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 همقدم

ی است موضوعهای کارگری در ایران گیری و تکوین تشکلتاریخ اعتراضات و مبارزات کارگران و نیز شکل

آن به زبان فارسی و غیر از آن انجام گرفته است؛ اما به سبب های قابل توجهی پیرامون که تا کنون پژوهش

به طور خاص، « ی کارگرطبقه»و طور کلی به« طبقه»پردازی های پیرامون مفهوموسعت موضوع، چالش

سهم  آن بازشناسی تبعپراکندگی منابع، ممزوج بودن آن با بخش قابل توجهی از تاریخ جنبش چپ، و به

هایش برای بندی این سیر و تحلیل و تبیین آن و درس، دورهی طبقاتییابی و مبارزهخود کارگران در تشکل

 ی زیادی کار دارد.امروز، هنوز تا اندازه

 هرطور کلی و به شانهای کارگری، مبارزاتتشکلگیری شکلاهمیت این کار پژوهشی در آن است که 

شود. لد میمتو« طبقه»هایی است که مفهوم ، آن لحظهشانشکلی از کُنشگری کارگران متأثر از هویت طبقاتی

 یوهیکه شای هکنندنییر تعفشا ،«ندیآیگردهم نم»چون مردم هرگز عمال در طبقات »سینزوود به قول میک

 یمشابه تجربه یزیو بدون رجوع به چ یبه سادگ تواندینم کند،یطبقات اعمال م یریگدر شکل دیتول

در عرصه و دگان،کننو تصاحب دکنندگانیتول انیم ماتِیتقس ،یدیای از مناسبات تولهزند یتجربه –مشترک 

جربهت قیاز طر انیم نیشود. در ا انینما -ت نهفته در مناسبات استثمارمناقشات و مبارزا یعمل تجربه ی

 «ردیگیشکل م یبه رفتار طبقات شیو همراه با آن گرا یاجتماع یازسرگذرانده است که آگاه ی

های است که فشار «مشترک یتجربه» یبه واسطهبه بیان ای. پی. تامپسون  (.121-122: 1386 نزوود،یسکی)م

 «مشترک یدرد»و  کندیم گریکدی یمشابه را متوجههای گاهیشده در جاافراد واقع د،یتول یوهیه از شوارد

خواهد  رییرا دستخوش تغ« درد مشترک»که خودِ آن  کشدیم شیرا پ دیجد یثمر نشستن، مسائلمحض بهبه 

 :کنداین چنین بیان میرا  یطبقات لیدر تحل« درد مشترک»اصطالح به نیکردن ا لحاظ تیکرد. پوالنزاس اهم

 (.263: 1390)پوالنزاس،  «وجود دارند یطبقات یفقط در مبارزه یاجتماع طبقات»

که هایشان در ایران مدرن، ضمن اینیابیبه میانجی مرور تاریخ پُرفراز و نشیب مبارزات کارگران و تشکل

ری آن بر بینش و منش کارگران و مدافعان منافع های و تأثیرگذاتوانیم مبتنی بر قیاس، تحوالت زمینمی

اجتماعی( را دریابیم، قادر خواهیم بود تا -های سیاسیایشان )و بالعکس تأثیر این بینش و منش بر روند

 الگویی از رفتار بورژوازی )چه در قامت دولت و چه فرد استثمارگر( نیز بدست آوریم.

های عمل بستماندگار در نقد بناهد کرد تا آن لحظات دروناز سوی دیگر مرور این تاریخ به ما کمک خو

)نقد  کیبحران تئوری سرکوب، متشکل طبقاتی را در میان کارگران )به ویژه امروز( دریابیم و فارغ از مؤلفه
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ی خود را در زمان و مکان خویش بازشناسیم. این امر به نوبه ی )نقد مثبت(خیو بحران چشم انداز تار منفی(

های نوین پراتیکی به ی تئوریک و تجربهی مداقهتوان به واسطها کمک خواهد کرد تا امکاناتی را که میبه م

 انداز تاریخی و تئوریک، داشت، فعال کنیم. منظور ایجاد گشایشی در، به ترتیب بحران چشم

های بندی کاربردی مناسبی برای تبیین دادهجمع« ی متوسطافسانه و افسون طبقه»ی کمال خسروی در مقاله

ی بورژوایی در هیأت سه وجه وجودی طبقه عضای جامعههای اهای متفاوت پیرامون رفتارتاریخی دوره

آنکه دهد. او منبعث از این وجوه، بیدست می به« امر ایدئولوژیک»و « امر سیاسی»، «امر اقتصادی»ملهم از 

« میانی»و « دارانسرمایه»، «کارگران»نماهایی از سه گروه وبری دربغلطد، سرشت« آلتیپ ایده»های به درک

بنا به - از یک گروه و وابستگی و پیوست به گروه دیگر فرد امکان ناوابستگی و گسستدهد که دست میبه

 کند:فراهم می را -دریافتِ خودِ فرد از خود

ی تولید و تحقق ارزش و در واسطههای بی، یعنی جایگاه عضو در فرآیند«اقتصادی»وجه باصطالح  .1

 رانه؛ داهای تولیدِ مناسباتِ تولید سرمایهفرآیند

 های درگیر و در کشاکش دروجه سیاسی، یعنی وابستگی و پیوستگی آرزومندانه یا واقعی به نهاد .2

 ی سازماندهی جامعه؛ مناسبات قدرت یا شیوه

ی مخاطب قرارگرفتن در برابر نهادها و انتزاعاتِ پیکریافته، همانا وجه ایدئولوژیک، یعنی امکان بالقوه .3

 .هاایدئولوژی

گانه 12بندی شمار مبارزات کارگران ایران را از خالل یک دورهایم تا گاهچنین ابزاری ما کوشیدهبا تکیه بر 

هایی صورت از صدر انقالب مشروطه تا به امروز بازسازی کنیم. این بازسازی تماما به کمک اسناد و پژوهش

شک در دل این بازسازی ت. بیی کارگر ایران اسی منابع دست اول برای فهم تکوین طبقهگرفته که در زمره

خورد که متأثر از اینکه با چه هایی به چشم میشمارانه منبعث از منابعی که ذکر شده است، تحلیلگاه

ها مخالف یا موافق بود، اما این نکته وان با همه یا بخشی از آنتنگریم میرویکردی به کلیت موضوع می

ای که از نظر خواهد گذشت تماما از آنِ مؤلف است و گانه12ی بنددهد. دورهها نمیتغییری در صحت داده

همچنان که ذکر آن آمد این کار بر اساس تأثیر و درک من از درنظر گرفتن سه وجه وجودی برای طبقه در 

 اند از:دوره عبارت 12ی خسروی است. این مقاله

 

https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
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های وسیعی از نیروی کار مرد ای که منجر به مهاجرت بخشپیش از ورود به اتفاقات هر دوره، زمینه و زمانه

ی ران برای کاریابی در دوران رکود کشاورزی در داخل و رونق صنایع مدرن در روسیه شد، و به واسطهای

های چپ آن دیار تأثیرات های جریانقرار گرفتن آن در کوران مبارزاتِ انقالبی کارگران روسیه و فعالیت

افتگی سه وجه وجودی برای ساختن ایم تا اهمیت این آغازگاهِ پیکریسیاسی عمیقی پذیرفت را جداگانه آورده

 یک طبقه را نشان دهیم.

 

 یابیی تشکلقفقاز: مدرسه

 م(1900-1906ش )1278-1285

ن خرابی دهقاناآن خانهقرن نوزدهم در ایران و به همراه فروپاشی نظام اقتصاد سنتی در اواخر  علت مهاجرت:

یایی جغراف-نان، منجر شد. موقعیت خاص تاریخی، به ویژه دهقاکاری نیروی کاربه رهایی و بیوران و پیشه

های سنتی آزاد اقتصاد ایران در زمان ادغامش در نظام جهانی چنان بود که نیروی کار مازادی که از بخش

ناشی از این این . های جدید دوباره جذب اقتصاد شودتوانست از طریق استخدام در بخش، نمیشدمی

های ، نظام اقتصادی جدید ایران در جهت ایجاد و رشد بنگاهداری در اروپاواقعیت بود که، برخالف سرمایه

آزاد شد راهی جز رفتن به مهاجرت های سنتی نتیجه، نیروی کاری که از بخشدر . شدصنعتی هدایت نمی

 ژه)به ویهای خارجی های کنسولگریای پیدا کرد. گزارشهنداشت، که در آغاز قرن بیستم ابعاد گسترد

ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از دهقانان سلماس و سایر انگلستان( از موج نخست این مهاجرت

اکری، ( رفته بودند )نک: شی قفقازنواحی آذربایجانِ ایران در جستجوی کار به باکو، ایروان و تفلیس )منطقه

1384 :115-113.) 

در  گذاریگشود و سرمایه صنعت به قفقاز راه ،ی نوزدهمدر سی سال پایانی سده وضعیت کار در قفقاز:

سنگ و نفت این منطقه را به یکی از مراکز صنعتی امپراتوری تبدیل کرد. به همراه صنعتی آهن، ذغالراه

شدن، جمعیت شهرها به سرعت رشد کرد. افزایش جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص 

شان ترینپرجمعیت. زیستندشده در این شهر میز چهل و چهار ملیت شناختهدر مناطق شهری، بود. افرادی ا

هزار نفر، و ایرانیان  34ها ، ارمنیهزار نفر 54های بومی هزار نفر، آذربایجانی 74ها : روساز این قرار بودند

. بردندسر میکو بهها در بااز آننیمی . شدندهزار نفر می 100ی کارگر قفقاز در حدود هزار نفر. طبقه 5/8

 (.69-68: 1391)یزدانی،  گرداندندهزار کارگر می 30های صنعت نفت این شهر را چرخ 1903سال در 
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حدود چهار تا پنج هزار ایرانی در باتوم به عنوان کارگر غیرماهر یا یدی  وضعیت کارگران مهاجر ایرانی:

ا حاکی هفروش بودند. گزارشد پنجاه نفر از آنان میوه؛ اکثر آنان باربر بودند، در حالی که حدوکردندکار می

آهن فرانسوی خزر مشغول بودند، کارگران دائمی عمدتا از آن است که از هزاران نفری که در کار ساختن راه

 (. 121: 1384ایرانی بودند )شاکری، 

ی ایران در باکو تبعهکنسول ایران در باکو به دولت تهران اطالع داد که حدود بیست هزار  1284در سال 

اند. افزون بر وضعیت بسیار دشواری که کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز در «گرسنگی کشیده»و « تهیدست»

 کردند. برای نمونه حتی حقوق، نمایندگان دولت ایران نیز برای آنان گرفتاری درست میبردندسر میآن به

شان ستگانبگرفت به شدند تعلق میمی کشتههای قفقاز خانهی عمر که به کارگرانی که در معادن یا کاربیمه

کردند. کارگران ایرانی در قفقاز و آسیای ، بلکه کارکنان کنسولگری آن را ضبط میشددر ایران مسترد نمی

دشمنی . دندشرو میسبب، فقرشان از سوی جمعیت محلی نیز با رفتار ناخوشایندی روبه، یا بهرغممیانه، علی

به آنان شدید بود. کتک خوردن کارگران ایرانی از سوی کارگران دیگر اتفاق نامعمولی نبود. عنوان  نسبت

 (.122-123پیدا کرد )همان: « انسانشبه»و « گدا»، «حیوان»به زودی معنای « همشهری»

ین جایگزدر میان کارگران مهاجر، وضع ایرانیان از نظر شرایط و روابط کاری به این صورت بود که غالبا 

، نظیر مناطق باتالقی، گرمای شدید، و شدند که حاضر نبودند در وضعیت غیربهداشتیکارگران محلی می

ب در غلا. دادندانجام می ترین دستمزدهاترین کارها را در مقابل پایینبدون آب آشامیدنی، کار کنند. سخت

د وار یجتدرایش تعداد ایرانیان، آنان بهخوابیدند. با گذشت زمان و افز، میکردندهمان محلی که کار می

به  1272درصد در سال  1/11تعداد کارگران ایرانی در صنعت نفت باکو از مثال . های صنعتی شدندبنگاه

)نظیر بارانداز( هم افتاد، تا حدی که ها افزایش یافت. این اتفاق در دیگر عرصه 1282درصد در  2/22

یح ها ترجروس دادن به شرایط کاری سخت با دستمزد کم بهشان به تنسبب حاضر بودنها را بهایرانی

. در واقع دشمنی گسترده نسبت به مهاجران ایرانی در بخش آسیایی روسیه عمدتا ناشی از نقش دادندمی

عیتی ی منافع اقتصادی متضاد دو گروه جمداشتن سطح دستمزدها بود. این دشمنی بر پایهایشان در پایین نگه

ها. اختالفات ایدئولوژیکی غالبا این دشمنی ، و روسهاها، گرجی: مسلمانان، یعنی ارمنیگیر استوار بودمزدب

دینی و  تنها به تعصبات، نهماندگی سیاسی مهاجران ایرانیگیری از عقبکارفرمایان با بهره .کردرا تشدید می

 (.124-127)همان:  کردندز استفاده میشکن نی، بلکه از مهاجران به عنوان اعتصابزدندقومی دامن می

ری در های کارگمبتنی بر این توصیفات یکی از دالیل اصلی ایجاد سازمان :کارگران ایرانی« طبقه شدن»

شکن وادار )چه تاتارها و چه ایرانیان( نقش پلیدی بود که آنان به عنوان اعتصابمیان مسلمانان قفقاز جنوبی 
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ی آن زمان دربارههای های سوسیال دموکراتئله موضوع اصلی تمام گفتگومساین . شدندبه انجامش می

 (.127مهاجران ایرانی یا انقالب در ایران بود )همان: 

 آهندن چندبار دست به اعتصاب زدند. راه-آهن تفلیس، باتوم، رستفکارگران راه 1903تا  1900از سال 

آهن در سرتاسر روسیه از پیشتازان و کارگران راه شدهای صنعت شمرده میترین بخشیکی از پیشرفته

رخ داد. ماه بعد این حرکت از سر گرفته شد.  1903بودند. اعتصاب بزرگ باکو در مارس  1905انقالب 

هزار کارگر شرکت داشتند. پلیس  45سرانجام در ماه ژوئن اعتصاب عمومی باکو را فراگرفت که در آن 

امبر دسدر . اندختهراهش انداها بهاسی داشته است و سوسیال دموکراتمعتقد بود که آن جنبش ماهیت سی

های اقتصادی مطرح شدند، اما اعتصاب عمومی دیگری صنعت نفت باکو را از کار انداخت. خواسته 1904

ا و هآمدند که چنین بودند: آزادی کامل مجامع، سخن، انتشارات، اتحادیههای سیاسی نیز به میان خواسته

؛ مخالفت با تزار و تقاضای برپایی فوری مجلس مؤسسان، برابری حقوق شهروندی، و پایان بخشیدن صاباعت

ران آوردند و با نمایندگان کارگهای اقتصادی سر تسلیم فرو به جنگ با ژاپن. کارفرمایان در برابر خواسته

ساعت کار  9نفت اربابان . شوددر روسیه شناخته می« جمعیی نامهتوافق»سندی را امضا کردند که نخستین 

، تأمین سوخت رایگان برای کارگران را کاریروزانه، افزایش دستمزد، پرداخت حقوق بیماری، الغای اضافه

 (.71-72: 1391پذیرفتند )یزدانی، 

، های ملیمرز همبستگیکارگران . به دالیل گوناگون اهمیت داشتند 1903-1904های های سالاعتصاب

-ی طبقاتی دادند. کارگران روس و ارمنی و مسلمان مذهبی را درنوردیدند و به جنبش خود جنبه زبانی، و

 (.72)همان: ها شرکت جستند در اعتصاب -از جمله ایرانی

 آمد: ها در چند اعتصاب به میان به این ترتیب بود که نام ایرانی

ی اصلی هسته»در ارمنستان  وردیکارگر ایرانی معادن مس اهلل 2500( حدود 1906) 1285در  -

روز به طول انجامید و به همین سبب کارگران ایرانی معتصب را  16را تشکیل دادند. اعتصاب « اعتصابیون

  .های باری ریختند و به سوی مرز ایران فرستادنددر واگن

ی نساجی ه، در کارخانهاو قفقازی هاکارگران ایرانی، به همراه روس 150( 1906) 1285در تابستان  -

یف، دست به اعتصاب زدند و از کنسول ایران خواستند به نفع آنان مداخله به نام تقیداری ایرانی سرمایه

نگرانی وجود داشت که این مسئله به این . ی نفت از این درخواست پشتیبانی کردندکند. کارگران حوزه
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: 1384و شاکری،  110-109: 1391، اعتصاب عمومی صدهزار کارگر در باکو منجر شود )نک به: یزدانی

130-129.) 

ین کارگران ایرانی برای تبیین نقش آنان در جریان ا« طبقه شدن»اصطالح  توان ازمبتنی بر این توصیفات می

ه کارگران ایرانی دریافتند کهای جمعی متشکل بود که مبارزات استفاده کرد. در واقع به اعتبار این کنش

ست ایاست. این تجربه« ی کارگرطبقه»ای تعریف کنند که همانا نامش «هویت جمعی» توانند خود را ذیلمی

ر اندرکااش دستآوردند و به واسطهبا خود به همراه ای شان به ایران، همچون توشهآنان هنگام بازگشتکه 

 .یابی جمعی طبقاتی شدندهای هویت، اعتصابات و انواع و اقسام امکانهاتشکلشکل دادن 

 

 (:1299-1285)ها نخستین جوانه

ی یک گروه از کارگران نخستین اقدام ثبت شده :1285آذر -اعتصاب ماهیگیران بندر انزلی در آبان -

، صورت گرفت، و 1285آذر  24آبان و  30پُرتالطم انقالب مشروطیت، یعنی بین های در طول ماه

نی ارم-ی پایینی که صاحب امتیاز روسیهاآن هنگامی بود که ماهیگیران در بندر انزلی به قیمت

داشتند که از این پس صید خود ، اعتراض کردند. آنان اظهار میپرداختلیانازوف برای صیدشان می

ی ی حملهرا به شرکت تحویل نخواهند داد و خود مستقیما اقدام به فروش آن خواهند کرد. در نتیجه

ر واقعی ساحل ایرانی دریای خزر، یک ماهیگیر ، دیکتاتوهای دولتی تحت کنترل کنسول روسنیرو

، تندها و کشورشان نفرت داشها بر ایالتکنندگان طبعا نزد مردم، که از تسلط روسکشته شد. اعتصاب

(. شمار اعتصابیون سه هزار تن ذکر شده که در جریان 134: 1384محبوبیت پیدا کردند )شاکری، 

آدمیت فریدون . را به مجلس شورای ملی تلگراف کردندای نامه، شکایتهای دولتیی نیروحمله

که  ،ی مجاهدین انزلی بودلیتِ فرقهی فعای اول نتیجهنِ انزلی در درجهگیرامعتقد است، قیام ماهی

طور کلی  دهد که بهآمد. سپس توضیح میحساب میبه« اجتماعیون عامیون»های یکی از شاخه

بودند، در شمال نفوذ « اجتماعیون عامیون»جاهدین که همگی از ی می فرقهگانههای چهاردهشاخه

 (.112: 1381کردند )محمودی و سعیدی، داشتند و فعالیت می

این کارگران که برای خود انجمنی تشکیل  کارگران سیستم تراموا در تهران: 1285اعتصاب آذر  -

های این اعتصاب که واستی بیکاری در زمستان دست به اعتصاب زدند. خداده بودند، به واسطه

 دوازده روز به طول انجامید عبارت بود از:
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 محدود شدن اختیارات مدیریت 

 بهبود وضع کارگران 

 (.135: 1384آنان پذیرفته شد اما دومی با قاطعیت رد شد )شاکری، ی نخستین خواسته

 ه محمدعلیکسه ماه پس از آن 1285در اسفند  کارگران تلگراف: 1285اعتصاب عمومی اسفند  -

« میاعتصاب عمو»، اعتصاب مهم دیگری رخ داد. این یک میرزا به دنبال مرگ پدرش به سلطنت رسید

 های آنان از این قرار بود:از سوی کارگران تلگراف بود که در استخدام دولت بودند. خواست

 حساب آورد، نه کارگران مستقل؛ها را باید مستخدم دولت بهچیتلگراف 

 که مرتکب خطایی شده باشد، اخراج شود؛جهت و بدون آنای نباید بیچیفهیچ تلگرا 

 ترفیع هر کارگری باید بر اساس شایستگی باشد و نباید پیش از سه سال خدمت انجام گیرد؛ 

 ی خدمت پرداخت شود؛های بعدی باید بر اساس سابقهافزایش دستمزد فوری و افزایش دستمزد 

  العمر به میزان نصف دستمزد ماهانه پرداخت شود.مستمری مادام سال خدمت، یک 25باید پس از 

ی آنان را پذیرفت، زیرا کنترل ایاالت از سوی دولت در دورههای درنگ خواستشاه جدید تقریبا بی

رسد که این ینظر مبه. شدت بستگی داشتناپایداری سیاسی به ارتباطات از طریق دستگاه تلگراف به

 (.134-135)همان:  شان سازمان یافته بودها تحت رهبری انجمنچیاقدام تلگراف

های تهران به نهخاکارگران چاپ 1286در بهار  های تهران:کارگران چاپخانه 1286اعتصاب بهار  -

کتک  -ی دولتیخانهچاپرئیس -شان که توسط اعتمادالسلطنه ی همبستگی با یکی از همکاراننشانه

 (.112: 1381نند )محمودی و سعیدی، کخورده بود، اعتصاب می

 .نِ اداره )همان(منصباحبجهت افزایش حقوق و علیه رفتار خشن صا :چیاناعتصاب مجدد تلگراف -

ی به دنبال توقیف نشریه 1286تیر ماه  نگاران و کتابداران:ها، روزنامهچیچاپ 1286اعتصاب تیر  -

داران و ... در حدود یک هفته ، کتابنگاراننامهها همگام با روزخانه، کارگرانِ چاپ«لمتیناحبل»

به  .توان به عنوان نخستین اعتصاب سراسری در تاریخ مطبوعات یاد کرداعتصاب کردند که از آن می

 (.117)همان:  المتین رفع توقیف شدها گردن نهادند و از حبلدنبال این اعتراض همگانی، دولتی

کارگران  1286مرداد ماه  11 الضربِ تهران:خانه برق امینکارگران کار 1286اعتصاب مرداد ماه  -

در تهران سه روز اعتصاب کردند و بخشی از پایتخت را از برق محروم  الضربی برق امینکارخانه
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و  های بدنیساختند. آنان خواستار یک روز تعطیلی با حقوق در هفته، لباس کار، و غرامت آسیب

 (.136: 1384 ،ی)شاکربودند « ی نقاط دنیابقیه»ند ضایعات دائمی ناشی از کار مان

کارگران تراموا در جریان این اعتصاب  کارگران سیستم تراموا در تهران: 1286مرداد  20اعتصاب  -

 (.135های تعطیل شدند )همان: خواستار دستمزد برای روز

د تر شدنمزد بیشاعتصاب کردند و خواستار دست :هاهای نظامی دولتی و بانککارگران کارگاه -

 )همان(.

در بندر انزلی  1286اوایل شهریور  های بندر انزلی:چیتلگراف 1286اعتصاب شهریور ماه  -

 )همان(.زنند می افتاده دست به اعتصابهای عقبها با خواست پرداخت دستمزدچیتلگرف

رکنان به رفتار این کا کارکنان دارای تحصیالت عالیِ وزارت امور خارجه: 1286اعتراض مهر  -

اآشنا یتِ نکفااز نگاه معترضان، وزیر جدید با دعوت از افراد بی. کننداعترض می ی جدیدوزیر خارجه

ه کردند کبا وزارتخانه برای همکاری با خود، تعهداتش را زیرپا گذاشته بود. آنان وزیر را متهم می

ین به کارکنان وزارتخانه، و باالخره با آنان به وزیر ایران ادای احترام کنند؛ با توهبگذارد نخست 

های خارجی به اسرار طوری که هیئتتوجهی و نادیده گرفتن محرمانه بودن امور این وزارتخانه بهبی

 (.136، شأن وزارت و ملت را پایین آورده بود )همان: ملی پی برده بودند

ای که خدمتکاران ایرانی 1286هر م :1286اعتراض خدمتکارانِ ایرانی خارجیانِ مقیم ایران در مهر  -

آنان انجمن خود را تشکیل دادند و از  .اعتصاب کردند ،کردندبرای خارجیان مقیم ایران کار می

کردند دعوت کردند که برای های دیپلماتیک خارجی در پایتخت کار میخدمتکارانی که برای هیئت

 آنان بپیوندند )همان(.شان به مبارزه به خاطر منافع

های کارگران کارگاه 1286مهر و آبان  :1286شکیل انجمنی از سوی کارگران کفاش در مهر و آبان ت -

، برای ممنوعیت ورود ی میهنی خودکفاشی یک انجمن مستقل تشکیل دادند و به عنوان وظیفه

اکری، )شهای ساخت کشور به مبارزه دست زدند های خارجی و در عین حال بهبود کیفیت کفشکفش

1384 :136.) 

ها با خواست پرداخت چیدر تبریز تلگراف :1286های تبریز در دی ماه چیاعتصاب تلگراف -

 )همان(.زنند میافتاده دست به اعتصاب های عقبدستمزد
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قایقرانان بندر انزلی دست به اعتصاب زدند و از  1287در سال : 1287اعتصاب قایقرانان انزلی در  -

واست خ. کردندهای تجاری جلوگیری میای بارگیری و باراندازی کشتیدسترسی به پیر بازار بر

 .(137)همان:  های موتوری از لنگرگاه بودو قایق هاکارگران اخراج کرجی

کارگران گمرک انزلی اعتصاب کردند و  1287در سال : 1287اعتصاب کارگران گمرک انزلی در  -

 .)همان( دندها جلوگیری کراز بارگیری و باراندازی محموله

ی کارخانه 3کارگر  150حدود  1287آبان  6در  :1287سازی تبریز در آبان اعتصاب کارگران چرم -

روز دست به اعتصاب زدند. آنان  4برای مدت  ی استبداد صغیرسازی تبریز در بحبوحهچرم

 :های زیر را پیش کشیدندخواست

 افزایش یک شاهی به دستمزدشان؛ 

 گران تنها با مشورت با کارگران؛استخدام و اخراج کار 

 تأمین وضعیت بهداشت محیط کار؛ 

 تأمین مراقبت پزشکی از سوی مدیریت در مدت بیماری کارگر؛ 

 های مقرر در ایام بیماری؛پرداخت نیمی از دستمزد 

 کاری؛کاهش اضافه 

 کاری؛پرداخت دوبرابر دستمزد عادی برای اضافه 

 ارگران دیگر؛جایگزین نکردن کارگران اعتصابی با ک 

 پرداخت دستمزد ایام اعتصاب؛ 

 .عدم اخراج کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب 

عدم »و  «جایگزین نکردن کارگران اعتصابی با کارگران دیگر»ی اعتصاب تنها با موافقت دو خواسته

نگاران معتقدند )همان(. تاریخ یابدپایان می« اخراج کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب

گزارش شده که همچنین . های قفقازی در شکل دادن این اعتصاب نقش داشتنددموکراتالسوسی

تشکیل دادند و کمیسیونی برای مذاکره با کارفرمایان انتخاب کردند « صندوق اعتصاب»کارگران 

ها را به های ناچیز اعتصاب، سوسیال دموکراتآورد(. دست115-116: 1381)محمودی و سعیدی، 

 (.137: 1384آموزش کارگران در آن شهر واداشت )شاکری، سه محفل برای  سازماندهی



14 

 

درپی به از سوی کنسول روسیه در ساحل خزر پی 1288ی کارگران در طول سال اقدامات پراکنده -

تگاه برای دفاع از دس»جا که دولت روسیه احساس کرد ناگزیر است ، تا آنشدپترزبورگ مخابره میسن

ابر شدت عمل کارگران، که خواستار آن بودند که مقامات بندر دستمزدشان را اداری بندر در بر

 (.137-138)همان: « بپردازند، از نیروی نظامی استفاده کند

ها دومین اعتصاب خود چیتلگراف 1289در سال  :1289ها در سال چیدومین اعتصاب تلگراف -

های کدام شهر و اینکه اولین اعتصابِ یچ}مشخص نیست که تلگراف( 138)همان: دهند را انجام می

 کِی بوده؟{ 1289سال 

ها اقدام به اعتصاب کارگران چاپخانه 1289در تیر ماه  :1289اعتراض کارگران چاپخانه در تیر  -

«( راناتفاق کارگ)» ای که مربوط به سازمان خودشان بودها بجز نشریهکنند و انتشار تمامی روزنامهمی

  1289تیر  5شان اعالم شده بود )نشریهی نخست آنان در شمارههای . خواستکنندرا تعطیل می

  حداقل دستمزد برای کارگران حروفچین نباید کمتر از سه تومان در ماه باشد؛ کارگرانی که تا کنون

 10تا  5درصد اضافه شود؛ کسانی که  15گرفتند باید به دستمزدشان بین سه تا پنج تومان در ماه می

 5و  8، 10، 12گرفتند، باید به ترتیب تومان می 25تا  20تومان، و  20تا  15تومان،  15تا  10ن، توما

 درصد به دستمزدشان اضافه شود؛

 ی اشتغال به کارشبه هر کارگری که بدون دلیل اخراج شود باید از طرف کارفرما بر اساس سابقه 

از یک سال، یک ماه دستمزد، بیش از  روز، بیش 15خسارت پرداخت شود؛ برای شش ماه، دستمزد 

 دو سال، یک ماه و نیم دستمزد؛ بیش از سه سال، دو ماه دستمزد؛

 دلیل اخراج کند که پانزده روز جلوتر به او اطالع داده کارفرما تنها در صورتی می تواند کارگری را بی

 باشد؛

 رفتار با کارگران نباید برخالف ضوابط ادب و احترام باشد؛ 

 هایی که کار درصد نرخ دستمزد معمولی پرداخت شود؛ چاپخانه 150ار اضافی و شبانه باید برای ک

 ی دائمی دارند باید کارگرانی را برای این شغل خاص استخدام کنند؛شبانه

 شود؛ای یک روز استراحت به عنوان حق هر ملتی شناخته میعالوه بر تعطیالت عمومی، هفته 

 ید پرداخت شود و او حق داشته باشد به سر کار سابقش بازگردد؛دستمزد هر کارگر بیماری با 

 ای باید پزشک مخصوص خود را داشته باشد؛هر چاپخانه 
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  هر کارگری که در حین کار آسیب ببیند باید تا زمان بهبودی، حقوق کامل خود را دریافت کند، که

 سقف آن سه ماه خواهد بود؛

 ی ببیند باید بابت ضرر و زیانش خسارت پرداخت شود؛ به هر کارگری که در حین کار آسیب دائم

 میزان خسارت را باید کارفرما و کارگران مشترکا تعیین کنند؛

 ای باید یک رئیس داشته باشد؛هر چاپخانه 

 ی خود را بر اساس توافق بین مالکان و نمایندگان کارگران تعیین ای باید مقررات ادارههر چاپخانه

 .کند

، که در آن زمان اکثر مزدبگیرانش در صنایع سنتی مشغول به کار بودند و ای ایرانها براین خواست

م و شان قرار داشتند، خیلی مدرن و پیشرفته بود. بنابراین تنظیهنوز تحت تأثیر فرهنگ سیاسی سنتی

. ها بودسیاسی کارگران چاپخانه-ی باالی آگاهی اجتماعیی درجههایی نشانهی چنین خواستارائه

 ی اتفاق کارگران اهمیت تاریخی خاصی دارند، تا بدان حد که براونم این اعتصاب و هم روزنامهه

ت ی سرنوش. دربارهکندگرا و سوسیالیستی یاد میآن به عنوان نخستین نمود یک جنبش جمعاز 

ه این یابیم ک، از گزارش سلطانزاده درمیها اطالعات اندکی وجود داردی کارگران چاپخانهاتحادیه

اتحادیه به زودی منحل یا ناگزیر به انحالل شد، چه با حزب دموکرات ایران ارتباط داشت که رهبرانش 

 (.138-140های وزارتی گرفتند )همان: با رژیم جدید به سازش سیاسی رسیدند و پست 

 ( در باکو بین کارگران مهاجر ایرانی:1916) 1294اکبری در سال -تشکیل گروه حزبی آقایف -

س از سه سال رکود جنبش کارگری روسیه ناشی از ورود این کشور به جنگ جهانی اول، از اوایل پ

آن آغاز گشت. در این میان کارگران ایرانی که هایی در جهت نضج دادن بار دیگر تالش 1916سال 

شد، مانع جدی در برابر رشد و گسترش این جنبش بودند شمار آنان به طور روزافزون بیشتر می

ی باکوی حزب سوسیال دموکرات آگاهی کم(. به همین خاطر کمیتهشکن بودن به خاطر اعتصاب)

ری آقایف و محمدعلی اکبروسیه تصمیم گرفت اعضای ایرانی این کمیته را تحت مسئولیت بهرام 

مأمور تبلیغ و سازماندهی کارگران ایرانی شاغل در صنایع و معادن باکو کند. بیشتر اعضای ایرانی 

 1905کیالت باکو حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه، کارگرانی بودند که در جریان انقالب تش

روسیه به این حزب پیوسته بودند. برخی از این اعضای مانند بهرام آقایف، درویشی و اکبری از فعاالن 

ئیه )ژو 1293خرداد ها و تظاهرات کارگری باکو در کارگری حزب بودند و در سازماندهی اعتصاب

( نقش داشتند و به همین علت دستگیر و شش ماه زندانی شدند. گروه حزبی مذکور تا انقالب 1914
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 کرد. از اقدامات( روسیه به صورت مخفی در بین کارگران ایرانی فعالیت می1295)بهمن  1917فوریه 

معادن »آنان در  وری به تبلیغاتی جعفر پیشهاین گروه برای سازماندهی کارگران ایرانی، بجز اشاره

، اطالعی در دست نیست. پس از «های خشن و کثیف کارگریلود سیاه و در روی نیمکتآنفت

اکبری که همچنان عضو -انقالب فوریه و گشایش سیاسی ناشی از آن، گروه حزبی بهرام آقایف

باکو  یهای سیاستشکیالت باکوی حزب کارگر سوسیال دموکرات بودند، مانند دیگر احزاب و گروه

فعالیت خود را آشکار کردند و گسترش دادند. از جمله اقدامات مهم این گروه حزبی برای متشکل 

این  بود.« شورای کارگران ایرانی مهاجر»کردن کارگران ایرانی و دفاع از منافع صنفی آنان، تشکیل 

ه عنوان تشکل صنفی گرفت و بها و معادن باکو را دربر میشورا، کارگران ایرانی شاغل در کارخانه

 کردیها همکاری مهای ساکن باکو بخصوص بلشویکهای کارگری دیگر ملیتکارگران ایرانی با شورا

 (.4-5: 1388)خسروپناه، 

ی صابونچی به خاطر اجحافات ( کارگران ایرانی محله1917)مارس  1295اعتصاب اسفند  -

رگران ایرانی این محله که از اجحافات و کا )نماینده کنسولگری ایران در باکو(:اهلل خان حبیب

(، میرزا اسداهلل 1917)مارس  1295آمده بوند، در اواسط اسفند تنگ خان به اهللهای میرزا حبیبتعدی

اکبری( را به عنوان نماینده و سخنگوی خود در -غفارزاده اردبیلی )از اعضای گروه حزبی آقایف

های کارگران ها و تقاضاان در باکو فرستادند. غفارزاده شکایترأس هیئتی از کارگران به کنسولگری ایر

ی صابونچی را با میرزا جوادخان سینکی کنسول ایران در میان گذاشت و خواستار عزل ایرانی محله

وز چهار رهای کارگران ها و درخواستتوجهی کنسول به شکایتی بینتیجهدر . اهلل خان شدحبیب

نوروز برگزار شده بود و تمامی  ی اتحاد ایرانیان به عنوان جشنمدرسهبعد، در مراسمی که در 

، غفارزاده و ی ایرانی باکو و همچنین اعضای کنسولگری حضور داشتندی جامعههای برجستهچهره

جمعی از کارگران صابونچی بدان مجلس آمده و نارضایتی خود را آشکارا بیان کردند. غفارزاده که 

، خطاب به ها و اجابت درخواست کارگران ناامید شده بودایران به شکایتاز رسیدگی کنسول 

چون قونسول ایران به شکایت ما رسیدگی نکرده لهذا خود ما آگنط مزبور را »حاضران اعالم کرد 

های خودمان را دیگر به آنجا واگذار نخواهیم عزل و قونسولگری را هم ]...[ بایقوت کردیم و کار

عضای کنسولگری ایران که گویی متوجه تغییر و تحوالت اوضاع باکو پس از انقالب کنسول و ا« کرد.

فوریه و تأثیر آن بر کارگران ایرانی نشده بودند، سخنان و اتمام حجت غفارزاده را جدی نگرفتند و 

 ی پیگیریهای کارگران دست بر نداشتند. ادامهمانند سنوات قبل از اقداماتی برای رسیدگی به شکایت
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اردیبهشت  20این موضوع از سوی کارگران به نمایندگی غفارزاده در نهایت به اینجا انجامید که 

ی صابونچی به کنسولگری رفته، میرزا جوادخان ( حدود صد نفر از کارگران محله1917مه  10) 1296

زرا، دید، ساعدالورا توقیف و او را وادار کردند کتبا از مقام خود استعفا دهد و تا هنگام ورود کنسول ج

 (.8و  5-6ساختمان کنسولگری در تصرف آنان بود )همان: 

به  های تهرانخانهکارگران چاپ 1297در سال : 1297های تهران در خانهاعتصاب کارگران چاپ -

تعیین مقرری »، «ساعت 8تبدیل روز کاری به »، «جمعیهای دستهقرارداد»برای  اعتصابی چهارده روزه

دست زدند و « آمدن خدمات پزشکیفراهم »و  «ی کارگرانرویهتوقف اخراج بی»، «کاریبرای اضافه

 .شان رسیدندهایبه خواست

 های بزازیشاگردان دکانو  نانواها 1298در سال  :1298ی نانواها و نساجان در تشکیل اتحادیه -

بودکه به  سید محمد دهگان آنانی اصلی دهندهسازمان .های خود را تشکیل دادنداتحادیه)نساجان( 

دهگان پس از مشاهده وضعیت کاری آنان،  .دهی یاری داد)خبازان( نیز در کار سازمان بافانپارچه

ی هفته بعد، اعضای اتحادیهیک . ی کارگران صادر کردبرای هر سه اتحادیه کارت عضویت اتحادیه

ورت گرفت و شکراهلل مانی، به آنجا انتخابات صجدید به منزل یکی از اعضا دعوت شدند و در 

یژه آذربایجان های ایران به و(. به جز تهران در سایر استان11سمت دبیر اتحادیه انتخاب شد )همان: 

، در ای سرخهالملل سندیکاو گیالن تشکالتی ایجاد گشتند. طبق گزارش دهگان به دفتر اجرایی بین

هزار  3هزار کارگر،  15. در رشت با ها عضویت داشتندهزار نفر در اتحادیه 3هزار کارگر،  30تبریز با 

هزار عضو  9، گیری کارگران ماهیی آن، اتحادیهنفر در اتحادیه متشکل بودند. در انزلی و حومه

 (.132: 1381)محمودی و سعیدی، دادند ها تشکیل میدرصد آنان را روس 30داشت که 

در تبریز، سازمانی  :1299در « حزب کارگران»به تشکیل اتحادیه/انجمن کارگری در تبریز موسوم  -

« حزب کارگران»، بلکه کرد خود را نه اتحادیه یا انجمن کارگریکه از حقوق کارگران دفاع می

ء در مقابل مالکین بزرگ دفاع کاران جزتر از منافع کاسبنامید. عالوه بر این، حزب مذکور بیشمی

 1300ها هزار مغازه، انبار، کارگاه و غیره وجود داشت. از این 17کرد. در آن زمان در بازار تبریز، می

ی نِ بزرگ با استفاده از موقعیت برتر خویش مرتب کرایهمالکا. واحد به مالکان کوچک متعلق بود

  ربودندداران را میبلِ توجهی از سود دکاندادند و مبلغ قاها را افزایش میمغازه

توانند به آمده بود که فقط کسانی میی این تشکل نامهدر مرام(. 132: 1381)محمودی و سعیدی، 
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(. 111: 1397عضویت آن درآیند که از طریق استثمار کار دیگران زندگی نکنند )به نقل از: اتابکی، 

 :نویسدزاده میسلطان

 هایی تبریز )حزب کارگران( به منظور تشدید تضاد بین مالکین بزرگ و صاحبان مغازهاتحادیه»

فتر ی نمایندگان حرفه دشان متشکل سازد. جلسه، تصمیم گرفت اینان را بر حسب حرفهکوچک بازار

تنها بدین سان نه .نمایدعمومی انتخاب نمود که مسایل مهم را در توافق با دفتر اتحادیه تبریز، حل 

هزار  12از ژیک، بلکه همچین رهبری عملی این سازمانِ وسیع که به دور خود بیش رهبری ایدئولو

عضو گردآورده است، در دست اتحادیه ]حزب کارگران[ است. مهمترین تصمیمات ممهور به امضای 

ارگان اجرایی اتحادیه ]حزب کارگران[ است. مثال در سال گذشته بنا بر پیشنهادِ اتحادیه، در بازار 

خشم صاحبانِ جاست ی مغازه از طریق انقالبی تحقق یافت. و از ایندرصد کرایه 20تخفیفِ 

مستغالت بازارِ ]تبریز[. ولی اینان قادر نبودند کاری کنند، زیرا هر مغازه با تکیه بر تصمیم حزب 

)به نقل از: محمودی و « .ی سابق سرباز زددرصد کرایه 80کارگری قاطعانه از پرداخت بیش از 

 (.133: 1381سعیدی، 

هایی که به نام در انزلی نیز سازمان 1299-1298های در همان سالهای کارگری انزلی: اتحادیه -

کمونیست  ییژه اعضای فرقهوها و بههای کمونیستی تالشتر ثمره، بیشاتحادیه تشکیل شده بودند

تر ت دقیقصور، به زبانِ روسی یا بهها برای کارگران ساخته بودندایران بودند. حتی نام تشکلی که آن

ی های برجستهبود. یوسف افتخاری )از چهره« اتحادیه» یواژه نوشته باشیم معادل روسی

 :نویسد( می1308نفتِ جنوب در ی اعتصاب دهندهسازمان

نامیدند می« سایوز»ی کارگرانِ بندر پهلوی ]انزلی[ که کارگران ]آن را[ در آن موقع به نام اتحادیه»

ا زیرا که اکثر اعضای اتحادیه ر )سایوز به زبان روسی یعنی اتحادیه(، فاقد ارزش تشکیالتی بود،

ه و ها دهاتی بودآندادند که اغلب ها تشکیل مینِ کرپسها و باربراباربران گمرک و باربرانِ کشتی

آوری کرده سرِ زراعت ی خودشان را از دهات قطع نکرده و در فکر این بودند که مبلغی جمععالقه

ویت ختِ حق عضنشان نداده فقط به پرداای دان عالقهی طبقاتی چنخود برگردند. بنابراین، به مبارزه

ته ی قلیلی عضویت اتحادیه را پذیرفکردند و حتی از باربران گمرک عدهو حضور در جلسات اکتفا می

رانان[ مالک کرجی بودند، چون در مقابل کارفرمای معینی ]قرار[ ]ّبلمبانان از کرجیقسمتی . بودند

 ، لذا مثل یک نفر کارگر صنعتی از اتحادیه حُسنشدندسی استثمار نمینداشتند و مستقیما از طرف ک
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کت های احتمالی در اتحادیه شرآمدفقط برای حفظ منافع آنی و جلوگیری از پیش کردنداستقبال نمی

 «ها نسبتا کم بود.آنی متعصب و فداکار توی ، عدهکردندمی

ارزاتِ لِ مبی بندر پهلوی روی اصوبرانِ اتحادیهی تعلیمات رهکلیه»سازد که افتخاری خاطرنشان می

رهبر سیاسی اتحادیه میرزا محمد « طبقاتی و تحصیلِ قدرت جهت تشکیل حکومتِ کارگری بود.

هدی زاده و مشجمالبابا . ی کمونیست ایران بودی مرکزی فرقهآخوندزاده )سیروس بهرام( عضوِ کمیته

ه که از تبعید این رهبران، اتحادیپس . بانان و باربران بودندیابراهیم گوگانی نیز رهبران اتحادیه کرج

 (.133-134: 1381، منحل شد )محمودی و سعیدی، ی صحیحی نداشتپایه

( کارگران ایرانی در اعالم همبستگی با کارگران هندی در 1920)دسامبر  1299اعتصاب آذر  -

ی ی پاالیشگاه نفت آبادان برای مطالبهکارگر هند 2000در این تاریخ حدود  پاالیشگاه نفت آبادان:

رانی نکشید که کارگران ایطولی . شان دست به اعتصاب زدنددستمزد بیشتر و بهبود وضع معیشت

پاالیشگاه نیز به آنان پیوستند. گستردگی اعتصاب مدیران شرکت نفت را وادار کرد تا به پذیرش 

رسید که می 12342ار کارگران شرکت نفت به آنان تن دهند )در این زمان شمهای برخی از خواسته

: 1397( )اتابکی، های دیگر بودندتن ایرانی و بقیه از ملت 8441تن هندی بودند و  3616از اینان 

 (. 124و  111

این اعتصاب را دوباره کارگران  (:1921)مارس  1299اعتصاب دوم پاالیشگاه آبادان در اسفند  -

( آغاز کردند و در کوتاه مدتی کارگران ایرانی نیز به آنان 1921رس ما 14) 1299اسفند  23هندی در 

دور از ر بهباپیوستند. خواست کارگران در این اعتصاب افزایش دستمزد بود. ولی واکنش شرکت این

یرانی گران انفت از شیخ خزعل خواست تا تمامی اعتصابشرکت . نشینی بودهرگونه سازش و عقب

رد. سپس نوبت به کارگران هندی رسید. شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به را بازداشت کند، که ک

کارگر هندی را با دو کشتی به کشورشان  2000بازگرداندن این کارگران به هند داد و نزدیک به 

 (.112بازگرداند )همان: 

اتن الول سهای اش به صحبتکند و دربارهعنوان می 1301الجوردی تاریخ این اعتصاب را سال 

(Elwell Suttonکه در دهه )در رابطه با  کردیدر سفارت انگلستان در تهران خدمت م 1310 ی

 :دهدارجاع میاعتصاب  نیسرانجام ا
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الجوردی، « )درصد اضافه شد 75ماندند  یکه باق یوجدان، به دستمزد کارگران یمِن باب آسودگ»

1369 :24.) 

 

 ها(: فریاد زیر چکمه1320-1300) دوره دوم

آبان( مدارس  5مهر الی  25در این تاریخ معلمان به مدت ده روز )از  معلمان: 1300مهر  25اعتصاب  -

(. اما به چرایی این اعتصاب و 153را تعطیل کرده و در مسجد سپهساالر تحصن نمودند )همان: 

 ای نشده است.هآن اشاری برخورد با نحوه

( تعداد 1921) 1300در سال  :1300در مهر  «تهران های کارگریشورای مرکزی اتحادیه»تشکیل  -

که حضور خود و سرانجام در همان سال برای این .های کارگری در تهران به ده اتحادیه رسیداتحادیه

ال ، در همان سشان هویتی ملی دهندهایی سیاسی کشور را به نمایش بگذارند و به خواستهدر عرصه

 را تشکیل دادند. « مرکزی کل کارگران تهرانشورای »با یکدیگر متحد شدند و 

ی نمایندگان کارگران در شورای مرکزی از هر اتحادیه سه نماینده در شورای مرکزی عضو بودند. عده

)خیابان ی حقیقت دفتر روزنامههای جمعه در رسید. در آغاز جلسات شورا شبنفر می 40تا  30به 

 .گشتنازل خیابان ناصریه و یا اول بازار برگزار میلختی، کوچه غفاری( و بعدا در یکی از م
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 1302/1923و  1300/1921های های کارگری در تهران و شمار اعضای آن در سالاتحادیه

 1923/1302سال  1921/1300سال  اتحادیه

 3700 3000 کارگران نانوایی

 2000 2000 خیاطان

 1800 1800 کفاشان

 120 90 کارگران پُست

 564 180 گران تلگرافکار

 400 300 کارگران قنادی

 200 180 کارگران چاپخانه

 150 150 دوزیکارگران خامه

 80 350 شاگردان دُکان

 - 250 های معامالتیکارگران بنگاه

 400 - معلمان

 500 - کارگران شهرداری

 2500 - هاسیگارپیچ

 130 - هاکارگران داروخانه

 12544 8300 جمع

 (110: 1397نبع: اتابکی، )م

 هایی کم( در این دو منبع نیز قابل رؤیت هستند:های دیگری )با تفاوت*آمار

 ( .شوقِ یک خیزِ بلند: نخستین اتحادیه1381محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر ،) های کارگری

 .145(، تهران: انتشارات قطره، ص: 1320-1285در ایران )
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 ( .ات1377الجوردی، حبیب ،)های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، حادیه

 .13-12تهران: نشر نو، ص: 

( به دنبال 1921)اکتبر  1300در آبان  :1300در آبان « حزب کارگران تبریز»تهدید به اعتصاب  -

ضرباتی که شهردار تبریز به یکی از اعضای حزب زده بود، حزب از استاندار خواست تا شهردار را 

کنار سازد، ولی استاندار از پذیرش این امر سر باز زد. حزب در مقابل درصدد برآمد از نفوذ خود بر

، حزب ینشینی استاندار و کسب امتیازاتاستفاده کند و بازار را به تعطیلی بکشاند. ولی به دلیل عقب

 (.133: 1381از این کار چشم پوشید )محمودی و سعیدی، 

( کارگران 1922)ژانویه  1300در دی  ( کارگران پُست و تلگراف:1922) 1300اعتصاب زمستان  -

 خانهپست و تلگراف که از وضعیت دستمزد خود ناراضی بودند، به سبب آنکه مدیر سوئدی تلگراف

ی آنان را منحل اعالم کرده بود، دست به اعتصاب زدند. در جریان این اتفاق، احمد )مولیتور(، اتحادیه

، ولتیی دوقت بود( جانب مدیر سوئدی را گرفت و کوشید با صدور بخشنامه قوام )که نخست وزیر

(. در جریان این 23: 1369)الجوردی،  ها باز داردی کارمندان دولت را از پیوستن به اتحادیهکلیه

ور های مولیتای به افشای تعدیات و دزدیی پست مرکزی تهران با انتشار کتابچهاتفاق اتحادیه

، اسنادی در مورد اختالس او منتشر کرد و موضوع را به افکار عمومی کشاند. حادیهات. پرداخت

حکومت قوام آشکارا به حمایت از مدیر بلژیکی برخاست و با صدور حکمی عضویت کارکنان دولت 

، ها بودنددر اتحادیه را ممنوع اعالم کرد. اما فعاالنِ اتحادیه که مورد حمایت شورای مرکزی اتحادیه

شود و اتحادیه در نبرد با مبارزه روی نگرداندند. سرانجام با تالش اتحادیه، مولیتور اخراج میاز 

 (.155-156: 1381آید )محمودی و سعیدی، مستشار بلژیکی و حکومت سربلند بیرون می

ی دولتی ناظر بر ممانعت از فعالیت در واکنش به بخشنامه معلمان: 1300اعتصاب دی ماه  -

ماه حقوق معوقه، معلمان مدارس تهران دست به اعتصاب  6، و نیز در واکنش به کارگری هایاتحادیه

این  (.23 همان:د )نک به: شآموزان به آن همراه دانش وستنیپ ش باهای آخرکه روززدند؛ اعتصابی 

روز ادامه داشت و به یک نمایش سیاسی علیه حکومت تبدیل شد. گرمای اعتصاب  22اعتصاب مدت 

آموزان مدارس از دانشای هعد 1300دی  21ن عمومی در تهران را به اوج رساند. روز پنجشنبه هیجا

بر آن  «احتضار معارف»ها با پرچم سیاه رنگی که عبارت ابتدایی تهران تظاهرات کردند. آن متوسطه و

 «یا مرگ یا معارف»و « زنده باد معارف!»های خانه گردِهم آمدند و فریادنقش بسته بود، در میدانِ توپ
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ها را مضروب ساختند و از آموزان تاختند، آنها با مشت و شمشیر به صفوف دانشسردادند. آژان

ستند ننشعقب . ی محصلین را درهم نشکستمیان آنان دو تن را به کالنتری بردند. اما سرکوب، اراده

افتاده و قول پرداخت مابقی عقب هایو به تظاهرات ادامه دادند. سرانجام با پرداخت بخشی از حقوق

: 1381های درس برپا شد و معلمان موقتا سر کار خود بازگشتند )محمودی و سعیدی، آن، کالس

154-153.) 

مجلس برای افزایش  یوقتی کارگران چاپخانه: مجلس کارگران چاپخانه 1300اعتصاب زمستان  -

ه دولت، ، بلکتنها پذیرفته نشدستمزد نهشان برای افزایش ددستمزدشان اعتصاب کردند، درخواست

 (.111: 1397البته با اکراه، با دادن ده روز مرخصی ساالنه با دستمزد نیز موافقت کرد )اتابکی، 

با  (:1922) 1300در زمستان « های کارگران ایرانهای حرفشورای مرکزی اتحادیه»تشکیل  -

س کارگری سراسر کشور تأسی نخستین اتحادیه، هاهای کارگری تهران و شهرستانپیوستن اتحادیه

نام گرفت. « های کارگران ایرانهای حرفشورای مرکزی اتحادیه»جدید  یی سراسرشد. این اتحادیه

سیدمحمد دهگان به دبیری شورای جدید برگزیده شد. در همان سال این شورا به انترناسیونال سرخ 

اهش در مسکو بود. دهگان در چهارمین مجمع عمومی اتحادیه کارگری )پروفینترن( پیوست که پایگ

های پروفینترن در مسکو شرکت کرد و در سخنرانی خود اعالم کرد که شورای مرکزی اتحادیه

عضو توانسته است بیست درصد نیروی کارگری صنایع کشور  20000، با های کارگران ایرانحرف

 را سازمان دهد )همان(.

