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  مقدمه

در اعتراضات توانيم حقيقتا مي» خيزش دي ماه«آيا پس از «در بخش اول اين مقاله ما با انگيزه پاسخگويي به اين پرسش كه 
) جنبش كارگري 1332-1285( ايههدبه نيم به بررسي تاريخ نزديك ،»نه؟ ي سخن بگوييم يا»فصل جديد«از كارگران ايران 

  :هستند تأملكه نظر به شرايط كنوني مبارزات كارگران ايران براي امروز هم قابل  ايران پرداختيم و به پنج نتيجه رسيديم

 .هاي كارگري شكل داده شدهناپايداري خصلت تشكل .1

 (سنديكا و اتحاديه).هاي كارگري يك نوع از تشكلر سامان دادن تنها تمركز ب .2

 .ي كارگرهاي مدعي نمايندگي طبقهي منافع طبقاتي كارگران با احزاب و سازمان»از پائين به باال«اخالل در روند هماهنگي  .3

 .بارزه طبقاتييابي و مدادن به توان و استعداد زنان كارگر در سازماننمردانه بودن جنبش كارگري ايران و بها  .4

 .ي كارگردر داخل طبقه» انتقال تجربه«و » گفتگو«داشتن مستمر فرآيند نجريان  .5

اصالحات مرداد تا پيش از  28در اين بخش ما به مرور و تحليل شرايط حاكم بر مبارزات كارگران ايران در دوران پس از كودتاي 
  يم كه:وشتمركز مبر اين پرسش كوشيم تا يمپردازيم و مي ارضي

 ١٣٢٠ي ... در دهههاي اول ماه مي وي در راهپيماييهاي قدرت طبقاتها و سنديكاها، نمايش، اتحاديههاچطور از آن انبوه سازماندهي
  ؟دچار ركود چشمگيري شدهاي پس از كودتا برجا نماند و مبارزه طبقاتي كارگران مؤثري براي مقاومت در سالميراث تشكيالتي 

تا بتوانيم بر  گيريمرا ناديده ميكودتايي (نظامي) -به اين پرسش ما عامدانه قدرت سركوبِ يك حكومت پسادر پاسخگويي 
چگونگي ، يعني تأمل پيرامون مقاالتي اصلي سلسله تواند براي دغدغهخودِ جنبش تمركز كنيم. چنين تمركزي ميهاي ضعف

ي جانبهبودن همه رايط بازن مبارزه طبقاتي براي تأثيرگذاري در شسنجش تواو » خيزش دي ماه«كيفيت مبارزات كارگري پس از 
بر حاكميت، واجد اين معنا باشد كه در صورت » الملليمشروعيت بين«و » مشروعيت سياسي داخلي«، »اقتصادي«هاي بحران

بحران ذكر شده، چطور بايد از ي سه كودتايي به منظور فراروي از واقع شدن در چنبره» گريمنطق نظامي«متوسل شدن حاكميت به 
  )1(آن را تداوم بخشيد.ي كودتا كم در شكلي تدافعي در هنگامهميراث تاكنوني مبارزات طبقاتي دفاع كرد و دست

 )1332- 1341( كودتايي-فروبستگي پسا ـ4

 نظام تحت فشار ناشي از هاي توليد كهدِ در حال وداع با چندگانگي شيوهاقتصا نقِ هاي روكودتا را بايد سال-هاي پساالس
ي كارگر طبقه كميت و كيفيت ،ثر از اينمتأيافت و گسترش مياي هدر حال انجام بود، دانست. صنايع كارخان داري جهانيسرمايه

م اروپاي نيمه دويافت و كشور رفته رفته سيماي تري ميي كار ابعاد تازهقوانين و مقرارت مربوط به حوزه د.كررشد مي صنعتي هم
   گرفت.خود ميقرن نوزده را به

 و هاانحالل احزاب و گروه دليل و حاكم شدن يك فضاي پادگاني و بسته در كشور به 1332مرداد  28با وقوع كودتاي نظامي 
بر جو جامعه اي هكنند، براي مدتي سكوت گورستاني مأيوسدستگيري گسترده فعاالن سياسي (به ويژه نيروهاي چپ و كمونيست)

(به ويژه از حيث موضوع مدنظر اين نوشتار، يعني جنب  1332تا  1320مدني چشمگير حد فاصل  - آن پويايي سياسيب شد و غال
كه چگونه آن استعداد عظيم براي سازماندهي، اعتراض و مقاومت اينباره رخت بربست. پذيرش و جوش جنبش كارگري) به يك



3 

 

(و امروز پس از گذشت ساليان بسيار همچنان هم مرور آن دوران توأم با بود ن دهنده ، تكانست يك شبه از نظرها ناپديد گرددتوامي
  است). ناباورياين 

هايي ايجاد كرد و ي وزارت كار، اتحاديهو به واسطه هاي خود را گسترش داددهد كه ساواك رفته رفته شبكهآبراهاميان گزارش مي
نتيجه شدند با دقت بررسي و تفتيش كند. در هاي عظيم دولتي وارد ميات و كارخانه، ادارامكان يافت تا اشخاصي را كه به دانشگاه

به  ١٣٣٤-٣٦هاي مورد و در سال 7به  1333مورد بود، در سال  79، 1332شمار اعتصابات عمده در مراكز صنعتي كه در سال 
  ).517: 1389(آبراهاميان، مورد رسيد  ٣

ي نظامي و نيز هرچه متحد آمريكا براي نجات فوري كشور از ركود در كنار افزايش بودجه دريافت يك كمك مالي هنگفت از اياالت
 ي هر شكلي از اعتراض اجتماعيي فعالين و باال رفتن هزينههاي گستردهشدن فضاي سياسي جامعه از خالل دستگيريبيشتر پليسي

تغيير » تدافعي محض«به » تهاجمي«از حالت  را اتژي مقاومتدر اين دوره الجرم استرو جنبش كارگري مجموعا شرايطي را رقم زد 
  :داد

 .يابدكاهش مي اعتراضات به جهت كمي ـ

 رسد.به حداقل مي» يابي مستقلحق تشكل«موارد تأكيد بر  ـ

 دو مورد نيست. - موارد موفقيت در به ثمر نشستن مطالباتِ اعتراضات جز يكي ـ

  افتد.هر يك در فضايي منفك از ديگري اتفاق مي هايفعاليترود و وشنفكران از بين ميپيوندهاي ارگانيك كارگران با ر ـ

