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  )1(پیدایش و انسجام جنبش کارگري ایران  مروري بر

يجرقاآ اصرن.  

  شرایط اجتماعی 

و از سوي دیگر . صنعتی ایران را تحلیل برده بود –گر، اقتصاد کشاورزي  هاي ویران تاحکومت ایلیاتی قاجاریه با مالی
ي مانده  شان باقی با فشارهاي نظامی و با صادرات کاالهاي) جنوب از سمت شمال و انگلیساز سمت روسیه تزاري (استعمارگران

ریز فارس تا  نی هاي خونینی رانده شد، که از سوي دگرگونیه بدین صورت ایران ب. کشاورزي و منابع داخلی را به چالش گرفتند
در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و اوایل حکومت فرزندش ناصرالدین شاه، ایران شاهد شکل گیري . آمل و زنجان تداوم یافت

هاي ایدئولوژیکی  جنبشی که به دلیل ضعف. گراي قاجاریه بود ترین و خونین ترین جنبش دهقانی بر علیه ساختار واپس بزرگ
هاي بسیاري از  اگر چه دهقانان و زحمتکشان شهري فداکاري. اي، بسیج کند ا بر علیه سیستم عشیرهي مردم ر نتوانست همه

هاي  ترین شیوه ها را با وحشیانه حاکمیت توانست آن. دادند، و در مقابل ارتش امیرکبیر مسلحانه مقاومت نمودندخودشان نشان 
 )ي در نیریز فارس زنده زنده آتش زدند و مردان را شمع آجین نمودندها را در غار و کودکان آن انزن. ( ضد بشري قتل عام کند

این حرکت دهقانی، نابودي فئودالیسم با تقسیم زمین بین کشاورزان، آزادي و برابري زنان از قید پدر  و ماهیت درون مایه )2(
گرا بود، که  این جنبش انقالبی، یک مذهب افراطی کاست شکل و جهان بینی رهبرانولی . ساالري و گرایش بسوي مدرنیته بود

سوادي اکثریت  بی.  ا براي عدالت اجتماعی متحد کندي مردم ر رو نتوانست همه از این. کرد هاي غیر خود را نفی می همه نگرش
 -هاي اقتصادي سیاستها تحمیل کرده بود، همراه با  هاي سنگین حاکمیت قاجاریه بر آن قاطع مردم و فقر سیاهی که مالیات

مهاجرت براي کار به !  مهاجرت ؛گذاشت را پیش روي مردم ستم دیده ایران نظامی استعمارگران شمال و جنوب، راه دیگري
مهاجرانی . متقاضی نیروي کار مهاجران بود ، در میان همسایگان ایران در آذربایجان روسیه منابع بزرگ نفت. کشورهاي همسایه
ها را خواستار  ، راهی سرزمینی شدند که نیروي کار آن )3(الیات ساالنه مجبور بودند دختران خود را، بفروشندکه براي پرداخت م

خلق . تغییر کار زحمتکشان شهري و روستایی به کاري صنعتی و مدرن. این مقدمه یک چرخش ویژه در مناسبات ایران گردید. بود
  .صنعتی متمرکز وجود خارجی نداشت ، هزاران کارگر صنعتی ایرانی، در حالی که در کشور

  آمار نیروي کار مهاجر ایرانی در صنایع نفت و دیگر صنایع روسیه تزاري

 ن را ترك کردند تا درراای ،کارگر  193000رحدود د 1290در سال « اف  شوروي عبدالهبه نقل از تاریخ نویس : همان منبع 8رویه 
جمعیت «  :در همان رویه» نفر از روسیه به ایران بازگشتند 160000مان سال، حالی که همناطق جنوبی روسیه کار کنند ، در 

تن از کارگران  13500، 1294مثالً در سال . کردند رسید، در قفقاز زندگی می ثابتی از ایرانیان، که شمارشان به چند صد هزار می
میلیون نفر  11ها  جمعیت ایران در آن سال. ر بودنددرصد کل کارگران آن، از ایرانیان مهاج 1/29شاغل در صنعت نفت باکو یعنی 

درصد  5/27در کارخانه تصفیه مس کدابک ایرانیان مهاجر  1291در سال . میلیون نفر بود 3/2بود و کل جمعیت شهرنشین 
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 بران آینده جنبشاز میان این جمعیت بود که ره) بنا به اظهار نویسنده در ادامه مطلب(. )4(دادند کارگران دائمی آن را تشکیل می
حزبی دادند و اکثر  -هاي روسیه مهاجران ایرانی را آموزش سیاسی سوسیال دمکرات. هاي کمونیستی و کارگري ایران پدید آمدند