 ها به کارگران:هخدمات شورای مرکزی اتحادی*

 های جدید؛تشویق کارگران پراکنده به اتحاد و سازمان دادن اتحادیه 

 عضو؛های های اتحادیههماهنگ نمودن فعالیت 

 برد اعتصابات؛کمک به پیش 

 های سوادآموزی، ایجاد کتابخانه و فعالیت فرهنگی؛تشکیل کالس 

 برگزاری جشن و اجرای نمایش برای کارگران؛ 

 ی تعطیلی روز اول ماه مه در ایران.  ایده مطرح کردن 

ی پس از سقوط کابینه 1301در خرداد ماه : هاخانهکارگران چاپ 1301اعتصاب شهریور  -

ه بر بار عالواینقوام . وزیری منصوب شدالسلطنه از سوی شاه به نخستمشیرالدواله بار دیگر قوام
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ها و عهده گرفت،  زیرا مصمم بود کار روزنامهراء، شخصا وزارت امور داخله را نیز به ریاست وز

ایران »و « حقیقت»های ها را ممنوع سازد. اولین تهاجم به روزنامهآنکند و  جراید منتقد را یکسره

« فانطو»ند )از جمله های دیگری نیز توقیف شدی تیر تا شهریور روزنامهبود و در ادامه طی بازه« آزاد

{(. مینی معلبه مدیریت ابوالفضل لسانی }عضو اتحادیه« قتصاد ایرانا»به مدیریت فرخی یزدی و 

ی انهخ)کارگر چاپمثل باقر نوایی ای جستهدهندگان برها سازمانآنی چاپ که در میان فعاالن اتحادیه

( حضور داشتند، 1285ی چاپ در گذار نخستین اتحادیه( و محمد پروانه )پایهمجلس شورای ملی

کیل داد تشالعاده ی چاپ جلسه فوقدست گرفتند. اتحادیهبوعات ابتکار عمل را بهعلیه سرکوب مط

مؤثری بود، زیرا با این کار از انتشار ی و تصمیم به اعتصاب گرفت. اعتصاب کارکنان چاپ حربه

السلطنه از قصد کارگران به اعتصاب مطلع قوام. شدمیهای طرفدار حکومت نیز جلوگیری روزنامه

دهندگان گوشه و عبداهلل امام، از سازمان، عبدالحسین ساداتدهد باقر نواییو دستور می شودمی

ی ر اتحادیهمانی )دبیشکراهلل . شوندها بازداشت می، را دستگیر کنند و به این تریتب فورا آناعتصاب

با چندین دستگاه  )کفیلِ وزارت داخله( و مأمورین نظمیهلسلطنه اکند که ادیب( تعریف میبافانپارچه

تِ ها بروند و مطبوعادارند به چاپخانهزور وا میها را به، آنروندی کارگران میدرشکه به در خانه

، بلکه خواهان آزادی روندتنها زیر بار نمیکنند و نهوابسته را چاپ کنند. کارگران مقاومت می

ر کار خود بازگردند، نمایندگان را شوند. حکومت به این شرط که کارگران به سنمایندگان خود می

 کردند که بر اثرها استدالل میزنند. آن، اما باز کارگران از چاپ جراید وابسته سرباز میکندآزاد می

ها ، و هرگاه شغل برای آناندشان بیکار شده، قریبِ پانصد نفر از همکارانتوقیف چهارده روزنامه

ستور ، مجدد دبیندالسلطنه که مقاومت کارگران را میادیب. دشکننگاه اعتصاب را میتأمین گشت، آن

روز سید محمد دهگان از آنفردای . کندها را زندانی میدهد و آندستگیرنمودن نمایندگان را می

 ، درباره برپایی یک اعتصابکند تا نشستی ترتیب دادههای مختلف دعوت مینمایندگان اتحادیه

میم تص. گرددشود و با یک اعتصاب عمومی موافقت میبرگزار می عمومی تصمیم بگیرند. جلسه

الملک )حسن پیرنیا( زمان مؤتمنآنهای کارگری به اطالع رئیس مجلس که در شورای مرکزی اتحادیه

، دستور آزادی نمایندگانِ دربند را صادر کند. شودالسلطنه وادار میقوامسرانجام . شودبود، رسانده می

ار دارند و انتشنشینی وا میب کارگران پس از پنج روز اعتصاب، حکومت را به عقببه این ترتی

این رفع ممنوعیت شامل حال البته . گرددبالمانع اعالم می 1301مطبوعات توقیف شده درشهریور 

 (.168-170: 1381روزنامه حقیقت )اُرگانِ اتحادیه( نشد )محمودی و سعیدی، 
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شان به یدر این تاریخ اعتراض معلمان نسبت به دستمزدها مان:معل 1301شهریور -تحصن مرداد -

بار معلمین به مدت یک ماه در مجلس متحصن شدند. این حرکت باعث این. شکل تحصن ادامه یافت

 نامه صادر کرد که همه ماهه در هشتم ماهشد تا سرانجام به امر مجلس شورای ملی، دولت تصویب

طور ان از عایداتِ گمرک به مدارس پرداخته شود و حقوق معوقه بهتوم 8000فرنگی )میالدی( مبلغ 

 (.154-155)همان: های درس حاضر شدند استهالک تأدیه گردد. معلمین متقاعد شده و در سر کالس

 اردیبهشت(. 11) 1302به مناسبت روز کارگر  اعتصاب کارگران مطابع تهران -

 بانان، حماالنیدوزان، کرجکاله یهیتوسط اتحاد یانزل رشت و در 1303برگزاری جشن روز کارگر  -

 سازان.یحلب و

 (:1304در فضای پس از آغاز سلطنت رضا شاه ) های اول ماه میتالش برای برگزاری جشن -

های کارگری ایران با ترکیب دیگر شورای مرکزی اتحادیه 1302دهد که در سال شواهد نشان می

ها به برخی از نمایندگان اتحادیه 1308یا  1307ولی تا سال آغازینِ خود موجودیت نداشته است، 

، کفاشان و بناها تا حدودی پیوند میان خود را حفظ کرده بودند. در این موقع های چاپویژه اتحادیه

طور علنی مراسم بزرگداشت اول ماه مه به 1304ها تا سال آنتر بودند و به ابتکار چیان فعالنیز چاپ

آمد میشمار که پهلوی به شاهی رسید، جشن کارگران نوعی جنایت به 1304اما از سال  .شدپا میبر

های با این وجود در سال .نمودگیری و پافشاری میی نظمیه برای جلوگیری از آن سختو اداره

از کارگران دستگیر ای هعد 1306روز پس از مراسم یک . مراسم اول ماه مه برگزار شد 1306-1305

چند نفر از رو از این. کنندهایی پیدا میآیند و اعالمیهها مینظمیه به چاپخانههای نیرو. وندشمی

قلی، سلمان ، حسن بهراممرامنمایندگان کارگران از جمله باقر نوایی، محمد پروانه، مهدی کی

دیگر ای هداصغر کاوه، زرونی، اورهان، ماطاوس و ع، حسین سیاسی، علی آقای کاوه، علیتراشقالب

آخرین مراسمی که به مناسبت اول ماه مه در کند که شکراهلل مانی تعریف می. کنندرا بازداشت می

یابد و در بوده است. مراسم در باغ معینه نزدیک امامیه گشایش می 1308تهران برگزار شد، در سال 

روز بعد مأمورین حکومت از اما . شودپنهانی برگزار میمراسم . کندآن جعفر اردوخانی سخنرانی می

ن شناخته از این پس فعالی. کنندشوند و بار دیگر پنجاه نفر از فعالین کارگری را دستگیر میآن آگاه می

در  ها حتینحوی که از دیدار آنبه . گیرندهای شدید پلیسی قرار میای تحت مراقبتی اتحادیهشده

 (.194-195: )همان شودخانه نیز جلوگیری میکافه یا قهوه
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ی ی فرقهدومین کنگره 1306در آبان  :هااتحادیه احیایی کمونیست ایران برای تالش فرقه -

شهرت یافته است، اما ظاهرا در اوکراین « کنگره ارومیه»نشست به این . کمونیست ایران برگزار شد

آن از و بعد از  1307های کند که در سالتشکیل شده است. اردشیر )آرداشس( آوانسیان تعریف می

 دهیوجود آمده بود و مشغول سازماندر تهران به« کمیسیون اتحاد»طرف فرقه کمیسیونی به نام 

، ، حجازیگوید که اعضای کمیسیون مذکور عبارت از خود ویمی ،ای بوده استهای اتحادیهفعالیت

ه فی نیز زمانی در آن فعالیت داشتضاقلی سیاند و رزاده بودهاستاد میرزا علی معمار و عطاءاهلل عبداهلل

ی ادیهاتح»، ی دوم فرقهکنگرهنویسد که پس از میاو . گویداست. ولی ضیاء الموتی طور دیگری می

یوسف «. شد(، حجازی، اسمعیلی، فروزی و انزابی اداره میمرامکارگری به رهبری حقیقت )کی

دهد که رابطین او در تهران حسین میافتخاری که در آن زمان در آبادان بود در خاطراتش شرح 

 .اندهشرقی، عطاءاهلل آؤش )مکانیک و راننده( و برادرش رضاقلی )سیفی( بود

آمده است. در آن زمان کار به ایران  1308نویسد که در سال ابراهیم علیزاده در خاطرات خود می

ت ی کمونیسی فرقهین حوزهآباد )شاهی( آغاز شده بود و نخستعلی-هن شمال بندرشاهآساختمان راه

ی اعضای این حوزه ابتدا سه نفر و همگی ی شاهی برپا شده است. عده)سازمان ایالتی( در کارخانه

 .اندهکارگر ساده بود

پورسرتیپ و آرداشس آوانسیان مسئول تشکیالت بودند. از  1308-1309در خراسان نیز در سال 

(، احمد فرجامی و برادرش و عباس آذری بودند. اتحادیه باف)قالیاکبر فرهودی اعضای فعال آن علی

جا وجود نداشت. فرهودی در سال ، زیرا طبقه کارگر آنچنانی در آنکردبه طور نیمه فعال کار می

 (.197-198)همان: رسد شود و در زندان به قتل میدستگیر می 1309

 (:200)همان:  ی کارگریهابندی از فعالیت حزب کمونیست در ارتباط با اتحادیه*جمع

 اعضای آن کوشیدند ارتباط خود را با کارگران گسترش دهند و ی فرقهبعد از دومین کنگره ،

 آمدند.های جدید برها یا تأسیس تشکلدرصدد بازسازی اتحادیه

 ی کارگری به مفهوم واقعی کلمه نبودندهایی که از سوی فرقه ایجاد شدند، عمدتا اتحادیهتشکل، 

ی ژههای ویهای حزبی بودند. حزب برخی از کارگران فعال را در حوزهیشتر شبیه حوزهبلکه ب

 .دادسازمان می« اتحادیه»خود به نام 
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 های امنیتی و ها در اندک زمانی توسط نیروهای فرقه غالبا ناکام ماندند و این حوزهتالش

 .گر رضاشاه کشف و درهم کوبیده شدندسرکوب

در این تاریخ، کارگران  ( کارگران پاالیشگاه نفت آبادان:1929مه  1) 1308هشت اردیب 11اعتصاب  -

جمعیت »پاالیشگاه نفت آبادان، از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی به میانجی تشکیالتی تحت عنوان 

اعتصابگر  9000های حدود ، اعتصابی فراگیر را سازمان دادند. بعضی از خواست«کارگران نفت جنوب

کارگر شاغل در صنعت نفت ایران آن زمان( عبارت بود از افزایش پانزده درصدی  28000مجموع )از 

دستمزدها، کاهش ساعت کار روزانه از ده ساعت به هفت ساعت در تابستان و هشت ساعت در 

رسمیت شناختن اتحادیه کارگران صنعت نفت و نیز روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل زمستان، به

های کارگران اعتصابی را ی شرکت نفت ایران و انگلیس در گزارش خود به لندن خواسترسمی. ول

ریال، داشتن حق اعتراض  45کاهش کار روزانه به شش ساعت، حداقل دستمزد ماهانه »آورد: گونه این

نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت «. به مدیران، و برابری کامل کارگران هندی و ایرانی

ینان آتش کشاندن خوزستان بود. ابخوانند که هدفش به« ای بولشویکیتوطئه»بود که اعتصاب را این 

جا احتمال به»خواندند که « بولشویکی یهای مخفیانهسرپوشی بر فعالیت»های کارگران را خواست

قدام با ا»اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب «. شان بسیار ضعیف استآوردن

سرکوب شد. افزون بر این « ی اطالعات ارتش بریتانیاشدید دولت ]محلی[ آبادان و کمک فوری اداره

رکت العرب حهای پایینی شطناو سیکالمن خواست که به بخشکنسول بریتانیا در خرمشهر از رزم»

ی ستردهبازداشت گ«. آبادان برساندتر خود را به وم بتواند هرچه سریعلزکند تا در صورت 

فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران  103آبادان و اخراج گران در پاالیشگاه نفت اعتصاب

جد ، از جمله میدان نفتی مسخیزشرکت نفت را فرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت

 7در  ا بر گزارشی کههای صنعتی خوزستان نیز رسید. بنسلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحد

( از آبادان به دفتر شرکت نفت در لندن مخابره شد، حدود سی درصد 1929مه  28) 1308خرداد 

. بار «اندخواستار دریافت دستمزد بیشتری شده»آهن اولن در نزدیکی اهواز کارگر شرکت ساخت راه

خواستار دریافت دستمزد »دیگر، و این بار به توصیه شرکت نفت، شرکت اولن از فرماندار اهواز 

بار دیگر، و این بار بازهم به توصیه شرکت نفت، شرکت اولن از فرماندار اهواز «. بیشتری شد...

 (. 112-113: 1397اعتصاب را بازداشت کند )اتابکی، « سردمداران»درخواست کرد که 
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ران برای کارگ نساجی وطن اصفهان: ی( کارگران کارخانه1931)مه  1310اعتصاب اردیبهشت  -

. ودفرسا ببهبود شرایط کار و زندگی خود دست به این اعتصاب زدند. شرایط کار در کارخانه طاقت

نوبت صبح کار فقط کارگران . گرفتزمان کار روزانه دوازده ساعت و در دو شیفت صورت می

فه تا ون وقکار ناچار بودند بد، بدتر از آن، کارگران شبساعت برای صرف غذا استراحت داشتندنیم

 .گرفتندشاهی بود و زنان و کودکان ده شاهی تا یک قران می 50تا  25صبح کار کنند. دستمزد مردان از 

شویی و نظافت وجود برای دستصابون . ها معمول بودبه کارگران و جریمه کردن آنناسزاگویی 

ها ناز ایمهمتر . فتندگربه هنگام خروج از محیط کار مورد تفتیش بدنی قرار میکارگران . نداشت

شد. ، زیرا شیر آب در شیفت شب مسدود میتشنگی در تنگنا بودند کار برای رفعاینکه کارگران شب

ی کمونیست ایران در میان این کارگران برای ایجاد تشکیالت های فرقهموضوعی که باعث شد تالش

کارخانه  نامه(ای بود که از سوی صاحب، همانا قرارداد تحمیلی )کنتراترو شودمخفی با استقبال روبه

د شدن)فردی به نام حاج محمدحسین کازرونی( مطرح گشت. بر اساس این قرارداد کارگران ناچار می

، موضوع را به آگاهی مسئولین کارخانه برسانند. در غیر این یک ماه قبل از انصراف از کار در کارخانه

 چنانی دیگری از این قرارداد نیز آنماده. شدنه ضبط میها به نفع کارخاصورت دستمزد یک ماهِ آن

ر توانستند کسها را میغیبِت کارگران معادل سه روز دستمزد آن شده بود که برای یک روز تنظیم

 ها شده بود وآن موجب نارضایتیِ آنمطرح نمودن این قرارداد و فشار به کارگران برای امضای . کنند

ن و فعالیت تهییجی مهیا گشته بود. تشکیالت مخفی فرقه کمونیست ایران شرایط برای جلب کارگرا

به محوریت کسانی چون نصراهلل اصالنی )کامران( و سیدمحمد تنها )که هر دو در دانشگاه کمونیستی 

بودند( بیش از یک ماه به کار تبلیغی در میان }کوتو{ در مسکو تحصیل کردهکشان شرق زحمت

شده آماده کرد )محمودی و سعیدی، ها را برای انجام یک اعتصاب حسابکارگران پرداخت و آن

1381 :215-216.) 

روز پانزدهم اردیبهشت عمال اعتصاب آغاز شد. زمانی که مأمورین، کارگران را برای امضای قرارداد 

، تولید را متوقف کردند و یک کمیسیون اعتصاب تشکیل ها سر باز زدهتحت فشار قرار دادند، آن

دادند. روز بعد در صفوف منظم چهار نفری از کارخانه خارج و به شهر وارد شدند و از مسیر خیابانِ 

ها تعدادی از کارگران را برای ذکر توضیحاتی جلب چهار باغ وارد مدرسه چهارباغ گشتند. آژان

را به عنوان  ، از میان خود هشت نفراجتماع کردهای هکارگر در جاد 250کنند. روزِ سوم اعتصاب می

، چهار نفر از اعضای تشکیالت مخفی و سه نفر ها از اعضای فرقهگزینند. یک نفر از آننماینده برمی
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 شود اما این دیدارطرف بودند. سرانجام رئیس کارخانه حاضر به دیدار با نمایندگان کارگران میبی

ران های کارگگی به خواستو رئیس کارخانه حاضر به دادن ضمانتی کتبی برای رسید ثمری ندارد

کوشد کارگران را به زور وارد کارخانه کند و میهفدهم اردیبهشت، پلیس مداخله میروز . شودنمی

ای جآغاز کنند، ولی بهگیرند که کار را پس از مشورت جمعی به اتفاق تصمیم میکارگران . کند

الی  25ها د بروند. روز بعد آژاندوازده ساعت، فقط هشت ساعت کار کرده، پس از آن به منازل خو

بر . نندکبرند و شش نفر از نمایندگان را حبس میتن از کارگران را برای تحقیقات به نظمیه می 30

از . کنندای از دستگیرشدگان به وجود تشکیالت مخفی کارگران اعتراف میه، عدهای پلیساثر فشار

و نصراهلل اصالنی )کامران( که عضو فرقه بود، مورد  ، پنج تن دو ماه در حبس بودندمیان این شش نفر

همان: ) شوندگریزد و موفق به دستگیریش نمیگیرد. اما او میشناسایی دستگاه اطالعاتی قرار می

ی یوسف افتخاری بر اثر گرسنگی و شود و بنا به گفته(. سیدمحمد تنها اما بازداشت می218-217

 (.219)همان:  گذرددوایی در زندان قصر درمیبی

 (:218)همان:  توان برشمردهای این اعتصاب را به شرح زیر میدستاورد

  ساعت کاهش یافت. 9ساعت به  12ساعت کار از 

 .تفتیش بدنی کارگران لغو شد 

 ای برای صرف غذا در کارخانه ایجاد گشت.کافه 

 20 .درصد به دستمزد کارگران افزوده شد 

 .ناسزاگویی و جریمه کاهش یافت 

 های کارخانه نصب شدهای آب یخ در تمام قسمتظرف. 

 .زمان استراحت جهت صرف غذا به یک ساعت افزایش یافت 

 نامه لغو شد.کنترات 

ی ممنوعیت مرام الیحه 1310پس از این اعتصاب نسبتا موفق و وسیع است که در اول تیر ماه سال 

 .رسداشتراکی به تصویب می

ت کارگران در جریان اعتصاب اصفهان منجر به این شد که دولت با تکیه اتابکی معتقد است که مطالبا

بر آن قانون جدید تنظیم مناسبات کارفرما و کارگر را تنظیم کند. او با دست گذاشتن بر همین نکته 

، تنها ی کارگری از سوی حکومتهای دادخواهانهکتها برای حراِعمال محدودیتکند که اشاره می
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نبود. بهبود شرایط کار و زندگی کارگران را نیز از جمله  1310یت کارگران در اواخر علت کاهش فعال

ها باید شمرد. هدف اصالحات اقتصادی دولت، صنعتی کردن دالیل دیگر برای این کاهش اعتراض

 یدههدر . کردماهر را به جد مطرح میاقتصاد کشور بود، و این نیاز به داشتن کارگران ماهر و نیمه

( مجلس ایران قوانین دیگری تصویب کرد که همگی به نحوی مربوط به بهکرد وضع 1930) 1310

ی کارخانجات و نامهکارگران و کارمندان دولت بودند. این قوانین شامل مواردی بودند از قبیل نظام

وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار از طریق »( و قانون 1936) 1315مؤسسات صنعتی، مصوب 

(، و قانون بهکرد وضع کارمندان 1937) 1314مصوب اسفند « نتقال به مؤسسات صنعتی و فالحتیا

کند که این (. البته خودِ اتابکی تصریح می1939) 1318های پزشکی در خدمت دولت، مصوب واحد

 :1397، )اتابکیدهند دست نمیقوانین تصویر روشنی از میزان بهبود وضع کار و معیشت کارگران به

113.) 

در این سال کارگران مذکور  آهن شمال )مازندران(:( کارگران راه1932) 1311اعتصاب سال  -

خواهان افزایش دستمزد خود شدند که در نهایت ضمن وادارکردن کارفرما به پذیرش این مطالبه، 

ر سال د کند که همین کارگران. ضیاءالموتی اشاره میشان را نیز دریافت کردنددستمزد ایام اعتصاب

کند که در همان سال شهربانی کشف ای تشکیل دادند. آبراهامیان اشاره می( اتحادیه1938) 1317

کارگری شکل  های مخفیهای مازندان هم اتحادیهآهن، در معادن و برخی کارخانهکند که بجر راهمی

در زندان  1320ا شهریور شوند و تدهندگان بازداشت مینفر از سازمانهفده . گرفته و فعالیت دارند

 (.220: 1381)محمودی و سعیدی، مانند می

نفر از کارگران  800از  شیب (1932) 1311در سال  کارگران ساختمانی نوشهر: 1311اعتصاب سال  -

 شیو کارگران موفق به افزا دیروز طول کش 8اعتصاب  نیساختمان نوشهر دست به اعتصاب زدند. ا

 های ایران }بخش اول{: سایت بنیاد پاک(سندیکا)منبع: تاریخ  دستمزد شدند

کارگران خواهان رفتار بهتر  در شیراز:« برادران دهقان»ی کارگران کارخانه 1315اعتصاب سال  -

 (.221بودند و کارفرمایان پذیرفتند )همان: 

در این سال کارگران مذکور خود را  ( کارگران کمپانی نفت جنوب:1939) 1318اعتصاب سال  -

 ها، اعتصاب درهم شکست )همان(.آنی اعتصاب کردند ولی با دستگیری رهبران آماده
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 ی طالیی(: دهه1332-1320) دوره سوم

ی اعضای حزب به چهار هزار عده 1321تا مهر  :1320شهریور  28ی ایران در تشکیل حزب توده -

 ند. در دو سال بعد، حزبدرصد آنان کارگر و بقیه بیشتر از روشنفکران بود 80نفر رسید که در حدود 

روشنفکر  درصد دهقانان و بقیه 2درصد آنان کارگر و  75بیش از بیست و پنج هزار عضو داشت که 

یگاه طبقاتی حزب توده بر حسب تعریف از طبقه، ی پا(. برآوردها درباره49: 1369)الجوردی، بودند 

، پژوهشگران( متفاوت است. سال مورد بررسی و نوع اظهار )خاطرات عضو حزبی، آرشیو شوروی

 عضو پیشین حزب پس از کودتای 3000های قریب نامهبرای مثال آبراهامیان مبتنی بر متن ندامت

آنها را منتشر کرد، حاکی از آن است  1336تا مرداد  1331ی اطالعات از شهریور که روزنامه 1332

 860متوسط جدید،  ینفر به طبقه 1276بود،  شان معلومهایعضو عادی حزب که شغل 2419که از 

نفر به دهقانان تعلق داشتند.  69متوسط سنتی و  ینفر به طبقه 169، کارگر شهری نفر به طبقه

نیروی کار  %8روشنفکر، که کمتر از  یترتیب، بیش از نصف اعضای عادی حزب جزو طبقهبدین

نیروی کار  %15ی که در مجموع فروشان شهر، بودند و مزدبگیران و دستدادکشور را تشکیل می

(. حزب 403-406{: 16}چ 1389دادند )آبراهامیان، از اعضای حزب را تشکیل می %36کشور بودند، 

در تهران تشکیل شد،  1321مهر  17توده از ابتدا، از زمانی که نخستین کنفرانس ایالتی حزب در 

پس از نخستین اعتصاب اندکی . بودهای کلی کارگران ابراز کرده حمایت تام خود را از خواسته

های کارگری و حق مذاکره ، حزب توده اعالم کرد که باید اتحادیه1320کارگران ساختمانی در پاییز 

عالوه، حزب خواستار تصویب قانون کاری شد که شامل به. رسمیت شناخته شودجمعی بهدست

؛ حقوق کارضافی برای اضافهمقررات ذیل باشد: هشت ساعت کار روزانه و پرداخت دستمزد ا

بازنشستگی؛ مرخصی ساالنه با استفاده از حقوق؛ بیمه بیکاری؛ بیمه ناتوانی؛ پرداخت دستمزد در روز 

(. تمامی این موارد به 67: 1369جمعه؛ ممنوعیت استخدام کودکان زیر چهارده سال )الجوردی، 

زیت آن از اعضای حزب توده بودند به که تمامی مرک« ی کارگران ایرانشورای متحده»هنگام تشکیل 

 آورده شدند.« شورا»های کارگران ایران در نخستین کنفرانس این عنوان درخواست

هزار و پانصد کارگر ساختمانی  نزدیک به هزار و پانصد کارگر ساختمانی: 1320بهمن  19اعتصاب  -

رای چند روز دست از کار کردند بکه برای احداث بنای جدید وزارت دادگستری در تهران کار می

درصد اضافه دستمزد، مقرر داشتن هشت ساعت کار  25های کارگران عبارت بود از خواسته. کشیدند

های خود را مستقیما های جمعه. کارگران اعتصابی کوشیدند خواستهروزانه، پرداخت دستمزد روز



32 

 

ستگاهِ قانونگذاری جلوگیری کردند ، اما مأموران شهربانی از ورود آنان به ساحت دتسلیم مجلس کنند

ای ههای کارگران تا اندازشان را در میدان بهارستان درهم شکستند. با این وصف، خواستهو تظاهرات

درصد افزایش دستمزد برای کارگران غیرماهر و  25ساعت کار در روز،  9آورده شد، زیرا دولت با بر

ی کارگران، ستمزد یک روز اعتصاب، بیمه برای همهدرصد برای کارگران ماهر، پرداخت د 16تا  10

که نیمی از حق بیمه را کارفرما بپردازد، موافقت کرد. در نهایت، تباهی وضع زندگی کارگران 

 (.63-64ساختمانی که گیش از آن نیز اسفناک بود، آنان را به اعتصاب برانگیخت )همان: 

دخانیات طالب امتیازات برابر با کارمندان  کارگران کارگران دخانیات: 1320اعتراض بهمن ماه  -

. کردندبرابر با یک ماه حقوق خود دریافت میای هدولت بودند که هر یک پاداش ساالنه و وام بدون بهر

خواستند که ضروریاتی مانند برنج و روغن خوراکی و صابون ضمن کارگران دخانیات از دولت میدر 

 (.65-66)همان:  آنان عرضه کندرا با تخفیف قیمت به 

های کارگری اصفهان نخست در اتحادیه :1321اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در تابستان  -

ی نساجی به اعتصاب مشترکی پیوستند، در صحنه کارخانه 9، هنگامی که کارگران هر 1321تابستان 

ارند تا با اِعمال زور توانستند مقامات دولتی را وا دهای نساجی که نمیپدیدار شد. صاحبان کارخانه

ی جامعی را در حضور حسنعلی نصر )نصرالملک(، استاندار نامهاعتصاب را سرکوب کنند، موافقت

به امضاء رسید عبارت  1321شهریور  16ی مزبور که در نامهطرف اصفهان امضاء کردند. موافقتبی

 (: 268بود از )همان: 

  ساعت؛کاهش ساعات کار روزانه از ده ساعت به هشت 

 پرداخت اضافه دستمزد برای اضافه کار؛ 

  کاری؛درصد پرداخت پاداش برای شب 20تعیین 

  ریال؛ 10حداقل دستمزد مردان 

  ریال؛ 5/4سال(  15حداقل دستمزد زنان و کودکان پسر )زیر 

  ریال؛ 4حداقل دستمزد کودکان دختر 

 انی استان؛ی پیشه و هنر و بازرگارجاع اختالفات برای حل و فصل به اداره 

 ی کارگر(؛تعیین دو دست لباس ساالنه برای هر کارگر )یکی رایگان و دیگری به هزینه 

 شو در کارخانه؛بهبود وضع بهداشت و وسایل شست 

 کنند.ها کار میی وسایل تحصیل برای پسرانی که در کارخانهتهیه 
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ها روایت: 1321تابستان در «( شورای مرکزی»کارگران ایران )معروف به  یتشکیل شورای متحده -

 :متفاوت است و کم و کیف آن از تاریخ تشکیل این شورای مرکزی

  پس از سقوط رضاشاه در برخی مناطق، به  (:427-435 {:16}چ 1389 ان،ی)آبراهامآبراهامیان

، خود های نساجی چالوس و ساریسنگ شمشک در نزدیک تهران و کارخانهویژه معادن ذغال

های محلی را به هایی تشکیل دادند و حتی کارخانهاده از خأل قدرت، اتحادیهکارگران با استف

مانده از جنبش آوردند. در نواحی دیگر به ویژه تهران، اصفهان و تبریز، افراد باقیتصرف در

ر تابستان د. های پیشین را احیا کننددیهها بازگشتند تا اتحاها و کارخانهی کارگری به کارگاهاولیه

ی کارگران آمدند تا شورای متحدهدهندگان نیروی کارگری تهران گرد هم ، بیشتر سازمان1321

 یدهندگان، نخستین کنفرانس شورای متحده، همان سازمان1322را تشکیل دهند و در تابستان 

کننده در این کنفرانس که اغلب از تهران، شمال کارگران را در تهران برپا کردند. افراد شرکت

، صنایع دستی و ی صنعتیاتحادیه 26ی بیش از ان و گیالن و مازندران آمده بودند، نمایندهخراس

 .سپید بودند یقه

، هااتحادیه، عبارت بودند از: کارگران بخش خدمات مانند کارگران رستوران 26*اعضای این 

تراشان و ، سنگورهاد، نجارها، پینهخیاطان-ها ها، کارکنان کارگاهسینماها و رفتگران شهرداری

تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛ همچنین کارگران ؛ کارکنان مرفههاکارگران نانوایی

های های قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاهآهن، مکانیکصنعتی مانند معدنچیان، کارگران راه

ارگران آبجوسازی، کارگران ها، کسازیسازی، کارگران سیلوها، کارکنان کبریتگلیسیرین

 های سیمان.ساختمانی و کارگران کارخانه

 :کارگران از اعضای رده باالی حزب توده بودند یی شورای متحدههای برجستهاکثر شخصیت

 ؛1300ی مجرب نیروی کارگری از اواخر دهه نخست دهندهرضا روستا، سازمان (1

 یست پیشین؛آرداشس آوانسیان، داروساز ارمنی از حزب کمون (2

 به عضویت کمیته مرکزی موقت انتخاب شد؛ 1321علی کباری، کارمند متوسطی که در  (3

 مرکزی موقت بود؛ یابراهیم محضری، تراشکاری که او هم عضو کمیته (4
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 تر درآورده بود و پیشدهی کارگران روی حسین جودت، استاد جوان فیزیک که به سازمان (5

 نهضت جنگل فعال بود؛

به رهبری دکتر تقی ارانی که « نفر 53»از روشنفکران عضو گروه معروف به  محمد فرجامی، (6

 آمده بودند؛های عالی دری حزب به عضویت کمیسیوندر نخستین کنگره

به رهبری دکتر تقی ارانی که در « نفر 53»، از روشنفکران عضو گروه معروف به ایانور خامه (7

 آمده بودند؛عالی درهای ی حزب به عضویت کمیسیوننخستین کنگره

کار جنبش کارگری که او نیز در نخستین کنگره حزب حسین جهانی، نجار و از اعضای کهنه (8

 آن درآمده بود؛های عالی به عضویت یکی از کمسیون

ی دوم حزب به عنوان یکی از اعضای که در کنگره« نفر 53»اکبر شاندرمانی، خیاطی از گروه  (9

 ؛ی جوانان حزب شدا رئیس شاخهمشورتی تعیین شده بود و بعده

 مرکزی درآمده بودند؛ یآهن که بعدها به عضویت کمیتهحکیمی، از کارگران راه (10

 مرکزی درآمده بودند. یآهن که بعدها به عضویت کمیتهبابازاده، از کارگران راه (11

که  ی کارکنان دفتری و روشنفکر ارمنی اهل اراکدهندهترین سازمانقازار سیمونیان، مهم (12

 1350ی های دههکارمندی ساکن تهران بود. او همکار نزدیک رضا روستا بود و بیشتر سال

ی تولستوی را به فارسی برگردانده بود. «آنا کارنینا»جا کتاب را در زندان گذرانید و در همان

های مسیحی در انتخابات مجلس چهاردهم کاندیدای حزب توده بود و کُرسی اقلیت

 آورد.دست رکزی و جنوب را بههای ماستان

آهن بود. او که اهل تبریز بود و راه کارگران یی اصلی اتحادیه، نمایندهزادهرضا ابراهیم (13

را هم داشت، بعدها به مازندان رفت و در سال « شیخ محمد خیابانی»ی حضور در قیام سابقه

ر شد. در زندان با آهن دستگیبه جرم سازماندهی نخستین اعتصاب کارگری در راه 1310

 آشنا شد.« نفر 53»گروه 

ی دوزی بود که در اوایل دههی کفاشان بود. پینه، سخنگوی اصلی اتحادیهمراممهدی کی (14

 اریگزکفاشان همکاری داشت و به خاطر بر یدر تشکیل نخستین اتحادیه 1300نخست 

 برای مدتی به زندان افتاده بود. 1306در سال  روز جهانی کارگر
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این چهارده نفر، از . ی چهارده رهبر شورای متحده کارگران از اعضای حزب توده بودندهمهپس 

هفت نفر مزدبگیر و هفت تن دیگر روشنفکرانی بودند که در نخستین جنبش کارگری شرکت 

، به جنبش کارگری پیوسته بودند. دوازده نفر از این عده در 1320کرده و یا پس از شهریور 

 53»: سه نفر به جرم عضویت در گروه رضاشاه دستگیر و زندانی شده بودند های حکومتسال

 یو نه نفر به جرم سازماندهی کارگران یا فعالیت در بخش جوانان حزب کمونیست. همه« نفر

های با گسترش سازمانهرچند . ی پایین و متوسط پایین بودندهای طبقهافراد نامبرده از خانواده

ی جنبش کارگری ها پیوستند، این چهارده نفر در واقع هستهآنری نیز به کارگری افراد دیگ

 طرفدار حزب توده بودند.

سازمانی مستقل و جدا از هر »در نخستین کنفرانس شورای متحده کارگران اعالم شد که شورا 

تأمین اهداف طبقه کارگر ی احزابی را که به گروه سیاسی است ولی کمک و همکاری همه

های زیرمجموعه، به مسائل اقتصادی همچنین تصویب شد که اتحادیه« .پذیردند هستند میمعالقه

شان های سیاسیو اجتماعی خواهند پرداخت و کارگران را بدون توجه به مذهب، زبان و دیدگاه

شان را به ی صادقانههای گذشته عالقه؛ روشنفکرانی که با جانفشانیبه عضویت خواهند پذیرفت

ر ؛ اما سایپذیرنددهندگان کارگران می، به عنوان سازماناندی کارگر ثابت کردهکردن طبقهیاری

 یطبقه هایها ابزارروشنفکران را بیرون خواهند کرد، تا مرتجعین نتوانند ادعا کنند که این اتحادیه

های کنفرانس، همچنین، برنامه دقیقی برای شورا تصویب شد. درخواستدر . متوسط هستند

: هشت ساعت کار روزانه؛ حق تشکیل اتحادیه، مذاکرات موجود در این برنامه عبارت بود از

 هایجمعی و در صورت لزوم اعتصاب؛ سروریس رفت و آمد رایگان؛ پرداخت دستمزد برای روز

؛ دو هفته مرخصی با حقوق در سال؛ پرداخت کاریجمعه؛ پرداخت دستمزد دوبرابر برای اضافه

بیماری و بیمه بیکاری؛ پرداخت دستمزد برابر برای مردان و  دوران پیری؛ حقوق دورهمستمری 

؛ تضمین در برابر اخراج خودسرانه کارگران؛ ممنوعیت دهندزنانی که وظایف همسانی انجام می

؛ و مجازات کارفرمایان و مدیرانی که بخش نسبت به حوادث صنعتیکار کودکان؛ اقدامات ایمنی

 کنند.ءاستفاده میها سوحرمتی و از آنرگران بدرفتاری و بینسبت به کا

در این کنفرانس از گفتگو درباره موضوع حساس تشویق یا عدم تشویق اعتصابات در زمانی که 

زیر فشار شدید  هاجنگ در اروپا ادامه داشت، خودداری شد. در حالی که اعضای عادی اتحادیه

، رهبران که از لحاظ ایدئولوژیکی به جویانه بودندستیزه هایتورم بیش از پیش خواهان اقدام
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خواستند با چنین کارهایی عملیات جنگی را دچار مشکل کنند. اتحاد شوروی تعهد داشتند، نمی

بنابراین، شورا برای حل این اختالف به توافقی ضمنی رسید. بدین ترتیب، قرار شد در آن 

باط تنگاتنگی داشت اعتصاب تشویق نشود ولی در های اقتصاد که با عملیات جنگی ارتبخش

شورا، در راستای اجرای این سیاست،  .های خدماتی و صنایع سبک مصرفی تشویق شودبخش

، اعتصابات کارگران نساجی اصفهان، تهران، تبریز و بهشهر؛ رفتگران شهرداری 1322در سال 

 کنی و توتون الهیجانچای پاکهای تهران و بوشهر؛ کارگران مخابرات شیراز؛ کارگران کارخانه

تبریز؛ و کارکنان دفتری وابسته به وزارت دادگستری در تهران را  سازانو تهران؛ دباغان و کبریت

خله آهن مداسازماندهی کرد. البته شورا در صنایع حیاتی نفت و همچنین سیستم حمل و نقل راه

در تأسیسات شرکت نفت ایران و  1322نکرد و حتی اعتصابات غیرمجاز و خودسرانه سال 

سنگ شمشک، کارخانه سیمان تهران و کارخانه دولتی انگلیس در کرمانشاه، معادن ذغال

 محکوم کرد.« کارشکنی فاشیستی»سازی نزدیک تهران را به عنوان مهمات

. ازبین رفت 1323تدریج در اوایل سال میلی بهالبته با تغییر روند جنگ در جبهه شرقی، این بی

ی هاآورد، شاخهوجود های جدیدی بهگرفتن سیاست تهاجمی، شاخه، شورا با درپیشبنابراین

آذربایجان، درکرد و با سه گروه دیگر در تر را از میدان بهموجود را گسترش داد، رقبای کوچک

کارگران  یشورای متحده، تشکیل 1323دست شد و در روز کارگر سال تهران و کرمانشاه هم

 را اعالم کرد. حمتکشان ایرانو ز

به دالیل زیر طی سی ماه بعدی، شورای متحده شرایط بسیار مطلوبی برای سازماندهی کارگران 

 پیدا کرد:

، بار دیگر های دوران جنگها و ممنوعیترهبران حزب توده با کنارگذاشتن محدودیت (1

البته در مورد صنعت نفت  ها را به اعتصاب و دیگر اقدامات رادیکال تشویق کردند.اتحادیه

 ادامه داشت. 1324این این ممنوعیت تا زمان تسلیم ژاپن در مرداد 

 1324در سال  1030به  1321ریال در سال  472درحالی که میزان هزینه زندگی از رقم  (2

حل مؤثر دیگری جز پیوستن به ، راهشانرسیده بود، مزدبگیران برای باالبردن دستمزدهای

 .عتصابات نداشتندها و ااتحادیه
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ور نبود آگفت، شبنابراین. گرفتندکار میمتفقین همچنان شمار بیشتری از کارگران ایرانی را به (3

 که این عمل به کمبود نیروی کار و در نتیجه تقویت موقعیت مذاکرات کارگری بیانجامد.

ت هیأ» شورای متحده رقیب توانایی نداشت. رقیب اصلی آن، اتحادیه کارگران )موسوم به (4

نفت  1308توسط یوسف افتخاری )که در جریان اعتصاب  1321بود که در سال «( مرکزی

ت ، نتوانسصادق بود جنوب نقش رهبری داشت( تشکیل شد. افتخاری گرچه یک سازمانده

کارگران بیشتری را جذب کند. سرانجام نخستین طرفدارانش به حزب توده پیوستند و بیش 

 کیه کرد.، تنداشتای جویانه کارگران عالقهتشویق اقدامات مبارزه از پیش به سیدضیاء که به

های حزب، برای سازمان. های باارزشی از حزب توده دریافت کردشورای متحده کمک (5

کردند. روشنفکران حزب، اقدامات زیر را آوری میهای مالی گردکارگران اعتصابی کمک

ی ظفر برای شورای متحده و آگاه زی، انتشار مجلهآموهای سواد: برپایی کالسدادندانجام می

دانان حزب، برای دفاع حقوق. های چپیساختن عموم از شکایات کارگران از طریق روزنامه

از اتحادیه، انجمن خدمات حقوقی تشکیل دادند. افزون بر این، قضات، مهندسان و افسران 

ان دهندگسود اعتصابیون و سازمان پلیس طرفدار حزب توده، در موقع لزوم از نفوذ خود به

 .کردندنیروی کارگری استفاده می

بیش از چهل  1322، وارد عمل شده، در سال گیری کامل از این امتیازاتشورای متحده با بهره

های کوچک در اصفهان، فارس و کرمان را جذب کرد و اعتصاب بزرگ را رهبری نمود، اتحادیه

 20نیز بیش از  1323نفر رساند. در سال  200،000نفر به تقریبا  100،000بنابراین اعضایش را از 

چهل اعتصاب بزرگ دیگر را سازماندهی کرد  1324اعتصاب را ساماندهی کرد. همچنین در سال 

ی وابسته و در کل بیش از اتحادیه 33توانست مباهات کند که ، میهای جدیدو با ایجاد شاخه

 عضو دارد. 275،000

، مدعی 1325، در سال بعد بود. این شورا، در اواسط سال های شورای متحدهپیروزی البته اوج

در آذربایجان،  50،000در خوزستان،  90،000عضو دارد؛  335،000اتحادیه و در کل  186شد که 

عضو در  25،000عضو در اصفهان،  40،000در گیالن و مازندران،  45،000در تهران،  50،000

هایی برای حدود در کرمان. این شورا با تشکیل اتحادیه 15،000خراسان، و  در 20،000فارس، 

هایی داشت و از کارخانه جدید کشور شعبه 346درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه  75
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د شناخته ش« تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران»های کارگری سوی فدراسیون جهانی اتحادیه

، از شناسایی شورای خواست مخالفت دولت ایران را برانگیزدی کار که نمیالمللی بین)اداره

 تنها سازمان»خودداری کرد و از این جنبش با نام « تنها جنبش واقعی کارگری»متحده به عنوان 

های ی وابسته به آن از مشاغل و حرفهاتحادیه 186نام برد(. افزون بر این، اعضای « گسترده ملی

؛ آهن و دخانیاتهای کارگران نفت، کارگران نساجی، راه: کارگران از جمله اتحادیهمتفاوتی بودند

های کارگران چاپ، تعمیرکاران خودرو و رانندگان کارگران ماهر مشاغل جدیدتر به ویژه اتحادیه

مانند –، مزدبگیران نسبتا غیرماهر وران سنتی ماهر از جمله اتحادیه بافندگان فرشکامیون؛ پیشه

های کارگران ساختمانی، رفتگران شهرداری و نقاشان ساختمان؛ کارگران بخش خدمات تحادیها

ها و کارکنان سینماها؛ شویی، کارگران خشکهاهای رستورانویژه اتحادیه پیشخدمتبه

، هاهای کارگران یقه سپید مانند سندیکای مهندسان و تکنسینهای و سازمانهای حرفانجمن

یژه ودانان و اتحادیه آموزگاران و کارکنان آموزشی؛ مزدبگیران شاغل در بازار بهقانجمن حقو

ویژه صنف داروگران، قنادان و داران بهاتحادیه خیاطان، نجاران و کفاشان؛ و حتی برخی مغازه

 .فروشانروزنامه

ای هاعتصاب برای دستمزد 160، بیش از 1325شورای متحده، همچنین در سه ماه آخر سال 

 باالتر را با موفقیت رهبری کرد.

 ( 51-61: 1377حبیب الجوردی:) در پاییز «شورای مرکزی»، معروف به ی کارگران ایراناتحادیه ،

آور نبود که تمام هیأت تشکیل شد و در زمستان همان سال تجدید سازمان یافت. تعجب 1320

نکه از نخستین تالش برای مؤسس آن اعضای حزب توده، و اکثر آنان کمونیست بودند. با آ

اطالعات چندانی به جای نمانده است، دلیل انحالل آن را  1320تأسیس شورای مرکزی در سال 

های شد. تالش: در اذهان، این سازمان وابسته به حزب توده محسوب میدانیمدر همان سال می

این سازمان از حزب نتوانست منتقدان را متقاعد کند که  1323تا  1320شورای مرکزی از سال 

 .توده مستقل است

ورای ش»، در نخستین کنفرانس ایالتی اتحادیه کارگران تهران، که عضو 1322مرداد  7روز جمعه 

ای ی انور خامهبود، توجیه نظری جدایی شورای مرکزی از حزب توده مطرح شد. به گفته« مرکزی

ورای مرکزی تجدیدِ سازمان یافته، از ، قرار شد شی مذبور بودنگذاران اتحادیهکه یکی از بنیا

های کارگری و احزاب با اصول ایدئولوژیک تمامی احزاب سیاسی مستقل باشد، چرا که اتحادیه
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رغم اینکه شورای مرکزی قصد داشت از نظر سیاسی به. شوندو سازمانی متفاوتی اداره می

ی هحزب توده به این اتحادی نامتجانس باشد، نشانی که حاکی از پیوستن اعضای حزب دیگری جز

 کارگری باشد در دست نیست.

خواه مواد اساسنامه شورای مرکزی مؤثر بوده است خواه نه، در اینکه این مواد به نحو چشمگیری 

نظر  . هر کارگری که از شانزده سال بیشتر داشت، قطعتوان داشتآزادیخواهانه بود، تردیدی نمی

مادام که حاضر بود زیر درفش و رهبری شورای -ت، یا مذهب ، زبان مادری، جنسیاز رنگ پوست

مرکزی برای احقاق حقوق خود نبرد کند واجد شرایط عضویت در این اتحادیه بود. حتی تابعیت 

 ایران هم برای عضویت ضروری نبود.

، دو درصد برای ی اعضایی که هزار ریال و یا کمترحق عضویت برابر یک درصد دستمزد ماهانه

ی که دو هزار ریال و یا کمتر، و سه درصد برای اعضایی که بیش از دو هزار ریال دریافت اعضای

نیم  و داردی محلی نیمی از این مبلغ را نگهکردند، تعیین شده بود. مقرر شده بود که اتحادیهمی

، شورای مرکزی ادعا کرده که ده هزار 1322دیگر را به شورای مرکزی مسترد کند. در مرداد 

شدند و سیزده تا هفده ی کارگران محسوب میو دارد. ده هزار کارگر دیگر هوادار اتحادیهعض

 .ی کارگری تحت رهبری تقی فداکار در اصفهان بودندهزار کارگر هم عضو اتحادیه

حفظ استقالل شورای مرکزی از حزب توده همواره امری دشوار بود. اگرچه شورای مرکزی در 

، تجدید سازمانش این ی حزب توده بود منحل شده آشکارا آفریدهبه خاطر اینک 1320سال 

تنها تمام بنیانگذاران شورای مرکزی عضو حزب توده بودند، بلکه سه واقعیت را تغییر نداد. نه

چهارم آنان از روشنفکران بودند نه از کارگران. در اینجا اوضاع با فرایافتی که لنین از کنترل حزب 

( لنین معتقد T.T.Hammond)ی هموند گفتهبه . کردرگری داشت تطبیق میهای کابر اتحادیه

ته هرجا که امکان داش»، ولی غیرسیاسی باشد به طور اسمیتوانند های کارگری میبود که اتحادیه

قرار  ایهای حرفهی حزب و نخبگان انقالبیباشد باید مخفیانه زیر سلطه و دستکاری مدبرانه

های شورای مرکزی پیروی کردند که از رهنمودهای کارگری را ترغیب میادیهاعضای اتح« .گیرد

ای، چنان نیرومند و گسترده و متشکل گردد که اعضای آن در سراسر ، تا، به قول انور خامهکنند

روش عملی واحد و طرز تفکر واحدی داشته باشند و در مبارزه یک راه واحدی را »کشور 

 روی حزب تودهشورای مرکزی، یعنی رهبر بالمنازع کارگران، خود دنبالهاز آنجا که « بپیمایند.

 .دکرای در جنبش کارگری متشکل ایران اعمال میبود و در نهایت این حزب نفوذ قابل مالحظه
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نفوذ قاطع افراد غیرکارگر در یک سازمان کارگری از انتقاد مخالفان حزب توده مصون نماند. 

کرد که روشنفکران حزب جیه ترکیب خود چنین استدالل میرهبری شورای مرکزی در تو

مار کنند و مورد استث، چراکه هر دو گروه برای گذران زندگی کار میاندترین متحد کارگرانطبیعی

گاه آشان عالوه، روشنفکران کارگران را بیدار کرده و آنان را از حقوقبه. شوندکارفرمایان واقع می

شده بود آن عده از اعضای حزب توده مقرر . دهنددمتی اساسی انجام میسان خسازند و بدینمی

در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. بنیانگذاران « مشاور»ی کارگر نبودند به عنوان که  از طبقه

، ایدئولوژی کردندی موضوعات کلی برای اتحادیه سخنرانی میشورای مرکزی، وقتی درباره

 نمودند. مطرح میمارکسیستی خود را آشکارا 

تی ی ایالاز اعضای کمیتهمعدودی . ی سراسری خود را تشکیل ندادگاه کنگرهشورای مرکزی هیچ

انتخاب  1322آنان را در مرداد ی حداکثر ده هزار کارگر در تهران تهران که نود و پنج نماینده

قانونی شد، اداره که شورا غیر 1327ی کارگری سراسر کشور را تا سال کرده بودند، اتحادیه

 .کردندمی

ی کارگری محلی یک اتحادیه -ای، صنفی، یا منطقهایکارخانهاز -ی کارگری یک یا چند حوزه

ای که کمتر از سه و یا بیشتر از پنج عضو نداشت انتخاب داد که هر یک هیأت اجرائیهتشکیل می

هیأت اجرائیه یک نفر به سمت میان اعضای این های اصلی آن را انجام دهد. از کرد تا کارمی

بار کنفرانس ایالتی با شرکت نمایندگانی که هر یک نماینده ده یکسالی . شددار انتخاب میخزانه

کرد که می را انتخابای کنفرانس ایالتی کمیتهسپس . گردیدبود تشکیل می ی محلیعضو اتحادیه

ترین کنگره که عالیاین . کت کندشد شربار تشکیل میی سراسری که هر سه سال یکدر کنگره

ه کرد ک، چهل و پنج عضو شورای مرکزی را انتخاب میارگان سازمان کارگری سراسر کشور بود

مرکب از پنج عضو ای هیأت اجرائیهکردند و از میان اعضای خود تصمیمات کنگره را اجرا می

 .کردنددار منصوب میخزانهآنان را به ترتیب به سمت رئیس و دبیر و گزیدند که سه نفر برمی

آذربایجان، گیالن، مازندران، -های شمالی ایران های محلی شورای مرکزی در استاناتحادیه

های آن در اشغال نیرو 1325تا  1320در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی که از سال  -خراسان

ی هاهران و نیز اتحادیههای صنعتی قزوین، قم، تدولت قرار داشت، متمرکز شده بود؛ و در شهر

هیچ تالش علنی در جهت  1324تأسیس گردیده بود. جالب توجه است که تا اواخر سال  محلی

ی فتهگطبق . عمل نیامده بودهای نفتی خوزستان بهدادن شصت هزار کارگر متمرکز در شهرسازمان
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ی در انسته بود نیروی، شورای مرکزی نتودکتر فریدون کشاورز که یکی از رهبران حزب توده بود

ها که بر آن منطقه تسلط داشتند با مرتجعین و زمینداران بزرگ جنوب کسب کند، چراکه انگلیس

 .های کارگری متحد شده بودندعلیه اتحادیه

اوایل  با محوریت خلیل انقالب و سرنوشت آن: 1321ی کارگری در تبریز در مهر تشکیل اتحادیه -

کرد خلیل انقالب )دادستان کل تبریز به دیوارها نصب شد که اعالم می ، اعالنی در سراسر1321مهر 

های کارگری وابسته به هیأت مرکزی )تشکلی که یوسف افتخاری راه تبریز( مجاز است اتحادیه

ی ی استاندار آذربایجان نیز ضمیمهانداخته بود ضد حزب توده بود( را تشکیل دهد. رونوشت نامه

 شمرد.، مجاز می«در امور سیاسی مداخله نکند»اتحادیه را، به شرط اینکه اعالن بود که تشکیل 

خودداری « امور سیاسی»در  ی کارگری، با آنکه قرار بود از مداخلهپشتیبانی استاندار از تأسیس اتحادیه

ا های ایران بای با خصومت مداوم دولتهکنندطرز خیرهشد، که بهنظیری محسوب میکند، رویداد بی

 های کارگری در تضاد بود.اتحادیه

زاده که یکی از بازماندگان انقالب مشروطیت بود، به سمت نخستین اصغر سرتیپ، علی1320در سال 

د ی کنسول انگلیس، فهیمی استاندار آذربایجان کوشیرهبر حزب توده در تبریز برگزیده شد. به گفته

بار امطلوبی بهاش نتایج ندست حزب توده بگیرد، ولی نقشهتا با پشتیبانی از خلیل انقالب ابتکار را از 

و  هارغم اینکه حزب توده و شورای مرکزی اعتصاب را ممنوع کرده بودند، باالرفتن قیمتآورد. به

 بار آورد.تحریکات خلیل انقالب شماری اختالفات کارگری به

های این اختالفات یکی از سرچشمههای جنگ فراگرفت و ای که تبریز را در سالهالعادتورم فوق

 شد از میانگین تورم در سراسر کشور نیز باالتر بود.محسوب می

رغم اعتنا به مالحظات سیاسی، از عواقب تورم برای کارگران ابراز نگرانی نمود و بهخلیل انقالب، بی

را صرف دیدار از ، بیشتر وقت خود 1321مقام رسمی خود، یعنی دادستانی کل تبریز، در پاییز سال 

دوزی ی چرمدوخت و کارخانههای نساجی که پالتو میویژه از کارخانهبه-های محلی کرد کارخانه

 ساخت. می های شووری چکمهکه برای نیرو

رخ داد. ابوالقاسم جوان یکی از  1321یکی از نخستین اختالفات کارگری در تبریز در آبان 

های افزایش دستمزد و تهدید به اعتصاب در صورت نش به درخواستتولیدکنندگان مهم قالی در واک

شدت مضروب و بیست و چهار ساعت در نپذیرفتن آن، وسایلی فراهم آورد که خلیل انقالب را به
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، سلسله 1321آبان  29کالنتری بازداشت کردند. دادستان کل تبریز، پس از رهایی از بازداشت در 

های بزرگتر انجامید. این درصد افزایش دستمزد در کارخانه 35تا  25به  اعتصاباتی را سازمان داد که

یافته ریال و کارگر ماهر و کارگر فنی آموزش 11ی کارگر عادی را به افزایش دستمزدها دستمزد روزانه

 ریال رساند. 33و  20را به ترتیب به 

 ی که برای سازمان دادن کارگران به خلیلاهی اجازفهیمی استاندار آذربایجان پس از تأمل بیشتر درباره

انقالب داده بود، از تهران درخواست کرد که انقالب را از تبریز دور کنند. هنگامی که احمد قوام، 

ی کارگری در دستور فراخوان خلیل انقالب را صادر کرد، رهبر اتحادیه 1321آذر  6وزیر، در نخست

های اتحادیه ادامه دهد. سرانجام، تا در غیاب وی به فعالیت ای از خود گماشتهای نمایندهر کارخانه

شمار خروج از تبریز را به تأخیر انداخت، صبر و تحمل دولت دفعات بیپس از آنکه خلیل انقالب به

 زور از شهر بیرون برده شد.سر آمد و خلیل انقالب دستگیر و بهبه

ای هی کارگری آشنا شده بود، حزب توده چاردیههای تبریز با جنبش تشکیل اتحااکنون که کارخانه

نداشت جز آنکه بکوشد تا جنبش مزبور را زیر کنترل خود گیرد. برای انجام این امر و متحد ساختن 

یر امیرخیزی و اردشای که علیهی تبریز که از آغاز دچار آشفتگی بود، کمیسیون سه نفرحزب توده

 ب توده، در آن عضویت داشتند رهسپار تبریز گردید. ی مرکزی حزآوانسیان، اعضای کمیته

ناصری، یکی از رهبران محلی حزب توده را، مأمور کرد که ی تبریز، محمدعلی هاللحزب توده

های ، یکی از سازمان1321آذر  11ی خلیل انقالب به آن حزب جلب کند. در کارگران را از اتحادیه

ای انیهنامید با انتشار بیمی« ی کارگران آذربایجانالتی اتحادیهشورای ای»کارگری حزب توده که خود را 

خلیل انقالب )هیأت مرکزی( را تکذیب کرده خود را « قالبی»ی کارگری ای با اتحادیههر گونه رابطه

ی روشنی آشکار کرد که انگیزهی مزبور بهوابسته به شورای مرکزی حزب توده معرفی نمود. بیانیه

 کزی از کنتزل جنبش خلیل انقالب، جلوگیری از اعتصاب است.اصلی شورای مر

ان ی خود چندی حزب توده یا شورای ایالتی تا دو ماه پس از انتشار بیانیهی کارگری تازهاتحادیه

ی هیأت مرکزی در توقیف شهربانی بود. با کاری انجام نداد، تا حدی به این دلیل که دفاتر و اندوخته

، سرلشکر حسن مقدم، فرماندار نظامی پیشین تهران که اکنون استاندار 1321همن اینهمه، در اواسط ب

ناصری، رهبر شورای ی هیأت مرکزی را در اختیار هاللی تبریز بود، موافقت کرد که اندوختهتازه
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ست خود دامیرخیزی رهبری را به»رو بود که ایالتی بگذارد. این کار البته در بیان مقدم بیشتر از آن

 «.گیردن

سبب جنگ و رانده شدن خلیل انقالب از شهر بر سر راه رغم موانعی که رهبران حزب توده بهبه

اعتصاب ایجاد کرده بودند، خراب شدن اوضاع اقتصادی کارگران منجر به شماری از اعتصابات 

 دوزی خسروی(.ی چرمکارگر کارخانه 450حدود  1321خودانگیخته گردید )اعتصاب بهمن 

ب توده ی محلی حزی مرکزی در مخالفت با اعتصاب، شعبهناپذیر کمیتهجه به سیاست انعطافبا تو

های ضدفاشیزم محدود های خود را به سخنرانیای نداشتند جز اینکه فعالیتهچار و رهبران اتحادیه

 کنند.

