
  
 ھای ابتدائی سندیکاھای کارگری جنبش مشروطیت، پیدایش صنعت و ھسته

  

 دوستان عزیز، برگزارکنندگان جشن سده مشروطیت
ھای سیاسی در  سندیکالیسم و جنبش" با عرض سالم، به پیوست مطلب زیر را که بخشی از کتاب اینجانب تحت عنوان 

ھای ابتدائی   در این قسمت از نوشته، رابطه صنایع کوچک و ھسته. می باشد، برایتان ارسال میدارم"  ١٩٠٠ – ١٩۵٣ایران 
با ارسال . کارگری و سندیکائی و نقش احزاب و گروھھای سیاسی در دوران انقالب مشروطیت مورد بررسی قرار گرفته است

این نوشته امیدوارم توانسته باشم کمک ناچیزی به ھدف بزرگ و با ارزش شما نموده و از صمیم قلب تقاضای موفقیت برای 
 این اقدام شایسته شما دارم
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جنبش مشروطیت ایران و بوجودآمدن انقالب مشروطه نه تنھا حاصل یک سلسله تحوالت فکری در روشنفکران و مدیران 
ھای شبه صنعتی، تغییر و تحول  گذاری جامعه بود، بلکه و بدون تردید پیدایش صنعت و کارخانجات کوچک و بزرگ و سرمایه

ھای غربی و تطبیق  ھای تولیدی، بوجودآمدن گروھھای کارگری در کارخانجات، انتقال اندیشه ضداستثماری از دکترین شیوه
 ھا و سندیکاھا در این انقالب مؤثر بوده است  آنھا با شرائط ایران، رشد احزاب و انجمن

 
ھا از جمله در مورد مسائل مربوط به کار و  از اواخر دوران صفویه و اوائل دوران قاجاریه به مرور روابط سنتی جامعه در اکثر زمینه

برای آشنائی با وضع کارگران قبل از . ای برخوردار است نظر دوران قاجاریه از اھمیت ویژه از این نقطه. کارگری دگرگون می شود
او در مورد طبقات . به ایران مسافرت کرده بود، مراجعه می کنیم» ناصرالدین شاه«که در عھد » واتس«ھرچیز به سفرنامه 

 محروم و زحمتکش ایران چنین می نویسد
کشاورز یا کارگر . من وضع آنھا را در نواحی نزدیک شھر تھران شرح می دھم. وضع طبقه کارگر در ایاالت مختلف فرق می کند

ً ھر نوع شغلی را به عھده می گیرد؛ در شھر بصورت عمله، برای گل ّا  –سازی، یا حمل آجر  تقریبا یا بعنوان  –برای کمک به بن
ساعت کارش از طلوع تا غروب آفتاب ھمه روزه به استثناء جمعه . باغبان، و یا به نام عمله مزدور در مزرعه آماده خدمت است

ساعت فرصت برای خوردن ناشتائی دارد و  در حدود ساعت ده، نیم. است که بطور کلی روز استراحت محسوب می شود
وار کار می کند و الزم است کسی ناظر  معموالً تنبل. مدت کوتاھی برای خوردن ناھار و ادای نماز به وی فرصت می دھند

متناسب با  –معادل یازده شاھی تا یک قران  –برای ھرروز کار در تھران مزدی معادل پنج و نیم تا یازده پنس . کارش باشد
ً بیکار است و در بھار، مزد . فصول سال دریافت می کند و در دھات بطور کلی بیشتر از تھران مزد می گیرد در زمستان غالبا

اش می شود؛ ولی با شروع تابستان متقاضیان کار وی زیاد می شوند و در پائیز میزان مزدش به حداکثر می  کمی نصیب
چھارمش را به صبحانه و شام و پوشاک اختصاص می دھد و  از مبلغی که روزانه به دست می آورد، معموالً نصف یا سه. رسد

کارگر ایرانی . می فرستد) اش خانواده(انداز می کند و یا برای زنش  باقی را اگر خرج دیگری نداشته باشد، برای زمستان پس
اگر ناچار باشد برای کاریابی از دھکده زادگاه خود به جای دوری برود، معموالً زنش را ھمراه . وار است بطور کلی مردی عیال

ً در خانه یکی از اعیان خدمتکار می شود. نمی برد زن کارگر ایرانی با آنکه بندرت در . اگر زن او صاحب فرزندانی باشد، غالبا
می تواند به دوخت و دوز . مزرعه به کار می پردازد، تا حدودی قادر است در تحصیل نان خانواده به شوھر خود کمک برساند

می تواند وقت بیکاری را برای بافتن پارچه کتانی یا به طرق ) ھمچنین قادر ھست(کردن، یا شستن آن بپردازد؛ و  لباس، وصله
خانه  اجاره. شوھر معموالً سالی یک دست لباس می پوشد. لباس او و اطفالش مختصر و ارزان است. متعدد دیگر صرف کند

فروخته  –چھار پنس  –غذای عمده کارگران نان است که در تھران معموالً به نرخ یک من ھشت شاھی . ناچیزی می پردازد
گوشت گاو ارزان و در زمستان فراوان است، ولی در فصول دیگر سال، آن را نمی خورند بطور کلی، روستائیان . می شود

  1 -ای سه یا چھار دفعه گوشت می خورند  ایرانی اگر قدرت خرید ھرروزه آنرا نداشته باشند، ھفته
 

 و ١٩و قبل از آن و بویژه در چھار دھه آخر قرن » شاه ناصرالدین «رویھمرفته باید گفت در زمان قاجار تا اواسط دوران سلطنت 
کارگر " زیاد جدا و دور نبود زیرا کارخانجات بزرگ بوجود نیامده بودند و " کارفرما " و " کارگر " پیش از انقالب مشروطیت، مسئله 

در این . ھای حکومتی مستبد و زمینداران قدرتمند دفاع می کردند بکمک یکدیگر از حقوق خود در مقابل قدرت" کارفرما " و " 
ً معنوی کارفرما  با وجود برتری –" کارفرما " و " کارگر " دوران، رابطه بین  بیشتر به صورت عواطف و  –ھای مادی و غالبا

از طرف دیگر حکومت مستبد وقت و آداب مرسوم در جامعه سنتی ایران به کارگران . احساسات پدر و فرزند تظاھر می نمود
از پیش افزوده شده است حالت اجازه نمی داد در مقابل بعضی از کارفرمایان جبار و ستمگر که امروزه بر تعداد آنان بیش 

جنبه " کارگری " باشند و اگر " کارفرمایان " ھمیشه مجبور بودند مطیع اوامر و عقاید " کارگران . " دفاعی و تھاجمی بگیرند
ّت" کارفرما " اعتراضی نسبت به  دار رسیدگی شود، در زمان بسیار کوتاھی  پیدا میکرد بدون اینکه بوسیله مرجع صالحی

ھمه چیز خود را از دست میداد، حتی گاھی شدت " کارگر محکوم " کارفرما به ھر اقدامی که میلش بود دست می زد و 
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مغضوب را وادار میکرد که شھر و دیار خود را ترک کرده و در شھر دیگری بکار و امرار " کارگر " ای بود که  بگونه" کارفرما " عمل 
و اگر مقاومتی از طرف کارگر بعمل می آمد، . برخی اوقات کارگران مورد تنبیه بدنی کارفرمایان قرار می گرفتند. معاش بپردازد

ً تنبیه و گاھی  قبل از مشروطیت و قبل از اشاعه فکر بیداری . بدار آویخته میشد) حتی(توسط حکومت در مالءعام شدیدا
کارگر برای . ھای فردی و اجتماعی، کارگران به ندرت در مقابل کارفرمایان مقاومت نشان میدادند ایرانیان نسبت به آزادی

در ازای آن، کارفرما نیز . کارفرما کار می کرد، زن و فرزند وی نیز برای افراد خانواده کارفرما بعنوان مستخدم خدمت می کردند
کارگر بجز کارھائی که در . زندگی کارگر را تامین می نمود، در محلی که خودش زندگی می کرد به او نیز مسکنی می دادند

ً  –کارفرما  –دادن کارھای منزل استاد  محل کار برای کارفرما انجام میداد، در منزل نیز اوقات خود را با انجام میگذراند و عموما
کمتر کارگری پیدا می شد که بعداز . مدت عمر خود را در خدمت استاد، کارفرما، ارباب و آقای خود می گذراندند کارگران تمام

ّی را  مدتی کارکردن از کارفرمای خود جدا شود، زیرا او بعلت شرائط اجتماعی موجود حاضر شده بود ھمه گونه ظلم و تعد
وجود اعتقادات مذھبی و سنتی از یکطرف کارفرمایان را نسبت به کارگران، مسئول بار آورده بود . بپذیرد و صدایش ھم در نیاید

ھای ساختار سیستم اجتماعی موجود را استحکام می بخشید به  ھای غلط که پایه و از طرف دیگر مذھب تخدیری و سنت
 . می کرد) تضعیف(کارگران اجازه اعتراض نمی داد و ھمینطور تفرقه بجھت کیفیت کار او را تخفیف 

 
اصوالً در اقتصاد جامعه فالحتی ایران مسئله طبقه کارگر ھنوز مطرح نبود و توجه اصلی معطوف به حقوق اجتماعی برزگران 

البته در مرامنامه فرقه مجاھدین ذکری از حقوق اجتماعی کارگران رفته و در تاریخ انقالب روسیه از تحرک انقالبی کارگران . بود
در غالب کشورھای جھان سوم سندیکاھا با دخالت سندیکاھای کشورھای متروپل و استعمارگر که . ایران گفتگو شده است

این اصل را در ممالک تحت استعمار از قبیل . اند اند بوجود آمده و رشد کرده دارای سنت مبارزات کارگری و سندیکائی بوده
اما در . الجزائر، تونس، مراکش، و کشورھای افریقای سیاه و برخی از کشورھای آمریکای التین میتوان بوضوح مشاھده کرد

. اند ایران این پدیده مشاھده نمی شود و این بدان معنا نیست که کارگران ایرانی بخودی خود منشاء تأسیس سندیکاھا بوده
ھا پدیدار گشت، رشد  ھای نوین جوامع در حال توسعه در اثر رشد روابط اجتماعی ملت مبارزات سندیکائی نیز مانند دیگر پدیده

 ھای خود را یافت  پیدا کرد و ویژگی
 

ھا و  در بسیاری از شھرھای بزرگ ایران تعاونی. ھای رشد نخستین سندیکاھا ھستند در ایران نیز تعاونی و اصناف زمینه
ھا قبل از اینکه مبارزات سندیکائی بوجود آید تأسیس یافته بودند و مبارزات  ھا قبل از انقالب مشروطه و از سال اصناف از سال

 و در تبریز ٢٠ای، در کرمانشاه   تعاونی حرفه۶٠قبل از انقالب مشروطیت در اصفھان . ای و صنفی را دنبال می کردند حرفه
نظر بودند و شرکت می کردند؛ بطور  ھا در مسائل اجتماعی صاحب اغلب این تعاونی.  تعاونی متشکل وجود داشت۴٠بیش از 

 ھای اصفھان نکات زیر به چشم می خورد مشی تعاونی مثال در برنامه و خط
 دفاع از قانون اساسی و حقوق اساسی مردم

 ایستادگی در مقابل تقلب ھنگام انتخابات مجلس و سعی در فرستادن افراد مطمئن از طبقه متوسط به مجلس
 ھا دفاع از منافع تعاونی

 بازی ھای تولیدی و کوشش برای باالبردن سطح تولید و تکنیک و مبارزه علیه بورس بھبود تکنیک
 ھای شغلی مدرن ھا بدون در نظرگرفتن طبقات و تشکل اتحادیه وران و سازماندھی تعاونی دفاع از منافع پیشه

 
 ١٣٢٣که در سال » ذکاءالملک دوم –میرزا محمدعلی خان فروغی «نگارش " اصول علم ثروت ملل " نخستین بار در کتاب 

در این اثر ارزشمند علمی تحول اقتصاد . قمری انتشار یافته، از جماعت کارگران بعنوان طبقه اجتماعی جدید سخن رفته است
کشیدن از  صنعتی، تشکیل طبقه کارگر، ھشیاری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگران مثل حق اجتماعی، حق دست

از سوی دیگر تشکیل اقشار کارگر در ھر جامعه . کار، تغییر شرائط کار و ترقی وضع مزدوری جملگی مطالعه شده است
برای اینکه بتوان مطالعه درستی از وضع زندگی و . ای می باشد مستلزم رشد صنعت و اقتصاد و تولیدات مانوفاکتور و کارخانه

ً اوضاع اقتصادی و صنعتی جامعه در عصری که اقشار کارگری شکل می گیرند، مورد  شرائط کارگران بعمل آورد باید ابتدائا
بدین . این کوشش ابتدائی اجازه خواھد داد تا تصور درستی از اوضاع کار و کارگری در آن عصر بدست آید. بررسی قرار گیرد

 علت ما به این موضوع مروری سریع اما دقیق می افکنیم 
 

 ھای کارگری  اوضاع اقتصادی و صنعتی در رابطه با پیدایش گروه
 ) اواخر قرن نوزدھم و اوائل قرن بیستم میالدی(