در واقع نمایندگان گروه سیاسی ایرانی « 6همان منبع رویه . ها در تشکیالت زیرزمینی همت و حزب عدالت به مبارزه پرداختند آن
در مشهد و در تبریز و  1283هاي حزب سوسیال دمکرات ایران را در سال  که در باکو مستقر بود، نخستین شعبهبه نام همت 

و بعد به » عامیون«، »اجتماعیون« کرد که بعدها به  این گروه طبقه کارگر ایران را نمایندگی می ... تهران تاسیس کرد
ها که بیشترشان از روشنفکران طبقه متوسط بودند به  رهبران سوسیال دمکرات«  6همان منبع رویه  ».معروف شدند» مجاهدین«

اعالم کرد که باید  1286شهریور  18اي داشتند، مثالً در مشهد در بیانیه  سبب ایدئولوژي خویش، به وضع طبقه کارگر توجه ویژه
ها آموزش و  درخواست بعدي آن. .. ي به رسمیت شناخته شودچنین اقتصاد حق اعتصاب کارگران براي اهداف سیاسی و هم

 )5(ساعت تقلیل دهد، و در این باره قانون وضع کند 8و کار روزانه را به . پرورش را براي کلیه طبقات جامعه رایگان و اجباري سازد
ایران را در چاپخانه کوچکی واقع  محمد پروانه و گروهی از کارگران، نخستین اتحادیه کارگري 1285در سال  3همان منبع رویه » 

... هاي تهران کارگران چاپخانه 1289با فرا رسیدن سال ... «همان منبع همان رویه »  )6(در خیابان ناصریه تهران سازمان دادند
تاریخچه به نقل از » اتحادیه سراسري کارگران صنعت چاپ را به پایان بردند و روزنامه خود را به نام اتفاق کارگري منتشر کردند

آنان دست به اعتصاب موفقی زدند که،  1289در خرداد . هاي کارگران و زحمتکشان ایران مختصر شوراي متحده مرکزي اتحادیه
آبان  5در . )7(کند یاد می» اولین تظاهر جنبش اشتراکی یا سوسیالیستی در ایران « پژوهنده ایرانی از آن به عنوان  ،تربیت
خانه محلی دست به اعتصاب زدند، کارگران نماینده  در سه دباغ ،رهبري حزب سوسیال دمکراتکارگر با 150، در حدود 1287

سه روز بعد کارفرمایان موافقت کردند که براي هر پوست ... کردند مورد خواسته مذاکره 9درباره انتخاب کردند و با کارفرمایان 
ن ترتیب، از اوائل یبد«  7همان منبع رویه . )8(بی خودداري ورزنددباغی شده دستمزد بیشتري بپردازند و از اخراج کارگران اعتصا

اقتصادي قبل از پیروزي  - ي این وقایع و گرایشات سیاسی همه. »کردند ، احزاب سیاسی در ایران از حقوق کارگران دفاع می1280
دموکراسی ایران با  -بش سوسیالجن. در حقیقت قبل از اینکه یک دولت سوسیالیستی بوجود آید. انقالب اکتبر صورت گرفته است

اعتقاد به سوسیالیسم در جهت اتحاد کارگران و زحمتکشان شهري و مبارزه براي پیروزي انقالب مشروطه و پس از آن براي انسجام 
 کهاي بزرگ بلشوی يزدر پیرو حتی ایرانهاي  دمکرات -سوسیال. هاي کارگري کارهاي بزرگی را به انجام رساند و ایجاد اتحادیه

پس از مبارزات طوالنی با استبداد و عوامل پنهان و آشکار آن، روشن  )9(عهده داشتنده ها در آذربایجان نقش اساسی و بزرگی را ب
ها و  اندیشان و تجار و بازاریان مترقی به همراه برخی روحانیون چون آقاي طباطبایی و بهبهانی و با همراهی سوسیال دمکرات

ولی پس از کودتاي محمد . هه واحدي تشکیل دادند که در نهایت مشروطه اول را به پیروزي رساندشان جب زمینیتشکیالت زیر
قزاق و شکست مشروطه اول و بدار آویختن انقالبیون، تنها مقاومت مسلحانه و مبارزه طوالنی سوسیال  -شاه و افسران روسی علی

 ولی در نهایت فئودال. ال توانست مشروطه دوم را به پیروزي برساندهاي فئود ها با سپاه ارتجاع و عشایر سر سپرده و خان دمکرات
و با یک . هاي بزرگی که خود در محاصره تبریز نقش داشتند مانند سپهدار تنکابنی و عشایر بختیاري خوشه چین انقالب شدند