ب ت خلیل انقالای میان کارگران با رهبری حزب توده بود، بازگشهدر این شرایط که شکاف فزایند

ی حزب اندازهبا استقبال پرشور کارگران مواجه گردید و سبب هراس بی 1322به تبریز در شهریور 

پیشین  ی کارگریتوده و کارفرمایان گردید. خلیل انقالب در بازگشت به تبریز کوشش نمود اتحادیه

ا شرمنده کرد. با شروع به کار هایی ایراد داشت که مطابق معمول مخالفان او ررا احیا کند و سخنرانی

 مجدد او بار دیگر دستگیر و از شهر بیرونش کردند.

ی نساجی پشمینه جریان داشت، سازی ایران و کارخانهی کبریتدر حالی که اعتصابات در کارخانه

شورای »)که جریانی مخالف « رانیا یکارگرهای هیاتحاد یمرکز أتیه»یوسف افتخاری، رئیس 

}متعلق به حزب توده{ بود( وارد تبریز شد تا کار خلیل انقالب را ادامه دهد. اما « گرانی کارمتحده

نزدیک به دو هزار کارگر  1322مهر  7با افتخاری هم مانند انقالب رفتار شد. فردای آن روز، یعنی 

ان کارگرهای میان کارخانه در برابر شهربانی گردآمدند و آزادی افتخاری را خواستار شدند. درگیری

 و مأموران شهربانی به شلیک تیر و مجروح شدن دو کارگر منجر شد. 

در مؤسسات صنعتی  1323با اخراج افتخاری از تبریز، کارگران ناچار از تسلیم شدند و تا تابستان سال 

بی طلای از مبارزهسابقهدهندگان حزب توده موج بیآرامش برقرار بود، تا اینکه در آن هنگام سازمان

 کارگری را برانگیختند.

)اول ماه مه، روز جهانی کارگر( شورای مرکزی به رهبری حزب توده، و گروهی  1323اردیبهشت  11

ی کارگری واحدی چی، موافقت کردند که اتحادیهاز هیأت مرکزی به رهبری خلیل انقالب و عتیقه

اد روز اول ماه مه در تهران، ی مرکزی تشکیل دهند. طی یک هفته پس از اتحرا به نام شورای متحده



44 

 

عضو  120آیی مشترک نزدیک به اردیبهشت ریاست گردهم 17خلیل انقالب وارد تبریز شد و در 

عمل آمد که دو آیی موافقت بهی خود را برعهده گرفت. در این گردهمحزب توده و اعضای اتحادیه

دغام کرده، بدین وسیله به اختالف های کارگران آذربایجان اسازمان را در شورای ایالتی اتحادیه

 «های کارگری پایان دهند.مورد میان گروهبی»

ی مرکزی توسط اردیبهشت به دعوت خلیل انقالب، شورای متحده 17آیی چند روز پس از گردهم

ی پیشه و هنر و بازرگانی تبریز فرستاد اعالم کرد که خلیل انقالب از تلگرامی که از تهران به اداره

ی مرکزی اخراج شده است و حق ندارد که از جانب آن کاری انجام دهد. به دنبال این ی متحدهشورا

گری سرکنسول درنگ حکم بازداشت او را صادر کرد. این موضوع با میانجیموضوع استاندار بی

 تگری چندان به طولی نیانجامید و حکم بازداششوروی منجر به بازداشت او نشد. اما اثر این میانجی

ی وی برای ی مأموران شهربانی به اتحادیهوی مجددا صادر گردید. به این ترتیب در جریان مراجعه

ماری شود و شاش، احمد برازنده )معاون خلیل انقالب( به ضرب گلوله کشته میبستن آن و بازداشت

 (.172-181شوند )همان: دیگر از کارگران نیز به همین ترتیب کشته و زخمی می

پس از آنکه صاحبان  :1321به رهبری تقی فداکار در آذر « ی کارگران اصفهاناتحادیه»تشکیل  -

های کارگران خود تسلیم شدند، کارگران برای موقتا با خواسته 1321های نساجی در شهریور کارخانه

رود ایندهی زدر کرانه« باغ بِه»در  1321مرداد  28ای در هبرگزاری جشن پیروزی خود تظاهرات گسترد

ای به پشتیبانی از اعتصاب سخنرانی کردند که یکی از آنان تقی برگزار کردند. در این تظاهرات عده

کارخانه  9فداکار بود که در اصفهان به وکالت اشتغال داشت. پس از این، فداکار با نمایندگان کارگران 

منتشر شد و تشکیل اتحادیه  1321 آذر 18ای بود که در نساجی دیدار کرد. ماحصل این دیدار اعالمیه

 (.271و  269داشت )همان: را اعالم می

ی کارگران اصفهان اتحادیه»ی اعالم موجودیت اتحادیه معتقد است که الجوردی در خصوص نحوه

لبان طبا تأکید بر حفظ نظم اجتماعی و همسازی با قوانین کشور خود را صادقانه در اردوگاه اصالح

ی کارگران اصفهان اعضای جناح تندروی حزب وجود اینکه شماری از رهبران اتحادیه قرار داد ... با

 (.271)همان: « توده بودند

ای یک نماینده و یک معاون نماینده ی کارگران اصفهان از پایین به باال رشد کرد. هر کارخانهاتحادیه

از نمایندگان هفت کارخانه از  ای مرکبی کارگران اصفهان را شورای هفت نفرهگزید. اتحادیهبرمی
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ی همان کارخانه ی امور داخلی هر کارخانه را هیأت مدیرهکرد. ادارهی بزرگ شهر اداره میکارخانه 9

 ی کارکنان دفتری بودند.برعهده داشت که نیمی از اعضای آن کارگران تولیدی و باقی نماینده

ا ی شمس صدری که ابتداری کرده بود. به گفتهی کارگران اصفهان همکحزب توده از آغاز با اتحادیه

ای را که از پشتیبانی کارفرمایان برخوردار بود رهبری کرد ولی بعد اتحادیهبا فداکار همکاری می

به تحریک علی شمیده یکی از بنیانگذاران حزب توده در اصفهان  1321کرد، اعتصابات سال می

به خاطر عضویت در  1310ن شوروی بود که در سال صورت گرفته بود. شمیده مهاجری از آذربایجا

در بندر انزلی دستگیر و به اصفهان تبعید شده بود. در حالی که شمیده از « حزب کمونیست ایران»

کرد، سالحی برای واداشتن کارفرمایان به تسلیم سخت جانبداری می کار گرفتن اعتصاب به مثابهبه

نکه فداکار اهل اصفهان و سخنوری عالی بود، شمیده در برابر نمود. با آفداکار چندان تندروی نمی

ی مرکزی حزب توده قد علم کرد. برای رفع این اختالف، هر دو نفر با کمیته رهبری او در اتحادیه

ذ دادند، نفوی مرکزی شمیده را ترجیح میدر تهران مالقات کردند. با آنکه اکثریت اعضای کمیته

ی مرکزی را واداشت که طلب دیگری بود، کمیتهکه خود نیز اصالحسلیمان محسن )اسکندری( 

 (.272ی کارگران اصفهان تأیید کند )همان: موقعیت فداکار را در مقام رهبر اتحادیه

ی کارگری در معدن شمشک و ایجاد اتحادیه در دیگر معادن و سرنوشت آن در تشکیل اتحادیه -

. شد یتهران راه انداز یحوال 1313در  ونیال کا،یجره، المعدن در کنار معادن گا نیا به بعد: 1320

ار مشغول به ک کیشروع به کار آن به عنوان کارگر مکان لیمعدن که از اوا نیکارگر ا یمیعظ حبوبم

ر د یهای کارگرتشکل یریگبا مبارزات کارگران در تهران و شکل اشییآشنا انیشده بود، در جر

شمشک  دنکاران کارگرش در معهم انیشد تا در م ختهیبرانگ 1320 وریپس از شهر یاسیباز س یفضا

 یکارگران معدن آماده برگزار ،یگفتمان یسازنهیدوره زم کی یرا صورت دهد. ط یاقدامات مشابه زین

بعد از ظهر روز  کیدر  یکارگران معدن شمشک شدند. مجمع عموم هیاتحاد رهیمد اتیانتخابات ه

کارگران  یزندگ تیضعدر و رییبا شعار تغ رهیمد أتیه نیکارگران به عنوان اول نیجمعه برگزار شد و ا

 :بدنه را در انتخاب خود داشته باشند نانیو اطم یمناسب توانستند رأ یمعدن و دستمزد

 یل(، عی)مسئول فرهنگ یآرش کارمند ادار لی(، اسماعهیاتحاد ری)دب کیکارگر مکان یمیعظ محبوب

)مسئول آموزش و رابط  یخوانسار یمیو صندوقدار(، عظ یآهنگر )مسئول مالکارگر  یمرند یجعفر

 ،قتهران(، و ابوالفضل محمد، استاد رزا یکارگرهای هیکارگران معدن شمشک و اتحاد هیاتحاد نیب

 .ییو آقا دا ییدانا نیعبدالحس
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اجره، در معادن گ یکارگرهای هیاتحاد لیکارگران معدن شمشک به سرعت باعث تشک هیاتحاد لیتشک

نه  همراه بود، یحیو تفر یهای آموزشدر شمشک که با برنامه هیاتحاد تیشد. اما فعال کایوال ونیال

 لی. تشکردادقرا ریمعادن و مردم منطقه را تحت تأث یکارگرهای هیتنها در معدن شمشک بلکه اتحاد

ن کارگران معد تیو فعال یدر زندگ یاساس راتییموجب تغ یو هنر یفرهنگهای تیو فعال هیاتحاد

کارگران معدن  ینه فقط برا هیاتحاد نیا رگذاریتأث یفرهنگهای تیفعال یشمشک شد )از جمله

از  یعلمحب یعل یگروه تئاتر آن به سرپرست یِماندن ادیهای به کل منطقه اجرا یشمشک، بلکه برا

کارگران در  یساختن باشگاه برا ،یکارگرهای به خانه یدگیمعدن بود(. رس یکارمندان حسابدار

 ها،یسخنران یبود. ساخته شدن باشگاه معدن شمشک برگزار راتییتغ نیا یمعدن شمشک، از جمله

یالنیکرده بود )گ رتکارگران را آسان اتیبه شکا یدگیمعدن و رس یجلسات عمومهای ییگردهما

 .کارگران معدن شمشک( هیاتحاد خچهیتار نژاد،

 یضدکارگر یستیشرکت به همراه حزب فاش دیجد سیرئ ان،یمهندس انشائ یبا توطئه 1324آذر  در

 انیانشائ هاییبه کارشکن هیای با کارگران معترض اتحادشده یزیربرنامه یریدرگ ا،یض دیاراده ملت س

از  فرن 29 یریمنجر به دستگ ایض دیاز مزدوران حزب س یکیکه با کشته شدن  ردیگیصورت م

و ضمانت دکتر  یکارگرهای هیاتحاد یمتحده مرکز یشوراهای یریگی. با پشودیم هیاتحاد یاعضا

 هیشده اتحاد ریدستگ یتن از اعضا 27 یمیاهلل توفان و محبوب عظ)از حزب توده( به جز روح یزدی

 لیز شش ماه در اوااهلل توفان هم پس او روح یمی. محبوب عظشوندیکارگران معدن شمشک آزاد م

حقوق خود از معدن شمشک  افتیافراد  پس از در نیا ی. همگشوندیاز زندان آزاد م 1325مرداد 

معدن شمشک را نابود ساخت و ضربه  هیمعدن، اتحاد یلیافراد و تعط نی. اخراج ادندیاخراج گرد

در  اشیریدستگ زمان خود تا ریگیپ تیبا فعال یمیبه اعضا و کارگران معدن زد. محبوب عظ یمهلک

و از حقوق  دیکارگران و زحمتکشان استان تهران رس یمتحده مرکز یشورا یری، به دب1333سال 

کارگران کفاش  یکایاو در اعتصابات سند یدفاع کرد. نقش رهبر اشیهای کارگرو دستاورد یکارگر

 یاعتراضات موضع یهو سازماند یکارگران کفاش به دولت کودتا و حکومت نظام یآزاد لیو تحم

 هایبه خانواده یدگیرس یاستانبول، الله زار، بهارستان و ساماندههای ابانیتوسط کارگران در خ

نژاد، گیالنی)نک:  متحده است یشورا یهای او و اعضااز شاهکار یو کارگر یاسیس انیزندان

 .«(تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک»
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با محوریت  1321در سال « های کارگری ایرانیأت مرکزی اتحادیهه»تشکیل جریان موسوم به  -

 طرف است وکرد که از نظر سیاسی بیخود را سازمانی معرفی می« هیأت مرکزی» یوسف افتخاری:

عد ر»، از قبیل های مخالف حزب تودهکه روزنامهسیاستی –کند تنها برای رفاه کارگران تالش می

، مانند شورای های خود راپسندیدند. هیأت مرکزی فعالیتآن را می)متعلق به سیدضیا( « امروز

های شوروی قرار داشت متمرکز کرده های مازندران و آذربایجان که در اشغال نیرومرکزی، در استان

 داد. در جریان موافقت اکثریترا مدتی به عنوان ارگان رسمی خود انتشار می« گیتی»ی بود، و روزنامه

( و مخالفت 1323اردیبهشت  8« )ی کارگران ایرانشورای متحده»تشکل با ادغام در  اعضای این

)خلیل انقالب « هیأت مرکزی»یوسف افتخاری با این ادغام، او دو عضو شاخص دیگر مرکزیت 

اث و را به سرقت اث«{( هیأت مرکزی»}دبیر چی اهلل عتیقهو عزت«{ هیأت مرکزی»}مسئول تبلیغات 

چی را به همراه هفتاد تن دیگر از اعضای متهم کرد. افتخاری، انقالب و عیتقه اتحادیهاسناد و مُهر 

ی کارگری خود که در اتحادیه 1323سبب برهم زدن تظاهرات روز اول ماه مه ش را بهتشکل مطبوع

اسدآباد واقع در شمال تهران رخ داده بود، نکوهش کرد. افتخاری همچنین اعالم کرد که  روستای

: 1369)الجوردی،  از مجموعه اخراج کرده بودپیش از ادغام مذکور چی و باند وی را الب و عتیقهانق

81.) 

شان یک سال پس از اعتراض کارگران دخانیات به نابرابری کارگران دخانیات: 1321اعتصاب بهمن  -

ست به ودند، دهای خود دریافت نکرده ب، به سبب آنکه پاسخ مناسبی برای خواستهبا کارمندان دولت

، از قرار معلوم به دست احمد بار دولت واکنش نشان داد و شصت کارگر رااعتصاب زدند. ولی این

)همان: ی دخانیات اخراج کرد وزیری رسیده بود، از کارخانهقوام که پس از علی سهیلی به نخست

66.) 

 :دارانبا کارخانه 1321 اصفهان و توافقنامه بهمن یکارگرهای هیاتحاد 1321ماه  یاعتصابات د -

ی کارگران اصفهان به همت تقی فداکار، کارگران ، یک ماه پس از تشکیل اتحادیه1321در دی ماه 

های کارگران اجرای ی دیگری زدند؛ در رأس خواستههای کوناگون دست به اعتصاب عمدهکارخانه

ی کارگران اصفهان به تصویب ادیهقرار داشت که پیش از تشکیل اتح 1321شهریور  16ی نامهموافقت

ش ی پُشت گوداران در روابط خود با اتحادیه شیوهنمایندگان آنان و کارفرمایان رسیده بود. کارخانه

ود، به آنان و داران بتر از کارخانهبستند. چارلز گولت کنسول انگلستان که تیزبینکار میانداختن را به

ند تا توانکارگران نمی»اندار تازه اصفهان اعالم خطر کرد که قلی کمال هدایت، یعنی استبه مصطفی
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ی تشویق گولت و ارزیابی او از وضع مزبور، کمال هدایت، استاندار در نتیجه«. ابد زیر ستم باشند

ای گرد آورد و از داران را در جلسهی پیشه و هنر استان دستور داد کارخانهاصفهان، به رئیس اداره

، صاحبان 1321بهمن  25عمل آورند. در برای بهبود وضع ناگوار کارگران اقدامی بهآنان بخواهد تا 

درصد بیافزایند. این امتیاز با توجه به  10ی دستمزدها های نساجی موافقت کردند که به کلیهکارخانه

اصله ح یها بسیار ناچیز بود. اما موافقتنامهی کارخانهگزارش شده« چند درصد»تورم سه رقمی و سود 

ی امضا شده در شهریور سال پیش روبرو نامهبهمن ماه با سرنوشتی مشابه سرنوشت موافقت 25در 

 ی پیشه و هنر استانداران که در نهان از حمایت رئیس شهربانی اصفهان و رئیس ادارهگردید. کارخانه

ر عوض، از خطر کمونیسم ی مزبور وقعی ننهادند و داطمینان یافته بودند و همچنان به دو موافقتنامه

 (.273-274و نیاز به حکومت نظامی برای جلوگیری از آن سخن به میان آوردند )همان: 

یک سال پس ازآنکه کارگران ساختمانی از به  کارگران ساختمانی: 1322فروردین  22اعتصاب  -

ها را تهخواس شان ناامید شدند، بار دیگر دست به اعتصاب زدند و اینینتیجه رسیدن اعتصاب اولیه

 :مطرح کردند

 به قیمت ی غذاهای روزانه؛ تهیهیک ماه پاداش در نوروز؛ افزایش مکفی دستمزدها برای تأمین نیاز

های اعتصاب؛ تمام شده؛ بیمه و کاهش کار روزانه از نه ساعت به هشت ساعت؛ پرداخت دستمزد روز

 (.66اخراج نکند )همان: قول دولت مبنی بر اینکه کارگران اعتصابی را مجازات یا 

 :1322ی کارگران اصفهان در اردیبهشت داران و اتحادیهی جدید میان کارخانهامضای موافقتنامه -

درصدی دستمزدها از  10برای افزایش  1321بهمن  25ی پس از ترتیب اثر داده نشدن به توافقنامه

مرد »های گولت دادن به توصیههای نساجی، آنان استاندار را به خاطر گوش سوی صاحب کارخانه

اش شدند. از سوی دیگر توصیف کردند و خواهان برکناری« خطرناکی که در اختیار حزب توده است

ان دستمزد از سوی کارگری اضافهاما تقی فداکار هم به مذاکره با دولت پرداخت. وی در توجیه مطالبه

اند، های خود را پنج تا شش برابر افزودهوردهداران که طی سال گذشته قیمت فرآیادآور شد کارخانه

مایل نیستند که حق معاش کارگران خود را بپردازند و در عوض، نیروی مالی خود را در راه توطئه 

اند. عالوه بر این، فداکار کارفرمایان را متهم کرد کار گرفتهی کارگری و ایجاد اغتشاش بهعلیه اتحادیه

اند تا با رشوه دادن به مقامات تهران در اصفهان گذاشته« نور»ی کارخانهکه وجوهی در اختیار صاحب 

 حکومت نظامی برقرار کنند.
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دولت مرکزی در پاسخ به استدالل فداکار به هر دو طرف امتیازاتی اعطا کرد. در اواسط فروردین 

پیشه و هنر، دکتر کمال هدایت استاندار اصفهان به تهران فراخوانده شد. در همان اوان، وزارت  1322

ابوالقاسم شیخ را که معاون وزیر و متخصص کارگری طراز اول آن وزارتخانه بود به اصفهان اعزام 

ی داران و اتحادیهاردیبهشت، به کوشش دکتر شیخ و شاهرخ، کفیل استاندار، کارخانه 7داشت. در 

 امه، کارفرمایان قول دادند که:ای امضاء کردند. در این موافقتنی تازهکارگران اصفهان موافقتنامه

  ی نصف گرم به زنان کارگر، و به اندازه 340ی نان به مردان کارگر، کیلو جیره 58/1روزانه

 ی مردان به کارگران زیر هیجده سال بدهند.جیره

  هرچه زودتر ساختمان بیمارستانی را که کارگران در آنجا به رایگان معالجه شوند به اتمام

 رسانند.

 ه دو دست لباس و دو پیراهن و لباس زیر به کارگران بدهند.ساالن 

  ریال تعیین کنند. 8سال( را  14ریال و کودکان )زیر  10ریال، زنان  15حداقل دستمزد مردان 

  درصد اضافه دستمزد بپردازند. 20برای مشاغل دشوار کارخانه 

 .برای کارگران ناهارخوری درست کنند 

 ده سال خودداری ورزند.از استخدام کودکان زیر دواز 

 عمل آورند و آنان که بیمارند به رایگان معالجه ماهی یک بار از کارگران آزمایش پزشکی به

 شوند.

ها را رعایت کنند و از مداخله در کارگران هم متعهد شدند که قواعد و مقررات جاری در کارخانه

ی کارخانجات و نامهنظام»دند که امور مدیریت خودداری ورزند. عالوه بر این کارگران توافق کر

توانستند کارگران را نیز رعایت کنند، که بر حسب آن می 1312مرداد  19مصوب « مؤسسات صنعتی

را به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه جریمه کنند. هیأت حل اختالفی مرکب از فرماندار شهر و 

ت ه و هنر تشکیل شده بود که بررسی اختالفای پیشی دادگستری استان و رئیس ادارهای از ادارهنماینده

و حل و فصل آنها را بر عهده داشت. تصمیمات هیأت مزبور نهایی بود، و به این ترتیب از اعتصابات 

توان گفت که اتحادیه در موافقت با شرایط مزبور به میزان امتیازات شد. منصفانه میجلوگیری می

ی این وضع افزایش محبوبیت فداکار در بین کارگران و به تبع هدست آورده امتیازاتی داده بود. نتیجبه

نفر در فروردین  14500به  1321نفر در  1600آن افزایش عضویت در اتحادیه بود، به نحوی که از 

 (. 275-277افزایش یافت. )همان:  1322
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اران نتوانستند داز آنجا که کارخانه :1322تیر  19ی یورش کارفرمایان به کارگران و موافقتنامه -

ی کارگران اصفهان دست به خشونت زنند، یکی از آنان مقامات محلی را متقاعد کنند تا علیه اتحادیه

اهلل ، فضل1322پس از مشورت با سایرین درصدد برآمد سپاهی از آنِ خود تشکیل دهد. در اوایل تیر 

ی کارگران مرعوب کردن اتحادیه ای بود، برایکه زمیندار عمده« نور»ی دَهِش صاحب اصلی کارخانه

های خویش را گرد آورد. این روستاییان را به طرز اصفهان شمار عظیمی از مردان یکی از روستا

اند به میدان آورد. در زد و نامعقولی به عنوان اعضای نهضت ملی که از حزب توده، به خشم آمده

وح شدند. فداکار و عباسقلی دَهِش پسر خوردی که میان روستاییان و کارگران درگرفت چند نفر مجر

 اهلل دهش نیز گالویز گردیدند.فضل

ر وزیر فرستاد که کارفرمایان یا تبانی مرتجعین، زیفداکار تلگرافی اعتراضی به علی سهیلی نخست

های تهتنها دسپردازند. نهبه آزار کارگران می« نهضت ملی»پوشش یک حزب سیاسی ساختگی به نام 

ها نیز کارگران را برای شوند، بلکه در داخل کارخانهور میلوای حزب به کارگران حمله اوباش زیر

آورند. فداکار اعالم خطر کرد که اگر دولت نتواند اعضای ستوه میپذیرفتن عضویت حزب مزبور به

رای ب ی کارگران اصفهاندرپی حراست کند، اتحادیههای پیی او را در برابر خشونت و یورشاتحادیه

ی گولت، کنسول عمل خواهد آورد. با این نامه و مداخلهحراست از خویش اقدامات ضروری به

وارد در اواسط تیر ماه دهش و فرزندش و دکتر احمدی، رهبر اهلل بهرامی، استاندار تازهانگلستان، فرج

 محلی حزب نهضت ملی را از اصفهان اخراج کرد.

به اصفهان آمده بودند، از همدستی با  1320نداران پیشین که پس از اهلل بهرامی مانند تمام استافرج

 16های داران سرباز زد. وی از این هم فراتر رفت و کوشید تا آنان را به اجرای موافقتنامهکارخانه

ای با وا دارد. او پس از ترتیب دادن جلسه 1322اردیبهشت  7و  1321بهمن  25شهریور و 

های سرشناس اصفهان ی قاجار و از چهرهل صارم الدوله )اکبر مسعود( که شاهزادهداران در منزکارخانه

تن از ایشان را به بندرعباس تبعید کرد )که با رشوه این تبعید از بندرعباس به دماوند تغییر  6بود، 

درصد  30های معوقه را به کارگران بپردازند و درنگ تمامی دستمزدیافت( و به بقیه توصیه کرد که بی

 به دستمزد آنان بیفزایند و نان رایگان در اختیارشان بگذارند.

ی ی اوج قدرت اتحادیهبه امضاء رسید که نشانه 1322تیر  19ای در در پی این جلسه موافقتنامه

ی این سلسله مبارزات موفق (. فداکار در نتیجه278-281کارگران اصفهان و نفوذ فداکار بود )همان: 
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رأی( وارد  30499ی اول اصفهان در جریان انتخابات مجلس چهاردهم )با عنوان نماینده شود تا بهمی

 (.284مجلس شود )همان: 

داران، سرانجام اعضای حزب توده به این ناپذیری کارخانهبا تمامی این احواالت اما به سبب سازش

تیب حزب شوند. به این تر نتیجه رسیدند که در ارتباط با اصفهان باید به شکلی مستقیم وارد صحنه

ی ایالتی حزب در اصفهان برگزار گردید، ی کمیته، که نخستین جلسه1322توده در اوایل فروردین 

یالتی ی اهایی برداشت. با آنکه فداکار به عضویت کمیتهبرای باز کردن جای پایی در اصفهان گام

یاست تر، یعنی ره داشت، مقام عالیالعادحزب پذیرفته شده بود و در بین کارگران محبوبیتی فوق

 (.282ی ایالتی، به محمود بقراطی سپرده شد )همان: کمیته

به محوریت حزب  1323ی کارگری در آذربایجان در تابستان ی شورای متحدهتشکیل شاخه -

فعالیت  1323ی کارگری وی، از تابستان با پایان کار خلیل انقالب و اتحادیهتوده و سرنوشت آن: 

تر شد. چند روز پس از آخرین اخراج خلیل یابی کارگران در تبریز گستردهتوده برای تشکل حزب

بران نامی، یکی از ره علیزادهی مرکزی به ریاست رضا روستا، ابراهیم انقالب از تبریز، شورای متحده

ورای ایالتی شی مرکزی شده بود، به تبریز فرستاد تا پیشین هیأت مرکزی را که طرفدار شورای متحده

برخوردار از حمایت حز ب توده و گروه شورشی هیأت مرکزی را که طرفدار افتخاری بود زیر عَلَم 

 129که رئیس شهربانی موقتا از فعالیت او جلوگیری کرد، توانست حزب توده بیاورد. علیزاده، با آن

ی کارگران ی ایالتی اتحادیههمرداد گردهم آورد و شورای متحد 8ی رقیب را در ی دو اتحادیهنماینده

 و زحمتکشان را تشکیل دهد.

ی آذربایجان برگزیده شد. ریا، شاعر و کمونیست به سمت رئیس شورای متحدهدر پی آن محمد بی

مطلب کارگر های مهاجر آذربایجان شوروی، و مشهدیگنجی یکی از کمونیست حسین آخوندزاده

ه ی به شوروی تا حدی بود کگزیده شدند. وابستگی اتحادیهآذربایجانی، به سمت معاونان رئیس بر

کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی ریا در شهر رفت و آمد میهنگامی که محمد بی

 بودند.

از کرد. ای را آغسابقهریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بیی آذربایجان، به رهبری بیشورای متحده

را به اشغال خود درآورده تهدید  سازی ایران کارخانهی کبریتان کارخانهکارگر 1323مرداد  5در 

که در آشفتگی مربوط به دستگیری خلیل انقالب به سبب -کردند چنانچه پاداش تولید اضافی آنان 



52 

 

عالوه، پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به -رکود و توقف تولید، حاصل نشده بود

پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار کارگران خواستار 

خود نیامده بودند. از آنجایی که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک 

 ها نیز کارگران به همینای کارگران را پذیرفت. در سایر کارخانههنداشته باشد، وی ناگزیر خواسته

ی کردند. احمد اصفهانی، عضوی حزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحدهتار میترتیب رف

 رد.کتشویق می« مکندکه خون کارگران را می»ها آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانه

ر ور شدند و برادریسی آذربایجان حملهی نخدار کارخانهکارگران به خزانه 1323در اواسط مرداد 

سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت ی کبریتکوچک صاحب کارخانه

شوروی برخوردارند. استاندار « تشویق و حمایت»که مبارزان با کنسولگری شوروی تماس دارند و از 

ه شکیبایی بی شوروی کاری از او ساخته نیست، کارفرمایان را تشویق که دریافته بود در برابر مداخله

کرد و از سرکنسول شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع 

کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، تقاضای مشابهی از مقامات شوروی می

ردند ت کهای خود کردند. کارفرمایان شکایوزیر، استمداد خواسته و تهدید به تعطیل کارخانهنخست

 توانند مشکالت خود را مطرح کنند.که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش حتی نمی

 45ی آذربایجان ای تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحدههنگامی که موافقتنامه

گیری باج ی دستمزد عالوه بر آنچه در اردیبهشت همان سال دریافت کرده بودند داده شوددرصد اضافه

داد تا ریا اجازه میی مزبور این بود که به بیتر موافقتنامهی مهمو زورورزی به پایان رسید. خصیصه

آنکه موظف باشد نشان دهد که وجوه مزبور به چه ریال دریافت کند بی 10از هر کارگری ماهانه 

ن از ی آذربایجای شورای متحدههاهمه، کارفرمایان در برابر سایر خواستهمصرفی رسیده است. با این

جمله استخدام انحصاری اعضای اتحادیه و کسر حق عضویت اتحادیه از دستمزد کارگران و پرداخت 

وفصل اختالفات ی اتاق صنایع در حلی کارگری و جلوگیری از هر گونه مداخلهآن به اتحادیه

 کامال معلوب نشده بودند. کارگری ایستادگی کردند. کارفرمایان مرعوب شده بودند ولی هنوز

با رهبری حزب توده در  1323در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان 

ی مردمی هم داست چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، آذربایجان )که پشتوانه

دند اما با پایان جنگ اثر این رونق مردم آن ناحیه از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار ش

پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان اشتغال در حال پایان بود و لذا مردم می
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ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت، از مصیبت اقتصادی مصون خواهد ماند( و درگیری

ی ی خلع سالح شهربانی و ارتش محلی ساختند و ادارهمقامات شوروی این پیشامد را دستاویزی برا

ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی آذربایجان را به شورای متحده

 اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را هم از تبریز بیرون کردند.

ایمنی جان خود بودند. از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران « اعیان»جمعی این وضع به مهاجرت دسته

کردند. ها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعالم میاز این گذشته، صاحبان کارخانه

توانند از ورشکستگی کامل اجتناب کنند. اما گفتند که تنها با کاهش شدید دستمزد کارگران میمی

ار های سرشتوانند از قِبَلِ سودپذیرفت و معتقد بود که آنان میشورای متحده این استدالل را نمی

 های مورد مطالبه را بپردازند.ی جنگ جهانی دوم دستمزددوره

ی آذربایجان نفوذ خود را گسترش داد و بر شمار اعضای خود افزود. در همان هنگام، شورای متحده

دها در سطوح مزکارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند، از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دست

کاران ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظهباال تثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه

مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی  1323شهری بود، تحمیل شد. از بهمن 

داد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارکه آنان را استخدام می

شد. کارفرما حق داشت که هر ها نیز اجرا میبه خدمت گیرند. همین برنامه در مورد کارگران کارخانه

کرد و تعیین می همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیهکسی را یک بار از کار برکنار کند. با این

کزی اتحادیه جانشنین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت توانست بدون رضایت دفتر مرکارفرما نمی

 نویسی کند.، اتحادیه مدعی بود که موفق شده است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام1324

رداد اعتنایی کرد که تبریز خوزیر شدن محسن صدر، دولت او چندان به استان آذربایجان بیبا نخست 

سرآورد. در نتیجه کارگران بیکار که پیش از جان شرقی بدون استاندار بهماه را بدون فرماندار و آذربای

 خواستند و شکایت کردند که« نان و کار»ها ریخته و کردند به خیابانی پشمینه کار میآن در کارخانه

 «.مواد معدنی در زیر زمین است درحالی که ما بیکار هستیم»

آمد، تظاهراتی را با شرکت ر چندانی از دستشان برنمیی آذربایجان که کاحزب توده و شورای متحده

تیر سازمان دادند و خواهان برکناری محسن صدر از  14خرداد و  16شش هزار کارگر بیکار در -پنج

 وزیری شدند.نخست
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هایی به ای رسیده بود که حتی صاحبان مؤسسات بازرگانی کوچک محلی نیز تلگرامبیکاری به درجه

 کردند.های شهر را توصیف مید و وضع دلگداز بیکاران سرگردان در خیابانفرستادنمجلس می

 ی آذربایجان برایای برای ایجاد تحرک اقتصادی درکار نبود، شورای متحدهاز آنجا که هیچ عامل تازه

ی ، شورای متحده1324تیر  27روز بیشتر به زور متوسل گردید. در جلوگیری از ازدیاد بیکاری روزبه

ز های خروجی از تبریهای خروجی اصلی تبریز گماشت. تمام کامیونبایجان مأمورانی را بر سر راهآذر

ریا اجازه دریافت نماید. ی آن از بیی حرکت نداشت مگر آنکه رانندهیک اجازهشد و هیچمتوقف می

ارد و تعهد بسپشد که صاحب کامیون برای بازگشت کامیون به تبریز این اجازه تنها زمانی اعطا می

 ی دومی را از میان رانندگان بیکار شهر استخدام کند.راننده

یافت.  تریی آذربایجان مبنی بر ممانعت از اخراج کارگران بیکاره ابعاد وسیعسیاست شورای متحده

های گذشته هیچ تولیدی نداشت، همچنان های تبریز با آنکه در ماهدو کارخانه از مهمترین کارخانه

ی قدرت اتحادیه کرد. این جریان غیرعادی نتیجهمزد و مزایای تمام کارگران خود را پرداخت میدست

ه شد و بهمه، گه گاه که شورای متحده ی آذربایجان با خطر بیکاری گسترده روبرو میبود. با این

 پذیرفت.داد و اخراج کارگران زاید را میدرمیسازش تن

وری ی دموکرات آذربایجان، به رهبری میرجعفر پیشهاز سوی فرقه با اعالم خودمختاری آذربایجان

تر به انحاء مختلف همبستگی خود را با فرقه اعالم کرده بود ، شورای متحده که پیش1324در آذر 

هایی که به زبان فارسی به هیأت فرستاده شوند(، عمال به بازوی کارگری )نظیر نادیده گرفتن نامه

ریا به سمت وزیر گیری دولت خودمختار، بیبایجان تبدیل شد. با شکلجنبش خودمختاری آذر

السطلنه ی وزارت کار را که شش ماه زودتر از وزارت کار دولت قوامفرهنگ معرفی شد. همچنین اداره

 وری برعهده گرفت.شکل گرفت، خود پیشه

به تصویب  1325اردیبهشت  22های آذربایجان بود، در قانون کار آذربایجان که ابتکار دیگر دموکرات

ی کار در سراسر کشور را تصویب کند. با شش روز پیش از آنکه هیأت دولت قوام الیحه-رسید 

شناخت، رسمیت میها را بههای کارگران و حق اعتصاب آنی کار سراسر کشور اتحادیهآنکه الیحه

 ود.وفصل شنصمیم وزارت کار حلبایست با آمد میهر اختالفی که میان کارگر و کارفرما پیش می

دار داشت که در تمام تعطیالت رسمی و روزهایی که به دستور کارخانهقانون کار آذربایجان مقرر می

ای به سبب اوضاعی که از کنترل شود، دستمزد کارگران پرداخت گردد. هرگاه کارخانهکار متوقف می
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تمزد را دریافت خواهند کرد. مرخصی ساالنه دار بیرون است تعطیل شود، کارگران نصف دسکارخانه

شود، نیز باید مقرر گردید. اصل حداقل از پانزده روز تا یک ماه برحسب نوع کاری که انجام می

ر، کار کرد. قانون کارسمیت شناخته شد، اگرچه مقدار آن را باید قاننون در آینده تعیین میدستمزد به

کار پنجاه هشت ساعت معین کرده بود. پرداخت اضافه روزانه را هشت ساعت و در هفته چهل و

د ساعت زودتر کار خود را ترک کننسواد اجازه داشتند نیمدرصد دستمزد تعیین شده بود. کارگران بی

شد حضور یابند. تمام سوادی که روزانه یک ساعت تشکیل میهای مبارزه با بیتا در کالس

های اصلی قانون کار آذربایجان بود، ولی روشن ها ویژگیاین های کارگری پیشین لغو گردید.قرارداد

 نیست که قانون مزبور تا چه اندازه عمال به اجرا درآمد.

پایان ، درست یک سال پس از تشکیل آن، به1325آذر  21ی دموکرات آذربایجان در کار دولت فرقه

ات را بر مسند قدرت نشانده بود، ی دموکرهای مسلح شوروی فرقهرسید. از آنجا که پشتیبانی نیرو

ی استان آذربایجان را تخلیه کردند حکومت فرقه 1325اردیبهشت  16که، آن نیروها در همین

 (.  183-198دموکرات سرنگون گردید )همان: 

داران در اصفهان )به رهبری شمس صدری( کارگری تحت حمایت کارخانهی گیری اتحادیهشکل -

هنگامی : 1323مرکزی در دی ی کارگری اصفهان و نیز شورای متحدهی ادیهبه منظور مقابله با اتح

 یامور اتحادیهی کرد، ادارهکه تقی فداکار اصفهان را به قصد نمایندگی مجلس چهاردهم ترک می

ن پور، حساهلل بهراماتحادیه مرکب از احمد کفعمی، نعمتی کارگران اصفهان را به هیأت هفت نفره

 ایازی، کریم تیموری، حسن صرافیان و شمس صدری سپرده بود. عمرانی، علی

عضویت در هیأت مزبور، مانند ابتدای تأسیس آن، عادالنه میان طرفداران حزب توده و مخالفان تسلط 

پور، اماهلل بهریعنی نعمت-حزب بر اتحادیه به تساوی تقسیم شده بود. اعضای تندروی حزب توده 

را تابع حزب  روتر حزب، اتحادیهبرخالف تمایل رهبران میانه -یحسن عمرانی و کریم تیمور

 مزبوری گذاشتند. در ضمن دو دستهخواستند و بخشی از وجوه اتحادیه را در اختیار حزب میمی

موضوع مالکیت خصوصی داشتند. ظرف چند ماه، شمس صدری ی اختالفات ایدئولوژیک هم درباره

داکار قدرتی را که فی بود، با پشتیبانی کارفرمایان برهم زدن موازنه« ریسباف»ی که کارمند کارخانه

برقرار کرده بود آغاز کرد. صدری و دو تن دیگر از اعضای هیأت، یعنی احمد کفعمی و علی ایازی، 

موفق شدند حسن عمرانی را که یکی از طرفداران حزب توده بود اخراج کنند و یکی از طرفداران 

کارگران اصفهان، ی اتحادیهی یرکیوان را جایگزین او سازند و در هیأت مدیرهخود یعنی امیر ام
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کوتاه رضا افشاری، استانداری که جایگزین بهرامی شده ی دست آورند. صدری در دورهاکثریت را به

داران بود، شهرتی کسب کرد. اش شدیدا متمایل به کارخانهی1320بود و برخالف پیشینیانِ بعد از 

کارگران اصفهان است، صدری چنانکه در ی که افشار ابراز داشت درصدد انحالل اتحادیه هنگامی

کارگران را مأیوس نکنید. تعمدا به دامان بیگانگان »خاطراتش آمده است، دوام اتحادیه را خواستار شد: 

. ه هستندخوادوست هستند. این کارگران وطنفروش نکنید. این کارگران شاهها را وطننیندازید. آن

 «خواهند.جز نان و فرهنگ و بهداشت چیز دیگری نمی

داران قرار گرفت، اینان پس از تقاضایش طرف توجه کارخانهی سبب لحن چاپلوسانه صدری به

خود درنظر ی پروردهای دستضدتودهی نامزد مسلمی برای رهبری اتحادیه مثابهچندی وی را به

 گرفتند.

کارگران اصفهان و حزب توده را بگسلد. به این منظور ی ی میان اتحادیهصدری قصد داشت همبستگ

ط پور( که از اواسنظر میان فداکار و اعضای بیش از پیش تندرو حزب توده )بهرامکوشید از اختالف

برداری کند. در جریان این موضوع صدری کوشید تا فداکار شد بهرهتدریج آشکار میبه 1323مرداد 

سازد که با حزب توده آشکارا قطع رابطه کند. فداکار از اجرای این پیشنهاد سر باز زد و به را متقاعد 

 تمام خواهد شد. صدری گفت که قطع رابطه آشکار با حزب توده به زیان اتحادیه

ر همت پواهلل بهرامای خود، یعنی نعمتصدری پس از این ناکامی، نسبت به اخراج رقیب اصلی توده

دیگر  ،«پشمباف»ی بر این توطئه کوشید با محوریت کارگران کارخانهپور در برابهرام گماشت. اما

اتحادیه را راضی به برگزاری انتخابات کند )در واکنش به تالش صدری برای اخراج او کارگران ی بدنه

. در کارگران اصفهان اعالم کردند(ی اتحادیهی استقالل خود را از هیأت مدیره« پشمباف»کارخانه 

این میان فداکار به سبب دوری از اصفهان جایگاه پیشین خود را از دست داده بود؛ در حالی که جریان 

 رو و سستپور او را میانهکرد، جریان بهرامصدری او را به خاطر دوست حزب توده بودن، طرد می

برای  1323که اوایل مهر کردند. مصداق بارز از دست رفتن نقوذ فداکار هنگامی بود اراده توصیف می

را داشت، اما کارگران از « پشمباف»ی پور قصد سخنرانی در کارخانهآشتی دادن صدری و بهرام

سخنرانی او جلوگیری کردند. حزب توده به جای فداکار، عبدالصمد کامبخش را به اصفهان اعزام 

گر حزب دیی ه عنوان نمایندهداشت اما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. در نهایت مرتضی یزدی ب

مهر  15مخالف، در های در مجلس جهت حل اختالف وارد اصفهان شد. او پس از مشورت با دسته

 ای را امضاء کردند.مشترکی برگذار کرد که در آنجا طرفین، موافقتنامهی ماه جلسه
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نامه ن بود. این موافقتکارگرای استیالی کامل حزب توده بر اتحادیهی ی مزبور نشانهنامهموافقت

، مرکزی استی کارگران اصفهان که بخشی از شورای متحدهی داشت که از این پس اتحادیهاظهار می

 کارگران و زحمتکشان اصفهان نامیده خواهد شد.های ایالتی اتحادیهی شورای متحده

کرده بودند، همچنان مهر را با اکراه امضاء  15نامه با این وجود صدری و متحدانش که موافقت

هیأت نمایندگان  1323دی  4رو، زیر رهبری حزب توده را تضعیف کنند. از اینی کوشیدند تا اتحادیه

حزب توده برای نظارت بر انتخابات اتحادیه کارگران وارد اصفهان شدند. پس از اینکه در بیشتر 

دی  18اصفهان، در ی رای متحدهشوی ای انتخاب شدند، هیأت مدیرهها نمایندگان ضدتودهکارخانه

 استعفا داد تا راه را برای انتخابات تازه هموار سازد. 1323

 ای را تشکیلاصفهان، اتحادیهی شورای متحدهی صدری و متحدانش پس از استعفا از هیأت مدیره

شد، تشکیل  1323تازه که در دی ی دادند که زیر حمایت خود کارفرمایان قرار داشت. این اتحادیه

کارگران ی نامید و ادعا کرد که نماینده« وران و دهقانان اصفهانکارگران و پیشهی اتحادیه»خود را 

 هاست.تمام کارخانه

 ا بههتأسیس از کارخانه تازهی اتحادیهی نزدیک به هزار کارگر به عنوان بدنه 1324فروردین  7در 

یی خود شعارهایی علیه حزب توده سر دادند که روان شدند و در جریان راهپیما سوی دفتر اتحادیه

کردن سنگ به سمت یکدیگر( میان هواداران حزب این امر منجر به درگیری شدیدی )به شکل پرتاب

 (.289-295ادامه یافت )همان:  1325ها به تناوب تا سال با ایشان شد. این درگیری

« اسکی»دولتی ی به مجموعه 1325مستان در ز «و دهقانان اصفهان ورانشهیکارگران و پی هیاتحاد»

ت اصفهان با خشونی سندیکاهای کارگری ایران( پیوست. اما پس از اینکه شورای متحدهی )اتحادیه

از سوی مظفر فیروز )وزیر کار و تبلیغات دولت  1325ناشی از اعالم حکومت نظامی در شهریور 

صدری را مزاحم خود یافتند. ی داران اتحادیهائتالفی قوام( سرکوب گردید، مقامات محلی و کارخانه

طلبش امیر امیرکیوان، آن را بیش از پیش آنان کوشیدند با ایجاد نفاق میان شمس صدری و معاون جاه

هند. این ای تشکیل دجداگانهی تضعیف کنند. این امر سبب گردید امیر امیرکیوان و پیروانش اتحادیه

مرکزی کارگران ی مرکزی اتحادیهی ، به صورت هسته1326و بهار  1325تازه، طی زمستان ی اتحادیه

(. اما صدری بار دیگر از روابط خویش استفاده 301درآمد )همان: « امکا»و کشاورزان ایران، مشهور به 
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ال به اتکای قدرت دولتی از س« اسکی»امیرکیوان را تضعیف ساخت. به این ترتیب ی کرد و اتحادیه

 (.302کارگری اصفهان مسلط گردید )همان: ی ، بر صحنه1330ی هتا اوایل ده 1325

 :1323کارگران و زحمتکشان خوزستان در فروردین ی ایالتی اتحادیهی گیری شورای متحدهشکل -

ی شورای متحده« شرکت نفت ایران و انگلیس»فرهاد فالحتی کارمند اخراجی  1323در فروردین سال 

ی زحمتکشان خوزستان را برای مدت کوتاهی در آبادان بنیاد نهاد. اتحادیهکارگران و ی ایالتی اتحادیه

فروردین، پس از سه هفته و اندی فعالیت محدود، به دستور فرماندار نظامی آبادان بسته  27مزبور در 

بردارد.  خود دستهای شد. فرماندار نظامی آبادان به فالحتی، دبیر اتحادیه، توصیه کرد که از فعالیت

دو روز پس از آن، فالحتی هنگام بازگشایی دفتر اتحادیه دستگیر شد و دادگاه نظامی آبادان وی را 

، هنگامی که شورای 1323اردیبهشت  20محاکمه و به اخراج از آبادان محکوم کرد. فالحتی در 

هان در ن رقیب در تبریز باهم متحد شدند،ی یافت و دو اتحادیهمرکزی در تهران سازمان میی متحده

ای را آغاز کند. ولی شهربانی و به آبادان بازگشت تا برای سازماندهی کارگران آن شهر کوشش تازه

و مقامات دولتی در خوزستان بار دیگر نشان دادند مه شهر زیر کنترل تام آنان است: « شرکت نفت»

 نهمه، این پایان کار شورایروز فالحتی برای بار دوم بازداشت و به اهواز فرستاده شد. با ایفردای آن

 خوزستان نبود.ی متحده

خود در آبادان شدت بخشید. در آن هنگام شمار های حزب توده به فعالیت 1324سال ی از نیمه

اعضای حزب توده در آبادان نزدیک به هزار تن برآورد شده بود که مرکب از کارگران بیکار و کارگران 

 کرد؛ رهبران اصلی آنتدا، حزب توده جلسات علنی برگزار نمیبودند. در اب« شرکت نفت»شاغل در 

آمدند و هدف اصلی آنان این بود که در مجموع نزدیک به بیست نفر بودند، غالبا مخفیانه گردهم می

حزب های تبلیغاتی اتحادیه به روزنامهی و آبادان را برای استفاده« شرکت نفت»که اطالعات مربوط به 

« نفت شرکت»های ان بفرستند. رهبران مزبور رانندگان و کارگران فنی و نگهبانان کارگاهتوده در تهر

، یعنی در اوج اختالف ایران و اتحاد جماهیر شوروی درباره 1324اسفند  20بودند. حزب توده در 

 یموضوع خروج نیروهای شوروی از ایران، و پس از عزیمت نیروهای انگلستان از جنوب ایران، شعبه

و « شرکت نفت»تماسی میان  1325اردیبهشت  9همه، تا حزب را در خرمشهر افتتاح کرد. با این

بار در روز مزبور، مهدی هاشمی نجفی )مشهور به خوزستان برقرار نشد. نخستینی شورای متحده

ی هبشعی حزب توده( بود همراه دو عضو برجستههای ظفر و رهبر )ارگانی نجفی(، که مخبر روزنامه

 اطالع داد« شرکت نفت»مالقات کرد. وی به مدیریت « شرکت نفت»محلی حزب توده با مدیریت 
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مشکالت کارگران با آنان گفتگو کند و از جانب پنجاه و ی ها را ببیند و دربارهکه مایل است کارگاه

ی اطالع ود. به وتعمیر لوکوموتیو که شکایت دارند با مدیریت وارد مذاکره ش پنج تن کارگران کارگاه

هیچ وجه آماده نیست که او پذیرد ولی بهمی« ظفر»او را به عنوان مخبر روزنامه « شرکت»داده شد که 

ناطق ها و مدیداری از کارگاه« شرکت»رسمیت بشناسد. سپس کارگری بهی را به عنوان رهبر اتحادیه

 به اعتصاب زد. مسکونی برای وی ترتیب داد. روز بعد، کارگاه لوکوموتیو دست 

شد شکایتی که نجفی به آن اشاره کرده بود به سرپرست انگلیسی کارگاه تعمیر لوکوموتیو مربوط می

تنها به کارگران ایرانی فحاشی کرده است بلکه در مواردی برخی از آنان را کتک که شهرت داشت نه

ارائه داد « شرکت نفت»به آنان را های هم زده است. هنگامی که نماینده کارگران شاکی شکایت

خوزستان، به رهبری ی محلی شورای متحدهی وی را اخراج کرد. نتیجه اینکه شعبه« شرکت نفت»

اخراجی، بلکه عذرخواهی سرپرست ی تنها بازگرداندن نمایندهنجفی، کارگران را تشویق کرد که نه

ی با نجفی سر باز زد، شورای متحدهاز مذاکره « شرکت نفت»که مزبور را نیز خواستار شوند. پس از آن

خوزستان درصدد برآمد که در روز اول ماه مه تظاهراتی برگزار کند تا قدرت خود را از جهت تعداد 

رغم این نمایش قدرت اعضاء به نمایش گذارد. این تظاهرات بدون تنش خاصی برگزار شد اما به

ه این اعتنا ماند و بتعمیرگاه لوکوموتیو بی کارگرانهای شورای متحده خوزستان، همچنان به خواسته

تقطیر و قیر پاالیشگاه آبادان، به همدردی های تن از کارکنان کارخانه 350اردیبهشت،  15ترتیب در 

 با کارگران تعمیرگاه لوکوموتیو، دست به اعتصاب زدند.

