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  مقدمه

» خيزش دی ماه«گران به که در گفتمان سياسی تحليل 1396پس از اعتراضات دی ماه 
ت ی جديدی از مبارزات مردم عليه حاکميدر آغاز دورهکه در خصوص اينشهرت يافت، 

متأثر از برخی شعارها، ترکيب معترضان در های بسياری شد. زنیانهم، گايمقرار گرفته
اش های اعتراضیبرخی شهرها و نيز پُررنگی مسائل معيشتی طی يک سال گذشته که تجلی

مؤسسات مالی درپی مال باختگان های پیشد در اعتصابات کارگری و نيز تظاهراترا می
ی اصلی اين دور جديد مبارزات يحتمل بر اين شدند که سوژهبسياری يد، و اعتباری د

ی خواهد بود. برجستگی سه نمونه» ی کارگرطبقه«فرودستان شهری و در صدر ايشان 
اعتراضات کارگران «، يعنی ی اندکی پس از سرکوب خيزش دیاعتراضی ديگر به فاصله

اعتراضات «و نيز » هان به بحران آباعتراضات دهقانان اصف«، »شکر هفت تپهنی
-  ِن طبقات پائينی معترضا، از جدی بودن اراده»کارگران نورد لوله اهواز یگسترده

فارغ از تمرکز بر چند و چون و ترکيب اعتراضات دی  داد.خبر می - هارغم سرکوبعلی
عتراضی دومين حرکت ا» جنبش سبز«که اين خيزش سراسری، پس از ماه، نظر به اين

آن را مبنايی برای يک توان فراگير در تمامی شهرهای کشور عليه حاکميت بوده است، می
در اعتراضات توانيم قرار داد تا روشن شود آيا حقيقتا می ی جديدمقايسه در تبيين اين دوره

ما در اين بررسی متأثر  هایی سخن بگوييم يا نه. پرسش»فصل جديد«از کارگران ايران 
  که:در بحث از اعتراضات کارگری، عبارت است از اين» فصل جديد«ترکيب  از

که همواره » مبارزاِت حول محور استيفای حقوق کارگران در قانون کار«اوال آيا در  
خوش تغييراتی شده بودن دست» دفاعی/تهاجمی«برقرار بوده است، شکل مبارزه از حيث 

  ؟است

  ا مثبت به اين پرسش.و ثانيا توضيح چرايی پاسخ منفی ي

آن قياس  از با پسرا  1396شد برای اين بررسی صرفا ده ماه پيش از دی خيلی ساده می
ترين شکل پژوهش دوران پس از جنگ تا دی را، و در وسواسی 88کرد و يا حد فاصل 

را؛ اما ما برای دادن پاسخی درخور به پرسشی که طرح کرديم، بنای کار را بر يک مرور 
ی گذشته را ساله 110و روند  ی کارگران ايران گذاشتيملی فشرده از بدو آغاز مبارزهتحلي

ی ، نوری بر آيندهايم تا از راه تا کنون طی شدهنشستهدر يک پيوستار به تماشا و جمعبندی 
ی ترديد بدون مداخلهای که بیِش تغييرات سياسی جدی برای ايران بيافکنيم؛ آيندهخودست

در چند و چون اين تغييرات و رقم زدن آن به شان ِن آگاه به منافع طبقاتیی کارگراعاالنهف
  ای تاريک خواهد بود.نفع خويش، آينده
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  ضروری ی نظریيک مقدمه

يک وضعيت، همواره اين پرسش » تحليل طبقاتی«و » تاريخ جنبش کارگری«در بحث از 
آگاهی «هايی چون وسط است؟ وزن مؤلفه» هطبق«مطرح است که پای چه درکی از مفهوم 

ی و ... در تحليل چقدر است؟ بخش مبارز و معترض طبقه» سبک زندگی«، »طبقاتی
و » سطح نازل دستمزدها«ی ؟ اعتراضاِت صرفا متوجهکارگر چند درصد از کل طبقه است

لحاظ » دارانهکنِش طبقاتی ضدسرمايه«را تا کجا بايد يک » شانتأخير در پرداخته شدن«
حرکت خواهد کرد؟ متأثر از اين » تغيير اجتماعی«کرد و اميد داشت که در مسير يک افِق 

در اين » ی کارگرطبقه«کوشيم تا مختصرا داللت معنايی مدنظرمان از ها ابتدا میپرسش
» نقد اقتصاد سياسی«نوشته را مشخص کنيم تا به هنگام تحليل تعلق خاطرمان به سنت 

» ی کارگرطبقه«ن باشد. بر اين اساس به سراغ يک جمعبندی مختصر از معنای روش
  رويم:می

عينيت اجتماعی است. » ارزش« ،یدارهيو گرداننده در جامعه سرما کنندهميصل تنظا . 1
 نيا کنندهنييکه به منزله تع یاقتصاد - یروابط اجتماع يا پيکريافتگی انتزاعی از

 همچون داریسرمايه رط الزِم آنچه امروز در اقتصاداست. ش افتهي تيروابط واقع
) ستيممکن ن یگريجور د نيکه جز ا یمعن ني(به ا یعيو طب یهيبد یامسئله

 :د، به طور خالصه عبارت از اين استشویانگاشته م

  »آن است. متيهمان ق زيچ کي ارزش«

 یزندگ جار شودیکه باعث م ستیفيتحر نيبزرگتر »متيق«با » ارزش«انگاشتن  یکي
 یهایپردازاما با عبارت یتياهمیب نياجلوه کند.  تياهمیب یتيها در نظر اقلانسان تياکثر
  . شودیم یالپوشان »} کارمتيُمزد عبارت است از ارزش {ق«دست که  نياز ا یایحقوق

جايی پديدار از آن» محصوِل کار«به عوض صرفا » فروش نيروی کار«ضرورت  . 2
اين  .ندنداشت ديتول یبرا انش»کار یروين«از  ريغ یابزارافراد اکثريت که  شد
شان طی يک »نيروی کار«ی غير از »ابزار توليد«از گی اکثريت جامعه بهرهبی

شان که مهمترين »ابزار توليد«ايشان از » خلع يد«فرآيند ممکن شد: فرآيند 
شد » غصب«سوی اربابان و حاکمان که از  آزاد و در اختيار همگان بود یهانيزم

در فصل بيست و چهارم جلد (مارکس  شان درآمد»مالکيت خصوصی«و به شکل 
حکايت اين جدايی مولدين از  »به اصطالح انباشت بدوی«با عنوان » سرمايه«اول 

ی »زمين«شرايط عينی توليد را شرح داده است). اينک برای هر نوع از استفاده از 
شد يی پرداخت می»اجاره بها«بايست شده بود، می» صوصیملک خ«که بدل به 

 (رانت).



4 

 

نياز به افزايش «، يعنی »انقالب صنعتی« از مجموع نتايج ی مهممتأثر از دو نتيجه . 3
ترين تاجران به عنوان اصلی، »نياز به افزايش حجم توليد«و به دنبال آن » سود

برای افزايش سود خويش، به عوض داری، تأمين کنندگان کاال در جهان پيشاسرمايه
 ی کاالها، به خريداران ماشين آالت، مواد خام و نيروی کار تبديل شدند.مبادله

سازمان  يیافزاحداکثر ارزش شيرا به منظور افزا ديتول نديفرآ ه،يکه سرما یهنگام . 4
 یپول برا سريعمگر بازگشت  ستين یزيمورد نظرش چ یدهد، هدف واقعیم

های متأثر از دورپيمايی آدمی فعال یکار زنده به اين ترتيبمجدد.  یگذارهيسرما
از زمان کار  یهمچون فراز ،یدارهيسرما ديتول نديدر فرآتر زمانی هرچه کم و کم
 Time’s( زمان یبه الشه کسمار اني. کارگر به برسدبه منصه ظهور می

carcaseشود.یم لي) تبد 

زمانی « سينزوود کامال همراه بود کهتوان با ميکت که میمبتنی بر اين مکانيزم اس . 5
شود که دسترسی به شرايط وجود و ابزارهای تصاحب [مازاد] طبقه وارد صحنه می

های طبقاتی سازمان داده شود؛ يعنی هنگامی که به دليل دسترسی متفاوت به به شيوه
د مرتبا کاِر مازاد را به شونای از مردم ناچار میابزارهای توليد يا تصاحب، پاره

» کاِر مازاد«اهميِت ترکيِب   ).133: 1386(ميک سينزوود،  »ديگران انتقال دهند
» دارانهاستثماِر سرمايه«در اين صورتبندی بسيار زياد است، چراکه در تبيين معنای 

» تصاحب مازاد محصوِل کار«بسياری (و از جمله اريک اُلين رايت) آن را چون 
ای اين است که پس تفاوت ؛ چالش چنين نگرهکنندی اقليت تبيين میتوسط گروه

؟ اهميت درک درست از معنای داری در چيستاستثمار فئودالی با سرمايه
طبقه بازتاب «به يک معنا شود که جايی ناشی میاز آن» طبقه«در بحث » استثمار«

 )7: 1396(کالينيکوس، » استثمار است در ساختار اجتماعی

کارگر  انيشود اگر که م ليتبد هيبه سرما تواندیپول هرگز نمداری در نظام سرمايه . 6
ارزان خريدن و «ی معنايی کليشه. بیرديصورت گ» ارزهم یمبادله« دارهيو سرما

به عنوان توضيحی برای منشأ سود را حتی اقتصاددانان کالسيک » گران فروختن
 .پيش از مارکس هم فهميده بودند

، نقش »ارز عامهم«و » ی گردشوسيله«هايش همچون از آنجا که پول در کنار نقش . 7
ی سرمايه« ای، توانست مبنايی باشد برکندرا هم ايفا می» ی پرداختوسيله«

را باال ببرد. شکاِف  هيسرما» گردش«تا سرعت » اعتبار« و» استقراضی
که خود  شودنيز می یالهيحال وس شامل »متيق«و » ارزش« نيماب یکنندهمنحرف
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كارگران را وادار  ،نوسانات پول و تورم. باشدپول،  یعني، هاآن یکننده انيبناست ب
 .بگيرند یكند با كار بيشتر، دستمزد واقعي كمترمي

کنندگان کار دهندگان و تصاحبانجام«: بندی دوگانه خواهيم داشتدر نتيجه يک دسته . 8
اضافه شده از کار  عيسهم توز کنندگانافتيدر«و  یطبقات اصل به مثابه» اضافه

 ی.به مثابه طبقات فرع» تصاحب شده

به از سوی مارکس ست که بنيان تقسيم طبقات از مجموع اين سلسله مراتب استداللی . 9
ی مبتنی بر سه سرچشمه» دارانزمين«و » دارانسرمايه«، »کارگران مزد بگير«
. اين يک انتزاع منطقی از مناسبات نمايدمعنادار می» نترا«و » سود«، »مزد«

 ماکس وبر. یساختن به شيوه» ی آرمانینمونه«دارانه است و نه اجتماعی سرمايه

ها یانجيکدام م قيداد که به چه معنا و از طر حيتوض ديبا«حال همچنان . با اين10
 یهاگاهياگر جا یسازند که، حتیبرقرار م یمردم انيرا م يیوندهايپ یديمناسبات تول

و تصاحب متحد  ديتول ندياشغال کنند، عمال در فرآ یديرا در مناسباِت تول یمشابه
مردم هرگز عمال در طبقات  ونها] هستند. چ»[تجربه«مهم  یهایانجيم نياند. انشده

بقات اعمال ط یريگدر شکل ديتول یوهيکه ش یاکننده نييفشار تع ،»نديآ یگردهم نم«
-  مشترک یمشابه تجربه یزيو بدون رجوع به چ یتواند به سادگیکند، نمیم

کنندگان، و تصاحب دکنندگانيتول انيم ماتِ يتقس ،یدياز مناسبات تول یزنده ا یتجربه
 انينما - مناقشات و مبارزات نهفته در مناسبات استثمار یعمل تجربه یو در عرصه