 
ھای مختلف انگلیسی، روسی، ھلندی، فرانسوی کوشش می کردند در کشور ما روابط  از اوائل قرن شانزدھم شرکت

در . ھایی نیز با مقاومت شدید مردان سیاست روبرو می شدند ھایی موفق بودند، در زمینه در زمینه. استعماری به وجود آورند
ً تحت نفوذ دو قدرت بزرگ جھان آن روز قرار گرفته بود یکی انگلستان و دیگری  اواخر دوران قاجار، ایران از نظر اقتصادی علما

ما به این . ھرکدام در رقابت با دیگری به بخشی از منابع و امکانات اقتصادی و مالی ایران دست انداخته بودند. روسیه تزاری
 امتیازات در ادامه این بحث خواھیم پرداخت 

 
ھا کاالھای تجاری خود را به سوی ایران سرازیر  ھا و انگلیسی  میالدی روس١٨۵٠ھای  از ابتدای قرن نوزدھم بویژه بعداز سال

ھای قحطی، در مواقع جنگ، فشارھای اقتصادی شدت پیدا میکرد، متعاقب آن به آھنگ ورود کاالھای  در سال. می کردند
با افزایش میزان واردات کاالھای خارجی و توسعه روابط تجاری ایرانیان باالخص در اثر گسترش . خارجی به ایران افزوده میشد

شدن تولیدات داخلی گردیده و این تولیدات قدرت رقابت با  این روابط با دو کشور روسیه تزاری و انگلستان، بمرور باعث وخیم
ترین رقم تولیدات صادراتی ایران را محصوالتی  قبل از اکتشاف منابع نفتی، عمده. کاالھای وارداتی را از دست می دادند
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ھای  شده فرش و پارچه ترین محصوالت ساخته عمده. تشکیل می دادند که مواد اولیه آنھا پشم، پنبه و ابریشم بودند
این محصوالت . سازی نیز از آن جمله بودند که بیشتر مصرف داخلی داشتند صنایع کاشی. باف و شال بشمار می رفتند دست

ھا و خصائل مذھبی، اخالقی، قومی، ملی، فرھنگی و زیباشناسی مردم ایران  گر ویژگی در گذشت اعصار توانسته بودند بیان
بافی و شال،  کاری، فرش، پارچه صنایع نقره: برخی از این محصوالت که جنبه صادراتی نیز داشتند عبارت بودند از. شوند

ّت)مالی(ھای رنگی، نمدکاری  پارچه) کشی ابریشم) (تابی(کاری  ابریشم سازی،  کاری، محصوالت فلزی، شراب ، منب
شده از مس و  سازی، اشیاء ساخته دوزی، اسلحه سازی، زری سازی، مجسمه ، قایق)قنادی(جات  شکرسازی و انواع شیرینی

 غیره 
 

ھائی زدند که با قوه بخار و برق  داران ایرانی بمرور دست به ایجاد کارخانه سرمایه) قرن نوزدھم میالدی(در اواخر قرن گذشته 
این مؤسسات اغلب .  کارگر داشتند١۵٠ تا ۵٠ھائی بوجود آمدند که ھرکدام بین  در شھرھای مختلف کارخانه. کار می کردند

 نمی توانستند با کاالھای وارداتی که بوسیله تجار مرتبط به انگلیس و روس وارد ایران می شدند رقابت کنند 
 

ھایی از این  نمونه. بنابراین اغلب بعداز مدت کوتاھی، فعالیت خود را قطع می کردند و کارگران را به بازار بیکاری می فرستادند
سازی،  کارخانجات کاغذسازی، کارخانه قند، کارخانه چلواربافی، کارخانه بلورسازی، کارخانه چینی: ھا عبارت بودند از کارخانه

سازی، کارخانه مخصوص تھیه پیستون، کارخانه  ھا، کارخانه باروت سازی، انواع بافندگی سازی، کارخانه اسلحه کارخانه شمع
 سازی  سازی و عرق سازی، آبجوسازی، شراب کنی، کارخانه برق، صابون پاک ھای پنبه سازی، کارخانه گاز، کارخانه کبریت

 
بطور مثال، بنا به . با توجه به تاریخ تأسیس، فعالیت و تعطیل این مؤسسات معلوم میشود مدت عمر آنھا چندان نمی پائید

کشی   دستگاه ابریشم١٢٠٠ میالدی فقط در مشھد بیش از ١٩در قرن " گنج شایگان " نویسنده » زاده محمدعلی جمال«قول 
  2 - واحد می رسد ٢٠٠ تا ١۵٠موجود بوده است که ھنگام نوشتن کتاب فوق این تعداد به 

 
تابی تا موقعی که کرم و پیله را به نخ ابریشم و آنرا به پارچه تبدیل می  ھرکدام از این واحدھای پرورش کرم ابریشم و ابریشم

ھا که ورشکست شدند کارخانه  از جمله مھمترین از این کارخانه. کردند دھھا کارگر را به اشتغال وا می داشتند
، کارخانه )١٢٧٨(سازی  کارخانه تفنگ) ١٢٧۵. (از مسکو خریداری شده بود» ناصرالملک«ریسی بود که توسط  ریسمان

در تھران ) ١٢٨۵(کاغذسازی تھران، کارخانه شکرریزی در مازندران، کارخانه چلواربافی در نزدیکی تھران، کارخانه بلورسازی 
» دارالضرب حاج محمدحسن امین« توسط ١٣٠٩ و ١٣٠۵سپس در سالھای .  شروع بکار کرد و متوقف شد١٢٨۵که در ابتدا در 

ً بسته شد  و با ھمکاری بلژیکی ً شروع به فعالیت کرد، اما متعاقبا ّدا باالخره از حدود دھه ھفتاد قرن سیزدھم . 3 -ھا مجد
ھجری به این سو بدفعات کارخانجات مختلف و متنوع در ایران ایجاد گردیدند و اغلب به مالحظه رقابت با کاالھای خارجی از 

 ثباتی اقتصادی و صنعتی نتیجه مطلوب بدست نیاورده و به تعطیل کشانیده شدند  تجربگی و بی یکسو و بی
 

  4 -زاده در مورد اوضاع کارخانجات و صنایع دستی ایران در قرن نوزدھم چنین نظر میدھد  سلطان
ای، پشمی و ابریشمی  ھای پنبه آالت و انواع پارچه ایران در قرن گذشته با محصوالت صنعتی خود مصنوعات فلزی، چینی" 

ً جای خود را به مصنوعات ماشینی ارزان. شھرت داشت تر منچستر، لیون، مسکو و غیره می  در حال حاضر این کاالھا اجبارا
ای کاھش یافت و این امر امکان داد که مصنوعات  فقط در زمان جنگ تأثیر این مراکز صنعتی بحد قابل مالحظه. دھند
صنایع محلی ھنوز ھم مثل سابق دستی و پراکنده است و در ضمن . فاکتوری کشور دوباره به مقدار زیاد وارد بازار شوند مانو

ً ھر والیت و ھر شھری به تناسب مواد اولیه و مصالح، خصوصیات قومی و فرھنگی و بازار فروش کاالھای تولیدی که در  تقریبا
با توجه به . صنایع محلی در طی چند قرن گذشته شالوده ریزی شد. آن ناحیه یافت می شود، تولید مخصوص بخود را دارد

فھرست تقریبی شھرھای عمده ایران که ذیالً آورده می شود می توان درباره اینکه چه حرفه و صنعتی بیش از ھمه مختص 
صنعت زرگری؛  –؛ بروجرد )راه ھای ابریشمی راه پارچه(الیجه  –آستارا : این و یا آن شھر ایران است تصور کلی پیدا نمود

ھای نامرغوب؛ یزد  قالی –ای و قالی و غیره؛ بیرجند  ھای ابریشمی و پنبه مصنوعات فلزی، پارچه –) ایالت خراسان(بجستان 
؛ تسفر )تا پیش از ورود قند خارجی، قند یزد در سراسر ایران شھرت داشت(رنگرزی، مصنوعات ابریشمی و نخی، قنادی  –
بافی،  کاری، پارچه زرگری، خاتم –ھای رنگارنگ ابریشمی و نخی، عبا و غیره؛ اصفھان  پارچه –نمدمالی؛ تبریز  –) نزدیک یزد(

بافی، اشیاء  قالی: ؛ مشھد)شراعی(سازی  قایق –) خرمشھر(سازی و غیره؛ محمره  چاقوسازی و دیگر اشیای فلزی، شراب
 –سازی؛ شوشتر  سازی و مجسمه جات، کاشی سازی، انواع عرق زرگری، شراب –باف ابریشمی و تسبیح؛ شیراز  دست
اشیاء  –بافی، شال کشمیر؛ زنجان  قالی –دوزی، اشیاء فلزی، اسلحه گرم و سرد؛ کرمان  کاری، زری قلم –بافی؛ رشت  قالی

 شده از مس  ساخته
 

و . ھای دیگری ھم وجود دارند که فقط اھمیت محلی دارند ھایی که برشمردیم، رشته البته در شھرھای مذکور غیر از صنعت
. ھا در ایران بسیار ناچیز است ھائی که با قوه بخار و برق کار می کنند باید گفت که تعداد این قبیل کارخانه اما در مورد کارخانه

ھا از  این کارگاه. ھای بزرگ ھستند تا کارخانه مؤسسات فعلی ایران گرچه کارخانه نامیده می شوند ولی بیشتر شبیه کارگاه
بخش اعظم آنھا در سال دوم .  نفر کارگر دارند و قادر نیستند مدت زیادی در رقابت با کاالھای خارجی مقاومت کنند١۵٠ تا ۵٠

گی وضع صنایع کشور را نشان  ھای ایران و چگونه ھا و فابریک فھرست زیرین کارخانه. یا سوم تأسیس خود تعطیل می گردند
 می دھد 

 قبضه تفنگ تولید می کرد، اکنون کار ١٠٠سالیانه  – قمری ١٣۵٧ -۵٨تأسیس در سالھای  –سازی تھران  کارخانه اسلحه: یک
 ھائی بعمل می آید ولی برای بکارانداختن مجدد آن کوشش. نمی کند

 کارخانه کاغذ سازی تھران: دو
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 کار نمی کنند) مازندران و نزدیک تھران(ھای قند  کارخانه: سه و چھار
 کار نمی کند) نزدیک تھران(کارخانه چلواربافی : پنج

  قمری تعطیل است١٣۶۶-۶٧از سال ) تھران(کارخانه بلورسازی : شش
 کار نمی کند) تھران(سازی  کارخانه چینی: ھفت

 تھران -سازی  کارخانه شمع: ھشت
 اصفھان -کارخانه کاغذسازی : نه
 تعطیل است) اصفھان(سازی  کارخانه اسلحه: ده

 اصفھان و تھران -کارخانه بافندگی : یازده و دوازده
 گیالن -نزدیک رشت -کارخانه حریربافی : سیزده و چھارده

 سازی کارخانه باروت: پانزده
 کارخانه مخصوص تھیه پیستون: شانزده

 لیره انگلیس تمام شد ولی پس از دو سال به مبلغ ده ھزار لیره ٣٠٠٠٠آالت این کارخانه  کارخانه گاز تھران، ماشین: ھفده
ً بدست یک شرکت خارجی افتاده است  انگلیس فروخته شد و اخیرا

 لیره انگلیس خرج برداشت ولی نتوانست در مقابل کبریت ٢٠٠٠٠ساختمان این کارخانه ) تھران(سازی  کارخانه کبریت: ھجده
 ھا مقاومت کند و بسته شد ھا و اطریشی روس

کارخانه . بعلت عدم قدرت رقابت با محصوالت خارجی بسته شد) ١٢٩٣-٩۴تھران از سال (کارخانه ریسندگی : نوزده و بیست
 تبریز -ریسندگی 

 اصفھان، نیشابور، مراغه -کنی  پاک  کارخانه پنبه: بیست و یک و بیسست و دو و بیست و سه
  کارخانه، مشھد، رشت و تبریز٢تھران  -ھای برق  کارخانه: بیست و چھار تا بیست و ھشت

 تھران -سازی  کارخانه صابون: بیست و نه
  5 -تھران  -کارخانه آبجوسازی : سی

 
ھای  دو ھمسایه شمالی و جنوبی در امر ورشکستگی این مراکز کوچک صنعتی نقش مھمی ایفا می کردند و با سیاست

ھا و ثروت خود را در ایجاد و ترویج صنایع داخلی  خود ھرگز اجازه نمی دادند تجار ایرانی و تجارت ملی و غیروابسته اندوخته
 بکار اندازند و کارگاه و کارخانه دائر نمایند 

 
آوردن سود اقدام به  داران یا بھتر است بگوئیم ثروتمندان ایرانی بمنظور بدست علیرغم ھمه اینھا می بینیم برخی از سرمایه

اما از آنجا که بخش اعظم تولید داخلی کشور قادر به رقابت با تولیدات وارداتی نیست، سالمت . گذاری می نمایند سرمایه
ً به مخاطره می افتد داران خارجی تصمیم می گیرند کوچکترین امکان را نیز از  بویژه وقتی که سرمایه. تولیدات داخلی مرتبا

. تجربه ایرانی بشدت لطمه می بینند و از دور رقابت خارج می گردند داران داخلی سلب کنند، کارخانجات نونھال و بی سرمایه
تھران، تبریز، مشھد، اصفھان، شیراز برای مدتی صنایع : کنندگان زیاد است، مانند بنا براین در مناطق بزرگ که تعداد مصرف