هاي شدن مسائل كارگري از سوي طيفكارگران چاپ)، در خصوص جدي گرفته(ي پنجاه پرويز بابايي از فعاالن كارگري دهه
ي چركيني بر كالبد نظامي كه از آن جنبش چون غدهكه بار ديگر اين نيروهاي حافظ وضع موجود بعد از كودتا از بابت آنمختلف 
  گويد:، ميكردند ظاهر نشوددفاع مي

  آبان 4ها خواست كه آرام آرام سنديكاهايي كه از سركوب باقي مانده بودند، شروع به فعاليت كردند. ساواك از آن 36در سال «
كدام از اين سنديكاها بودند. سفارت امريكا بعد از كودتا  را جشن بگيرند. چندين سرهنگ هم باالي سر هر (تولد محمدرضا شاه)

اي اين افراد را به امريكا بردند و آموزش دادند و برگرداندند. اما ما بخش كارگري راه انداخت و در ايران بخش كارگري داشت كه عده
كا بازداشت شديم و بعدتر هم از طريق سعي كرديم سنديكاي چاپ را برپا كنيم كه به دليل عدم وابستگي به امري 40هم در سال 

اي را جمع كرد تا اي از افراد سابقا تودهمردم در اختيارش بود عده مردم خواستند كه تشكيالت كارگري برپا كنند. علم كه حزبِ  حزبِ 
  (مصاحبه با پرويز بابايي، كانون مدافعان حقوق كارگر). ».تشكيالت كارگري برپا كند

سكوت گورستاني و  ندشودار مبارزات كارگري ظاهر ميكه بار ديگر در هيأت طاليهاند جنوبگران نفتين با تمامي اين اوصاف ا
  ):317- 318: 1394(پايدار،  شكنندكودتايي را مي-پسا

 ».سطح نازل دستمزدها« به خاطر 1334اعتراض كارگران پااليشگاه آبادان در شهريور  ـ

و » حق اعتصاب«، »سطح نازل دستمزد«براي  1336مسجدسليمان و آغاجري در تابستان  كارگران نفتِ  درپياعتراضات پي ـ
 ».حق تشكل«
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هاي تهران و حومه و نيز كارگران سنگ معدن توسط كارگران آجرپزي 1336دو اعتراض كوچك ديگر نيز در سال  ،پس از اين
  ).318: (همانگيرد صورت ميرباط كريم 

ران در تاكسي 12000يب به قر 1337ري تهران بود: در فروردين آن كارگران حمل و نقل شه ترين اعتراضات اما ازپرجلوه
وزيري كه اقبال، نخستشان دست به اعتصاب و راهپيمايي زدند و در ميدان بهارستان تجمع كردند. منوچهر اعتراض به دستمزد پائين

خواهد كه اين ميراث حزب توده براي آيد و ميخوشش نمي» اعتصاب«ي وضوح اعالم كرده بود از كلمهآمدنش بهاز ابتداي روي كار 
شوند ي زندان مينفر روانه ٢٥كم شان دستگير و دستدهد و بسياريهميشه از زبان فارسي حذف شود، دستور برخورد با ايشان را مي

  ).320(همان: 

به سياق ) 1337(بار نيز ، ايني كارگران باقي بودي زخمدر خاطره ١٣٢٣ فرورديني خونين كمون در اصفهان كه هنوز خاطره
شان پا به ميدان گذاشتند و توانستند حاكميت را به پذيرش ها براي بهبود شرايط معيشتيهمان سري، بافندگان و ريسندگان نساجي

  (همان). شان وادار سازندبخشي از مطالبات

  نفر كارگران بندر بوشهر. ١٠٠٠خارك بود و ديگري كش كارگر لوله 500دو اعتصاب ديگر اين سال يكي از آنِ 

 ها را متوقف كردندمهر بارگيري كشتي ٢٣گشت كه در بار از بندر شاهپور، برمي، اما اينگرانباز هم به نفت ،1337مورد آخر سال 
  ).321مزد شدند (همان: ريال افزيش دست 20، دست آخر موفق به تحميل روز تهديد و فشار از ناحيه كارفرمايان ٥و در جريان 

، بار ديگر در گذشتاز اعتراضات كارگران نساجي اصفهان نمي سال جنبش كارگري هنوز يك در حالي در دور جديد كنشگريِ 
در اعتراض به دستمزدهاي ناچيزشان به ميدان آمدند و توانستند اندكي هم كه شده نيروي خود را به  1338فروردين ماه 

  ند.كارفرمايان تحميل كن

داران اعتراضات كارگري در تاريخ معاصر ايران ، صف آرايي گروهي از كارگران بود كه اگرچه طاليهي اين سالي اميدواركنندهنمونه
  هاي تهران.آغازين ديگر خبري از ايشان درميان نبود: كارگران چاپخانههاي بودند، اما پس از آن سال

ي تهران به وضعيت هان ريسباف اصفهان جمعيت چند هزار نفري كارگران چاپخانهيك ماه پس از مبارزات نسبتا موفق كارگرا
شدند » قانون كار«درصد افزايش دستمزد و اجراي  50خواهان شان اعتراض كردند. چاپچيان بار معيشتي و ميزان نازل مزدهايرقت

هاي سابق بودند كه در اب بقاياي سنديكاليستي اعتصكنندهي رهبري). با وجود فضاي سركوب پس از كودتا، هسته322(همان: 
  درصد افزايش دستمزد به اعتصاب خاتمه دادند. ٢٥نهايت به پاي ميز مذاكرات با كارفرمايان رفته و با گرفتن امتياز 

پاياني ي ديگر در سر كارگران بود. اين بار در روزها» كمون«نساجي اصفهان اما از پاي ننشسته بود و گويي كه سوداي احياي يك 
شان دست به اعتصاب زدند. اعتراضات به شرايط معيشتي عتراضر اي وطن داز كارگران كارخانه تن 1700، بيش از 1338خرداد 

). ده كارگر 322- 323آرايي نظاميان رژيم حاكم در برابر آن به قصد به خون كشيده شدنش مواجه شد (همان: به سرعت با صف
  ها باشد.آِن اصفهانيي كارگران ايران همچنان از ترين خاطرهنخونيشوند تا معترض كشته مي

، دومين خيزش ١٣٣٧رانان در فروردين : بزرگتر از اعتراض تاكسيي تدافعي اما لحظات درخشاني هم بودي مبارزهدر اين دوره
هزار كارگر صورت گرفت،  30ش از در اين اعتراض گسترده كه با حضور بي بود. 1338آجرپزي تهران در خرداد هاي كارگران كوره
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ى ى زندگى بود. رژيم شاه با گلولهمزدها به ميزان سي درصد به علت باال رفتن هزينهدست ترين تقاضاى كارگران، افزايشمهم
در جريان هاى تهران را به اشغال خود درآورده بودند، به كارگران اعتصابى پاسخ داد. پنجاه كارگر هزاران سرباز كه كوره پزخانه