و همراه  یاجتماع یازسرگذرانده است که آگاه یتجربه قياز طر انيم نيشود. در ا
- 122: 1386 نزوود،يسکي(م» رديگیشکل م »یبه رفتار طبقات شيگرا«با آن 
121.( 

افراد  د،يتول یوهيوارده از ش یمشترک است که فشارها یتجربه یبه واسطه. 11
درد «به اصطالح  نيکند و ایم گريکدي یمشابه را متوجه یهاگاهيواقع شده در جا

محض به ه که ب ی. درد مشترکشودمیبشر  خياست که موتور محرک تار» مشترک
را دستخوش » درد مشترک«آن  که خودِ  کشدپيش میرا  ديثمر نشستن، مسائل جد

در » درد مشترک«به اصطالح  نيلحاظ کردن ا تيخواهد کرد. پوالنزاس اهم رييتغ
  :کند کهیم انيجمله ب نيدر ا يیبايرا به ز یطبقات ليتحل

: 1390پوالنزاس، (»وجود دارند یطبقات یفقط در مبارزه  یطبقات اجتماع«
263.(  



6 

 

جنبش «و نيز » تحليل طبقاتی«خواهيم از بر اين اساس ما هنگامی که می. 12
 ست که ای»منازعات طبقاتی«ی ی عرصهمان متوجهسخن بگوييم نگاه» کارگری

جنبش «در تمرکز بر گذارد. لذا اثر می - اشی تا کنونیبه شيوه –بر بازتوليد جامعه 
، »سنديکا«، »اتحاديه«اعم از » های جمعی تشکيالتیهويت«برای ما » کارگری

شان است که ی بروز و ظهور معترضانهو نحوه» سازمان«و » حزب«، »محفل«
داشت از صورتبندی طبقاتی ای.پی.تامپسون به عبارت ديگر ما با اين بر مهم است.

: 1386سينزوود، (ميک» ای آگاه نباشد، اساسا طبقه نيستاگر طبقه«همراهيم که 
102.( 

سبک «و نيز » فروش نيروی کار يا عدم آن«های طبقاتی مبتنی بر بندیدسته. 13
ِ◌ هايی ضددیبن، اليه»خود - برای«و » خود - در«و حتی تفکيک آگاهی به » زندگی

وجود «ی نمايی پديده - تر کردن خودپيچيدههستند و صرفا در خدمت  ضيحیتو
متأخر ساختارمند کردن تحليل ی (نمونه اندِد آنمنفک از نمو »طبقات در جامعه

، عمال يک کار ی تحليلیی چهار اليهبه مدد يک ايده» طبقه«ای.پی.تامپسون از 
ها، بيش از آنکه اين قسم تحليلوضيحی به اين معنا که ت - ضد .ضد تامپسونی است)

انواع و اقسام  درها در خدمت جا دادن آدم ،چيزی را تحليل و تبيين کنند
شود تا هرگز نوبت به بندی باعث میستهدی وسوسه؛ اندهای رنگارنگبندیدسته

گی آشکارهات توليدی نفسه در مناسبتضاد طبقاتی فینکته اين است که تحليل نرسد. 
 ی تضاد را در تحليل به ميان کشيد. آشکار کنندههای ندارد و حتما بايد پای ميانجی

را » ی متوسططبقه«ای به نام و پديده» کار مولد/ کار غيرمولد«ی اما مسئله. 14
 توجه کنيم: »رايت«چطور در تببين خود بگنجانيم؟ نخست به اين جمعبندی از 

آنها مجبور به کار  یدو هر شوند؛یاستثمار م ، هر دومّولد و نامّولد کارگران«
کار مّولد زمان کار  یاست که در نمونه ني. تنها فرق آن، اشوندیم نشده پرداخت
کار نامّولد، کار  یو در نمونه شودیارزش افزوده تملّک م یمنزله نشده به پرداخت
از ارزش  یتصاحب بخش یرا برا دارهيماسر یهانهيهز نشده صرفاً  پرداخت

 دارهي. در هر دو مورد، سرمادهدیکاهش م شده، ديتول گريد يیکه در جا یاهافزود
نگه دارد؛ در هر دو  نييدستمزدها را پا است خواهد کرد تا آنجا که ممکن یسع

کار  را با مجبور کردن کارگران به یوربهره خواهد کرد یسع دارهيمورد، سرما
کار خود  ندياز داشتن کنترل بر فرآ کارگران دهد؛ در هر دو مورد، شيافزا شتر،يب

  ).17: 1396(به نقل از کالينيکوس، » محروم خواهند بود
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باشند و خواه  یمعاصر، خواه دولت یدارهيدر سرما کيبوروکرات یهاسازمان. 15
ارشد  رانيو مدکه در آن، رؤسا  یمشترک دارند؛ ساختار یساختار ،یخصوص

و  کنندیرا اجرا م هااستيس نيا یانيم رانيو رؤسا و مد کنندیم یگذاراستيس
دو گروه نامبرده  نيتحت کنترل ا د،يسفقهيباشند و چه  یدياز کارگران، چه  یاتوده

» متناقض یطبقات یهاتيموقع«ساختار است که باعث ظهور  نيقرار دارند. ا
را به جا  هيکارکرد سرما« یانيرؤسا و سرپرستان م ران،يمد .)31همان:( شودیم
اين به  .»دهندیکار کنترل و نظارت را انجام م«معنا که آنها  نيبه ا ،»آورندیم

مند و طبقه حرفه«را باربارا و جان ارنرايش  »گروِه کنترل و نظارت«اصطالح 
؛ با اين توضيح ک به: همان)(ن نامدمی» ی متوسط جديدطبقه«و کالينيکوس » اداری

ای که اين که ما با کالينيکوس همراهيم که دست آخر به سبب جايگاه مبهم و ميانی
ی دارند، بهتر است که تحت دستمزد و کار هيسرما نيب یاديدر مورد تناقض بنگروه 

». طبقه«آن ياد کرد تا يک هايی نامتجانس از ) با اليهstrata» (قشر«عنوان يک 
وقعيت بينابينی از حيث فرهنگی عموما ايشان را به تکاپو برای اين م

از اين بابت که در نظرش (متأثر از هژمونی  - » ی کارگرطبقه«با » گذاریفاصله«
که  داردوا می - »بهره از فرهنگبی«، »فقير بودن«گفتماِن بورژوازی) يعنی 

ی کتاب س آمريکايی نويسندهشناجامعه -  وبلنتورشتين به بيان اش مهمترين تجلی
 است.» تظاهر به مصرف« - »ساآنظريه طبقه تن«معروف 

اند کار خود وابسته یروين یمئهم هستند که به فروش دا رانياز مزدبگ یگروه. 16
» مستقل مهيکارکنان ن«گروه را  ني. استندين یمئاما در معرض نظارت و کنترل دا

 دياسات«، »معلمان«گروه  نيا یمثال برا ني). بهتر40(نک به: همان:  دندينام
 به راحتی ذيلاين گروه اخير را  چه باعث شدهآن هستند.» پرستاران«و  »دانشگاه

-خود«ی ايشان از امتناع بخش عمدهی بندی نکنند بيشتر متوجهدسته» پرولتاريا«
 ست. »کارگر پنداری

در » مولدمولد/کار غير کار«ارتباط با بحث نکته را در  سهبه طور کلی . 17
 نبايد از نظر دور داشت: داریسرمايه

ی مارکس است تا دقيقا پايه - ِش کاری ارزاين تفکيک به قصد فهم دقيق نظريه -
ش اضافی چگونه و در کجا و توسط چه کسانی خلق زمشخص شود که ار

 شود.می
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ً  یکاهش نسبرو به شکلی واقعی از اين -  یاز نمودها یکيکارگران مولد صرفا
زمان متضمن رشد که به طور هم یندياست؛ فرآ یدارهيسرما انباشت یش کليگرا

 .سود است یابندهيو نرخ کاهش  هيسرما کيارگان بيکار و صعود ترک یوربهره

درک اهميت سياسی کارگران صنعتی در مبارزه عليه سرمايه و نيز فهم چرايی  -
 به عنوان کارگر.عدم درک کارگران نامولد از خودشان 

 توان گفت:می» ی کارگرطبقه«در پايان اين جمعبندی در تعريف . 18

و از » توليد نيستند شرايطمالک «، »آزادند«هايی از افراد جامعه که آن گروه«
(چه در معرض  هستند، ی بقابرای ادامه »ناگزير از فروش نيروی کار«رو اين

د و چه نباشند) اما واقف به تضاد منافع مابين می و مؤثر سرمايه باشنکنترل دائ
اين وقوف در هيأت اعتراضاِت متکی بر  تجلی؛ هستند دارانخودشان و سرمايه

و ... نسبت به » شورا«، »سنديکا«، »اتحاديه«های جمعی تشکيالتی اعم از هويت
  »است.» شرايط کار«

- آگاهی برای«ی) در اينکه کارگر کمونيست فرقش با کارگر ترديونيونيست (صنف
بايست در در معنای عميق کلمه اوست، می» پرولتاريا«است و به اين اعتبار » خود

آيا ابراز آگاهی کمونيستی کارگر به اين فاکتور را درنظر بگيرد که  تحليل طبقاتی
سوسياليستی است يا اينکه به ميانجی  - ی کمونيستی»سازمان«و » حزب«ميانجی 

تر و به بيانی دقيق» ی آگاهیدرجه«؟ اهميت اين تفکيک ابراز »تشکيالِت کارگری«
تواند سوسياليست می - کمونيست» سازمان«و » حزب«در اين است که » پراتيک«

، اما کند مبارزه» برای کارگران«تشکيل نشده باشد اما » از کارگران«ضرورتا 
کند. به بياِن می مبارزه» برای کارگران«و » از کارگران» «تشکيالت کارگری«

پُر » . کارگر باشد یطبقه امر خود ديکارگر با یطبقه يیرها«مارکس و انگلس 
کند اما ی حزبی با تشکل مستقل کارگری فرق می»سطح مبارزه«واضح است که 

نهايت در تحليل های بیبندی، منتج به اليه»آگاهی«ای به نام ذيل مؤلفهتواند اين نمی
» فروش يا عدم فروش نيروی کار«ی مؤلفهاول متأثر از  اين معنی که ؛ بهشود
 يک» سطح درآمد« یمؤلفهمتأثر از  سپسشود، ساخته می ایگانهپنجبندی دسته

گيرد و بعد مبتنی بر سطح صورت می پنجقشربندی سه گانه در هر يک از اين 
هايی انجام باز اليه بندی خرج شدن اين درآمدی و نحوه» سبک زندگی« یمؤلفه

 ی اينهمهبه يک پيوست هم » آگاهی« یمؤلفهشود و در نهايت متأثر از می
 مؤلفهها را بايد بر مبنای چه شود کنش آدمچسبد و باالخره معلوم نمیها میبندیدسته
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خدمت تحليل  ها دربندیدستهاين بندی کرد. دسته هامبتنی بر چه ساختاری از مؤلفهيا 
  .بندی دارددر جامعه نيست، بلکه وسوسه دسته و تبيين پراکسيس جاری

، چيزی مذهبی دربگيرد -های قومیتواند نزاعمثال اينکه مابين کارگران میبرای 
داران هم چنين نزاعی ی ايشان کنيم. مابين سرمايهنيست که بخواهيم خاص و ويژه

توانند به های کمونيست و سوسياليست هم مین؛ حتی احزاب و سازمابوده و هست
گردانی از مسئله بر سر روی اتخاذ کنند. رفرميستی - اشتباه مواضعی ناسيوناليستی

، بلکه ی منافع کارگران نيستکنندهاهميت و ضرورت تشکيل احزابی نمايندگی
» درد مشترک یتجربه«برجسته کردن اهميت سياسی شدن کارگران به ميانجی 