أت نمایندگان شورای کار شده بودند، هیدرحالی که کارکنان انگلیسی در واحدهای مزبور مشغول به

خوزستان بازگرداندن کارگران اعتصابی تعمیرگاه لوکوموتیو، پرداخت دستمزد کامل روزهای ی متحده

دگی به حکمیت برای رسیی اعتصاب، برکناری سرپرست منفور کارگاه لوکوموتیو، تشکیل کمیته

بور مرکب از دو عضو )یک مزی کارگران را خواستار گردید. مقرر شد که کمیتههای اوضاع و شکایت

 خوزستان( باشد.ی و یک نفر از شورای متحده« شرکت نفت»نفر از مدیریت 

آمد؛ پس بر آن شدند شان برنمیبدون یاری ارتش و شهربانی کاری از دست« شرکت نفت»مقامات 

شرکت » اردیبهشت، پس از آنکه 16کارگران را برآورند. در های تا مذاکره کنند و بخشی از خواسته

خوزستان فرستاد و با بازگرداندن کارگران اعتصابی ی هیأت نمایندگی خود را به شورای متحده« نفت

تعمیرگاه لوکوموتیو و پرداخت دستمزد کامل روزهای اعتصاب موافقت کرد، اعتصاب به پایان رسید. 

بیخ گردد. جای اخراج توخوزستان در عوض موافقت کرد که سرپرست مذکور بهی شورای متحده



60 

 

قول داد موضوع را « شرکت نفت»خوزستان، ی هیأت حل اختالفِ پیشنهادی شورای متحدهی درباره

که قانون کار تازه به تصویب هیأت وزیران مورد بررسی قرار دهد، چراکه در هر صورت همین

اعتصاب  نپس از فرونشست« شرکت نفت»شد چنین هیأتی را بپذیرد. نمایندگان رسید ناگزیر میمی

 کارگرانهای کردند تا به شکایتطور منظم مالقات میخوزستان بهی با نمایندگان شورای متحده

 رسیدگی کنند.

 44تنها چند روز پس از آنکه کار در آبادان از سر گرفته شد، خبر رسید که کارگران آغاجاری که 

اردیبهشت  20تصاب در بعدازظهر روز اند. اعکردند، دست از کار کشیدهدرصد نفت خام را تولید می

 شرکت»را نیز دربر گرفت. « شرکت»ماه آغاز گردید و حتی خدمتکاران منازل کارمندان انگلیسی 

اند؛ شورای خیز دست به اعتصاب زدهبرآورد کرد که سه هزار تن از کارگران مناطق نفت« نفت

اند. جان لور وژتل، سفیر انگلستان خوزستان مدعی شد که ده هزاز تن به اعتصاب پیوستهی متحده

حق اعتصاب کشورش تلگراف زده بود، عمال به منشأ بهی در گزارشی که برای وزارت خارجه

تر از معیار عمومی در آغاجاری در سطحی پایینهای کند؛ اینکه مسکن و نیازمندیکارگران اشاره می

 ات حزب توده فراهم آورده است.مساعدی برای تبلیغی پذیرفته شده قرار دارد و زمینه

ه توان گفت که اعتصاب بای نبودند، میبا آنکه کارگران اعتصابی آغاجاری هنوز عضو هیچ اتحادیه

ع کارگران توزیهای خوزستان صورت گرفته بود. خواستهی دهندگان شورای متحدهتشویق سازمان

دمات بهداشتی و پرداخت ویژه برای مشاغل بهتر یخ و آب آشامیدنی و اعزام یک یا دو ماما و سایر خ

 گرفت. دشوار را دربر می

نامید. در « مسخره»را ها کارگران سر باز زد و آنهای از رسیدگی به خواسته« شرکت نفت»نخست 

را به باد انتقاد گرفت، وضع محیط کار شرکت را « شرکت نفت»همین ضمن، مطبوعات حزب توده 

را متهم کرد که به امید اینکه کارگران را از گرسنگی به تسلیم وا « کت نفتشر»ناپذیر نامید و تحمل

 دارد، سربازان را در پیرامون کارگران اعتصابی گمارده است تا آب و مواد غذایی آنان را قطع کند. 

برای دومین بار در زمانی کمتر از یک ماه « شرکت نفت»سرانجام اعتصاب آغاجاری پس از آنکه 

ی هنامدر بخشی از موافقت« شرکت نفت ایران و انگلیس»خرداد به پایان رسید.  4داد، در امتیازاتی 

ن العاده تحت عنوااعتصاب را بپردازد. این امتیاز خارقی پایانِ اعتصاب پذیرفت که دستمزد دوره

رکت ش»نهفته شده بود. در واقع « ای از لطف شرکت به کارکنان خود استنشانه»پرداخت بالعوض که 
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خیز را نیز متوقف سبب تهدید اعتصاب عمومی حزب توده که کار در سایر مناطق نفتبه« نفت

 کرد، تسلیم شده بود.می

 35خرداد حداقل دستمزد روزانه  11( از 1داشت: )پایان اعتصاب همچنین مقرر میی نامهموافقت

ذف گردد، که احتماال آنچه را از راه چای و شکر و نان حی ریال تعیین شود و همراه با آن تمام جیره

ی مقررات الیحه« شرکت نفت( »2داد؛ و )درصد کاهش می 50حداقل دستمزد به دست آمده بود 

از انجام درخواست پرداخت دستمزد روزهای جمعه و « شرکت»کار جدید را رعایت کند. با اینهمه 

سی روز مرخصی ساالنه ی درباره« کتشر»سی روز مرخصی ساالنه با استفاده از حقوق سر باز زد. 

دارد به کارکنان خود مرخصی با گفت که بیش از آنچه قانون کار مقرر میبا استفاده از حقوق می

 (.214-227دهد )همان: استفاده از دستمزد می

سراسر  1325 ریت 26الی  23 جنوب: یهای نفتکارگران حوزه 1325 ریت خونین اعتصاب*مورد 

اما  بارنی. اشودمی لیتبد انیکارگران و کارفرما انیم یمنازعه یخوزستان به عرصه ینفت یهاحوزه

: عزل استاندار، خلع شدموارد را شامل می نینبود؛ مطالبات کارگران ا «نیدستمزد پائ»مسئله فقط 

 یفعاالن کارگر به انیداران و اوباشِ در خدمت کارفرماخوزستان )که در مقام چماق ریشاسالح ع

 تیو در نها رانیا یدر امور داخل سیانگل -رانیشرکت نفت ا ی(، عدم مداخلهشدندور میحمله

 ت،حرک نیخوردن ا دیبود. روز بعد از کل یاعتراضات آغاجار یکامل قانون کار. قلب تپنده یاجرا

شان دست از کار قطارانبا هم ینفت آبادان در جهت اعالم همبستگ شگاهیهزار کارگر پاال 10از  شیب

و سه  شودمی ی. اعالم حکومت نظامکنندنمی ینینشاما عقب یسیانگل یو کارفرما تی. حاکمدندیکش

 یمرکز یتهیکم گریبار د ،در اصفهان ی. مطابق نوبت قبلگردندالعرب میشط یانگلستان راه یناو نظام

تا با برحذر  شوداهواز می یراه« جودت نیحس» بارنیو ا دکنمی فایحزب توده نقش ترمزکِش را ا

 یانیپا درم نیبار ا ریمعتصب ز یکند. بدنه ریبه خ داشتن کارگران از تداوم اعتصاب، غائله را ختم

و  رسدمی اشیطبقات یزیقهرآم تی. مواجهه به نهاورزداصرار می شیخو یهاو بر خواسته رودنمی

به راه می هایریاز دستگ یو موج شوندمی یتن زخم 150 ند،یآیر به ضرب گلوله از پا درمکارگ 47

 دهداتفاق به دست می نیکه از ا یتیدر روا انی(. جالب آنکه آبراهام278-283: 1394 دار،ی)پا افتد

 را منصوب به حزب توده کند. صاباعت یتا رهبر کوشدمی

رکت ش»گشت که در جریان آن مدیریت در تیر ماه برمیها یری نارضایتیگاعتصاب به اوجی عقبه

ایی هخوزستان امتناع ورزید. فهرست خواستهی صادقانه با رهبری شورای متحدهی از مذاکره« نفت
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تسلیم « شرکت نفت»تیر به  12دست به اعتصاب زدند نخست در ها خاطر آنکه کارگران آبادان به

 فهرست عبارت بود از:ی شده بود. مواد عمده

 پرداخت دستمزد روزهای جمعه؛ 

 وفصل اختالفات میان کارگران و شرکت؛برای حلها گماردن نمایندگان کارگران در کارگاه 

 دستمزدها؛ی افزایش ساالنه 

 روی شان تا محل کار چندین کیلومتر پیادههایوسایل نقلیه برای کارگرانی که ناگزیرند از خانه

 کنند.

 14بعدازظهر روز  5اطالع داده بودند چنانچه تا ساعت « شرکت نفت»مان هنگام، کارگران به در ه

استفاده « قاطعهای روش»بخشی دریافت ندارند، برای احقاق حقوق خود از تیر ماه پاسخ رضایت

 کلش« شرکت»خواهند کرد. در این میان بار دیگر مذاکراتی میان نمایندگان شورای متحده با اعضای 

دهد. پاسخگویی به مطالبات کارگران را طول می« دفتر لندن»به اسم استعالم از « شرکت»گیرد که می

وزیر )قوام( به برخورد سخت با کارگران و اعالم حکومت نظامی اما در این حین با چراغ سبز نخست

لح یز نیروهای مسبا نظامیان انگلیس در عراق و ن« شرکت»از یک طرف، و ارتباط مستقیم مدیریت 

عرب پیرامون آبادان از طرف دیگر، زمینه برای یک درگیری تمام عیار میان کارگران های نشینشیخ

 (.230-234: 1369خشمگین با نیروهای سرکوبگر مذکور فراهم شد )نک به: الجوردی، 

ی اضافهبهریال  35ی بس، مقرر شد حداقل دستمزدی به مبلغ روزانهدر نهایت پس از اعالم آتش

اعالم کرد که به پرداخت « شرکت»پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه به کارگران تعلق گیرد، اما 

کرد که خوزستان مطالبه میی دستمزد برای روزهای اعتصاب رضایت نخواهد داد. شورای متحده

تمزد بودند دس دستمزد سه روز اعتصاب پرداخت شود و به کارگرانی که در مشاغل حیاتی باقی مانده

به توافق نرسیده بودند عبارت بود ها آنی دو برابر پرداخت گردد. موضوعات دیگری که هنوز درباره

از بهبود وسایط نقلیه و افزایش وسایل بهداشتی و مسکن، و به ویژه برکناری سرهنگ آندروود )مشاور 

اندار )استاندار(؛ فاتح )فرم و معاونش جیکاک؛ مصباح فاطمی«( شرکت نفت ایران و انگلیس»سیاسی 

 (.239-240نظامی(؛ لعلی )رئیس شهربانی( )همان: 

 نیدر ا :1324در اصفهان و قیام کارگران اصفهان در فروردین  1323سال های درگیریی سلسله -

 ا،یض دیحزب وطنِ س یادیبود. ا دهیگرد لیتبد یاسیاصفهان به آوردگاهِ فعاالن س یهاابانیسال خ
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و  یبانشهر یروهایسردار اعظم و مالکان اصفهان، ن ییالدوله، چاقوکشان روستامسلح صارم یایشیلیم

 یدر روستاها رانیا همبارزان حزب تود گر،ید یکردند و در سو ییآراصف سوکیلشکر اصفهان در 

آمده اوباش و مباشران مالکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان  ها،رابیفشار م ریاطراف که ز

 ییاآرسو صف گریکارگران در د هیبودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعاالن جان بر کف اتحاد

حزب و فعاالن  یروهایو ن شدندمی نتقلم مارستانیها نفر مجروح و به بنموده بودند. همه روزه ده

متعدد و خونینی میان ای هدرگیری 1323تا اسفند ماه  1323از فروردین بودند.  بیتحت تعق یکارگر

های فروردین کارخانه 29داران درگرفت )درگیری دستان کارخانهبهکارگران عضو اتحادیه و چماق 

 دارانکشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه 2با « ریسباف»و « شهر ضا»

(/ 286-287: 1369باط کند )الجوردی، با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارت

شدت «(. زادهرحیم»ی درگیری تیر ماه در کارخانه«/ پشمباف»ی خرداد در کارخانه 11درگیری 

نشست پُرتنش  کیحزب توده در  یالتیا یتهیکارگران و کم یهیکه اتحاد دیرس یبرخوردها به حد

ها ها را به کارخانهخود، آن انیها و کنوادهحفاظت از خا یاز کارگران خواستند برا 1323در اسفند 

 22در  سبافیر یکارخانه میچاقوکشان به حر یتا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله اورندیب

نبرد به نفع کارگران  یجهی. نتشوددر سطح شهر آغاز می اریتمام ع ینبرد مسلحانه کی ن،یفرورد

 ودور یجلو یاوضاع نی. با چنافتدو حزب می هیال در دست اتحادشهر عم یو اداره شودتمام می

 ییمواد غذا یکه کارگران هم متقابال مبادرت به شکستن قفل انبارها شودنان و آرد به شهر بسته می

هیاز ناح زی)و آن ن یسفارت شورو یهیکه از ناح یحزب بنا به فشار تیمرکز طیشرا نی. در اکنندمی

در  یاسکندر رجیو ا زندمی ازسرب امیخائنانه از دفاع از ق یبود، در اقدام شیت انگلستان( روسفار ی

در  تیمالک یها، در باب شأن واالکارخانه ییمواد غذا یشکسته شدن قفل انبارها حیمجلس با تقب

 اغراقیآنچه ب ،امیق یبا سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه بیترت نی. به اکندمی قاسالم نط

کشته،  ایمبارزان  یایو بقا انجامدبه شکست می ،دینام« کارگران اصفهان یروزه ستیکمون ب» توانمی

 (.77-92: 1393 ،یجانی)نک به: آذربا گردنداز ترک شهر و اختفا می ریناگز ایضرب و شتم و  ای

کارگران نفت کرمانشاه که از  1324 ماهخرداد  کارگران نفت کرمانشاه: 1324خرداد  9اعتصاب  -

ا به ستوه آمده بودند، قفل سکوت ر شیخو یشتیط معیدستمزدها و وخامت شرا نیپائ اریسطح بس

روز را آماده  از مطالبات یستی. نفتگران معترض لدندیدست از کار کش کپارچهیشکستند و به صورت 

 یلیز تعطرو کی ،یروزانه کار هشت ساعتمزدها،  شیشرکت کردند. افزا یسیانگل انیکارفرما میو تسل
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ارگران مزد ک یو برابر یکارگر هیشناختن اتحاد تیمزد، به رسم افتیساالنه با در یدر هفته، مرخص

شش روز پس از اعتصاب  بود.ها خواسته نیاز جمله ا ،یط همسان کاریدر شرا یو خارج یداخل

 400، دناپذیری در پیش گرفته بوت سازشکه در برابر اعتصاب سیاس« شرکت نفت ایران و انگلیس»

کارگر اعتصابی را که پیش از مهلت مقرر شرکت سر کار خود بازنگشته بودند، اخراج کرد  650تن از 

 (.92-93: 1394)پایدار، 

وزیری احمد قوام در نخستی به بهانه« ی مرکزیشورای متحده»طرح مجدد مطالباتی از سوی  -

آن که طی پنج ماه گذشته های مرکزی تضمین گردد؛ باشگاهی ی متحدهآزادی عمل شورا :1324بهمن 

ی کار که در مجلس معوق بسته شده بود، از نو گشوده شود؛ آزادی مطبوعات احیاء گردد؛ الیحه

 مانده است، به تصویب رسد.

حکومت  1324بهمن  22ژیم، در های مشابه سایر منتقدان رها و خواستهقوام در واکنش به این خواسته

های سیاسی برقرار شده بود لغو کرد و باشگاههای نظامی را که در مرداد ماه برای جلوگیری از فعالیت

بازگرداند. دو هفته پس از آن از مطبوعات رفع ها آنی مرکزی را به حزب توده و شورای متحده

 (.100-101: 1369توقیف شد )الجوردی، 

از  :1324-1325حد فاصل  به کمک حزب توده« و دبیرانی آموزگاران اتحادیه»شکل گیری  -

  ای در دسترس نیست.فعالیت این اتحادیه داده

قوام پس از اینکه  :1325نخستین مذاکرات میان تشکل کارگران با تشکل کارفرمایان در فروردین  -

تکارات ابدرون کشور شد. یکی از های از فشار شوروی به دولت خود کاست دست به کار کاستنِ تنش

وی برقراری مذاکرات مستقیم میان کارگران و کارفرمایان بود. در تعطیالت نوروز که معموال فعالیتی 

 ی مرکزی وحریان ندارد، قوام به معاون خود مظفر فیروز دستور داد که با نمایندگان شورای متحده

آورد. در مالقاتی تاریخی با آنان موقتا وسایلی فراهم کارفرمایان مالقات کند و برای حل اختالفات 

شرکت رضا روستا، دبیر شورای متحده، و عبدالحسین نیکپور که رئیس اتاق بازرگانی تهران و مرد 

مورد اعتماد قوام بود، موافقت گردید که کارفرمایان به کمک نیکپور نمایندگانی برای مذاکره با 

موضوعاتی که با توافق دو جانبه حل  نمایندگان کارگران انتخاب کنند. در ضمن مقرر شد نسبت به

نشود یا مظفر فیروز خود تصمیم بگیرد و یا آنها را به کمیسیون حکمیت وزارت بازرگانی و پیشه و 

 هنر ارجاع کند.
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کارفرمایان قم و سمنان  1325فروردین  15، در دانست قوام مایل به اقدام فوری استنیکپور که می

بنیاد نهاد. دو « شورای صنعتی ایران»ی گردهم آورد و سازمانی به نام او قزوین و تهران را در جلسه

هفته پس از آن نمایندگان شورای صنعتی ایران و شورای متحده مرکزی باهم مالقات کردند. این 

ی دولت حضور نداشت که دو طرف را رتبهآن مالقات هیچ عضو عالیی اقتدار قوام بود که در نشانه

 .ی بلورسازی تهران بودمهم این مالقات حل اختالفی در کارخانهدستاورد . ندمجبور به مذاکره ک

بر آن موافقت گردید که کمیسیون مشترک جلسات هفتگی خود را برای رسیدگی به سایر عالوه 

آید همچنان تشکیل دهد. با اینهمه، جلسات مذبور پس از دومین و آخرین اختالفاتی که پیش می

اردیبهشت ماه به تصویب  29دیگر برگزار نشد، زیرا قانون کار که در  1325 اردیبهشت 3جلسه در 

 (.101-102)همان:  کرددیگری برای حل اختالف معین میهای هیأت وزیران رسید روش

شدند معموال نمایندگان رسمیت شناخته نمیهای کارگری قانونا بهبا این حال چون هنوز اتحادیه

. دکردنشه و هنر در مقام میانجی یا داور اختالفات کارگری را حل و فصل میوزارت بازرگانی و پی

ه کارگران بود، عجیب نبود ک مراتب بیشتر از نفوذن نفوذ کارفرمایان در مأموران رسمی دولت بهچو

 (.105طرف کارفرما را بگیرند )همان: ها اغلبِ میانجی

آمدند هایی که روی کار ، دولت1325در اردیبهشت  رِ قوامتا تصویب قانون کا 1323ی سال در فاصله

دند کار به مجلس تقدیم کری در واکنش به اعتصابات و سایر تحریکات روزافزون در کشور دو الیحه

 .کردشدت محدود میکه مشارکت اتحادیه ها را در حل و فصل اختالفات کارگری به

دلی ویلیام هنوزارت بازرگانی و پیشه و هنر به ی کار حبیب نفیسی، مدیر کل اداره 1324در تابستان 

(W.J.Handleyوابسته ،) آمریکا گفته بود که دولت مایل نیست در حالی که هنوز ی کارگری

 ناسدرسمیت بشها را قانونا بهایهای کارگری به رهبری تودهسربازان شوروی در ایران هستند، اتحادیه

 (.106)همان: 

ز ا کار یابی:ی با مطالبهها خانهکار اصفهانی در تلگرافکارگران بی 1325بست نشینی فروردین  -

های داران اصفهانی تصمیم گرفتند به علت کمبود تقاضا برای فرآوردهکارخانه 1325اوایل فروردین 

 900فروردین، بیش از  27شان نزدیک به هزار کارگر را اخراج کنند. به این ترتیب در هایکارخانه

ری وزیای از نخستخود را با نمایندههای بسط نشستند و شکایتها خانهراجی در تلگرافکارگر اخ



66 

 

درمیان نهادند و خواستار آن شدند که به کارفرمایان دستور داده شود برای آنان کار تهیه کنند )همان: 

297.) 

ارگران و قوام در بخش دولتی همکاری ک :های کارگران از سوی دولت احمد قوامتکریم تشکل -

هن دولتی آجلسات مشترک کارگران و مدیریت در بنگاه راه 1325مدیریت را بنا نهاد. در فروردین 

آغاز به کار کرد. دکتر حسین جودت در جلسات مذبور سمت سخنگوی نمایندگان شورای متحده 

 ن کرد.مرکزی را برعهده داشت. او همچنین مبادرت به رسیدگی به شکایات کارگران ار کارفرمایا

 ، چراکه صلحکردندهای خود را تعطیل میدارانی بود که کارخانهها علیه کارخانهیکی از این شکایت

به منافع زمان جنگ آنان پایان داده و موجب فرا رسیدن روزهای پُردردسر اختالفات کارگری شده 

   بود.

به کارفرمایان اخطار کرد  1325 فروردین 14احمدعلی سپهر که وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بود، در 

اتهامی را که بارها شورای سپهر . دهد تعطیل نکنندهای خود را به دستاویز اینکه ضرر میکارخانه

های پیش کرده و به کارفرمایان یادآور شد که آنان در سالی مرکزی مطرح کرده بود تکرار متحده

درصد  12اند درحالی که قانون تجارت تنها دهخود سود برهای درصد از فروش فرآورده« چند صد»

بازرگانی و پیشه و هنر به کارفرمایان گفت که اگر به اخطار او توجه وزیر . سود را مجاز شمرده بود

های مزبور را از سوی نکنند دولت به کارمندان ارشد و کارگران اجازه خواهد داد که کارخانه

 .کار اندازندشان بهصاحبان

ی مرکزی دعوت ای برداشت و از رهبران شورای متحدهسابقهفروردین ماه گام بی 18در  وزیرنخست

 آنان، موافقتهای ها و خواستهیتوی پس از استماع شکا. کرد که در دفتر کارش با او مالقات کنند

 کرد که:

 ؛رسمیت بشناسدای شورای متحده مرکزی را بهنامهالف( هیأت وزیران به موجب تصویب

، به چهل و هشت ساعت کاهش یابد و ی دولتنامه( ساعات کار در هفته، به موجب تصویبب

 تعطیل با استفاده از حقوق محسوب شود؛ها جمعه

 ، آزاد کند؛ی مرکزی را که هنوز زندانی هستندج( وزیر جنگ تمام اعضای شورای متحده
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ز شورای عالی اقتصاد که مسائل ی مرکزی اجازه یابند در جلساتی اد( نمایندگان شورای متحده

 .شود شرکت کنندمی کارگری مطرح

، این بود که دستور داد ی قوام پیش از عزیمت نیروهای شوروی از ایرانجویانهمهمترین اقدام آشتی

هیأت وزیران تهیه شود. این الیحه نخستین قانون کار جامعی ی کار برای بررسی در جلسهی الیحه

بار از ایرانیانی که وضع قانونی شامل حال برای نخستینضمنا . خ ایران وضع گردیدشد که در تاریمی

ل را که بعد تبدی آن شرکت کنند. این الیحهی عمل آمده بود که در تدوین الیحهشد دعوت بهآنان می

به قانون شد، کمیسیونی با شرکت رضا روستا، مهندس زاوش و مهندس تبریزی که هر سه اعضای 

 یت شورای متحده مرکزی بودند، تهیه و تنظیم کرده بود.مرکز

رفت تصویب و اعالم آن میها انتظار ی کار را که مدتالیحه 1325اردیبهشت  29هیأت وزیران در 

کم کار قوام، دستقانون . االجراستکرد که مقررات آن تا تصویب نهایی در مجلس پانزدهم الزم

بال های کارگری دنینکه منافع اقتصادی خود را از راه تشکیل اتحادیه، حق کارگران را مبنی بر اظاهرا

موسوم به  1315مرداد  19از آن تنها قانون کار جاری قانون مصوب پیش . شناخترسمیت میکنند به

در حالی که رعایت حداقل بهداشت  1315بود. قانون « مؤسسات صنعتیی کارخانجات و نامهنظام»

 هایی که بهبندی و توطئه و سایر فعالیتدسته»، کارگران را از شمردا الزم میدر محیط کارخانه ر

 (.105-103منع کرد )همان: « آرام امور کارخانه و پیشرفت تولید بینجامدی اخالل در اداره

، یک هفته پس از عزیمت سربازان شوروی، ایران نخستین قانون کار خود 1325در اواخر اردیبهشت 

، تصویب کرد. شناخترسمیت میهای کارگری را بهی دسته جمعی اتحادیهحق مذاکره را که اصوال

زمامداری وی، دوپهلو بود؛ ی با این همه، قانون کار قوام، مانند بیشتر دستاوردهای کارگری دوره

ی قانون های، راههای اجرایینامهآیینها به صورت یژه تفسیر آنوچراکه مقررات خاصی از قانون، و به

کاهد های کارگری بی روابط صنعتی شود و از نفوذ اتحادیهگذاشت تا وارد صحنهپیش پای دولت می

را از نمایندگی کارگران بازدارد. پس از آنکه وزارت کار تأسیس شد، دولت از کارگران متوقع ها آنو 

 .ی کارگری مبارز نداشته باشدبود که او را حافظ واقعی منافع خود بدانند و دیگر نیازی به اتحادیه

قانون کار قوام حق تشکیل اتحادیه را برای کارگرانی که در کارخانه یا صنف واحدی شاغل  21ی ماده

از »را  ی اتحادیهی اتحادیه تنها موظف بود که اساسنامههیأت مدیره. شناخترسمیت میبودند به

که باید ساده و معقول ی که این شرط چنانآن به ثبت برساند. درحال« لحاظ تأمین وضع قانونی



68 

 

مقررات »ساخت: آن را آشکار میی ماهیت موذیانه کشیددنبال میبه 21ی ای که ماده، تبصرهنمودمی

 (.107)همان: « هیأت وزیران برسد.شود تا به تصویب ای مدون مینامهآیینها در مربوط به اتحادیه

ول نگارش قوانینی که اص»نویسد که ن قوانینی از این دست چنین میالجوردی در تحلیل موذیانه بود

ها را معین هیأت وزیران جزئیات دقیق آنهای اجرایی مصوب نامهدارد تا بعد آیینکلی را اعالم می

 )همان(.« ، ترفند سیاسی معمول در ایران معاصر بوده استکند

نامه قانون کار را تصویب کرد وضع به همین آیین 1325در واقع، پس از آنکه شورای عالی کار در آذر 

صورت درآمد. یکی از نکات اصلی گفت و شنود طرز انتخاب نمایندگان کارگران برای شورای 

مرکزی در شورای عالی کار، در سراسر مباحثات، اصرار ی کارخانه بود. نمایندگان شورای متحده

نه شاغل نیستند اجازه داده شود تا نمایندگی کارکنان اند که به رهبران کارگری که در کارخاورزیده

مرکزی روی این نکته ی کارخانه را در شورای کارخانه  برعهده گیرند. در حالی که شورای متحده

شرکت نفت ایران و »دست آورد، نمایندگان بهها ورزید تا از این راه جای پایی در  کارخانهاصرار می

مباحثات ی نویس نتیجهخت مخالف این فکر بودند. سرانجام وقتی پیشبه دالیل روشن، س« انگلیس

رگر باید کای کرد که نمایندهنامه مقرر میفایق آمد. آیین« شرکت نفت ایران و انگلیس»تهیه شد، نظر 

ی دهندگان کارآزمودهمرکزی نتوانست سازمانی شاغل در کارخانه باشد. نه تنها شورای متحده

کارفرمایان حق اخراج کارگران را برای  -حتی مهمتر از آن-کند، بلکه ها د کارخانهکارگری را وار

کارگران هموار ساختند )همان: « نامطلوب»خود حفظ کردند و بدین سان راه را برای اخراج نمایندگان 

109.) 

 رمرکزی از قانون کاری که دی روشن نیست چرا شورای متحده»نویسد که الجوردی با تعجب می

ن قانون ایی کرد استقبال نمود، در حالی که سایرین خصلت سرکوبگرانهواقع منافع آن را تأمین نمی

 (.110)همان: « دیدندرا آشکارا می

ی جهو وزارت خار« شرکت نفت ایران و انگلیس»، که های بعدی قانون کار رانامه]به این ترتیب[ آیین

( عضو سفارت انگلستان و Kenneth Hirdند، کنت هیرد )انگلستان مشتاقانه در انتظار آن بود

تهیه کرده بودند. هیأت « شرکت نفت ایران و انگلیس»( یکی از مدیران A.C.V.Lindonلیندن )

آمد، حساب نمیمرکزی دیگر نیروی سیاسی بهی ، که شورای متحده1325اسفند  12وزیران در 

 مزبرور را تصویب کرد.ی نامهآیین
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کرد که پیش از اقدام به تشکیل کارگری را موظف میهای گذاران اتحادیهنامه بینانوم این آییندی ماده

اتحادیه نیات خود را کتبا به وزارت کار اطالع دهند و رونوشت شناسنامه و گواهی عدم سوءپیشینه 

 که وزارت کارآن کنند. مقرر شده بود ی اند ضمیمهای را که طبق مقررات تکمیل کردهو پرسشنامه

ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مزبور، موافقت یا مخالفت خود را با نیات کارگران برای تشکیل 

کرد، تنها راه چاره این بود که کارگران از شورای اتحادیه ابراز دارد. چنانچه وزارت کار موافقت نمی

رمایان بودند تقاضای تجدیدنظر عالی کار وزارتخانه که اکثریت اعضای آن نمایندگان دولت و کارف

 (.107-108کنند )همان: 

 برای دستمزدهای معوقه و احتمال تعطیلی کارخانه: 1325اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان در  -

نفتی جنوب بود به زد و خورد با نیروهای پلیس های این اعتصاب که چند ماه بعد از اعتصابِ حوزه

 (.283: 1394کارگر شد )پایدار،  5انجامید که باعث کشته شدن دستکم 

قوام،  :1325آهن تهران با برخورد غیرانسانی کارفرما در آبان مثلِ کارگران باربری راهمقابله به -

محو و نابودی نفوذ های ، به عنوان یکی از راه1325هیأت دولت خود در مهر ی چندی پس از تصفیه

هوادار کارگران بودند از کار برکنار کرد و به حزب توده، شماری از رؤسای مؤسسات دولتی را که 

ی آهن دولتی، یعنای گمارد. یکی از برکنار شدگان رئیس محبوب بنگاه راهجای آنان رؤسای ضدتوده

مهندس احمد مصدق، فرزند دکتر مصدق بود. جانشین وی خسرو هدایت، یکی از رهبران حزب 

کرد. این انتصاب از اد شاه از او حمایت میدموکرات بود که چنانکه گزارش شده است خواهر همز

« شرکت نفت ایران و انگلیس»آهن با سی و پنج هزار کارگر، پس از این نظر اهمیت داشت که بنگاه راه

 رفت. شمار میبزرگترین کارفرمای ایران به

آهن راه خود شد، ورود اشخاص متفرقه به ادارات و تأسیساتی دار مقام تازهکه عهدههدایت همین

صحبت با کارمندی را گرفته باشد. بدیهی ی مربوطه اجازهی را ممنوع کرد مگر آنکه از رؤسای اداره

مرکزی به محل ی ای شورای متحدهدهنگان حرفهاست که این دستور برای جلوگیری از ورود سازمان

دیکتاتوری »د که حزب توده به هدایت حمله کردنهای کار صادر شد. در پی این جریان روزنامه

مرکزی به شورای عالی کار وزارت کار اطالع داد که ی برقرار کرده است، و شورای متحده« فاشیستی

درنظر دارد اعتصاب عمومی اعالم کند مگر آنکه انتصاب خسرو هدایت لغو شود. شورای عالی کار 

 مرکزی را خالف مقررات تشخیص داد و رد کرد.ی شورای متحدهی خواسته
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 آهنپیوست یکی از بازرسان انبار بنگاه راهوقوع میبه 1325گامی که این رویدادها در اواسط آبان هن

زی مرکی آهن که همگی اعضای شورای متحدهیکی از باربران آن بنگاه را کتک زد. باربران انبار راه

از آنان به بازرس  آبان شمار عظیمی 19بودند، در واکنش به این حمله درصدد انتقام برآمدند و در 

آهن و بنا بر ور شده و او را سخت مضروب کردند. در این هنگام مأموران انتظامی راهمزبور حمله

حمله کردند و در نزاعی که در پی آن « اوباش حزب دموکرات»لوروژتل )سفیر انگلستان( ی گفته

 (.130-131: 1369درگرفت هشت باربر زخمی شدند و یک باربر کشته شد )الجوردی، 

مرکزی کارگران ایران در تهران در اعتراض ی شورای متحده 1325آبان  21اعتصاب سراسری  -

ای روز آبان ماه با صدور بیانیه 20مرکزی در ی شورای متحده آهن:به کشته شدن کارگر باربری راه

و ز جمله خسر، ا«کشتار»بعد را روز اعتصاب عمومی در تهران اعالم کرد و خواستار شد که مسئولین 

منشی دیکتاتور»مزبور تهدید کرد که ی مجازات شوند. در ضمن بیانیه« آهنرئیس تحمیلی راه»هدایت 

 «جهان اعالم خواهد داشت.ی حکومت کنونی ایران را به همه

مرکزی انتقاد کرد که اجازه نداده ی ای از شورای متحدهدر روز اعتصاب، وزارت کار با صدور اعالمیه

زد و خورد مزبور تحقیق کند و موضوع را به کمیسیون استیناف ی ای عالی کار دربارهاست شور

کارگران ارجاع دهد. بنابراین شورای عالی کار ناگزیر است اعتصاب را غیرقانونی اعالم دارد. شهربانی 

شاره اقانونی سرکوب که پیشتر به آن ی و فرمانداری نظامی تهران همراه با وزارت کار، مطابق شیوه

 (.131-132شد، دست به شکستن اعتصاب زدند و صد و سی تن کارگر را دستگیر کردند )همان: 

بیست و پنج تن از رهبران  کارگران:های یابیبا سازمان 1325آذر ی گرانهبرخوردهای سرکوب -

آن  یاستان مازندران دستگیر شدند و دولت مرکزی ادارههای مرکزی در کارخانهی شورای متحده

را به فرماندار نظامی سپرد. در آذر ماه، دولت حکومت نظامی اعالم کرد و نیروهای بیشتری ها کارخانه

 حریربافیی به شهرهای صنعتی مازندران گسیل کرد. چند روز پس از آن یک هنگ سرباز کارخانه

گ کارگران درنسپس بیکنند اشغال کرد. می« تهدید به قیام»چالوس را به عنوان اینکه سیصد کارگر آن 

آنان فرا رسد. در اواسط آذر ماه در معدن ی مزبور را دستگیر کرده به زندان فرستادند تا زمانِ محاکمه

سنگ زیرآب در استان مازندران بلوایی رُخ داد که گفته شد کارگران اعتصابی به نیروهای نظامی زغال

ند. طبق حکم یک هیأت نظامی، یکصد و چهل تیراندازی کردند و کوشیدند تا در معدن خرابکاری کن

جا اعدام کردند. بیش از آذر سه تن از رهبران اعتصاب را در همان 17کارگر دستگیر شدند و در روز 
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صد کارگر دستگیر شده را به تهران آوردند و چندی بعد چهار تن از ایشان را به پنج سال زندان 

شور تبعید نمودند. در همان هنگام، کارگرانی را که در نفر را به سایر نقاط ک 70انفرادی محکوم و 

 (.133بلوا شرکت کرده بودند از کار اخراج کردند )همان: 

و  1325مرکزی در شهریور ی دولتی به منظور مقابله با شورای متحدههای گیری اتحادیهشکل -

فزایش یافت و ا« شرکت نفت ایران و انگلیس»که اعتصابات کارگری در  1325در  سرنوشت آن:

قید و شرط با حزب کارگر در انگلستان روی کار آمد، سیاست انگلستان در ایران مخالفت بی

ت. را درپیش گرف« غیرسیاسی»کارگری های کارگری را رها کرد و پشتیبانی از اتحادیههای اتحادیه

، گفت 1325در بهار وزارت کار و تبلیغات بود. ی کارگری ضدکمونیست آفریدهی ترین اتحادیهمهم

ذ ای به نفودو جانبهی آن کشور به حملهی و شنود میان سفارت انگلستان در تهران و وزارت خارجه

کارگری حزب توده، های کمونیسم در میان کارگران ایران منجر گردید: نابودی فدراسیون اتحادیه

« غیرسیاسی»کارگری های هممکن، و ایجاد اتحادیی مرکزی، به هر وسیلهی یعنی شورای متحده

تر آزموده اخیر را مأموران دولت در تبریز و اصفهان بر حسب مورد پیشی جای آن. این شیوهبه

ترین طرح از این دست طلبانهوزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه 1325بودند. در شهریور 

د، مشهور ش« اسکی»که به نام اختصاری  سندیکاهای کارگران ایران را،ی را برعهده گرفت و اتحادیه

 تأسیس کرد.

از حقوق خود و از راه و رسم »گفت که کارگران « اسکی»وزارت کار برای توجیه پشتیبانی خود از 

 «سازماندهی ناآگاه و نیازمند هدایت ]بودند[.

ر امامی کذاشت که شوهمهدی شریفی را به عهده« اسکی»احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل 

 حل اختالف وزارت کار و تبلیغات بود. ی خواهرش و رئیس اداره

، شاه به یاری خواهر همزادش اشرف پهلوی، برای 1325هیأت دولت قوام در مهر ی پس از تصفیه

تری بازسازی قدرت دربار و گسترش کنترل آن بر سراسر امور سیاسی کشور دست به اقدامات سریع

ای در دست قوام یا در دست سایر مخالفان سیاسی مستقل، یا اتحادیه «اسکی»زد. آنان دریافتند که 

تواند مانعی در راه تقویت سلطنت شود. بنابراین، برای پیشگیری از این امر بر آن شدند که دربار، می

ب را زیر تسلط خود بگیرند. به این ترتی« اسکی»آرا، رئیس ستاد ارتش به کمک سپهبد حاجعلی رزم

عمل آوردند: رضا روستا )رئیس شورای ، طی چند هفته چندین اقدام مهم به1326 طی در بهار
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کارگران و عضو حزب توده( دستگیر شد، و شریف امامی که متخصص امور کارگری بود ی متحده

برکنار گردید و خسرو هدایت که یکی از وفادارن به دربار بود جای او را گرفت. « اسکی»از ریاست 

د همان سال، سلمان اسدی نیز به جای آرامش به سمتِ وزارت کار منصوب شد. همچنین در خردا

آرامش که از تغییر و تحوالت مزبور ناخشنود بود، هدایت چندی پس از انتصاب به ریاست ی به گفته

به صورت مرد بسیار خودآرایی، »را نیز از دست داد و « هر گونه صورت ظاهر پیوند با کارگران»اسکی 

وی به جلسات « پرزرق و برق درآمد.های عطرآلوده و کراواتهای زده، و پوشتارافینبا زلف پ

رفت. انتصاب هدایت به جای شریف امامی گام مهمی ماند، و سپس میآمد، ده دقیقه میمی« اسکی»

 تمامای و همراستای آرزوی دربار برای ازمیان برداشتن کارگری غیرتودههای در جهت ادغام اتحادیه

 مراکز مستقل قدرت بود.

 ایجاد شده بود،« حزب دموکرات ایران»به عنوان بازوی حزب تازه تأسیس قوام، « اسکی»در حالی که 

سازی استیالی حزب توده بر اش )خنثیسرانجام رسیدن بخش مهمی از مأموریتاینک پس از به

شد و به عنوان بازوی کار خارج میبایست از زیر کنترل قوام و وزارت یابی کارگران(، میسازمان

 کرد.عمل می« دربار»

ی در این میان حبیب نفیسی در مقام معاونت وزارت کار که با پشتیبانی پرشور و شوق هیأت مؤتلفه

ضدکمونیستِ مرکب از بریتانیای کبیر و ایاالت متحد و دربار و ارتش و حزب دموکرات ایران و 

کوشید به زعم خودش مرکزی را نابود کند، اینک میی رای متحدهداران توانسته بود شوکارخانه

ی را بنیان نهد. این درحالی بود که شاه مشتاق بود وزارت کار را در «مستقل»کارگری های اتحادیه

ند خواستنساجی اصفهان میهای کار گیرد، و صاحبان صنایع، به رهبری کارخانهخدمت اهداف خود به

کرد تمام مشکل در استیالی ور را اساسا از میان بردارند. نفیسی که اما گمان میمذکی وزارتخانه

ارت کار مقامی وزکارگری بوده است، کوشید تا پس از انتصابش به قائمهای بر اتحادیهها کمونیست

ان وتوانند روی پشتیبانی او حساب کنند. به عنکارگران را متقاعد کند که زین پس می 1326در مرداد 

اعتصاب ی مجاز شناختن اعتصاب پیروی کرد )نمونهی سابقهاثبات حسن نیت خویش از سیاست بی

تهران به خاطر کاهش مبلغ مزدشان برای هر های پزخانهتن از کارگران کوره 4500 1326شهریور  4

کور رسیده ریال به رقم مذ 40از « شورای متحده مرکزی»ریال }که بر اثر مبارازت  65هزار آجر از 

 ریال(. 5/64ریال و در نهایت حتی قانع نشدن کارگران با رقم  60بود{ به 
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ارت ورزید که وزداران به انحالل وزارت کار، انگلستان بیش از پیش اصرار میدر برابر اصرار کارخانه

رای آورد تا بسفارت انگلستان به وزارت کار فشار می 1326کار تعطیل نشود. از اوایل دی ماه 

کارگری های اتحادیهی کارگری در فدراسیون واحدی مانند کنگرههای آوردن تمام اتحادیهگردهم

شکل دادن چنین فدراسیونی بود. ی نفیسی آماده 1326عمل آورد. در اردیبهشت انگلستان اقداماتی به

مرکزی که رهبرشان ی شورای متحدههای عمل پوشاندن به این ایده حتی از بازماندهی او برای جامه

عمل آورد که البته پاسخی نگرفت. در حد فاصلی که شورای )رضا روستا( در زندان بود دعوت به

د. ای کوچک دیگری نیز شکل گرفته بودنضدتودههای ، اتحادیه«اسکی»متحده تضعیف شده بود، بجز 

از دل آن انشعابی به  شمس صدری در اصفهان بود، وی در اتحادیه« اسکی»همچنان که خاستگاهِ 

ود که ازای کشوری یافته ببیرون آمده بود، این اتحادیه نیز مابه« امکا»رهبری امیر امیرکیوان تحت نام 

کرد. نفیسی در آغاز پیشنهادی مبنی بر آن را اداره می« اصغر نورالدین آشتیانیعلی»پس از کیوان 

کارگری مختلف )بدون اعمال انحصار های انتقسیم کشور به مناطقی تحت انحصار سازماندهی سازم

« اسکی»جریان انداخت. این توافق اما در نهایت به امضای سند همبستگی میان را به«( اسکی»از جانب 

ای در آبان ماه انجامید که ماحصل آن کنگره 1326بدون رها کردن استقالل خود در شهریور « امکا»و 

وابسته به آن( )نک به: همان: های و اتحادیه« اسکی»و باقی از « اامک»تن از  46نماینده ) 130بود با 

تصمیم به خروج « امکا»دو جریان، های (. در ادامه اما به سبب عدم تناسب نسبت نماینده321-312

متهم به « امکا»تا به آن حد پیش رفت که « اسکی»ی از آن گرفت. فشار خسرو هدایت و مجموعه

حمله « امکا»به باشگاه « اسکی»اوباش  1326آذر  23ه بودن شد و حتی در دست حزب تودی بازیچه

م رغعلی« امکا»برده و آن را در اختیار خود گرفتند. دلیل این حمالت روشن بود. آشتیانی دبیر 

(. در 326-327گردانی دربار از قوام، و برکنار شدن وی، همچنان به قوام وفادار بود )همان: روی

دربار آشکارا کوشید تا درون آن اختالف بیندازد و امیر امیرکیوان و « امکا»ی بدنه آخرین ضربه به

به اتهام  اشطور هم شد و آشتیانی و جناحمجید مهیمن را علیه آشتیانی و افراشته بسیج کند که همین

لِ بعد (. این سرنوشت در سا329اخراج شدند )همان: « امکا»چاپلوسی برای مظفر فیروزِ در تبعید از 

عزیز قزلباش  1327در آذر « اسکی»ی هم آمد و زمانی که در جریان دومین کنگره« اسکی»بر سر خودِ 

قصد داشت رهبری اتحادیه را از دستِ هدایت درآورد، با سرکوبی جدی مواجه شد )نک به: همان: 

ته، با ساخ-رسمیِ دولتهای (. در نهایت با به مضحکه بدل شدن موقعیت اتحادیه333-331

ایِ ضدتودههای گرایشی ای شد برای ادغام مجدد کلیهچینی، زمینه1329آرا در تیر وزیری رزمنخست
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به ثمر نشست )نک  1329ساخته ذیل یک فدراسیون واحد. این فدراسیون سرانجام در اسفند -دولت

 (.334-335به: همان: 

شرکت »ها: و سرنوشت آن 1325ی کارگری دولتی در خوزستان از دهای گیری اتحادیهشکل -

غیرسیاسی معرفی نکرده بود. پیش از سال ی هیچگاه خود را جانبدار اتحادیه« نفت ایران و انگلیس

 ورزید که حتی به کارکنان انگلیسیکارگری مخالفت میی ، چنان سرسختانه با هر گونه اتحادیه1324

حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید  1324در تیر  داد. همینکهنمی تعیین نمایندهی خود نیز اجازه

ن باال گرفت، دولت انگلستا« شرکت نفت ایران و انگلیس»، کشمکش در تأسیسات 1325و در بهار 

کارگری به جانبداری از های را وادار کرد که سیاست مخالفت تام خود را با اتحادیه« شرکت نفت»

 ل کند.تبدی« غیرسیاسی»کارگری های اتحادیه

انگلستان، گروهی از ی وزارت خارجهی برای اجرای رهنمود تازه« شرکت نفت ایران و انگلیس»

( یکی از آنان بود. A.C.V.Lindonمشاوران روابط صنعتی را به کارمندان خود افزود که لیندن )

بادان در آ ایکه به وی شغل مدیریت بلند پایه« شرکت»سپس از پیشنهاد مصطفی فاتح مدیر پخش 

داده شده بود، استقبال کرد تا بدان وسیله از نفوذ سرهنگ آندروود بکاهد و روابط عمومی خود را 

ای دارد که هتازی اتحادیه»نیاز به تشکل « شرکت»تقویت کند. فاتح به مدیریت کل توصیه کرد که 

 «ه پیشنهاد کرد.دهندمخالف حزب توده باشد، و برای این کار یوسف افتخاری را به عنوان سازمان

برای کارگران عضویت در یک »فاتح موافقت نمود زیرا بنا بر اظهار او: ی مدیر کل شرکت با برنامه

 «ای نباشند.کارگری راستین به مراتب بهتر از این است که اصال دارای اتحادیهی اتحادیه

کارگری مشهور به ی یازده نفر )از جمله یوسف افتخاری بنیانگذار اتحادیه 1325دی ماه  30در 

« سمیری پس از کسب اجازه»بودند، « شرکت نفت»که همه کارگران شاغل یا پیشین «( هیأت مرکزی»

ارگران کی کنندگان آن تشکیل اتحادیهای خطاب به همکاران کارگر خود صادر کردند که امضاءبیانیه

ایران  شرکت نفت»ر شدند. با آنکه نفت را به اطالع عموم رساندند و پیوستن تمام کارگران را خواستا

آشکاری ی دانست که نباید عالقهخود را تضمین کند، میی مشتاق بود که موفقیت آفریده« و انگلیس

ا مزبور ری کارگران نفت از خود نشان دهد؛ زیرا اگر کارگران مظنون شوند که اتحادیهی به اتحادیه

تن به آن اجتناب خواهند کرد. به همین دلیل مقامات کند، از پیوسیا دولت حمایت می« شرکت نفت»

 هایی فراهم آورند تا بتواندکارگران نفت فرصتی درصدد برآمدند که برای اتحادیه« شرکت نفت»
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 یدست آورده است. یکی از موارد برنامههایی بهپیروزی« شرکت»ادعا کند که در مذاکرات خود با 

 اخراج شده بودند. 1308بود که در سال  یوسف افتخاری بازگرداندن کارگرانی

ران کرد پنهان کند، رهبکارگران نفت میی کوشید تا حمایتی را که از اتحادیه« شرکت نفت»با آنکه 

و دولت پنهان نکردند. رهبران اتحادیه چندبار تالش « شرکت»اتحادیه گرایش خود را به طرفداری از 

و مقامات دولتی در استان را تحسین کرده، اعضای « گلیسشرکت نفت ایران و ان»ای کردند تا ویژه

که  ایآییای درپیش گیرند. مثال در گردهمجویانهخود را وا دارند که در ارتباط با آنان نگرش آشتی

 ما کاری با سیاست ندارد.ی تازهی این اتحادیه»برگذار گردید، به کارگران گفته شد:  1325در بهمن 

کنند که همواره برای رفاه شما کار می« شرکت»رای رفاه کارگران است. به دولت و این اتحادیه تنها ب

جو، یا فایده است زیرا دولت حق دارد هر کسی را که به اشخاص صلحدشنام مدهید. این کار بی

 «دهد زندانی کند.مأموران دولت دشنام می

شده رسمی اتخاذ نی هیچ رویهها اتحادیهثبت رساندن در اتفاقی دیگر، وزارت کار هنگامی که برای به

ی ای برای ثبت اتحادیههر تقاضانامه»ای صادر کرد که ثبت آبادان رهنمودهای ویژهی بود، برای اداره

شورای  و اثاثها عالوه، فرماندار نظامی آبادان ساختمانبه« درنگ پذیرفته شود.کارگران نفت باید بی

 کارگران نفت گذاشت.ی کرده بود، در اختیار اتحادیه خوزستان را که مصادرهی متحده

بود که بیشتر انگیز نکارگران نفت، شگفتی از اتحادیه« شرکت نفت»با این پشتیبانی آشکار دولت و 

گزارش داده  1326تازه امتناع ورزیدند. با تداوم این روند، در خرداد ی کارگران از پیوستن به اتحادیه

شود، و دو ماه پس از آن وی به تهران رفت و به فرمانداری نظامی رفته دلسرد میشد که افتخاری رفته

 آبادان اطالع داد که به خوزستان باز نخواهد گشت.