  ).758: 1369(سوداگر،  ى زندان گرديدنداعتصاب به خاك و خون كشيده شدند و صدها تن توسط ماموران ساواك دستگير و روانه

حتي در نست تواو كشتار و دستگيري نمي ي حاكميت مبتني بر سركوبگيرانهرسيد مديريت سختبا اين اتفاق خونين به نظر مي
امپرياليسم  دم و دستگاه امنيتي يپس مبتني بر تجربه هاي اينچنيني باشد.ي خيزشبارهآمدن يكاز بر كودتايي مانع-پسا يطيشرا

آمريكا در مديريت يك جنبش و از درون از آنِ خود كردن آن (دوران تأسيس سنديكاهاي زرد در آمريكا)، تاكتيك ايجاد اياالت متحد 
وزارت «كه به سمت جمشيد آموزگار پس از آن 1337قرار گرفت. در شهريور در دستور كار » ساختهسنديكاهاي كارگري دولت«

سنديكا با همكاري ميان  25را به اجرا درآورد. در طول نيمه دوم همين سال حدود » شورايعالي كار« منصوب شد، طرح تأسيس» كار
وزيري شريف امامي نيز دنبال شد و در دوره نخستكه اي هها اعالم موجوديت كردند. پروژوزارت كار، كارفرمايان و صاحبان كارخانه

  ).325: 1394(پايدار،  دعبور كر ٥٠از مرز  ١٣٣٩ا اواخر شمار سنديكاها ت

آلترناتيوي امكان هيچ تشكل كارگري  ١٣٢٠ي ساخته در فضايي كه برخالف دههتشكيل اين سنديكاهاي به اصطالح دولت
هاي ايران دامن را ميان چپ 1910در روسيه و آلمان  سوم المللهاي بينركسيستموجوديت نداشت، اين بحث قديمي در ميان ما

  :زد

  »آيا انقالبيون بايد در سنديكاهاي ارتجاعي فعاليت كنند؟«

چون و چرا به اين ها بيلنين هم بود. لنين معتقد بود آلماني» رويبيماري كودكي چپ«اين عنوان يكي از فصول كتاب معروف 
ماندگان ها بر عهده دارند آن است كه بتوانند عقبكه كمونيستاي هتمام وظيف«. او مبتني بر اين ايده كه دهندمي نفيمپرسش پاسخ 

اش به پاسخ» ي چپ ميان خود و آنان حصار بكشنددرآوردي كودكانهها كار كنند، [و] نه اينكه با شعارهاي منرا اقناع كنند و ميان آن
بايد... به هر گونه حيله، مكر، شگردهاي غيرقانوني، مسكوت گذاشتن و كتمان حقيقت «كه  داشتاصرار پرسش مذكور مثبت بود و 

 1387(لنين، » ها انجام دادكمونيستي در آن ها باقي ماند و به هر قيمتي شده فعاليتتوسل جست تا به سنديكاها راه يافت، در آن
  ». جا كه توده هست بايد فعاليت كردآن« كرد كهلنين از اين شعار دفاع مي ).53- 54: }6{چ

ي لنيني بود و در مقابل ديگر نيروهاي چپ از ناالزم بودن آن رفت، حزب توده مدافع اين نگرهكه سخن از  ١٣٣٠ي هاي دههدر سال
 اما تحليل درستيِ . تگفسخن مي هايابي غيرعلني در ميان تودهريزي سازماننفوذ و ضرورت پيي تن دادن به اين به اصطالح پروژه

و  توسل به چنين تاكتيكي (عضويت در سنديكاهاي ارتجاعي به قصد ترويج كمونيسم بين كارگران) يك قانون ازلي و ابدي نيست
در شرايطي كه عمده «براي مثال  اش به بحث نشست.برند دربارهآن به سر مياي كه كارگران در بايد بسته به شرايط مبارزاتي

بيش  ،هاي رسمي و دولتي واقعا موجودگران شكلي تدافعي دارد، قائل شدن اولويت براي داخل كردن نيروهايي در تشكلمبارزات كار
از هر چيز بايد امكان ضربه زدن به ساختار دولت سرمايه داري را نشانه گيرد، و اال متمسك شدن به جناحي از خود بورژوازي (به اسم 

بيافزاييم) در شرايطي كه پرولتاريا در موضع تدافعي به سر مي برد، ثمري در بر نخواهد داشت، چه  اينكه بر تضادهاي درون بورژوازي
 در اين ميانكنند. را (استثمار پرولتاريا) نفي نمي بورژوازي براي ضربه زدن به يكديگر قانون بنيادين حيات خويش يهااينكه جناح

توسط آن جناح و بيشتر توسط اين جناح، به تمامي درغلطيدن به دام رئال ر كمت اهميت قائل شدن براي توجيهاتي چون استثمار
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ي زماني رشد و ركود مبتني بر قانون انباشت و گرايش نزولي نرخ سود نيست اي ست كه قادر به ديدن يك چرخهپولتيك بورژوايي
  ).30: 73 ، فالخن، شماره»شبحي شوم بر فراز سر ماست: اكتيويسم« گروه نويسندگان، (نك به:

كه رژيم نشان داده بود در صورت توانست واجد معناي مبارزاتي عميقي باشد، چه اينها توصيه به چنين تاكتيكي عمال نميدر آن سال
اش را هم ندارد (نظير ممنوعيت ساخته-هاي خوداعالم ممنوعيت فعاليت تشكلاش ابايي از بردن منطق آهنين لزوم براي پيش

  ).1336در » امكا«و » اسكي«ي كارگري دولتي هافعاليت تشكل

  كودتا به ترتيب زير رخ دادند:-ي پسااعتصاب مهم آخر دوره چهاراما 

 :1338آبان  15اعتصاب كارگران كارخانه شهناز اصفهان در  ـ

ريال كمتر  3 ي خويشساعته 10دادند و در قبال روزانه كار شمار قابل توجهي از كارگران اين شركت را زنان تشكيل مي
مواد دهگانه «كل كارگران كارخانه در اعتراض به عدم اجراي آنچه  1338آبان  15در روز  .گرفتنداز مردان مزد مي