در چنین مواقعی کارگران شاغل در صنایع دستی از . جدید تعطیل و صنایع سنتی فعالیت خود را به حداقل ممکن می رسانند
با  –شھرھایی که در آنھا چند کارخانه وجود داشته  –صنعتی اوائل قرن بیستم  یک سو و کارگران بیکارشده از کارخانجات نیمه

ھای بعدی خواھیم نوشت آشنائی کارگران با  البته ھمینطور که در فصل. مسئله اعتصاب و حقوق کارگری آشنا می شوند
اعتصاب از طریق فعالیت احزاب سیاسی که کمابیش اوضاع اقتصادی را تحلیل می کنند و یا اھداف سیاسی خاص خود را 

داری  داری خارجی جلوی رشد سرمایه ھای سیاسی معتقدند ھجوم سرمایه زیرا برخی از این سازمان. دارند، طرح می شود
ً امر گسترش طبقه  داخلی را سد میکند و عدم رشد سرمایه داری داخلی باعث می گردد؛ رشد اجتماعی و اقتصادی و نھایتا

 کارگر و شرائط الزم برای رشد اقتصادی متوقف گردیده در نتیجه رشد مبارزات اجتماعی تعطیل شود 
 

 امتیاز بعداز امتیاز 
ھای خارجی نه تنھا قادر نیست دست به تدابیری بزند که دست خارجی از تجاوز به اقتصاد داخلی  دولت وابسته به قدرت

ای به این یا آن دولت می دھد و شرائط را در  ھای اقتصادی و مالی امتیاز تازه ایران کوتاه گردد، بلکه برعکس ھرروز در زمینه
 جھت وابستگی اقتصادی فراھم می آورد 

 
 ھا داده شد به قرار زیر می باشند  به خارجی» ناصرالدین شاه قاجار«امتیازاتی که در قرن نوزدھم توسط 

 ھوتز.امتیاز نفت دالکی به شرکت تعاونی م
ای  جھت استخراج نفت دالکی و ساالخ واقع در جزیره قشم به شرکت فوق داده شد که چون به نتیجه١٨٨۴این امتیاز در سال

 کنسرسیوم مربوطه منحل گردید ١٩٠١نیانجامید، تعقیب فعالیت متوقف شد و در سال
 

 امتیاز بارون ژولیس رویتر
میرزا حسین خان «در زمان صدراعظمی انگلوفیل معروف ) میالدی١٨٧١ ژوئیه٢۵(ھجری قمری ١٢٨٩این امتیاز در سال

او داوطلب شده بود خط آھن در سراسر ایران . االصل انگلیسی داده شد یھودی آلمانی» بارون ژولیس رویتر«به » سپھساالر
ھا را پیش ببرد، تأسیس خطوط شوسه و اداره کل گمرکات،  بکشد، به استخراج معادن دست بزند، احداث قنوات و ایجاد کانال

ھمه این اقدامات تحت نظر محافل مالی و رجال سیاسی انگلستان قرار . کلیه منابع طبیعی و کشاورزی را بعھده بگیرد
از نظر اھمیتی که این قرارداد در . این قرارداد را باید نفوذ سیاسی و اقتصادی کامل انگلستان بر ایران بحساب آورد. داشت

  7 -ھای اسارت مردم ایران دارد، متن قرارداد ھمراه با اسامی امضاءکنندگان ضمیمه این کتاب می آید  تھیه زمینه
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 آھن جلفا به روسیه تزاری امتیاز راه

و دربار قاجار برای رفاه و آسایش و » ناصرالدین«. با دادن این امتیاز است که سیاست موازنه مثبت در ایران باال می گیرد
وا ) انگلیس(گر ھربار که امتیازی به شمال می دھد، امتیاز دیگری را به جنوب  حساب طبقه حکومت ھای بی پوشانیدن ھزینه

در » فون فالکن ھاکن«آھن جلفا بنا به دخالت مستقیم سفیر روسیه تزاری به یک افسر روسی تزاری  امتیاز راه. می گذارد
  8 -ھجری قمری واگذار می شود١٢٩١سال

 
 ھا آھن به فرانسوی سنگ فشند یا امتیاز کلیه معادن و راه امتیاز ذغال

سنگ و ارسال آن از طریق  فرانسوی که تحت عنوان امتیاز استخراج ذغال» بواتال«گیرنده این امتیازات شخصی بود بنام 
تمام  آھن شاه عبدالعظیم کار اوست، اما به مرض وبا درگذشت و کارش نیمه خط راه. آھن را نیز گرفت روسیه به اروپا امتیاز راه

 ماند 
 

 ھا امتیاز بانک شاھی یا امتیاز معادن ایران به انگلیسی
امتیاز تأسیس بانک )  شمسی١٢۶۶( قمری ١٣٠۶االول   جمادی٢٧که مدعی خسارت بود باالخره در » بارون ژولیس رویتر«

ھا عالوه بر نظارت و کنترل دخل و خرج و  قصد انگلیسی.  سال بود۶٠مدت این امتیاز . گرفت» ناصرالدین شاه«شاھی را از 
افی، دست ّ در فصل یازدھم این امتیاز، بانک شاھی امتیاز انحصاری کلیه معادن ایران از قبیل . گذاردن بر معادن ایران نیز بود صر

 قیمتی را بخود اختصاص می دھد ) ھای سنگ(سنگ، جیوه، نفت و غیره باستثنای طال و نقره و احجار  آھن، مس، ذغال
 

 آھن آھن جلفا و معادن طرفین راه بانک استقراضی روس و خط
برای برقراری توازن به درخواست روسیه تزاری و به منظور امکان استقراض از بانک مزبور توسط رجال مملکت و شاھزادگان در 

امتیاز تأسیس بانک استقراضی نیز به  –ھا  دوسال بعداز اعطای امتیاز به انگلیسی –)  قمری١٣٠٨( شمسی ١٢۶٨سال 
این بانک . نفوذ وام میداد ھمانطوری که گفته شد این بانک به درباریان، اعیان و اشراف و ارباب عمائم صاحب. ھا داده شد روس
االول   جمادی٢٧. (چشمه یا شرفخانه در ساحل دریاچه ارومیه احداث کرد آھن جلفا و تبریز را با یک شعبه از صوفیان تا گاو خط

ھا  آھن مورد استفاده نظامی روس این خط -ھا  جنگ بین آلمان ویلھلم با روس – قمری ١٣٣۴در زمان جنگ سال )  قمری١٣٣٣
برداری از  آھن حریم امتیاز در نظر گرفته شده و اجازه بھره در امتیاز بانک استقراضی تا ده فرسنگی طرفین خط راه. قرار گرفت

 معادن این حریم به این بانک واگذار گردید 
 

 االصل استرالیائی، انگلیسی -» ویلیام کنکس دارسی«امتیاز 
مقام . رئیس گمرکات ایران بود» کتابچی خان«عامل امتیاز یک فرد ارمنی بنام . اعطاء شد» مظفرالدین شاه«این امتیاز توسط 

امتیاز بدست .  سال بود۶۶مدت این امتیاز . روسوفیل می باشد» السلطان اتابک اعظم امین«مسئول از سوی حکومت ایران 
امتیاز دارسی و مسائل جنبی آن خود  - 9 -انتلیجنت سرویس انگلیسی افتاد و شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد 

ھای درباریان و  گذرانی موضوع جالب و قابل توجھی است که نشان می دھد چگونه میلیونھا ثروت ملت ایران به قیمت خوش
 اعیان و اشراف به تاراج گذارده شد 

 
 

تاوان . ھای دربار قاجار انجام می گرفت گذرانی ھا و خوش لیاقتی یک امتیازاتی که در باال نام برده شد بخاطر بی اعطای یک 
کرده از خارجه،  زیرا حکومت مجبور بود بابت اصل و فرع قروض دریافت. چنین اعمالی را فقط و فقط مردم بیچاره می پرداختند

رنج دھقان و کشاور و کارگر  ھائی که به دست مالیات. توده مردم و طبقات تحتانی جامعه فقیر ایرانی را زیر فشار قرار دھد
ترین دستیاران دربار و  مالکین بزرگ و خوانین عمده. تر می کرد بسته می شد، روز به روز اوضاع اقتصادی و مالی آنھا را وخیم

آنھا حتی کشاورزان و دھقانان را وادار می ساختند تا دست به تولید محصوالتی بزنند که مورد احتیاج . استعمار بودند
تولید محصوالتی که رقابت داخلی کاال را برھم می زد و انحصار را به مخاطره می انداخت قدغن شده . انحصارگران خارجی بود

 این اوضاع و احوال باعث می گردید تا وضع زندگی روستائیان رو به تنگی و وخامت بیشتری برود . بود
 

ای را نیز گرفته بودند و  ھمانطوری که قبالً گفته شد از سوی دیگر انحصارگران خارجی جلوی رشد و گسترش صنایع کارخانه
ً ھسته. ھای ورشکستگی آنھا بیش از پیش فراھم می آمد ھرروز زمینه ھای  ھردو این عوامل باعث می گردید تا مرتبا

 نخستین کارگری از ھم پاشیده شده و این قشر میان شھر و روستا در کوچ مداوم باشند 
 

 ترین فشارھا جستجوی کار در روسیه تزاری، طبقه تحتانی زیر سخت
یکی از اشکاالت بزرگ تحقیقات علمی و تاریخی در جامعه ما اینست که اغلب مورخین درباره وضع رعایا و کارگران کشاورز و 
روابط ارباب و دھقان، مناسبات بین زمین و کشت و آب و تقسیم محصول، اختیارات ارباب و اختیارات و حقوق دھاقین و مردم 

اند و بھتر است بگوئیم در این زمینه باندازه کافی کار نشده  ساده ساکن دھات و روستاھا مطالب دقیق و درستی ننوشته
 است 

 
داشتن دھاقین و  ربح پول در اواخر قرن نوزدھم و اوائل قرن بیستم و حتی تا ھمین امروز یکی از بزرگترین عوامل در فقیرنگاه

 داران منافع زحمتکشان نیاز زیادی دارد  ھا به پژوھش اھل علم و دوست این زمینه. رعایای ایرانی است
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ً دکان در سال قبل از مشروطیت و بعداز آن نزول وران ھر ده را شامل می شدند، حتی تا  داران و پیله خواران دھات که اکثرا
گرفتن  ھای زود به زود، اغلب دھقانان در زمستان مجبور به قرض بعلت قحطی. تومنی یک قران و دو قران ھم ربح می گرفتند

گرفته می شد اما،  ھا را می پرداختند و جمع پرداختی معادل چندبرابر پول قرض ھا اصل و فرع این بدھی گاھی، سال. بودند
 حساب تسویه نمی شد 

 
ھا، رؤسای ایالت و عوامل آنھا بر ساکنین  در سالھای قحطی قبل از انقالب مشروطیت عالوه بر فشارھائی که از جانب ارباب

ھای گوناگون زحمتکشان و دھقانان را می  خوارھا نیز به شیوه گرد و نزول داران دوره وران و دکان دھات وارد می آمد، پیله
گاھی شنیده میشود که زیلو و دیک و کماجدان و پالس کھنه یک خانواده فقیر روستائی نیز بابت تنزیل توسط این . دوشیدند

 ھا ضبط گردیده است  خوارھا یا مأمورین مالیات دولت یا رؤسای ایالت و یا ارباب نزول
 

ھا که در شھرھا زندگی می کردند زیادتر گردیده، سران  با توسعه روابط تجاری و شروع زندگانی لوکس ھر روز مخارج ارباب
ھای داخل کشور کفاف لذت و عیش و عشرت آنھا را نمی نمود، ھر روز ھوس  گذرانی دولت و پادشاھان قاجار که خوش

اغلب به . فرنگستان می کردند و بر بدھی مملکت می افزودند؛ این ھمه مخارج باید از جیب زارعین پرداخت می شد
ھا تقسیم نمی شد و ارباب آنرا یکجا به نفع خود جمع می کرد، از میوه، مرغ، گوسفند حتی بسیار  ھای مختلف خرمن بھانه

در صورت مقاومت در پرداخت، . گرفته می شد" حق ارباب " دیده شده است که از عایدات عملگی سھمی برای ارباب بنام 
تحت این شرایط سخت دھقان ناچار بود . ھای خود را به جان و ناموس دھاقین می انداختند ھا و رؤسای ایل، قلچماق ارباب

آوای کار و عملگی در نقاط مختلف ترکستان و قفقاز، . راه چاره دیگری بیابد تا بلکه از محکومیت به گرسنگی و مرگ رھا گردد
ّالی در بنادر و مصب رودخانه چه در معادن مس هللا ھای آن مناطق، او را به دیار  وردی و چه در معادن نفت قفقاز و باکو، چه حم

کشی توسط ثروتمندان روسی که در حال رقابت با  ھای استثمار و بھره غربتی که شدیدترین نحوه. غربت می کشانید
بدین وسیله بود که طبقه تحتانی جامعه ایران که در روستاھا بکار مزدوری می . خواران انگلیسی بودند را بدنبال داشت نفت