رو هروشنی با شکست روبای بهای ضدتودهبرای تأسیس اتحادیه« شرکت نفت»در حالی که ابتکار 

، دکتر شاپور بختیار، که 1326ید. در خرداد شد، دولت برای دست یافتن به آن هدف پیشفدم گردمی

شهریور با انتشار  11کارگری زد، و در ی کار خوزستان بود، دست به تشکیل اتحادیهی رئیس اداره

 مستقل از احزاب سیاسی تشویق کرد.های آگهی کارگران را به تشکیل اتحادیه

 کارگران خوزستانهای زی اتحادیهشورای مرک« شرکت نفت ایران و انگلیس»کارکنان  1326در بهمن 

جداگانه بود: آبادان، مسجد سلیمان، هفتگل، اللی. رهبران ی را تشکیل دادند که مرکب از چهار شاخه

تازه نمایندگان کارگران در شوراهای کارخانه بودند. این اتحادیه در راستای رهنمود دکتر ی اتحادیه



76 

 

است و  کارگریی اعالم کرده بود که صرفا اتحادیه« شرکت نفت ایران و انگلیس»بختیار و سیاست 

را  کارگران خوزستانهای ای به سیاست ندارد. بنابراین، دکتر بختیار شورای مرکزی اتحادیهعالقه

 رسمیت شناخت.درنگ بهای راستین بیعنوان اتحادیهبه

عمل آمد با استقبالی که کارگران خوزستان بههای ای که از شورای مرکزی اتحادیهاستقبال عمومی

کارگران نفت، با آن مواجه گردیده بود چندان تفاوت نداشت. کارگران ی سلفش، یعنی اتحادیه

ت شناختند. حتی مقامامی« آلت دست شرکت و دکتر بختیار»آن را « شرکت نفت ایران و انگلیس»

کتر دی اتحادیه»خوزستان را کارگران های نیز شورای مرکزی اتحادیه« شرکت نفت ایران و انگلیس»

ی خواست از این کار که به گفته« شرکت نفت»روابط صنعتی از ی نامیدند. رئیس ادارهمی« بختیار

 شود خودداری کند.وی به سود حزب توده تمام می

کارگران خوزستان پیوسته های ، نزدیک به سه هزار کارگر به شورای مرکزی اتحادیه1327تا شهریور 

ادان، تحرکی را در آبسبب فقدان اعضای زیاد یا پُرشور و شوق، حیات بیمزبور بهی د. اتحادیهبودن

پس از آنکه شورای « شرکت نفت ایران و انگلیس»سر آورد. در تهران، به« اسکی»مشابه حیات 

زد ابزرگی از آن خود را جایگزین آن سی خوزستان را از میان برداشت و نتوانست اتحادیهی متحده

خ ای برای پاسوسیلهی به مثابه« شرکت»شوراهای کارخانه در ی شبکهی کوشش خود را بر توسعه

 (. 256-261غیرسیاسی کارگران متمرکز کرد )همان: های دادن به شکایت

بهمن  24در  :1325مرکزی توسط دولت در بهمن ی شورای متحدهی ایجاد چنددستگی در بدنه -

مرکزی بودند برخی از خبرنگاران ی که مدعی عضویت در شورای متحده شماری از کارگران 1325

و وزارت کار « اسکی»مرکزی دعوت کردند. در واقع ی مطبوعات را به دفتر مرکزی شورای متحده

این کارگران را بسیج کرده بودند. کارگران مزبور پس از اینکه با حرارت تمام نارضایی خود را از 

ی هیأت اجرائیه« انتخاب»مرکزی ابراز داشتند، اقدام به ی ران شورای متحدهرضا روستا و سایر رهب

مرکزی، یعنی دکتر حسین جودت و ی ی شورای متحده«رومیانه»ای کردند که مرکب از رهبران تازه

 یک در آن جلسه حضور نداشتند. فداکار و مهندس تبریزی بود که هیچ تقی

ای صادر کرده و تنفر خود را از تاکتیک دولت برای ایجاد میهجودت و فداکار فردای آن روز اعال

مرکزی ابراز داشتند. رضا روستا )دبیر شورای متحده( نیز اعتراض ی نفاق میان اعضای شورای متحده
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ورای شی نموده و دفتر کار خود را به ساختمان دیگری منتقل و اعالم کرد که آنجا دفتر مرکزی تازه

 (.135-136)همان: مرکزی است ی متحده

منظور کارگری بههای ریزی دولت برای استقبال  از نمایندگان فدراسیون جهانی اتحادیهبرنامه -

واقعی  یعنوان نمایندهسندیکاهای کارگران ایران( بهی )اتحادیه« اسکی»دولتی ی معرفی اتحادیه

، دو روز پس از 1325آذر  23در : 1325مرکزی در اسفند ی جای شورای متحدهکارگران به

، تظاهر کنندگان طرفدار دولت در «دموکرات آذربایجانی فرقه»ی بازستاندن آذربایجان از دستِ اداره

اتحاد جماهیر شوروی متهم کردند. فردای آن « نشاندگاندست»تهران اعضای حزب توده را به عنوان 

عنوان اینکه برای مصالح دولت  به»مرکزی در تهران ی روز، دفاتر مرکزی حزب توده و شورای متحده

 بسته شد و به اشغال نیروهای امنیتی درآمد.« زیانبار است

هایش و نداشتن متحدان نیرومندی در خاطر سرکوب روزافزون فعالیت مرکزی، بهی شورای متحده

زام کارگری درخواست کرد که هیأتی را به ایران اعهای درون کشور، از فدراسیون جهانی اتحادیه

عضو فدراسیون تحقیق کند. در حالی که های اقدامات دولت علیه یکی از سازمانی دارد تا درباره

ی کارگری، نتیجههای در اتحادیهها ایپنداشتند به دلیل نفوذ تودهاکثریت اعضای هیأت دولت می

ن به ایران تحقیق فدراسیون جهانی سبب شرمندگی دولت خواهد شد، با ورود هیأت نمایندگی آ

مخالفت ورزیدند. احمد آرامش به عنوان وزیر کار اما با این نظر مخالفت کرد و معتقد بود حضور 

نظیری است تا داستانِ خود را به جهانیان بگوید. وی گفت که هیأت مذکور برای دولت فرصت بی

مرکزی با همکاری ی کند شورای متحدهوزارت کار شواهد مستندی در دست دارد که ثابت می

اندر کار توطئه بوده است. با اصرار آرامش و نفیسی، معاون او، هیأت دولت مقامات شوروی دست

 منع صدور روادید برای هیأت نمایندگی فدراسیون جهانی را پس گرفت. 

مرکزی برای ی روز ششم اسفند، درحالی که رضا روستا و بخش عظیمی از اعضای شورای متحده

نمایندگان فدراسیون جهانی در فرودگاه مهرآباد منتظر ورود آنان بودند، حبیب نفیسی از  استقبال از

سوی دولت دستور داد که مسیر هواپیمای نمایندگان فدراسیون را تغییر داده و آن را در فرودگاه 

 نظامی تهران فرود آورند.

معی جدهد که کارگران دسته هدف اصلی وزارت کار این بود که به نمایندگان فدراسیون جهانی نشان

فیسی اند. بدین منظور نپیوسته« اسکی»دولتی ی مرکزی انشعاب کرده و به اتحادیهی از شورای متحده
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که راه انداختند. همینرا علیه رضا روستا به« خودانگیخته»و شریف امامی چند تظاهرات به اصطالح 

ندگان انگلیسی و فرانسوی، به هتل دربند (، نمایMaleffetes( و مالِفِت )E.P.Harrisهاریس )

ند دادمرکزی شعار میی که علیه روستا و شورای متحده« کارگران»رسیدند، با استقبال گروهی از 

دخانیات تهران رخ داد که در آنجا کارگران ی روبرو شدند. تظاهرات دوم در مقابل در ورودی کارخانه

این نمایش دوم « روستا پول ما را دزدیده است!»و « روستامرگ بر »زدند ازدحام کرده و فریاد می

شوروی ی (، نمایندهBorrisovآنچنان هاریس و نمایندگان همراه او را که یکی از آنها بوریسف )

 (.134-137بود، متنفر کرد که جملگی پیش از تکمیل دیدارشان کارخانه را ترک کردند )همان: 

، 1327بهمن  15در مرکزی: ی و انحالل شورای متحده 1327سوءقصد ناموفق به شاه در بهمن  -

ای با گرایش شاه از دانشگاه تهران، ناصر فخرآرایی که ظاهرا عکاس روزنامهی هنگام دیدار ساالنه

تی درسنخستین بههای مذهبی به نام پرچم اسالم بود، چند گلوله به سوی او شلیک کرد. گزارش

د و در اصل سپهب-اطی اسالمی معرفی کرد، ولی سپس دولت سوءقصدکننده را عضو یک گروه افر

درصدد برآمد که تمام تقصیر این رویداد را به گردن حزب توده  -آرا، رئیس ستاد ارتشحاجعلی رزم

ا ر« حزب تودهی اسناد غیرقابل انکار توطئه»وزیر، ادعا کرد که دولت بیندازد. محمد ساعد نخست

 (.155-156که سوءقصدکننده عضو حزب توده بوده است )همان:  کشف کرده است و تردیدی ندارد

بهمن ماه دولت که حزب توده غیرقانونی است و باید منحل شود، ارتش و شهربانی  16در پی اعالم 

رف بار تصمرکزی برای آخرینی حزب توده و شورای متحدههای کار شدند. باشگاهبهسرعت دست به

مرکزی، پانصد تن از کسانی که یافتنی بودند، دستگیر ی و شورای متحده گردید. از رهبران حزب توده

 (.158)همان:  شدند

دار رژیم شاه به عنوان سرمایه 1328در سال  :1328اعتصاب خونین کارگران نساجی شاهی در  -

تر ساخت و از کار کارگران را طوالنیی صاحب نساجی شاهی به طور همزمان از یک سو روزانه

واجه م انکارگری ر دستمزد آنها را پائین آورد. اقدام کارفرمایان با مخالفت و عصیان تودهسوی دیگ

داران کارگران دست به اعتصاب زدند. آنان تظاهرات با شکوهی را در اعتراض به تصمیم سرمایه .شد

آورد. دولتی کارخانه سازمان دادند. تظاهراتی که حمایت و همدلی اهالی کارگر شهر را به دنبال 

رؤسای شرکت از اعتصاب کنندگان خواستند تا به سر کار باز گردند و کارگران هر نوع بازگشت به 

کار را در گرو الغاء تصمیمات مدیران اعالم کردند. کشمکش ادامه یافت، مطابق معمول نیروی انتظامی 

شانه رفتند و در همان ها را به سینه کارگران نو قوای سرکوب رژیم وارد میدان شد. سرکوبگران تفنگ
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کارگر دیگر را زخمی کردند.  53را از پای در آوردند و کشتند و معترض کارگر  5لحظات نخست 

ن در شهر شاهی و سایر شهرهای ایرا دیگر کارگرانکشتار توده کارگر با موج تنفر و اعتراض نیرومند 

و قرار گرفت. ساعد نخست مواجه شد. فاجعه به خون کشیدن اعتراض در مجلس سرمایه مورد گفتگ

نفر دیگر اعتراف کرد. او  53کارگر و زخمی شدن  5وزیر وقت به وقوع این جنایت، کشته شدن 

بسیار عوامفریبانه سخن از تعقیب قاتالن و عوامل کشتار بر زبان آورد، اما آنچه در عمل رخ داد، مثل 

بررسی ماجرا را به دوش گرفت! به همیشه خالف این حرفها بود. کمیسیون دولتی که ظاهراً وظیفه 

 نفر از فعاالن جنبش کارگری را دستگیر و تسلیم سیاهچال نمود 15محض ورود به شهر شاهی 

 (.286-287: 1394)پایدار، 

ملی شدن »با تصویب قانون  :و دولت مصدق 1330 اعتصاب گسترده کارگران نفت در فروردین -

، شرکت انگلیسی نفت به منظور مقابله به مثل 1320از سوی مجلس شانزدهم در اسفند « صنعت نفت

اضافه حقوق دستمزدی  %30کند، از جمله آورد و یک سری از مزایای کارگران را قطع میهایی میبهانه

های خوارو بار فروشی را در منطقه خوزستان شود و یک سری مغازهکه قبال گرفته بودند قطع می

 .شودها باعث برپا شدن مجدد جنبش کارگری در خوزستان مییبندند. تحریکات انگیسمی

زنند. کارگران ( کارگران بندر ماهشهر دست به اعتصاب می30به دنبال این واقعه )در فروردین 

شود زنند، به زودی اعتصاب سراسری میکنند و دست به اعتصاب میها حمایت میآغاجاری از آن

ها و پیوندند، خالصه هزاران کارگر نفت و تعمیرگاهستان به این اعتصاب میو کلیه کارگران خوز

کشند و اعتصاب عمومی در حمل و نقل همه به پشتیبانی از کارگران اعتصابی دست از کار می

 .گیرد، خوزستان را در بر می30فروردین 

کند. این دفعه انگلیس ناوگان ای را شروع میها سرکوب وحشیانهمجددا دولت به کمک انگلیسی

ناو مین افکن و تعدادی زیادی کشتی به دریای عمان و خلیج فارس  12ناو هواپیما بر و  2شامل 

شان شوند و مقاومتها کارگران تسلیم نمیکند تا کارگران را سرکوب کند. در مقابل اینگسیل می

زنند، مانده بودند دست به اعتصاب میندان که باقیهایی از کارگران و کارمیابد و بخشگسترش می

کشی جنوب و کارمندان اداره شرکت نفت، در همین سال صدای مانند کارگران ساختمانی و لوله

یعی سایر شود، و اعتصابات وسکارگران ایران در سراسر ایران باز به پشتیبانی از کارگران نفت بلند می

گیرد. اعتصاب یک ماه ادامه دارد. همبستگی با کارگران جنوب شکل می هایشهرهای دیگر تظاهرات

کنند. فشار عمدتا متوجه آغاجاری، کارگران از زن و مرد در مقابل ارتش ایران و انگلیس مقاومت می
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گیرد که شرکت آبادان و ماهشهر است. ابعاد تظاهرات و مبارزات مردم خوزستان چنان وسعت می

ای گیرد اتباع امریکایی و انگلیسی را از خوستان خارج کند، و به موافقت نامهتصمیم می انگلیسی نفت

 (. 454-453: 1389{ 16دهد )نک به: آبراهامیان، }چبا کارگران تن می

فروردین بود. در آن روز، هنگامی که نزدیک به چهار هزار تن  23ترین روز اعتصاب عمومی سخت

کوشیدند تظاهرات خیابانی کارآموزان را شان در برابر نیروهای شهربانی که میاناز کارگران و هوادار

ازی انبوه دست به تیراندی کردند، نیروهای نظامی برای پراکندن آن تودهمتفرق کنند ایستادگی می

وح رزدند. سه تن از اتباع انگلستان و شش تن از ایرانیان کشته شدند و شش انگلیسی و یاده ایرانی مج

در »اعالم کرد به کارگرانی که « شرکت نفت ایران و انگلیس»فروردین که  31گردیدند. سرانجام در 

برابر هرگونه ارعابی اعتصاب، عمال تمام سی هزار کارگر پاالیشگاه آبادان و همچنین یک چهارم 

 نفت از کار بازمانده بودند.های کارگران میدان

انون ق»خوزستان، مجلس دکتر محمد مصدق را با مأموریت اجرای نزدیک به دو هفته پس از اعتصاب 

وزیری برگزید. بنابراین، آنچه برای مصدق بیش از همه اولویت نخست به« ملی شدن صنعت نفت

نفت را از راه مذاکره با دولتِ هنوز نیرومند انگلستان حل کند. در نتیجه، ی داشت این بود که مسئله

دوم ی کارگری، در درجههای اتحادیهی ، مانند سیاست دولت دربارهشماری از موضوعات داخلی

نه  ای کرد؛ ویک گروه توجه ویژهی اهمیت قرار گرفت. عالوه بر این، مصدق نه به کارگران به مثابه

 کارگری و احزاب سیاسی نشان داد.های خاصی به تشکیل اتحادیهی عالقه

ه رهبری امیر امیرکیوان و عزیز قزلباش آشکارا از مصدق و کارگری ایران بهای اتحادیهی کنگره

کارگری ایران و رهبران آن را در های اتحادیهی کرد. این انتقادات کنگرهاو انتقاد میهای سیاست

خود  ای ناشیانهتا اندازه»مزبور، به زبان سفارت آمریکا، ی وضع ناخوشایندی قرار داد، چرا که اتحادیه

ده انگلستان گرفته شی نامیده ]بود[، نامی که دقیقا از اتحادیه« کارگری ایرانهای اتحادیهی کنگره»را 

 «بود که شهرت داشت سبب جلب پشتیبانی آن شده است.

کارگری به پایان کار رسیدند و های و سقوط دولت مصدق، اتحادیه 1332مرداد  28با وقوع کودتای 

 گرفت.کشور را دربر ی حکومت نظامی همه

کارگران  1330سال  بهشتیارد 30در  :1330اعتصاب کارگران معدن مس گاجره در اردیبهشت  -

با  انیدست به اعتصاب زدند. معدنچ شانینازل مزدها اریدر اعتراض به سطح بس« گاجره»معدن مس 
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نها آ دیشاه به همه ترفندها توسل جست تا شا میرا متوقف ساختند. رژ دیخشم و قهر چرخ کار و تول

 یرویخورده به عنوان ن بیسرسپرده و فر یتا از وجود عده ا دیرا به سر کار باز گرداند. از جمله کوش

 به خشم آورد. آنان شیاز پ شیکارگر را ب یتوده ها های حکومتسهی. دسدیاعتصاب شکن سود جو

و  ی به جنببا شروع مبارزه کارگران، شورای متحده مرکز کردند. یستادگیا تیو درا یبا سرسخت

تومان جمع آوری نمودند تا  6000جوش افتاد و فعالین سندیکائی عضو شورا در طول مدتی کوتاه 

حمایت ها در اختیار اعتصاب کنندگان قرار گیرد. تحت تأثیر فعاالن حزبی بود که بسیاری از اتحادیه

و ها این همراهیروز طول کشید و با استمداد از  6خود از اعتصاب را اعالم کردند. اعتصاب 

 (.285-286: 1394)پایدار،  ی رسیدزبه پیروها پشتیبانی

 :1331-1332اعتصابات کارگری  -

کارخانه چیت سازی ری واقع در شهرری و به مالکیت رِی:  کارگران چیتی تشکیل اتحادیه *

 کوروس اخوان یکی از کارخانه های تازه تاسیس آن زمان بود که از قسمت های مختلفی چون

ریسندگی، بافندگی، آزمایشگاه، تعمیرات، موتورخانه، رنگرزی و گلُ زنی، انبار و بخش اداری با بیش 

از هزار کارگر مشغول تولید پارچه بود. در این کارخانه مانند صدها واحد تولیدی دیگر اعضای حزب 

دیر داخلی کارخانه اکبر نعمتی م 1331توده ایران و سازمان جوانانش شاغل بودند. در اواسط شهریور 

بطور مشکوکی به دستور کوروس اخوان اخراج شد. اکبر نعمتی مدیری دلسوز و خوشنام و مورد 

 قسمت همه کارگران رسانی، اطالع با. گردید کارگران خشم باعثاعتماد کارگران بود و اخراجش 

 رکارس به نعمتی اکبر بازگشت خواستار و کرده تجمع کارخانه اداری ساختمان مقابل در کارخانه های

ستفاده کرده و از اتحاد کارگران و ضرورت تشکیل اتحادیه صحبت ا فرصت از نعمتی اکبر. شدند

نمود و سپس استاد اکبر، یکی دیگر از کارگران سخنرانی کرد. در طی سالها فعاالن سازمان جوانان 

گران را آماده کرده بودند و حزب توده ایران شاغل در کارخانه در مورد خوبی های سندیکا ذهن کار

همچنین مبارزات جانانه شورای متحده مرکزی در سطح جامعه هم شوق و شور زیادی در میان 

زحمتکشان برانگیخته بود . این فعاالن از فرصت استفاده کرده وارد عمل گردیده و باعث تشکیل 

ه های کارگران، آن روز اتحادیه کارگران کارخانه چیت ری شدند. به این ترتیب جهت کسب خواست

اعتصاب یک روزه اعالم نموده و از میان افراد داوطلب برای عضویت در هیات عامله ) مدیره ( 

پور سرپرست آزمایشگاه کارخانه، اتحادیه ، رای گیری شفاهی به عمل آمد که خانم ها مهری گیلک

در استاد اکبر و استاد محمد از مریم خانم کارگر بافنده ، اکبر نعمتی مدیر داخلی کارخانه، دو برا
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قسمت بافت و ریسندگی ، شایان از بخش اداری و یک نفر دیگر که متصدی قسمت ریسندگی بود 

توسط کارگران انتخاب شدند. از فردای آن روز با ابقای اکبر نعمتی اعتصاب پایان یافته و ساعت کار 

ن اتحادیه در شرایطی که دکترمصدق الزم به ذکر است که ای .ساعت کاهش یافت 8ساعت به  10از 

دوباره به نخست وزیری بازگشته بود بنیان  1331تیر 30پس از فداکاری و اعتصاب زحمتکشان در 

 گذاشته شد.

دار او برای زنان باردار و بچه. پور کارگر کارخانه چیت سازی ری نماینده کارگران زن شدمهری گیلک

ساعت یکبار برای شیردادن  2ن شیر خوار اختصاص داد که هر اتاقی را از کارفرما گرفت و به کودکا

 این حقوق که برای اولین« شیر برای مادران شیرده و قسمت بافت کارخانه. کودکان استفاده شود،و

برقرار بود ، بعدها  1332بار در تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی گرفته شد و تا قبل از کودتای سال 

اد، نژ)گیالنی سط حکومت پهلوی بصورت پیشکشی ملوکانه اعطا شددر دهه چهل این حقوق تو

 ی(.ر یساز تیکارگران چ هیاتحاد خچهیتار: 1394

 میاز تحر یناش یاقتصاد میوخ طیدر شرا: 1331سمنان در تابستان  یسندگیاعتصاب کارگران ر *

 1331سال  وریشهر 13ها مبادرت به اخراج کارگران خود کردند. در از کارخانه یاریبس 1331در 

ی خود )که از جمله یبزرگ خواستار تحقق خواسته ها یگردهمائ کیسمنان در  یسندگیکارگران ر

 هانیوحش یها ورشیبار آماج  نیکارگران ا ی. اجتماع اعتراضدندیبازگشت به کار بود( گردها آن

ر ی معترض کارگهاپوشان مسلح مزدور به صفوف تودهسرکوب حکومت قرار گرفت. چکمه یروهاین

نفر را مصدوم و مجروح ساختند. خبر  20از  شیکارگر را کشتند و ب 5تمام  تیحمله کردند، با سبع

وز بعد در ر ی. ساعاتدیچیپ رانیا یدر سطح شهر سمنان و همه شهرها عیسر اریکارگران بس شتارک

 تیضمن محکومدادند و  لیتشک یاتهران جلسه یسازتیکارگران کارخانه بزرگ چ وریشهر 14

 یبرا یاتهیکارخانه بزرگ دعوت کردند تا دست در دست هم کم 43کشتار، همزمان از کارگران 

 یاریاز بسها یجانبدار لیبعد س یدهند. در روزها لیاز مبارزات کارگران در سمنان تشک تیحما

که  دینکش یشد. طول از مبارزات کارگران سمنان بلند رانیدر سراسر ا دیها و مراکز کار و تولکارخانه

 ازب شیشدند و کارگران به سر کار خو میداران تسلکارگران به بار نشست و کارخانه نیاعتراض ا

 (.294-295گشتند )همان: 

دو مستشار  دیبازد یوقوع اعتصاب ماجرا نهیزم :1331*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در 

از  با اطالع عمدتا تحت تأثیر حزب توده بودند، که سازمان ملل از کارخانه بود. کارگران ییکایمرآ
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 یدر امور داخل کایمرآدولت های یخبر ورود مستشاران بدون فوت وقت در اعتراض به دخالتگر

مجاور شروع های ابانینمودند، در محوطه شرکت و خ لیرا تعطها کارگاه دند،یدست از کار کش رانیا

 کردند. خبر تظاهرات کارگران به گوش یسیو انگل ییکایمرآ هایستیالیامپر هیبه سر دادن شعار عل

مان: )ه دندیخود گرد داریو آنان مجبور به لغو برنامه د دیسازمان ملل رس یاعزام ییکایمرآ ندگانینما

295.) 

سال، شهر تهران شاهد اعتصاب کفاشان  نیا یماه د ستمیروز ب :1331*اعتصاب کفاشان در دی 

د ضدکارگر و ض یستیفاشهای از گروه یکیکارگر کفاش به دست  کیز آن، ا شیپ یدر روزها. بود

دنبال  بهرا در سطح شهر  انکفاش یکارگر خشم و اعتراض تمام نی. کشته شدن ادیچپ به قتل رس

 قتولرا مزار کارگر م شیخو تجمعتظاهرات صادر کردند و محل  ی. کارگران فراخوان برگزارداشت

. کارگران کفاش، افتندیبزرگ حضور  شینما نینفر در ا 3000از  شیوعود بنمودند. در روز م نییتع

ا، هچاپخانه لوها،یاز جانب کارگران س یندگانیتوده کارگر شاغل در راه آهن تهران، نما ندگانینما

گل بر مزار های لقهبا نثار ح گرید یها، ساختمان و جاهاکوره پزخانه مان،یس ،یسازتیچ ات،یدخان

 (.295)همان:  مراسم شرکت جستند نیدر ا شته شدهککارگر 

سه  1331نهم بهمن سال : 1331در بهمن  سازی ممتاز تبریزکارخانه کبریت*اعتصاب کارگران 

با موج اعتراض و مقاومت  انیکارفرما میکردند. تصم کاریمؤسسه را اخراج و ب نیکارگر معترض ا

ممتاز، ظفر،  یروز بعد کارگران کارخانه ها 3. دیمواجه گرد گریکارگران شرکت و چند کارخانه د

. آنها اعالم داشتند که تا بازگشت اخراج شدگان به سر دندیدست از کار کش زیشهر تبر یکلکته چ

 کار، اعتصاب را ادامه خواهند داد.

در این تاریخ کارگران صنایع پشم اصفهان : 1331پشم اصفهان در اسفند  عیکارگران صنا*اعتصاب 

با مطالبات کارگران مخالفت کردند، داران ، اما کارخانهمطالبات خود دست به اعتصاب زدند ا طرحب

 باف،سیرهای کارگران کارخانه رواریبالدرنگ اعتصابات گسترده و زنج مخالفت آنان،ی و در نتیجه

 یانه شمالدر کر را دربر گرفت. در ادامه کارگران معتصب وطنو  رضا، نختابرود، شهناز، شاهندهیزا

 (.296کشیدند )همان:  شاه را پایینی و مجسمه معروف به مجسمه اجتماع کردند دانیرودخانه در م

 (.297)همان:  1331مهرماه  11 اعتصاب کارگران راه آهن در *

 )همان(. 1331 نیماه فرورد 17در  یشاه یاعتصاب کارگران شرکت کنسروساز *
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 )همان(. 1331 بهشتیارد 14در  تهران اتیکارگر دخان 2700اعتصاب  *

 )همان(. 1331خرداد  9ی یزد در اعتصاب کارگران کارخانه هرات *

کارگر و زخمی  10)که به کشته شدن  1331*اعتصاب کارگران نفت مسجدسلیمان در مرداد 

 )همان(. نفر از ایشان انجامید( 50شدن 

 

 رام کردن اسب سرکش(: 1341-1332دوره چهارم )

نخستین اعتصاب مهم کارگری پس از  این :1334در شهریور  ران پاالیشگاه آبادانکارگاعتصاب  -

شان اعتراض کردند. در مقابل که در جریان آن کارگران به سطح نازل دستمزدهای باشدکودتا می

ری بزرگ کارگهای و شورشها مالک مناطق نفتی کنسرسیوم، با تداعی مخاطرات جنبش دارانِسرمایه

گیری مجدد مبارزات نفتگران و از دست دادن ثبات گورستانی حاصل پیش، در هراس اوج هایسال

پایدار، ) اعتصاب موافقت کردندهای نشینی پیش گرفتند و با بخشی از خواستها، راه عقبحمام خون

1394 :317.) 

زایش آنها خواستار اف :1336تابستان سال  در کارگران نفت مسجدسلیمان و آغاجاریاعتصاب  -

ند. ورزیدبهای نیروی کار بودند و همزمان بر حق اعتصاب و مبارزه و متشکل شدن خویش اصرار می

نشدند، در برابر موج اعتراض ایستادند و پاسخ کارگران ها کارفرمایان این بار حاضر به قبول خواست

 وم از دولت سرمایهسران کنسرسی به دنبال این ماجرارژیم واگذار کردند.  گرنیروهای سرکوب هرا ب

ر زنند. مؤثهای و اعتصابات روز کارگری دست به چاره اندیشیها خواستند که برای مقابله با خیزش

درخواستی که بدون فوت وقت مساعدترین پاسخ ها را دریافت کرد. مجلس الیحه ای را به تصویب 

کار و تولید در زمره  رساند که به موجب آن هر نوع اعتصاب یا تالش کارگران برای توقف چرخ

ر قههای گردید! دستگاهو مستوجب مجازات مرگ می گرفترین جرائم سیاسی قرار میتسنگین

 و پلیسی و امنیتی رژیم با حصول مجوز الزم به جان فعالین کارگری مناطق مختلف نفتی افتادند

 (.318زندان کردند )همان: ی بسیاری را دستگیر و روانه

آجرپزان در مراکز مختلف  :1336های آجرپزی اطراف شهر تهران در سال ن کورهکارگرااعتصاب  -

صدا خواستار افزایش دستمزد شدند. آنان بازگشت دور از هم، به طور یکپارچه و یکهای کار و کوره
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زدند. صاحبان مراکز تولید مصالح ساختمانی با  پیوندخواستند خود به کار را با قبول حتمی آنچه می

اهده سرسختی کارگران به بخشی از مطالبات آنان جواب مساعد دادند و توده کارگر خود را مش

 (.319)همان:  پیروزمند اعتصاب احساس کرد

بر افزایش مزدها،  این کارگران عالوه :1336کارگران سنگ معدن رباط کریم در سال اعتصاب  -

 1336سال . پای فشردندها و نوع این ط کاریکمک هزینه مسکن، بهبود غذای کارخانه، بهتر شدن شرا

با مبارزات کارگران در شهرها و مراکز تولیدی باال به فرجام خود رسید. شرائط روز جامعه در تمامی 

زد که توده های کارگر خود را برای مبارزات گسترده تر با هدف تحمیل  تار و پود خود فریاد می

 (.319-320)همان:  نها آماده خواهند کردمطالبات روز خویش بر سرمایه داران و دولت آ

فروردین در اعتراض  23راننده تاکسی در 12000 :1337در فروردین  تهران نانرااعتصاب تاکسی -

دست به راهپیمائی زدند و در میدان بهارستان با برپائی  آناندست از کار کشیدند.  دستمزدشانبه 

نخست  «منوچهر اقبال» زرگ رانندگان به دستور خواستار تحقق مطالبات خود گردیدند. تجمع ب تجمع

انجامید که از شمار زیادی کارگر  که به دستگیری واقع شد مأموران شهربانیوزیر وقت آماج هجوم 

 (.320زندان شدند )همان: ی نفر روانه 25آن میان 

کارگری  این دومین اعتراض :1337در سال  اصفهانهای اعتصاب کارگران بافنده و ریسنده نساجی -

ه ب، لباس کار، افزایش سهمیه نان و دستمزدخواستار افزایش  بود که در جریان آن کارگران1337سال 

گران اعتراضات و اعتصابات کاری هرچند که نظر به سابقه. شان بودندطور کلی بهبود شرایط معیشت

طالبات کارگران هم بار هم بخشی از ماجرا به خشونت کشیده شد اما به بخشی از مدر اصفهان این

 )همان(.عمل پوشانده شد ی جامه

حدود 1337در سومین اعتصاب سال  :1337ک در سال جزیره خار کشلوله اناعتصاب کارگر -

 ،بارگیری و صادرات نفت جهانهای ترین اسکلهرکز استقرار یکی از عظیمکش مکارگر لوله 500

کردند. کارفرمایان ضمن تالش برای رد  با طرح خواست افزایش دستمزد آغاز اعتصاب خویش را

آلود آنان، با مطالبه افزایش دستمزد کارگران، با مشاهده مقاومت و سرسختی خشمهای خواست

 )همان(. موافقت کردند
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نزدیک به هزار  :1337در سال  مختلف کشتیرانی بوشهرهای بندر در شرکت انکارگر اعتصاب -

دها دست از کار کشیدند که در نهایت با افزایش آن اعتصاب کارگر در اعتراض به سطح نازل دستمز

 (.321با پیروزی تمام شد )همان: 

در بیست و سوم ماه مهر آغاز شد. این اعتراض  :1337ر در مهر اعتصاب نفتگران بندر شاهپو -

ا هکشتی بزرگ نفتکش در کنار اسکله 8را تعطیل کردند. ها کارگران در این روز، کار بارگیری کشتی

ران در برابر فشارها و تهدیدها، کارگبرای حمل نفت لنگر انداختند اما هیچ نفتگری حاضر به کار نشد. 

بدون افزایش مزدها به سر کار باز نخواهند گشت. کارفرمایان، رؤسای کنسرسیوم و  اعالم داشتند که

کارگران توانستند  مادر نهایت اروز مقاومت کردند.  5مردان در مقابل فشار خشم کارگران تا دولت

  د )همان(.ریال افزایش دستمزد روزانه را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنن 20

 ساخته:-گیری شورای عالی کار و ایجاد سندیکاهای کارگری دولت، شکل1337قانون کار سال  -

 یکه جمشید آموزگار وزیر کار بود، کمیسیون کار مجلسین شورا و سنا، الیحه 1337اسفند  27در 

شد، تصویب کرد. قانون کار سال می 1328ای را که جانشین قانون کار مصوب سال کار تازه

 اجراییهای نامهاصول و طرز اجرای آن بود. آیینی بسیار مختصر و تنها حاوی مطالبی درباره1337

یب از تمتمم آن تنها به تصویب شواری عالی کار احتیاج داشت که قرار بود مرکب از سه عضوِ به تر

 سوی دولت و مدیریت و کارگران باشد ولی در واقع وزیر کارِ وقت آن را کنترل کند.

مربوط به شورای های نامهآیین 1338شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال 

وعات وضهمه، در مورد موفصل اختالفات، استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با اینکارخانه، حل

می حداقل دستمزد هیچ اقدای ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر دربارهحساسی مانند تشکیل و به

 انیوزارت کار، کارفرما انیم یبا همکار کایسند 25حدود  1337سال دوم  مهیدر طول نعمل نیامد. به

انون قی ا به واسطه، مشکل اما توقف روند ثبت سندیکاهکردند تیها اعالم موجودو صاحبان کارخانه

کارگری مؤثری نشو و نما کند، با های ترسید چنانچه اجازه دهد اتحادیهبود. دولت می 1337سال 

مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن « مسئولیت و خرابکارعناصری بی»این خطر روبرو شود که 

 (. 376-378: 1369دست خود بگیرند )الجوردی، را به

کارگران کارخانه ریسباف  :1338 فروردیننساجی اصفهان در های ان کارخانهکارگر اعتصاب -

چرخ تولید را از کار انداختند، بر افزایش دستمزدها و پرداخت  1338سال اصفهان در فروردین 
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اصرار ورزیدند که موفق به تحمیل بخشی از خواست خود به کارفرمایان شدند )همان: موقع آنها به

321.) 

یک ماه پس از مبارزات نسبتاً موفق  :1338در اردیبهشت  تهرانهای ارگران چاپخانهک اعتراض -

مختلف تهران به وضعیت های کارگران ریسباف اصفهان جمعیت چند هزار نفری کارگران چاپخانه

درصد افزایش  50شان اعتراض کردند. چاپچیان خواهان بار معیشتی و میزان نازل مزدهایرقت

عدم توجه به آنان در عین حال تهدید نمودند که در صورت . شدند« قانون کار»ای دستمزد و اجر

دست به اعتصاب خواهند زد. خواست کارگران با مقاومت سخت کارفرمایان مواجه  شانهایخواست

ه ب ای از مذاکرات میان نمایندگان کارگران با کارفرمایان، سرانجام آنانپس از درگرفتن سلسلهشد. 

 (.322)همان:  درصد رضایت دادند 50افزایش مزدها به جای  درصد 25

روزهای آخر خرداد سال در  :1338در خرداد کارخانه وطن اصفهان  خونین کارگران اعتصاب -

ط یکارگر این کارخانه بزرگ نساجی با طرح مطالبات خود، از جمله بهبود شرا 1700، بیش از 1338

. با هجوم پلیس به تجمع اما اوضاع به خشونت از کار انداختندرفتن مزدها، چرخ تولید را  کار و باال

عده قابل توجهی زخمی  اثر شلیک گلوله کشته و کارگر در همان دقایق نخست بر  10کشیده شد. 

 (.323)همان:  و راهی بیمارستان شدند

کارگر هزار  30از  بیش، 1338 د سالخردا :1338در خرداد تهران های پزخانهکوره اعتصاب دوم -

ها پزخانهکورههای هزار کارکنان دیگر که رانندگان کامیون 30و  اطراف شهر تهرانهای کوره پزخانه

اب علت اعتصبا سر دادن صدای اعتراض علیه گرسنگی دست به اعتصاب زدند.  شدرا نیز شامل می

د، جای دستمزد نقد و بهکارگران این بود که کارفرمایان هفت ماه دستمزد آنان را پرداخت نکرده بودن

نان آاعتبار داشت. ها پزخانهمعینی در اطراف کورههای دادند که تنها در مغازهبه کارگران قبوضی می

درصد افزایش دستمزد هستند و تا حصول این هدف به سر کار باز  35اعالم داشتند که خواستار 

کارگر  50که ظاهرا کشته شدن نزدیک به پس از فشار شدید شهربانی و نیروهای ارتش )گردند. نمی

درصدی قناعت کنند و  20همراه داشت( و نیز ساواک، اعتصابیون ناگزیر شدند به افزایش را به

 (.380-381: 1369اعتصاب را پایان دهند )الجوردی، 

ار ر کارخانه شهناز زنان در قبال روزانه کد :1338در آبان  اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان

گرفتند. جنایتی که همواره مورد اعتراض کارگران زن ریال کمتر از مردان مزد می 3ساعته خویش  10
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مواد دهگانه »کل کارگران کارخانه در اعتراض به عدم اجرای آنچه  1338آبان  15در روز  ت.قرارداش

است برابری دستمزد با نامیدند آماده اعتصاب شدند و زنان در صف مقدم این خیزش، خومی« قانون کار

مردان را به لیست مطالبات همگانی توده کارگر افزودند. کل کارخانه به ورطه تعطیل فرو رفت. کارگران 

و مطابق معمول اعتراضاتِ کارگری در اصفهان با ورود پلیس  بر تحقق خواسته های خود پافشاری کردند

کارگر را از اصفهان  18ی را دستگیر کردند. همه فعالین کارگربه موضوع، فضا به خشونت کشیده شد و 

نفر را برای همیشه از  80. بیش از و تعداد قابل توجهی را به زندان فرستادند به رفسنجان تبعید نمودند

 بسیار وحشیانه به چوبهای برخی فعالین کارگری را در محیط کارخانه به شکلو  کارخانه اخراج کردند

 (.327: 1394)پایدار،  بستند و تنبیه بدنی نمودند

 :1338دیگر اعتصابات سال  -

 (.328)همان: اصفهان « پشمباف»اعتصاب کارگران *

ود ب« کم کاری»این اعتصابات از نوع اعتصاب  شهرضای اصفهان:های *اعتصاب کارگران کارخانه

 معروف است )همان(.« اعتصاب ایتالیایی»که در ادبیات کارگری به 

ان آن. این بار کارگران دست به اعتصاب کم کاری زدند :کارخانه شهناز*اعتصاب مجدد کارگران 

روز مرخصی در سال، افزایش مزدها و  12ای فاحش پائین آوردند، خواستار سطح تولید را به گونه

  )همان(. روز ادامه یافت و سرانجام با پیروزی کارگران پایان یافت 6ط کار شدند. اعتصاب یبهبود شرا

ها، بردارییک سال پیش از شروع بهره 1339در آبان ماه  :1339سد دز در آبان ران اعتصاب کارگ -

کارگران این مجتمع در اعتراض به کمی دستمزدشان کارها را تعطیل کردند و خواهان افزایش دستمزد 

زمان مطالبه کاهش ساعات کار را نیز پیش کشیدند. به دلیل حساسیت موقعیت سد و شدند و هم

دیگر مراکز صنعتی به کار آن، و نیز به دلیل تعداد قابل توجه کارگران معتصب، کارفرمایان وابستگی 

 های کارگرانای از خواستهناگزیر به عوضِ روی آوردن به سرکوب و تهدید و اخراج، به برآوردن پاره

 (.329)همان:  تن دادند

ماه  نیا در :ارگری در معادنکهای و تشکیل اتحادیه 1339شمشک در آذر  انیچاعتصاب معدن -

آوار جان خود را از دست دادند و  ریکارگر ز 21سنگ شمشک معدن زغال زشیو سال به علت ر

عزادار شدند. صدها کارگر عزادار بالفاصله در اعتراض به  یشدند و زنان و کودکان یها نفر زخمده
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 میقی سود را قاتل مستتشنه انِیفرمادست به اعتصاب زدند. آنان کار شانقانیکشتار خاموش رف نیا

بول از ق انیفاجعه صرفاً فرار کارفرما نیوقوع ا لیکردند که دل حیشدگان دانستند و تصرکشته

و  شیبه اعتراض خو انیکار در معدن بوده است. معدنچ طیبهبود شرا یبرا ازیمورد نهای نهیهز

از  زین گریو مراکز کار د معادنها و ن کارخانهاز کارگرا یادیکار معدن ادامه دادند. شمار ز لیتعط

اما (. 330-331)همان:  کنند یاعالم همبستگ شانیشمشک شدند تا با ا یراه گرید یتهران و شهرها

ت برده اس ییمطالبات کارگران راه به جا ایآ نکهیاز ا یاعتراض هم خبر نیدر گزارشات بجا مانده از ا

 .ستینه در دست ن ای

آقازاده،  یریها به دبرستوران-کافه  یکاهای، سند1339معدن در آذر ماه  زشیی ردثهحا انیجر در

فاش به کارگران ک یکایسند ،یرینص نیو حس یانفراد لیجل ،یاحمد کابل یبه رهبر کیمکان-فلزکار

. تندشتاف ونیو اعتصاب دگانیدبیآس یاریکارگران قناد به  یکایو سند ،یسمنان نیحس یرهبر

 یحادثه را محکوم و جملگ نیا یاهیاطالع یتهران  ط یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

که  ندافتیشدگان معدن شمشک حضور در مراسم چهلم کشته یمستقل کارگر یکاهایسند نیسران ا

تاریخچه اتحادیه کارگران معدن »نژاد، گیالنیبه همین خاطر بسیاری از ایشان را دستگیر کردند )

 .«(شمشک

و تشکیل سندیکاهای  1339اجرایی تشکیل و ثبت سندیکاها در سال های نامهتصویب آیین -

ت و ثب لیتشک ییِاجراهای نامهنییموضوع آ گریبار د ،یامام فیکار آمد دولت شر یبا رو قانونی:

کرد. ظرف شش ماه، پنجاه  بیها را تصوکار آن یعال یبعد شورا یو چند دیآماده گرد کاهایسند

شمار  و تا پایان سال دیثبت رسبه یقانون نیدر اصفهان طبق مواز کایدر تهران و هفت سند کایسند

یکی از مقامات سفارت آمریکا، فرآیند ثبت سندیکاها در ی به شصت افزایش یافت. به گفتهها آن

ندیکا دو سای که در سراسر کشور به سندیکا ابراز شد تنها رغم عالقهبه»سال بعد متوقف گردید و 

ر دوزندگان دی اتحادیه»و دیگری « سازانجمعیت کمک دندان»این دو سندیکا یکی « به ثبت رسید.

 بود.« مشهد

یر شرح و تفسی تنها معدودی از سندیکاهای تهران به آن اندازه خوب سازمان یافته بود که شایسته

واند نند دراختیار داشته باشد که بتکافی اعضایی که حق عضویت پرداخت کی اندازهای بود یا بهویژه

 دفتر مأمور تمام وقتی را بپردازد:ی حقوق و اجاره
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این سندیکا بین دو تا سه هزار عضو و پنج دفتر جداگانه در تهران و  :سندیکای نانواهای تهران*

متِ یوقت(، در اختیار داشت. از آنجا که قبگیر )یکی تمام وقت و دیگری نیمهحومه، دو مأمور حقوق

آمد، مهم بود که سندیکاهای نانواها حفظ شود تا شمار مینان از نظر سیاسی موضوع حساسی به

گذاری نان را بهتر کنترل کند. دبیر کلی سندیکاهای نانواها را عباس خرم، دولت بتواند عرضه و قیمت

مور ای توسعهی دارهای آمریکا )برنامهی کارگری ایاالت متحدهی کنندگان در برنامهیکی از شرکت

در »گوید که خرم سفارت آمریکا میهای کارگری هیأت عملیاتی( برعهده داشت. یکی از گزارش

معرض بدرفتاری بسیار زیاد ساواک و مأموران گوناگون وزارت کار است. این مأموران بیشتر اوقات 

 «دانند.ده میپذیرند، دردسری بیهوسروکار داشتن با کارگرانی که پاسخ نه را نمی

عضو داشت که یک  1200کارگری شبیه بود، ی بیشتر به اتحادیه :سازیسندیکای کارگران شیشه*

درصد از دستمزد خود را به پرداخت حق عضویت اختصاص داده بودند. سندیکای مزبور را اکبر 

ارگران بود که آموزش کهای کنندگان در برنامهکرد و وی نیز یکی از شرکتامیراحمدی رهبری می

 آن را برعهده داشت.ی ایاالت متحده اداره

اهلل غفاری کرد و رهبر آن فتحرا نیز منتشر می« اتحادیه»هفتگی ی روزنامه :سندیکای کارکنان دولت*

 بود 

 (.389-387: 1369)الجوردی، به رهبری حیدر رحمانی : سندیکای کارکنان شرکت ملی نفت*

آن  یتشکل صنف 1339در بهمن : 1340 بهشتیزش و پرورش در ارداعتصاب گسترده معلمان آمو -

حقوق آموزگاران  شیصادر کرد و در آن  خواهان افزا یاهیانیب« کلوپ مهرگان» یعنیروز معلمان، 

 هیانیب نیز اا یبانیبه پشت ییطومارها یآورآموزگاران سراسر کشور با جمع ،«هیانیب» نیا ی. در پدیگرد

از طرح باشگاه  تیمعلمان در حما ی، طومارها1340ماه  بهشتیارد نیآغاز یهاپرداختند. در روز

به انتشار طومار آموزگاران مشهد، دامغان، رشت،  توانشد که از آن جمله می ترشیو ب ترشیمهرگان ب

دوم و چهارم  خیبه تار هانکی روزنامه در …و زیریبابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، ت

 یهزار معلم در جلو 4به  کینزد 1340 بهشتیارد 12روز  اتیآن سال اشاره کرد. در نه هشتبیارد

 یروهاین زیآمکه با دخالت خشونت دهندمصوبات دولت شکل می هیرا عل یامجلس تظاهرات گسترده

 نیحسو دکتر عبدال شوندکم سه معلم مجروح میآن دست یکه ط شودمبدل می یایریبه درگ سیپل

سر مورد ی هیفلسفه( به ضرب گلوله از ناح یدکترا یو دانشجو یجام رستانیدب خیتار ری)دب یخانعل
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 انیحضور انبوه معلمان، دانشجو انیدر م یخانعل کری. روز بعد پسپاردو جان می ردیگاصابت قرار می

 یدر سراسر کشور از سو ها مجلس بزرگداشت. دهشودمی عییتش یکارگر یکاهایو سند انیو بازار

 تیدر محکوم یهای متعددو قطعنامهها هیانیو ب شودبرگزار می یدکتر خانعل یبرا فهای مختلگروه

ه این ب بود. افتهیارتقا « دولت یبرکنار»حقوق به  شیخواست افزا نکی. اگرددصادر می تیجنا نیا

 شود.ی میگذارنام« روز معلم»اردیبهشت به  12ترتیب است که 

ات اعتراض نیها از پسِ اآن سال ستیطلب و ضدکموناصالح استمداریس ،ینیام یکار آمدن عل یاما رو

چراکه محمد  د؛یوجود آبه ییدهایترد بهشتیارد 12باعث شد تا در خصوص اصالت حرکت 

درخشش  کهیقتهم شد و شتریب یزمان دهای. تردآمدبه شمار می ینیام کانیدرخشش از دوستان و نزد

محصول  یها به نوعانتصاب در آن سال نیفرهنگ منصوب شد. البته ا ریبه سمت وز ینیامی نهیدر کاب

د. بو یخوب غیاز مصادره شدن حرکت تبل یریجلوگ ثیکه از ح شدمی ریبه دولت تعب نیفشار معترض

 یشواهد کردمی عیوقاکه از کل  یخوانش یهم برا دیجد تیوضع نیا ریتعب گریوجود شق د نیبا ا

 ،ینیبه شخص ام -دموکرات آن را به دست داشت یکه کند- کایدولت وقت آمر ژهیی وداشت: عالقه

باشگاه مهرگان، در واقع امر  لیتشک یکه گفته شود حت کردحد دگرگون می نیصورت ماجرا را تا ا

 ؛یامامفیشر لتمنظور سقوط دوبوده است به  ینیها و امشده توسط دموکرات یطراح شیاز پ یحرکت

 یگریباشگاه د جادیدرصدد ا اریبخت موریشخص ت تیبا محور یچرا که در همان زمان دستگاه اطالعات

 ییتگوهاگف« رضا معرفت»باسابقه به نام  انیاز فرهنگ یکیکار با  نیا یو برا ند،یآیبرم انیفرهنگ یبرا

 یعوقت مجلس که به نو ندهی)نما یگرج هللا به سراغ عبدار شیهاآدم اری. پس از معرفت، بختکنندمی

را نمی شنهادی( پیاو )عبداهلل گرج تی( فرستاده بود که در نهاشدهم شناخته می انیفرهنگ ندهینما

 (.64: 1387)دارالشفاء،  ردیپذ

 :(369-373: 1394)نک به: پایدار،  1340دیگر اعتصابات سال  -

 .1340در اردیبهشت  نخ تاب وشهناز اصفهان یاهکارگران کارخانه*اعتصاب 

 .1340در اردیبهشت  مانیمسجد سل یاعتصاب کارگران حوزه نفت*

 .1340در اردیبهشت  رازیدر ش« پارس» کارگران شرکت *اعتصاب 

 .1340نساجی رشت در اردیبهشت ی کار شده*تحصن کارگران بی
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 .1340در خرداد  شهر اصفهان یگسندیوریمختلف بافندگهای کارگر کارخانه*اعتصاب 

و موج اعتصاب در  1340در اردیبهشت و خرداد « نختاب»ی *اعتصاب کارگران کارخانه

کارگران این کارخانه که در جریان تصویب قانون سندیکاها صاحب سندیکایی بودند که اصفهان: 

المللی ایاالت متحد ینبی آموزش کارگران سازمان توسعههای زاده، در برنامهرهبر آن، حسن نبی

« هانکارآمدترین رهبر سندیکایی اصف»زاده که به گواه مستشاران کارگری آمریکا شرکت کرده بود. نبی

کارگران با مدیریت کارخانه همکاری کرده بود تا تولید را بین هفتاد تا ی بود، در مقام نماینده

را انجام رسید زیاین کار به»آمریکا، یکی از مستشاران کارگری ی صددرصد افزایش دهد. به گفته

زاده به کارگران گفته بود اگر بتوان افزایش چشمگیری در تولید پدید آورد وی کارفرمایان را نبی

رسد که زیربار این اما به نظر می« متقاعد خواهد کرد که از سود حاصله سهمی هم به کارگران بدهند.

زاده و همکارانش در سندیکا از کارخانه، کارگران را به بیموضوع نرفتن کارفرمایان، و نیز اخراج ن

در کنار مبلغی دیگر، در « بازخرید»خشم آورد و مبادرت به اعتصاب کردند. پیش از این به عنوان 

بر این، چنانکه کارگران  جویانه استعفا دهد. عالوهزاده دادند تا مسالمتتومان به نبی 27000مجموع 

زاده، به او فشار آورده و تهدید کرده بود خدمت نبیی اک محل نیز برای خاتمهاند، رئیس ساوگفته

به سایر « نختاب»وارد خواهد کرد. اعتصاب کارگران ها که نام او را در فهرست اسامی کمونیست

وجه تاصفهان کشیده شد و در جریان راهپیمایی کارگران به اوج خود رسید. بخش جالبهای کارخانه

ود. ب« شهنار»ی به عنوان قربانی خشونت مأموران شهربانی در کارخانه« ایجنازه»یمایی حمل این راهپ

 را به زمین« جنازه»آیند، نگران شده و حامالن جنازه هنگامی که خبر رسید سربازان به سوی آنان می

 از تابوت خویش برخاست و پا به فرار گذاشت.« جنازه»انداختند و در این لحظه 

زاده و امیر امیرکیوان به اتهام رهبری این تظاهرات برای شش ماه به رفسنجان یت حسن نبیدر نها

از کار « شهناز»و « زاینده رود»نساجی های تبعید شدند. در همان اوان، رؤسای سندیکاهای کارخانه

 (.402-404: 1369اخراج گردیدند )الجوردی، 

 .1340در شهریور  گرودشهر لن یو نظافتچ یکارگران آتش نشان*اعتصاب 

 .1340در مهر  لیاعتصاب کارگران شهر منج*

 .1340وزیری در دی کار شهر تهران مقابل دفتر نخست*تحصن کارگران بی
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بندر معشور  سیو انگل رانینفت ا ومیکنسرسو اخراجی  کاریکارگر ب 3000از  شیب*اعتراض 

 .1340در دی ( ی)ماهشهر بعد

بود که به غذای بدی که ها کارگران این کارخانه مدت: 1341پ سال جیی خرابکاری در کارخانه -

گردید اعتراض داشتند، و مسئوالن کارخانه به آن توجهی نشان بیماری روده میی سبب اشاعه

رفت مربوط به این نارضایتی است دادند، در نهایت در جریان یک خرابکاری که احتمال باال مینمی

بیست و هفت هزار دالری ی کاری در چاه عمیق کارخانه انداخته شد و تلمبهجوشهای مقداری دانه

 (.400: 1369آن خراب شد )نک به: الجوردی، 

 

 (: زمستان است1348-1341) دوره پنجم

تولید را تعطیل های همه سالنکارگران  :1342در آبان رود کارگران ریسندگی زایندهاعتصاب  -

ویش درآوردند، انبارهای پارچه را از دست کارفرمایان خارج ساختند کردند، کارخانه را به اشغال خ

خویش به تصرف کارخانه و انبارها ادامه خواهند داد. های هو اعالم داشتند که تا حصول خواست

 .(373: 1394)پایدار،  کارگران خواستار افزایش دستمزد و بیمه درمان و بهبود معیشت خود شدند

» در اعتراض به عدم پرداخت  آنان :1343 خردادپشمباف اصفهان در کارگران شرکت اعتصاب  -

شرکت کارگران »دست به اعتصاب زدند. جار و جنجال  صاحبان کارخانهخویش از سوی « سود ویژه

ارضی در دستور کار  اصالحاتاز همان شروع  شاه بود که رژیم وییسناری« در سود ویژه کارخانه

که بخشی از بهای نیروی کار کارگران زیر این نام پرداخت شود  ن بود، و هدف از آن ایخود قرار داد

هر زمانی که ثانیا شریک سود کارخانه هستند!!!  راستیبهتا اوالً چنین القاء کند که گویا آنها 

را کردند، تهاجم خود را زیر نام قطع یا  دستمزدبه هر دلیل آهنگ کاهش بهای ناچیز  دارانکارخانه

به این ترتیب از ! پنهان سازند و !به دلیل واهی و دروغین کم شدن سود کارخانه!« ژهسود وی»کاهش 

 .)همان( کارگران را بکاهند ییفشار نارضا

 16000برای بار دوم در یک فاصله زمانی کوتاه،  :1342 در آذر تاکسی در تهران گانراننداعتصاب  -

ان دست از کار کشیدند. رانندگان کل شبکه راننده تاکسی در تهران علیه سطح نازل بهای نیروی کارش

پس  سرانجام .حمل و نقل شهری را مختل ساختند و خواستار باال رفتن نرخ کرایه تاکسی گردیدند
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: 1394)پایدار،  شدند حکومتموفق به تحمیل خواست خویش بر رانان اعصتاب، تاکسیاز سه روز 

374). 