دستمزد با مردان را به ليست  ناميدند آماده اعتصاب شدند و زنان در صف مقدم اين خيزش، خواست برابريِ مي» قانون كار
هاي خود تعطيل فرو رفت. كارگران بر تحقق خواسته يدند. كل كارخانه به ورطهمطالبات همگاني توده كارگر افزو

راست از سازمان اختاپوسي ساواك و نيروهاي پافشاري كردند. صاحبان سرمايه به فكر چاره افتادند و مطابق معمول يك
يار سريع همه فعالين كارگري را انتظامي دولت بورژوازي كمك خواستند. ماشين قهر پليسي رژيم وارد ميدان شد. آنها بس

نفر را  80ها فرستادند. بيش از چالرا به سياهاي هكارگر را از اصفهان به رفسنجان تبعيد نمودند. عد 18دستگير كردند. 
هاي بسيار وحشيانه و ماقبل قرون براي هميشه از كارخانه اخراج كردند. برخي فعالين كارگري را در محيط كارخانه به شكل

رغم اين سركوب گسترده اعتراضات ). علي327- 328: 1395(پايدار،  طائي به چوب بستند و تنبيه بدني نمودندوس
ي جديدي شيوهكل مبارزات كارگري ايران به شكل متش متوقف نشد و چندي بعد اين كارگران براي اولين بار در تاريخ

 در مرخصي روز 12 خواستار آوردند، پائين فاحش ايونهگ به را توليد سطح. كاري كم اعتصابرا آزمودند:  از اعتراض
 باز كار سر به خويش هايخواست به رسيدن بدون كه كردند اعالم آنها. شدند كار شرائط بهبود و مزدها افزايش سال،
ك به: (ن يافت پايان كارگرانذيرش بخش قابل توجهي از مطالبات پ با سرانجام و يافت ادامه روز 6 اعتصاب. گردندنمي

 همان).

، در همان سال »اعتصاب ايتاليايي«كاري) را كه در ادبيات كارگري معروف است به اين نوع از اعتصاب (اعتصاب كم
ي اصفهان هم تكرار كردند. با اين وجود بسيار عجيب است كه ديگر در »شهرضا«و » بافپشم«هاي كارگران كارخانه

  تكرار اين تاكتيك اعتراضي نبوديم. تاريخ اعتصابات كارگري ايران چندان شاهد

 :1339اعتصاب كارگران سد دز در آبان  ـ

 را كارها دستمزدشان كمي به اعتراض كارگران اين مجتمع در ها،برداريبهره شروع از پيش سال يك 1339 ماه آبان در
به دليل حساسيت  .كشيدند پيش نيز را كار ساعات كاهش مطالبه زمانهم شدند و دستمزد افزايش خواهان و كردند تعطيل

موقعيت سد و وابستگي ديگر مراكز صنعتي به كار آن، و نيز به دليل تعداد قابل توجه كارگران معتصب، كارفرمايان ناگزير 
  هاي كارگران تن دادند.از خواستهاي هدن پاروربه برآ ،روي آوردن به سركوب و تهديد و اخراج به عوضِ 
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 ي اصفهان:اعتصاب كارگران نساج ـ

تاريخ («گيرد، و بنا بر تنها منبع راوي آن اين اعتصاب كه حول و حوش برگزاري انتخابات بيستمين دوره مجلس درمي
(نك به:  ايوانف) گويي در اعتراض به دستگيري گسترده دانشجويان و اعالم همبستگي با ايشان صورت گرفته است» ايرانِ

هاي پرشور عجيب است، بلكه حتي براي سال 1330ي هاي دههفقط براي سال. اين ميانجي اعتراضي نه )330همان: 
نمود. درست است كه فضاي اعتراضي كارگران در اصفهان هميشه در سطح بااليي بوده هم عجيب مي 1320ي دهه

يابي و شكلي كار (نظير تباره از اعتراضات حول محور مسائل معيشتي كارگري و مسائل حوزهكه به يكاست، اما اين
ست كه نظريه بچرخد، امري» ان معترضدفاع از دانشجوي«كاهش ساعت كار) اعتراضات كارگران به سمت موضوعي چون 

  اش تأمل بيشتري كرد.دهنده بر آن، بايد در پذيرشوجود تنها يك منبع گواهي

 :1339اعتصاب معدنچيان شمشك در آذر  ـ

ها نفر كارگر زير آوار جان خود را از دست دادند و ده 21سنگ شمشك لدر اين ماه و سال به علت ريزش معدن زغا
شان كشتار خاموش رفيقان اين به اعتراض در بالفاصله عزادار كارگر زخمي شدند و زنان و كودكاني عزادار شدند. صدها

 وقوع دليل كه كردند تصريح و دانستند شدگانكشته مستقيم قاتل ي سود رانهآنان كارفرمايانِ تش. زدند اعتصاب به دست
 به معدنچيان. است بوده در معدن كار شرايط بهبود براي نياز مورد هايهزينه قبول از كارفرمايان فرار صرفاً  اين فاجعه

 و تهران از نيز ديگر كار مراكز و معادن و هاكارخانه كارگران از زيادي شمار. دادند ادامه معدن كار تعطيل و خويش اعتراض
تا با ايشان اعالم همبستگي كنند (همان). اما در گزارشات بجا مانده از اين اعتراض  شدند شمشك راهي ديگر يشهرها

با اين حال به ميانجي مورد اين  هم خبري از اينكه آيا مطالبات كارگران راه به جايي برده است يا نه در دست نيست.
در تحليل جنبش كارگري بتوانيم بر  اين معدن داشته باشيم تاي مبارزات كارگران اعتصاب بجاست تا نگاهي به سابقه

  اش تكيه كنيم.فراموش شدهميراث 

شد. حكايت برجستگي نام كارگران اين  اندازي راه تهران حوالي 1313 در اليون اليكا، اين معدن در كنار معادن گاجره،
كارگر  عظيمي گشت؛ محبوببرنمي 1339ي آذر حادثه معدن در مبارزات كارگري ايران البته صرفا به اعتراضاِت متأثر از

اش با مبارزات بود، در جريان آشنايي شده كار عنوان كارگر مكانيك مشغول به به آن كار به شروع اوايل اين معدن كه از
برانگيخته شد تا در  1320هاي كارگري در فضاي باز سياسي پس از شهريور گيري تشكلكارگران در تهران و شكل