خوردن روابط و مناسبات سنتی جامعه اصل و ریشه و شیوه زندگی سنتی خود را بتدریج از دست  پرداخت در اثر شروع بھم
 ھا را تحمل می کرد  ھا، فشارھا و مصیبت می داد یا در وطن خود و یا در غربت شدیدترین ظلم

 
 در جستجوی نان

آوازه حقوق و دستمزد . تر می کرد ھمه شرائطی که بر شمردیم، وضع زندگی کارگران کشاورزی و دھقانان را روز به روز وخیم
نشینان  ھای استثماری مؤسسات خود را می گردانیدند، ده توسط کارفرمایان روسی که با استفاده از تکنیک جدید و سیاست
این حرکت نه تنھا مورد عالقه کارفرمایان روسی واقع شد، . ایرانی را بیشتر به حرکت بدانسوی مرزھای ایران تشویق می کرد

بلکه بنا به کیفیت و مھارت خاص کارگران ایرانی، کارفرمایان و مسئولین حکومتی روسیه وسائل کوچ کارگران ایرانی را در 
. عالوه بر این، اغلب کارگران ایرانی، علیرغم مشکالت مرزی راھی آن دیار می شدند. فصول مختلف سال فراھم می آوردند

خود به مناطق ماوراء قفقاز کوچ کرده بودند، " ھموطن " در زمینه کوچ کارگران بویژه دھقانان فقیر ایرانی که از ستم ارباب 
تئوریسین برجسته سوسیال دموکرات ایرانی بحثی در این زمینه طرح می کند و » زاده رسول«. ھای زیادی وجود دارد نوشته

مورخ » عبدالصمد کامبخش«. اشاراتی بدان می نماید" فکر دموکراسی در ایران " در کتاب خود تحت عنوان » فریدون آدمیت«
ً نوشته سازی دارد در این زمینه چیزھائی نوشته است؛ مطالب  ھایش مغرضانه است و بیشتر جنبه تاریخ حزب توده که اکثرا

ً به وضع کارگران " تاریخچه حزب عدالت " تحت عنوان  –بعداز شھریور بیست  –در روزنامه آژیر » وری سیدجعفر پیشه« مقدمتا
عالوه بر این برخی . خوانی دارد ھا ھم می پردازد که خالی از حقیقت نیست و با سایر نوشته... ایرانی مقیم بادکوبه قفقاز و 

اند  ھای سیاسی خارج از کشور در این زمینه یعنی درباره کوچ ایرانیان برای کارھای فصلی یا دائمی مطالبی نوشته از سازمان
 که اغلب منبع و مأخذ ارائه نمی دھند؛ به ھمین سبب از کار علمی و متدیک بدور می مانند 

 
ً ھمه این نوشته این نویسنده برای دست ھا را مطالعه کرده پس اگر بخود اجازه  یافتن به اسناد و حقایقی در این باب تقریبا

می دھد مطلبی در این زمینه بنویسد یا تحلیلی ارائه دھد، فقط به این دلیل است که می خواھد حاصل مطالعات خود را به 
.  تبلیغات سیاسی داشته تا تحقیق علمی ھا عجوالنه بوده و جنبه اما متأسفانه غالب این نوشته. مندان انتقال دھد عالقه

اگرچه در این باب خیلی خالصه می نویسد ولی جان مطلب و اصل جوھر حرکت را بر می » فریدون آدمیت«قدر  مورخ گران
عالوه بر اینھا، در ھمین رابطه، . تر است ھا و اشارات و آماری که می دھد در مقایسه با آمار سایرین درست نام. شمارد
 ای بدست آمده تحت عنوان مقاله

L´emigration de l´Iran Nord –Quest à la fin du XIX debut XX siecle نوشته :»Belova» - 10  
نویسنده در تحریر این . ترین بوده که مسلح به مدارک و اسناد و اطالعات می باشد ای که شد این مطلب جامع در مقایسه

بخش از جنبش سندیکائی ایران از این مقاله استفاده شایانی نموده و سعی کرده است این اطالعات را به شیوه یک بررسی 
 را نشان میدھد در اختیار ١٨۵٢-١٩١١ھای  متدیک تاریخی و با استفاده از چند منحنی که رشد ایرانیان مقیم روسیه در سال

 مندان قرار دھد  عالقه
 

داران استثمارگر در شرائط بسیار بدی زندگی می کردند؛  ھمانطور که گفته شد کارگران و دھقانان ایرانی بعلت مظالم زمین
حد و حصر قاجار به این اوضاع  ھای بی ھای مالی و ولخرجی شرائط و اوضاع زندگی آنھا بھتر از بردگان نبود؛ قحطی و سیاست

بافی،  ترین صنایع دستی در اواخر قرن نوزدھم و اوائل قرن بیستم، صنایع فرش عمده. و احوال بیش از پیش دامن می زد
االیام بویژه در شمال ایران، بخش عظیم کارھای کشاورزی  وانگھی از قدیم. کشی و چند صنعت دستی دیگر بودند ابریشم

ای برای  بعھده زنان و کودکان بود و این شرائط در سالھای وخیم قحطی به مردان خانواده فراغت می داد تا در اندیشه تازه
یکی از . سوی ماوراءقفقاز براه می افتادند آوردن امکانات مادی به ھا برای بدست مردان خانواده. نجات زن و فرزندان خود باشند
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 ١٨۴۵بنا به نوشته گگ مایستر در سال . ترین این مناطق تأسیسات نفت ماوراءقفقاز بود که طالب کارگران ایرانی بود عمده
 از آن جمله کارھای بنائی، نجاری را میتوان نام برد . کارگران ایرانی برخی از صنایع دستی را به انحصار خود درآورده بودند

 
 پاسپورت برای کسانیکه عازم کار در روسیه بودند، صادر ۴٨۵٢ کالً تعداد ١٨۵٨شده در دفاتر مرزی ایران در سال  در اسناد ثبت

عالوه بر این رقم، تعداد . ماھو، گنجه راھی بودند این کارگران اغلب به شھرھای تفلیس، الیزاوتپول، شوشو، شه. شده است
ً از طریق رودخانه ارس خود را به خاک روسیه تزاری  زیادی از ایرانیان از راھھای غیررسمی و بدون کسب اجازه یا روادید، اکثرا

 می رساندند 
 

آھن باعث شد تا   قرن نوزدھم و در رابطه با تغییر و تحوالت اقتصادی و ایجاد راه٨٠گسترش فعالیت صنعتی در اواخر سالھای 
ھایی برای جلب نیروی کار در این مناطق  برداری از نیروی کار خارجی، عمالً دست به تشویق کارفرمایان و دولت بمنظور بھره

یک سند مربوط .  برای کارگران ایرانی ده سال اجازه اقامت به تصویب حکومت رسید١٨٨٧در سال . بویژه در نواحی نفتی بزنند
 نشان می دھد که شھرداری حتی برای کارگران بدون ویزا و پاسپورت اجازه کار ١٨٨٨ ماه مه ٣٠به شھرداری قفقاز، به تاریخ 

ھای صادر شده بدست آمده به قرار زیر  ارقام مستخرجه از این مقاله که از روی پاسپورت.  ماھه صادر می کند۶و اجازه اقامت 
 است 

 
 
  

 
 

  
 
که گویا به مدارک معتبر رسمی » یف عبداله«به مأخذ تحقیقات ... " فکر دموکراسی اجتماعی " در » فریدون آدمیت«

ای است از مقاالت گوناگون به زبان انگلیسی در سال  که مجموعه" تاریخ اقتصادی ایران " دسترسی داشته و به نقل از کتاب 
 نفر ذکر می کند و ۵۴٨۴۶اند را   با ویزای معمولی به روسیه مسافرت کرده١٩٠۴ھای ایرانی را که در سال  ، تعداد عمله١٩٧١

ً اضافه می نماید، در سال   -اند که قسمت اعظم آنرا کارگران تشکیل می دادند  ھزار ایرانی به روسیه رفته  سیصد١٩٠۵بعدا
اخراج گردیده که خود حدثی بیش نیست؛ دلیل ما بر اینکه این رقم » لووا به«رقم اخیر به احتمال بسیار زیاد از نوشته . 11

استخراج شده این است که بقیه ارقام مربوط به درصد کارگران شاغل در تأسیسات نفتی » لووا به«سیصد ھزار از مقاله 
  12 -در نوشته خود ذکر می کند » لووا به«بادکوبه ھمان ارقامی ھستند که 

 
 قرن نوزدھم تعداد کسانی که با پاسپورت از مرزھای ٨٠ھای دھه  در سال: آرتومونو می نویسد. کا. یک نویسنده روس ال

 نفر در سال می رسد و اگر گمرکات دیگر را در نظر بگیریم و تعداد کسانی ٣٠٠٠٠اند به  جلفا و ھودوفرین به روسیه وارد شده
آی . پی. 13 - ھزار نفر خواھد رسید ۶٠را که بطور مخفی وارد خاک روسیه می شدند به آن اضافه کنیم، این رقم نزدیک به 

کارگر و تاجر ایرانی به روسیه  –صدھزار نفر  – ١٠٠٠٠٠ھا حدود  در ھمین سال: واسیل کووئشی می نویسد -ماکزیکوویچ 
درباره کوچ ایرانیان و " شرق نوین " در مجله * »دوست ایران«اما . 14 -وارد می شدند که سی ھزار نفر آنھا اھل اردبیل بودند 

مقاله در سال . وی منبع آماری خود را درج نمی کند -: تعداد کارگران شاغل دائم و موقت به شکل زیر اظھار نظر می کند
 در مؤسسات ١٩١٠به سال "  – به زبان روسی نوشته شده است، باید به منابع آماری موثقی دست داشته باشد ١٩٢۶

 ٣٣ ھزار کارگر موقت و ١۶٠ در روسیه ١٩١١در سال .  ھزار کارگر دائمی ایرانی بکار مشغول بودند١٢٠صنایع و تجارت قفقاز 
 نفر زن ایرانی ١٩١۵ نفر مرد و ٢٠٩٢۵ھا   فقط در معدن نفت باکو و سایر کارخانه١٩١٣ھزار کارگر دائم کار می کردند، در سال 

  15 - نفر زن افزایش یافت ١٩٢۴ نفر مرد و ٢٣٠٣۴ به ١٩٢٠این رقم در سال . کار می کردند
 

 نفر ١٩٢٧۶٧ گمرکات مناطق مختلف مرزی ایران و روسیه تزاری خروج ١٩١١سوبوتسینسکی در سال . اس. براساس گفته ال
نیز این رقم را مورد استفاده قرار می » عبدالصمد کامبخش«. اند  نفر به ایران بازگشته١۶٠٢١١در ھمین سال . اند را ثبت کرده

در مقاله مزبور، » لووا به«حدثی را که  –بدون ذکر مأخذ  –نامبرده بالفاصله . 16 -دھد، بی آنکه منبع سند را ذکر کرده باشد 
نفر را تکرار  –سیصد ھزار  – ٣٠٠٠٠٠درباره تعداد ایرانیانی که ھمه ساله از ایران برای کار به روسیه تزاری می رفتند، رقم 

تخمین تعداد کسانی که از ایران برای کار به روسیه می آمدند کار :" در مقاله خود می نویسد» لووا به«حال آنکه . میکند
در . 17 -نفر نبوده باشد  –سیصد ھزار  – ٣٠٠٠٠٠ کمتر از ١٩٠۵اما، تصور می کنیم این تعداد در سال . ای نیست ساده

ارائه رقم دقیق با توجه به . اند حالیکه می بینیم بقیه نویسندگان و محققین ھمه این تخمین را بعنوان رقم دقیق بکار گرفته
ھای کسانی که در این نوشته مورد  قول اما بطور کلی با در نظر گرفتن نقل. ای نبوده است وسائل آماری آن زمان کار ساده

 ھای صادره تعداد پاسپورت  سال
١٨۵٢  ۴٨۵٢ 
٢  ١٨٩١۶٨۵۵ 
١  ١٩٠٠۶۶٢٧ 
٣٢٨  ١٩٠٣۶۶ 
١٩٠۴  ۵٩١٢١ 
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. این رقم در حدود سیصد ھزار نفر بوده است. استناد قرار گرفتند میتوان به انبوه کارگران ایرانی در خاک روسیه تزاری پی برد
ھای سیاسی و اجتماعی، اوضاع و خصوصیات اقتصادی و  مھمتر از ارقام، شرائط کار و زندگی کارگران ایرانی، وابستگی

آوردن این حقوق و  ھایشان برای بدست ھای این مھاجرین، تالش وانگھی حقوق و آزادی. فرھنگی و ملی و ھنری می باشد
ھا و انتقال تجربیاتشان به داخل ایران  ھای اجتماعی آن مناطق و اثرگذاری و اثرپذیری آنھا در این جنبش نقش آنھا در جنبش

کوشش می کنیم در ادامه بحث به این مسائل از جمله شرائط کاری و موضوعات و . برای این بحث بیشتر در مدنظر میباشد
 عوامل مرتبط بدان بپردازیم 

 
 شرائط کار و زندگی

-اند از شھرھای الیزاوتپول، ایروان و تفلیس نام می برد  در بیان مھمترین مناطقی که ایرانیان در آنجا مشغول کار بوده» لووا به«
از زور استیصال و " کارگران ایرانی. " 19 -تر بود  تر و قانع ولی کارگر ایرانی از ھمه ارزان:" می نویسد» وری پیشه«. 18