ها در تهران  دمکراتوسیال س ،)و یپرم خان داشناكسردار اسد بختیاري، سپهدار تنکابنی ( دمکراتیک  -اتحاد ضد سوسیال
و  الدوله نخست وزیر شود تا جناب وثوق. محاصره شدند و در یک درگیري مسلحانه برخی کشته شدند و بقیه خلع سالح شدند

 9رویه (. طبقه کارگر و نمایندگان آن سوسیال دمکراسی مبارزه را ادامه دادند. بین روسیه تزاري و انگلیس تقسیم کند ایران را
اکو به معلمی، یانی بودند که در براناعضاء کمیته از میان ای. در باکو تاسیس شد» کمیته عدالت« 1295در سال ) منبعهمان 
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این کمیته  1299در سال . )129 -130به نقل از تاریخچه حزب عدالت (. گري در صنعت نفت اشتغال داشتندرانگاري و ک روزنامه
 ،هاي دولتی و خصوصی این کمیته تصویب کرد که رنجبران حق دارند در سازمان. ار کرداولین کنگره خود را در بندر انزلی برگز

روزه  14اتحادیه کارگران چاپخانه به رهبري محمد دهگان دست به اعتصاب  1297در سال . هاي کارگري تشکیل دهند اتحادیه
کاري دستمزد  ساعت تقلیل یافت، براي اضافه 8ه کار روزانه ب. زد، و موفق شد به توافق مشترکی با کارفرمایان خود نائل آید

هاي بزازي  نانواها و شاگردان دکان 1298در سال . رویه کارگران موقوف شد دریافت شد، خدمات پزشکی فراهم آمد و اخراج بی
مزد . رمایان امتیاز بگیرندبا اعتصاب توانستند از کارف. بافان نیز اتحادیه خود را تشکیل دادند و پارچه. اتحادیه خود را تشکیل دادند

اتحادیه عمومی کارگران مرکزي در تهران  1300در مهر . درصد افزایش یافت 33پارچه بافته شده ) متر سانتی 104(هر زرع 
به . وابسته به اتحادیه عمومی کارگران مرکزي بودند از این قرار بود 1301عضویت هشت اتحادیه کارگري که در سال . تاسیس شد

  )12همان منبع رویه (. برآورد شده بود 000,200در این زمان جمعیت تهران . 105-106دهگان گزارش اسناد تاریخی نقل از 

  .کارگر 3000اتحادیه نانوایی با  -1
  کارگر 2000پارچه بافان با  -2
  .کارگر 1800کارگران کفاش با  -3
  .کارگر 350کارکنان پست و تلگراف با  -4
  .کارگر 350کارگران قناد با  -5
  .کارگر350چاپخانه با  کارگران -6
  .کارگر350شاگردان خرده فروشی با  -7
 .کارگر 350هاي تجارتخانه با  منشی -8

وهفت هزار کارگر  هایی در جهت سازمان دادن چهل اتحادیه عمومی کارگران مرکزي در آن سال گام«  :) همان منبع 24رویه (
بیشتر کارگران هندي شرکت نفت از . در آبادان رخ داداعتصاب مهمی  1301با این همه در همان سال ... صنعت نفت برداشت

انگلیسی اعتصاب  اعتصاب کارگران ایرانی که براي افزایش صددرصد دستمزدها به وقوع پیوسته بود پشتیبانی کردند، ولی سربازان
زمان مناسب براي «  )همان منبع 29رویه (» درصد افزوده شد 75ولی به دستمزد کارگرانی که باقی ماندند . را در هم شکستند

از مجلس خواست تا قانونی ) ها نماینده سوسیال دمکرات(پیش آمد که سلیمان میرزا  1300بهمن  2صحبت درباره قانون کار در 
، 1308در سال  )34رویه  402رویه به نقل از دولت ایران، مذاکرات مجلس چهارم جلد اول (. براي کار و کارگري تصویب کند

سایر اقشار مردم به ویژه کارگران بیکار به اعتصاب پیوستند و ... اردیبهشت ماه نه هزار کارگر صنعت نفت در آبادان اعتصاب نمودند
همان  37رویه (... کارگران مسجد سلیمان نیز در همان روز دست به اعتصاب زدند. هزار تن رسید 20شمار اعتصابیون به نزدیک 

و کارگران با چوب و سنگ پاسخ . با شمشیر آخته به کارگران حمله کردند... سربازان ایرانی با کمک تفنگداران انگلیسی . .. )منبع
  ».آباد فرستاده شدند کارگر دستگیر و به زندان خرم 200و  سرباز زخمی شدند 15کارگر و  20دادند در نتیجه 