 كارگران سازي گفتمانيطي يك دوره زمينه. كاران كارگرش در معدن شمشك نيز اقدامات مشابهي را صورت دهدميان هم
 روز ظهر از بعد يك در عمومي مجمع. شدند شمشك معدن كارگران اتحاديه مديره هيات انتخابات برگزاري آماده معدن
 دستمزدي و معدن كارگران زندگي وضعيت در تغيير شعار با مديره تأهي اولين عنوان به كارگران اين و شد برگزار جمعه

  :باشند داشته خود انتخاب در را بدنه اطمينان و يأر توانستند مناسب

 كارگر مرندي جعفري علي)، فرهنگي ولئمس( اداري كارمند آرش اسماعيل)، اتحاديه دبير( كارگرمكانيك عظيمي محبوب
 و شمشك معدن كارگران اتحاديه بين رابط و آموزش ولئمس( خوانساري عظيمي )،صندوقدار و مالي ولئمس( آهنگر

  و آقا دايي. دانايي عبدالحسيناستاد رزاق،  ،محمد ابوالفضل)، و تهران كارگري هاياتحاديه
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. دش واليكا اليون گاجره، معادن در هاي كارگرياتحاديه تشكيل باعث سرعت به شمشك معدن كارگران اتحاديه تشكيل
 هاياتحاديه بلكه شمشك معدن در تنها نه بود، همراه تفريحي و آموزشي هايبرنامه با كه شمشك در اتحاديه فعاليت ماا

 اساسي تغييرات موجب هنري و فرهنگي ايهفعاليت و اتحاديه تشكيل. قرارداد ثيرأت تحت را منطقه مردم و معادن كارگري
هاي فرهنگي تأثيرگذار اين اتحاديه نه فقط براي ي فعاليتاز جمله( شد شمشك معدن كارگران فعاليت و زندگي در

گروه تئاتر آن به سرپرستي علي محبعلي از كارمندان  به ياد ماندنيِ  كارگران معدن شمشك، بلكه براي كل منطقه اجراهايِ
ي اين ، از جملهكشمش معدن در كارگران براي باشگاه ساختن كارگري، هايخانه به رسيدگي. حسابداري معدن بود)

 به رسيدگي و معدن عمومي جلسات هايگردهمايي ها،سخنراني برگزاري شمشك معدن باشگاه شدن ساختهتغييرات بود. 
  نژاد، تاريخچه اتحاديه كارگران معدن شمشك).بود (گيالني كرده رتآسان را كارگران شكايات

 ،اراده ملت سيد ضيا فاشيستي ضدكارگري ت به همراه حزبي مهندس انشائيان، رئيس جديد شركبا توطئه 1324در آذر 
گيرد كه با كشته شدن يكي هاي انشائيان صورت ميبا كارگران معترض اتحاديه به كارشكنياي هريزي شددرگيري برنامه

 ركزيم متحده شوراي هايپيگيري شود. بانفر از اعضاي اتحاديه مي 29از مزدوران حزب سيد ضيا منجر به دستگيري 
 اعضاي از تن 27 عظيمي محبوب و توفان اهللاروح جز به يزدي (از حزب توده) دكتر ضمانت هاي كارگري واتحاديه
 اوايل در ماه شش از پس هم توفان اهللاروح و عظيمي شوند. محبوبمي آزاد شمشك معدن كارگران اتحاديه شده دستگير

 اخراج. گرديدند اخراج شمشك معدن از خود حقوق دريافت از پس  راداف اين همگي. شوندمي آزاد زندان از 1325 مرداد
 محبوب .زد معدن كارگران و اعضا به مهلكي ضربه و ساخت نابود را شمشك معدن اتحاديه معدن، تعطيلي و افراد اين

 و كارگران مركزي متحده شوراي دبيري ، به1333 سال در اشدستگيري زمان تا خود پيگير فعاليت با عظيمي
 اعتصابات در او رهبري نقش. كرد دفاع اشكارگري دستاوردهاي و كارگري حقوق از و رسيد تهران استان زحمتكشان
 اعتراضات سازماندهي و نظامي حكومت و كودتا دولت به كفاش كارگران آزادي تحميل و كفاش كارگران سنديكاي

 و سياسي زندانيان هايخانواده به رسيدگي ساماندهي و ارستانبه زار، استانبول، الله هايخيابان در كارگران توسط موضعي
  است (همان). متحده شوراي اعضاي و او شاهكارهاي از كارگري

 به مكانيك-فلزكار آقازاده، دبيري به هارستوران- كافه ، سنديكاهاي1339معدن در آذر ماه  ي ريزشدر جريان حادثه
 سنديكاي و سمناني، حسين رهبري به كفاش كارگران سنديكاي صيري،ن حسين و انفرادي جليل كابلي، احمد رهبري

 طي  تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي. شتافتند اعتصابيون و ديدگانآسيب ياري به قناد كارگران
 عدنم شدگانكشته چهلم مراسم درجملگي سران اين سنديكاهاي مستقل كارگري  و محكوم را حادثه ايناي هاطالعي

  . نديافت حضور شمشك

  

توان آن را يكي از دو ميكه  ،38هاي آجرپزي تهران در خرداد در كنار دومين خيزش كارگران كوره پايان بخش مبارزات اين دوران،
و كه به منشأ  دبو 1340در ارديبهشت  شراعتصاب گسترده معلمان آموزش و پرو ،كودتا ناميد-ي مبارزات كارگري دوران پساقله

  :شدمبدل » روز معلم«ارديبهشت ماه به نام  ١٢گذاري نامناسبت م
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و  1339در سال  ) 2(بود) توسط محمد درخشش معلمان ايران يهااز نخستين كانونباشگاه مهرگان (كه  گيريتا پيش از شكل
مي انجاميد، در حد فاصل اماكه به بركناري دولت جعفر شريف 1340سلسله اعتراضات معلمان از بهمن همان سال تا ارديبهشت 

ي تاريخي تنها دو كنش قابل عرض از ي جنبش كارگري ايران تا زمان تشكيل اين باشگاه فرهنگي، حافظه»هانخستين جوانه«
  آورد:معلمان را به ياد مي

به » ارگريتاريخ تحليلي جنبش ك«ماه حقوق معوقه كه در بخش اول  ٦در اعتراض به  ١٣٠٠سال اي هيكي اعتصاب سه هفت ـ
 آن اشاره كرديم.