عده کارگران ایرانی معادن . ترین و دشوارترین کارھا را در مقابل مزد بسیار ناچیز گردن بگیرند بیچارگی حاضر می شدند پست
مزد ماھیانه متوسط آنھا از ده تومان تجاوز . 20 -به صدھزار نفر بالغ می شد  –اول  –الملل گذشته  مزبور در اثناء جنگ بین

ھای گوناگون و تأمین اشتھای  انداز نموده برای فامیل خود و ادای مالیات ھا مبلغی پس با وجود این، بیچاره. نمی کرد
آھن قفقاز، شیالت اطراف بحر خزر و  ھای راه عالوه بر کارگران نفت بادکوبه، عمله. ناپذیر ارباب به ایران می فرستادند سیری

باربری مصب شط ولگای حاجی طرخان، ھمچنین در کارھای بزرگ و کوچک شھرھای ترکستان می توان گفت بطور کلی 
  21 -بیشتر کارگران ایرانی بودند 

 
شرائط کار برای کارگران ایرانی به . 22 -بسیاری از کارگران به امور زراعت و خدمات شھری و صنایع دستی می پرداختند 

ایرانی قبل از انقالب روسیه در قفقاز و . تر از آن را نمی توان تصور کرد تر و پست بدترین نحوی بود که حتی شرائط سخت
دویست حتی . ای نداشت کننده قدر و قیمت، صاحب و حمایت. ترکستان مانند گوسفند، به خرید و فروش گذاشته میشد

فرسائی را می گذراندند و برای ارباب پول در  سیصد نفر در یک اتاق کثیف به سر می بردند، زندگی حیوانی، سخت و طاقت
" خطاب می کردند و او را پست و حقیر می شمردند، حتی خود " ھمشھری " ھا و اھالی محل، ایرانی را  قفقازی. می آوردند
ھا، در ترن، در محل تفریح و تفرج اجتماعی راه  او را تحقیر میکردند و در رستوران. نیز برای خود ارزشی قائل نبود"   ھمشھری
او ھمچون حیوانات کارگر، برای کارکردن، . تر و حقیرتر بود ھا و غالمان دوره اسارت پست از برده" ھمشھری. "نمی دادند

تر  خود او ھمه اینھا را تحمل میکرد، زیرا در میھن خود عالوه بر اینکه از این پست.  خوردن خلق شده بود کشیدن و کتک زحمت
  23 -و از این حقیرتر بود، کار ھم گیرش نمی آمد و زحمت بازوانش ھم خریدار نداشت 

 
ای بود که تصورش غیرممکن  ادامه میدھیم، شرائط کار و کارگری برای ایرانیان به بدترین نحوه» لووا به«حال این بحث را از قول 
امکانات بھداشتی اصالً وجود نداشت، حتی آب برای . ھایی زندگی میکردند که بسیار کثیف بود است، ایرانیان در محل

ماالریا از . ھای سخت می شدند که غالبشان از پای در می آمدند آشامیدن پیدا نمی شد؛ اکثر کارگران دچار بیماری
بھترین وضع را . تنھا غذای کارگران ایرانی نان لواش بود. امان کارگران را شکار می کرد ھای مرسوم بود که بی بیماری

 کارگر ١٢٠٠در کارخانه حدود . کارگرانی داشتند که در یک کارخانه آلمانی بنام النن دوررف که در شھر الیزاوتپول قرار داشت
 ایرانی مشغول بکار بودند 

 
 کار و کارگری در مناطق نفتی جنوب روسیه 

تعداد زیادی از کارگران ایرانی در . در آخرین چھار دھه قرن نوزدھم بادکوبه به یکی از مراکز بزرگ صنایع نفت تبدیل می شود
داران شیکاگوئی در  داران تزاری بتوانند از سرمایه این منطقه و در کارخانجات استخراج نفت شروع بکار می کردند تا سرمایه

در این زمینه از متن . ترین رقم کارگران را احراز کرده بودند ایرانیان عمده. انباشت ثروت و استثمار زحمتکشان عقب نیفتند
در این آمار رشد نیروی کار ایرانی . اش را در ذیل مالحظه می کنید شده آماری بدست می آید که مرتب» لووا به«ھای  نوشته

  درصد افزایش پیدا می کند ۵٠ درصد به ١١,١١ سال از ١۵شاغل در مؤسسات این مناطق را می بینید که در ظرف 
 
 
  

 
 

  
 

 ١٨۵٢ – ١٩٠٢تحلیل و مقایسه دو منحنی در دو منحنی که اولی رشد کوچ ایرانیان را به روسیه تزاری در فاصله سالھای 
 میالدی میباشد، ١٨٩٣ – ١٩٠٨میالدی و دومی رشد کمی کارگران ایرانی شاغل در تأسیسات نفت باکو در فاصله سالھای 

 سال  تعداد کل کارگران  درصد ایرانی
 ١٨٩٣   نفر۵۶۵,٧  % ١١,١١
 ١٩٠٣   نفر۴٣۵,٢٣  % ٢٢,٢٢

١٩٠٧  ----  % ٣٠ 
۵٠ %  ----  24 -١٩٠٨ 
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چین رسم  ھرگاه که به صحت رشد منحنی، بعلت عدم دسترسی به آمار دقیق اعتمادی نداریم، بھتر است آن نقاط را با نقطه
 فقط آمار تعداد کارگران در سال ذکر شده و آماری از سالھای قبل از آن ١٨۵٢ – ١٨٩١بطور مثال در منحنی اول از سال . کنیم

ھائی وجود داشته باشند که منحنی برخالف رشد صعودی سیری   ساله ممکن است سال۴١در این فاصله . در اختیار نداریم
 – ١٩٠٠ھمین امر در مورد سالھای . ایم چین مشخص نموده بنابراین بدلیل عدم قطعیت، آنھا را با نقطه. نزولی داشته است

در منحنی دوم، یعنی رشد درصد کارگران ایرانی شاغل در تأسیسات نفت باکو، ھمین روش درباره .  نیز صادق میباشد١٨٩٣
چین اکتفا  ھای آماری باشد به نقطه  بکار رفته شد و بجای رسم کامل منحنی که باید منوط به داده١٨٩٣ – ١٩٠٣سالھای 

و احتمال سیر نزولی را برای این دوره یعنی احتمال کاھش درصد کارگران . ایم تا سیر صعودی آن حتمیت نداشته باشد کرده
 شاغل در تأسیسات نفتی باکو را قائل شده باشیم 

 
. میالدی منحنی کوچ رشد صعودی داشته است١٩٠٠با مقایسه این دو منحنی میتوان به این نظر رسید که از سالھای

 میالدی رشد صعودی ١٩٠٠رشدی صعودی و یا حتی میتوان نتیجه گرفت که از ١٩٠٣منحنی درصد کارگران شاغل نیز از سال
ھای بلندتر ترسیم  چین به این سو را با نقطه١٩٠٠از سال –کارگران شاغل  –به ھمین علت در این منحنی . داشته است

در ھر دو زمینه رشد صعودی وجود داشته، منحنی ١٩٠٠–١٩٠٣از طرف دیگر ھر دو منحنی نشان میدھد در سالھای. ایم کرده
بطور صعودی نشان ١٩٠٨منحنی دوم این رشد را تا سال. نیز رشد صعودی بوده است١٩٠۴نخست نشان می دھد در سال

نسبت مستقیم با  –موضوع منحنی دوم  –طبیعی است باالرفتن درصد کارگران شاغل در تأسیسات نفت باکو . می دھد
آھنگ رشد میتواند . منحنی کوچ رشد صعودی داشته باشد١٩٠٣ – ١٩٠٨یعنی باید در این سالھا. کنندگان دارد افزایش کوچ

آھنگی نباشد که در منحنی دوم ترسیم شده زیرا ممکن است برخی از ایرانیان مقیم در آن مناطق کارھای خود را عوض کرده 
" وری و یا سایر مشاغل و حرف بریده به تأسیسات نفتی که احتماالً دستمزد بھتری میداده و  بطور مثال از پیشه. باشند

بنابراین ممکن است، آھنگ رشد کوچ، در مقایسه با منحنی دوم یکی . بیشتری داشته، پیوسته باشند" امنیت شغلی 
گیری  این نتیجه. منحنی کوچ افزایش داشته است١٩٠٧و١٩٠٨اما بھرحال به این نتیجه می رسیم که در سالھای. نباشد

ً با آنچه که توسط مورخین بویژه مورخین شوروی  زیرا ھمه اینھا می . نوشته شده است، مغایرت دارد -ساویتیکو  -ظاھرا
خواھی و عدالت  گویند در سالھای انقالب مشروطیت مردم از مناطق جنوب روسیه به ایران بازگشتند تا در مبارزات برای آزادی

خواه و متعھد سیاسی و آگاه و طرفداران ترقی و تعالی کشور،  این درست است که مردم آزادی. و استبداد شرکت کنند
ً این تمام حرف . ھای واالی انسانی به ایران آمدند تا در مبارزه شرکت کنند دارندگان آرمان اوالً اینکه تعداد آنھا زیاد نبود؛ ثانیا

به مناطق ... نیست؛ طرف دیگر مسئله اینست که عده زیادی، بعلل مختلف از جمله امنیت و مسائل اقتصادی و اجتماعی و 
 جنوب شوروی کوچ کردند و این را تحلیل و مقایسه دو منحنی رسم شده بخوبی نشان می دھد 

 
» دوست  ایران«به آماری که در مجله شرق نوین توسط  –بعداز منحنی اول  –تر بازگردیم  عالوه بر این اگر چند صفحه عقب. 

در این آمار گفته شده است در سال. کننده تأئید می گردد ارائه شده نگاه کنیم، اثبات قضیه یعنی افزایش تعداد افراد کوچ
ھزار کارگر دائم ٣٣ھزار کارگر موقت و١۶٠در روسیه١٩١١ ھزار کارگر دائمی کار می کردند؛ در سال١٢٠در صنایع و تجارت ١٩١٠

. افزایش یافته است –مرد و زن  –نفر ٢٢٨۴٠فقط در معادن نفت باکو١٩١٣در سال. کار می کردند –ھزار نفر ١٩٣٠٠٠جمعاً  –
از این تاریخ به بعد اطالع آماری در . سیر صعودی داشته است١٩٢٠بدین ترتیب می بینیم منحنی کوچ ایرانیان حتی تا سالھای

. دست نداریم ولی به جھت انقالب و تغییرات اقتصادی و مدیریت کشور باید بعداز این سال رشد کوچ، نزولی بوده باشد
گان به ایران ازدیاد پیدا  ، بعداز شروع کشتارھای استالینی تعداد بازگشته١٩٢٧ھایی نشان می دھند که از سالھای نوشته

 می کند 
 

 حال بازگردیم به مسئله اصلی این بحث یعنی شرائط کار و کارگری در مناطق جنوب روسیه 
بودن نسبی شرائط کار، اما ھنوز شرائط کار و زندگی برای کارگران شاغل در تأسیسات نفتی باکو نیز بسیار  علیرغم مناسب
ھا یا در انبارھای اطراف شھر و یا در  ھا زیر درختان و زمستان اغلب برای خوابیدن مسکن نداشتند، تابستان. غیرانسانی بود

نویسنده شھیر روسی قبل از انقالب دوبار به این مناطق سفر کرده و در » ماکسیم گورکی«. 25 -ھا به سر می بردند  آالچیق
آثار خود درباره وضع زندگی کارگران نفت نوشته و تابلو واقعی این فقر و بدبختی زائدالوصف را با احساس و قلم خود تحریر 

کارگر در عمق دویست تا . در آن زمان ھنوز وسائل تکنیکی برای حفر چاه به اندازه کافی وجود نمی داشت. نموده است
کننده  ھا موقع رسیدن به نفت گاز کربنیک بیرون میزد که خفه سیصد متری زیر زمین کار میکرد؛ از اغلب و بلکه از ھمه این چاه

جمعی به  گاھی بطور دسته. ھای تصفیه ھوا، اما کارگران نمی توانستند به سالمت از چاه بیرون بیایند است؛ با وجود تلمبه
 نفر در چاه خفه می شدند؛ چه بسا کارگرانی که با صدھا آرزو و تحمل این ھمه سختی وطن خود را ١۵ و یا ١٢، ١٠تعداد 

ھای نفت دارفانی را وداع می گفتند و زن و فرزند و پدر و مادر خود را به مدتھای طوالنی  ترک می کردند، اما در ته چاه
داران  ھای سرمایه آلود ته چاه ھای نفت انتظار می گذاردند و آرزوی بازگشت نزد زن و بچه لخت و عور خود را در خاک چشم

کشیدن . با وجود این، فقط کارگران ایرانی بودند که از عھده این کارھای سخت بر می آمدند. روسیه با خود به گور می بردند
  26 -نفت از ته چاه با دلو و طناب و وسائل اولیه از آن قبیل بود و ھنوز وسائل تکنیکی پیشرفته بکار گرفته نمی شد 