آن، ضرورت فعاليت و نيروسازی گيری است و اينکه با ايجاد حزب و حتی قدرت
ی آگاهی که قادر ، بلکه به عنوان بدنهرودتنها از بين نمیتشکيالت مستقل کارگری نه
به چالش طلبد، بيش از » رئال پولتيک«ی درغلطيدن به است حزب را در هنگامه

  شود.پيش پُررنگ می

  :بندی نيستطبقاتی جايی برای سه نوع دستهتحليل . 19

 »کمونيست/ غير کمونيست«بندی مبتنی بر دسته -

ی هر طبقه دقيق مشخص که اندازه »نفوس و مسکن«ندی مبتنی بر آمار بدسته -
 که به خودی خود هيچ ارزشی برای يک تحليل طبقاتی ندارد)( شود

  »سبک زندگی«بندی مبتنی بر دسته -

  

  فشرده از تاريخ مبارزات کارگران ايرانيک جمعبندی 

  :گذاريمی بررسی خود کنار میدر اين جمعبندی فشرده ما دو دوسته از تحوالت را از دايره

ی آن متکی بر بدنهقابل توجهی از بروز و ظهور  که در بخش» ُجنبش بابيه«يکی 
صورت گرفت و » صادیعدالتی اقتاعتراض به نابرابری و بی«با محتوای » ورانپيشه«

دست آن بهتوان تحليلی نوين از می» ی طبقاتی بدون طبقهمبارزه«ی تامپسونی متأثر از ايده
، چه در اين معنا که ی طبقاتی مقدم بر طبقه استبه اين معنی که مبارزه )1(داد؛ 

وليدی را ِت تی برخاسته از مناسبای کشمکش و مبارزههای طبقاتی تجربهبندیصورت
ها و مبارزات، حتی در ، و چه در اين معنا که کشمکشدهدانگاشت خود قرار میپيش

» های طبقاتیبه شيوه«آگاهی طبقاتی نيستند، های بندیجوامعی که هنوز دارای صورت
  ).107: 1386، سينزوود(ميک گيرندشکل می
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های روس برای دموکرات - الکارگران و سوسي» ی طبقاتیمبارزه«ديگری کالس درس 
به که جهت کاريابی ناگزير از مهاجرت ی ايران ِن فقير و ورشکستهورادهقانان و پيشه

  شدند.ی قفقاز منطقه

- ، کمونيست و سوسيالهای سوسياليستهای احزاب و گروهبا اين دو نکته اگر فعاليت
های خارج کنيم، متأثر از مؤلفهی شمول مبارزات کارگران ايران دموکراسی را از دايره

شکل «و » يابی طبقاتیکيفيت سازمان«، »ی کارگر ايرانی اعضای طبقهافزايش کمّ «
  :ذيل را مدنظر قرار داد بندیتوان دستهمی» اعتراضات {تدافعی/هجومی}

  

  )1301-1285( هانخستين جوانه . 1

ست و به معنای دقيق  گيریشکلايران در ابتدای » ی کارگرطبقه«ست که  اين دورانی
ايشان در جريان  است. با اين حال آبديدگی طبقاتی» ورپيشه«ی عنوان کلمه شايسته

در » داریسرمايه«مهاجرت به قفقاز باعث شده بود که به نحوی از انحا پيش از عروج 
تالش برای  و همچنين» منطق سرمايه«های ناشی از ايران، نسبت به محدود کردن سرکشی

به اين ترتيب اشتباه است که حد باالی  دارانه بکوشند.ی غيرسرمايهاامکان تحقق توسعه
مترقی بودن مطالبات کارگران ايران در اين دوران را به پای حضور روشنفکران چپ در 

ی هانگاریی نامهکارگران را به هيچ انگاريم. نمونه» آگاهی - خود«ميان ايشان بگذاريم و 
(کائوتسکی و الملل دوم ی بينهای برجستهدموکرات تبريز با چهره - ی سوسيالارامنه

زدگی خوِد اين روشنفکران است (برای نمونه نک به: نامه پلخانف) حاکی از شگفت
  ). 89: 1388؛ خسروپناه، 1908نوامبر  19واسو.آ.خاچاطوريان به پلخانف در 

های سوسياليست ين بحثی که ميان جناح چپ و دموکراتترمتأثر از همين مسائل محوری
وجود داشت عبارت از اين بود که در شرايط » جنبش مشروطيت«ايران حاضر در 

هم در وضعيتی که بعضا برای راه اندازی بسياری از آن - داری در ايران طفوليت سرمايه
تا » پرولتاريای صنعتی«يت و متعاقب آن طفول - گذاری خارجی استصنايع نيازمند سرمايه

انقالب تأکيد بگذارد و » وجه سوسياليستی«بايست جنبش سوسيال دموکراسی بر چه حد می
مبارزه عليه سرمايه «آن؟ اينکه در چنين وضعيتی » وجه دموکراتيک«تا چه حد بر 

  ارتجاعی ست يا مترقی؟» خارجی

موسم ها در ميان چپ ذشتهسال گ 30طی  ها و منازعاتی کهنگاهی به محور اين بحث
» داری در ايرانضرورت دفاع يا عدم دفاع از تعميق راه ُرشد سرمايه«انتخابات، بر سر 

زمان از ضرورت دفاع هم«برقرار بوده، و يا مناقشه بر سر مواضع متناقضی از قبيل 
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، جملگی )»(!ی کارگر ساالر جمهوری اسالمی در کنار دفاع از منافع طبقهجناح تکنوکرات
  سال گذشته است. 110ديدن تاريخ جنبش کارگری ايران طی » پيوستاری«گواه بر اهميت 

توان متکی به اين جنبش نوپای کارگری اميد به تغييری همچنين بحث در باب اينکه آيا می
، گذردی چريکی میی کار از مسير سازماندهی يک گروه زبدهچارهکه بنيادين داشت يا 

جنبش «به » مشروطيت«های گفتمانی بسياری اندکی از ست که با تفاوتموضوعی 
  )2(رسد. می» 50ی چريکی دهه

، متأثر از سه عامِل رغم نوپايی جنبش کارگریست که علیایبه هر صورت اين دوره
از  تأثيرپذيری«، »وران ايراناجتماعی کارگران و پيشه - شرايط اسفبار اقتصادی«

فضای باز سياسی ناشی از «و نيز » کارگری و جنبش سوسيال دموکراسی قفقازمبارزات 
ای مبارزات کارگران ايران را از حيث شکل، تا اندازهتوان می» پيروزی انقالب مشروطيت
ی دلگرم به تشکيالت مستقلی که شکل داده بودند فعاالنه در صحنهتهاجمی دانست. کارگران 

  شدند.اعتراضات ظاهر می

به انجام رسيده بود) تا » انقالب مشروطه«(مرداد ماه همين سال  1285آبان  30ی بازه
به ثبت رسيده است » حقوق کار«اعتراض کارگرِی متوجه  17کم ، دست1289اوايل 

اعتراضات،  نيبرجسته از ا یدر دو نمونه). 139- 133: 1384(نک به: شاکری، 
  :طرح شد یایمترق اريبس یاهشان خواستهنوپا بودن رغمیعل

  :مطالبات نيبا ا 1285کارگران تلگراف در اسفند  یاعتصاب عموم -

  .مستخدم دولت به حساب آورده شوند، نه کارگران مستقل ديبا هایچتلگراف •

شده باشد،  يیکه مرتکب خطاو بدون آن جهتیب دينبا یایچتلگراف چيه •
  .اخراج گردد

از سه سال  شيپ ديباشد و نبا یستگيبر اساس شا ديبا یهر کارگر عيترف •
  .رديخدمت انجام گ

 یبر اساس سابقه ديبا یبعد یدستمزدها شيو افزا یدستمزد فور شيافزا •
  .خدمت پرداخت شود

نصف دستمزد  زانيالعمر به ممادام یمستمر کيسال خدمت  25پس از  ديبا •
 ماهانه پرداخت شود.
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را نيز » اتفاق کارگران«ی معروف (که نشريه هاپخانهاعتصاب عمومی کارگران چا - 
  با چنين مطالباتی: 1289 ر خردادد )کردندمنتشر می

  ز در چاپخانه کار کند.کارگری نبايد بيش از نه ساعت در رو هيچ •

چين نبايد کمتر از سه تومان در ماه حداقل دستمزد برای کارگران حروف •
  .باشد

يل اخراج شود بايد از طرف کارفرما بر اساس به هر کارگری که بدون دل •
  اشتغال به کارش خسارت پرداخت شود.

درصد نرخ دستمزد معمولی پرداخت  150برای کار اضافی و شبانه بايد  •
  شود.

  ای بايد پزشک مخصوص به خود را داشته باشد.هر چاپخانه •

 هر کارگری که در حين کار آسيب دائمی ببيند بايد بابت ضرر و زيانش •
خسارت پرداخت شود؛ ميزان خسارت را بايد کارفرما و کارگران مشترکا 

  تعيين کنند.

دستمزد هر کارگر بيماری بايد پرداخت شود و او حق داشته باشد به سر کار  •
  سابق بازگردد.

(مجلس) هنوز در دوران طفوليت » خانهعدالت«آمدند که ای براين اعتراضات در هنگامه
ای مابين مملکت، ضرورت وجود روابط تعريف شده گذارانانونخويش بود، و برای ق

هنوز معنا نداشت؛ اين تنها خوِد کارگران بودند که بنا بر » کارفرما«و » کارگر«
، زيرا بسياری از ايشان در کردندشان ضرورت وجود قوانينی مدون را حس میزيستِ 

فقاز شده بودند و تحت تأثير تبليغات دوران قحطی و بيکاری داخلی، ناگزير از مهاجرت به ق
روسيه، به  1905جريانات سوسيال دموکراسی روسی در جريان انقالب شکست خورده 

آگاهی يافته بودند. اين در حالی بود که از منظر ی خويش نحوی نسبت به حقوق پايمال شده
ی کار مملکت را و صنعتگران بودند، چاره دارانگذاران مملکت که از تجار و زمينقانون

ديدند که در عهد واگذاری انواع و تر صنعتی شدن و بازسازی ثروتی میدر هرچه سريع
، بر باد رفته های ايران و روس(عهد ناصری) و نيز جنگها اقسام امتيازات به خارجی

  بود.

