارزات . از قيام ھيچکدام پاسخگوی وضعيت جديد نبودند

ھا و  بر زمينه آزادی. کارگران جوشيد و سر برآوردکارگران و از درون کارخانه و ابتکار خود 
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ای و به شمار  فضای دمکراتيک پس از قيام اين شوراھا در سرتاسر کشور و در ابعاد گسترده
  .ھا بزرگ و کوچک گسترش يافت تقريباً تمام کارخانه

ور شوراھای کارگری، اعمال کنترل و نظارت اين شوراھا بر توليد و به دست گرفتن ادارۀ ام
نظم و منافع . برد کارخانه اّما،  نظم بورژوازی و رژيم جديد پاسدار منافع آن را زير سؤال می

بورژوازی با شوراھای کارگری و اقدامات انقالبی و مستقل کارگران کمونيست در تعارض 
کردند،  ھا شکايت می داران بطور دائم از ناامنی در صنايع و کارخانه سرمايه. قرار داشت

ھای خود را به تعيين تکليف با شوراھا و تأمين امنيت  ه گذاری و راه اندازی کارخانهسرماي
رژيم ضد انقالبی حاکم با وجود آنکه از ھمان نخستين روزھای . کردند سرمايه موکول می

ھای انقالبی را آغاز کرد، اما  اش، سرکوب کارگران، شوراھای کارگری و توده حاکميت
انرژی انقالبی رھا شده کارگران و زحمتکشان که ھر . ب را سد کندتوانست جلوی انقال نمی

پس کشاکش انقالب و . گشود، به سادگی قابل مھار نبود ای را به سود خود می روز  عرصه تازه
 اگر چه ضد انقالب سعی کرده بود گام به گام ۶٠ خرداد ٣٠تا قبل از . ضد انقالب ناگزير شد

گران را به عقب براند يا مانع گسترش اين شوراھا شود، اما انقالب و شوراھای انقالبی کار
داد ضربه اصلی و نھائی را بر انقالب و  تناسب و توازن قوا ھنوز به ضد انقالب اجازه نمی

  .شوراھای کارگری وارد سازد
ھا،  ھای دمکراتيک و کشتار و بازداشت گسترده کمونيست با سلب و سرکوب قطعی آزادی

 خرداد و بعد از آن، و باالخره با سلطه کامل اختناق و ديکتاتوری ٣٠زين در انقالبيون و مبار
رژيم ارتجاعی حاکم . توازن قوا و کشاکش انقالب و ضد انقالب، به سود ضد انقالب برھم خورد

  .سره کرد شوراھای کارگری را قلع و قمع نمود و تکليف انقالب را يک
با از ھم پاشی شوراھا و آغاز .  بر جامعه حاکم شدبا اين تحوالت، دور ديگری از رکود سياسی

دورۀ جديدی از رکود سياسی، کارگران بار ديگر به اشکال ديگری از سازماندھی و ايجاد 
ھا،  ھائی از نوع تعاونی تشکل متناسب با شرايط سياسی جديد روی آوردند و به ايجاد تشکل

 در چارچوب نظم موجود و عموماً ھای محصور ھای ھمياری و امثال آن، يعنی تشکل صندوق
ھا، با در  ترين کارگران عالوه بر استفاده از اين گونه تشکل پيشروترين و آگاه. قانونی دست زدند

ھای مناسب، ميان خود روابط نزديکی  نظر گرفتن شرايط خفقان و سرکوب و استفاده از پوشش
ھا و  ، دوباره سراغ محفلايجاد نموده و برای سازماندھی مبارزات و اعتصابات کارگری

  !ھای مخفی رفتند کميته
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  ! زنده باد حکومت شوراھا!  زنده باد کمون

  پيرامون سرنگونی جمھوری اسالمی و مختصات حکومت آلترناتيو

  
 مارس، پاريس ١٨در صبح "

د زنده با"با صدای رعد آسای 
...  از خواب بيدار شد" کمون

پرولترھای پاريس، در ميان 
ھای طبقات  ھا و خيانت ضعف

حاکمه دريافتند که ساعت عمل 
برای نجات اوضاع از راه به 
دست گرفتن اداره امور کشور 

وقتی کمون ... فرا رسيده است
پاريس زمام انقالب را به دست 
خود گرفت، وقتی برای 
 نخستين بار کارگران ساده

باال "جرأت کردند به امتيازات 
خود تجاوز " ھای طبيعی دستی

کنند و در شرايط بيمانندی از 
سختی، با فروتنی و دلسوزی 
و به نحوی مؤثر کار خود را 
به انجام رساندند و آن ھم در 

ازای حقوقی که باالترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت به يک پنجم حقوق منشی 
رسيد، در آن وقت دنيای کھن به ديدن درفش سرخ،  ی از مدارس لندن میشورای اداری يک