شكل گرفت و  به كمك حزب توده» آموزگاران و دبيراني اتحاديه«تحت عنوان  ١٣٢٥-١٣٢٤هاي كه سالاي هاتحاديدوم  ـ
 به دليل يورش به حزب توده منحل شد. 1325بعد از آذر 

آن  خواهان افزايش حقوق رد و در صادر كاي هبياني» كلوپ مهرگان«تشكل صنفي آن روز معلمان، يعني  1339در بهمن 
وري طومارهايي به پشتيباني از اين بيانيه پرداختند. در روزهاي آ، آموزگاران سراسر كشور با جمع»يهبيان«آموزگاران گرديد. در پي اين 

توان به جمله مي كه از آن شدتر تر و بيش، طومارهاي معلمان در حمايت از طرح باشگاه مهرگان بيش1340آغازين ارديبهشت ماه 
هاي دوم و ... در روزنامه كيهان به تاريختيريز وآموزگاران مشهد، دامغان، رشت، بابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، انتشار طومار 

لم در جلوي مجلس تظاهرات عهزار م 4نزديك به  1340ارديبهشت  12چهارم ارديبهشت آن سال اشاره كرد. در نهيات روز 
آن شود كه طي اي مبدل ميآميز نيروهاي پليس به درگيريدهند كه با دخالت خشونترا عليه مصوبات دولت شكل مياي هگسترد
ي فلسفه) به ضرب ا(دبير تاريخ دبيرستان جامي و دانشجوي دكترشوند و دكتر عبدالحسين خانعلي كم سه معلم مجروح ميدست

بعد پيكر خانعلي در ميان حضور انبوه معلمان، دانشجويان و سپارد. روز رد و جان ميگيي سر مورد اصابت قرار ميگلوله از ناحيه
هاي مختلف براي دكتر خانعلي ها مجلس بزرگداشت در سراسر كشور از سوي گروهشود. دهبازاريان و سنديكاهاي كارگري تشييع مي

بركناري «خواست افزايش حقوق به گردد. اينك نايت صادر ميهاي متعددي در محكوميت اين جها و قطعنامهشود و بيانيهبرگزار مي
، حضور نماد جنبش معلمان اين سرزمين، يعني صمد بهرنگي در آن است. اسد اين حركت قابل تأمل نكاتاز ارتقا يافته بود. » دولت

  :نويسدبهرنگي در اين باره مي

رگان و در جريان اعتصاب و نيز يادمان روز ههاي باشگاه ماعالميهآغاز اعتصاب معلمان، در تكثير و پخش ها پيش از صمد از ماه«
بهرنگي؛ وجدان بيدار يك « ،1383 ،نيا(به نقل از: رئيس .»هاي بعد شركت فعال داشتمعلم و تجليل از دكتر خانعلي در سال

  »)يفرهنگ تبعيد

ا از پِس اين اعتراضات باعث شد تا در خصوص هآن سالطلب و ضدكمونيست اما روي كار آمدن علي اميني، سياستمدار اصالح
مد. ترديدهاي آآيد؛ چراكه محمد درخشش از دوستان و نزديكان اميني به شمار ميوجود ارديبهشت ترديدهايي به 12اصالت حركت 

ها به نوعي سالشد. البته اين انتصاب در آن ي اميني به سمت وزير فرهنگ منصوب كه درخشش در كابينهوقتي زماني بيشتر هم شد
با اين وجود شق ديگر جلوگيري از مصادره شدن حركت تبليغ خوبي بود. شد كه از حيث محصول فشار معترضين به دولت تعبير مي

كه كندي - ي ويژه دولت وقت آمريكا : عالقهكرد شواهدي داشتتعبير اين وضعيت جديد هم براي خوانشي كه از كل وقايع مي
كرد كه گفته شود حتي تشكيل باشگاه به شخص اميني، صورت ما جرا را تا اين حد دگرگون مي - داشت دموكرات آن را به دست

؛ چرا كه اماميها و اميني بوده است به منظور سقوط دولت شريف، در واقع امر حركتي از پيش طراحي شده توسط دموكراتمهرگان
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يند، و براي اين آار درصدد ايجاد باشگاه ديگري براي فرهنگيان برميدر همان زمان دستگاه اطالعاتي با محوريت شخص تيمور بختي
سراغ عبداهللا گرجي  هايش را بهاز معرفت، بختيار آدمكنند. پس گفتگوهايي مي» رضا معرفت«كار با يكي از فرهنگيان باسابقه به نام 

بود كه در نهايت او (عبداهللا گرجي) پيشنهاد را  ) فرستادهشدناخته ميش(نماينده وقت مجلس كه به نوعي نماينده فرهنگيان هم 
  ).64: 1387(دارالشفاء،  پذيردنمي

  :است» جنبش كارگري«در بحث از ، برجسته كردن دو نكته بر مورد اعتصاب معلمان مكث و تأكيدغرض از 

سياسي كه به نام  - رزات صنفيآن نوع از مباگير دامن هايها و بحرانچالشهاي اخير سالي : نمونههانقش و معضل چهره ـ
سنديكاي «ضربه خوردن اش را برجسته كند، »هويت جمعي«خورد و قادر نيست گره مي») محمد درخشش«جا يك نفر (در اين

يك نام برجسته مرتكب ست كه ها زمانياين چالش چشم اسفنديار. است» انلومنصور اس«به اعتبار برجستگي نام  »شركت واحد
يا به نفع  چگونه برخورد كند: آن را با صراحت و آشكارا مورد انتقاد قرار دهداشتباه  اين ماند كه باجمع درميو  شوداشتباهي مي

 .كندپوشي آن چشم انتقاد به از ،ي اجتماعي ناشي از نام و شهرت فرد براي مجموعهسرمايه

اين بودن بقاتي براي مقابله با چالش مقطعيه طدرگير در مبارز كارگرانِ از سوي خودِ» كارگري گفتمان«ضرورت تدوين  ـ
مرداد امكان فعاليت مستمر و مؤثر يك حزب  28ي تاريخي در ايران پس از مبارازات؛ در شرايطي كه بنا به تجربه

 ت.اسنبوده ،قدرتمند از طبقه كارگر كه بتواند ميان ايشان به فعاليت ترويجي مبادرت ورزداي هكمونيست/سوسياليست با بدن

  بنديجمع

كار سازماندهي به  پيشبرد كودتايي و-هاي پيشااز دستاورد كنوني ناتواني در دفاعمهمترين چالش جنبش كارگري در دوران ركود 
، در واقع »محضتدافعي «به » تهاجمي«شكل مبارزه در دوران مدنظر اين نوشتار از  به فروغلطيدناشاره . استشكلي حتي تدافعي 

، محافل و نيروهاي سازمانده وجود ندارديابي علني و مبارزه تهاجمي زمانكودتايي كه امكان سا قعيتيموينكه در ا تأكيدي است بر
  دو راه را برگزينند:توانند مي