ران گى كار، اتحاديه)1280( ها در تهرانى كارگران چاپخانهتشكيل اتحاديهبه دنبال 
از تهران،  شد. پس سيسأبافان، قنادها، خبازها و بزازها تها، رفتگران، پارچهنانوايى
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كارگران شهرهاى ديگر از جمله رشت، انزلى، تبريز، اصفهان، قم، كاشان، قزوين و مشهد 
ی مهمترين جلوه، 1299در . و به اين ترتيب سرانجام براى تشكيل اتحاديه بپا خاستند

شوراى رسد: کارگران ايران نسبت به حقوق خويش به اين شکل به ثمر می» هیآگا - خود«
، 1300و در خرداد  شودمیى كارگران با شركت پانزده اتحاديه تشكيل مركزى اتحاديه

، گيردمیهاى كارگرى موجود شكل ى اتحاديهاى از همههاى حرفهيهشوراى مركزى اتحاد
هاى هزار كارگر از صنايع و حرفه یاز س سته بدان بيشهاى وابدر اتحاديه 1304كه در 

سيد محمد » حقيقت«ی روزنامه )3( .)751: 1369سوداگر، ( اشتندمختلف شركت د
  مد.آعمال ارگان اين شورای مرکزی به شمار می - هرچند نه به طور رسمی - دهگان 

-استاد«ای تحت عنوان ریی کای قابل توجه در اين پيشينه روشن کردن معنای رابطهنکته
  )4(ست که به ويژه امروز ندای احيای آن بلند است. »شاگردی

هم در صنايع خانگی و هم  1300شاگردی که از ايام قديم تا اوايل دهه  - ی استادرابطه
با يک » کارفرما«ای مابين يک ، عبارت از رابطهخوردبه چشم می های کوچککارگاه

و شاگرد هر دو از يک طبقه بودند، با ابزارهای مشابهی کار  نبود. استاد» کارگر«
  .کردندخوردند و بعضا حتی در يک خانه باهم زندگی می، سر يک سفره غذا میکردندمی

، اصناف را های دولتیی مشروطيت واردات انبوه محصوالت خارجی و مالياتدر دوره
خارجی و دولت مستبد قاجار را دشمن خود  ها استعمارگرانتحت فشار قرار داده بود و آن

متشکل از استادان، شاگردان و کارگران که  –های صنفی نتيجه اعضای انجمنديدند. در می
گيری جا که به بهرهتا آنکردند. اما ها و دولت مستبد مبارزه میمشترکا عليه خارجی -بود

، تنها نمايندگان شدربوط میاز ثمرات انقالب مشروطيت و شرکت در قدرت سياسی م
استادان اصناف امتيازاتی به دست آوردند و وضع شاگردان و کارگران تغييری نکرد 

  ).25- 26: 1381(محمودی و سعيدی، 

  اقتصادی بود: - شکاف مابين استاد و شاگرد در واقع محصول يک تحول اجتماعی

پيوند ميان توليد کننده و افزون ايران به بازارهای جهانی، صناعت سنتی و با جذب روز
به تدريج رو در آن دسته از توليداتی که در ابعادی انبوه الزم بود تا صادر شوند کننده توزيع

فرآيند از زمانی شدت پيدا کرد که تجار، زير فشار به ضعف نهاد و از بين رفت. اين 
ی آوردند و به شرايط تازه، به تقليد از رقبای خارجی خود، به واردات کاالی خارجی رو

). در جريان اين روند 101: 1384تدريج به عامالن صنايع خارجی تبديل شدند (شاکری، 
، استادکاران به دو هم ادامه داشت 1340ی طوالنی که تا پس از اصالحات ارضی در دهه

  دسته تقسيم شدند: 
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ذکر شده داشتند مبادرت به تجارت در شکل ای که اندوختهی يا به اعتبار سرمايه -
 نمودند.

هيأت کارگراِن ماهر وارد صنايع شان در سبب ورشکستگی، متکی به مهارتيا به  -
 تازه تأسيس و مونتاژی شدند. 

خود به دو  دارانه در ايراناين کارگراِن ماهر با هرچه بيشتر استقرار روابط توليدی سرمايه
  طيف گرائيدند: 

 های کارگری شدند.ن عضو اتحاديهشايا در کنار شاگردان و کارگراِن سابق -

  ی کارفرمايان قرار گرفتند.در زمره» مدير توليد«و » کارگر - سر«يا در مقام  -

کرسی آن  24که  –گذاران نخستين مجلس ايران نظر به همين ترکيب بود که گفتيم قانون
گويی د که گذاری پرداختندر شرايطی به قانون - درصد} از آن نمايندگان اصناف بود 4/17{

. اين ديدندنمی(کارگران) خواه پيشين خود پيمانان مشروطهديگر لزومی به حفظ هم
  جا بود که حتی به کارگران حق رأی داده نشد.آنگذاری تا فاصله

، يکی اعتراض کارگران پست در اعتراض به 1300دو اعتراض پايانی قابل توجه در 
(که توأم با دفاع احمد خانه بود نب مدير سوئدی تلگرافی شان از جااعالم انحالل اتحاديه

قوام، نخست وزير وقت از اين اقدام بود)؛ که اين اعتراض نافرجام است. ديگری اعتصاب 
شان بود که در روزهای یماهه 6ی ای معلمان مدارس تهران نسبت به حقوق معوقهسه هفته

  ).23: 1369بود (نک به: الجوردی، آموزان به آن همراه آخر با پيوستن دانش

است.  1301اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در » هاجوانه«ی پايان بخش اين دوره
کم آغازکننده، دستی عمومی کارگران مرکزی اگر نه شواهدی چند حاکی است که اتحاديه

: نالی هم بودانترناسيو همبستگیای از يک پشتيبان اعتصاب بود. اعتصاب همچنين جلوه
از اعتصاب کارگران ايران که برای » انگليس - شرکت نفت ايران«بيشتر کارگران هندی 

پا خواسته بودند پشتيبانی کردند و اين اقدام افزايش صد درصدی دستمزدها به
شان به هند هزار تن از ايشان و بازگردانده شدنشان در نهايت به اخراج دویقهرمانانه

در سفارت انگلستان در تهران  1310ی ) که در دههElwell Suttonساتن (ول انجاميد. ال
ِمن باب آسودگی وجدان، به «نويسد کرد در رابطه با سرانجام اين اعتصاب میخدمت می

  ).24(همان: » درصد اضافه شدند 75دستمزد کارگرانی که باقی ماندند 

داوم يافتن اعتراضات متشکل ايشان به با شکل گرفتن اتحاديه مرکزی کارگران ايران و ت
هايی ، حکومت آرام آرام خود را ناگزير از اتخاذ سياستی روابط کارقانونی در حوزهبی
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پروِس بيسمارک های تاکتيکی نشينیآن را از نوع عقبراه نيست هايی که بیديد؛ سياست
آوريم: حرکت به سمت نوعی  حساباثر کردن تبليغات سوسيال دموکراسی بهبرای بی

  مآب محدود. پدرساالرانه» دولت رفاه«

  

  )1320-1301مقاومت، سرکوب، اختفا ( . 2

ايالت كرمان و  یفرمان وال«نخستين متني كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد 
ست ا 1302در آذر » یبافیقال یهاسيستان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران كارگاه

كار منتشر شده است. در اين فرمان ساعات كار  یالمللدفتر بين یهااز نشريه یيك كه در
شود. روز جمعه و ايام یساعت در روز محدود م 8به  یبافیقال یهاكارگران كارگاه یبرا

سال و دختران  8را با دريافت مزد كارگران تعطيل باشند. پسران كمتر از  یتعطيل رسم
ها در زيرزمين يا كارگاه - ها به كار گمارده نشوند. كارگاه سال در اين 10كمتر از 

رو به آفتاب باشد تا نور  یادريچه ینمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه دارا یهااتاق
يا  یخورشيد از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد. رئيس بهدار

(صفرزاده: تاريخچه قانون کار  ها از كارگاه بازديد كندماه ی، همهیمور بهداشت شهردارأم
 5.در ايران)

، روز به روز بر ی صنعت نفتبا شتاب گرفتن هرچه بيشتر صنعتی شدن ايران و توسعه
نشينی هم تشکيالتی -شد و نظر به تأثير عميق سياسیجمعيت طبقه کارگر ايران افزوده می

در جريان مهاجرت به قفقاز بر نسل اول کارگران که  با جريانات سوسيال دموکراسی
آنان برای  شد ومتوقف نمیيابی کارگران نيز مهاجر ايرانی باقی مانده بود، فرآيند سازمان

  کردند.شان مجدانه مبارزه میاحقاق حقوق پايمال شده

تشکيل  ،ی روابط کاراجتماعی در حوزه -در چنين بستری يکی از مهمترين اتفاقات سياسی
بود که  1308در » جمعيت كارگران نفت جنوب«ى مخفى كارگران نفت به نام اتحاديه

در  سه روزه اعتصاب همگانىنسبت به شکل دادن يک در ارديبهشت همان سال  بالفاصله
اعتصاب به  . هدفاقدام کردخيز با شركت اكثريت قريب به اتفاق كارگران مناطق نفت

كارگرى و روز اول ماه مه، هم چنين آزادى كارگران زندانى،  هاىرسميت شناختن اتحاديه
هم چنين روز اول ماه مه آن سال براى نخستين بار با شكوه فراوان با شركت يازده  .بود

هاى جنگى از بصره و هزار كارگر شركت نفت برگزار شد. دولت انگلستان با اعزام كشتى
 .)752: 1369سوداگر، (شد اعتصاب  دستگيرى پانصد كارگر سرانجام موفق به سركوبى

، زنان ی اين اعتصاب بودهای رهبری کنندهبه گواه خاطرات يوسف افتخاری که از چهره
: از تالش برای پايين کشيدن ی طبقاتی داشتندای در اين مبارزهنقش پُررنگ و جسورانه



16 

 

فتخاری به طور آتشين در جمع اعتصابيون. خود اهای ی رضا شاه تا سخنرانیمجسمه
: 1396، بيات و تفرشی (نک به:گويد های زنی به نام زهرا سخن میمشخص از رشادت

 »).1308نقش زنان در اعتصاب ماه مه «و نيز:  191-186

سازی ی صنعتیتر دورهيعهرچه سر شدن ها و عزم حکومت برای طیتداوم اين کشمکش
  :باعث شد تا تدبيری دو سويه انديشيده شود

هايی برای پايان بخشيدن به هر شکلی از امکان جمع شدن کارگران در هيأت تشکل -
 .شانپيگيری حقوق

تعريف ضوابط و قواعدی زير نظر دولت برای راضی نگه داشتن کارگران از يک  -
 .از سوی ديگرسازی سو و عدم ايجاد وقفه و مانع بر سر راه صنعتی

ممنوعيت مرام «مل داخلی منجر به مصوب شدن قانون اين دو مؤلفه به عنوان مهمترين عوا
ها و ی اتحاديهعمل کردند که به دنبال آن فعاليت کليه 1310در خرداد ماه » اشتراکی

ای ی بعدی حکومت اقدام به تدوين مجموعه؛ در مرحلهسنديکاهای کارگری ممنوع اعالم شد
ه اين بود که حکومت بتواند توأمان نيروهای کار کرد. مسئلهای حمايتی برای از سياست

ای برای کارفرمايان حِق متضاد به جامعه تحميل کند: نمايندهی دو خود را به عنوان نماينده
» دولت مدرن«. تداوم اين نمايندگی به عنوان ويژگی ذاتی مفهوم ای برای کارگرانو نماينده

  ممکن نيست مگر به دو طريق:

 (سرکوب سخت)نمايندگی کارگران  - های خودی امکانسازی کليهعقيم -

به نحوی که کارگران » حِق کارفرمايان«ی ترازوی هرچه بيشتر سنگين کردن کفه -
(هژمونی يا سرکوب ن پايمال نشده است شااحساس کنند حق رغم تحمل دشواریعلی

 5نرم).

ی ست و نمايندهزیلِت بورژواصورتبندی فوق پيداست دولت عمال دو از طور کهدر واقع آن
را هم به عهده » تدبير جمعيت«، اما الجرم الزم است که وظايف »حق«يک برداشت از 

، خواهدخواهد، امنيت می، بهداشت میخواهدخواهد، غذا میبگيرد: جمعيت شغل می
ی برخورداری از اين موارد در سطح کيفی خواهد؛ نه به اين خاطر که شايستهآموزش می

و » زنده بماند«ی نياز ، بلکه به خاطر اينکه نيروی کار است و بايد به اندازهسب استمنا
دولت «های ها دغدغهی دولتهم بکند. به اين ترتيب همه» زندگی«حتی در صورت لزوم 

شود که تو گويی اگر دولت های عام بعضا به اين شکل پديدار میی دارند. اين دغدغه»رفاه
که ، حال آنکند، دارد فرودستان را نمايندگی میکندمیقدامی به نفع کارگران مبادرت به ا

  دولت است. » سياست - زيست«اين نه نمايندگی بلکه ناگزيری از تن دادن به وظايف 
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رق كارگران وزارت طُ  یتصويب كرد كه در آن برا یت وزيران مقرراتأهي 1309در سال 
» كندیرق كار ماز مزد هر يك نفر عمله كه در طُ « یيك شاه یاز طريق كسر روز(راه) 

صندوق احتياط وزارت طرق » هایاز حقوق كليه روزمزدها و كنترات«و كسر دو درصد 
 یبرا 1311از كار به وجود آيد. همچنين در قانون بودجه سال  یجبران حوادث ناش یبرا

شده  یهايیدر حين كار نيز پيش بين یدولت یهاجبران خسارت وارده بر كارگران ساختمان
    بود.