مظھر جمھوری کار که برفراز شھرداری به اھتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به 
  ٤"دست و پا زدن افتاد

کمون پاريس، نخستين حکومت کارگری در جھان، پديدۀ اجتماعی نوين و دولت نوع جديدی بود 
کمون شکل تاريخی و معينی از دولت، با . ھای پيشين متفاوت بود اشکال دولتکه با ھمه 

کمون پاريس . ای بود که مبارزه طبقاتی آن را بر دوش پرولتاريای پاريس نھاد مختصات ويژه
گرچه بيش از دو ماه دوام نياورد و بورژوازی آن را در خون کارگران و کموناردھای قھرمان 

اد و اقدامات کمون پاريس ھرگز فراموش نشد و خاطره آن در قلب پاريس غرق نمود، اما ي
کمون پاريس . بزرگ پرولتاريای جھان ھمچنان زنده است و برای ھميشه زنده خواھد ماند

نخستين گام دوران ساز را برای برچيدن ماشين کھنۀ دولتی و درھم شکستن دستگاه 
رگران و زحمتکشان و برای استقرار بوروکراتيک نظامی، برای ادارۀ امور جامعه توسط کا

دمکراسی مستقيم و دولت کارگری برداشت و به الگوی حکومت کارگری و دولت شورائی 
دولت شورائی که دولتی از .  تبديل گرديد١٩١٧حاصل از انقالب کبير اکتبر روسيه در سال 

تگاه بوروکراتيک نوع کمون است، دومين گام را برای انھدام ماشين دولتی بورژوائی و تمام دس
از آن پس شوراھا و دولت شورائی به الگوی حکومت کارگری و دولت .  نظامی برداشت–

کارگری بََدل گرديد و در مقياس تمام جھان مورد استقبال جنبش کارگری و طبقه کارگر قرار 
  .گرفت

                                                 
۴
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ار نماند، جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران نيز نه فقط ازتأثير شوراھا و دولت شورائی بر کن
بلکه با شور و عالقه به استقبال آن شتافت و در مقاطع و شرايط سياسی معينی به ويژه در مقطع 

، صدھا شورای کارگری را در ۵٧قيام بيست و دوم بھمن و تا حدود دو سال پس ازانقالب 
جاد ھای خدماتی و در ميان دھقانان و کارگران کشاورزی اي ھا، واحدھای توليدی، بخش کارخانه

کارگران ايران در آن مقطع دراستان تھران و چند استان ديگر چندين اتحاديه شوراھا . کرد
اين تجربه نشان داد که در ايران، . ھا ھزار کارگر متشکل شده بودند بوجود آوردند که در آن ده

ھای سياسی شرايط نسبتاً مناسبی فراھم گردد و وضعيت سياسی مجال  ھمينکه به لحاظ آزادی
ھد، کارگران بيش و پيش از ھر تشکل ديگری شوراھا را ايجاد می کنند و  خود را در مقياس د

شوراھای کارگری در آن مقطع نه فقط . سازند ھای اخص خويش متشکل می وسيع در تشکل
ھا را به دست گرفتند و مستقالً اقداماتی را به سود خويش به مرحله اجرا  ادارۀ امور کارخانه

گرچه شوراھا . ای نيز غافل نبودند ه از امور سياسی جامعه و مسائل فرا کارخانهگذاشتند، بلک
داری جمھوری اسالمی در ھمه جا با قھر و خشونت سرکوب شدند و مجال  توسط رژيم سرمايه

تواند اين واقعيت را انکار کند  نيافتند تمام کاراکتر خود را به منصه ظھور برسانند، اما کسی نمی
ھای اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر  ھای اوليه ارگان کارگری در آن مقطع، نطفهکه شوراھای 

ای خارج  بود، از حالت نطفه بودند و در يک توازن قوای سياسی ديگری که به سود کارگران می
شدند و در شکل بلوغ يافته، آنطور که در روسيه بعد از انقالب اکتبر شاھد آن بوديم، به  می

به رغم سرکوب خشن و خونين شوراھا، . شدند ده سياسی طبقه کارگر تبديل میابزار اعمال ارا
اما اين موضوع بر کسی پوشيده نيست که با رشد مبارزه طبقاتی و تغييرتوازن قوا به 

سازد تا در نھايت و در  سودکارگران، طبقه کارگر بی درنگ شوراھای کارگری را بر پا می
 دولت شورائی که دولتی از نوع کمون است را مستقر يک انقالب کارگری، بديل خود يعنی

شورا و حکومت شورائی که خواست فوری طبقه کارگر ايران است، نه فقط در بين توده . سازد
کنند،  کارگران محبوب، با نفوذ، ملموس و پذيراست و کارگران با جان و دل از آن استقبال می

گر از اقشار جامعه و مقبوليت عمومی نيز روبرو بلکه تا حد زيادی با مقبوليت در ميان برخی دي
نوشتند و  را می" مانيفست حزب کمونيست"ھا قبل، زمانی که مارکس و انگلس  سال. گشته است