، دستگاه سلطنت آخرین 1343بهمن  20در : 1343در بهمن  1337تجدیدنظر در قانون کارِ مصوب  -

عمل آورد. یکی از مقررات این تجدیدنظر در قانون مزبور این را به 1337تجدیدنظر در قانون کارِ 

توان نمایندگان کارگران یا مقامات اتحادیه را از کار اخراج بود که بدون تأیید قبلی وزارت کار نمی

مزبور برعهده دارند های یر داد که از اجرای وظایفی که در سمتکرد یا مشاغل آنان را طوری تغی

میت حک»حل اختالفات آن بود که به ی جلوگیری کند. یکی از دیگر مقررات مهم قانون تازه وسیله

 (.418-419: 1369)الجوردی، « انجامید.اجباری می

ه طور دستجمعی کار بکارگران  :1344در سال کارگران معدن سرب در حوالی شهر قم اعتصاب  -

را تعطیل کردند. آنها در اداره تلگراف دلیجان اجتماع نموده و دست به تحصن زدند. کارگران با طرح 

درخواست افزایش دستمزد اعالم داشتند که تا حصول حتمی این خواست از شروع کار سر باز 

سایر مناطق کشور،  خواهند زد. رژیم شاه سراسیمه و نگران انتشار خبر اعتصاب در سطح شهر و

مطابق معمول دست به کار سرکوب اجتماع کارگران شد. نیروهای ژاندارم از همه سو راهی اداره 

 .(375: 1394)پایدار،  پایان دادند راتحصن  سرکوبتلگراف شدند و با توسل به 

این  فشار اقتصادی بر کارگران: 1345بافی جهان چیت در سال پارچهی اعتصاب کارگران کارخانه -

ساعت کار  12ریال و  30به اوج خود رسید به طوری که کارگران با روزی  45کارخانه در سال 

شدند. اولین اعتصاب کارگران در همین زمان و با هدف کم کردن ساعات کار گرفته میفرسا بهطاقت

چیت هانان جکار و اضافه کردن دستمزد انجام شد، اعتصابی که موفق بود و توانست ساعات کار کارگر

نفری از کارگرانی که  12را به هشت ساعت در روز برساند. اما به دنبال پیروزی اعتصاب یک گروه 

سال  یکارگر نیاعتصاب خون: 1398)فریدونی،  تر بودند، اخراج شدنددر جریان اعتصاب فعال

1350.) 

 1347در سال ( تهران و اصفهانویژه )بهدر شهرهای مختلف ها کارگران نساجیاعتصابات  -

 .(375-376: 1394)پایدار، 

تن از کارگران  4000بیش از  1348در اسفند :  1348اعتصاب کارگران پاالیشگاه آبادان در اسفند  -

ر بندی مشاغل دمرتبط با آن، اعتصابی را در اعتراض به طرح طبقههای پاالیشگاه آبادان و بخش
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کارگران های رازا انجامید سرانجام با قبول خواستروز به د 20شرکت نفت سامان دادند. اعتصاب که 

هایی که در دست است، اشاره به این اعتصاب پایان گرفت. گزارشی و حتی پرداخت حقوق دوره

 هاییهایی از شاه را در دست داشتند و نوشتهدارد که کارگران در جریان اعتصاب و اعتراض، عکس

ران در انقالب سفید. روایتی نیز داریم از اینکه کارگران در هایی از شاه بود و نقش کارگقولکه نقل

بزرگی از های هایی خود برای مصون ماندن از یورش نیروهای انتظامی و اطالعاتی، عکسنشست

شان کردن تصویر بتوانند به نشست چسباندند تا مهاجمان تنها با پارهشاه را به درِ محل نشستن می

 (.123-124: 1396وارد شوند )اتابکی، 

 

 (: از کارخانه به جنگل1355-1348) دوره ششم

اسفند  3در تاریخ  :1348اعتراضات مردم تهران نسبت به افزایش قیمت بلیط اتوبوس در اسفند  -

ها تغییراتی انجام داد و در نتیجه این در خط مسیر اتوبوس رانی تهرانشرکت واحد اتوبوس 1348

 .برابر هم رسید 3خطوط این افزایش تا  ها افزایش پیدا کرد. در بعضی ازنرخ اتوبوس "تغییرات عمالً

های دانشجویان تهران در مقابل دانشگاه، اتوبوس 1348اسفند  4پس از این افزایش قیمت از بامداد 

ها شدند. زد و خورد میان پلیس و شرکت واحد را سنگباران کردند و مانع آمد و شد آنها در خیابان

وسیله دانشجویان چندین اتوبوس به آتش کشیده شد. پلیس دانشجویان در مقابل دانشگاه آغاز شد. به 

ای را کشته و برخی دیگر را زخمی کرد. تعداد زیادی از دانشجویان با درگیر شدن با دانشجویان عده

ها حمله در این شورش بازداشت شدند. پیرو این اعتراضات مردم نیز در بازار و مراکز شهر به اتوبوس

را مامور رسیدگی به  عباس هویدا ،محمدرضا پهلوی .ایش قیمت شدندکردند و خواهان لغو افز

 .ها به حالت قبل بازگشتقیمت هیئت دولت مشکل ایجاد شده کرد. پس از تشکیل جلسه ویژه

اعتراضات، نخست غیر سیاسی بود و دانشجویان زیادی در آن شرکت کرده بودند، ولی کم کم این 

با برپایی تظاهرات خواستار آزادی  های تهراندانشگاه حال و هوای سیاسی پیدا کرد و دانشجویان

خلق در سوق دادن ماجرا به  فداییهای در این میان نقش جریان چریک .بازداشت شدگان گردیدند

 سمت و سوی سیاسی بسیار پُررنگ بود.

اد ها آزشده بودند با ضمانت دانشگاهکلیه دانشجویانی که در تظاهرات دستگیر  1348اسفند  9در 

 .شدند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هزار کارگر  18 :1349رانی تهران و حومه در اسفند اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس -

شکستن اعتصاب خود را موکول به اجرای سخنان شاه کردند اسفند،  11در شرکت مزبور در اجتماعی 

 .ه پاداش بگیرندکه گفته بود کارگرانی که سود سهام ندارند باید سه ما

ی جهان چیت کرج کارگران کارخانه: 1350چیت ری در اردیبهشت ی اعتصاب کارگران کارخانه -

در اعتراض به دستمزد کم، ساعات کار طوالنی و نبود بیمه به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. 

ی گروهی از لهاردیبهشت با حم 8اردیبهشت شروع شده بود در تاریخ  6این اعتصاب که از تاریخ 

  .کارگران به رگبار بسته شدند ،ماموران امنیتی رژیم شاه

ماه به مدت سه روز در اعتراض به دستمزد کارگران جهان چیت از ششم تا هشتم اردیبهشت 2000

پایین، ساعات کاری زیاد و بیمه نشدن و شرایط بد کاری دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اعتصاب 

ای نداد و کارگران تصمیم گرفتند به سمت وزارت کار ی کارخانه نتیجهمحوطه سه روزه و تجمع در

بعد از ظهر وقتی که کارگران به کاروانسرای سنگی  5در تهران راهپیمایی کنند. در میان راه، ساعت 

 3 هبندند؛ در این حادثبرند و آنها را به رگبار میها به سمت کارگران یورش میرسیده بودند، ژاندارم

 وندشکشته و تعداد زیادی مصدوم می (کارگر یو عل کوکاریحسن ن روز،یفحشم اهللهیوج) کارگر

  (.1350سال  یکارگر نیاعتصاب خون: 1398)فریدونی، 

جهان ی فدایی خلق، فاتح یزدی، رئیس کارخانههای ، سازمان چریک1353مرداد  20سه سال بعد در 

 ای آورند که:ش بود، ترور کردند و در اعالمیهچیت را هنگامی که عازم محل کار

ت عهده داشدادگاه انقالبی خلق، فاتح را به خاطر نقش مؤثری که در کشتار کارگران جهان چیت به»

اش در حق کارگران به مرگ محکوم کرد و فاتح خونخوار را به ظالمانههای کُشیو به خاطر حق

فدایی خلق پشتیبانی مسلحانه و های ح، سازمان چریکسزای اعمال ننگینش رساند. با اعدام فات

دارد و با صراحت به دشمن کارگران سراسر ایران، اعالم میی طلبانهدریغ خود را از مبارزات حقبی

قل ن )به« جواب نخواهد گذاشتکارگر ایران بیی گونه جنایتی را در حق طبقهدهد که هیچهشدار می

 .(124: 1396از: اتابکی، 

کارگر در اعتراض به کمی دستمزدها  9000حدود  کارخانه مجتمع کفش ملی: 24اعتصاب کارگران  -

نیروهای ی رغم مداخلهمعیشتی و اقتصادی دست از کار کشیدند. علیهای خواستههای و با طرح
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د ش ژاندارمری اعتراض چند روز به طول انجامید و سرانجام به بخشی از مطالبات کارگران تن داده

 .(434: 1394)پایدار، 

خرداد هزاران کارگر با  3در روز : 1352در خرداد « ایران یاسا»ی اعتصاب کارگران کارخانه -

دم بار ضمن عهمیشگی ارتش، اینی رغم مداخلهافزایش دستمزد دست از کار کشیدند. علیی مطالبه

 60تا  45صاب، قبول کرد که بین نشینی کارگران، مدیریت کارخانه با برآورد ضرر ناشی از اعتعقب

لیستِ ی درصد دستمزدها را اضافه کند. در روزهای بعد در حالی که مدیریت کارخانه درصدد تهیه

سیاهی از کارگران فعال در اعتصاب بود تا جلوی تکرار این موضوع را در آینده بگیرد، بار دیگر با 

 (.445نشینی کرد )همان: اعتصاب کارگران روبرو شد و عقب

 :1352دیگر اعتصابات سال  -

. و ..« جهان چیت»، «جیپ لندرور»، «سیتروئن»، «دنیای فلز»واحد صنعتی  8*اعتصاب کارگران 

 .(451)همان: 

اش با اعتراضات زمانیاین اعتصاب همی نکتهدی:  2در « سازی تبریزماشین»کارگر  800*اعتصاب 

میان  جریان فدایی درهای ایشان بود که سبب فعالیتدانشجویان دانشگاه تبریز و به زندان افتادن 

و توأمان میان کارگران شد، کارگران اعتصابی در ادامه، آزادی دانشجویان را به عنوان بخشی از ها آن

 شوند )همان(.کارگر اخراج می 100خویش مطرح کردند. نزدیک به ی مطالبه

 .)همان(بهمن  4در « اهوازی نورد و لوله»کارگر  1500*اعتصاب 

 .(452شوند )همان:کارگر اخراج می 25«: سازی آریاجیپ»ی کارگر کارخانه 2000*اعتصاب 

 .(457)همان:  1352*اعتصاب کارگران شرکت نفت آبادان در اسفند 

 .1353اعتصاب کارگران نفت تهران در بهار  -

تراض به عدم پرداخت کارگران در اع: 1353جیپ لندرور در سال ی اعتصاب کارگران کارخانه -

 4بندی مشاغل تعهد شده بود، برای مدت تومان که مبتنی بر طرح طبقه 500تا  300اضافه دستمزد 

کارگر  20کردند. در نهایت با به خشونت کشیده شدن اعتصاب « کم کاری»ماه مبادرت به اعتصاب 

 (.465شوند )همان: زندان میی دستگیر و روانه
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شهریور در اعتراض به  8کارگران در : 1353آژور )فروزان( در شهریور اعتصاب کارگران شرکت  -

روز اعتصاب را ادامه  7خود دست از کار کشیدند و برای مدت ی ماه و نیم سود ویژه 4عدم دریافت 

نشینی شد، هر چند که در روزهای پس از پایان اعتصاب دادند. در نهایت کارفرما ناگزیر از عقب

 (.468-469کارگر کرد )همان:  20زدیک به مبادرت به اخراج ن

کارگر در یکی از روزهای مرداد در اعتراض  80: 1354شاهی در مرداد ی اعتصاب کارگران کارخانه -

مردم  هایبه کمی دستمزد دست از کار کشیدند. در اثر به خیابان کشیده شدنِ اعتراض، دیگر گروه

با دستور تیر به منظور سرکوب اعتراض وارد صحنه شد، نیز به آنان پیوستند و در نتیجه قوای نظامی 

 (.463کارگر جان باختند )همان:  8ای که رخ داد درگیریی و در نتیجه

هزاران کارگر در اعتراض به کمی : 1354تبریز در اوایل های پزخانهاعتصاب کارگران کوره -

ردند و موفق شدند تا روز اعتصاب ک 5رغم باالرفتن قیمت آجر برای مدت دستمزدشان علی

 (.470درصدی دستمزد راضی کنند )همان:  50کارفرمایان را به افزایش 

در  :1354فدایی خلق با کارگران از اواخر های گیری ارتباطات ارگانیک سازمان چریکشکل -

گیری کارگری سازمان را فدایی خلق ایران سمتهای ، شورای عالی سازمان چریک1354تابستان 

درصد انرژی سازمان در راستای جنبش  80مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که طور به

ال در اواخر س« نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.»ی کارگری متمرکز شود و نشریه

 دنبرد خلق که ارگان سازمان بوی کارگران و زحمتشکان که با نشریهی نبرد خلق ویژهی نشریه 1354

دانشجویی خود را ی فدایی خلق نشریههای تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک

ازمان رهنمود س»منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در « پیام دانشجو»نام به

ن ز جمله چنیپیام دانشجو ای در نخستین شماره« فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایرانهای چریک

 خوانیم:می

ر شرایط تحقیق دی کارگری کردن در تعطیالت تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله»

عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و 

اند، تهبورژوایی داش سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه

هایی توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصصنمیها اول بار دشوار است و آن

 «بیاموزند و سپس به کارگری بروند.
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 دهد، تا دررا می« دانشجویی-کارگریهای تشکیل هسته»سپس به دانشجویان پیشنهاد « رهنمود»

های گیری سیاسی و تشکیل هستهسازمان، خود مستقال به منظور ارتباطصورت عدم ارتباط با 

 دانشجویی به میان کارگران بروند.-کارگری

تعدادی تیم کارگری .. با هدف کار سیاسی در  1354از اواسط سال »پور به روایت مجید عبدالرحیم

حیدر تبریزی وظایف این گرفت.  در سازمان شکل« و جذب کارگران مستعد برای فعالیتها کارخانه

، -که بسیار مشکل بود-کارگری، برقراری ارتباط با کارگران های گزارشی تیم را از جمله تهیه

دانست. به روایتِ سازمان و احتماال عملیات نظامی میهای شناسایی محیط کار برای پخش اعالمیه

کارگری در ی خودانگیختههای و اعتصابها هایی از اعتراضاو، در این دوره اخبار و گزارش

های شود. اخبار و جنب و جوشسازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشمگیری بیشتر میهای اعالمیه

 کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران.

کارگری داشت و ی به بعد، در جریان ارتباطاتی که سازمان با بدنه 1354ی البته تا پیش از برنامه

 به سازمان فدائیان پیوسته بودند: آن، برخی پیشگامانِ کارگریهای فعالیت

( عضو 1319-1350نژاد )؟(، اسکندر صادقی-1353(، سعید پایان )1324-1352حسن نوروزی )

( عضو سندیکای فلزکار مکانیک که در جریان 1319-1349سندیکای فلزکار مکانیک، جلیل انفرادی )

 (.124-134: 1396( )اتابکی، 1331-1352کشته شد و یوسف زرکاری )« لسیاهک»

اعتصاب در میان ی از اوایل خرداد که زمزمه: 1355در خرداد « ایرانا»ی اعتصاب کارگران کارخانه -

مال سازی احتکارگران به سبب سطح نازل دستمزدها قوت گرفت، عوامل امنیتی کارخانه برای عقیم

خرداد مبادرت به باطل کردن کارت چند تن از کارگران فعال و زدن حُکم  6اعتصاب در صبح روز 

نفر کارگر  3000خرداد نزدیک به  7بر دیوار کارخانه کردند. نتیجه اما برعکس بود و روز ها اخراج آن

کارگر دستگیر  35ارتش حدود ی گرانهسرکوبی شیفت صبح دست از کار کشیدند. با مداخله

کارگر اعتصاب را ادامه  2000شود و ا ورود کارگران شیفت شب داستان تمام نمیشوند. اما بمی

. را آزاد کنندها دار تصمیم گرفتند تا بازداشتیاین استمرار ارتش و کارخانهی دهند. با مشاهدهمی

روز اعتصاب، با ارعاب کارگران و ترس از اخراج و صدور حکم اخراج  12سرانجام بعد از نزدیک به 

تاریخ جنبش کارگری  :2019کارگر، اعتصاب بدون دستاوردی به پایان رسید )پایدار،  150نزدیک به 

 ایران(.
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 (: به سوی انقالب1357-1355) دوره هفتم

پس از اتمام اجرای اصالحات ارضی تا هنگام انقالب را نیز در دل خود های این دوره به نوعی جمعبندی سال

رانه به داکارگر، شاهد گسترش مناسبات سرمایهی ضمن افزایش جمعیت طبقه دارد. این حدفاصلی است که

ل و نه گذشته این دوره را مبتنی بر تحلیهای شدن و گسترش شهرنشینی هستیم. برخالف دورهاعتبار صنعتی

ر بو ... ازنظر خواهیم گذراند و بخش اعظم این تحلیل متکی ها گیری اتحادیهو شکلها روزشمار اعتصاب

 است.« کالبدشکافی انقالب: نقش کارگران صنعتی در انقالب ایران»پژوهش احمد اشرف با عنوان 

طرز فدایی خلق، بههای ششم اشاره شد، با ضربه خوردن سازمان چریکی همچنان که در جمعبندی دوره

حدود  1355که در حالی به شدت اُفت کرد. در 1356-1357های چشمگیری تعداد اعتصابات کارگری در سال

مورد کاهش یافت )البته  10به  1357نخست ی ماهه 8مورد کاسته شد، در  15به  1356مورد بود و در  35

فعالیت اقتصادی بنا به آماری که احمد های این تعداد اعتراضات در مراکز صنعتی است و اال در دیگر رشته

 د(. رسمورد می 17به  57تا  55ی دهد در بازهاشرف می

خود از نظر توش و توان ها کننده بود که در حالی که آنحدی نگرانسیاسی چپ بههای موضوع از نظر گروه

ها یانیهعملی کارگران را در قالب بشان نسبت به بیای بودند، تعجب و اعتراضسازمانی در موقعیت فرودستانه

ای با مضمون زیر صادر اعالمیه 1357در شهریور  فدایی خلقهای هایی بروز دادند. سازمان چریکو اعالمیه

 کند:می

اند ... اما هنوز این آغاز کار است. پا خواستهکار بهمردم علیه رژیم جنایتهای امروز در تمام شهرهای ما توده»

ا ماند ... هنوز بخش بزرگی از نیروهای خلق )به خصوص کارگران( آن طور که باید و شاید به میدان نیامده

عام خواهیم که در مقابل قتلفدایی خلق ایران از تمامی کارگران زحمتکش و مبارز میهای سازمان چریک

کش باران مردم زحمتکار ساکت نایستند ... در مقابل گلولهتوسط مزدوران رژیم شاه جنایت دیدهرنجهای توده

رژیم جهت برگزاری تظاهرات دولتی های با توطئهاعتراض کنید ... ها و دانشجویان در دانشگاهها در خیابان

 (.1: 1390)به نقل از: اشرف، « و قالبی توسط کارگران ناآگاه مبارزه کنید.

سازمان مجاهدین »کارگر )انشعابِ مارکسیستی از ی ای دیگر  سازمان پیکار در راه آزادی طبقهدر اعالمیه

 خوانیم:( چنین می1354در سال « خلق

گذراند ترین روزهای خود را میعملی بیرون آیید ... اکنون که کشور ما انقالبیرگر! ... شما باید از بیرفقای کا»

اید به کنند ... ما بطور فعال در این مبارزه شرکت نمیکارگر است بهی طبقهی طور که شایسته... کارگران آن
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 ذوب آهن و برق ... بپیوندیم. راستی چراصف پیشگامان جنبش کارگری اخیر، یعنی کارگران صنعت نفت، 

گذرد به تفاوت به این امور، که در اطراف ما میکنند ولی ما تقریبا بیاین کارگران این گونه با رژیم مبارزه می

 )به نقل از: همان(.« دهیم؟کارمان ادامه می

 انقالب دری کارگر از صحنهی بقهپیشگامانِ طی کند فریادهای نومیدانهطور که احمد اشرف اشاره میهمان

ی که طبقهکند. یکی اینکارگر در انقالب روشن میی نقش طبقهی اساسی را دربارهی گرماگرم مبارزه، دو نکته

نقشی در انقالب نداشت، و «( تظاهرات بزرگی مرحله»سوم )از نظر اشرف ی کارگر صنعتی تا آخر مرحله

نیز تنها بخشی «( کنندههمگانی و فلجهای اعتصابی مرحله»)از نظر اشرف چهارم ی که در مرحلهدیگر این

ی هایی که حرکتتفاوت ماند و به کار خود ادامه داد، یا آناز این طبقه وارد مبارزه شد و بخش بزرگ آن یا بی

« دندقدم نگذارسیاسی ... ی مبارزهی به عرصه»درجا زده و « اقتصادی-در چارچوب مبارزات صنفی»کردند تنها 

 )همان(.

تا بهمن  1356گانه از روند منجر به  انقالب در حدفاصل فروردین بندی پنجدست دادن یک دورهاشرف با به

 آماریِ دقیق روشن کند:های کوشد تا سهم کارگران را مبتنی بر دادهمی 1357

واحد تولیدی دست به اعتصاب  15صنعتی در های کارگران کارخانه 1356نخست انقالب در ی در مرحله

صرفا رفاهی و پراکنده برای اضافه دستمزد زدند. در اواخر همین سال بود که رژیم گروهی از کارگران را برای 

حمله به اجتماع عناصر ملی و لیبرال در کاروانسرای سنگی بسیج و حاضران را مضروب و مجروح کرد. در 

بار به 10جریان داشت، کارگران صنعتی فقط  1357نخست ی ماهه 6دوم و سوم انقالب که در ی مرحله

هاشان به سرعت اعتصاب را صرفا رفاهی و پراکنده دست زدند و پس از برآورده شدن خواستهای اعتصاب

های و روحانیان اغتشاشها انقالبی، دانشجویان، بازاریی پایان دادند. و این درحالی بود که در این دو مرحله

 (.9عظیم علیه رژیم برپا کرده بودند )همان: های تظاهرات پراکنده و راهپیماییای، دوره

بزرگی در چند شهر مرکزی کارگری برپا شد. از جمله تظاهرات و اعتراض تبریز های در این دو دوره اعتراض

ظاهرات سوم انقالب، اعتراض و تی و در مرحله 1357اردیبهشت  19و اعتراض یزد در  1356بهمن  29در 

ای یک از این مبارزات بالنسبه بزرگ و مؤثر انقالبی خبر و اثر عمده، در هیچ1357مرداد  20بزرگ اصفهان در 

 هایشود. ]...[ در مقابل، طبق گزارشدیده نمی« طبقه»از مشارکت کارگرانِ صنایع جدید به عنوان اعضای 

با حضور جمشید آموزگار،  1356سفند ماه چپ، رژیم در اهای شدید سازمانهای موجود و اعتراض

هزار نفری در تبریز برپا کرد و کارگران صنایع جدید تبریز، از جمله  100وزیر، تظاهرات بزرگ نخست
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جمعی در این تظاهرات شرکت داد، در حالی که از شرکت دادن بازاریان سازی و تراکتورسازی، را دستهماشین

در این تظاهرات خبری نبود. دولت فقط قادر بود کارمندان و کارگران را  و اصناف و دانشجویان و روحانیان

که این دو طبقه، تظاهرات ضدانقالبی بکشاند. جالب اینی تفاوت( و به عرصهمیل، یا بیبسیج کند )با میل، بی

رو الهب دنبچهارم انقالی یکسان )اعتصاب( به ائتالف انقالبی پیوستند و در مرحلههای زمان و با شیوههم

 انقالب شدند )همان(.

ترین کارگر صنعتی، همراه کارمندان ادارات وارد گود شد. مهمی چهارم انقالب بود که طبقهی در مرحله

م و شان کهاشان غیرسیاسی، میزان مشارکتمشارکت کارگران صنایع جدید آن است که خواستی خصیصه

کارمندی واحدهای عظیم خدمات عمومی و -کارگریهای بمیزان تأثیرشان بسیار اندک است، فقط اعتصا

 کند.شود و رژیم را فلج میمنابع ملی است که کارساز می

پست، دخانیات، آب و برق در های واحد اصلی و فرعی )مثل شعبه 229در این دوره )آذر و دی ماه( حدود 

و مبارزات در ها نیمی از این اعتصاب ها( که داری بخش کارگری بودند، اعتصاب کردند. نزدیک بهاستان

نعتی در چند واحد صها ترین و مؤثرترین اعتصاببرپا شدند. مهمها تولیدی و بقیه در سایر گروههای کارخانه

از گروه نفت و دخانیات و ذوب آهن و دو گروه اصلی دیگر، یعنی آب و برق و مخابرات و ارتباطات، روی 

 ودند )همان(.کارمندی ب-دادند که کارگری

تن و  100بزرگ بخش صنعتی )با های واحد کارخانه 773واحد از  109، حدود 1357آذر و دی های در ماه

بزرگ را دربر های درصد کارخانه 14بیشتر( به اعتصاب دست زدند. بنابراین، واحدهای اعتصابی فقط 

های بزرگ، به قول یکی از سازمانی کارخانه 664واحد اعتصابی حدود  109گرفتند. به بیان دیگر، در مقابل می

انقالبی سراسر کشور را فرا گرفته بود، کارگران تقریبا ی در حالی که اعتصاب و مبارزه»کارگر، ی هوادار طبقه

تازه همین اندک مشارکت نیز « دادند.گذشت به کارشان ادامه میشان میتفاوت به این امور که در اطرافبی

رفت. دستمزد و سود ویژه و حق مسکن فراتر نمیصرفا رفاهی که از حدود اضافههای د به خواستمنحصر بو

یاسی سهای شد و سایر طبقات اجتماعی با خواستیعنی در حالی که انقالب به آخرین مراحل خود نزدیک می

 ن صنعتی ناب نقش ناچیزیکردند، کارگراهمگانی شرکت میهای و انقالبی در تظاهرات خیابانی و اعتصاب

درصد برای  13درصد برای حفظ کار و  19هاشان رفاهی، درصد درخواست 88که در انقالب ایفا کردند. چنان

 (.9-10مشارکت در امور کار بود )همان: 
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گاه نوبت درصد واحدها اعتصاب کردند. آن 84که غالب اقدامات جمعی این دوره اعتصاب بود، چنانی شیوه

تر مربوط بود به صنایع دولتی، به خصوص شرکت نفت درصد اقدامات جمعی، که بیش 12ت بود با تظاهرا

اساسی های بود. از ویژگیها و اعتراضها درصد، شکایت 4موارد با ی سازی اراک و ذوب آهن. بقیهو ماشین

آمیز بود و به وارد مسالمتدرصد م 90که کار نبردن ابزارهای سرکوب بود. چناناین دوره، نبود خشونت و به

هم که غالبا برای ها شد. نسبت موفقیت اقدامات جمعی و اعتصابندرت از اعمال خشونت استفاده می

 موفق و فقط یک چهارم ناموفقها مالی و رفاهی بود، بالنسبه باال بود، چنان که نزدیک به دو سوم آنهای هدف

 (.11همان: و در همین حدود نامعلوم گزارش شده بود )

خدمات عمومی و منابع ملی شامل چند واحد بسیار بزرگ صنایع نفت، آب و « کارمندی-کارگری»واحدهای 

واحدها را  آهن و دخانیات هستند. وجوه تمایز اینآهن، بنادر و کشتیرانی، ذوببرق، پست و مخابرات، راه

 (:13توان به شرح زیر دانست )همان: می

 نفر از  66000ستند و بخش کارمندی بسیار نیرومندی دارند. مثال از حدود دولتی هها آنی همه

نفر کارکنان  37000که از کارکنان صنایع نفت بیش از یک سوم کارمند و بقیه کارگر بودند، یا این

آب و برق کشور نیمی کارمند و نیمی کارگر بودند. در اعتصابات و مبارزات عظیم این واحداهای 

ن )و حتی در مواردی کارکنان ارشد( و به خصوص کارمندان جوان و بزرگ، کارمندا

رات و تظاهها مبارز نقش عمده و اساسی داشتند. از همین رو نیز در اخبار اعتصابی کردهتحصیل

بردند و نه کارگران را. کار میرا به« کارکنان»ی گروهی واژههای و مبارزات این واحدها، رسانه

خود را اعالم های اعتصاب، خواست« کارمندان و کارگران»کردند که کید میدر مواردی نیز تأ

 کردند.

 ترین کشور اهمیت کلیدی و حساس داشتند و کوچکی امور روزمرهی این واحدها در اداره

مردم و گردش منظم واحدهای تولیدی ی حرکت آنان بالفاصله محسوس بود و زندگی روزمره

 کرد.کشور را فلج می

 گسترده در سراسر کشور فعال بودند و در نتیجه هر حرکتی از سوی های آنان در شبکهی مهه

که دیگر واحدهای صنعتی چنین گذاشت. حال آنکرد و اثر میآنان به سراسر کشور سرایت می

 ای نداشتند.خصیصه
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 ظ م بود و غم حفاین واحدها متکی به درآمد نفت بودند و بنابراین، پشت کارکنان این واحدها گر

ستگی ورشکی کار تأمین شغلی نداشتند. برخالف کارکنان دیگر واحدهای تولیدی که دائما دلهره

 کارخانه و بیکاری را داشتند.

 گاه از اوایل پیوستند و آنها کامال رفاهی به صف اعتصابهای در مهر ماه به آرامی و با خواست

نخست ی افزودند و پس از یک ماه سکوت نسبی تا نیمهها مالیم را بدانهای ماه خواست آبان

دولت نظامی که از اواسط آبان تا اواسط آذر ادامه یافت، دوباره وارد گود شدند و به ی دوره

قاطع و علنی با رژیم برخاستند و تحت فرمان رهبری انقالب و نمایندگان ی مبارزه و معارضه

 ایجاد دوگانگی در حاکمیت شدند. وی قرار گرفتند و در واقع از ارکان اصلی

کارگر به نسبت خود و دیگران از این قرار بود ی و اقدامات جمعی طبقهها اعتصابهای بنابراین، ویژگی

 (:11)همان: 

 درصد  84در این دوره بود، یعنی ها درصد کل اعتصاب 16کارگر فقط ی طبقههای نسبت اعتصاب

 اند.ختهرا طبقات دیگر راه انداها اعتصاب

 انقالب بود.ی درصد کل تظاهرات دوره 1کارگر بسیار ناچیز و حدود ی نسبت تظاهرات طبقه 

 صرفا مالی و رفاهی، یا برای حفظ کار بود که پس از برآورده شدن ها در این دوره غالب خواست

اریان و روحانیان یافت. در حالی که در همان زمان فرهنگیان و دانشجویان و بازمبارزه پایان میها آن

 زدند.و تظاهرات عظیم دست میها تند سیاسی و انقالبی به اعتصابهای با خواست

 تنها از نظر کمیت و کیفیت، بلکه از نظر میزان تأثیر نیز اعتصاب بسیاری از واحدهای کارگری )به نه

فلج کردن نظام  کارمندی خدمات عمومی و منابع ملی( تأثیر زیادی در-استثنای واحدهای کارگری

 حاکم نداشتند.

 اعتصابی:های نمونه

، 1357مهر ی ها در نیمهزمان با گسترش اعتصابهم :1357نساجی در مهر های *اعتصاب کارگران کارخانه

رفاهی اعتصاب کردند، مانند چیت ری، اطلس بافت، ممتاز، های نساجی با خواستی کارگران چند کارخانه

دیگر در تهران، اصفهان و یزد به اعتصابیان پیوستند ی کارخانه 15مهمل کاشان. آنگاه حدود سازی ری و چیت

های و باب مذاکره را با کارفرمایان و وزارت کار گشودند و از وزارت کار درخواست کردند که به خواست

اعتصاب دست بردارند. پس  ها، هرچه زودتر پاسخ گویند تا آنان ازکامال رفاهی آنان، و حتی به برخی از آن
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 23ی تهران، مذاکرات جمعی، که به اصرار و پیگیری کارگران چند کارخانهدستههای از دنبال کردن اقدام

ساعته میان سندیکای کارگران نساجی، سندیکای صاحبان صنایع نساجی و نمایندگان وزارت کار به عمل آمد، 

ریال به  5000تا  3000هزار تن کارگران صنایع نساجی، از  150جمعی برای اضافه دستمزد یک موافقت دسته

آبان کارگران سر کار رفتند. در مقابل، نمایندگان کارگران قول  4عمل آمد و اعتصاب بالفاصله شکت و در 

دادند تا سر حد امکان نسبت به افزایش تولید و تقلیل ضایعات و نظم کار و حفظ منابع ملی اقدام الزم را به 

 (.10ورند )همان: عمل آ

های مهر خواست 18آنان به جای اعتصاب در  :1357*تهدید به اعتصاب کارگران صنایع چاپ در مهر 

دادند. ها خانهای به دولت و صاحبان چاپکامال رفاهی خود را اعالم کردند و یک اتمام حجت یک هفته

 کند:می ی اساسی را روشنکتهخود منتشر کردند چند نهای ای که آنان برای طرح خواستنامه

 بدون ایجاد اخالل در کار؛ها ( خودداری از اعتصاب و کوشش برای رسیدن به خواست1

 هم پیاده شود، تحولها ی آندربارهها ( پذیرفتن اینکه اگر قانون کار و بیمه و سهیم شدن در سود کارخانه2

 حاصل خواهد شد؛ها کلی در بهبود وضع آن

ها، در محل کار حاضر خواهند شد و اند که در صورت انجام نشدن خواستکارگران نیز اعالم کرده( این 3

 خانه از انجام کار خودداری خواهند کرد.ضمن حضور در چاپ

-11مهر با کارگران به توافق رسید و آنان مبادرت به اعتصاب نکردند )همان:  25در نهایت وزارت کار در 

10.) 

های که در جریان آن با قبول خواست :1357ی سیمان فارس در شیراز در مهر کارخانه *اعتصاب کارگران

 (.11به سر کار خود بازگشتند )همان: ها کارگران از طرف مسئوالن کارخانه، آن

که شامل افزایش ها ی تقاضاهای آنکه کلیه: 1357ی سیمان اقلید در مهر *اعتصاب کارگران کارخانه

ریال بابت ایاب و ذهاب و  1500ریال بابت ناهار و  1500درصد، پرداخت ماهیانه  15زان دستمزد به می

 ی مسکن بود، مورد موافقت قرار گرفت و کارگران دست از اعتصاب کشیدند )همان(.پرداخت کمک هزینه

اضافه  آنان شاملهای خواست :1357*اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت سیتروئن و سایپا در اواخر مهر 

نفر از کارگران و  6000کاری و ایجاد شرکت تعاونی بود. حدود ساعت اضافه 50حقوق، دریافت حق اوالد، 

آنان های مهر اعتصاب کردند. خواست 20کارکنان گروه صنعتی رنا )زامیاد، فنرسازی و رادیاتورسازی( از 
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ی عمل پوشانده شدن به اکثرِ جامهشامل ترمیم حقوق، حق مسکن، سنوات خدمت، و حق خواربار بود. با 

 کشند )همان(.آنان نیز دست از اعتصاب میها این خواست

اعتصاب در صنایع نفت در دو مرحله و از سوی دو گروه  :1357گران آبادان از مهر تا آذر *اعتصاب نفت

ه وابسته بهای شرکترا چند گروه از کارکنان و کارگران ها متمایز از کارکنان آغاز شد. نخستین اعتصاب

آنان رفع تبعیض و همسان شدن وضع  اول و دوم مهر ماه آغاز کردند. خواستهای صنعت نفت در هفته

شان با کارکنان دائمی شرکت نفت بود. کارگران پیمانکاری تنظیمات، کارگران حمل و نقل اقتصادی و مزایای

یشگاه آبادان و به خصوص کارکنان تعاونی صنعت نفت، ی کاالی پاالسازی و تعمیرات، کارمندان ادارهو شبکه

 رفاهی کارکنان و کارگران موقتا پایان یافت.های با قول رسیدگی به خواستها این اعتصاب

( در آبادان آغاز شد. یعنی 1357مهر  24ی آخر مهر ماه )در روز اعتصاب اصلی در صنعت نفت در هفته

شهریور(  17ی سیاه )فرا گرفته بود. این روز که مصادف با چهلم جمعههنگامی که اعتصاب سراسر کشور را 

بود، از سوی امام خمینی و آیات ثالثه )شریعتمداری، گلپایگانی، نجفی مرعشی( به عنوان روز عزای عمومی 

وران می کاال و آزمایشگاه شرکت در آبادان دست به اعتصاب زدند. مأاعالم شده بود. در این روز کارکنان اداره

ی کاال را با خود به خارج از پاالیشگاه نفر از کارکنان اداره 70انتظامی )گاز و نفت( وارد محوطه شدند و 

نفر را تا شب هنگام در بازداشت نگه داشتند. کارکنان پاالیشگاه به عنوان  12تا  8بردند و رها کرند، ولی 

یک هزار نفر از کارمندان سازمان عملیات  اعتراض به این عمل، فردای آن روز دست به اعتصاب زدند.

ی مرکزی شرکت ملی نفت اجتماع کردند. واحدهای غیرصنعتی نیز به حمایت از کارکنان اعتصابی جلوی اداره

ه، ی بودجی حسابرسی، ادارهی کاال، ادارهی آزمایشگاه، ادارهی مهندسی، ادارهاعتصابی از این قرار بودند: اداره

انبارهای کارگاه مرکزی و کارگاه حمل و نقل و تعمیرات، هنوز اعتصاب به واحد اصلی مدیریت اداری، 

ی مرکزی اجتماع کردند کارکنان دوباره در برابر اداره 1357مهر  26پاالیش نفت سرایت نکرده بود. در روز 

 ی خود را به این شرح اعالم داشتند:چهارگانههای و درخواست

  حقوق از اول مهر؛درصد اضافه  5/12پرداخت 

  تومان کمک شغل؛ 750پرداخت 

 ی آنان؛ی جنسی به کارمندان و خانوادهدادن جیره 

 ی ورود مأموران برکناری فوری تیمسار کلیایی، رئیس گارد صنعت نفت، و تعقیب مسببین حادثه

 امنیتی به پاالیشگاه و اهانت به کارکنان.
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 روز تا یک هفته ادامه یافت. ی مرکزی هر اعتصاب و اجتماع در مقابل اداره

ی خارک، الوان، بهرگان، اهواز، گچساران، به دنبال مبارزات کارکنان آبادانی، کارکنان صنعت نفت در جزیره

بی حکیمه و شرکت سهامی خدمات نفت ایران در اهواز و آبادان و سایر آغاجاری، مسجدسلیمان، مارون و بی

 مناطق، به اعتصاب پیوستند.

تولید نفت ارتباط نزدیک داشتند، اهمیت های یان اعتصاب کارکنان صنعت نفت در اهواز، که با چاهدر این م

رسد که در میان کارکنان نفت، کارمندان شرکت سهامی خاص خدمات صنعت خاصی داشت. چنین به نظر می

نان به ین معنا که آسیاسی کارکنان صنایع نفت داشتند. بدهای نفت در اهواز نقش مؤثری در تعمیق خواست

انقالبی همبسته شدند. کارکنان نفت اهواز به مرور رهبری مبارزات های سرعت با فرهنگیان و دیگر گروه

های ی دوم آبان ماه با خواستدر هفتهها ی اعتصابصنعت نفت را در دست گرفتند و سبب گسترش دوباره

 (.15سیاسی شدند )همان: 

ی داد که موجب توجه عموم به اهمیت جریان نفت در شاهرگ اقتصاد کشور و ای رودر این هنگام واقعه

صرفا رفاهی دست به های کارگران انبار نفت ری برای خواست 1357مهر  29ی مردم شد. در زندگی روزمره

 ند ساعتهی چهاشان به کار بازگشتند. اما همین وقفهاعتصابی چند ساعته زدند و بالفاصله با تحقق خواست

در تحویل بنزین به تانکرها، اوضاع تهران را به کلی آشفته کرد. این رویداد سبب احساس قدرت زیاد در میان 

وگو با انصاری، مدیرعامل شرکت، از موضوع خود را در گفتهای خواستها گران اهواز و آبادان شد و آننفت

 قدرت و با سرسختی عنوان و دنبال کردند.

ای وعده و نوید به کارکنان نفت، ای و نیز دادن پارهل مذاکره و خواستن مهلت دو هفتهپس از حضور مدیرعام

بان ماه ی دوم آهاشان دوباره در هفتهکار بازگشتند، لکن به سبب انجام نشدن خواست گران بهگروهی از نفت

در این زمان بود  اعتصاب سراسر خوزستان را فرا گرفت. 1357آبان  8به اعتصاب سراسر دست زدند و در 

تر زیر خیز جنوب، که بیشی مشترک کانون کارمندان صنعت نفت و نمایندگان کارگران مناطق نفتکه کمیته

ی گران را در دست گرفت و در نخستین جلسهنفوذ و رهبری کارمندان مبارز قرار داشت، رهبری مبارزات نفت

سیاسی های گران صنعت نفت تشکیل شد، خواستتن از نمایندگان کارمندان و کار 60خود که با حضور 

ی زندانیان بار اعالم کرد. آنان خواهان برچیده شدن حکومت نظامی، آزادی همهگران را برای نخستیننفت

سیاسی و دو تن از همکاران زندانی خود، انحالل ساوام، مجازات وزرا و مقامات فاسد، همبستگی با فرهنگیان 

روز پیش از پایان  7گران سیاسی نفتهای عت نفت شدند. در واقع اعالم خواستو ایرانی کردن کامل صن
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بزرگ بود؛ یعنی حتی کارکنان صنعت نفت هم در مقایسه با سایر نیروها های ی اعتصابگرفتن دوره

 سیاسی تبدیل کردند. با ورود ارتش به تأسیساتهای رفاهی و اجتماعی را خیلی دیر به خواستهای خواست

 (.17رسد )همان: ، اجتماع سیصدنفری کارمندان اعتصابی به دو هزار نفر می1357آبان  10نفتی در 

آبان دولت نظامی روی کار آمد و اعالم کرد که هر کسی کار نکند اخراج، و در صورت مقاومت دستگیر  15در 

د ارکنان صنعت نفت، هماننتن از سران کارکنان اعتصابی بازداشت شدند. به تدریج ک 200خواهد شد. حدود 

دولتی و خصوصی زیر فشار دولت نظامی به کار بازگشتند و تولید نفت، که به های و سازمانها دیگر دستگاه

میلیون بشکه در روز افزایش یافت. بدین گونه مدت  6یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، به حدود 

 یک ماه در سکوت نسبی گذشت.

گیری تظاهرات ماه محرم و به خصوص پس از برگزاری مراسم تاسوعا و ماه، همگام با اوج ی آذراز نیمه

آذر ماه  23گران دوباره مبارزه را آغاز کردند و در عاشورا، که ورشکستگی دولت نظامی آشکار شد، نفت

ها، گسترش اعتصابدی ماه با  5میلیون بشکه کاهش یافت و در  1سراسر برپا شد و تولید نفت به های اعتصاب

دی ماه با سر کار رفتن کارکنان نفت، تولید نفت برای مصرف داخلی به  10صدور نفت به کلی قطع شد. در 

خیز رفت )به ریاست مهندس مهدی دی هیأت اعزامی امام خمینی به مناطق نفت 17هزار بشکه رسید. در  220

فت و ثرار شد فقط برای مصرف داخلی نفت تولید بازرگان( و صنعت نفت عمال در اختیار این هیأت قرار گر

 عمل آید.شود و از صدور نفت جلوگیری به

در همین اوان، سندیکای مشترک صنعت نفت ایران، که شامل کارمندان و کارگران و زیر رهبری گروهی از 

اپ شد، ی اطالعات چدی ماه در روزنامه 20ای که در جوانان پرشور کارمند قرار داشت، در اعالمیه

و نیز اعالم آمادگی در جهت ها خود را اعالم کردند که شامل پشتیبانی کامل از انقالب و اعتصابهای خواست

 (.17تأمین سوخت داخلی بود )همان: 

 هبرانر توسط که بازاریان نقدیِ هنگفت هایکمک بدونهمچنین در خصوص این اعتصاب گفتنی است که 

ی اعتصاب شد، ادامهای نفت برای کمک به کارگران نیازمند تحویل داده میشوراه ایپاره به آزادی نهضت

 .(«ندهیآ یهاگذشته و راه یهاکارگر: درس یطبقه یهدسازمان»: 2016)نک به: رهنما،  پذیر نبودامکان

ارمند هزار کارکنان آن ک 37نیمی از  :1357وزارت نیرو در مهر های *اعتصاب کارمندان و کارگران نیروگاه

 خانه اختالف داشتند، ازو نیمی دیگر کارگر بودند. کارکنان وزارت نیرو که از چند سال پیش با این وزارت

شهر اعتصاب برپا  19کم در در نقاط مختلف کشور دست از کار کشیدند و دست 1357ی اول مهر هفته
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و کارگران( سازمان آب و برق مشهد نفر کارکنان )کارمندان  850کردند. نخستین واحد اعتصابی وزارت نیرو 

خود های شهریور در محل کارخانه اجتماع کردند و خواست 16مالی در های و شیراز بودند که با درخواست

 مهر اعتصاب کردند. 16را اعالم نمودند و با دریافت مهلت یک ماهه به اعتصاب پایان دادند و دوباره در 

زیر نظر این شرکت مانند نیروگاه طرشت، های رکت توانیر و نیروگاهمهر ماه گروهی از کارکنان ش 10در 

آباد تهران و همچنین کارکنان برق تهران، به عنوان اعتراض به میزان حقوق و دستمزد دست از شهریار و فرح

 کار کشیدند.

ن اعالم کردند که ای به فرماندار نظامی تهراای تهران طی نامهکارمندان سازمان آب منطقه 1357مهر ماه  11

آنان قانونی است و برای خودداری از اجتماع، نمایندگانی برای مذاکره با مقامات مسئول تعیین های خواست

 آنان را اعالم کنند:های اند تا خواستکرده

 بندی مشاغل؛احکام طبقه 

 جاری؛های افزایش حقوق با توجه به رشد شاخص هزینه 

 مین مسکن؛اقدام اساسی و فوری برای تأ 

 جای رابطه؛جایگزینی ضابطه به 

 حقوق بازنشستگی؛ 

 فرمایشی و آموزش کارمندانهای جلوگیری از بورس 

آباد اصفهان دست از کار کشیده و اعتصاب غذا کردند. علت اعتصاب مهر، کارکنان مرکز تولید برق شاه 12در 

اب اعتص»اند که ارکنان این مرکز اعالم کردهک« ی کامل از مزایای قانونی است.کمی دستمزد و عدم استفاده»

 «ی صنفی دارد و به هیچ وجه سیاسی نیست.صرفا جنبهها آن

خواست رفاهی و صنفی دست  22مهر ماه با  7تن از کارمندان و کارگران آب و برق خوزستان هم از  2349

رکت و کارگران شها مهندسان، تکنسینبه اعتصاب زدند و تا دو هفته ادامه دادند. در بندرعباس هم نمایندگان، 

 مهر آن را ادامه دادند. 13مهر دست به اعتصاب غذا زدند و تا  11توانیر از 

گیری مبارزات انقالبی در اوایل آبان ماه، مهر ماه موقتا پایان یافت. همگام با اوج 18اعتصاب وزارت نیرو در 

ی مشارکت و سیاسهای دند و بدیهی است که خواستکارکنان وزارت نیرو نیز بار دیگر به اعتصاب دست ز

مردم شدند و از حکومت نظامی های را تشدید کردند، از جمله خواهان انتخاب رؤسا و همبستگی با خواست

 انتقاد کردند.
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قالبی ی مبارزات انگیری دوبارهزمان با اوجکارکنان وزارت نیرو با تشکیل دولت نظامی ساکت شدند، لکن هم

اه محرم، برخی از واحدهای برق تهران وارد مبارزه شدند و این بار با اعتصاب خود در یک نیروگاه، در م

 موجب خاموشی در تهران شدند. نظامیان این نیروگاه را اشغال کردند.

ن گرالکردند تا اخبار اشغامی در همین زمان کارکنان برق تهران هنگام پخش اخبار تلویزیون، برق شهر را قطع

ی نظامی از تلویزیون پخش نشود. این کارکنان نیز به حاکمیت امام خمینی و گروه اعزامی منتخب وی در زمینه

و  17: 1390اعتصاب گردن نهادند و از دی ماه تا پیروزی انقالب، خود را در اختیار انقالب نهادند )اشرف، 

19.) 

 1357ی دوم مهر آهن از هفتهدر راهها اعتصابآغاز  :1357آهن در مهر *اعتصاب کارکنان و کارگران راه

آهن جنوب بود. کارکنان این ناحیه از ی راهی نقش مؤثر در انقالب، با ناحیهبود. آغازگر اعتصاب و ایفا کننده

مهر ماه، پس از یک هفته، با قول مساعد  15رفاهی( و در های مهر ماه دست به اعتصاب زدند )با خواست 8

مهر ماه  15هن و ناحیه بدان پایان دادند. درست پس از موفقیت نسبی این ناحیه بود که در آرؤسای راه

ی آذربایجان )تبریز( نیز دست به اعتصاب زدند. در همین ی مسافری، ناحیهخانهکارخانجات جریه و واگن

توقف شد. روز بعد ی اعتصاب آغاز، و حرکت بعضی از قطارهای مسافری از تهران مروز در تهران نیز زمزمه

 اعتصاب عمومیت یافت.

و دادن قول مساعد ها آن رفاهی بود، و با رسیدگی به خواستهای ی خواستبه دنبال این اعتصاب که همه

آهن تهران و ی راهکاری در واحدهای ناحیهبه کارکنان، اعتصاب به سرعت شکست ولی حالت بحرانی و کم

 مه یافت.آهن ادادیگر واحدهای مرکزی راه

و بارگیری خودداری کردند. در  آهن و گمرک جلفا دست از کار کشیدند و از تخلیهمهر کارکنان راه 16در 

تر آهن آرامی نواحی راهمهر اوضاع در همه 20ی اراک دست از کار کشیدند، لکن در همین روز کارکنان ناحیه

جا به اوج رسیده در همهها آبان که اعتصاب ی اولشد و حرکت قطارها به حالت عادی بازگشت. در هفته

ی رفاهی دوباره دست به اعتصاب زدند که این بار همههای آهن به سبب تأمین نشدن خواستبود، کارکنان راه

 آنان به شرح زیر بود:های نواحی و واحدها را دربر گرفت. خواسته

 ( احاله شده؛روشن شدن کارهایی که به مدیران خارجی )مانند فرانسویان 

 گیرد؛باالی اداری قرار میهای ی مقامکه مورد استفادهها رسیدگی به وضع بورس 
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 آهن هایی که در راهکردهو سایر تحصیلها فراهم نمودن امکانات الزم برای ترقی مهندسان، تکنسین

 راه پیشرفت بر آنان بسته شده است؛

 ان، اعم از رسمی و روزمرد و غیره؛ی کارکنی مسکن به کلیهپرداخت وام و هزینه 

 ی کارکنان؛های غیرنقدی برای کلیهاعطای کمک 

 مهندسی؛ ی خدمات به فنیتبدیل رسته 

 پرداخت وام ضروری؛ 

 تغییر ضریب حقوقی؛ 

 ها؛ی رستهجای مدرک در کلیهبه گزینی تجربهرفع محدودیت مدرک تحصیلی و جای 

 آهن از وزارت بهداری؛راههای گاهمانو درها ی بیمارستانپس گرفتن کلیه 

 آهن؛موجود شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مرکزی راههای رفع محدودیت 

 رسمی شدن کارکنان روزمزد و پیمانی؛ 

  اند.آهن درآمدهبه استخدام راه 1345درنظرگرفتن سوابق خدمتی کارکنانی که پس از مهر ماه سال 

آهن هم فروکش کرد داری و دولتی با آمدن دولت نظامی تب اعتصاب کارکنان راهاهای همانند دیگر دستگاه

قطارها به حالت عادی بازگشت. با اوج گرفتن مبارزات در ماه محرم و پس از تاسوعا و عاشورا، به  و حرکت

بارزه آهن جنوب دوباره پیشگام می راهدی ماه، ناحیه 9گیری اعتصاب کارکنان نفت در خصوص پس از اوج

شد و هماهنگ با اعتصابیان نفت، اعتصاب، و از حمل مواد نفتی برای ارتش خودداری کرد و مستقیما تحت 

ند. آهن جنوب به اعتصاب پیوستفرمان هیأت اعزامی امام خمینی قرار گرفت. نواحی دیگر نیز به پیشگامی راه

شان رسما به انقالب پیوستند و در ایجاد آهن سیاسی شد و ایکارکنان راههای در این زمان بود که خواست

 (.21و  19حاکمیت دوگانه مؤثر شدند )همان: 

آغازگر اعتصاب در این واحدها گمرک  :1357*اعتصاب کارکنان و کارگران بنادر و گمرکات در مهر 

 ی مرزی ورودی مناطق عمدهمهر به اعتصاب دست زد و ظرف یک هفته اعتصاب، همه 15تهران بود که در 

کامال رفاهی دست از کار کشیدند. های تن( با خواست 400مهر باربران گمرک جلفا ) 16کاال را فراگرفت. در 

سپس کارکنان گمرکات و بنادر بندر بوشهر، بندرعباس، بندر شاهپور، رضائیه و خرمشهر به اعتصاب دست 

مهر با ابالغ افزایش  30در ها که اعتصابآنطور پراکنده تا اواخر مهر ادامه داشت، تا بهها زدند. این اعتصاب

فرما شد، دوباره گمرکات و بنادر همانند حقوق پایان یافت. در دی ماه که هرج و مرج سیاسی بر کشور حکم
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بزرگ آن زمان پیوستند و خود را در اختیار های سایر واحدهای عمومی دست از کار کشیدند و به اعتصاب

 (.21دادند )همان:  ی منتخب امام قرارکمیته

واحد های رانندگان شرکت: 1357*اعتصاب رانندگان اتوبوس، تاکسی و کامیون در مهر و آبان 

می عموهای داران نیز در این دوره به اعتصابو کامیون رانی شهرها و رانندگان کامیونرانی، تاکسیاتوبوس

 اعالم نمودند. خود را که فقط رفاهی و مالی بود،های پیوستند و خواست

داران شهر و کامیون 8رانان شهر، تاکسی 9رانی و مسافربری واحد اتوبوسهای ی مهر و آبان، شرکتدر دو ماهه

داران قزوین از شهر دست به اعتصاب زدند. به عنوان نمونه، خواست های کامیون 8و رانندگان کامیون در 

 این قرار بود:

 ران؛داتشکیل سندیکای مستقل کامیون 

 آزاد شدن ورود الستیک؛ 

 ها؛تعریض جاده 

 گاه بین راه و آسایشگاه؛ایجاد توقف 

 ها؛تأمین امنیت جاده 

 حذف عوارض؛ 

 راه. بینهای تأمین بهداشت کافه 

 رانندگان تاکسی از این قرار بود:های خواست

 اضافه کردن کرایه؛ 

 پالک سفید شخصی؛های جلوگیری از کار تاکسی 

 نی و مسکن؛ی درمابیمه 

 ارزان کردن یدکی پیکان؛ 

 .کشیک جلوی گاراژ 

امامی ای علیه دولت شریفدر اعالمیه 1357آبان  14رانی تهران در در این میان فقط شرکت واحد اتوبوس

شعار دادند و در دی ماه، که کار در شرف پایان بود، با انقالب اعالم همبستگی کردند و خود را در اختیار و 

اهلل طالقانی قرار دادند و اعالم کردند که تنها به امر طالقانی و تعیین تکلیف شرعی حاضر به آیتتحت اوامر 

 کار هستند )همان(.
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کشور های هواپیمایی ملی ایران )هما( و فرودگاه: 1357*اعتصاب کارکنان هواپیمایی و فرودگاه در مهر 

مهر ماه سر کار حاضر شدند، ولی از انجام  15در  نیز از واحدهای دولتی خدمات عمومی هستند. کارکنان هما

کار خودداری کردند؛ هرچند پس از مذاکره با مدیرعامل سر کار رفتند و اوضاع شرکت به حالت عادی 

ه ی چهارم مهر، اعتصاب همه جانبی آنان مربوط به بیمه و بازنشستگی بود. در هفتهبرگشت. تقاضای عمده

گاه تهران رخ داد. کارکنان این واحدها که جزو وزارت جنگ بودند، تقاضای در مخابرات و هواشناسی فرود

ی کارکنان هما به طور قاطع و با شان را با حقوق و مزایای ارتشیان داشتند. کلیهبرابر شدن حقوق و مزایای

را قطع ی پروازها ی دوم آبان ماه دست به اعتصاب کامل زدند و همهرفاهی و سیاسی در هفتههای خواست

 کردند.