 
 ھمبستگی ملی و اوضاع فرھنگی و سیاسی کارگران ایرانی مقیم روسیه 

تر بود، خیلی زود به مبارزه برای حقوق خود برخاست؛ زیرا حقوق او بیشتر از  ، موجودی که از برده ھم پست"ھمشھری " 
اگرچه توانسته بود مشاغل فنی مھمی را اشغال کند، ولی ھنوز کارفرمایان او را به . حقوق سایر کارگران پایمال می شد

در سالھای نخستین اولین دھه . کمتر بود% ٢٠ –بومی  –دستمزدش نسبت به سایر کارگران . چشم بیگانه نگاه می کردند
ھمانطوریکه گفتیم وضع . کارگران تأسیسات باکو را کارگران مسلمان مھاجر ایرانی تشکیل می دادند%  ۵٠قرن بیستم حدود 

می خواست در برابر کار خوب، حقوق خوب بگیرد، می خواست جریمه " ھمشھری . " بار بود زندگی آنھا بسیار فجیع و تأسف
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نپردازد، می خواست از مرخصی و سایر وسائل و امکانات فرھنگی استفاده کند، می خواست بھداشت و امنیت داشته 
ھای کارگری شرکت کند، نماینده شود، نماینده انتخاب کند، یعنی می خواست از حقوق خود و  باشد، می خواست در اتحادیه

او که سالھا زیر یوغ ستم قرار گرفته بود، قدر و بھای این امکانات را خیلی خوب و . جمعی دفاع کند سایر کارگران بطور دسته
 بھتر از اھالی بومی می فھمید 

 
 حزب سوسیال دموکرات روسیه برای اینکه بتواند از نیروی کارگران خارجی مقیم باکو برای ١٩٠۴در ھمین ایام، در سال 

اوغلو  نریمان نجف«گذار آن  را که رھبر و بنیان" ھمت " مبارزات سیاسی خود استفاده کند، انجمن سوسیال دموکرات 
" عزیز بکف بود، . یکی دیگر از رھبران آن، یک بلشویک بنام ام. 27 -پزشک دانشمند آذربایجان بود تشکیل داد » نریمانوف

 نخستین حزب سوسیال دموکرات مسلمانان قفقاز بود " ھمت 
 
ای را در میان کارگران مسلمان شاغل در مناطق نفتی قفقاز براه   تبلیغات گسترده١٩٠۴ – ١٩٠٧در فاصله سالھای " ھمت " 

ھای کارگران باکو در سال  در اعتصابات و تظاھرات توده. ھای انقالبی گردید این تبلیغات سبب یک سلسله جنبش. انداخت
باید دانسته شود که انبوه کارگران ایرانی در تأسیسات صنعتی . " ای را ایفا کردند ، کارگران ایرانی نقش بسیار ارزنده١٩٠۵

ھمچنین بنا بر تحقیقات اخیر جماعت دو ھزار و . روسیه مشارکت داشتند) ١٩٠۵(قفقاز مزدور بودند، در آن اعتصاب سراسری 
وردی در ارمنستان کار می کردند، ھسته اصلی اعتصاب آنجا را در سال  پانصد نفری کارگران ایرانی که در معادن مس هللا

  28 - ساختند ١٩٠۶
 

 که این آخری به مناسبت ١٩٠٩، اعتصاب ١٩٠۴ دسامبر ٣١ تا ١٣، اعتصاب ١٩٠٣نقش آنھا، ھمینطور در اعتصاب ژوئیه 
" ھمشھری " ھا و مسلمانان قفقاز، مبارزات کارگران  تعداد زیادی از ترک.  انجام گرفت، بسیار مھم بود١٩٠۴سالگرد اعتصاب 

، »دکتر قرابیکوف«، »زاده محمدامین رسول«، »نریمان نریمانوف«: حمایت می کردند، از آنجمله بودند" ھمت " را در انجمن 
؛ عالوه بر اینھا شعرا و نویسندگانی بودند که جنبش کارگران ایرانی را در آن مناطق پشتیبانی می »مجید افندیوف سلطان«

 شاعر و نویسنده آذربایجان » سعید اردوآبادی محمد«، »زاده محمد قلی جلیل«: کردند مانند
 

ھای آذربایجان توفیر زیادی وجود نداشت، ایرانیان شاغل در این  و بومی" ھمشھری " از آنجائی که از نظر فرھنگ و زبان میان 
. ھای ارشاد و اقبال که به مسائل ملی می پرداختند استفاده نمایند مناطق بمرور توانستند از روزنامه مالنصرالدین، یا روزنامه

. پرستانه ایرانیان بیشتر زبانه می کشید با ھمه اینھا نباید فراموش کرد که در آن غربت روز بروز لھیب احساسات ملی و میھن
یژه از میان مھاجرین و تجار، که اھل علم و نوشتن بودند، این احساسات بیشتر ظھور و بروز می کرد ِ آثار انتقادی، سیاسی . بو

نمونه ھای برجسته تجلی و » الممالک ادیب«، اشعار وطنی "نامه ابراھیم بیگ  سیاحت" و » طالبوف«و فرھنگی و ھنری 
 اند  خواھانه و انقالبی اعتالی تفکر و اندیشه مترقی و آزادی

 
" و " اتحاد " در عین حال، ایرانیانی که در مدارس جدید آنجا درس می خواندند در بادکوبه دو مدرسه معتبر ایرانی به نامھای 

ای  که ماھنامه –" حقایق " و دیگری " نوروز " یکی . تأسیس کرده بودند؛ دو نشریه فارسی در آنجا به طبع می رسید" تمدن 
از مأموران وزارت امور خارجه ناشر افکار ملی بود » محمدخان اویسی میرزا علی«" حقایق " مدیر مجله  –ادبی و سیاسی بود 

» دکتر نریمان«نویسندگان مسلمان قفقاز چشم به ایران داشتند؛ . و در عصر تزارھا در مقام آزادی شعر منتشر میکرد
سیاوش " سوسیال دموکرات رساله سیاسی » زاده محمد رسول«را می نوشت و " نادرشاه " سوسیالیست، نمایشنامه 

شاه عباس و خورشید بانو می ساخت؛ " و " لیلی و مجنون " و " رستم و سھراب " اپراھای » عزیز حاجی بگلی«؛ "عصر ما 
اشعار قھرمانی در نھضت مشروطیت ایران » اکبر صابر میرزا علی«می نوشت؛ " شاه اسماعیل " اپرای » مسلم مقامایوف«

ھای مترقی مسلمانان  ھای آنجا زبان فارسی می خواندند و شعر فارسی از بر می کردند، روزنامه خانه در مکتب. می سرود
ضمیمه فارسی داشت، این روزنامه به کوشش " ارشاد " روزنامه . قفقاز به ایران می رسیدند و مشترکینی داشتند

کتابھای علمی و سیاسی می » زاده تبریزی طالب«انتشار می یافت؛ نویسنده اجتماعی ایران » الممالک فراھانی ادیب«
  29 -نوشت و نشر معرفت می کرد 

 
خواھی وجدان مبارزاتی کارگران را بیدارتر می کرد تا در راه برآورده ساختن اھداف  این عوامل، عالوه بر رشد تفکرات آزادی

ھای  ھای عظیمی که در بنگاه در آستانه انقالب مشروطیت ایران در نتیجه اعتصاب. ھای اساسی بردارند تاریخی خود گام
این . جمعی کارگران، عده زیادی از آنھا مجبور به ترک کار و مراجعت به ایران شدند صنعت نفت باکو رخ داد و در اثر اخراج دسته

اند، بلکه در  نشان میدھد که کارگران مھاجر ایرانی در پرورش فکر انقالبی از ھمکاران انقالبی خود نه تنھا عقب نبوده
 شرائطی نیز برتری داشتند 

 
وردی ارمنستان از قدرت زیادی برخوردار بودند، ھسته  که در تأسیسات معادن مس هللا" جمعیت مجاھد " کارگران عضو شعبه 

این کارگران ھمینکه آوازه انقالب را می شنوند بسوی شھر و دیار خود سرازیر می .  را تشکیل می دادند١٩٠۶اصلی اعتصاب 
 به فعالیت می پردازند  30 -شوند؛ در شعبات ایرانی جمعیت مجاھدین شھرھای تھران، تبریز، مشھد، اصفھان و رشت 

 
تأثیرپذیری متقابل کارگران ایرانی و روسی باعث شد اوالً مقداری از انقالبات شھرھای جنوبی روسیه مانند باکو و تاشکند و 
قفقاز با ھمکاری کارگران ایرانی سروسامانی بگیرد و از طرفی دیگر در اثر مھاجرت کارگران به ایران افکار انقالبی در جامعه 

 ایران گسترش بیشتری پیدا کند 
 

Page 10 of 35 

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\263.htm



طلب فوج فوج برای  خواه و مبارز و حق دوست و آزادی کارگران میھن. این سالھا، سالھای شروع آتش انقالب مشروطه بود
. خیز آزادی و عدالت سھم و وظیفه خود را ادا کنند شرکت در انقالب به سوی زادگاه میھن خود سرازیر می شدند تا در رست

باری که کارگران از  کوله. ھای استبداد تاریخی را فروریزند و بنای آزادی و مساوات و عدالت و ترقی و انقالب را برپا سازند کاخ
 مبارزه و مجاھدت ھمراه خود داشتند، بسیار با ارزش بود 

 
  

------------------------------------------------------ 
 منابع

 ٧٩. ص –، انتشارات کاوه، برلین " گنج شایگان " -» زاده  محمدعلی جمال« : یک
 ٩١. اثر پیشین، ص: دو

« برای تھیه متنی که مالحظه خواھید کرد استفاده می کند، ھمان منبعی است که » زاده  سلطان« منبعی که : سه
 مورد استفاده قرار می دھد" گنج شایگان " نیز در کتاب » زاده  جمال
، جلد چھارم، "اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران " ، » زاده  سلطان« آثار : چھار

 ص –انتشارات مزدک 
به ذکر جلد و ... " اسناد تاریخی" از این به بعد ھرگاه به این سلسله انتشارات رجوع شود در پاورقی برای اختصار . ٨۵ و ٨۴

حرارت :" چنین نی نویسد» میرزا حسین خان سپھساالر « راحع به دوره صدارت » لرد کرزن«: صفحه بسنده میشود پنج
  قمری به صدارت رسید١٢٨٧او در سال ." دوستی انگلیس در ایران در ھیچ تاریخی به این درجه باال نرفته بود

ناصرالدین «عموی (» معتمدالدوله فرھاد میرزا«و بدست » ناصرالدین شاه«این امتیاز بنا به فشار روسیه تزاری بر : شش
 لغو گردید) »شاه

  ھجری قمری١٣٢۵، انتشارات کاوه برلین، "گنج شایگان "  -» زاده محمدعلی جمال« نگاه کنید به : ھفت
جاسوسی که در لباس کشیش این امتیاز را از دارسی برای امور خیریه کلیسا گرفت، جاسوس زبردست انگلیس : ھشت

 کلیمی بود» سیدنی رایلی« بنام 
9-  “Belova”»، “ob Otkhodnicisve iz severoßzapadnovo Iran V Korce XIX – Nacale XX Veka” in Vaprocy Istarii, No 

10 ,1956 ,p.p. 112-121 
خسرو « . سخن می رود، مأخذ ما مقاله باالست که منبع اصلی به زبان روسی می باشد» لووا  به« در این نوشته ھرگاه از 

، انتشارات مزدک، ١٩٧٩ای از فرانسه در سال  با ترجمه" اسناد جنبش کارگری ایران " این مقاله را در جلد نخستین » شاکری
  La Social-Démocratie en Iran p.p. 53-62. فلورانس چاپ کرده است

 ١۵، صفحه ١٣۵۵تھران، انتشارات پیام، سال ... " فکر دموکراسی اجتماعی و سیاسی " ، »فریدون آدمیت«: ده
 نگاه کنید به ھمانجا، ھمان صفحه: یازده

 ، ھمان مأخذ»لووا  به« به نقل از : دوازده
 ھمانجا: سیزده

 است» استروف.پ.و« ، »ایران دوست « نام واقعی : چھارده* 
 به نقل از ٨٠، صفحه ١٩٢۶، سال ٢٠، شماره "شرق نوین" ، مجله "طبقه کارگر در ایران معاصر " ، »ایران دوست « : پانزده
١٣۵۶، انقالب اکتبر و ایران، انتشارات حزب توده در خارج از کشور "نھضت کمونیستی و کارگری ایران " ، »اللھی  عون« مقاله 

 »استرف.پ.و«یا » ایران دوست« - ٢٣٩. ، ص
، انتشارات حزب توده خارج از کشور، "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران " ، »عبدالصمد کامبخش « : شانزده
  ١۴.، جلد اول، ص١٩٣٢
 ، ھمانجا»لووا  به« : ھفده
 ، ھمانجا»لووا  به« : ھجده
 ، تاریخچه حزب عدالت"روزنامه آژیر: "نوزده

نیز منبع و مأخذی ارائه نمی دھد ولی رقمی را که ارائه می دھد در مقایسه با دیگر مأخذھا به » وری پیشه« : بیست 
 تر است واقعیت نزدیک

 اثر پیشین: بیست و یک
برای اطالع بیشتر در مورد مشاغلی که ایرانیان انجام می دادند، نگاه کنید به گزارش شھردار الیزاوتپول به نقل از : بیست و دو