آنقدر محبوب و مورد استقبال عمومی " سوسياليسم"کردند،  سوسياليسم علمی را پايه ريزی می
ه بورژوا يا بورژوا و فئودال، خود را قرار گرفته بود که ھر کس و ھر جريانی، اعم از خرد

ھا، سوسياليسم مارکس و انگلس  اما سوسياليسم آن. ناميد و طرفدار سوسياليسم می" سوسياليست"
ھا، سوسياليسم بورژوائی، سوسياليسم خرده بورژوائی و يا سوسياليسم تخيلی  سوسياليسم آن. نبود

رسد که شوراھا   امروز نيز چنين به نظر می.ھای دروغين و تقلبی بود و در يک کلمه سوسياليسم
ھای  ھا و گروه و دولت شورائی از آنچنان محبوبيت و مقبوليتی برخوردار شده است که جريان

دار شوراھا و حکومت شورائی  بسياری الاقل در عرصه سياسی جامعه ايران، خود را جانب
را چپ و کمونيست و طرفدار طبقه کنند به نحوی که الاقل در بين نيروھائی که خود  قلمداد می
دھد مستقيماً در رّد و نفی شوراھا و عليه دولت شورائی  دانند، کسی به خود جرأت نمی کارگر می

ھا و کسانی که پيش از اين اثری از شوراھا و حکومت  برعکس چه بسيار جريان. سخن بگويد
  !اند رائی شدهشد، طرفدار شورا و حکومت شو ھا ديده نمی شورائی در ادبيات آن

تواند ديگری را  طرفداری از شورا و حکومت شورائی فی نفسه ھيچ ايرادی ندارد و کسی نمی
اما اين جانبداری از آنجا که در مواردی با . منع کند که طرفدار دولت شورائی باشد يا نباشد

 ھای غلط و ناقصی تحريف مضمون و ماھيت شوراھا و مختصات دولت شورائی و ارائه درک
ت کمون پاريس، نخستين حکومت کارگری و شدا ديگر و به پاس ست بار ھمراه است، ضروری

ھای مارکس و لنين،  الگوی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و با تأکيد بر آموزش
ھای بورژوائی و  تمام آلودگیمختصات اين نوع دولت را مورد بررسی قرار دھيم و 

از چھرۀ حکومت شورائی که يگانه آلترناتيو انقالبی نظام بورژوائی و غير کارگری را خرده
  .حاکم است، تا آخرين غبار آن بزدائيم
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در شرايط کنونی که جمھوری اسالمی تقريباً در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، طرح 
حکومت شورائی به عنوان يگانه آلترناتيو انقالبی و تأکيد بر مختصات دولت نوع کمون از 

اند، اکنون  تضادھای الينحل جامعه که پيوسته تشديد گشته. يار زيادی برخوردار استاھميت بس
اختالف و . اند تر شده ھای اقتصادی و سياسی پيوسته عميق بحران. اند به مرحله حادی رسيده

نصايح و تھديدات شخص . ای افزايش يافته است شکاف در درون ھيأت حاکمه به نحو بی سابقه
ای به بار  ی اسالمی برای الپوشانی اختالفات و پرھيز از علنی ساختن آن نتيجهاول نظام جمھور

ای که آن را به  ھای رژيم برای غلبه بر مشکالت و معضالت فزاينده نياورده است و تمام تالش
جمھوری اسالمی نه فقط به . اند مرحله اضمحالل و فروپاشی کشانده، با شکست روبرو شده

اش در بدترين شرايط  لکه ھمچنين از نظر مناسبات و روابط خارجیلحاظ شرايط داخلی، ب
جامعه ايران . ست ارتجاع امپرياليستی مشغول آلترناتيوسازی. برد سر می دوران حيات خود به
انداز تحوالت سياسی و سرنگونی جمھوری اسالمی، بورژوازی را  چشم. آبستن تحوالت است 

اکنون نگران ساخته  ع گردد و به آن آسيب برسد، از ھماز اين جھت که نظم آن مورد تعرض واق
ھای  ھای وابسته به سبزھا و رانده شدگان از حکومت و جريان نظر از دار و دسته صرف. است

اجرای بی "ديگری که ھنوز دل در گرو تغييرات در چارچوب رژيم حاکم دارند و يا خواھان 
ھا و  ون چپ و انقالبی، بخش زيادی از گروهھستند، اما غير از اپوزيسي" تنازع قانون اساسی

به . احزاب وابسته به اپوزيسيون بورژوائی نيز خواستار سرنگونی جمھوری اسالمی ھستند
ھای اپوزيسيون بورژوائی نسبت به سرنگونی رژيم يا تداوم آن در  رغم تفاوت ديدگاه گروه بندی