ی هرج و مرج انقالبی و افول حاکمیت در دی ماه، کارکنان هما هم با انقالب اعالم همبستگی کردند در دوره

 (.23کامال سیاسی به انقالب پیوستند )همان: های و با خواست

در این دوره، اعتراض کارکنان پست به وضعیت حقوق و : 1357*اعتصاب کارکنان پست در مهر 

روز متوالی به اعتصاب دست زدند و مزایای جدیدی  5زدشان از زمانی آغاز شد که کارکنان مخابرات مدست

تری از کارکنان مخابرات داشتند، در بهمن دست آوردند. کارکنان پست که پیش از آن حقوق و مزایای کمبه

ی هفده گانههای خواست مهر با 11در ها نخستین واحد خدمات عمومی بودند که اعتصاب کردند. آن 1357

 آنان به این شرح بود:های کامال مالی و رفاهی اعتصاب کردند و خواست

 ی آن به صورت یک سازمان مستقل؛خروج تشکیالت پست از شمول قانون استخدام و اداره 

 ی زندگی؛تأمین حقوق و مزایایی مناسب با هزینه 

  به جای مدرک تحصیلی، بدون قید و شرط؛تعدیل شرایط احراز با توجه به جایگزینی تجربه 

 استحقاقی؛های کسر شده و اعطای پایههای استرداد پایه 

 های تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی، با احتساب سنوات خدمت پیمانی و اعطای گروه و پایه

 استحقاقی؛

  ته و گرفتن رسپرداخت مزایای شغلی متناسب و مطابق با کارکنان شرکت مخابرات بدون درنظر

 رشته؛

  ی ساعت برای کلیه 120پرداخت اضافه کار ساعتی ماهیانه، متناسب با ساعات کار اضافی حداقل

 کارکنان و به طور مستمر؛
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 ی استفاده از دو روز تعطیلی در هفته و سایر تعطیالت رسمی، و یا در صورت اجبار به انجام اجازه

 رات؛وظیفه، پرداخت مزایا مطابق با شرکت مخاب

 المدت کم بهره، مطابق سازمانی در محل مناسب با وام طویلهای ی مسکن تا ایجاد خانهتأمین هزینه

 با شرکت مخابرات؛

 ی استفاده از تعاونی شرکت مخابرات؛تعاونی مصرف یا اجازههای ایجاد شرکت 

 غیرنقدی مطابق با شرکت مخابرات؛های استفاده از کمک 

  حقوق و مزایا به عنوان بدی شرایط محیط و سختی کار؛اختصاص حداقل صدی ده 

 تأمین کمبود پرسنل مورد نیاز؛ 

 اختصاص و پرداخت پاداش معادل حقوق و مزایا دوبار در سال؛ 

 و رانندگان و نگهبانان؛ها اختصاصی پستچیهای و هزینهها افزایش و پرداخت حق مأموریت پیک 

 انندگان و مأمورین تخلیه و افراد مشابه به علت خطرات ناشی و رها و پیکها ی عمر پستچیبیمه

 از کار؛

 .رسیدگی به وضع کارگران روزمزد پست مطابق با قانون کار 

ا ی تمام ادامه داشت تاعتصاب کارکنان پست به سراسر کشور سرایت کرد و تا اول آبان به مدت سه هفته

 که به طور مشروط اعتصاب شکست )همان(.آن

ی کشور نیز از اول مهر پارچهی مخابراتی یککارکنان پروژه: 1357کارکنان مخابرات در مهر  *اعتصاب

کاری، ی پیگیر و مداوم زدند تا به استخدام رسمی مخابرات درآیند. آنان از اعتصاب، کمدست به یک مبارزه

طور  آنان چندین هفته به هاشان استفاده کردند. اعتصاباجتماع و حتی اعتصاب غذا برای رسیدن به خواسته

 هایانجامید و سرانجام پس از انقالب به استخدام رسمی مخابرات درآمدند. پس از پایان مشروط اعتصاب

ی اول آبان و روی کار آمدن دولت نظامی، وضع این واحدها تقریبا به حالت عادی برگشت. با پست در نیمه

واحدهای پست و مخابرات دست به اعتصاب زدند و گروهی  اوج کرفتن مبارزات انقالبی در دی ماه، دوباره

 (.25کردند )همان: ی منتخب امام، هنوز مقاومت میاز آنان حتی پس از اعالم پایان اعتصاب از سوی کمیته

آهن اصفهان دست به کارکنان ذوب 1357مهر  11 :1357آهن اصفهان در مهر *اعتصاب کارکنان ذوب

کارکنان برآورده شد و آنان های مهر غالب خواست 24راه انداختند. در ب غذا بهاعتصاب زدند و حتی اعتصا

که از اواخر آذر ماه به داد تا آنمی سر کار رفتند و ذوب آهن تقریبا تا اواسط دولت نظامی به کار خود ادامه

 ر گرفت )همان(.آهن در خطر تعطیلی کامل قراهایی که در معادن ذغال کرمان روی داد، ذوبعلت اعتصاب
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صنایع مس سرچشمه از واحدهای بزرگ دولتی بود که  :1357*اعتصاب کارکنان مس سرچشمه در مهر 

مهر ماه در سرچشمه  17ی تأسیس و گسترش قرار داشت. کارکنان، مهندسان و کارگران این واحد در در مرحله

 یمسکن و بیمه بود. آنان در نیمه آنان شامل افزایش حقوق،های و تهران دست به اعتصاب زدند. خواست

گیری انقالب و تعدد حاکمیت در دی ماه، دوباره با نهضت ی دولت نظامی، ساکت شدند و با اوجاول دوره

امام خمینی اعالم همبستگی کردند و برکناری ضرغامی )مدیرعامل( و اخراج کارشناسان خارجی را خواستار 

خارجی و کشته شدن یک آمریکایی  175ی کارها با رفتن که همهشدند. ضرغامی در اول بهمن اعالم کرد 

 متوقف شده است )همان(.

سازی و تراکتورسازی تبریز در شهریور سازی اراک و ماشینماشینهای *اعتصاب کارگران کارخانه

 ل درسازی و تراکتورسازی تبریز از واحدهای پیشرو و فعاسازی اراک و ماشینماشینهای کارخانه :1357

اقع در وها ی استثنایی داشتند. این کارخانهکشور تا حدی جنبههای جریان انقالب بودند و در میان کارخانه

آیند، اما به جهت این که از صنایع ی واحدهای بزرگ خدمات عمومی و منابع ملی به شمار نمیدر زمره

 اند.فعالی داشتهسازی و فلزی و دولتی هم هستند و در انقالب نقش اساسی ماشین

رفاهی و صنفی دست های شهریور به بعد( با خواست 11ی دوم شهریور ماه )کارگران این واحدها در هفته

کارگر  2000شهریور اعتصاب کردند و  16تا  11سازی تبریز از به اعتصاب زدند. کارگران و کارکنان ماشین

نی اعالم کرد، قرارداد جمعی را لغو و کارخانه را در این اعتصاب شرکت داشتند. دولت اعتصاب را غیرقانو

 د:کارگران به شرح زیر بوهای تعطیل کرد و به استخدام دوباره کارگران پرداخت. در جریان اعتصاب خواست

 ی زندگی؛کمی دستمزد با توجه به گرانی و باال بودن هزینه 

 کمی دوران مرخصی ساالنه؛ 

 شود؛افراد کارخانه که تنها به افراد متأهل داده می دادن حق مسکن به طور مساوی به تمام 

 وام سازمان گسترش بین مدیران و مهندسان کارخانه تقسیم شده و به کارگران چیزی نرسیده است؛ 

 بندی صحیح در مورد کارگران عملی نشده است؛طبقه 

 ر ماه مبلغ زیادی درمانی بیش از هر مورد دیگری درد ما کارگران است، چرا که ههای مشکالت بیمه

 شود؛شود، ولی در عمل دوا و درمان خوبی ارائه نمیاز دستمزد ما کسر می

 .غیبت، کسر حقوق، توبیخ و بیکاری 
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ی اعتصاب، مذاکراتی میان نمایندگان کارگران و کارفرما انجام و قرار شد و ادامهها به دنبال اعالم خواست

 از بازگشت به کار خودداری کردند.ها ا، آنروز کار را شروع کنند. ام 4کارگران ظرف 

ی ای اعالم کرد. نکتهسازی تبریز موضع خود را در قبال کارگران طی اعالمیهی ماشیندر این هنگام کارخانه

دولت های رغم ضرر و زیان، به علت کمکاساسی در این اطالعیه آن است که در واحدهای دولتی، به

 ی کار را داشتند، در حالی که این وضع در واحدهای خصوصی غیرممکن بود.توانایی ادامهها کارخانه

، با سازی بودندرو ماشینسازی، کارگران تراکتورسازی تبریز، که غالبا دنبالهبه دنبال اعتصاب ماشین

ر شهریور ادامه دادند، ولی د 24ی سوم شهریور ماه اعتصاب کردند و آن را تا رفاهی در هفتههای خواست

 خرج ندادند.سازی پایداری بهحد کارگران ماشین

 ی دوم شهریور اعتصاب راه انداختند.سازی تبریز در هفتهزمان با کارگران ماشینسازی اراک همکارگران ماشین

 موارد اعتراضی کارگران به این شرح بود:

 ای کارگران؛نامعلومی وضعیت بیمه 

  مسکن برای کارکنان؛نامعلومی سرنوشت خرید زمین برای ساختن 

 کرد سندیکای کارگران؛عدم شفافیت هزینه 

 انداز حقوق کارکنان؛ضابطگی لغو کسورات جهت پسبی 

 عملیاتی نشدن تعطیلی روزهای پنجشنبه در کارخانه؛ 

 بالتکلیفی ساختِ مسجد در کوی کارگران؛ 

 کارکنان؛ فراهم نشدن درمانگاه، بیمارستان و سرویس رفت و آمد در شهر صنعتی و کوی 

 بندی مشاغل؛ی طرح طبقهعدم اجرای عادالنه 

 گیری رئیس انتظامات کارخانه؛کناره 

 کاسته شدن از تعداد مدیران کارخانه، به ویژه مدیرانی که در دفتر مرکزی تهران هستند؛ 

جریان تن بودند، در  6000سازی و تراکتورسازی تبریز و اراک که جمعا حدود ماشینهای کارگران کارخانه

خود را به مسائل های ی مهر ماه دوباره اعتصاب کردند و این بار خواستدر نیمهها اوج گرفتن اعتصاب

مالیم سیاسی را های ماه خواست مربوط به مدیریت، سندیکا و امور کارخانه گسترش دادند و در اوایل آبان

ر( ی کارگک در واقع تنها گروهی بودندند )از طبقهسازی اراافزودند. در این میان کارگران ماشینها نیز بدان

 (.27که دست به راهپیمایی بزرگ در آن دوره زدند )همان: 
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مهر به اعتصاب دست  11کارکنان دخانیات تهران از : 1357*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در مهر 

 آنان به این شرح بود:های ستهشهر به آنان پیوستند. خوا 11زدند و به دنبال آنان واحدهای دخاتیات در 

 افزایش میزان حقوق؛ 

 ساعت در هر شیفت؛ 6ی کاهش ساعات کار به اندازه 

  روز به یک ماه افزوده گردد؛ 12روزهای مرخصی ساالنه از 

 ی ساالنه؛پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی یک ماهه 

 تعلق گرفتن سود ویژه به کارگران همانند کارگران بخش خصوصی؛ 

مهر  24گانه، در 17های روزه، برای رسیدگی به خواست 15اعتصاب کارکنان دخانیات پس از یک مهلت 

ی هانقالبی، در مرحلهای رفاهی با تعمیق حوادث و جریانهای پایان یافت، ولی به علت رسیدگی به خواست

ی مدیریت و قراردادهای خارجی نحوه ای که مربوط بهتازههای آبان آغاز شد، خواست 9که از ها دوم اعتصاب

جدیدی که پس های اضافه شد. خواستهها ی سیاسی داشت، بدانی امور شرکت بود و تا حدی جنبهو اداره

 گانه اضافه شد، از این قرار بود:17ی روزه به سیاهه 15از این مهلت 

 و قراردادهای عاملیت سایر  با اینکه قراردادهای شرکت دخانیات ایران با کمپانی رنو در آمریکا

آمریکایی و انگلیسی در شرایط خاص و به طور محرمانه تنظیم شده، مع هذا مسلم های سیکارت

تر تر و ظالمانهسال پیش زیر بار ننگ آن نرفتند، تحمیلی 150است که از قرارداد رژی، که پدران ما 

ای هو نظم فوری ورود و فروش سیگارتاست. لغو فوری قرارداد مزبور و نظم فوری قرارداد مزبور 

 خارجی را خواهانیم.

  با توجه با اینکه بازار سیاه از عوامل مهم ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی شناخته شده، به حساب

شرکت موزع، که با اسامی مختلف در طول پانزده سال گذشته انحصار توزیه کاالی دخانیات در 

رسیدگی شود و با لغو قرارداد شرکت موزغ، توزیع کاالی دخانیات در تهران را داشته است، دقیقا 

 تعاونی مصرف کارمندان و کارگران دخانیات انجام گیرد.های تهران به دست شرکت

 ذخیره و فروش کاالی قاچاق  %15هایی که در پنج سال گذشته از محل صورت کاملی از پاداش

 %10شود، حداکثر با می هایی که از این محل پرداختداشداده شده، منتشر شود. و از این به بعد پا

 اختالف، به طور مساوی به عموم کارکنان داده شود.
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 رکت ی انتصابات در شای به نام کیتهو مشاغل حاکم بر ضوابط است: کمیتهها روابط در اعطای پست

گردد( در آن عضویت یی منتخب کارمندان )که هر سال تجدید انتخابات موجود آید که نمایندهبه

 داشته باشند.

، کارکنان دخانیات 1357ی تعدد حاکمیت در دی ماه سیاسی، یعنی در دورههای ی سوم اقدامدر مرحله

، شامل کارمندان و کارگران صادر و از نهضت انقالبی پشتیبانی کردند «جامعه کارکنان»ای به امضای اعالمیه

 (.29)همان: 

 

 ی شورایی(: نان، کار، آزادی/ اداره1360-1357) دوره هشتم

ی قدرت سرکوب و فرسایش فزاینده 1356ها، همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال ای از کارخانهدر پاره

بندی مشاغل و های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقهشاه، کارگران و کارمندان بر خواست

ای در این پراکنده هایبه اعتصاب 1357این حرکات از اواسط سال مشارکت در سود سهام پای فشردند. 

را « شورا»انجامید که سرانجام نام « های اعتصابکمیته»ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد کارخانه

ادند کیل دی اعتصاب تشتر و قبل از انقالب کمیتهی زمانی بیشهایی نیز بودند که با فاصلهکارخانه .برگزیدند

اب، پس از ی اعتصهایی بودند که بدون داشتن کمیتهو بالفاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه

 .انقالب برای خود شورا تشکیل دادند

 بالفاصله پس از انقالب و دستور رهبر انقالب برای بازگشت به کار، دولت موقت مهندس بازرگان، هیئت

( واحد صنعتی بخش خصوصی که 800)بعداً  580برای صنایع دولتی و نیز برای ها و مدیران جدیدی مدیره

ترین نقش شوراها در صنایع تحت کنترل دولت و یا شوراها درآمده بودند، تعیین کرد. در این دوران مهم

گران رهای سیاسی و اقتصادی کاشده، مقابله با مدیران انتصابی، اعمال فشار برای تأمین خواستدولتی و ملی

 .ها بودو تأمین مشارکت در مدیریت کارخانه

کرد. باالخص ها را خطری برای خود ارزیابی میاعتماد بود و آنحاکمیت جدید از آغاز نسبت به شوراها بی

ه جناحی کهای سیاسی قرار داشتند. با آنکه تعداد بسیار زیادی از شوراهای صنایع مهم تحت کنترل سازمانآن

های قرآنی در باب شورا و مشاوره عطف توجه گفت و به آیهاز اهمیت شوراها سخن می از رژیم عموما

اینان نوعی  .چه که کارگران و کارمندان بر آن تأکید داشتند، متفاوت بودداد، اما درکش از شوراها کالً از آنمی

ی اسالمی طرفدار جناح دیگر جمهور .شورای مشورتی که تحت کنترل دولت اسالمی باشد، درنظر داشتند
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پوشی و بدون قید و شرط با شوراها مخالف بود. دولت بازرگان نیز عالقه و پردهبازار و اقتصاد آزاد بود، بی

 .شوراها نداشتاعتمادی به 

ی بعد از انقالب، جمهوری اسالمی نظرها و عمدتاً به علت قدرت شوراها در مراحل اولیهبراثر این اختالف

کرد تا بلکه شوراها یگری جز تحمل موقتی شوراها نداشت، در این موقعیت سعی فراوان میی ددر آغاز چاره

و  های متفاوت سیاسیدلیل گرایشها و ایدئولوژی خود سازد. پیشبرد چنین سیاستی بهرا جذب سیاست

راهای شو»اد شوراها و ایجهمین دلیل تصمیم به حذف اینایدئولوژیک رهبران و اعضا امری غیرعملی بود و به

بودند که با کمک  «های اسالمیانجمن»شوراها ی اصلی حذف اینها گرفته شد. وسیلهدر کارخانه« اسالمی

های اسالمی ضمن ایجاد فضای انجمن .های کشور پدید آمدندحزب جمهوری اسالمی در تمامی کارخانه

ن کارگران و کارمندان دست زدند و طور وسیعی به تبلیغات ایدئولوژیک در میاها، بهوحشت در کارخانه

مجلس قانون شوراهای اسالمی کارخانجات  1359کردند. در شهریور زمان علیه فعاالن شورایی اقدام میهم

شان با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی را از تصویب گذراند. بر طبق این قانون شوراها که نمایندگان

ی همکاری با مدیران کارخانجات را برعهده داشتند. همراه با و وظیفه ی مشورتیشدند، تنها جنبهبرگزیده می

سو و تضعیف و زوال درونی شوراها از سوی دیگر، تهاجم علیه شوراها استحکام قدرت حاکمیت از یک

ن شورایی بازداشت و یا اخراج شدند و در مقابل در اغلب کارخانجات شوراهای التشدید شد و بسیاری از فعا

 .مستقر شدنداسالمی 

تردید عامل دیگر تقریباً تمامی شوراهای اصلی منحل و نابود شدند. روند یادشده بی 1360تا اواسط سال 

ر ی کارگبسیار مهمی در شکست جنبش شورایی در ایران بود. اما زوال شوراها عمدتاً از ضعف درونی طبقه

عالوه ماهیت اتوپیک شد. بهع کشور ناشی میهای صنایهای چپ و نیز ماهیت خود شوراها و ویژگیو سازمان

کال های رادیشد که آرمانشوراها و کنترل کارگری و ابهاماتی که پیرامون این مفاهیم وجود داشتند، سبب می

 آینده(.های گذشته و راههای ی کارگر: درس: سازماندهی طبقه2016)رهنما،  این شوراها نتوانند متحقق شوند

و  «ی انقالبدوره»، «پیش از انقالب»ی گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دورهاشرف با درنظر 

ای طور که نیروهپرولتاریای صنعتی ایران، آن»)به طور خاص سه سال اول( معتقد است که « پس از انقالب»

ین شکل به اش را به ا(. اشرف مدعی33: 1390)اشرف، « چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقالبی نداشت

 کند:می اعداد و ارقام مستند
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ی پس از انقالب درصد و در دوره 14ی انقالب بزرگ، در دورههای درصد کارخانه 12پیش از انقالب فقط 

پرولتاریا به طور عمده معطوف به امور های دوره خواست 3دست به مبارزه زدند. تازه، در هر ها درصد آن 23

پرداخت )همان(. جدول زیر که از انقالبی میهای ندرت به امور سیاسی و هدفاقتصادی بود و به -صنفی

قالب ی پس از انپژوهش آصف بیات برگرفته شده، به طور خاص کم و کیف مطالبات کارگران در یک ساله

 «(:کارگران و انقالب در ایران»دهد )بیات، را نشان می
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یا پیش از انقالب، به سبب فشار و سرکوب رژیم قابل فهم بود، اما انقالب های عملی پرولتاریا در دورهبی

الب ی انقعملی نسبی کارگران صنایع کشور در دورهچه موجب شگفتی و دلسردی نیروهای چپ شد، بیآن

گیری انقالب، در مراحل سوم و چهارم انقالب، که ی اوجو سال نخست پس از پیروزی انقالب بود. در دوره

البی انقهای پا خاسته بودند، انواع شیوهی طبقات و قشرهای اجتماعی در شهرها بر ضد رژیم بهتقریبا همه

طور نسبی ی کارگران صنعتی بهدادند، طبقهبردند و شدیدترین شعارهای سیاسی را سر میکار میمبارزه را به

مهر و های رفاهی بود. در ماهی هاطور عمده برای خواستزد، بهساکت بود و هر گاه نیز به عملی دست می

ی داد و نسبت تظاهرات طبقهرا تشکیل میها درصد از کل اعتصاب 16کارگری فقط های ، اعتصاب1357آبان 

ی یک ی انقالب بود. در دورهدرصد کل تظاهرات دوره 2تا  1کارگر در محل تولید بسیار ناچیز و حدود 

رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود ها به کارخانهی پس از انقالب، که نیروهای چپ ساله

ی کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد بردند، طبقهمی

تواند گواهِ این مدعی ی اول بعد از انقالب می(. باز هم آمارهای اعتراضات سه ساله35و  33: 1390)اشرف، 

 «(:کارگران و انقالب در ایران»)بیات، باشد 

 

 1349-1359ی بازههای عملی پرولتاریا در پیش و حین و پس از انقالب را مستند به دادهاشرف نیز مدعی بی

 کند:می اثبات

 80واحد یا  96اند، که از این میان بار اعتصاب کرده165واحد کارگری  120ی نسبتا طوالنی، در این دوره»

ی فعالیت اصلهای جدید صنعتی بزرگ، و بقیه به سایر گروههای متعلق به گروه صنایع یا کارخانهها ندرصد آ
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بیش از های درصد کارخانه 12(. واحدهای صنایع اعتصابی حدود 2و  1های اند )جدولاقتصادی تعلق داشته

اعتنا به واحد بزرگ صنعتی بی 677واحد اعتصابی،  96گرفتند. یعنی در برابر نفر کارگر را دربرمی 100

در واحدها نیز کم بوده است. یعنی غالب ها اند. از این گذشته، تکرار اعتصاببه کار خود ادامه دادهها اعتصاب

واحد بیش از دو بار اعتصاب راه  9اند و فقط ی طوالنی تنها یک بار اعتصاب کردهواحدها در این دوره

ی ارج تهران هر کدام سازی توکلی، پاالیشگاهِ آبادان، نورد اهواز، و کارخانهبریتاند: جهان چیت، کانداخته

کننده بار ... بیشترین واحدهای اعتصاب3بار، و نساجی شاهی، کفش بال، بی.اف.گودریچ و بنز خاور هر کدام 4

ع شینی و صنایی صنایع جدید تعلق دارد: صنایع فلزی و ماترین موارد اعتصاب به دو گروه عمدهو بیش

پنجم گرفتند، بیش از سهنساجی و کفاشی؛ این دو گروه در حالی که فقط دو پنجم واحدهای بزرگ را دربرمی

ی (. بقیه3اند )جدول را راه انداختهها شدند و به همین نسبت اعتصابمی واحدهای اعتصابی را شامل

و  اند، از جمله رانندگانفعالیت اقتصادی ترتیب دادههای واحد کارگری متعلق به سایر گروه 24را ها اعتصاب

بار 28گرفتند. جمع کل اعتصاب این واحدها مورد از واحدهای اعتصابی را دربرمی 15کارگران معادن که 

کنندگان اعتصابهای (. خواسته5و  2های طور متوسط )جدولبار اعتصاب به1/1اعتصاب بوده است، یعنی 

درصد بقیه،  4تأمین شغل و در های درصد موارد خواست 3ی و رفاهی بوده و فقط در در غالب موارد، مال

ی غالب مبارزه (. شیوه7به سندیکا و اعتراض به مدیریت و مانند آن ارتباط داشته است )جدول ها خواست

ز اعتراض و درصد موارد ا 8گرفت. فقط در می درصد موارد را دربر 87که در این دوره اعتصاب بود، چنان

(. 8درصد موارد از انواع تظاهرات، مانند راهپیمایی و اجتماع، استفاده شده است )جدول  5شکایت و در 

آمیز بود و در بیش از دو سوم موارد، از خشونت و اخراج و درگیری گزارشی در غالبا مسالمتها اعتصاب

درصد از موارد  6کار رفته است. در دست نیست. فقط در کمتر از یک سوم موارد درگیری و خشونت به

درصد از موارد از نیروهای انتظامی  9ی مبارزه اخراج شدند، در تن از کارگران پس از خاتمه 1482حدود 

تن از کارگران دستگیر شدند. در  340درصد دیگر از موارد حدود  9برای ارعاب کارگران استفاده شد، و در 

کارگر در جریان  17درصد باقی مانده،  4کارگر انجامید و در  120دن درصد از موارد درگیری به زخمی ش 2

های و از این قرارند: وقایع کارخانه واقعه 6خونین به شهادت رسیدند. این موارد منحصر به های درگیری

و چیت ری در  1354، نساجی شاهی در 1353، جیپ و لندرور و ایرانا در 1352جهان چیت و بنز خاور در 

با ها خصوص فداییان و مجاهدین، از اعتصابچپ، بههای هایی که گروهنگاشت. ]...[ بررسی تک1355

اند. مختلف و به تفاریق انجام گرفتههای یکدیگر هماهنگی نداشته و هر کدام به صورت جداگانه و در زمان

کردند، ولی در مقابل در می ی کارگران کارخانه در آن شرکتپارچه بوده و همهعا یکدر مواردی اعتصاب

ی کارگران. ]...[ در غالب موارد، کارگران تنها شامل بخشی از کارخانه بود و نه همهها موارد متعدد اعتصاب
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اند. مثال در چند مورد که دانشجویان به یاری کارگران رفته و در غیرسیاسی نگهداشتن مبارزه سعی داشته

« جاوید شاه»اند. در مواردی شعار را پاره کردهها را از کارخانه رانده و اعالمیه اند، آنانهایی پخش کردهاعالمیه

 ورزیدند که اعتصابمی  دادند، حتی در جریان انقالب، پیشتازان نفت تا آخرین روزهای مهر ماه اصرارسرمی

 (.5-7همان: کامال صنفی است و ابدا سیاسی نیست و با دولت و نظام سیاسی کاری ندارند. )ها آن
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 بود اشاره کرد:ها عملی کارگران باید به خطراتی که در کمین آناما برای روشن شدن دالیل بی

ی مبارزه اعتصاب بود، کارگران غالبا با خطر رفاهی و شیوهها ی پیش از انقالب که خواستدر دوره (1

گرفت،یا در شرایط ی اعتصاب صورت میپس از خاتمه رو بودند. اخراج در این دوره یااخراج روبه

بحرانی با تعطیل کارخانه و استخدام دوباره، یا با تعطیل کارخانه و استخدام کارگران خارجی، یا 

کارگران مناطق دیگر کشور. در مقابل، تاکتیک کارگران آن بود که هنگام اعتصاب سنگر تولید را، که 

ت، رها نکنند و در موارد بحرانی در کارخانه بمانند و در آن بست شان را داشحکم خانه و کاشانه

 (.43بنشینند تا نیروهای نظامی کارخانه را اشغال نکنند )همان: 

کرد، آشفتگی اوضاع اقتصادی، کمبود برق و سوخت، خطر دوم که کارگران صنعتی را تهدید می (2

ی انقالب بود که به راحتی به در دورهکمبود مواد اولیه و حتی رکود بازار فروش کاالهای صنعتی 

تعطیل یا کاهش ظرفیت کار، و مآال ضرر و زیان کارخانه و از میان رفتن منبع درآمد و معاش کارگران 

ایه، بودند. صاحبان سرمها بیش از صاحبان سرمایه در فکر حفظ و نگهداری و جریان تولید در کارخانه

بود و در واقع به دولت ها شان در گرو آن وامشتند، غالبا کارخانهکالن دولتی در اختیار داهای که وام

لکه دادند، بتنها چیزی از دست نمینهها صنعتی تعلق داشت؛ با تعطیل شدن کارخانه آنهای و بانک
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ی پردردسر کارخانه در شرایط بحرانی و جبران ضرر و زیان از شر پرداخت دستمزد کارگران و اداره

 (.44شدند )همان: می خالص نیزها آن

این دو خطر پس از انقالب و در جریان تشکیل شوراهای کارگری که عموما در کارخانجات بزرگِ متعلق به 

ی : سازماندهی طبقه2016دولت تشکیل شدند، به اشکال دیگری همراه با موانع جدید تداوم یافتند )رهنما، 

 آینده(:های گذشته و راههای کارگر: درس

های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاهالف( 

)سال آخرین آمار صنعتی قبل از انقالب(  1355هزار کارگاه موجود در سال  250دادند. از حدود تشکیل می

درصد  70داشت. تقریباً حدود واحد تحت عنوان کارگاه بزرگ )با ده نفر کارگر یا بیشتر( وجود  5432تنها 

واحد صنعتی هر یک با بیش  107تنها  .نفر کارگر و کارمند داشتند 50تر از اصطالح بزرگ کماین صنایع به

از هزار کارگر و کارمند وجود داشت. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای 

 .را بدهند بسیار محدود بود« دژهای کارگری»اصطالح دهند و تشکیل به

واحد صنعتی  986اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. پس از انقالب، دولت ب( 

داد اما که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل میبزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن

ترین گرفت. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهممیدر واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر 

های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین ی حیات خود به کمکشوراها نیز بودند، برای ادامه

 هایی صنایع مزبور باالخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقالب قادر نبودند به حیات خود ادامهحمایت

ی حیات یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامهدر چنین شرایطی که تقریباً هیچ .دهند

محقق  توانستنبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی

یران منتخب خود را به شوراها ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدشود. یکی از دالیل عمده

ی تولید ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامهیک از این کارخانهبقبوالنند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ

 .نبودند

ز های چندملیتی و تحت امتیای مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتدر رابطه اغلب صنایع بزرگ کشورج( 

د های چنبه شرکت ها عالوه بر توافق واگذاری حق امتیازترین آندند و عمدهکرتکنولوژی وارداتی عمل می

تمامی صنایع تحت حق امتیاز خارجی، چه توأم با  .نیز با آنان داشتند گذاری مشترکملیتی سرمایه

شدت به واردات تکنولوژی، مواد و قطعات منفصله وابسته بودند و بهگذاری مشترک یا بدون آن، بهسرمایه
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های تحمیلی موجود در خاطر حق استفاده از امتیاز تکنولوژی ناچار به تبعیت از شرایط و محدودیت

بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و . های چند ملیتی بودندقراردادهای شرکت

چندملیتی، هدف اصلی شوراها های های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکتاجبار به تبعیت از محدودیت

لزوماً  های چندملیتیتوانست محقق شود. این سخن بدان معنا نیست که شرکتدایر بر کنترل و توزیع نمی

های تحت کنترل کارگری بودند بلکه نکته این است که به لحاظ ماهیت مخالف واگذاری امتیاز به شرکت

ی ههای چندملیتی، آن نوع کنترل مستقل از سرمایل شرکتها به تکنولوژی تحت کنترصنایع و اتکای شدید آن

 .پذیر نبودهای چپ بود عمالً امکانخارجی که مورد نظر شوراها و سازمان

« گریشورای کار»یابی کارگران در ایران بعد از انقالب اسالمی، اما همچنان که اشاره شد، مهمترین شکل تشکل

 وهش قابل توجهِ سعید رهنما، به شرح زیر است )همان(:این شوراها بنا بر پژهای بود. ویژگی

بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا ها کارمندان حقوقشوراها تنها تشکل خاص کارگران نبودند. آن (1

گرفتند. در کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می

ایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می شدند. تر، باالخص صنمورد صنایع کوچک

های مختلفِ شوراها دادند و در ارگاندر بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می

 ی شوراهای کارکنان صنایع وابستهی اتحادیهگیری داشتند. برای نمونه، در هر سه کنگرهحضور چشم

ترین صنایع کشور واحد از بزرگ 90نماینده از  300در هر یک متجاوز از به سازمان گسترش، که 

دادند. درصد کارمندان در نمایندگان را کارمندان تشکیل می درصد 40شرکت داشتند، حدود 

هیات »ی آن و باالخص در نفره 55ی اتحادیه ازجمله در شوراهای مرکزی کنندههای ادارهارگان

های تخصصی شورای مرکزی عمدتاً از مهندسان و تر بود. کمیتهمراتب بیشنفره به 16« یاجراییه

که هم تشکل کارگران و هم ماهیت ناهمگن شوراها، این .شدای تشکیل میسایر کادرهای حرفه

های مثبت و منفی داشت. مزیت این امر آن بود بگیر بودند، جنبهی متوسطِ جدید حقوقتشکل طبقه

ان فاقد هایی را که کارگرهای فنی و مدیریت، یعنی توانایییر قادر بودند تواناییبگکه کارکنان حقوق

ها شان با مدیریت کارخانه از این تواناییآن بودند در اختیار شوراها قرار دهند و شوراها در مذاکرات

د. ر بوشد، بسیاهای این ترکیبِ ناهمگن که از ماهیت متفاوت اعضا ناشی میبهره جویند. اما زیان

های دیگر کردند و گروههای چپ داشتند از منافع کارگران دفاع میگروهی از کارمندان که گرایش

 .منافع خود را در نظر داشتند
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های اتحادیه»حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها  .ی منفرد بودندیهاتشکل شوراها یههم (2

برای  .های صنعتی عمل کنندچون اتحادیهوانستند همتها نمیتشکیل داده بودند، این اتحادیه« شورایی

ی شوراهای صنایع سازمان مثال، شورای مرکزی کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه

ی مرکزی شوراهای کارخانجات گیالن و شورای مرکزی کارگران و کارمندان صنایع گسترش، اتحادیه

طور کلی، فقدان روابط کردند. بهمنفرد خود را ایفا می فوالد، همگی نقش چترِ پوششی شوراهای

صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار درون

 .داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند

که اغلب شوراها آن . بابهره بودندای بیک ساخت مشخصِ سازمانی و اساسنامهعالوه، شوراها از یبه

گونه عضویت رسمی در شوراها وجود نداشت. ای برای خود تنظیم کرده بودند، لیکن هیچاساسنامه

ی نوعی همهکرد، بهعمل می« کارگاه بسته»نوعی تشکل همگانی یا  مثابهشورای کارخانه در واقع به

که درواقع هیچ عضویت تثبیت شده با پرداخت حق حالیگرفت، درکارخانه را در بر می کارکنان

ها و ی شورا و ارگانکنندهعضویت در کار نبود. کارکنان تنها در مجمع عمومی شورا که اعضای اداره

ودشان خکردند. بر این اساس، بسیاری از کارکنان به تشکل کردند، شرکت میها آن را انتخاب میکمیته

 .حس تعلق نداشتند و پشتیبانی آنان حالتی موقتی و مشروط داشت

ترین ویژگی شوراها مربوط به اختالفات سیاسی و ایدئولوژیک درونی سومین و در واقع برجسته (3

های سیاسی، ای دیگر طرفدار سازمانعده. ها بود. بعضی از آغاز حامی جمهوری اسالمی بودندآن

تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این  .ختلف چپ بودندهای مویژه سازمانبه

ها را اعمال کنند. تعداد بسیاری های این سازمانکردند سیاستهای سیاسی داشتند و سعی میسازمان

از اعضای رهبریِ شوراهای بانفوذ، ازجمله شوراهای شرکت نفت، صنایع فوالد و سازمان گسترش 

ی ها. اکثریت این فعاالن شورایهای سیاسی بودند و یا هوادار این سازمانابطه با سازمانیا مستقیماً در ر

تجربگی فعاالن اخراج و یا زندانی شدند. بی 1360دنبال آخرین شکست جنبش شورایی در سال به

های دموکراتیک، سبب شد که شوراها را شان از سازمانهای سیاسی و درک نادرستهوادار سازمان

های سیاسی خود درآورند. یکی از نتایج این امر آن بود که کارگران وابسته ی سازمانی زائدهمثابهبه

عالوه، تبلیغات جای همکاری، به رقابت با یکدیگر بپردازند. بههای سیاسی مختلف، بهبه سازمان

کاف ، شوسیع ضدکمونیستی و ضدچپ همراه با تبلیغ به طرفداری از شوراهای وابسته به دولت

های سیاسی که گهگاه نیز به وسیعی در صفوف کارگران ایجاد کرده بود. اختالفات درون سازمان
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ی این زد. همهیافت و به مشکالت دامن میشد، مستقیماً به درون شوراها راه میانشعاب منجر می

ی الب بر نحوهی شوراها و حاکمیت بعد از انقهای سیاسی، با نظریات متفاوتِ خود دربارهسازمان

باری برای های سیاسی تأثیرات فاجعههای پوپولیستیِ این سازمانعملکرد شوراها اثر گذاشتند. دیدگاه

های چپ، با نادیده گرفتن الزامات عینی و ساختیِ شوراها به همراه داشت. تقریباً تمامی سازمان

 اقتصادی، تنها بر توزیع عادالنهی اقتصادی و اجتماعی و مشکالت واقعیِ رشد مراحل مختلفِ توسعه

 .کردندی کارگر تأکید میو تأمین نیازهای آنی طبقه

 

 زدایی(: سرکوب و تشکل1369-1360) دوره نهم

با انحالل شوراها، ممنوعیت فعالیت احزاب )به ویژه احزاب چپ(، دستگیری بسیاری از فعاالن کارگری، و 

بر اعتراضات  1332بار دیگر دورانی شبیه به پس از سال ها کارخانه در« اسالمیهای انجمن»در نهایت استقرار 

ای داد، مسئلهمنتهی به انقالب گواهی میهای افکند. در واقع همچنان که روندِ اعتراضات ماهمی کارگری سایه

ود، ش رفت در دوران پس از انقالب هم بدل به مهمترین میانجی رویارویی کارگران با حاکمیت جدیدکه می

 بود. « قانون کار»تدوین 

که در روزنامه  تهیه کرد ینویسمنجر شد. وزارت کار پیش 1360نویس قانون کار در سال این روند به تهیه پیش

، منتشر شد« نویس قانون کارطرح پیش»منتشر شد. در این متن که با عنوان 1361آذر ماه  30شنبه کیهان سه

 کارپذیر و صاحب کار( توافق میان طرفین تعیین ربریا به اصطالح آن متن کارابطه کارگر و کارفرما ) یمبنا

دانست که براساس احکام اولیه اجیر و موجر می یشده بود. این قانون رابطه کارگر و کارفرما را همان رابطه

 تنویس هر نوع دخالدر این پیش .شودیمیان طرفین تنظیم م یدر چارچوب قرارداد خصوص یفقه اسالم

، موافق موازین شرع یرا به تبعیت از شرایط قانون -یعنی کارفرما- یک طرف زامدولت در روابط کار و ال

با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده  سینو شیکار آنان در این پ یهادانست. حقوق کارگران و ساعتنمی

 یراتالش ناموفق ب. بود یو یاؤتلفهم انیکار دولت وقت و همتا ریوز ،یاحمد توکلپیشنهادِ قانون  نیبود. ا

 درویکرحزب توده در  یانهیچپ گراهای شهیبه نفوذ اندین جناح قانون در واقع به سبب باور ا نیاعمال ا

را برخود داشت در  «کار یحهیال»چهارم که نام  سینوشیپ سرانجام .داشت «روابط کار»ی به رینخست وز

 لیآن امتناع کرد. پس از تشک دأییتشخیص داد و از ت یراسالمین را غنگهبان آ یشد اما شورا بیمجلس تصو

قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستورکار مجمع تشخیص  بیو تصو یمصلحت ، بررس صیمجمع تشخ
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مجلس  یو استخدام یماه در کمیسیون کار و امور ادار 16کار مدت نزدیک به  الیحه. پس از این مصلحت بود

به مجلس ارائه شد  1365در آن به نفع کارگران داده شد. گزارش کمیسیون در شهریور  یو تغییرات شد یبررس

 واننو کلیات آن در مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به ع

د. مجلس اده ششور دوم به مجلس فرست یشد و سرانجام، برا یو چند کمیسیون فرعی بررس یکمیسیون اصل

 یاظهارنظر به شورا یآن را تصویب و برا 1366ن آبا 28جلسه درباره الیحه کار بحث کرد و در  16طی 

 ییراد شوراترین ایبر متن مصوب مجلس وارد کرده بود. اصل یبسیار ینگهبان ایرادها یشوراد. نگهبان فرستا

 ی، خدماتی، صنعتیسسات تولیدؤم یهارگران، کارگاهنگهبان به ماده یک این قانون بود که کلیه کارفرمایان، کا

نمایند یاستفاده م ی، مواد اولیه و اعتبارات بانکیارز، انرژ ثلم یرا که به هر نحو از امکانات دولت یو کشاورز

 1367دوباره موضوع، در آخر آذرماه  یریگیکرد. با آغاز دوره سوم مجلس و پبه تبعیت از این قانون مجبور می

 نامهنیآئ 10مذکور مراحل مقرر در ماده  حهیال»نکته که  نیمجمع با ذکر ا ین کار در مجمع مطرح شد. ولقانو

 رفعل بر قاب ینگهبان مبن یشورا یاز فقها یبا توجه به اظهارات بعض زینکرده است و ن یمجمع را ط یداخل

قانون کار  یینها بیزمان تا تصو نیا زا .مصوبه را به مجلس برگرداند...« در مجلس  راداتیاز ا یاریبودن بس

نگهبان و مجلس و ... قرار گرفت و سرانجام،  یشورا یطرح بارها مورد بحث و بررس نی، ا 69در آبان سال 

 یآبان ماه آن سال، مصوبه ط انیو تا پا 1369سال  یمصلحت نظام فرستاده شد. ط صیبه مجمع مجلس تشخ

 بیبه تصو 1369ن آبا 29تبصره در  121ماده و  203مشتمل بر  وشد  یمتعدد در مجمع بررس یهاجلسه

 14 خیبهمن ماه از تار 28مورخ  یقانون کار پس از انتشار در روزنامه رسم بیترت نی. بددیمجمع رس ینهائ

 «(.تاریخچه قانون کار در ایران»شد )صفرزاده، االجرا الزم 1369اسفند 

ی کارگری بسیاری وجود داشتند و در اوایل انقالب هم در بسیاری با وجود آنکه از پیش از انقالب سندیکاها

ها ش، اما تمامی این تالبودند های تولیدی کارگران اقدام به تشکیل شورا و اتحادیه کردهها و مجتمعاز کارخانه

 منحل و غیرقانونی اعالم 1360ی و سراسر دهه 1357-1360ی تحت تأثیر جو سیاسی و ملتهب سه ساله

قانون »زمان با ارائه لوایح قانون کار جدید و تصویب که در باال ذکر شد، این وضعیت همهمچنان . شدند

بود. با تصویب این قانون، شوراهای اسالمی کار جایگزین سندیکاهای پیشین شد و « شوراهای اسالمی کار

بودند. در  1369ید در سال ی شصت تا تصویب قانون کار جداین شوراها منحصرا تنها تشکل رسمی در دهه

کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از »این قانون تصویب شده است که  131ی ی چهارم از مادهتبصره

ین بنابراین به صورت کلی ا«. سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند
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ای از این بینی شدهکارگری است و فقط انواع خاص و پیش هایی سازمانقانون مخالف تشکیل آزادانه

 (. 39-38: 1397)خیراللهی، تابد و شرایط عضویت و انتخاب خاص برمیها ، اساسنامهها را با قوانینمانساز

دست »، «تجمع»، «اعتصاب»یا واژگان و اصطالحاتی نظیر « اعتراض»ی کلمه 1369در متن قانون کار سال 

توان نیامده است. تنها جایی که با تفسیر تأویل می -به طریق اولی-ها و نظایر آن« تحصن»، «ارکشیدن از ک

های فشار جمعی را به منظور دستیابی به حقوق گذار به تلویح برای کارگران حق استفاده از اهرمگفت قانون

این ماده آمده در . گرددبازمی جمعیهای دستهفصل مذاکرات و پیمان 142ی ، به مادهبینی کرده استپیش

های قبلی و یا هر یک از نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیماندر صورتی که اختالف»است: 

، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید

، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود

کارگری و کارفرمایی، موضوع اختالف را سریعا مورد رسیدگی قرار های یک از طرفین اختالف و یا سازمان

، تجمع، تحصن و یا کال اعتراض کارگری ذیل عنوان رسد اعتصاببنابراین به نظر می« داده و اعالم نظر نماید.

لبی به تفسیری س« کاهش عمدی تولید از سوی کارگران»و « حضور کارگر در کارگاهتعطیل کار ضمن »مبهم 

 (.73)همان:  شودگذار پذیرفته شده است و بنابراین غیرقانونی تلقی نمیاز منظر قانون

( برای 74: 1397اند )نک: خیراللهی، هم اذعان داشته« روابط کار»ی همچنان که دیگر پژوهشگران حوزه

، آمار مدونی به هاکارگرانِ ایران و نسیت دالیل مختلف بروز آن« تجمعات اعتراضی»ن شیوع بررسی میزا

های خبری ها، سایتآرشیو روزنامهتوان با اتکا به می صورت رسمی و قابل دسترس اساسا وجود ندارد و تنها

موع . به این اعتبار از مجی پرداختزنبه گمانهها آنو یا اظهارات شفاهی افراد به اعدادی رسید و درباره کیفیت 

. با این حال در زیر به چند ی شصت و هفتاد اطالعات بسیار کمی در دست استاعتراضات کارگری در دهه

 کنیم: مستقل اشاره میها یابیمورد از اعتراضات و تشکل

 1364از اواسط سال  و سرنوشت آن: 1365ی صنعتگر سنندج در اردیبهشت گیری اتحادیهشکل -

تفبال ی تشکیل اتحادیه با اسکاری کارگرانِ سنندج، ایده-معیشتیهای به سبب بسیاری از گرفتاری

با موافقت تعداد قابل توجهی از کارگران، آنان تصمیم به  1365شد. اواخر اردیبهشت آنان مواجه می

م جمع شده بودند از گیرند. از آنجا که بیشتر کارگرانی که در آغاز دور هشان میعلنی کردن ایده

تعمیرکاران اتوموبیل بودند، نام دفتر نمایندگی تعمیرکاران اتومبیل برای تشکل مربوطه انتخاب گردید 

کارگری خیاطان و خبازان های ی کار وارد گفتگو شود. در این راستا اعضای اتحادیهو قرار شد با اداره

ی کار اجازه تشکیل بسیار، ادارههای تراشیعشهر به این کارگران کمک کردند. سرانجام پس از مان
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اداره  ی رسمیشود تا کاغذی به عنوان تأییدیهدهد، منتهی حاضر نمیچنین تشکلی را به کارگران می

ه پیوستند. اولین صنفی که بمی مختلف به اتحادیههای کار صادر شود. به تدریج کارگران از رشته

تا قبل از آن در چندین مجمع عمومی ها سخ دادند، نجارها بودند. آنفراخوان وارد شدن در اتحادیه، پا

ی کار در کارشان شان را برای ایجاد یک اتحادیه ابراز کرده بودند، اما ادارهخودشان تصمیم

ها دهکاران، نقاشانِ اتوموبیل، و بافنجوشکاران، فلزکاران، آلومینیومها تراشی کرده بود. بعد از آناشکال

ماه از تشکیل اتحادیه جمعیت آن به  2به اتحادیه پیوستند و به این ترتیب با گذشت نزدیک به  هم

 نفر رسید. موضوعاتی که اتحادیه در دستور کار خود برای رسیدگی قرار داد به این شرح بودند: 250

 کوچک؛های وضعیت کارگاه 

 بیمه؛ 

 سوادآموزی؛ 

 .ایجاد شرکت تعاونی برای کارگران 

دستگیری »و همچنین « ایجاد تعاونی»، «صندوق مالی»سبب عدم موفقیت اتحادیه در ایجاد اما به

توسط حکومت، نتوانست جا پای محکمی در میان کارگران برای خود ایجاد کند و « فعاالن اتحادیه

 (.2017کارِ آن خاتمه یافت )نک به: عزیزی و فالحی،  1367در نهایت در اوایل سال 

، حدود 1365در یکی از روزهای فروردین سال  :1365خودرو در فروردین ایران اعتراض کارگران -

خودرو برای ساعات متوالی مبادرت به اعتصاب کردند و دست از کار کارگر شرکت ایران 5000

خاطر کشیدند. اعتراض این کارگران به سازوکار تفتیش بدنی توسط حراست کارخانه بود که به

گرفت. اعتراض با دخالت نیروهای امنیتی یه به داخل کارخانه صورت میجلوگیری از ورود اعالم

 رسد.ی کارگران به جایی نمییابد و مطالبهمی خاتمه

این کارگران به دلیل سروکار  :1365اکریل اصفهان در اردیبهشت اعتراض کارگران کارخانه پلی -

ان استعداد ابتال به سرطان را در می داشتن با مواد شیمیایی، در معرض سموم مختلفی قرار داشتند که

برد. در این شرایط کارگران خواهان ایمنی محیط کار خویش و همچنین بازگشت پزشک آنان باال می

اخراجی کارخانه شدند. اعتصاب یک هفته طول کشید و سرانجام کارفرما با پذیرش بخشی از مطالبات 

 کارگران به اعتصاب آنان خاتمه داد.
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 1365در اوایل سال : 1365رانی تهران در خرداد ان شرکت واحد اتوبوساعتراض کارگر -

رانی درصد کل رانندگان شرکت واحد اتوبوس 20بایست می ای صادر شد که مطابق با آنبخشنامه

ای اعتراضات متعددی نامهجنگ شوند. کارگران نسبت به چنین بخشهای ی میدانتهران و حومه روانه

 نشیتی کرد.حکومت از آن عقبکردند و سرانجام 

پیش خواهان ها این کارگران که از مدت :1365همدان در تیر های پزخانهاعتصاب کارگران کوره -

روز دست به اعتصاب زدند. اعتصاب با موافقت  8شان بودند، در تیر ماه به مدت افزایش دستمزدهای

 درصدی دستمزدها پایان یافت. 4با افزایش 

شورای »اعتراض کارگران به نمایشی بودن  :1365ن کارخانه سیمان تهران در تیر اعتراض کارگرا -

 کردند. 1365بود. آنان در اعتراض، اقدام به تحریم انتخابات شورا در تیر ماه « اسالمی کارگران

 پنجشنبههای کارگران در اعتراض به لغو تعطیلی :1365اعتراض کارگران کارخانه چیت ری در مهر  -

کارگر، شورای اسالمی  2000ی اعتراض نزدیک به اعتراض زدند. در نهایت به واسطهدست به 

 کارخانه منحل گردید.