  از تاریخ بیاموزیم
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ان و تالش براي به تصویب رساندن یک قانون کار با رگیر براي حقوق کارگ ن عالوه بر مبارزات پیشا کارگران ایران و نمایندگان
مده و اصلی پیروزي انقالب مشروطه به خصوص مشروطه دوم ععامل  پیشاپیش دیگر ترقی خواهان جامعهگرایشات دمکراتیک، 

کارگران ایران با مشت آهنین خود، شاه و ارتش  1331ر تی 30و باز در چرخش تاریخی دیگري در چند دهه بعد در خیزش . بودند
مصدق را به نخست وزیري برگرداندند، به او اختیار تام دادند و فرماندهی ارتش را از . سرسپرده انگلیس و امریکا را به عقب راندند

در مقابل شاه و ارتش و پس از  آقاي مصدق هم پس از ایستادگی خونین مردم. شاه گرفتند و مصدق را در راس حاکمیت قرار دادند
ي  داریش را به ساختار فئودالیسم اثبات نمود، و با نگرش تودهابه قدرت رسیدنش، با امضاء یک قرآن و فرستادنش براي شاه وف

با کمک به  )10(شان جمهوري بود جاي گرایش به مردم و احترام گذاشتن به حق مسلم مردم که خواست به. مردم مخالفت کرد
زمان،  داري داللی و فئودالیسم مسلط آن ومت نظامی اعالم نمودند و بدین طریق در حقیقت براي حفظ منافع سرمایهارتش، حک

  .تاچیان ارتش، امریکا و انگلیس تسلیم شدندددر مقابل کو

  1303آذرماه  27نخستین بخشنامه در امور کارگري 

تحت تاثیر این شرایط اجتماعی . حکومت مشروطه برقرار بود واقعاًدر دوران نخست وزیري رضا خان دمکراسی از بین نرفته بود و 
 27نخستین بخشنامه در امور کارگري را رضاخان نخست وزیر در « . )همان منبع 41رویه (. نیروهاي اجتماعی فعال و پیگیر بودند

  »... .استاندار کرمان بود این بخشنامه خطاب به. المللی کار صادر کردند در نتیجه مداخله سازمان بین 1303آذرماه 

هایی بود با رعایت  اي از مقررات مربوط به احداث کارخانه اي به تصویب هیئت وزیران رسید، مجموعه نظامنامه 1310در مرداد 
تنها نیروي اجتماعی که منافع طبقه . حداقل معیار ایمنی و بهداشت و رفاه کارگران و باز روي کاغذ باقی ماند و کاربردي نشد

اندیشان این طبقه انسجام  وسیله خود کارگران و روشنه کارگر ایران را با پیگیري حمایت کرد سوسیال دمکراسی ایران بود، که ب
ایران بود، که دفاع از منافع طبقه  32الی 20ضد مشروطه رضا خان تنها حزب چپ، دهه  سرکوب گریافته بود و پس از دیکتاتوري 

همان منبع گزارش  355رویه (. طبقه بودچون خود بخش کوچکی از آن . دانستا وظیفه خود میها ر کارگر و متشکل کردن آن
تنها نمایندگان کارگري که آماده بودند خود را به سود کارگران در وضع دشواري قرار دهند، متاسفانه بیشترشان ... «) سفارت امریکا

  ».عضو حزب توده بودند

در . اریخ، نیروهاي چپ ایران به گرد هم آمدند و تشکیالت طبقه کارگر ایران را سامان دادنددان ت پس از سقوط رضاخان به زباله
  .اي اعالم نمودند و طی بیانیه. لتی اتحادیه کارگران تهران برگزار گردیدانخستین کنفرانس ای 1322مرداد ماه 

  .هاي کارگري به رسمیت شناخته شود حق مذاکره دستجمعی اتحادیه -1
  .روز وجود نداشت تصویب قانون کار شدند که تا به آنخواستار  -2
  .هشت ساعت کار روزانه -3
  ... .حقوق بازنشستگی و  -4

هاي بدون ضمانت اجرایی براي  سرکار آمدند، وعده 1324تا  1320هاي  هایی که از سال همه دولت«  )همان منبع 70رویه ( 
  »و در عمل هرگز بدان عمل ننمودند. قانون کار دادند
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  نشینی دولت بارزات کارگري و عقباوج م

در این . کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه دست به اعتصاب بزرگی زدند 1324خرداد  9« ) همان منبع 94رویه (
فرماندار  1324شهریور  2در « همان منبع همان رویه » .کارگر اعتصابی را اخراج کردند 600نفر از  400ها ی اعتصاب انگلیس