حفظ منافع اقتصادی و اقتدار سياسی شکل تعديل يافته، در ھر حال اما طبقه بورژوازی که به 
جمھوری اسالمی . انديشد ، چارچشمی مراقب است که اوضاع از کنترل آن خارج نشود خود می

ھا و برخی از کسانی که خود  ھا و کمونيست را بايد سرنگون ساخت، اين را اکنون عالوه بر چپ
و دچار از خود " حاتاصال"خوانند اما در دوران خاتمی، شيفته  را چپ و سوسياليست می

ھای  باختگی شدند و به آستانه حمايت از اين جناح قدم گذاشتند، بسياری از احزاب و گروه
داند که مسأله سرنگونی رژيم و تأکيد بر آن،  اما ھر کس اين را می. گويند بورژوائی ھم می

. شود يده نمیکند و ھنوز ھيچ خط و مرزی بين چپ و راست درآن د ھنوزھيچ چيز را تعيين نمی
توان خواستار سرنگونی و برچيدن رژيم جمھوری اسالمی بود و در ھمان حال وضعيت  نمی

سرنگونی ! نظامی آن را مسکوت گذاشت- ھای بوروکراتيک دستگاه سرکوب دولتی و ارگان
تر از آن درھم شکستن ماشين کھنه دولتی  رژيم جمھوری اسالمی البته بسيار مھم است، اما مھم

مسأله مھم اين است که پس از . شود دولتی است که جايگزين رژيم جمھوری اسالمی میو نوع 
سرنگونی جمھوری اسالمی، قدرت سياسی در دست چه کسی است و جامعه چگونه و به دست 

  شود؟ چه کسانی اداره می
ھای رنگارنگ بورژوائی و طيف راست و رفرميست که خواستار يک نظام  گروه

مجلس مؤسسان بورژوائی ھستند و در اساس خواستار انتقال ماشين دولتی از پارلمانتاريستی و 
که " ھا کمونيست"و " ھا چپ"باشند، به کنار، اما ھستند کسانی در ميان  دستی به دست ديگر می

خواستار سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و سرنگونی بورژوازی ھستند و چنين وانمود 
اند، اما ضرورت درھم شکستن  رگر، شوراھا و دولت شورائیدار طبقه کا کنند که طرف می

ھای اساسی  نظامی را که يکی از پيش شرط- ماشين کھنه دولتی و انھدام دستگاه بوروکراتيک
  .سپارند ست، عامدانه به فراموشی می سرنگونی بورژوازی

ست بی توجھی به اين موضوع بسيار مھم در ميان کسانی که خود را کمونيست و مارکسي
 سال پس از آنکه مارکس اين ضرورت را از کمون پاريس ١۴٠نامند، آنھم متجاوز از  می

ای  استنتاج و آن را فرمول بندی کرد، اگر از روی بی اعتقادی به اصول بديھی و برنامه
ترين حالت بايد آن را به حساب  بينانه ھا نباشد، در خوش مارکسيستی و ماھيت غيرپرولتری آن

داند که ماشين دولتی بورژوازی  ھر مارکسيستی اين را می! از روی عمد گذاشتانگاری  سھل
که از قبل جامعه  اعم از دستگاه اداری يا ارتش دائمی آن، موجود انگلی است که در عين آن
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. ھاست کند اما در ھمان حال مافوق جامعه و مردم قرار دارد و ابزار سرکوب آن تغذيه می
پيش شرط . کند  است که سيادت طبقاتی خود را اعمال وآن را حفظ میبورژوازی با ھمين ابزار

کمون . سرنگونی بورژوازی و استقرار يک دولت شورائی، داغان کردن اين ماشين کھنه است
 ای را  تواند به طور ساده ماشين دولتی حاضر و آماده طبقه کارگر نمی"پاريس ثابت کرد که 

  ٥"يش به کار اندازدتصرف نمايد و آن را برای مقاصد خو
 اين واقعيت که از تجارب عملی کمون پاريس استنتاج شده، به قدری حائز اھميت بود که 

 سال قبل از کمون پاريس آن را ٢۵مارکس و انگلس آن را در مانيفست حزب کمونيست که 
عنوان يک اصل  نوشته بودند، به عنوان يک اصالح اساسی وارد کردند و بعد از آن نيز به

مارکس يک سال پس از کمون در کتاب جنگ . ھا آمده است ای در برنامه کمونيست رنامهب
کند، عالوه برآنکه  ھای کمون را برای طبقه کارگر تلخيص می داخلی در فرانسه که درس

ورزد، مختصات دولت نوين را نيز که اکنون ما از آن به  برنابودی ماشين کھنه دولتی تأکيد می
از ھمان آغاز "نويسد  مارکس می. کند کنيم ترسيم می مون و شوراھا ياد میعنوان دولت نوع ک