 كاريِ مسلحانه به قصد شكستن جو امنيتي غالب.مخفي ـ

 .واقع شده هجوم  ِيابي موردمدني منفي به قصد خريدن زمان براي تجديد سازمان مبارزات ـ

  مشاهده كرد: 1980مورد دوم را شايد بتوان به شكل ستايش برانگيزي در مبارزات كارگران تركيه در فرداي پس از كودتاي 

ميليون  ٢/٥كار گرفته شد كه در مجموع حدود ها به) اشكال بديع و متنوعي از مبارزه منفي در كارخانه1366- 67( 1988در ... «
! و در جلوي دفتر شوراي كارخانه زمان خود را به بيماري زدندطور همهزاران كارگر به ،هادر يكي از كارخانه آن شركت كردند:تن در 

گران اجتماع كردند؛ در برخي موارد كارگران غذاي رستوارن مؤسسه را تحريم نمودند؛ در مواردي سرويس كارخانه تحريم شد و كار
ها كارگران ؛ در برخي از كارخانههاي اعتراضي برگزار كردندطور خودجوش راهپيماييير بهكار روان شدند و در طول مس پياده به سمت

جمعي تصميم طور دستهكارگر به 1500، 1989اواسط سال زمان موهاي خود را تراشيدند و يا ريش گذاشتند. در با قرار قبلي و هم
رئيس «كه استحقاق شان براي مخارج خانواده و اينودن دستمزدهايبها علت طالق را ناكافيآن شان جدا شوند.گرفتند از همسران

: تعدادي از كارگران چنين از كنايه و استعاره سود جستندها همبودن را ندارند، اعالم كردند. كارگران در اين نوع آكسيون »خانواده
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كردند كه به زبان انگليسي بر روي هايي حمل ميبراي به مسخره گرفتن سياست آمريكايي حكومت و نزديكي آن با امپرياليسم، تابلو
 »سكوت«برخي از كارگران در اعتراض به سانسور دست به  »خواهيم!ما نان مي«و يا  »ما گرسنه هستيم!«: ها نوشته شده بودآن

بودن دستمزدها، يك پايين  دادنِبه نمايش گذاشتند؛ يا براي نشان با يك روز سكوت كامل در محل كارشان شان رازدند و اعتراض
... جالب شدند و، پابرهنه سر كار حاضر ميي كافي پول ندارند كه كفش بخرندكه به اندازهاشاره به اينكردند. براي دستي كار مي

» دشي محافل و روابط غيرعلني خود كارگران سازماندهي مي، بلكه به وسيلههاها نه از طريق اتحاديهآكسيونگونه جاست كه ايناين
  ).51- 52: 1998(سعيدي، 

به سومين  ، بتوانكودتا را از سوي كارگران باعث نشد-اي از نوع تركيه پسامبارزات مدني منفي كودتا اما آنچه شايد- در ايران پسا
  :نسبت داد ١٣٢٠ي ي مبارزات جنبش كارگري در دههشناسانه دربارهآسيب گيرينتيجهاز پنج  نتيجه

  .»ي كارگرهاي مدعي نمايندگي طبقهي منافع طبقاتي كارگران با احزاب و سازمان"از پائين به باال"ي اخالل در روند هماهنگ«

، شايد تنها »)درخشش«و رهبري اعتراض از سوي » باشگاه مهرگان«(حواشي مربوط به  برانگيز اعتصاب معلمانبه جز مورد بحث
به حساب ي تدافعي در موقعيت مبارزه »نشي آگاهانهكخودـ«از يك نوع  كودتا را بتوان-اي پسمورد از اعترضات كارگري دوره يك

  آورد:

 .1338اعتصاب كارگران كارخانه شهنار اصفهان در آبان  ـ

كه كارگران چند » اعتصاب كم كاري«كار نرفته در مبارزات كارگران ايران، يعني آزموده شدن تاكتيك تا آن زمان بهبه سبب آن هم 
تواند اي ميان كارگران ميمبادرت به چنين نوع تاكتيك اعتراضي كند.ر اصفهان را هم به استفاده از آن ترغيب ميكارخانه ديگر د

  طبقاتي. شان و نيز به شكلي هدفمند ضربه وارد ساختن به دشمنباشد از ميل كنشگران به تداوم بخشيدن به اعتراضاي هنشان

كارگران «)، 1338(خرداد » كارگران نساجي اصفهان [كارخانه وطن]«)، 1337ن (فروردي» رانانتاكسي«در سه اعتراض بزرگ 
ي صبر كارگران به سبب دشواري خشماگينِ ناشي از لبريزي كاسهريزي ما بيشتر شاهد يك برون ،)1338(خرداد » هاپزخانهكوره

  يابي.يوسته و سازماندار به قصد امتيازگيري پهدفمنِد تداومشان هستيم تا يك اعتراض شرايط معيشتي

و شخص » باشگاه مهرگان«حتي با فرض وابستگي  -) 1340تا ارديبهشت  1339(از اسفند » معلمان«مورد اعتراض 
و » طومار اعتراضي«آوري كودتا بود كه قريب به سه ماه مبتني بر جمع- پسا» سازماندهي«ي ترين نمونهموفق -»درخشش«
اي شد براي بار وجهي را بسيج كرد و كار را تا استعفاي يك دولت پيش برد. مرگ خانعلي ميانجي، نيروي قابل ت»چيني فكريزمينه«

از  برا؛ با اين حال معلمان هم مقابل توجهتي درانداختن تغييرا هاي مردم در كشور و باور به تواناييشدن فراگير تودهديگر سياسي
و خيز به سوي مطالباتي  هاآن منديشاهد سازمان ،تند، چراكه پس از اين واقعهكليت انتقاد وارد بر مبارزات كارگري اين دوره نيس

كه هر دو از معلمان مبارز مدارس آذربايجان » بهروز دهقاني«يا » صمد بهرنگي«چرا بايد كساني چون  توان پرسيدميديگر نيستيم. 
بالند و مي» جنبش چريكي«محور آن شناخته شوند، در بستر و احيانا گفتماني حول » جنبش معلمان«آنكه در بستر تر از بودند، بيش
  ؟ شوندماندگار مي