به نام  1314در سال  یدر ارتباط با امور كارگر ینخستين اداره دولتی اين روند در ادامه
سسات ؤنامه كارخانجات و منظام«. اين اداره شودمیاداره كل صناعت و معادن تشكيل 

وزيران رسانيد. در اين ت أبه تصويب هي 1315مرداد  19را تهيه و در تاريخ » یصنعت
و  یسيس كارخانه، ضوابط فنأدرباره شرايط ت یماده بود، مقررات 69نامه كه شامل نظام

 یو سالمت (كارگران) و نيز چگونگ یكارخانه و نيز شرايط مربوط به ايمن یبهداشت
نامه بيشتر ناظر شده بود. هر چند اين نظام یبينپيش» اداره كل صناعت و معادن«نظارت 

 یاز كار، از كار افتادگ یبيمه كارگران در زمينه حوادث ناش یو نيز نوع یبه مقررات ايمن
هم به مقررات كار پرداخته بود، از جمله  یدر موارداما و فوت در حين كار بود، 

و  یبندمزدور بايد از دسته«نظامنامه  47و اعتصاب كه برابر ماده  یممنوعيت فعاليت جمع
 یكه موجب اختالل امور كارخانه و پيشرفت كار شود خوددار یمواضعه و كارهاي

 یشده بود. در يك یبينتخلف از اين دستور، مجازات حبس و غرامت پيش یو برا» نمايد...
) و نيز 22و  21كارگران زن (زنان باردار و شيرده موضوع مواد  یبراهم  دو ماده

(صفرزاده: تاريخچه قانون کار  بودمنظور شده  یحمايت ی) مقررات36كارگران بيمار (ماده 
  در ايران).

ادامه داشت و کارگران  به دور از چشم حکومتکارگران يابی با اين حال اما سازمان
» راه آهن«های صنعتی اصفهان و همچنين کارگران ، کارگران کارخانهباف مشهدقالی

  ).753 :1369آوردند (نک به: سوداگر، وجود ای بههای مخفیاتحاديه

جمهوری شوروی سوسياليستی «ی اشاره به تجربهتوان بیبحث راجع به اين دوره را نمی
» اتحاد اسالم«های برآمدن اين جمهوری، اختالفات ميان جريان به پايان برد. زمينه» نايرا

ِد مابين خوو نيز اختالفات فی هابه رهبری کوچک خان با سه جناح از کمونيست
زاده، ديگری به رهبری حيدرخان و در نهايت جناحی (يکی به رهبری سلطانها کمونيست

)، نتايجی برای نزديک هللا خانکه قدرت را از دست کوچک خان درآورد به رهبری احسان
ی چند و سال توقف شور و نشاط جنبش کارگری ايران داشت. قطعا که بحث درباره 18به 

بايست موضوع مقاالتی جداگانه باشد، اما خود می »جمهوری سوسياليستی ايران«چون 
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ی مهم در برای موضوع بحث ما (جنبش کارگری) افکندن پرتويی کوچک از اين واقعه
  ست.ی جنبش کارگری ضروریساله 110راستای پيوستار 

اين «کند که دهقانان، آوری میزاده يادسلطاندهد بنا بر گزارشی که خسرو شاکری می
ی ايران به ويژه گيالن، چيزی از حکومت کوچک خان نصيب در همه» ترين طبقهشستمک

ی ی بيمهدر حوزه«داران کار کنند. نبردند و ناچار بودند همچون گذشته برای زمين
ی انبوه گدايان و بيماران نيز که ايران از ژوايی، يعنی کمک به تودهاجتماعی ورفاه بور

» شخصا خواست«گويد که از کوچک خان وی می» چ کاری انجام نشد، هيها لبريز استآن
ای اقدام کند. اما های سياسی و حرفهکه به تصويب لوايح اجتماعی ناظر بر تشکيل اتحاديه

های چرا دهقانان و کارگران بايد اتحاديه«کوچک خان اين را زائد دانست و اعالم کرد که 
توانند تمام نيازهای خود را ه باشند در حالی که میای و سازمانی خود را داشتحرفه

» ها کمک خواهم کرد.آنوقتی تمام به عالوه، من با خوش[مستقيما] با من درميان گذارند؟ به
گويد پس از استقرار نگار شوروی، خيفتس، در تضاد است که میاين گفته با اظهارات تاريخ

های جوانان، و باشگاه کارگران در ، سازمانایرفههای حاتحاديه«، دولت موقت در رشت
دانستن حقيقت دشوار است، هرچند با قضاوت از روی » مناطق تحت کنترل آن ايجاد شدند.

های توان نسبت به گفتهعملکرد رهبران سياسی ايران از آن زمان تا کنون فقط می
  ). 273: 1386(شاکری،  سلطانزاده ابراز ترديد نکرد

جمهوری «با وقايع » جنبش کارگری«ی نسبت درباره تواننی بر اين گزارش آنچه میمبت
آن، های جغرافيايی گفت، اين است که در شمال کشور به سبب ويژگی» ناسوسياليستی اير

کارگران  ادان،يص ،یشهر یوران خرده بورژوازشهيپی نيروهای فرودست را عمده
 بزرگتر ندارانيکه مستمراً تحت فشار زم یندارانيخرده زمو  ،یمتحرک فصل یکشاورز

های بر شانه» اتحاد اسالم«رو هم هست که جريان هميندادند. از بودند تشکيل می
کوشد از ايستد، و حزب کمونيست ايران میژوازی شهری و زمينداران ُخرد میبورخرده

پيش از اين اما جز د. اما ای برای خود بسازصيادان و کارگران کشاورزی فصلی بدنه
ای در شمال کشور ، با تحرکات کارگری جدیهای محدود دهقانیمعدود مواردی شورش

آن بودند که بتوانند مستمرا در تر از ی فرودست شمال کشور پراکندهتوده رو نيستيم.روبه
ضوع خلط جوشی مبارزه کنند. اين مسئله را نبايد با اين مو - هيأت تشکيالت جمعی خود

 -از حيث سياسی - ترين همواره يکی از پرالتهاب - به ويژه گيالن - کرد که شمال کشور 
جا برخاستند و نيز بسياری از بسياری از رجل سياسی از آن های ايران بوده است.بخش

) و يا های ايران به رهبری يقيکيانيا در آنجا متولد شدند (نظير جريان هنچاکاحزاب هم 
عاميون)؛ آنچه بايد دقت کرد اين  - ی مهمی در آن داشتند (نظير اجتماعيونحتما شاخهاينکه 

ژوازی بود. آنچه به محل بورها عمدتا دهقانان و خردهاست که پايگاه و يا خطاب اين گروه
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که بسياری نوشتند  ، همچنانها شدهای به رهبری ميرزا و کمونيستنزاع جدی مابين جنگلی
توانست به بود. به عبارت بهتر آنچه بيش از هر موضوع ديگری می» ی ارضیمسئله«

شدن يا تکوين نيافته ای که هنوز صنعتیدورهدر  - ی کارگران شمال کشور سرنوشت عمده
بود. » اصالحات ارضی« يک یگره بخورد مسئله - جا راه پيدا نکرده بودآنبود و يا به 

دهقانان » کفايی - خود«ی جا برپاست، مسئلهآنهای بسياری در حتی امروز هم که کارخانه
اند و در بحث از صنعتی تریمتوسط و بيکاری کارگران فصلی کشاورزی مسائل پُررنگ

» محصوالت کشاورزی«دهند که بسياری از صنايع حول محور آمارها گواهی میشدن هم 
و چه در » جمهوری سوسياليستی«از شکل گرفتند. واقعيت تاريخی اين است که چه پيش 

ورزی ايشان ناچارا بهره بودند و لذا سياستمندی بیی کارگری از سازمانحين آن، اين بدنه
مدارانه قدرت - های سياسی روشنفکرانهها و سازمانهای ميان گروههيأت نزاعخود را در 

ت موسمی بودند و از ائتالفی تا هايی که خود به شدورزی؛ سياستدادبروز و ظهور می
  کردند.منافع پايداری را پيگيری نمیبر سر قدرت ائتالف ديگر 

و پررنگی اجتماعات محفلی » مدرسه«به اهميت نهاد » گيالن«الزم است که در ارتباط با 
اشاره شود. چه در دوران مشروطه و چه پس از  - به ويژه در هيأت محافل ادبی - معلمان 

ورزی و ی سياستهای تپندهدر گيالن همواره يکی از قلب» های فرهنگیجمعيت«آن 
- ی کوچک حزب سوسيالی بدنه(و هنوز هم هستند). برای مثال عمدهاجتماعی شدن بودند 

ورزی حزبی به سبب دادند. اما اين سياست(هنچاک) را معلمان تشکيل میدموکرات گيالن 
لذا غفلت از کار تشکيالتی مستقل چندان پايدار و عميق نبود. ی گی از يک سابقههبهربی

وجود آوردن پايگاه تشکيالتی و نيز به» نيروسازی«ها در جايگاه اين محافل و جمعيت
در شمال » جنبش کارگری«های ديگر از ضعف ی، يک»کارگران غيرمولد«قدرتمندی از 

  ايران بوده است.

  :دهدی مهم گواهی میبر دو نکته» جمهوری سوسياليستی«ی تجربه

گری کارگران در اين کنشی مستقل کارگران و تجربه اول) ضرورت وجود تشکيالت
آنکه پای فعاليت حزب کمونيست يا سوسياليستی در ميان ها با يکديگر پيش از تشکيالت

  باشد.

ی برا» زمين«حول محور » بخشسياست رهايی«سازی يک دوم) ضرورت فعال
  ی کارگران.نيروگيری از بدنه
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تأسيس پهلوی، ی قاجار و در نهايت در اين دوره که مصادف است با انقراض سلسله
تمامی امکان  ،شان به صورت مخفیکوشند به ميانجی حفظ تشکيالتکارگران مبارز می

  را از دست ندهند. شانکنشگری

  

  ی طاليیدهه . 3

 رانيمبارزات کارگران ا »يیعصر طال« اغراقیوان ببت ديرا شا 1320 یدهه یبازه
شاه تازه بر تخت نشسته،  یقدرتیو ب نياول، اشغال متفق یحکومت پهلو یدانست. با فروپاش

و کارگر،  ستيو از آن جمله فعاالن کمون ،یاسيس یزندان 1300به  کينزد یآزاد زيو ن
  .شدند سيتأس ايو  اياح اي یگريپس د یکي کاهايو سند هاهياتحاد

  نست:توان اين موارد دادر اين دوران را می» جنبش کارگری«ی های برجستهويژگی

 .ی طبقاتیمندی و تالش برای کنش يکپارچهسازمان -

، »حزب توده«(نظير های کارگری رغم وجود احزاب و گروهاستقالل کنشگری علی -
 »).جمعيت رهايی کار و انديشه«و » هاکروژک«

، »اشغال کارخانه«ای سنت شکل هجومی در مبارزه به ميانجی مواردی چون احي -
موضعگيری سياسی نسبت به مسائل کشور مستقل «، »يابیاصرار بر حق تشکل«

 ».همبستگی کارگران ورای يک کارخانه و حتی يک صنعت«و نيز » از احزاب

عموما قائل  توأمانی حضور فعال کارگران در فعاليت سياسی حزبی و نيز صنفی و -
  بودن اولويت برای دومی.