تواند با   کار بر کمون الزم آمد تصديق کند که طبقه کارگر پس از رسيدن به سيادت ديگر نمی
ماشين دولتی کھنه امور را اداره کند و طبقه کارگر برای اينکه سيادت تازه به کف آورده خود 

ندھد بايد از يک طرف تمام ماشين کھنۀ ستمگری را که تا اين زمان عليه وی را مجدداً از دست 
رفته است از ميان بردارد و از سوی ديگر وضع خود را در برابر وکالء خودی و  به کار می

ھا را بدون استثناء در ھر زمانی قابل  مستخدمين دولتی خودی تأمين کند بدين نحو که ھمه آن
س توانسته يس و ھمانطور که خود مارکس ھم می گفت اگر کمون پار در اسا٦".تعويض بداند

بود در برابر دشمن پرولتاريا مقاومت کند، به دليل آن بود که طبقه کارگر فرانسه توانسته بود 
. خود را از شر ارتش خالص کند و گارد ملی مرکب از کارگران مسلح را جانشين آن سازد

کمون از . ھای پيشين از اساس متفاوت بود نواع دولتکمون و ساختار دولت کمون با ھمه ا
بايستی موسسه  کمون می"شد که در محالت مختلف انتخاب شده بودند،  افرادی تشکيل می

ای فعال يعنی در عين حال ھم قانون گذار و ھم مجری قانون  پارلمانی نباشد، بلکه موسسه
ی و پليس برچيده شد و به جای آن  بر اين پايه در کمون پاريس تمام دستگاه ادار٧."باشد

کارگران و زحمتکشان متشکل در کمون که تماماً انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل بودند، اداره 
حقوق اعضای کمون و کارکنان خدمات عمومی برابر دستمزد . امور جامعه را بدست گرفتند

به ھمراه خود اين مقامات مرتبه  کارگران شد و تمام امتيازات و مزايای معمولی مقامات عالی
ھای نوع  ھای دولت ترين مختصات دولت نوع جديدی است که بر ويرانه اين ھا مھم. برچيده شد

ست که دولتی از نوع کمون و  اين مختصات عمومی و مھم دولت شورائی. شود کھن بر پا می
ش شرط استقرار و ھمان طور که روشن است، پي. تر آن است تر و تکامل يافته شکل تعيّن يافته

کسانی که از انقالب و سرنگونی . دولت نوع کمون، در ھم شکستن ماشين کھنه دولتی است
 –کنند، اما حرفی از در ھم شکستن ماشين بوروکراتيک  انقالبی جمھوری اسالمی صحبت می

 ادعائی خود را" انقالب"گذارند، اينان در واقع  آورند و آن را مسکوت می نظامی به ميان نمی
مارکس در . دھند که اھل انقالب واقعی نيستند برند و در واقع نشان می نيز زير سوال می

شرط "ای به کوگلمان نوشت   يعنی درست در روزھای کمون در نامه١٨٧١دوازدھم آوريل 
 بنابر اين، ٨."مقدماتی ھر انقالب خلقی واقعی در ھم شکستن ماشين بوروکراتيک نظامی است

ھم است که ھر نيروی واقعاً چپ و کمونيستی که خواستار سرنگونی رژيم اين نکته بسيار م
ست، تأکيد خويش بر سرنگونی جمھوری اسالمی را با تأکيد اخص بر  جمھوری اسالمی
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ضرورت در ھم کوبيدن ماشين بوروکراتيک نظامی تکميل سازد و نه فقط اين بلکه مختصات 
  .م نمايددولت و حکومت جايگزين را نيز به روشنی ترسي

گويند و خود را مدافع آن  اند که از شوراھا و دولت شورائی سخن می اين روزھا کسانی پيدا شده
ھای مشورتی تقليل  ھا اما نقش و وظيفه شوراھا را تا حد ارگان برخی از اين. دھند نشان می

کومتی ح! گونه مدافعان شورا، شوراھا، مشورت دھندگان حکومت اند در ديدگاه اين. دھند می
گيرد و در عين حال نظر  مستقل از شوراھا وجود دارد، در مورد مسائل جامعه تصميم می

روشن است که اين درک و ديدگاه ربطی به مضمون و نقش ! پرسد مشورتی شوراھا را ھم می
به اين دسته از تحريف کنندگان مجدداً بايد ياد آوری کرد که . شوراھا و حکومت شورائی ندارد

گيرند و آن را  اند، خود تصميم می گذار و مجری قانون  شورائی، شوراھا خود قانوندر حکومت
شوراھا در . شوراھا ارگان اعمال قدرت کارگران و زحمت کشانند. گذارند به مرحله اجرا می

مشخصه اصلی حکومت شورائی اين است که . اند کنار و در جنب حکومت نيستند، خود حکومت
ای طبقات تحت ستم   قدرت دولت و تمام دستگاه دولتی را، سازمان تودهشالودۀ دائمی و يگانه