 اسناد" ۵۶. ص» لووا به«مقاله 
 وری روزنامه آژیر، سیدجعفر پیشه: بیست و سه
 و ۵٨به نقل از صفحه » لووا به« نیز در کتاب خود می آورد، اما منبع ما مقاله » کامبخش«برخی از این ارقام را : بیست و چھار

  اثر پیشین است۵٩
 ۶٠برای اطالع بیشتر نسبت به وضع کار و زندگی کارگران ایرانی نفت باکو مراجعه کنید به اثر پیشین صفحه : بیست و پنج

عبدالصمد «مند به جنبش کارگری و سندیکائی ایران بدانند، آقای  جالب است خوانندگان، بویژه محققین عالقه: بیست و شش
با وجود اینکه کتاب خود را در روسیه شوروی تھیه کرده و از ھمه اسناد و مدارک دولتی و رسمی برای تحقیق » کامبخش

وضع کار و زندگی کارگران در این دوره می توانسته استفاده کند، اما در این باب یعنی درباره وضع زندگی و کار و شرائط 
این عمل نشان می دھد فرد درجه اول و سرشناس . اجتماعی و مادی و سیاسی کارگران حتی یک کلمه ھم نمی نویسد

 حزب توده تا چه اندازه با تحقیق و پژوھش تاریخی فاصله دارد
ً از رھبران حزب مساوات شدند» زاده محمدامین رسول«باتفاق » نریمان نریمانوف«دکتر : بیست و ھفت نگاه کنید به . بعدا
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 ١٣، صفحه ١٣۵۵، انتشارات پیام، تھران »فریدون آدمیت«، "فکر دموکراسی اجتماعی"
. ، ص١٣۵۵، انتشارات پیام، سال »فریدون آدمیت«، "فکر دموکراسی اجتماعی در نھضت مشروطیت ایران: "بیست و ھشت

٣٨  
 ١۶ و ١۵اثر پیشین، صفه : بیست و نه

  ۴٣. اثر پیشین، ص: سی

  

  

  
 گیری و تحول سندیکاھای کارگری شکل

  
 انقالب مشروطیت و اندیشه حقوق کارگران

کشی طبقه حاکم ایران بود که در اثر رھبری  خواھی و علیه استبداد و حق انقالب مشروطیت در واقع انقالب برای عدالت
این نوگرائی منبعث از تعقل سیاسی غرب بود که به ترویج . خواھی سنتی ایرانی میداد ای به عدالت روشنفکران ابعاد تازه

خانه و پارلمان، دو نھاد بنیادین برای  چنانکه می بینیم به تشکیل عدالت. مشارکت مردم در امور خودشان پای می فشارد
ھای سیاسی،  سازی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه سنتی ایران منجر گردیده، فراگرد رشد را در زمینه دگرگون

 اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و ھنری باعث می شود 
 

مبارزه برای حق و آزادی اگر چه بوسیله روشنفکران و مبارزین سیاسی پراکنده شده دامنه و وسعت پیدا می کند، اما چون 
ھا بودند به  وران جزء و کارگران بیش از ھرکس دیگر فاقد این حقوق و آزادی طبقه تحتانی جامعه یعنی دھقانان، کسبه و پیشه

پردازان سوسیالیست  نظریه. شده خود مبارزه کنند ترین نیروھا وارد میدان مبارزه شدند تا برای احقاق حقوق پایمال عنوان فعال
مبارزه برای . و سوسیال دموکرات با شجاعت و آگاھی خود این طبقه را به مبارزه علیه ارتجاع و استبداد فرا می خواندند

از سوی دیگر . ھا، شوراھا و سندیکاھا انکشاف پیدا می کند ھا، انجمن حقوق کارگری در اثر توسل به تشکیالت تعاونی
کارگر می باشد که در مراکز " طبقه " کارگر در ارتباط مستقیم با پیدائی صنف و " طبقه " اندیشه مبارزات کارگری و حقوق 

شان در رشد  اما کم و کیف این مراکز، روند انکشاف و تعطیل. جمعی بکار گمارده شده است تولیدی صنعتی بطور دسته
 مبارزات کارگری تأثیر بسزائی دارد 

 
بعللی که در مبحث پیشین بر شمردیم، این مراکز تولیدی در بدو امر قادر نبودند به حیات اقتصادی خود ادامه دھند، یکی پس 

ً طوالنی باقی بمانند،  ترین مراکزی که میتوانستند به مدت عمده. از دیگری تأسیس و ورشکست می شدند ھای نسبتا
ً مخازن و معادن طبیعی ما را به یغما می بردند تأسیساتی بودند که به وسیله سرمایه . داران خارجی ایجاد شده بودند و غالبا

گرانی تشکیل می دادند که به دالئل تغییرات در  وران و صنعت نخستین جماعات کارگران ایران را در این عصر دھقانان، پیشه
ھای سنتی کار و سرمایه، بخاطر تأمین معاش و پیداکردن لقمه نانی حاضر بودند به کمترین  مناسبات تولید و دگرگونی ارزش

ھایی بودند که در انقالب مشروطیت علم  این کارگران در شمار توده. دستمزد قناعت کرده مزدوری در کارخانجات را پذیرا گردند
 خواھی را بدوش کشیدند  عدالت و آزادی

 
ای از یک سو و پیدایش  ھمانطوریکه گفتیم، بین پیدایش کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدی و رشد تولیدات صنعتی و کارخانه

ھا مبارزه می کردند از سوی دیگر رابطه مستقیم وجود داشت، نتیجه  ھای اجتماعی که برای حقوق و آزادی احزاب و سازمان
 زدن روابط قدیم و ایجاد روابط و مناسبات تازه بود  این رابطه تالش مردم برای برھم

 
مراکز مھم  –)  ھجری شمسی١٢٨۴ – ١٢٩١( –)  میالدی١٩٠۵ – ١٩١٢. (انقالب مشروطه حدود ھفت سال بطول انجامید

کارگران ایران در کنار سایر اقشار . این انقالب شھرھای بزرگ ایران از قبیل تھران، تبریز، رشت، انزلی، مشھد، اصفھان، بودند
ای از کارگران کار می کردند، به  ای بود، ھرجا عده ھرجا کارخانه. انقالبی اجتماع برای برقراری عدالت و آزادی مبارزه می کردند

خواھی نیز حضور داشت، اگرچه تفکر انقالبی را روشنفکران به  خواھی و آزادی طلبی و عدالت ھا، روحیه حق ویژه در چاپخانه
روشنفکر با خطابه . جامعه القاء می کردند، اما در اقدام انقالبی ھمه اقشار و طبقات جامعه سھیم و شریک و وارد عمل بودند

ور با قطع  کردن بازار و حجره و دکانش، پیشه انش، بازاری و کسبه با تعطیل اش، آخوند با بستن مساجد و واعظ و نوشته
کشی آماده  ھای مبارزه علیه آزادی و حق اش، ھمه و ھمه در میدان اش، کارگر با اعتصاب در کارخانه و کارگاه فعالیت تولیدی

 و تأسیس دو مجلس شورای ملی و دیگری) ١٩٠۶اوت ( ١٢٨۵ مرداد ١٣ھا قانون اساسی  فشانی آورد این جان دست. بودند
ً موجبات رشد مبارزات اجتماعی را می . سنا بود ّم قانون اساسی از نھادھایی سخن رانده شده است که قاعدتا در متم

 ھا بود  بایست فراھم آورد از آنجمله تشکیل انجمن
 

 آزادی تشکیل انجمن 
ّم قانون اساسی بموجب اصل بیست و یکم تشکیل انجمن آزاد بود  در متم

ھا و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین نباید  انجمن" 
باخود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند، اجتماعات در شوارع و 
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پس با تشکیل . شده بود ھا و اجتماعات شناخته یعنی، آزادی انجمن. " میدانھای عمومی ھم باید تابع قوانین نظمیه باشد
ھائی در طبقات مختلف پیدا شده و افراد روشن اعم از کارگر و غیرکارگر عضویت  ھا و احزاب و اجتماعات مختلف جنبش انجمن

 احزاب و اجتماعات مختلف را پذیرا شدند 
 

وجه برای کارگران حق رأی قائل نمی شود؛   قمری، صنفی بود و به ھیچ١٣٢۴ رجب ١٩نامه انتخابات مورخه  اما ماده اول نظام
 اند و یا دیوانه و سفیه  از کارگران کارخانجات نامی برده نشده، چنانکه گوئی اینان وجود خارجی ندارند یا ھنوز صغیر

 
 این ماده بقرار ذیل بود

شاھزادگان و قاجاریه، علما و : کنندگان ملت، در ممالک محروسه ایران از ایاالت و والیات، باید از طبقات ذیل باشند انتخاب" 
ترتیب طبقات و اصناف مختلف نمایندگان خود را به مجلس  بدین. " فالحین و اصناف –تجار و مالکین  –طالب، اعیان و اشراف 

اول فرستادند، ولی از دوره دوم این طرز انتخاب نماینده عوض شده و رأی عمومی در ایران شناخته شد و ھمگان با حائزبودن 
 شرائط توانستند در انتخاب نماینده شرکت کنند 

 
ً حق ً چنین نتیجه گرفته می شد که کارگران بایستی در کنار اصناف در  کارگران تا این موقع، مشخصا رأی نداشتند؛ تلویحا

 در این ماده از کارگران ھنوز بعنوان قشر اجتماعی نام برده نمی شود . دھی شرکت کنند رای
 

. باال می رود" صنعتی " ھای  ھا و تأسیسات کوچک و متوسط تولیدی تعداد کارگران در سازمان ھمزمان با افزایش کارخانه
 ھا و بعد سندیکا بوجود می آیند  ای و تعاونی ھای حرفه بتدریج در مراکز صنعتی انجمن

 
: در این باره می نویسد» پائولویچ«. ای ایران به شمار می رفت در اوائل قرن بیستم، تبریز یکی از مراکز مھم صنعتی و کارخانه

ھا قریب به ده ھزار کارگر مشغول به کار  در اوائل قرن بیستم حدود یکصد کارخانه در تبریز وجود داشت که در این کارخانه" 
ھای جدید تولید اداره می  ھائی یافت می شدند که بر اساس شیوه در شھرھای دیگر از قبیل تھران و رشت نیز کارخانه. بودند

ھا در  این کارخانه. ھای مکانیکی وجود داشتند بری، کارخانه ھای چوب در تھران کارخانه برق، چندین چاپخانه، کارخانه. گردیدند
  31 -سال بیش از سی ھزار روبل درآمد داشتند 

 
ھا، مسائل صنفی و مطالبات اقتصادی و رفاھی بیش از پیش و با پا در میانی احزاب و  با تجمع کارگران در این کارخانه

آوردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمرور، دامنه و وسعت پیدا می  جات سیاسی مبارزات کارگری برای بدست دسته
 کند 

 
چنانچه گفته . در ھمین سالھا، ادبیات مربوط به روابط کارگر و کارفرما و حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انتشار می یابد

این . 32 -از کارگران ایران بعنوان طبقه کارگر نام می برد " اصول ثروت ملل " در کتاب » میرزاعلی فروغی«بار  شد، نخستین
ً ھمزمان با تشکیل حزب ھمت در بادکوبه، در تھران انتشار پیدا میکند)  میالدی١٩٠۵( شمسی ١٢٨۴کتاب، در  . یعنی تقریبا

عھد خود با مسائل کار و کارگری و مبارزات سندیکائی در اثر ارتباط با تفکرات  ناشر کتاب مانند بسیاری دیگر از روشنفکران ھم
ھای کارگری، شناخت حقوق کارگران و  در این کتاب، درباره توسعه اقتصادی و صنعتی، جمعیت. غربی آشنائی پیدا می کنند

گفتگو ... طبقه کارگر، حقوق کار، حقوق مربوط به تأسیس سندیکاھا، حقوق مربوط به اقدام به اعتصاب درباره دستمزد و 
. ھائی است که اثر زیادی در مبارزات کارگران و آشنائی آنھا با حقوقشان می گذارد این کتاب از جمله نوشته. شده است

ً ھمه کسانی که درباره مبارزات و جنبش اند به این اثر ارزنده،  ھای کارگری و سندیکائی در ایران، مقاله یا کتابی نوشته تقریبا
 اند  ای نکرده گونه اشاره در زمان خود، ھیچ

 
کارگر ایران قلم زده، کارگران را برای مبارزه تشویق می کرد، " طبقه " از دیگر اندیشمندان اجتماعی که درباره حقوق 

در این . خود تحلیلی از اوضاع کارگری و تشکیالت آن می دھد) سوسیالیسم(او در رساله اجتماعیت . است» زاده رسول«
را به تشکل و مبارزه علیه بورژوازی فرا می " جات و صنف کارگران  عمله" می پردازد، " داری  نواقص آتی سرمایه" تحلیل به 

ھای  در میان کارگر و کارکن ھرگز ائتالفی متصور نیست و تمام کشمکش:" او با اعتقاد به مارکسیسم اظھار می دارد. خواند
او در ھمین نوشته، درباره اعتصاب کارگران علیه . " داران و کارگران قرار دارد اجتماعی در دائره مبارزه طبقاتی بین سرمایه