 انيداشت) تا پا یکارگران (که حزب توده در شکل دادن آن نقش قابل توجه یمتحده یشورا
 یدر برنامه نکهيهزار کارگر را در صفوف خود متشکل کرد. با ا 30به  کينزد 1321

بر  یمندانه متکشده بود، اما اعضا هوش ديتأک یاسيدخالت در امور س زا زيشورا بر پره
گذاشته بودند که  یخود را بر مطالبات یداشت تمرکز حداکثر اکه شور یقدرتمند یبدنه

 یپرداخت مزد برا«تا » ساعت کار روزانه 8«بود: از  »یشدِن کارگر یاسيس«نمودار 
 یدستمزد برابر برا«تا  »یکاريب یروزها یپرداخت مزد برا«، از »جمعه یروزها

شمار  1325تا سال . »بحق اعتصا«تا » کار خردساالن تيممنوع«از و » مردان و زنان
هزار نفر  335آن مجموعا بالغ بر  یو اعضا ديمورد رس 186عضو شورا به  یهاهياتحاد

 یعضو شورا بودند به خوب شانیکارگر یهاهيکه اتحاد یعيصنا بيبه ترک ی. نگاهشدندیم
 ليذغال سنگ، چاپخانه، وسا ات،يدخان ،یت، نساج: صنعت نفدهدیآن را نشان م یتوانمند
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به  عتايکفاشان، دوزندگان و ... . طب ،ینقاشان ساختمان ،یانورديدر ،یباففرش ،یعموم هينقل
 نيعضو شورا از ا یهاهياتحاد نيشترينفت در خوزستان ب عيصنا التيخاطر حضور تشک
 یروين ني. ارفتیشمار مبه بافانیاز کرمان که مرکز تجمع قال شاننيشهر بودند و کمتر

کارگران فراهم کرده بود که به مدد آن  یرا برا يیباال اريبس یزنم توان چانهيعظ یالتيتشک
) با 1325قانون کار (خرداد  یحهيال بيهم موفق به مجبور کردن مجلس چهاردهم به تصو

 6« زيو ن» با حقوق ساالنه یدو هفته مرخص«، »ساعت کار روزانه 8«چون  يیبندها
  .)753- 754شدند (نک به: همان:  »ارکارگران زِن بارد یبرا یهفته مرخص

 عيبه کشتار وس یبرگزار شد که در موارد دهه نيدر ا یبزرگ اريمتعدد و بس اعتصابات
  :ميکنیمهم اشاره م ارياعتصابات ما به سه مورد بس نيا نيمنجر شد. از ب زيکارگران ن

اصفهان به آوردگاِه  یهاابانيسال خ ني: در ا1323 نيران اصفهان در فروردکارگ اميق .1
الدوله، مسلح صارم یايشيليم ا،يض ديحزب وطِن س یاديبود. ا دهيگرد ليتبد یاسيفعاالن س

و لشکر اصفهان در  یشهربان یروهايسردار اعظم و مالکان اصفهان، ن يیچاقوکشان روستا
 یدر روستاها رانيمبارزان حزب توده ا گر،يد یدر سوو  کردند يیآراصف سوکي

اوباش و مباشران مالکان، خانه و کاشانه را ترک و به  رابها،يفشار م رياطراف که ز
 هياصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خوِد اصفهان و فعاالن جان بر کرف اتحاد

 مارستانيا نفر مجروح و به بهده هنموده بودند. همه روز يیآراسو صف گريکارگران در د
بودند. شدت برخوردها به  بيتحت تعق یحزب و فعاالن کارگر یروهايو ن شدندیمنتقل م

نشست پُرتنش در  کيحزب توده در  یالتيا یتهيکارگران و کم یهيکه اتحاد ديرس یحد
را به  هاخود، آن انيها و کحفاظت از خانواده یاز کارگران خواستند برا 1323اسفند 

 یکارخانه ميچاقوکشان به حر یتا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله اورنديها بکارخانه
. شودیدر سطح شهر آغاز م اريتمام ع ینبرد مسلحانه کي ن،يفرورد 22در  سبافير
و حزب  هيشهر عمال در دست اتحاد یو اداره شودینبرد به نفع کارگران تمام م یجهينت
که کارگران هم  شودیورود نان و آرد به شهر بسته م یجلو یاوضاع ني. با چنافتدیم

حزب  تيمرکز طيشرا ني. در اکنندیم يیمواد غذا یمتقابال مبادرت به شکستن قفل انبارها
 شيسفارت انگلستان) رو یهياز ناح زي(و آن ن یسفارت شورو یهيکه از ناح یبنا به فشار

 حيدر مجلس با تقب یاسکندر رجيو ا زندیسرباز م امياز ق فاعخائنانه از د یبود، در اقدام
در اسالم  تيمالک یها، در باب شأن واالکارخانه يیمواد غذا یشکسته شدن قفل انبارها

آنچه  ام،يق یبا سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه بيترت ني. به اکندینطخ م
و  انجامدیبه شکست م دشينام »اصفهانکارگران  یروزه ستيکمون ب« توانیم اغراقیب

(نک  گردندیاز ترک شهر و اختفا م ريناگز ايضرب و شتم و  ايکشته،  ايمبارزان  یايبقا
  .)92- 77: 1393 ،یجانيبه: آذربا
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رشته اعتراضات بود  کياعتصاب محصول  ني: ا1325 رياعتصاب کارگران نفت در ت .2
شدند. خرداد ماه  ميعظ اريبس یزشيو بدل به خ وستنديهم پجوش به -  خودکامال یکه به نحو

دستمزدها به  نيپائ اريبود از سطح بس یکارگران نفت کرمانشاه که مدت زمان 1324
شان را از مطالبات یستي. آنان لدنديدست از کار کش کپارچهيسطوح آمده بودند به صورت 

ها شدند. به جز آن یو خواهان برآورده شدن فورشرکت دادند  یسيانگل انيبه کارفرما
 یدستمزد کارگران داخل یبرابر«به  توانیها مخواست گريد یاز جمله» دستمزد شيافزا«

 »یکارگر یهيشدن اتحاد ناختهش تيبه رسم«و » در هفته یليروز تعط کي« ،»یو خارج
متحده  یحزب توده و هم شورا اعتصاب آن است که هم نياشاره کرد. نکته قابل توجه در ا

 یشمال یهيهمسا یادامه دارد و استخراج نفت برا» ژاپن هيجنگ عل« نکهيا هيبا توج
 یبه اخراج کارگران از سو ديمهم باشد، به شدت مخالف آن بودند. با تهد تواندیم

به  امر منجر نيتزلزل در صفوف متحد کارگران افتاد و اعتصاب شکسته شد. ا ان،يکارفرما
 ینفت یهاسراسر حوزه 1325 ريکارگر شرکت شد. ت 900تن از  400کم اخراج دست

اما  بارني. اشودیم ليتبد انيکارگران و کارفرما انيم یمنازعه یخوزستان به عرصه
: عزل شدیموارد را شامل م نينبود؛ مطالبات کارگران ا »نيدستمزد پائ«مسئله فقط 

داران و اوباِش در خدمت خوزستان (که در مقام چماق ريعشااستاندار، خلع سالح 
 سيانگل - رانيشرکت نفت ا ی)، عدم مداخلهشدندیور محمله یبه فعاالن کارگر انيکارفرما

 یاعتراضات آغاجار ی. قلب تپندهرکامل قانون کا یاجرا تيو در نها رانيا یدر امور داخل
نفت آبادان در  شگاهيهزار کارگر پاال 10از  شيکت، بحر نيخوردن ا ديبود. روز بعد از کل
 یسيانگل یو کارفرما تي. حاکمدنديشان دست از کار کشقطارانبا هم یجهت اعالم همبستگ

 یانگلستان راه یو سه ناو نظام شودیم ی. اعالم حکومت نظامکنندینم ینينشاما عقب
حزب توده  یمرکز یتهيکم گرين، بار ددر اصفها ی. مطابق نوبت قبلگردندیالعرب مطش

ذر حتا با بر شودیاهواز م یراه» جودت نيحس« بارنيو ا کندیم فاينقش ترمزِکش را ا
 اپ نيبار ا ريمعتصب ز یکند. بدنه ريبه خ داشتن کارگران از تداوم اعتصاب، غائله را ختم

 یزيقهرآم تي. مواجهه به نهازدوریاصرار م شيخو یهاو بر خواسته رودینم یانيدرم
و  شوندیم یتن زخم 150 ند،يآیکارگر به ضرب گلوله از پا درم 47و  رسدیم اشیطبقات
 اني). جالب آنکه آبراهام278- 283: 1394 دار،ي(پا افتدیبه راه م هایرياز دستگ یموج

تصاب را منصوب به اع یتا رهبر کوشدیم دهدیاتفاق به دست م نيکه از ا یتيدر روا
  .حزب توده کند

شدن  یمل«قانون  بي: با تصو1330 نياعتصاب گسترده کارگران نفت در فرورد .3
نفت به منظور  یسي، شرکت انگل1320مجلس شانزدهم در اسفند  یاز سو» صنعت نفت

ه از جمل کند،یکارگران را قطع م یاياز مزا یسر کيو  آوردیم يیهامقابله به مثل بهانه
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 یهامغازه یسر کيو  شودیبودند قطع م رفتهکه قبال گ یاضافه حقوق دستمزد 30%
باعث برپا شدن  هایسيگان کاتي. تحربندندیرا در منطقه خوزستان م یخوارو بار فروش

  .شودیدر خوزستان م یمجدد جنبش کارگر

. زنندیاعتصاب م) کارگران بندر ماهشهر دست به 30 نيواقعه (در فرورد نيدنبال ا به
اعتصاب  یبه زود زنند،یو دست به اعتصاب م کنندیم تيها حمااز آن یراکارگران آغاج

خالصه هزاران  وندند،يپیاعتصاب م نيکارگران خوزستان به ا هيو کل شودیم یسراسر
کار دست از  یاز کارگران اعتصاب یبانيحمل و نقل همه به پشت و هارگاهيکارگر نفت و تعم

  .رديگیخوزستان را در بر م ،30 نيدر فرورد یو اعتصاب عموم کشندیم

 سيدفعه انگل ني. اکندیرا شروع م یاانهيسرکوب وحش هایسيدولت به کمک انگل مجددا
عمان و  یايبه در یکشت یاديز یافکن و تعداد نيناو م 12بر و  مايناو هواپ 2ناوگان شامل 

 ميکارگران تسل هانيتا کارگران را سرکوب کند. در مقابل ا کندیم ليفارس گس جيخل
 ماندهیاز کارگران و کارمندان که باق يیهاو بخش ابديیگسترش م شانو مقاومت شوندینم

جنوب و کارمندان  یکشو لوله یمانند کارگران ساختمان زنند،یبودند دست به اعتصاب م
از  یبانيباز به پشت رانيدر سراسر ا رانيکارگران ا یاسال صد نياداره شرکت نفت، در هم

 یهاتظاهرات گريد یشهرها ريسا یعيوس اباتو اعتص شود،یکارگران نفت بلند م
ماه ادامه دارد. کارگران از زن و  کي. اعتصاب رديگیبا کارگران جنوب شکل م یهمبستگ

آبادان و  ،یراار عمدتا متوجه آغاج. فشکنندیمقاومت م سيو انگل رانيمرد در مقابل ارتش ا
که شرکت  رديگیم وسعتماهشهر است. ابعاد تظاهرات و مبارزات مردم خوزستان چنان 

را از خوستان خارج کند، و به  یسيو انگل يیکاياتباع امر رديگیم مينفت تصم یسيانگل
  .)454-453: 1389} 16{چ ان،ي(نک به: آبراهام دهدیبا کارگران تن م یاموافقت نامه

  

 م،يمتذکر شد یجنبش کارگر »يیطال«موسوم به  یدهه یخچهيتار یکه در ابتدا چنانهم
کارگر  یطبقه ینشان از حضور فعاالنه نياست و ا اديز اريدهه بس نيتعداد اعتصابات در ا