در حکومت . دھد اند تشکيل می يعنی شوراھايی که کارگران و زحمتکشان در آن متشکل شده
بساط حکومت مذھبی و تمام . شورائی، دولت جدا از مردم و بر فراز سر مردم وجود ندارد

ود و در آن، جايی برای پارلمانتاريسم بورژوايی که ھر ش نھادھای ستم و سرکوب آن برچيده می
دھد به پای صندوق رأی بروند تا نمايندگان بورژواھا و  چند سال يک بار به مردم اجازه می

در حکومت شورائی اين امکان به . گران خود را انتخاب کنند، وجود نخواھد داشت سرکوب
ترين شکل ممکن به ميدان آيند  د تا در وسيعشو طور واقعی برای اکثريت مردم جامعه فراھم می

بر خالف دموکراسی بورژوائی که . ھای جامعه مداخله و تصميم گيری نمايند و در مورد سياست
يک دموکراسی صوری يعنی محروميت واقعی اکثريت عظيم مردم جامعه از مشارکت در امور 

ھای سياسی  از آزادیسياسی است، در دموکراسی شورائی اين اکثريت، به طور واقعی 
کشان متشکل در  برخوردار است و اداره امور کشور را نيز در دست دارد و کارگران و زحمت

ترين مانع دراجرای  شوراھا، تمام دستگاه بوروکراتيک نظامی بورژوائی را که بزرگ
فقط سازمان شورائی دولت است که . "دموکراسی برای اکثريت جامعه است متالشی می سازند

داری حتا در  تواند دستگاه بوروکراتيک و قضائی کھن بورژوائی را که در نظام سرمايه می
شد، و بزرگترين مانع در  بايست حفظ می ھا حفظ شده، و ضرورتاً می ترين جمھوری دمکراتيک

کشان بطور کلی است، بيدرنگ متالشی کند و به  راه اجرای دمکراسی برای کارگران و زحمت
ساز را در اين راه برداشت و نظام  کمون پاريس نخستين گام دوران. ن برداردطور کامل از ميا

ترين  دولت شورائی نه فقط يگانه دولتی است که وسيع ٩".شورائی دومين گام را برداشت
آورد و نه فقط يگانه دولتی  کشان به ھمراه  می ھای سياسی را برای طبقه کارگر و زحمت آزادی

 ماھيت، راه را بر ھرگونه بوروکراسی يا احيای آن مسدود و اعمال است که بنا به ساختار و
سلطه سياسی طبقه کارگر را به بھترين نحوی ممکن می سازد، بلکه ھمچنين يگانه دولتی است 

ترين شکل ممکن و به عنوان طبقه حاکمه متشکل سازد  که قادر است کارگران ايران را در وسيع
رين شکلی به سوسياليسم انتقال دھد و اھداف سوسياليستی طبقه دردت و نظام بورژوائی را به بی

بدون شوراھا، بدون يک دولت شورائی، ھيچ بحثی از تجديد . کارگر را جامه عمل بپوشاند
لنين پيرامون نقش شوراھا و حکومت . تواند در ميان باشد سازماندھی سوسياليستی جامعه نمی

جمھوری شوراھای "نويسد  ظام سوسياليستی میشورائی برای انتقال نظام بورژوازی به ن
نمايندگان کارگران، سربازان، دھقانان برای انتقال از نظام بورژوازی به نظام سوسياليستی و 

نسبت (تر موسسات دمکراتيک است  نيز برای ديکتاتوری پرولتاريا نه تنھا شکلی از نوع عالی
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بلکه يگانه شکلی .) ک آن قرار داردبه جمھوری معمولی بورژوازی که مجلس موسسان بر تار
  ١٠."دردترين نحوی تامين کن تواند انتقال به سوسياليسم را به بی است که می

کمون پاريس نيز که شوراھا و حکومت شورائی الگوی آن است، از ھمين خصوصيت 
کمون بطور "نويسد  بندی خود از کمون پاريس در اين مورد می مارکس در جمع. برخوردار بود

کمون ھمان . ده حکومت طبقه کارگر و نتيجۀ جنگ طبقاتی توليد کنندگان عليه غاصبان بودعم
اين شکل سياسی باالخره پيدا . ساخت ای بود که رھائی اقتصادی کار را ممکن می شکل سياسی

  ١١".شده بود
برداشت مارکسيستی لنيستی از مقوله شوراھا و دولت شورائی، مضمون، وظايف و کارکرد آن 

  .العاده صريح و روشنی بيان شده است ھا به نحو فوق اين نقل قولدر 
. ازمختصات اساسی و مھم ديگردولت نوع کمون يا دولت شورائی، زوال يابندگی آن است

دردوران سرمايه داری، ما بادولت به معنی اخص کلمه يعنی با ماشين ويژه ای برای سرکوب 
به دست اقليت وتحميل اراده اقليتی کوچک يک طبقه به دست طبقه ديگر، سرکوب اکثريت 