با مبارزات چريكي (كه  ي مبارازت كارگريرا شايد به بهترين نحوي بتوان در مقايسه» كارگري ضرورت تدوين گفتمان براي جنبش«
  تقادي قرار داد:در بخش سوم اين سلسله مقاالت مفصال به آن خواهيم پرداخت) مورد بازبيني ان
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نظامي يك عمليات شكست خورده بود اما ادبياتي كه حول محور آن شروع به باليدن نمود و متون صرفا نبرد سياهكل به جهت 
ساله  ٧- ٦ي خلق كند و به مبارزه چريكي در يك بازه» گفتمان«در دفاع و تأييد آن توليد شد توانست يك اي كه سياسي - نظري

بر تأكيد ، 1285- 1332مبارزات جنبش كارگري در حد فاصل گيري از بررسي پنجمين نتيجه ،ا به اين موردكاتتداوم ببخشد. با 
ترويجي پس از  - درك ضرورت كار تبليغي و »ي كارگردر داخل طبقه» انتقال تجربه«و » گفتگو«عدم جريان داشتن مستمر فرآيند «

  ست.به ثمر نشستن يك موفقيت يا شكست مبارزاتي

ميان » پيوستار آموزش و انتقال تجربه«به  اشاره ،»ي منافع طبقاتي كارگران"به باالاز پائين "اخالل در روند هماهنگي «از غرض 
با غيبت حزب  بينيم كهدر عمل مي ؛ممكن شودجوش -هاي خوديابيسازمانبتواند كه از دل آن  است؛ پيوستاري جنبش كارگري

اين  به توقفاينكه بنا به منافع حزبي تصميم  فارغ از– ،دادبه فضاي جنبش كارگري تحركي مي» يناز باال به پاي«توده كه به نحوي 
 يابند.مي(تا هدفمند و انقالبي) نمود » گرانهشورش«و » مقطعي«بيش از پيش  كارگران هاي اعتراضيكنش - گرفته استميتحرك 

  

  

  

  :هايادداشت

مقاله كه  نيخوانندگان بخش نخست ا يدغدغه ني، الزم است در پاسخ به ا1341 تا 1332 يهاسال يخياز مرور تار شيپ .1
» نه؟ اي مييسخن بگو ي»ديفصل جد«از  رانيدر اعتراضات كارگران ا ميتوانيم قتايحق» ماه يد زشيخ«پس از  ايآ«چرا به پرسش 

 اي »يآر«معنادار خواهد بود. گفتن  يپاسخ نينكه چ ستيليتحل يمرور فشرده نيان ايكه تنها در پا مييداده نشد، بگو يپاسخ
  .ستين يتياهم چيبه آن پرسش واجد ه »ريخ«

و  قيدق ينكته بجاست كه هدف اول ما به دست دادن كرونولوژ نيمقاالت، تذكر ا نيدر ا ينگارخيدر خصوص تار نيهمچن
 يمبارزات طبقات تيفيك نييتب« ،ير اصلمنظو يبلكه برا ست،يسال گذشته ن 110در  ياعتراضات كارگر ياز تمام يجامع
و به اصطالح  نيتنها بر مهمتر ك،ينزد يگذشته كياز  يليتحل يمروردال بر  يشناسانهروش يها، بنا به ضرورت»امروز

 گذاشت. مياعتراضات و مبارزات دست خواه »نينماترنمونه«

در هجدهمين دوره مجلس  ١٣٣٢در سال  عهده داشت ومدتي رياست دانشسراي عالي را بر ١٣٢٠ي محمد درخشش در دهه .2
عليه قرار داد گشت كه برمياي هساعت 7 قاز جمله داليل حسن شهرتش به نطمردم تهران را عهده دار بود و  شوراي ملي نمايندگي

همت او شكل گرفت  در مجلس ايراد نمود. باشگاه فرهنگي مهرگان كه بهخارجيان در ايران  ينفت با كنسرسيوم و مداخالت سياس
نخستين شماره خود را منتشر كرد و  1330در پاييز اي هكه در قطع روزنام بوداي ه، نشري»نهاد«يك  هيأتاش در پيش از تأسيس

نورالدين كيانوري، عضو  داشتند. يبا آن همكار يمانند سيمين دانشور، عبدالحسين زرين كوب و محسن هشترود يدر آن دوره كسان
 :گويددرباره درخشش مي ٦٢تا  ٥٧هاي و دبير كل بعدي آن در سال 1320توده در دهه  مركزيت حزب
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آن زمان او يك دبير كرد. در شد فعاليت ميدر اتحاديه معلميني كه توسط حزب اداره مي 1325محمد درخشش قبل از آذر «
أس در ر ،كردخيلي ابراز عالقه ميچون به حزب شد. او معمولي و يك نويسنده عادي بود و شخصيت خاصي محسوب نمي

عده زيادي از اين اتحاديه كنار كشيدند  1325گاه عضو حزب نبود. بعد از آذر هيأت مديره اتحاديه گذارده شد، ولي خود او هيچ
 هم دستگير شدند و افرادي كه با درخشش ماندند به تدريج به يك نيروي مستقل تبديل شدند و در جريان ملي شدناي هو عد

مرداد طرفدار  28جا كه به خاطر دارم، پس از ها به تدريج به راست غلطيدند و تا آن، هوادار جبهه ملي بودند. آنصنعت نفت
  )413- 414: 1371(كيانوري، » شاه بودند.

  

  :منابع

 ، ترجمه ابراهيم فتاحي، نشر ني.»ايران بين دو انقالب). «1389آبراهاميان، يرواند ( ـ

(جلد اول)، قابل دسترسي در: » تاريخ جنبش كارگري ايران). «1394ر (پايدار، ناص ـ
http://www.simayesocialism.com 

 .2، كتاب پژوهش كارگري، شماره »هاي كارگري در تركيهپيدايش و عملكرد اتحاديه). «1998سعيدي، ناصر ( ـ

 .4، نشريه سرپيچ، شماره »تراژدي قهرمان). «1387ار (دارالشفاء، ياش ـ

 ، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه و انتشارات اطالعات.»خاطرات نورالدين كيانوري). «1371كيانوري، نورالدين ( ـ

 ، قابل دسترسي در:»يبهرنگي؛ وجدان بيدار يك فرهنگ تبعيد«). 1383نيا، رحيم (رئيس ـ

raisnia.html-nou.net/1383/mehr/15/m-http://asre  

، ترجمه: محمد پورهرمزان، انتشارات حزب »گرايي در كمونيسمبيماري كودكي چپ). «1387: 6لنين، والديمير ايليچ (چ ـ
 توده ايران.

 ، قابل دسترسي در:73، نشريه فالخن، شماره »ماست: اكتيويسم شبحي شوم بر فراز سر«گروه نويسندگان،  ـ

http://manjanigh.com/?p=2255  
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