 22، این حکومت نظامی تا درا دستگیر نمودن ظامی دفاتر شوراي متحده مرکزي در تهران را اشغال و تفتیش کردند و رهبران آنن
  ».برقرار بود 1324بهمن 

نمود، الیحه  هاي معرفی شده از طرف شاه را وادار می دولت 20مبارزات پیگیر کارگران به رهبري شوراي متحده مرکزي در دهه 
 26و دومین را بیات در  1323تیرماه  25نخستین الیحه کار را دولت ساعد در . ار را بنویسند و به مجلس تحویل دهندقانون ک
در این قانون مذاکره . صورت گرفت 1325اردیبهشت  29تقدیم مجلس کرد و آخرین توسط دولت قوام در مورخه  1324بهمن 

اي که رهبران شوراي متحده مرکزي  در جلسه 1325فروردین  18در . شدهاي کارگري به رسمیت شناخته  دسته جمعی اتحادیه
  وزیر قوام داشتند، این مواد به تصویب رسید، با نخست

  .شوراي متحده مرکزي به رسمیت شناخته شد -1
  .ساعت کاهش یافت و جمعه تعطیل با استفاده از حقوق محسوب شد 48ساعات کار در هفته به  -2
  .از زندان آزاد شدنداعضاء شوراي متحده مرکزي  -3
 . شود، شرکت کنند مطرح می ي عالی اقتصاد که مسائل کارگريدر جلسات شورا ،نمایندگان شوراي متحده مرکزي -4

ها هزار نفري روز اول ماه مه در  سلسله اعتصابات غیر منتظره در آبادان و آغاجاري و راهپیمایی ده« ) همان منبع 111رویه (
عظیم ترین رویدادي بود که سیاست دولت ... .1325تیرماه  26تا  23ر اعتصاب عمومی آبادان در تاریخ د« )  114رویه (» آبادان 

( ها دست آورده بودند، با کودتاي نظامیان به رهبري امپریالیسته کارگري ب هاي امتیازاتی که اتحادیه ».را به مبارزه طلبیده بود
ولی مردم مبارز . عرضه کند ي واقعی خود را شفاف داري جهانی چهره ر سرمایهتا نوع حقوق بش. از میان رفت) امریکا و انگلیس

زان وآم معلمین و دانش مبارزه ها و پزخانه کورهاعتصابات دهه چهل . ون چالش با دیکتاتوري بسر نبرندداي را ب هیچ دهه ایران
) عمداً تهران و خوزستان( ساواك با نفوذ در تشکیالت سراسري چپ  در اواخر این دهه. شد ا سرکوب شدیدو ایران آغاز شده 

و جبهه ملی دوم هم با دستگیري ) و موسادCIAوMI6البته با همکاري (بزرگترین ضربه را به پیکر جنبش کارگري ایران وارد کرد 
د از مبارزات چپ دیروز و جبهه ملی، دست دهه مبارزه مسلحانه جوانان پرشور ایرانی بود که ناامی 50ولی دهه . و انحالل مواجه شد

آري . دان تاریخ پیوست این ساختار مطلقه با تک حزب رستاخیزش به زباله 60قبل از پایان دهه . به اسلحه بردند و حماسه آفریدند
گ روشن شد زمانی موتور بزر. موتور کوچک چندین سال با دشواري روشن بود، ولی موتور بزرگ آمادگی روشن شدن را نداشت« 

مردم به جان آمده از خفقان عطاي امتیازات . و بساط ژاندارم امپریالیست را در هم پیچید که موتور کوچک رو به خاموشی بود
هاي این سیستم ستم، زمانی در هم ریخت  ولی ستون. اقتصادي دیکتاتور را به لقایش بخشیدند و آزادي و استقالل را فریاد زدند

همان منبع (. پیروزي انقالب و سرنوشت دیکتاتور را، کارگران ایران رقم زدند. شان شهري به انقالب پیوستندکه کارگران و زحمتک
 427همان منبع رویه » بهمن را تحقق بخشید 22پیروزي نهایی انقالب  ]به تظاهرات [در واقع پیوستن طبقه کارگر... « )426رویه 
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مذاکره شود ولی بیست و پنج سال سرکوب تمام اتحادیه کارگري و تمام احزاب  دولت شاه کوشید تا با رهبران اعتصاب وارد« 
  ».دستگاه سلطنت چنان واژگون گردید که هیچ کس انتظارش را نداشت«در ادامه » ... مخالف 

  اي  اتحادیه نیروي کار پروژه
  26/12/90ناصر آقاجري 
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