  .براکثريت عظيم جامعه و دريک کلمه با ديکتاتوری بورژوازی روبروھستيم
 ھم سرکوب ھنوز ازسرمايه داری به کمونيسم نيز گرچه گذارھنگام "دردولت شورائی و 

 .ست، ولی اين ديگرسرکوب اقليت استثمارگر به دست اکثريت استثمارشونده است ضروری
 الزم است، ولی اين ديگر يک دولت ھنوز" دولت"دستگاه ويژه، ماشين ويژه سرکوبی يعنی 

داری، دراينجا اراده   برخالف نظام سرمايه١٢"ست، اين ديگر دولت به معنی اخص نيست انتقالی
وسلطه سياسی اکثريت بسيار بزرگ جامعه براقليتی کوچک تحميل می شود و ازاين رو 

درست برعکس .  به کلی از ديکتاتوری طبقه استثمار گر متمايز استديکتاتوری پرولتاريا
برد  استثمارگران که بدون داشتن يک ماشين فوق العاده بغرنج برای سرکوب مردم، قادربه پيش

اھداف و مقاصد خود نيستند، اما کارگران و زحمتکشان، با داشتن يک ماشين بسيار ساده و 
 يک دستگاه ويژه، وبه وسيله عمل ساده متشکل شدن دولتی و بدون تقريباً بدون ماشين

دردولت شورائی، اشاعه و . درشوراھای مسلح، می توانند استثمارگران را سرکوب کنند
ساز است که نياز به داشتن  چنان بااکثريت بزرگ جامعه ھم گسترش دموکراسی شورائی آن

اجتماعی دولت به تدريج جنبه وظايف . کند ماشين ويژه برای سرکوب شروع به ازميان رفتن می
شوند که ھدف آن حفظ منافع  دھد و به وظايف اداری ساده ای بدل می سياسی خودرا ازدست می

رود زيرا ديگر سرمايه داروجودندارد و  دولت روبه زوال می" جامعه است و به عبارت ديگر 
بودی دولت را گرچه سرعت و تدريج زوال و نا ١٣." نمودسرکوب را ھيچ طبقه اینمی توان 

دولت زمانی تماماً زوال خواھد يافت که " نمی توان ازپيش تعيين نمود اما می توان گفت که 
  ١٤."جامعه، اصل ازھرکس طبق استعدادش، به ھرکس طبق نيازش را عملی نموده باشد

  .ست ھا مختصات دولت شورائی اين. ھا مختصات يک دولت از نوع کمون است اين
کند  که ادعا می اھا و دولت شورائی را بپذيرد يا نپذيرد، اما کسیھر کس مجاز است شور

کمونيست و سوسياليست است و طرفدار شوراھا و حکومت شوراھاست، مجاز نيست مضمون 
جذابيت و مقبوليت عمومی شوراھا و . و وظايف شوراھا و دولت شورائی را تحريف کند

اره شد، سبب گشته است تا عالوه بر حکومت شورائی آنطور که پيش از اين نيز به آن اش
ھای خرده بورژوائی و حتی  ھا و سازمان ھا، گروه کشان و کمونيست کارگران و زحمت

عالوه بر کسانی که . بورژوايی نيز از شورا سخن بگويند و يا خود را مدافع آن وانمود سازند
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رفاً به عنوان نھادھای دانند، کسان ديگری نيز شوراھا را ص ھای مشورتی می شوراھا را ارگان
برخی ديگر مانند . دانند ھای فشار از پائين می برخی آن را ارگان. پذيرند مبارزه اقتصادی می

يک طبقه " سازمان پيکار جوی"ھای مبارزه و  ھای روسيه شوراھا را به مثابه ارگان منشويک
ز اين ھم فراتر ممکن است ا. پذيرند که شوراھا ارگان قيام باشند پذيرند و در مقاطعی حتا می می

نبرد کار و "ھايی از نوع کائوتسکی پيدا شوند و از نقش قاطع شوراھا در "مارکسيست"
شوند از اين، قدمی جلوتر بگذارند و درست آنجا که به  اما حاضر نمی! ھم سخن بگويند" سرمايه

رت دولتی رسد، شوراھا را از کسب قد سرانجام اين نبردھا و موضوع کسب قدرت سياسی می
نبرد کنند، اما نبايد و اجازه " قاطعانه"در اين ديدگاه شوراھا اجازه دارند با سرمايه . کنند منع می

کند  ندارند به ماشينی که سرمايه توسط آن کارگران را سرکوب و سيادت خويش را اعمال می
بايد از شوراھای و کارگران متشکل در شوراھا ن! دست بزنند، نبايد اين ماشين را در ھم بشکنند
  !خود برای سرکوب استثمارگران استفاده کنند