ضات دهندگان اعتراسازمان یاختالفات داخل ن،يدارد. اما در کنار ا استيس یدر صحنه
در  یافکناختالف یبرا تيحاکم یهاینيچسهيدس زيسو و ن کي از گريکديبا  یکارگر

  :منجر شد یسازمانده یچند و پراکندگ یصفوف متحد کارگران به انشعابات

براى خنثى كردن اقدامات شوراى متحده، كه مورد استقبال كارگران قرار گرفته بود،  دولت
هايى از آن را در خوزستان را در تهران تشكيل داد و شعبهان ى كارگران و برزگراتحاديه

ى زحمت اتحاديه«ى ديگرى به نام و مازندران سرهم بندى كرد. چندى بعد نيز اتحاديه
ى سيمان متمركز شده تر در كارخانهبندى شد كه فعاليت آن بيش سرهمدر تهران » كشان
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وزارت كار به وجود آمد.  1325ر ل كارگرى دئو باالخره براى رويارويى با مسا بود
ى سنديكاهاى كارگران و كشاورزان اتحاديه«، 1325ى مركزى در مخالفان شوراى متحده

سنديكاهاى آزاد جهان وابسته شد. به  اسيون، (اسكى) را تشكيل دادند كه به كنفدر»ايران
و  ى مركزى كارگراناتحاديه«زودى در سنديكاهاى نامبرده اختالف بروز كرد و 

، بار ديگر در تشكيالت اسكى 1327، (امكا)، از آن انشعاب كرد. در »كشاورزان ايران
شوراى « اماى به ناز جدايى از آن اتحاديه آهن پساختالف بروز كرد و كارگران راه

به  1330را تشكيل دادند. سرانجام در » وران و كشاورزان ايرانمركزى كارگران و پيشه
ى كارگران ى اتحاديهارت كار، سه تشكيالت كارگرى دولتى در كنگرهوز ابتكار و كوشش

ايران، وابسته به كنفدراسيون سنديكاهاى آزاد جهان، ادغام شدند. اين كنگره فاقد هر نوع 
  .)756: 1369در ميان كارگران بود (نک به: سوداگر،  هىپايگا

پاسخ داد عبارت از اين است آن بايست به ی طاليی میپرسش مهمی که در بررسی اين دهه
گستردگی حجم ، شانرغم اتخاذ سياست هجومی از سوی کارگران در مبارزاتکه چرا علی
و نيز وجود احزاب و  يابیهمچنين گستردگی و کيفيت قابل توجه سازمان ،اعتراضات

م در ، باز هکوشيدند منافع ايشان را نمايندگی کنندمیای که بعضا های سياسیسازمان
جا (در اينکم مقاومت ناچيز مدنی شاهد انفعال و يا دست» کودتا«ی برپا شدن يک هنگامه

آن هستيم؟ آيا قدرت باالی سرکوب پاسخ در مواجهه با ») مقاومت کارگری«به طور خاص 
  ؟شان کردمسائلی هست که بايد به دقت واکاوی» جنبش«است يا اينکه در دل اين 

تواند می» ی مبارزهمرحله«و درک غلط آن از های حزب توده هیآيا صرف عدم همرا
؟ کاريزمای مصدق و عدم اعتقاد او به اهميت و نقش جنبش کارگری برای پاسخ باشد

شدن » نازيسم«چرايی مقهور از توان ی ملی چطور؟ به همين قياس میپيشبرد مبارزه
ايتاليا (شهر » هایسخير کارخانهت«شدن جنبش » فاشيسم«جنبش کارگری آلمان، مقهور 

از سوی کارگران شوروی، از نو پرسش » استالينيسم«تورين) و حتی واگذاری قافيه به 
  کرد.

خودخواهی و «، »خيانت رهبران کمونيست به کارگران«ی عواملی از گفتن اينکه مجموعه
وقوع پيوستن  باعث به» ی باالی سرکوبدرجه«و نيز » رهبران ملیهای انگاریساده

عملی يا ست تا بررسی عميق چرايی بیتر يک پاسِخ از سر باز کنیتراژدی کودتا شد، بيش
   مقاومت ضعيف جنبش کارگری.

ی نظری م مقدمه17رجوعی به آنچه در بند شايد  1320ی ی ايران دههبرای پاسخ درباره
  :دگشا باشبتواند راه» ی کارگرطبقه«ی مفهوم درباره
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انفجار نيرويی سرکوب شده هستيم که تبلورش را در انبوه شاهد  1320ی ما در دهه
بينيم. اين تعدد ، سنديکاها و احزابی از سوی کارگران و برای ايشان میهااتحاديه
، »پيمايیراه«، »اعتصاب«هايی چون ها در هيأتآنيابی و ميل به عمل به ميانجی سازمان

جور عمدتا نقش يک» به مبارزه طلبيدن نيروهای نظامی در خيابان«و » اراشغال محيط ک«
را دامن زد. کارگران به قدری درگير شکل » ميل به عمِل پُر سر و صدا«و » اکتيويسم«

مؤثر بر مسائل های ) شدند که از انديشيدن به مؤلفهاشمندیمبارزه (ضرورت سازمان
يا به ها بازماندند و در خصوص آن - »يابیحق تشکل«ا گرفته ت» دستمزد«از  - شان رايج

-حکومتی- های حزبیو يا مقهور سياستشان تن دادند پدرساالری احزاِب مدعی نمايندگی
و تا » امکان بنای يک جمهوری«تا » بورژوازی ملی«بحث ها از مؤلفهجهانی شدند. اين 

فکر نشده خيز برداشتن برای حرکت  ی مهم ديگرمسئله شد.را شامل می» امپرياليسم«
بود. اين درست است که تهاجمی شدن » کنترل کارگری«تهاجمی بسيار مهمی به نام 

ی قبل حرکتی رو به جلو محسوب در قياس با دوره 1320ی مبارزات کارگران در دهه
تبه بدتر تواند متحمل شکستی شود که صدها مرريزی نشده، می، اما يک تهاجم برنامهشدمی
پاسخ دقيقی به  کوشماين بخش می آهسته و پيوسته حرکت کردن است. در جمعبندی نهايیاز 

(با نظر به امروز) » جنبش کارگری«پرسشی که مطرح کردم و تحليل تا به اينجای تاريخ 
  بدهم.

  

  جمعبندی نهايی

حاظ کردن اين نکته با لای که تا به اينجا مورد بررسی قرار داديم ساله ۴٧نگاهی به روند 
را » عدم ايفای نقش نيروی پيشگام از سوی احزاب چپ«و » سرکوب«که عواملی چون 

جنبش «ها کنار بگذاريم و صرفا بر مسائل درون خود ی تحليل چرايی شکستاز دايره
  :سازدتمرکز کنيم، برای ما نکاتی را آشکار می» کارگری

داشتند و به » ناپايدار«شکل داده شده خصلتی های کارگری ی تشکلنخست اينکه عمده
») گرفتن فوری مطالباتی«يا » اعتصاب«شکلی موقتی (مثال برای سازمان دادن يک 

ای چون های سراسریاين مورد بايد توجه داشت که تشکيالتکردند. در فعاليت می
» نشورای متحده کارگران ايرا«) و 1300» (ى كارگرانشوراى مركزى اتحاديه«
، شانی شروع به فعاليتتر خصلتی موسمی داشتند و بجز مراحل اوليه) هم بيش1320(

هم چنانکه در موارد ذکر شده  (آنشدند عمدتا از هر اعتصاب تا اعتصاب ديگر فعال می
به شکل پس از شروع يک اعتراض » شورای متحده«مورد بررسی قرار گرفت در مورد 
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ی کارگران و بعضا به قصد منصرف کردن ايشان از ادامهجوش توسط  - به صورت خود
  ). اعتصاب

های مستقل دادن يک نوع از تشکلدوم اينکه کارگران ايران عمدتا تنها مبادرت به سازمان
درد «و ديگر انواع پيگيری » اتحاديه«يا  »سنديکا«کارگری کردند که عبارت باشد از 

و ...) به عنوان » مسکن«، »مصرف(«ها »تعاونی«را جدی نگرفتند: از » مشترک
مبارزه برای افزايش «تشکيالتی به قصد افزايش قدرت خريد کارگران نه از طريق 

های کميته«با تشکيل صندوق، تا » هاجويی در هزينهصرفه«بلکه متکی بر » دستمزد
حتی در ارتباط با توليد. ی دارانهبه قصد مقابله به مثل با الگوی مديريت سرمايه» کارخانه

» صندوق اعتصاب«هم تنها در معدود مواردی کارگران مبادرت به تشکيل » اعتصاب«
های کارگران در دوران عدم پرداخت مزد و يا کردند که بتوانند متکی بر آن از پس هزينه

ارفرمايان را تحت فشار آيند و با طوالنی کردن مدت زمان اعتصاب، کاحتمال اخراج بر
  ).51- 7: 2003د (نک به: سعيدی، قرار دهن

های اتحاديه«نقشی شبيه به نقش منفی  »شورای متحده« 1320ی سوم اينکه در دهه
ط ايفا کرد که عبارت بود از برچيدن بسا 1917ی پس از اکتبر در روسيه» کارگری

و » نيستندها قادر به نمايندگی منافع کل طبقه کميته«با اين فرض که » های کارخانهکميته«
». ی موقتی حکومت کارگری ندارندطلبانههای اصالحدر دوران انتقالی درکی از سياست«

فهم اهميت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائين به باال، در جريان گفتگوی خوِد 
يق) مآبانه از باال (حاال هر چقدر هم دقروشنفکری قيم یکارگران با يکديگر و نه به شيوه

ين نکته را ست که بناست به دست ايشان صورت گيرد. ای پايداری تغييراتیکنندهتضمين
 در روسيه» های کارخانهکميته« گوی جنبشسخنتوان به خوبی در صورتبندی می

های مدافع برچيده شدن بساط در پاسخ به آن دسته از بلشويک })Schiwotow(شيووتوف {
  ديد:» هاکميته«

کنيم و تعمق آيند کار میهايی که از پايين میی کارخانه روی دستورالعملا در کميتهم«
ست ها را با کل امور صنعت تطبيق داد. [موضوع بر سر اينآنشود کنيم که چگونه میمی
ها نيز از اهميت ، و فقط همينهای کسانی هستند که در محيط کارندها دستورالعمل] اينکه
هايی دارند و های کارخانه چه قابليتدهند که کميتهها نشان میقعی برخوردارند. اينوا

های ها اولويت داده شود. کميتهآنبنابراين بايستی در هر بحثی بر سر کنترل کارگری به 
های ی هر کميته در هر کارخانه است. کميتهاند که امر کنترل وظيفهکارخانه بر اين عقيده

» ست با يکديگر پيوند يابند ... و در سطح منطقه به هماهنگی دست يابندر شهر ضروریه
  ).124: 1999(برينتون، 
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- » سازمان«يا » حزب«اقتصاد سياسی اهميت دارد که ی در اين ارتباط توجه به اين نکته
انی که ست که ريشه در ساختار توليد ندارد. حزب و يا سازمنهادی - هر چقدر هم که مترقی

ی ند در بهترين حالت پيشنهادهای کارايی برای ادارهکوشد منافع کارگران را نمايندگی کمی
مراتبی و . عدم شکل گرفتن يک ساختار غير سلسلهددارانه دارای غيرسرمايهبه شيوه توليد

اند توهر کارخانه است که میدر  ی ساختار توليدهابا ديگر بخشبودن در پيوند دائمی 
ی شدن ساختار توليد در جامعهمانعی بر سر راه بازتوليد دولت طبقاتی باشد. دگرگون 

ای رهايی يافته بدون (و نه اولين و آخرين) سنگ بنای جامعهداری به عنوان نخستين سرمايه
است، و کارگران در محيط کار بايد بتوانند اين ساختار را کنترل » امر کارگران«شک 
  کنند.