کارگر ناراضی کارخانه   12000نزدیک به  :1366کفش ملی در خرداد  اعتصاب کارگران کارخانه -

ش ه افزایبندی مشاغل که به خاطر آن کارفرما مبادرت بدر اعتراض به عدم اجرایی شدن طرح طبقه

ساعت کار کرده بود، دست به اعتصاب زدند. اعتراض با فشارهای امنیتی و اختالف میان کارگران 

 ای پایان یافت و پس از آن بسیاری از کارگران دستگیر و اخراج شدند.بدون حصول نتیجه

رخانه کارگر این کا 4000حدود  :1366تپه خوزستان در تیر شکر هفتاعتراض کارگران کارخانه نی -

توان موارد زیر را ها میی این خواستشان اعالم اعتصاب نمودند. از جملهبا لیست کردن مطالبات

 نام برد:

 ی جنگی و شرایط سخت؛پرداخت غرامت کار در منطقه 

 تبدیل قراردادهای موقت به ثابت و یا دراز مدت؛ 

 .عزل مدیریت کارخانه به خاطر رفتار خصمانه با کارگران 

رو شد و به سبب واقع شدن آن ی نیروهای امنیتی روبهبه خاطر مداومت کارگران با مداخلهاعتراض 

 نرسید. جاییی جنگی با بیشترین حد سرکوب مورد برخورد واقع شد و مطالبات کارگران بهدر منطقه
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 (: خارج از محدوده1380-1369دوره دهم )

به اوج خود  72و  71های های در سالبیکارسازی موج اخراج کارگران سیر صعودی داشت. 1370ی طی دهه

ران تعداد اخراج کارگ -رئیس وقت هیئت مدیره شوراهای اسالمی استان تهران-گفته پرویز احمدی  رسید. به

کار و »نفر بوده است )روزنامه  96000و  78888، 92497، 82721به ترتیب  76و  75، 74، 73های در سال

 (. 1377بهمن  11، «کارگر

 

 

 :شدهم وقعی گذاشته نمی« شوراهای اسالمی کار»نِ های تولیدی حتی به قانوست که در بنگاهاین در حالی

به دلیل عدم موافقت مدیران بیش از نیمی از کارگران "به گفته شاکری، عضو شورای اسالمی استان لرستان »

 (.1376بهمن  28، «کار و کارگر»)روزنامه « "واحدهای تولیدی استان لرستان فاقد شورای اسالمی کار هستند

آن استخدام  ای صادر کرد که طبقنامهبخش 15/12/1373در چنین اوضاع و احوالی وزارت کار در تاریخ 

ی ه گفتهبنا ب ایم کهموقت کارگران جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد، و از آن موقع تا به اکنون به جایی رسیده

میلیون نفر  11میلیون کارگر شاغل در کشور،  13از » -عالی شوراهای اسالمی کار عضو کانون- علی اصالنی

، تاریخ انتشار: 96110804692، کد خبر: www.isna.ir)خبرگزاری « دارای قرارداد موقت هستند

درصد  94نزدیک به  -مدیر کل روابط کار وزارت کار-آزاد مصطفی ظریفی ی( و بنا به گفته9/11/1396

 (.2/6/1396، تاریخ انتشار: 6216895، کد خبر: www.yjc.irهستند )خبرگزاری « موقت»ها قرارداد
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اولین گزارش رسمی که از یک اعترض کارگری جدی  :1374شهر در فروردین اسالمهای شورش -

 1374پانزدهم فروردین سال  شهر دربوس اسالمپس از پایان جنگ داریم، به اعتراض رانندگان مینی

دست به اعتصاب زدند. فقدان وسیله نقلیه عمومی برای  شانتراض به وضعیت دستمزدهایبرای اع

 شهر قرار گرفتای از مردم جنوب غرب تهران، در اکبرآباد و اسالمرفتن به سر کار مورد اعتراض عده

درصدی کرایه حمل و نقل باعث شد طی  30های موجود درباره کمبود بنزین و افزایش اما نارضایتی

اد و آبکریم، سلطانچند ساعت تظاهرات بزرگی با حضور هزاران تن به پا شود که دامنه آن به رباط

و به خصوص در مسیر حرکت به  های شهرآباد نیز رسید. سیل جمعیت در برخی از بخشصالح

 های دولتی و زد و خورد با نیروهای بسیج و سپاه کردند وسمت تهران اقدام به تخریب ساختمان

 .ساوه را مسدود کنند -موفق شدند جاده تهران

اما این وضعیت دیری نپایید و قرارگاه ثاراهلل در اولین عملیات خود از زمان تشکیل آن در همان سال، 

به عنوان مسئول حفظ امنیت پایتخت، معترضان خشمگین را در ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه، 

 داد. زیر آتش سنگین نیروهای ویژه قرار

دومین : 1375و اعتراض بزرگ آنان در تابستان  1369گیری شورای کارگران نفت تهران در شکل -

که  1357اعتراض قابل توجه اعتراض کارکنان شرکت نفت بود که پس از اعتراض معروف تابستان 

دست به اعتصاب بزرگی  1375نقش چشمگیری در سرنگونی رژیم وقت داشت، بار دیگر در سال 

 هایو در جریان این اعتصاب نمایندگان خود را از چند شهر انتخاب کردند و عالوه بر خواستهزدند 

این اعتصاب شدیدا سرکوب  .های مستقل کارگری را نیز در آن مطرح کردندرفاهی، تقاضا برای تشکل

والنی طشد اما از آنجا که کارگران نفت به دلیل کلیدی بودن این صنعت و همچنین داشتن تاریخچه 

اب های کارگری داشتند، این اعتصمبارزات کارگری، به طور سنتی تأثیر بزرگی بر روی سایر بخش

 .های کارگری آشنا ساختبسیاری از کارگران را با ایده ایجاد تشکل

یداهلل خسروشاهی )کارگر و همچنین از رهبران مبارزات کارگران نفت در پیش و پس از انقالب( در 

این های ، به زمینهمبارزات این کارگران پرداخته است مفصلی که به ذکر تاریخ شفاهی هایمصاحبه

اشاره کرده است. به سبب اهمیت  1375ی اوج سال تا نقطه 1369اعتراض گسترده از اواخر سال 

ی های اعتراضاین اعتراض در تاریخ اعتراضات کارگران ایران بعد از انقالب و تأثیری که بر جریان
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هیأت بازگشایی و تأسیس سندیکاهای » گیریی هشتاد و شکل)به ویژه آغاز دهه ارگری پس از خودک

 :ی خسروشاهی را از نظر خواهیم گذراندگذاشت، بخشی از مصاحبه«( کارگری

اضافه ها تومان به حقوق 2000آن  دنبال هایی انجام گرفت که بهحرکت 1369-70های در سال»... 

مدت یک ماه و  -شیراز، اصفهان، تهران و تبریز در-ها ها در اکثر پاالیشگاهبچه 1372شد. در سال 

از آن هم چند روزی دست  خوردند. بعدغذای سر کارشان را به عنوان اعتراض نمی اندی یک وعده

رسید شورای کارگری به گوش می هایی جهت تشکیلزمزمه 1371از کار کشیدند ... آرام آرام از سال 

به خود گرفت. در این سال دور هم به صورت  قطعی و مادی ها شکلکه این زمزمه 1375.. تا سال .

ها در علنی جمع شدیم و آشکارا انتخاباتی برای تشکیل شورا برپا کردیم. بنابراین جمع شدن بچه

در سال  گرانهای کار. ... یکی از خواسته71-72های های سالگردد به همان زمزمهبرمی 1375 سال

ال س قبال تصویب شده بود. هر بندی مشاغلطرح طبقه بندی مشاغل بود.مربوط به طرح طبقه 1375

أل شده ها سومسئله برای بچه دادند. اینکارکنان چیزی نمی شد ولی بههم بودجه برایش تعیین می

و شعارهایی روی در و آمد  وجودهایی بهزمینه کمشود. کممی بود که این بودجه نصیب چه کسانی

شد برای اعتراض، فالن روز نهار خورده نشود. تا اینکه در مرداد دیوار نوشته شد. حتی نوشته می

ه، لول خطوط- نفت تهران های دیگرعده زیادی از کارکنان پاالیشگاه تهران و کارگران قسمت 1375

ی راهپیمای ی مرکزیطرف اداره اول جلوی خانه کارگر جمع شدند و بعد به -پخش، تأسیسات و غیره

آقازاده )وزیر نفت(، معاونش علی هاشمی و دیگر آقایان آمدند و صحبت کردند که  جاآن کردند. در

 هیچ کاریها به ما یک فرصتی بدهید. اما آن مدتی که خودشان مهلت خواسته بودند تمام شد و آن

ران شورای کارگ»آن هم  کنند. نام را درست ها تصمیم گرفتند تشکل خودشاننکردند. بعد از آن بچه

 (.23-21: 2001، 5)کتاب پژوهش کارگری، شماره « بود« پاالیشگاه تهران

 5شود و از میان کسانی که کاندید شدند، می برگزار« خانه کارگر» هایی درانتخابات بعد از کارشکنی

نفر به عنوان نماینده انتخاب می 20. از کل صنایع نفت هم شوندنفر به عنوان نماینده انتخاب می

اما حراست وزارت  گیرندنفر مورد تأیید وزارت کار هم قرار می 5ی آن ی اول همهو در وهله شوند

بنا  استعفا دهند. بار دیگر دهد تامی ، بلکه تحت فشارشان هم قرارکندتأیید نمی ها راآن تنهانفت نه

 شود ومی برگزار ی که در رستوران پاالیشگاه تهرانا. در جلسهانتخابات تجدید شود شودمی

ی اینکه بناست نمایندگانی حضور دارند، کارگران با مشاهده از حراست کل تا وزارت کار نمایندگانی
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در حالی که کارگران  1375بهمن  28ریزند. سرانجام در روز ، جلسه را بهم میرا به ایشان تحمیل کنند

واقع در خیابان طالقانی بروند و  برای اعتراض جلوی اداره مرکزی نفتبودند  از پیش توافق کرده

گیرد. می نفر شکل 2000آمده بودند، تجمعی با حضور نزدیک به  بسیاری از کارگران از شهرستان

گویی در برابرشان حاضر برای پاسخ شناسد و دربه رسمیت نمی کنندگان راتجمع باروزیر، این

)نک به: همان:  کشددخالت نیرو انتظامی و ... کار به ضرب و شتم معترضان می و سرانجام با شودنمی

24-26.) 

های مستقل کارگری به وجود آمد هایی برای حمایت از ایجاد تشکلدر همین دوران است که کمیته

 رهای کارگران دفاع کنند، دهای مستقلی که بتوانند از خواستهو بحث ضرورت به وجود آمدن تشکل

 بعضی از مطبوعات کارگری نیز مطرح شد.

ی ی دههاز جمله اعتراضات شناخته شده :1370ی ی دههدیگر اعتراضات کارگری شناخته شده -

 :توان به این موارد اشاره کردی دوم سال( می)به ویژه در نیمه 70

 420*راهپیمایی کارگران کارخانجات مختلف در کاشان بر علیه طرح فروش بیمارستان 

 تأمین اجتماعی. سازمان خوابیتخت

انجامد کارگر نساجی قائم شهر مازندران که به گروگان گرفتن مدیر کارخانه می 2500*اعتراض 

 (.1378آورد )در نهایت سپاه پاسدارن کارخانه را به محاصره خود درمی و

 کارگر این کارخانه. 260*اعتصاب کارگران فرش مازندران علیه اخراج 

 کارگران کارخانه ارج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، پاداش و عیدی.*اعتصاب 

*تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه آبادان در کارگاه مرکزی علیه خصوصی کردن بیمارستان 

 شرکت نفت.

 *اعتراض کارگران نازپوش انزلی و مسدود نمودن پل اصلی غازیان.

 (.1379*اعتراض کارکنان شرکت ملی حفاری ایران )

 (.1379*اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوء مدیریت و عدم دریافت حقوق و مزایا )
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 (.1379ءالدین )ی کارگران شرکت عال*اعتصاب و اعتراض چندین روزه

 (.1379*اعتراض کارگران کارخانه سیمین اصفهان )اسفند 

 

 (: احیا1389-1380دوره یازدهم )

 1380، کار و رفاه اجتماعی، طی بهمن و اسفند سال رش استثنایی در وزارت تعاونهای یک گزابر اساس داده

رخ داده است. در این گزارش مشخص شده « تحرک کارگری» 43و  48کشور به ترتیب های در کل کارگاه

در  تحرکات کارگری ترینی مستقیم دارد و بیشی بنگاه رابطهاست که تعداد تحرکات کارگری به اندازه

کند که می اند. همچنین این گزارش مشخصداشته« کارکن» هایی بوده است که بیش از صد نفرارگاهک

بوده است. در « عدم پرداخت حقوق و مزایا»کارگری در این مقطع زمانی های آرامیترین علت بروز نااصلی

 اون، کار و رفاه اجتماعی(ی گزارش وزارت تع)به تعبیر نویسنده« های کارگریبحران»میان اشکال مختلف  

 اندبوده بعدیهای به ترتیب در رده« اعتراض»و « درگیری»و « اعتصاب» فراوانی را داشته و ترینبیش« تجمع»

 (.75: 1397)خیراللهی، 

های کالن اقتصادی و رسیدن به این نتیجه که به آمار این گزارش، با بررسی شاخص ای مستندمالجو در مقاله

 در بهترین شرایط نسبت به این نتیجه که اوضاع اقتصادی کشور در سال 1380کشور در سال  صادیاوضاع اقت

ری در تحرکات کارگ»کند: آن بوده است، چنین استدالل می در بهترین شرایط نسبت به قبل و بعد از 1380

معوقه  ریافت حقوقاین دو ماه سرشتی عمیقا تدافعی داشت، یعنی ]کارگران[ در بهترین حالت فقط در پی د

ا تری که شرایط زندگی و کاری کارگران ریا مطالباتی حداقلی از این نوع بود]ند[ و نه تحقق مطالبات بنیادی

 )همان(.« ای دگرگون سازدبه طور ریشه

 موارد مهم اعتراض کارگران:

کارگران ، 1382در زمستان سال  :1382آباد کرمان در زمستان اعتصاب خونین کارگران مس خاتون -

ساختمانی در اعتصاب و تحصن در کارخانه ذوب مس در نزدیکی روستای خاتون آباد استان کرمان 

شرکت کردند. این کارخانه متعلق به صنایع ملی مس ایران بود که توسط یک پیمانکار چینی اداره 

آنها پس از  شد. شکایت کارگران ساختمانی در مورد وعده انجام نشده کارخانه در مورد استخداممی
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های کارگران به تحصن پیوستند. در روز هشتم اعتصاب و تکمیل ساختمان کارخانه بود. خانواده

های متحصن آنها در کارخانه حمله کردند. در کنندگان و خانوادهتحصن، نیروهای امنیتی به اعتصاب

تن زخمی، و  300، های متعاقب آن، چهار کارگر به ضرب گلوله کشته شدنداین حمله و درگیری

 ت. شهره گش« قیام خاتون آباد»بسیاری بازداشت شدند. این اعتراضات در  اذهان عمومی کارگران به 

 :1381گیری هیأت مؤسس و بازگشایی سندیکاهای کارگری و سرنوشت آن در اردیبهشت شکل -

 11تاریخ  درگیرد. خود می ی دیگری بهاما اوضاع و احوال اعتراضات کارگری در ادامه چهره

ای از فعاالن کارگری در جریان تدارک مراسمی برای روز جهانی کارگر از سوی عده 1381اردیبهشت 

خواهان رفعِ ممنوعیت از فعالیت » دارند کهای اعالم می، صدها تن در قالب قطعنامهدر تهران

ران از حقوق کارگ ی روشن و درخشان چندین ساله از مبارزاتت صنفی و دفاعسندیکاهایی که سابقه

مؤسس  هایهیأت»هستند. به این ترتیب « اندرا داشته و به صورت غیرقانونی از فعالیت منع گردیده

پایه گذاری شدند. پس از این اعضای هیأت مؤسس کوشیدند با « ها و سندیکاهای کارگریانجمن

)صفدر حسینی( بر ضرورت خطاب به وزیر کارِ وقت  22/3/1382ای سرگشاده به تاریخ انتشار نامه

 98و  87 ینامهمقاوله ها به دوی دولتبه رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری مبتنی بر التزام کلیه

ت فعالی های قانونیکارگری( هرچه بیشتر زمینههای )در ارتباط با آزادی تشکل سازمان جهانی کار

های به مخالفت« ی کارگرخانه»و « المی کارحزب اس»در این بین  سندیکاهای کارگری را فراهم کنند.

و سندیکاهای کارگری پرداختند و سعی کردند « هیأت مؤسس»جدی با باز شدن امکان فعالیت برای 

شایی با این وجود اما هیأت بازگ دازند.بپر در مطبوعاتِ خویش زنی نسبت به ایشانو اتهام به کارشکنی

آموزشی برای  های متعددر داشت اقدام به برگزاری کالسمتکی به محدود امکاناتی که در اختیا

 ای چونقدیمی ی بازگشایی سندیکاهایهای اولیههستهها آموزش کرد و از خالل همینکارگران می

گران کار»، «فلزکار و مکانیک»، «کارگران نقاش ساختمانی»، «رانی تهران و حومهشرکت واحد اتوبوس»

 شکل گرفتند.« کفاشان تهران»و « خیاط

نی مبت« حق تشکل مستقل کارگری»و تأکید دوباره بر  1383با انتشار یک قطعنامه دیگر در روز کارگر 

به وزیر  ی دیگریی سرگشاده، و نیز انتشار نامهالمللی و نیز قانون اساسی کشورهای بیننامهبر مقاوله

کارگری عینیت بیشتری به خود خواستِ تشکل مستقل  23/7/1383رِ وقت )خالقی( به تاریخ کا

 اند.نشان دادند که در این راه ثابت قدم« هیأت مؤسس»گرفت و اعضای 
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همچنان : 1383رانی تهران و حومه و سرنوشت آن در گیری سندیکای شرکت واحد اتوبوسشکل -

 نیهای سندیکاهای مختلف شروع به کار کردند. مهمترکه گفته شد به مرور از دل این هیأت، هسته

ود که ب« رانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس» بهمربوط ها و مؤثرترین تالش

آباد در اختیار گرفته ای را در محل انجمن صنفی خبازان واقع در میدان حسنحسینیه 1383از اواخر 

چهره، بهارتباط چهرهها فعالیت مستمر و پس از ماه کردند.می های آموزشیو اقدام به برگزاری کالس

 1384 ی اول سالگان درخواست تشکیل سندیکا کردند. سرانجام در نیمهتعداد زیادی از رانند

ی کار تسلیم شد. جدی شدن مساله تشکیل سندیکا، آوری و به ادارهامضاهای بسیاری از کارگران جمع

را با این فعالیت نشان داده باعث شد خانه ی کارگر و شوراهای اسالمی، مخالفت جدی و علنی خود 

 هایی میان کارگران طرفدار سندیکاو به صورت عملی مانع فعالیت این سندیکا شدند که به درگیری

گان باعث شد که با پافشاری و اصرار رانند ،های فراوانو این نهادها انجامید. پس از کش و قوس

 19فراهم شود و سرانجام با رأی کارگران دستور شورای تأمین استان، شرایط برای انجام انتخابات 

های نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. عدم رسیدگی به خواسته 2مدیره و  نفر به عنوان هیأت

ها و حل مشکالتشان به اعتصاب متوسل شوند. کارگران سبب شد که آنان برای دستیابی به خواسته

بود. در جریان این حرکت، در  84مهر  16تاریخ  ها درهای اتوبوساولین اعتراض روشن کردن چراغ

های شرکت واحد در سطح تهران روشن شد که در های تعداد زیادی از اتوبوسروزی آفتابی چراغ

جمهوری حاضر مدیره در همان روز در دفتر رئیسجامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضای هیأت

ها و اعتراض رانندگان، دومین وجهی به این خواستهتگان را مطرح کردند. بیشدند و مشکالت رانند

 ی پانزده روز به شکل نگرفتن بلیط از شهروندان شکل گرفت.اعتراض با فاصله

  ی اعتراضات کارگریها معلمان به جرگهدر این بین پس از سال :1385تجمع معلمان در اسفند  -

در برابر مجلس برای اعتراض به  1385اسفند سال  23در جریان تجمعی به تاریخ  پیوندند ومی

نفر از  9کم شوند که دستنفر از ایشان دستگیر می 400وضعیت حقوق و مزایای خویش، بیش از 

 مانند.در زندان می 1386بازداشت شدگان تا نوروز 

کارگران  ه:تپشکر هفتگیری سندیکای کارگران نیتپه و شکلشکر هفتاعتراضات کارگران نی -

، 1385و  1384 یهاسال یخود را ط یاعتراض یهاهفت تپه، حرکت شکریو صنعت نمجتمع کشت 
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گران، اعتراض کار لیدل نیآغاز کردند. نخست «میاگرسنه م،یاگرسنه م،یاما کارگر هفت تپه»با شعار 

مهر و  ور،یشهرخرداد،  ن،یفرورد یهابود. اما در ماه یدستمزد به مدت سه ماه متوال افتیعدم در

نشستن به اشکال گوناگون، همچون بست یاعتراض یهاها و حرکتاعتصاب نی، ا1386د سال اسفن

ن در نقاط مختلف شهر، بست ییمایراهپ ،یاز جمله استاندار یدر کارخانه، تحصن در مقابل اماکن دولت

 یضهزار هکتار ارا 12شد. در واکنش به خبر فروش هزار هکتار از  انیبه اهواز، نما مشکیجاده اند

هفت تپه با انتشار  شکری؛ کارگران کارخانه ن1387 بهشتیارد 16 خیکارخانه، در تار نیا یکشاورز

 ادامه دادند: شیها به اعتراضات خوخواسته نیا

 ؛سه ماه دستمزد عقب افتاده پرداخت 

 ؛به دادگاه یدادن احضار فعاالن کارگر انیو پا نیدروغ یهایسازدادن به پرونده انیپا 

 ؛شرکت رهیمد ئتیه یعامل و اعضا ریمد یبرکنار 

 ؛حفاظت سیرئ یبرکنار 

 ی.مستقل کارگر یکایسند جادیا 

کل کار استان  ریبه مد یاتپه در نامههفت شکرینفر از کارگران ن 2500، حدود 1386ماه در آبان

 نیشده بود. ا سیتأس 1353در سال  ترشیشدند که پ خود یکایسند ییخوزستان خواستار بازگشا

ت را تح نامهکه  یشد و کسان یبررس یتیامن یاعنوان مسئلهاستان خوزستان به نیتأم یمسئله در شورا

 .امضاء کرده بودند، بازداشت شدند کایسند ییبازگشا ئتیعنوان ه

 تیاعالم موجود یبه صورت علن 1387 بهشتیدر ارد کایسند نیا ییبازگشا ئتیوجود، ه نیا با

نفر از کارگران  1000از  شیب یکارگران و با آرا یعموم یریگیبا رأ 1387آبان  1نمود. در صبح 

 رغمیتپه، علهفت شکریکارگران شرکت ن یکایهفت تپه، سند شکریمجتمع کشت و صنعت ن

طور به ؛یوزارت اطالعات به فعاالن کارگر یفراوان وزارت کار و هشدارها یهاممانعت وها مخالفت

 شد. ییبازگشا یرسم

و چهار  سیمهر، رئ یدریو محمد ح پوریقربان عل کوفرد،ین دونیفر ،یاحمد لیجل ،یتنجا یعل

نظام محاکمه و  هیعل غیدادگاه انقالب به اتهام تبلدر  1389اردیبهشت در  کایسند رهیمد ئتیعضو ه

ان کارگر یو انتخابات صنف هاتیفعال یاز حضور در تمام تیسال حبس و سه سال محروم کیبه 
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ها به مدت پنج سال مهر( از مدت زندان آن یدریمحمد ح یند. شش ماه )هشت ماه برامحکوم شد

 است.شده قیتعل

 1388بهمن ماه  «:منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران»بیانیه چهار تشکل کارگری تحت عنوان  -

اد یه آز، اتحادتپهنیز چهار تشکل مستقل کارگری )سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت

منشور مطالبات حداقلی » ای تحت عنوانکارگران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه( بیانیه

 دهند. در این متن آنان مطالبات خود را در ده بند به شرح زیر آوردند:را انتشار می« کارگران ایران

راض، های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتشدن بی قید و شرط ایجاد تشکلرسمیت شناختههب .1

 .تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب

لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش .2

 .های اجتماعی از زندان

افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود کارگران ازطریق نمایندگان منتخب آنها  .3

 .در مجامع عمومی کارگری

هیچ عذر و و بی اًها باید متوقف و دستمزدهای معوقه کارگران باید فورندکردن یارانهطرح هدفم .4

 ..ای پرداخت گرددبهانه

تامین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء،  .5

قانون کار های کار و تدوین و تصویب ساز دولتی از محیطبرچیده شدن کلیه نهادهای دست

 .ای منتخب مجامع عمومی کارگرانهجدید با دخالت مستقیم نماینده

اند ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شدهاخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه .6

و یا به سن اشتغال رسیده و آماده به کار هستند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب 

 .یک زندگی انسانی برخوردار شوندبا 

آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان لغو کلیه قوانین تبعیض .7

 .های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگیو مردان در تمامی عرصه
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و رفع هرگونه  برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی .8

 .مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانیتبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره

های تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی .9

 .دردار شونملی و نژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگانی برخو

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه  .10

 .ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 

 (: علیه بازار1397-1389دوره دوازدهم )

در  :1390و فروردین و مهر  1389سه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر در اسفند،  -

ماه سه اعتصاب گسترده را سازماندهی کردند.  7این سال کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر طی 

 1389اسفندماه  7در اعتصاب اول که از جانب کارگران پتروشیمی در تبریز صورت گرفت کارگران از

ایان بات کارگران پروزدست به اعتصاب زده و باالخره این اعتصاب با پاسخگویی به مطال 10به مدت 

 1390فروردین  20کارگر شرکت داشتند. اعتصاب دوم در 1500یافت که در این اعتصاب حدود 

روز ادامه یافت که کارگران مدیریت  11ازجانب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر آغازشد و به مدت 

پیمانکاری دراین های های خود کرده و برای برچیدن شرکترا وادار به پذیرش بخشی ازخواسته

نفر به دنبال  6000واحد مهلتی سه ماهه به مدیریت دادند. اعتصاب سوم در مهر ماه با شرکت بیش از 

ماه کشمکش میان مدیریت وکارگران پتروشیمی بندر ماهشهر  6پایان مهلت مقرر و پس از حدود 

دهای ی و انعقاد قرارداهای پیمانکارصورت گرفت و کارگران بر خواست خود مبنی بر برچیدن شرکت

ا یک فعال باعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشر در گفتگو »جمعی کار پافشاری کردند )نک به: دسته

 «(.مبارزه کارگران پتروشیمی و اصالحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز»و « کارگری

ی هابرچیدن شرکت»و « هاسازی قراردادموقتی»این مهمترین اعتراض کارگران در بعد از انقالب به 

 دهد.ای به این اعتصاب میبود که توأم شدن آن با موفقیت کارگران جایگاهِ ویژه« پیمانکار
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 :1391اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال  -

 2000حدود  1391در اردیبهشت ماه : 1391تپه در اردیبهشت شکر هفت*اعتصاب کارگران نی

 زنند.صنعت کارون شوشتر از کار بیکار شده و دست به اعتراض می بُران شرکت کشت ونفر از نی

 1200حدود  1391دی ماه  :1391*اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفای ساوه در دی 

ماه معوقات خود برای مدت چندین  6در اعتراض به عدم دریافت « کارخانه نورد لوله صفا»کارگر 

 زنند.روز دست به اعتصاب می

رانندگان  1391آذر  14: 1391رانی تهران و حومه در آذر اض رانندگان شرکت واحد اتوبوس*اعتر

امضاء در سطح شرکت واحد جهت  2000آوری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اقدام به جمع

 کنند.قانون کار می ی اصالحاعتراض به الیحه

 :1392اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال  -

نفر از  800حدود  1392آذر  6ابتدا  :1392صاب معادن چادرملوی اردکان در سال سه اعت *

در اردکان در اعتراض به دستمزدهای ناعادالنه و همچنین اخراج رئیس « چادرملو»کارگران معدن 

نهاد کارگری این معدن بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. پس از حضور کارفرما 

هایی برای حل مشکالت صنفی کارگران، این اعتراض صنفی ان متحصن و طرح وعدهدر جمع کارگر

 به طور موقت خاتمه یافت.

« نژادبهرام حسنی»هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به اخراج  2نزدیک به بیش از  1392آذر  15

در  یابد.دامه میآذر ا 18که تا  زنندمی دبیر تشکل کارگری این شرکت پیمانکاری دست به اعتصاب

ان ای به نماینده اردکجریان این اعتصاب جمعی از فعاالن کارگری معادن شهرستان بافق با ارسال نامه

 در مجلس، به حمایت از اعتصاب کارگران معادن چادرملو پرداختند.

شان یهزار نفر از کارگران در واکنش به حکم اخراج نماینده صنف 2بار دیگر بیش از  1392بهمن  8در 

سد می نفر 28ها به کشند. تا روز ششم اعتصاب تعداد بازداشتیمی آیند و دست از کارمی به میدان

 15 و دهدسرانجام مقاومت کارگران نتیجه می دهند.می شان ادامهبه اعتصاب اما کارگران همچنان

کار نیروی وکیلِ عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس )پیمان 1392اسفند 
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انسانی معدن چادرملو( از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر 

 .دهدمی

 :کم از سه نظر اهمیت داشتاین اعتصاب دست

شان اعتراض« قانونی نشان دادن» های قانون کار برایاول( دست گذاشتن آشکار کارگران بر ظرفیت

 قانون کار(. 131)ماده 

 بود(.« یکی برای همه و همه برای یکی»)که مصداق  شاندوم( ایستادگی در حمایت از نماینده

 سوم( تجلی همبستگی کارگری به اعتبار حمایت کارگران معادن بافق از کارگران چادرملو.

 :1393اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال  -

در مجموع در سال «( تپدی در اعماق میزیر پوست شب، جنبش»)با عنوان  [1]بنا بر تحقیقی معتبر

خدماتی دستخوش اعتراض کارگری بوده است که این عدد به طرز -واحد تولیدی 365حدود  1393

 جالبی با روزهای سال برابر است.

بار دیگر  1393در سال : 1393*اعتصاب کارگران معدن چادرملو حدفاصل اردیبهشت تا تیر 

سازی شرکت اردیبهشت در اعتراض به خصوصی 27بار از یند و اینآکارگران چادرملو به میدان می

با لغو مصوبه خصوصی سازی معدن و دستیابی   1393تیر  4. سرانجام در کشندکارمی دست از

هزار کارگر معدن سنگ آهن  5کارگران به بخش مهمی از مطالباتشان کارگران، اعتصاب بیش از 

شود پذیرد. استاندار یزد در جمع کارگران متحصن حاضر میمرکزی بافق پس از چهل روز پایان می

درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به  5/28و مصوبه هیأت دولت مبنی بر لغو واگذاری 

 کند.بخش خصوصی را قرائت می

                                                           
های رسمی جستجو شدند و ها و اعداد و ارقام مندرج در این گزارش در خبرگزاریروست که اوال به صورت تصادفی دادهدانستن این پژوهش از آن« معتبر»علت 

دست آمده توسط ما در این گزارش حاکی و مقایسه آن با عددِ به 1396با واقع بودند و ثانیا در پژوهش اخیر همین تیم درباره تعداد اعتراضات کارگری در سال همگی برابر 

ها و انجام ن جانبداری ایدئولوژیک در اعالم یافتهدادها بری از دخالتآن پژوهش گاندهندانجام ی ازدهد که تیممی ها باهم است و این نشانیافته ی بسیار کمِاز فاصله

گران اهتمام جدی به بازنمایی دقیق واقعیت دارند و در مواردی که دهد که پژوهشمی قی نظیر مورد زیر در این گزارش نشانی. وجود مصادهستندخودِ روند تحقیق 

 اند:ای نداشتند صادقانه اعالم کردهداده

واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به اشکال مختلف ازجمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند. تعداد کارگران  259در از این میان، کارگران»

 .«یست(ن دست در اطالعی دیگر واحد 159از. )است شده گزارش نفر 34236 واحد، 100کننده دراعتراض در شرکت
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 های مسئولین مبنیآهن بافق که پیگیر وعدهدو تن از نمایندگان کارگران معدن سنگ 1393مرداد  28

 16شوند و تالش برای بازداشت بازداشت می توقف واگذاری شرکت به بخش خصوصی بودند بر

همان شب اعتصاب کارگران در اعتراض به  10ماند. ساعت تن دیگر با مقاومت کارگران ناکام می

کارگر دیگر در پنجمین روز اعتصاب،  5شود. با بازداشت شان آغاز میتن از رفقای 2بازداشت 

روز اعتصاب  17کنند. سرانجام پس از ای کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن میهخانواده

 5/28امنیتی استان یزد از لغو قطعی واگذاری سهام -و معاون سیاسی شوندمی کارگران بازداشتی آزاد

 دهد.درصدی معدن بافق به بخش خصوصی خبر می

سازی بوده است و از این ی لغو خصوصیمطالبه ترین اعتصاب کارگری بعد از انقالب بااین جدی

 ی عطف درنظر گرفت.عنوان نقطهآن را به انقالب باید حیث در تاریخ اعتراضات کارگری پس از

ای دیگر از اعتراضات کارگری در صحنه :1394و فروردین   1393*اعتراض معلمان در اسفند 

شهر کشور بر علیه تبعیض و وضعیت بد  20و استان  11اسفند معلمان در بیش از  10، روز 93سال 

این تجمع  زنند.می معیشتی ، فقر و فشارهایی که بر معلمان ایران وجود دارد دست به تجمعی گسترده

 شود.انجام می« کانون صنفی معلمان سراسر کشور»به دعوت 

ن، تجمع سکوت فروردی 27شنبه ها ادامه پیدا کرد. روز پنجپس از تعطیالت نوروزی این اعتراض

های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، معلمان در شهرهای بزرگ برگزار شد. استان

خوزستان، فارس و قزوین شاهد تجمع اعتراضی معلمان بودند. در تهران بیش از دوهزار معلم در 

ر شد، مشهو« تجمع سکوت»معلمان در این گردهمائی که به  .برابر ساختمان مجلس تجمع کردند

درصدی بودجه آموزش و  22العاده شغل، افزایش درصدی دستمزد و فوق 30خواستار افزایش 

خانه، اجرای هزار میلیاردی این وزارت 5و برطرف شدن کسری بودجه  94پرورش در الیحه بودجه 

 قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع 68ماده  5بند 

بندی معلمان و صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت سه گانه، اعتراض به تصویب و اجرای طرح رتبه

سازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان معلم، توقف خصوصی

 یک حق شهروندی شدند.
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 :1394اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال   -

ای مشمول در قیاس با سال قبل از آن، به طرز قابل مالحظه 1394اما اعتراضات کارگری در سال 

 515. بنا بر پژوهش صورت گرفته )همان( کارگران در این سال مجموعا در ستا رشد کمی و کیفی

واحد تولیدی به اشکال مختلف دست به اعتراض زدند که این رقم در قیاس با سال قبل حکایت از 

موارد زیر  توان بهمی های پراهمیت این سالز جمله اعتصابادرصدی اعتراضات دارد.  41رشد 

 :اشاره کرد

  در دو مرحله.«( کیسون»روزه کارگران قطارشهری اهواز )شرکت  54اعتصاب 

  روزه کارگران لوله ونوردصفا در دو مرحله. 47اعتصاب 

  روزه کارگران کارخانه فوالد و چدن درود طی سه مرحله. 40اعتصاب 

 اندزمان موارد زیر حائز توجهرد اعتصاب و تجمع همهمچنین در مو: 

 های ماهشهر وعسلویه.کارگران پتروشیمی زماناعتراض هم 

 های اراک، اصفهان، تبریز و ماهشهر.پتروشیمی  زمان کارگراناعتراض هم 

 سنگ کوهبنان ازجمله پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، کارگر معادن زغال 2000زمان اعتصاب هم

 صلی، هشونی.ا

  ویژه از سیستم طور مؤثر از امکانات اینترنتی بهبه 93مبارزه و اعتراض معلمان در دی و اسفند ماه

های صنفی و سازماندهی تلگرام برای بحث و تبادل نظر در مورد مطالبات معلمان، آموزش فعالیت

خود را به سرعت در  انستندتو با استفاده از این امکانات، کردند. معلمان اعتراضات استفاده می

ها و مهمترین اعتراض .های سراسری را تدارک ببیندهای تلگرام سازماندهی کنند و اعتراضگروه

 :عبارت بود از 1394های سراسری معلمان در سال تجمع

  فروردین ماه. 27تجمعات اعتراضی سراسری در 

 اردیبهشت بمناسبت روز معلم. 17در   تجمعات سراسری 

  آزادی معلمان در بند از جمله   تیر با خواست 31 در روز  اعتراضی در مقابل مجلستجمع

 اسماعیل عبدی و رسول بداغی.

  مهر ماه.16 تجمع اعتراضی سراسری در 
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  ها ها در شهرستانمعلمان، در روزهای دیگر با همان خواسته مورد اعتراض توسط  18بیش از

 ها برگزار شد.ومراکز استان

 کم در تدس تر از گذشته اعتراضات خود را اعالم داشتند کهسال پرستاران نیز بسیار پُررنگ در این

بیمارستان به تجمع واعتصاب  17در  شانموقع مطالباتسطح پایین دستمزد و عدم پرداخت به بحث از

 دست زدند.

 :1395اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال  -

گزارشی از مبارزه و اعتراضات )» 1394راضات کارگری سال پژوهشی مشابه پژوهش مربوط به اعت

مرکز تولیدی و  653، کارگران در 1395حاکی از آن است که در طول سال «( 1395کارگری در سال 

خدماتی به اشکال مختلف برای کسب مطالبات خود دست به اعتراض زدند. این رقم نسبت به سال 

درصدی  27  دهنده افزایش حدوداحد بودیم نشانو 515که شاهد اعتراض کارگران در  1394

های کارگری یعنی بطور مورد اعتراض 1264، 1395در مجموع طی سال  .اعتراضات کارگری است

ها در طول سال، روندی صعودی به وقوع پیوست. اعتراض اعتراض کارگری 3متوسط هر روز بیش از 

 :فتگیری افزایش یاداشت و در سه ماه پایانی بطور چشم

 مورد( 106مورد؛ خرداد:  100مورد؛ اردیبهشت:  62مورد: ) فرردین:  268سه ماهه اول سال )بهار(: 

 مورد( 104مورد؛ شهریور:  108مورد؛ مرداد:  82مورد: )تیر: 294سه ماهه دوم سال )تابستان(: 

 مورد( 95مورد؛ آذر:  103؛ آبان: 101مورد: )مهر:  299سه ماهه سوم سال )پائیز(: 

 مورد( 146مورد؛ اسفند:  123مورد؛ بهمن:  130مورد: )دی:  403سه ماهه چهارم سال )زمستان(: 
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 وارد توان م، میی مشخصی هم بکنیماما اگر بخواهیم به موارد قابل توجه اعتراضی در این سال اشاره

 زیر را برشمرد:

ندیکای کارگران شرکت واحد س»به دعوت  1395آبان  25اعتراض به الیحه اصالح قانون کار در  -

 «.رانی تهران و حومهاتوبوس

بود که به سبب تعداد دفعات و « بازنشستگان»آمدن بسیار پُررنگ همچنین سالِ به میدان 95سال  -

هم یاد شد که در ذیل به برخی از موارد « جنبش بازنشستگان» ها با عنوانکیفیت حضورشان از آن

 :کنیمگیر آن اشاره میچشم

 فروردین: تجمع هزاران بازنشسته صنعت فوالد کشور در مقابل مجلس. 30و 29

 فروردین: تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس. 30

 مهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان فرهنگی. 9

ازی و ستجمع صدها نفر ازبازنشستگان فوالد سراسرکشور مقابل وزارت کار برای همسانآبان  9

 پرداخت به موقع مستمری.

 جمع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مقابل مجلس.ت  آبان: 25

 آذر: تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته. 14
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و « دستفروشان»ی دیگر اعتراضات کارگری این سال، اعتراضات قابل توجهی از سوی نکته -

برخوردهای نیروی انتظامی و یا مأموران شهرداری با این اعتراضات بود که در مورد قابل توجه آن 

 زیراند: موارد

 مهر: تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری سنندج. 7

 اسفند: تجمعات خانوادگی دستفروشان همدان مقابل فرمانداری و شهرداری. 18

کارگران که ریشه در مسایل   مورد اقدام به خودکشی توسط 16حداقل  1395همچنین در طول سال  -

 .منجر شدمورد آن به مرگ  9کاری داشته گزارش شده است که 

 : 1396اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم   -

سازی واحدهای های دولت دوازدهم است، فرایند خصوصیگذاریکه آغاز سیاست 96در سال 

آمیز خصوصی شده آموزش عمومی و عالی بنحوی موفقیت اقتصادی تا حد زیادی تکمیل شده،

درصد هزینه آموزش  60و نزدیک به  درصد آموزش عالی دولتی باقی مانده 10طوری که حدود به

کنند. عرصه سالمت نیز تا حد زیادی به بخش خصوصی واگذار عمومی را خود مردم پرداخت می

های بسیار در دولت دهم پی گرفته شده بود با بار با نقصانشده، طرح مسکن اجتماعی که آخرین

گیرد، به نحوی که رییس جمهور می تمام قوا در دولت یازدهم و دوازدهم از اساس  مورد حمله قرار

 توانند برایمی مردم بهتر» کند: ی کرمانشاه اعالم میپس از تخریب مسکن مهر در زلزله 96در سال 

ی دولت از طریق تصویب و اجرایی کردن بسته 96عالوه با آغاز سال به«. خودشان خانه بسازند

، 94ی اشتغال نیز بردارد. بدین ترتیب از سال اشتغالی، قصد دارد گام مهمی در عقب نشینی از حوزه

سازی واحدهای اقتصادی که به عدم پرداخت دستمزد و های ناشی از خصوصیپیامدها و بحران

ای رفاه هیابد. با افزایش هزینهمی بیکاری منجر شده بود، در شدت گرفتن اعتراضات کارگری نمود

ی گردد. از طرفی بحران اشتغال با آغاز دههضافه میعمومی برای مردم، بحران حداقل دستمزد نیز ا

ی این یابد. همهها به بازار کار نمودی عینی میی شصتینود و خواست ورود جمعیت عظیم دهه

نشینی را ، سیاست عقب96مختصات در شرایطی حاکم است که دولت روحانی در دور دوم در سال 

طرح »و به ویژه « ی اشتغالی دولتبسته»ترین نمود آن گیرد که اولین و مهمبا شدت بیشتری پی می

هایی ی بحرانبازنمایی تکامل همه 96است. شدت و کثرت اعتراضات کارگری در سال « کارورزی
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 افزایی نیز آغاز شدهاست که سالها برای نیروی کار انباشت شده و در این سال دور جدیدی از بحران

دهد؛ روند نشان می 96و کثرت اعتراضات کارگری را در سال است. این بررسی فعلی، همین تراکم 

کردن های اجتماعی بدل شد و بعد از فروکشکه در دی ماه به فوران 96افزایشی اعتراضات در سال 

 آن باز هم ادامه یافت و تا امروز ادامه دارد. 

تعداد اعتراضات  که 95مورد اعتراض وجود داشته که این تعداد نسبت به سال  1251در این سال 

مورد بوده، تقریباً ثابت مانده است. البته آمارهای گوناگونی از تعداد اعتراضات وجود دارد و  1264

خورد. چشم میها بههایی در دادهبندی و سطح تحلیل آماری اعتراضات، تفاوتبا توجه به نوع تقسیم

 653شرکت کردند که در مقایسه با  واحد تولیدی وخدماتی در این اعتراضات  689کارگران همچنین 

 .درصدی از نظر تعداد واحدها است 5/5، نشانگر افزایش 95واحد درسال 

 :1397اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال  -

توان گفت که از اوایل دهه شصت به این سو تعداد با توجه به آمار و ارقام در دسترس، با اطمینان می

گاه به این اندازه و دراین سطح نبوده است. حتی در مقایسه با چند هیچ کارگریهای و ابعاد اعتراض

توان را می 1397یابنده اعتراضات کارگری بودیم، باز هم سال سال گذشته که شاهد روند افزایش

مورد  1700ورد. ارقام خود گویاست: در طول سال گذشته در مجموع آشمار هاستثنایی در این میان ب

وقوع مختلف، بههای در مراکز تولیدی و خدماتی و توسط بازنشستگان در بخش اعتراض کارگری

پیش یعنی حدود های را در سالها اعتراض تعداد بیشترین که 96 پیوست. این رقم در مقایسه با سال

درصدی است. به بیان دیگر،  27دهنده افزایش حدود مورد را به خود اختصاص داده بود، نشان 1340

 1395اعتراض کارگری به وقوع پیوست. این رقم در سال  5/4طور میانگین هر روز هن سال بدر ای

 .مورد بود 5/3حدود  1396مورد و در سال  3دود ح

 اند از:اعتراضات مهم این سال عبارت

های کارگران این دو مجتمع تولیدی، هم توانستند که اعتراض کارگران فوالد اهواز و هفت تپه:*

ها از یک دیگر حمایت کردند طور همزمان سازماندهی کنند و هم اینکه در جریان اعتراضخود را ب

ها موجی عالوه این اعتصاب و اعتراضهیابی برداشتند. بهای بلندی برای تشکلو در همان حال گام

بخشی  ان،بازنشستگ هایتشکل کارگری، مستقل هایتشکلاز همبستگی سراسری را به دنبال داشت: 
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دانشجویان، نویسندگان و وکال با انتشار بیانیه و اطالعیه از این کارگران حمایت کردند. همچنین  از

ویژه مردم اهواز و شوش به اشکال مختلف از این اعتصاب و مبارزه پشتیبانی ههایی از مردم ببخش

 . کردند

خود را بهتر و های های صنفی معلمان موفق شدند که اعتراضدر سال گذشته کانون معلمان:*

های مستقل کارگری با تر از قبل سازماندهی کنند. همچنین شاهد بودیم که که دیگر تشکلهماهنگ

 . انتشار بیانیه و اطالعیه، همبستگی خود را با مطالبات معلمان اعالم کردند

ن تشکلیابی بردارند. افزون بر آهای بلندی در جهت تشکلبازنشستگان توانستند گام بازنشستگان:*

های شاغل کارگران و از جمله معلمان های بازنشستگی با درایت، همبستگی خود را از مبارزه بخش

های خود به مسئله بازنشستگان و گونه معلمان در بیانههمیناعالم داشتند و از آنان پشتیبانی کردند. به

 .درخور نشان دادند یهای بازنشستگی توجهصندوق

دامه ان آها در سال گذشته همچون سال ماقبل پرستاران و کارکنان بیمارستاناعتراضات  پرستاران:*

هایش را باید در سازمان نظام )که ریشه 95و  94های یافت. پس از افول اعتراضات پرستاران در سال

طلبان حکومتی در آن اکثریت دارند.( های این سازمان جستجو کرد که اصالحپرستاری و هیئت مدیره

 . بودیم 97 و 96 هایسال در اعتراضات این یپراکنده اماوند رشدیابنده شاهد ر

ها در سال گذشته در همان التحصیالن دانشگاهاعتراضات جوانان متقاضی کار و فارغ کاران:ی*ب

یابی و هایی از هماهنگی، تالش برای تشکلوکیف سال ماقبل جریان داشت و نشانهسطوح و کم

 .ه بیکاری با خواست حق داشتن کار، مشاهده نشدسازماندهی اعتراض ب

 اعتراضات اقشار اجتماعی دیگر: 

داران و صاحبان داران، تاکسیکامیون 1397 در سال داران و صاحبان وسایل نقلیه عمومی:میون*کا

از جمله قیمت ها فرما و کارفرمایان کوچک( نسبت به افزایش هزینه)خویشها بوس و اتوبوسمینی

 وموران دولتی أکی و عدم دریافت حمایت دولتی در این زمینه، اخاذی مید وسایل دیگر و یکالست

، صنفی وابسته به دولتهای باربری و فساد انجمنهای اجحافات و زورگویی شرکت به نسبت نیز

ب داران چند بار در سطح سراسری اعتصاویژه کامیونبارها دست به اعتراض زدند. در این ارتباط به
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خودداری کردند. الزم به تذکر است که اعتراض صاحبان ها کردند و از بارگیری و حمل محموله

نقل را نباید با اعتراض کارگران راننده )مشمول قانون کار( مخدوش کرد و هر دو را ووسایل حمل

 تحقق تجه در درواقع بودند، کرده شرکت که در این اعتراضاتها دسته از رانندهنآ .یکی دانست

مشخص کارگران راننده در این اعتراضات های مطالبات کارفرمایان خود بودند. به بیان دیگر خواسته

بودیم؛ از جمله اینها جایگاهی نداشت. البته درچند سال گذشته شاهد اعتراضات رانندگان کامیون

امنیت  ی، نداشتنسازالمللی خلیج فارس نسبت به خصوصیکه رانندگان در شرکت حمل و نقل بین

 .داری دست زدندشغلی و عدم پرداخت مطالبات خود به اعتراض دامنه

 یعادالنهآبی و عدم توزیع هایی از کشاورزان از جمله در اصفهان نسبت به کمبخش کشاورزان:*

آب، چندین بار دست به تجمع زدند که با سرکوب و خشونت دولتی روبرو شدند. همچنین 

نشدن از سوی دولت و نقش بودن سطح درآمد خود، حمایترزان نسبت به پایینهایی از کشاوبخش

 .شان بارها تجمع اعتراضی برپا کردنددر به جیب زدن حاصل دسترنجها و داللها واسطه

 

 منابع:

ن حس (، ایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی، ترجمه: کاظم فیروزمند،1377آبراهامیان، یرواند. ) -

ی دیگری از این اثر توسط احمد چی، تهران: نشر مرکز. و ایضا ترجمهآوری و محسن مدیرشانهشمس

 .محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نیگل

 های بزرگ و قیام کارگران اصفهان، آبادان: نشر پرسش.(، نبرد قدرت1393آذربایجانی، اکبر. ) -

راهی دیگر: در بود و باش »های فدایی، از کتاب در گفتار و کردار چریک(، کارگران 1396اتابکی، تورج. ) -

 المللی تاریخ اجتماعی.، نشر نقطه و انستیتوی بین«های فدایی خلق ایران )جلد اول(چریک

های کنشگران کارگری ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تالش(، تجدد رایزنانه، گزینه1397اتابکی، تورج. ) -

ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره در توانمندسازی جامعهایران 

120 :126-123. 

نامه، (، کالبدشکافی انقالب: نقش کارگران صنعتی در انقالب ایران، کانادا: فصلنامه ایران1390اشرف، احمد. ) -

 .4و  3، شماره 26سال 
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 ا یک فعال کارگری، قابل دسترسی در:بشر در گفتگو اعتصاب کارگران پتروشیمی ماه -

http://b-

pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-

%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D9%85%D8%B5%D8%A7 / 

تا 1299(، خاطرات دوران سپری شده )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری 1370بیات، کاوه و تفرشی، مجید. ) -

 (، تهران: انتشارات فردوس.1329

تا(، کارگران و انقالب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران، ترجمه: داریوش بیات، آصف. )بی -

 Workers and Revolution in Iran: A Thirdتم کتاب )ترجمه فصل هف PDFافشار، نسخه 

World Experience of Workers’ Control (London, 1987).) 

وند، قابل دسترسی )مصاحبه(، امیر عباس آزرم« مرداد 28جنبش کارگری و کودتای (. »1392بابایی، پرویز. ) -

 :در

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html 

 .جاراهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه(، بیپایدار، ناصر. )بی تا(، تاریخ جنبش کارگری ایران )متولد بی -

 (، تاریخ جنبش کارگری ایران، قابل دسترسی در:2019پایدار، ناصر. ) -

http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm   

نشر  پور،یو فرهاد مجلس ی، ترجمه: حسن فشارک«معاصر یدارهیطبقه در سرما(. »1390) کوسیپوالنزاس، ن -

 رخداد نو.

 :95آذر  21تسنیم،  -

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210 

ی عدالت ایران: از جنوب قفقاز تا شمال خراسان (، فرقه1388خسروپناه، محمدحسین و باست، الیور. ) -

 .(، تهران: انتشارات پردیس دانش و شرکت نشر و پژوهش شیرازه1917-1920)

http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html
http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210
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وزشی آم-ی انتشارات بنیاد پژوهشی(، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته1392اهی، یداهلل. )خسروش -

 کارگران )پاک(.

 ، قابل دسترسی در:«ی متوسطافسانه و افسون طبقه»خسروی، کمال.  -

https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%

D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-

%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/ 

ی، دموکراس اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال-های اقتصادی(، پیشینه1384شاکری، خسرو. ) -

 .تهران: انتشارات اختران

های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر (، اتحادیه1377الجوردی، حبیب. ) -

 .نو

های کارگری در ایران (، شوق یک خیز بلند: نخستین اتحادیه1381)محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر.  -

 .(، تهران: انتشارات قطره1285-1320)

 (، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.1391یزدانی، سهراب. ) -

زنی کارگران در ایران پس از انقالب(، تهران: طبقه )توان چانه(، کارگران بی1397خیراللهی، علیرضا. ) -

 آگاه.انتشارات 

 .4، نشریه سرپیچ، شماره «تراژدی قهرمان(. »1387دارالشفاء، یاشار ) -

 های آینده، قابل دسترسی در:های گذشته و راهی کارگر: درس(، سازماندهی طبقه2016رهنما، سعید. ) -

https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%

-A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C

-8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D

-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1

-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C

%DA%AF%D8%B0%D8%B4/ 

 (، قابل دسترسی در:1394)بررسی اعتراضات کارگری سال « تپدزیر پوست شب، جنبشی در اعماق می» -

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2 

https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://naghd.com/2018/07/16/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2
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، تهران: («1342-57ی گسترش ): مرحلهداری در ایرانرشد روابط سرمایه»(، 1369سوداگر، محمدرضا. ) -

 انتشارات شعله اندیشه.

 ، قابل دسترسی در:«تاریخچه قانون کار در ایران»صفرزاده، هاله،  -

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm 

(، 1365-1367گیری و فعالیت اتحادیه صنعتگر در شهر سنندج )شکل ،(2017عزیزی، یدی و فالحی، مظفر. ) -

 ی پی دی اف قابل دسترسی در:بازنشرنسخه

 https://www.gozaar.net/a/8815 

 ، قابل دسترسی در: 1395گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2 

 ، قابل دسترسی در:1396اضات کارگران و زحمتکشان ایران در سال گزارش مبارزات و اعتر -

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96 

 :، قابل دسترسی در«ی کارگران معدن شمشکتاریخچه اتحادیه»نژاد، مازیار. گیالنی -

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286 

 ، قابل دسترسی در:«سازی ریی کارگران چیتتاریخچه اتحادیه»نژاد، مازیار. گیالنی -

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/ 

 مبارزه کارگران پتروشیمی و اصالحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز، قابل دسترسی در: -

http://b-

pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-

%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-

%D9%82%D8%A7%D9%86 

 نشر بازتاب نگار. ،یترجمه: حسن مرتضو ،«یدارهیدر برابر سرما یدموکراس(. »1386اِلِن ) نزوود،یس کیم -

 ، قابل دسترسی در:1397نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97 

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm
https://www.gozaar.net/a/8815
http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2
http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96
https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286
https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86
http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97