تر از اين تنزل  ھائی که نقش، ماھيت و کارکرد شوراھا را به پائين اين نگاه و ساير ديدگاه
دھند، گويای اين واقعيت است که بورژوازی و ساير اقشار غير پرولتری مبارزه طبقاتی،  می

! پذيرند که اين مبارزه از محدوده نظم موجود فراتر نرود  میھا را تا آنجا شوراھا و مبارزه آن
ھای انحرافی و ناقص از شورا،  ھايی از اين قماش و صاحبان اينگونه درک "مارکسيست"

پس از آن ھمه چيز به . پذيرند شوراھا را حداکثر تا کنار زدن رژيم جمھوری اسالمی می
 پارلمان خود را تشکيل دھند و ھمان بساط شود تا خود، دولت، مجلس و بورژواھا واگذار می

و در بھترين حالت شوراھا را به زايده دولت بورژوائی ! سابق را در شکل ديگری بر پا کنند
  !تبديل کنند

ھا و "چپ"ھا و احزاب خرده بورژوائی و بورژوائی، اما تا آنجا که به  صرف نظر از گروه
از درک ماھيت و وظايف شوراھا، دولت نوع ھايی که  و به اصطالح مارکسيست" ھا کمونيست"

دھند، بايد گفت که  کمون و دولت شورائی عاجزند و يا اين وظايف و کارکرد را تقليل می
بندی از کمون  اند و نه جمع ھايی از اين دست نه مارکس را فھميده ھا و مارکسيست کمونيست

خواھد  کمون می"کردند که   میمارکس در پاسخ به کسانی که با تعجب اظھار. پاريس مارکس را
بلی حضرات کمون قصد داشت اين مالکيت "گويد  می" مالکيت يعنی اساس ھر تمدنی را لغو کند

خواست از خلع يد  کمون می. سازد، لغو کند طبقاتی را که از کار اکثريت، برای اقليت ثروت می
ای که امروز به  مين و سرمايهخواست با مبدل کردن وسائل توليد يعنی ز می. کنندگان خلع يد کند

طور عمده وسائل دربند کشيدن و استثمار کاراند، به وسايل کار آزاد و اشتراکی، مالکيت 
   ١٥"پس چه؟. است" غيرممکن"اين کمونيسم است، اين ھمان کمونيسم . شخصی را واقعيت بخشد

ھا و  ن و کارخانهاند و از درون کارگرا ای اين درست است که شوراھا نھادھای خود جوش توده
اند، اما شورا اگرچه در آغاز و مراحل اوليه ظرفی بوده  بر پايه نياز مبارزه کارگری برخاسته

ھای اقتصادی و سياسی  است برای برپايی اعتصاب و ھماھنگ ساختن آن برای تحقق خواست
ر که کارگران، اما در جريان تداوم مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزۀ طبقه کارگر، ھمانطو

مبارزه شورا به اين . يابد تجارب تاريخی نيز نشان داده است به سرعت تغيير و تکامل می
شود و شورا به عنوان يک نھاد قدرت سياسی ابراز وجود  منظور، جنبه فرعی وظايف آن می

کند که کمون پاريس آن را طرح ريخت  آن نوع دولتی را احيا می"شوراھا به گفته لنين . کند می
ای که قادر است رھائی اقتصادی رنجبران را  سرانجام شکل سياسی کشف شده"کس آن را و مار

  ١٦."ناميد" عملی سازد
. پائين نيست ارگان فشار از ھا و پيروان لنين برآنند که شورا ارگان مشورتی و يا مارکسيست

اسی و پيکار جوی طبقه کارگر و ارگان نبرد طبقاتی نيست، شورا قدرت سي شورا فقط سازمان
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و باز . کن ساختن طبقات است ھدف نھايی شوراھا و دولت شورائی ريشه. سازمان دولت است
اين درست است که شوراھا و دولت شورائی در گام نخست سلطه سياسی طبقه کارگر را تأمين 

تواند به تسلط سياسی خود اکتفا کند و اصوالً تسلط  خواھد و نمی کند، اما طبقه کارگر نمی می
گونه که ھدف کمون فقط تغيير  ھمان. اش ناسازگار است ی طبقه کارگر با اسارت اجتماعیسياس

مارکس در اين مورد . شکل تسلط سياسی طبقاتی نبود بلکه تغيير خود تسلط طبقاتی ھم بود
پس . اش سازگار باشد تواند با اسارت اجتماعی تسلط سياسی توليد کننده نمی"کند که  تصريح می

ستی اھرمی باشد که پايه اقتصادی وجود طبقات و بنابر اين تسلط طبقاتی را ريشه باي کمون می
شود و کار  وقتی که کار از اسارت رھا شد، ھر انسان مبدل به کارگری توليد کننده می. کن سازد

  ١٧." خصوصيت طبقاتی نخواھد داشتتوليدی ديگر
  .نوع کمون و دولت شوراھاھا به شوراھا، دولت  ھا و لنينيست اين است نگاه مارکسيست
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