  :گذاردای را پيش روی ما میهم در اين خصوص برينتون چالش جدیباز 

نهادهای سياسی شود اند که به سادگی نمیها به طور کلی استدالل کردهمارکسيست«
ها را برای اهداف ديگری (مثال برای استقرار سوسياليسم) به را تسخير کرد و آن ژوايیبور

(شوراها) برای ست نهادهای نوينی اند که ضروریر بودهها همواره بر اين باوکار برد. آن
ها در مورد نهادهايی که آيند. اما برخورد مارکسيستوجود تحقق قدرت واقعی کارگری به

ها در مقابل اين سوأل ، چنين نيست. آنکنندقدرت اقتصادی بورژوازی را تأمين می
نهادهای توانند : آيا انقالبيون میاند کهردهای اختيار کمحتاطانه عمل کرده و سکوت پرمعنی

ها را برای اهداف خود به کار گيرند و يا را به تسخير درآوردند و آن اقتصادی بورژوايی
گر ی اول اين نهادها نابود گردند و ساختارهای نوينی که بيان! بايد در وهلهکه نهاين

  ).141(همان: » ؟ها شوندآن يگزين، جادگرگونی بنيادين در مناسبات توليد هستند

ی ظهور رسيدن رغم بارها و بارها به منصهساله، علی 47چهارم اينکه در تمام اين دوران 
داری های مخفی دوران مشروطه و يا طاليهی انجمن(نمونهشعور و شور سياسی زنان 

) و در مورد خاص گلستانهای نان و مقابله به مثل با استعمار روسيه و انزنان در شورش
نفتگران  1308پژوهش ما آگاهی پراتيک طبقاتی زنان کارگر، جز در مورد اعتصاب 

ای نبرد و هرچه دهنده بهرهخوزستان، جنبش کارگری از اين ظرفيت اعتراضی و سازمان
  .پرداختبيشتر مردانه به آزمون و خطا 

بدون دخالت مستقيم ايشان در امور مديريتی کارگران  - م اينکه پُرواضح است که خودپنج
ای الزم و ملزوم سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ميسر نيست و در يک کالم به گونه

رزا به يکديگر گره خورده است. » دولت کارگری«و » کنترل کارگری«سرنوشت 
يکی از ملزومات حاکم شدن کارگران بر «شود که لوکزامبورگ به درستی يادآور می

ی کارگر برای های سياسی در جامعه است. طبقهآزادیترين شان وجود وسيعتسرنوش
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: 1998(سعيدی، » ها همچون هوا برای تنفس احتياج داردآموزش خود به اين آزادی
دست گرفتن قدرت های به). پس کارگران بايد در اجتماعات خويش در خصوص امکان136

اقتصادی و فرهنگی با يکديگر گفتگو کنند. يکی از  ،ی واحدهای سياسیو چگونگی اداره
ها وجود ی جريان داشتن گفتگوهای مستمر و درگير شدن کارگران در آنمهمترين جلوه

های ايشان با يکديگر ِد کارگران و حتی نزاعهای خوی ديدگاهست که بازتاب دهندهنشرياتی
دهد که جز در موارد يران گواهی میی جنبش کارگری اساله 47تحوالِت باشد. روند 

و » اتفاق کارگران«(به همت وجود نشرياتی چون » های نخستين جوانهدوره«ِد محدو
، يک فرض درون کارگران ما نهادينه شده است و آن البته با عمری محدود)» حقيقت«

د که در انمبارزه است. گويی آنان خود پيشاپيش پذيرفته» فکری«و » يدی«تقسيم کاِر 
تغيير باشند » بازوی اجرای«توانند اجتماعی در بهترين حالت می - تر سياسیهای جدیبحث
درون منطق » تقسيم کار بورژوايی«آن. به بيان ديگر انگار ما با يک » مغز متفکر«و نه 

  ايم. ی سوسياليستی مواجهمبارزه

ی محيط کار و به سائِل خاص و ويژهو دائما بر سر مباری کارگران بايد بخوانند، بنويسند 
يکديگر گفتگو کنند. اين گفتگوها بايد تا جای ممکن  تر باکالن ميانجی آن ورود به مسائل

ها فراهم ها و بازخوانی سنتثبت شوند تا در يک پيوستار مبارزاتی، امکان تصحيح درک
در انتقاد از » گران نفت تهرانی کاراتحاديه«ی يدهللا خسروشاهی از فعاالن باسابقه باشد.
  :نويسدی تاريخی مبارزاتی خود و همکارانش میتجربه

مان نداشتيم و از قبل خود را آينده حرکتاندازی برای ف ما اين بود که چشمعمهمترين ض«
ای برای توانستيم طرح و نقشهرفتيم و نمیآماده نکرده بوديم. ما به دنبال حوادث انقالب می

ی انقالبی تدارکی نديده بوديم. اين عدم آمادگی ما هم ريشه در نده بکشيم. برای يک دورهآي
آن طوری که اکنون به آن - گذشته داشت. ما قبل از انقالب حتی در سطح نفت ديد روشنی 

آمدن يک تشکيالت سراسری نداشتيم. يک سازمان و حزب وجود ی بهدرباره - ايمرسيده
کارگر که واقعا کارگری باشد و خود کارگران در آن نقش اساسی داشته  یپيشرو طبقه

شد. های مختلف کارگران به يکديگر منتقل نمیباشند، وجود نداشت. تجربيات مبارزات نسل
آن شان انتقال تجربيات جنبش کارگری و جمعبندی از مبارزات نيروهای سياسی مسئلهنه 

علی اميد که کردند. مثال بندی میشان را جمعتجربيات بود و نه حتی خود کارگران پيشرو
يکی از رهبران کارگران نفت بود، آخر عمرش در تهران کارگر حمام شده بود. او هم 

اند و نسل بعد چه ننشست چند صفحه بنويسد که چه مبارزاتی کرده، چه مشکالتی داشته
  ).111: 1999(خسروشاهی، » ها بگيردآنهايی بايد از حرکت درس
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  نوشت:پی

 تاختالفا و  و تاکيدتمرکز  ی بر آناريکه محققان بس سترونياز ا »هيجنبش باب« به جداگانه یاشاره .1
 ی اجتماعی عهد قاجارعدالتیو ب ینابرابر یبر بستر ماد دهيروئ هبود یجنبش آيا؛ از جمله: دارند تحليلی

منتسب شدنش  نکهيا ايبود  نياش نقش آفرزشيدر خ »یعيانتظاِر ش« یدهيمتأثر از ا یمذهب کيتحر«که 
ها و و نه ربط داشتن خواست ارزيابی کرد سرکوب کردن آن یبرا اییحکومت یبهانه ديرا با» باب«به 

با طبقه  تينسبت روحان« نييدر تب ديدعوا شا نيتمرکز مستقل بر ا». باب عتيشر«جنبش به  نيا یراستا
  مؤثر باشد.» و بعد از آن 57رودستان در آستانه انقالب کارگر و ف

(ت.درويش) ی تيگران ترهاکوپيان نوشته» مسائل امروزه: ترور«ی در اين خصوص قياس دو مقاله. 2
رد تئوری «ی ) با مقاله1328ذيحجه  16( 1289آذر  27به تاريخ » ايران نو«ی نشريه 49در شماره 

ی نزديکی تواند اثبات کنندهمی 1349از امير پرويز پويان در بهار » سلحانهی مبقا و ضرورت مبارزه
فارسی يک چپ داخل ايران ی هاکوپيان را بايد نخستين متن ست که مقالهمحتوايی مباحثه باشد. گفتنی 

 آورد.ی مسلحانه به شمار در نقد مبارزه

ى شوراى مركزى اتحاديه هاى كارگرى ايران را آبراهاميان، شمار اتحاديه هاى كارگرى تشكيل دهنده. 3
ها، داروسازان، كفاشان، ى كارگران چاپخانهاست: اتحاديه نه اتحاديه به شرح زير معرفى كرده

ى چيت سازى تهران ها، ساختمانى، كاركنان شهردارى، دوزندگان و كارگران كارخانهها، نانوايىگرمابه
  .)774: 1369(سوداگر، 

دستورالعمل  یتعاون، کار و رفاه اجتماع ريوز یاالسالم خيعبدالرضا ش 1391مهر ماه  خيدر تار .4
و  یفن یهاسازمان یاجرا به رؤسا یرا برا »نينو یشاگرد -استاد «به روش  یآموزش مهارت آموز

  ها ابالغ کرد.استان یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع رانيو مد یاجتماع نيتأم ،یاحرفه

 رانيکه در ا یشهر نيدر ارتباط با تحوالت قانون کار در کرمان به عنوان نخست شترياطالع ب یبرا .5
  .110-115: 1371دنبال شد نک به: فلور،  یقانون کار در آن جد نيبحث تدو

  

  منابع:

، ترجمه: حسن مرتضوی، »داریدموکراسی در برابر سرمايه). «1386اِِلن ( نزوود،يس کيم -
  نشر بازتاب نگار.

، نام، مترجم: بی»ی متوسط جديد و سياست سوسياليستیطبقه). «1396الکس ( کوس،ينيکال -
  .PDFی نسخه
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، ترجمه: حسن فشارکی و فرهاد »داری معاصرطبقه در سرمايه). «1390نيکوس ( پوالنزاس، -
  پور، نشر رخداد نو.مجلسی

هش ژوو پ، نشر »ی ايراننقش ارامنه در سوسيال دموکراس). «1388محمدحسين ( خسروپناه، -
  .شيرازه

اجتماعی جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال  -های اقتصادیپيشينه). «1384خسرو ( ،یشاکر -
  .، نشراختران»آن عهددموکراسی در 

  ، نشر قطره.»شوق يک خيز بلند). «1381، ناصر (یديسع و  ، جليلیمحمود -

، ترجمه: ضياء »مگی در ايرانهای کارگری و خودکااتحاديه). «1369حبيب ( ،یالجورد -
  صدقی، نشر نو.

، قابل دسترسی در: »رانيقانون کار در ا خچهيتار«، هاله. صفرزاده -
http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm  

  مه: شهريار خواجيان، نشر اختران.، ترج»ميالد زخم). «1386خسرو ( ،یشاکر -

  ، نشر پرسش.»های بزرگ و قيام کارگران اصفهاننبرد قدرت). «1393اکبر ( ،یجانيآذربا -

(جلد اول)، قابل دسترسی در: » تاريخ جنبش کارگری ايران). «1394ناصر ( دار،يپا -
ism.comhttp://www.simayesocial  

  ، ترجمه: ابراهيم فتاحی، نشر نی.»ايران بين دو انقالب). «1389( يرواند ان،يآبراهام -

، کتاب پژوهش »ها و وظايفتشکل مستقل کارگری: انواع، ويژگی). «2003ناصر ( ،یديسع -
  .7کارگری، شماره 

ب پژوهش ، ترجمه: جليل محمودی، کتا»گریها و کنترل کاربلشويک). «1999ام ( نتون،يبر -
  .3کارگری، شماره 

های پيرامون کنترل و مديريت ای از مبارزات و بحثتاريخچه). «1998ناصر ( ،یديسع -
  .1، کتاب پژوهش کارگری، شماره »کارگری

، کتاب پژوهش »ی کارگران نفتخاطراتی از زندگی و مبارزه). «1999يدهللا ( ،یخسروشاه -
 .3کارگری، شماره 

 انتشارات فردوس.، »خاطرات و اسناد يوسف افتخاری). «1396مجيد ( بيات، کاوه و تفرشی، -

). کانون مدافعان حقوق کارگر: 1389(خرداد  ١٣٠٨نقش زنان در اعتصاب ماه مه  -
http://www.ofros.com/1maj/kmhk_nzmhsh.htm 
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