شرائط آھون کار؟؟؟ گفتگو می کند و از منافع پرولتاریا حمایت می نماید و آزادی پرولتاریا را از قید عبودیت سرمایه، آزادی تمام 
  33-نوع بشر می داند 

 
رای عمومی بدون فرق اجتماعی ملیت، بدون تفاوت بین فقیر و غنی و ھمچنین انتخابات ملی برحسب  اصل مساوات، حق

تعداد جمعیت نه بر حسب طبقات، به عالوه انتخابات مجلس باید در زمان واحد شروع شود، ھیئت وزیران را مجلس معین کند 
حق اعتصاب کارگران، محدود بودن : در جھت دموکراسی اجتماعی این اصول را می شناسد. و در برابر مجلس مسئول باشد

ساعت کار، تقسیم اراضی، مالیات مستقیم بر ثروت، آزادی اعتصابات یعنی ھرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن به کار 
ً به کار وا  خود، اعم از اینکه این کار خصوصی یا سیاسی باشد اعتصاب کنند، دولت نمی تواند مانع آن شود و یا آنھا را اجبارا

جوئی  کشیدن از کار را ھم برای بھبود وضع کارگری و ھم بمنظور مقابله آن عبارت بدین معنی است که حق دست. دارد
 از دیگر حقوق کارگری اینکه مدت کار روزانه نباید از ھشت ساعت تجاوز کند . سیاسی تأئید کرده است

 
و ھم چنین دھات و امالک مالکینی که عالوه بر احتیاج زندگی آنھا ) خالصات(اما در تقسیم اراضی دھات و امالک سلطنتی "
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در فرض مالیاتی می ." باشد بایستی اولی بالعوض و دومی توسط بانک خریداری شده بین اھالی و دھاقین تقسیم گردد
ھای دولتی باید از عایدات  مالیات و عوارض باید به نسبت دارائی و سرمایه اخذ شود نه بطور سرانه یعنی مالیات: "گوید

بدان . ھر شخصی چنین عایداتی داشته باشد باید از پرداخت ھرنوع مالیات و عوارض معاف باشد. " تجارت و ملک گرفته شود
ً طبقه دھقان و کارگر روزمزد و پیشه   34 -ور را از ھر مالیاتی معاف دانسته است  مأخذ تلویحا

 
 مواضع احزاب سیاسی درباره حق تشکیل سندیکاھای کارگری و حق اعتصاب

کارگران و روشنفکران و . پیروزی انقالب مشروطه مولود یک سلسله تحوالت حقوقی و قانونی در جھت منافع کارگران شد
 خواه به عضویت احزاب و اجتماعات در آمدند  مردم ترقی

 
در این احزاب و اجتماعات حقوق کارگران محروم محترم شمرده می شد و بر اساس مقررات و موازین این اجتماعات، آنھا 

 ھای سیاسی و اجتماعی خود را یافتند؛ مسئله طبقه و مبارزه طبقاتی طرح گردید  پایگاه
 

 فرقه دموکرات
نخستین بار، بطور مدون، در دستورنامه فرقه دموکرات ایران که ھمان دستورنامه جمعیت اجتماعیون و عامیون مشھد می 

ماده چھارم از مرامنامه فرقه دموکرات ایران درباره حق تأسیس . مندی نشان داده شد باشد، نسبت به حقوق کارگران عالقه
  35 -سندیکاھا بحث می کند 

 
روز، محدودیت سنی، مسائل مربوط به شرائط کار، وضع درمانی و بھداشت  حق اعتصاب، محدود بودن ساعت کار در شبانه" 

ای  آزادی تعطیل، و از آنجا که در پاره" شناختن." "در کارخانه مورد توجه قرار می گیرد، چنانچه در این مرامنامه گفته می شود
شدن مدت کار  بواسطه تعطیل، تقاضای زیادی مزد و یا کم" کشیدن از کار، کارگران سلب شده، نمی توانند  ممالک حق دست

  36 -داران به این خیال نیفتند که در ایران ھم این حق مشروع را از کارگران سلب کنند  بنمایند، مقتدرین و سرمایه
 

ھشت ساعت کار کافی است تا ده ساعت ھم . روز منتھی به ده ساعت است اصل دیگر محدودبودن مدت عمل در شبانه
ً باید ممنوع باشد وگرنه برای حفظ   الصحه مضر است  ممکن است، بیش از این حتما

 
ای که به چھارده سال نرسیده باشد،  بعالوه کار مزدوری برای بچه. مزدور بیچاره به سایر کارھای زندگی خودش نمی رسد

امری است ضروری؛ مقصود اینکه دولت مراقبت نماید که گاری " لوازم عمل و حفظ الصحه کارخانجات"مواظب به . ممنوع است
ھا و کارخانجات  شکسته مسافر سوار نکند و چوب بست بنائی محکم باشد، طناب مقنی استحکام داشته باشد، وضع کارگاه

ای یک روز استراحت عمومی و اجباری برای ھمه  قسمی باشد که کارگران و مزدوران از ناخوشی مسری مصون بمانند، ھفته
  37 -افراد تصریح گردد 

 
لیکن . البته بعدھا بمرور قسمت کوچک مفاد این دستور، ھمچنین برخی دیگر از تقاضاھای کارگری جامه عمل می پوشد

ای برای کارگران پدید می آید، که در اثر  ھرچه تعداد کارخانجات بزرگ و در نتیجه تعداد کارگران افزایش می یابد، نیازھای تازه
یافتن به این نیازھا کارگران از طرفی تعلقاتشان به کارخانه زیاد می شود و از طرف دیگر نیازھای جدیدتری ظھور پیدا  دست

بخش  برای اینکه وضعیت کار و کارگری، سازمان و روابط کارگر و کارفرما در جامعه بصورتی رضایت. کرده و مطرح می شوند
ھای آنھا به کارخانه مورد مطالعه قرار گیرد و  ادامه داشته باشد، باید ھمواره روابط بین نیازھای تازه کارگران و وابستگی

 کارگران مبارزات خود را براساس این روابط و نیازھا سامان دھند 
 

 مارکسیست -حزب سوسیال دموکرات 
در اصل چھارم از اساسنامه حزب . وران و کسبه شھری آذربایجان بود این حزب مورد حمایت قشرھای پراکنده کارگری و پیشه

وران در نظر گرفته شده است و اضافه  سوسیال دموکرات ایران، آزادی حق تشکیل سندیکاھا برای کارگران صنایع و پیشه
آنھا میتوانند . کارگران با ورود و فعالیت در سندیکا می توانند نیازھا و مطالبات خودشان را در ھر مورد خواستار شوند: گردیده

  38 -ھا و سندیکاھا بزنند  ساختن نیازھا و مطالباتشان دست به تشکیل تعاونی آوردن توفیق در برآورده برای بدست
 

حق اعتصاب یعنی اینکه کارگران روزمزد و دائم اگر :  درباره حق اعتصاب چنین می نویسد۶الذکر در ماده  اساسنامه حزب فوق
  39 -بخواھند، می توانند برای برطرف ساختن نیازھا و مطالباتشان بطور متشکل دست به اعتصاب بزنند 

 
، کارمند باشند مثل میرزا یا حسابدار )کارآموز(، ساعت کار روزانه را برای کارگران صنایع چه کارگر باشند چه شاگرد ٢در ماده 

  ساعت کار در شبانه روز در نظر گرفته شده است ٨یا استاد کار یعنی برای ھمه کسانی که مزد بگیرند، 
 

  شمسی١٢٨۶شھریور /١٩٠٧سپتامبر  -سازمان انقالبی مجاھدین مشھد 
ای   برنامه سازمان انقالبی ایرانیان مجاھد متشکله در مشھد که این فرقه در انقالب مشروطه نقش عمده۵ از ماده ٧در بند 

داشت، درباره حق اعتصاب سخن رفته؛ بدین معنا، چنانچه کارگران مایل باشند برای سازماندھی امور خودشان می توانند 
دولت نباید آنھا را وادار به . بگیرند؛ این اعتصاب می تواند کوچک یا بزرگ و ھمگانی باشد) اعتصاب(تصمیم به قطع کار 

در اینجا . روز باشد، اظھار نظر می کند  ساعت در شبانه٨ ھمین ماده درباره ساعت کار که باید ١٢بند . بازگشت به کار نماید
  41 -ھا نظری ایراد نمی شود  نیز راحع به حق تشکیل سندیکا
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 ھا مرامنامه جنگلی

آمده، به محدودیت سنی کارگران، مبارزه با بیکاری و ایجاد و " کار " در ھشتمین ماده مرامنامه جنگل که تحت سرفصل 
ھا و به ھشت ساعت کار روزانه و استراحت  توسعه مؤسسات و تولید شغل و کار و رعایت شرائط بھداشتی در کارخانه

 نقل می کنیم » ابراھیم فخرائی«عین این ماده را از قول آقای . ھفتگی اشاره شده است
 

 ماده ھشتم، کار 
  سال نرسیده است١۴شان به  ممنوع بودن کار مزدوری برای اطفالی که سن

 خواری بوسیله ایجاد مؤسسات و تشکیالتی که تولید کار و شغل می نماید برانداختن اصول بیکاری و مفت
 الصحه کارگران ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ

 42 -روز منتھا به ھشت ساعت، استراحت اجباری در ھفته یک روز  تجدید ساعات کار در شبانه
 

 سازمان سوسیال دموکرات مسلمان: ھمت
کارگران می توانند دست به : در ماده ششم از اساسنامه این سازمان حق اعتصاب آزاد شناخته می شود و ذکر می گردد

 سازماندھی اعتصابات اقتصادی و سیاسی بزنند و دولت یا کارفرما حق ندارد در مقابل این حق کارگران سدی ایجاد کند 
 

 -روز کار کنند   ساعت در شبانه٨ ساعت است و کارگران نباید بیش از ٨در ماده ھفتم گفته می شود که ساعت کار روزانه 
43  
 

 حزب عدالت 
عدالت، تنظیم شده در ژوئیه ) بلشویک  –کمونیست (اکثریون ایران  –نامه فرقه اشتراکیون  الزم به تذکر است که در بیانیه

، نه در مورد سندیکاھا و نه در 44 - به چاپ رسیده ١که در مجله دنیا سال سوم شماره )  قمری١٣٣٩اول ذیقعده ( ١٩٢١
ھای ایرانی حزب عدالت در  بعالوه طبق گزارشی که از نخستین کنگره کمونیست. مورد اعتصابات، سخنی گفته نمی شود

در این کنگره نیز نه درباره اعتصاب و نه  45 -) ١٩٢٠، ١۴مجله دنیا و مجله انترناسیونال کمونیست شماره (دست می باشد 
ً موضع حزب عدالت را درباره سندیکاھا و . ھا حرفی در میان نیست درباره سندیکا در این دوره اسنادی وجود ندارد تا رسما

علل عدم توجه به مسائل کارگری  -. اما نقش حزب عدالت در تشکیالت کارگری حائز اھمیت است. حقوق کارگران نشان دھد
 در کنگره نخست حزب عدالت در فصل بعدی این کتاب تشریح گردیده است که در این مقاله نیامده است 

 
 ھای پی در پی  نخستین سندیکا و اعتصاب

ھای خود را  ھا رشد پیدا کردند و بعداز انقالب صنعتی سازمان سندیکاھا در اروپا و در کشورھای صنعتی در شکم تعاونی
در ایران علیرغم شرائط اجتماعی و اقتصادی متفاوت با این کشورھا، . گاھی بطور آشکار و زمانی بطور مخفی بوجود آوردند

ای و اصناف در اغلب شھرھای بزرگ  ھای حرفه تعاونی. ھای صنفی بستر اصلی جریانات سندیکائی بودند ھا و سازمان تعاونی
 ھا و اصناف متشکل گردیدند  ایران از قبل وجود داشتند و فعالیت می نمودند؛ سندیکاھا در بطن یا در کنار این تعاونی

 
 در زمان نخستین انقالب ھمگانی که کارگران ١٩٠۶اما نخستین سندیکای کارگری ایران بوسیله کارگران چاپخانه در سال 

در ھمین سال . 46 -ھای تھران تحت نفوذ نیرومند حزب دموکرات نخستین اتحادیه خود را ایجاد کردند، انجام گرفت  چاپخانه
 ساعت در ٩ ساعت به ١۴در نتیجه آن ساعات کار از . اعتصاب کارگران چاپخانه برای کاھش ساعات کار روزانه تحقق پذیرفت

 روز کاھش یافت  شبانه
 

بقرار زیر " اتفاق کارگران " مطالبات کارگران مطبعه تھران به نقل از نخستین روزنامه کارگران ایران در عصر مشروطیت بنام 
 است 

  ساعت کار کنند٩ای بیش از  کارگران نباید در ھیچ مطبعه –اول 
 تومان مواجب دارند ۵ الی ٣کارگرانی که از .  تومان نخواھد بود٣ھا در ماه کمتر از  حداقل اجرت و مواجب کارگران مطبعه –دوم 

کارگرانی که از پنچ الی ده تومان مواجب دارند، صدی دوازده بر حقوق آنھا افزوده . باید صدی پانزده بر حقوق آنھا افزوده شود
کسانی که از پانزده الی بیست تومان درآمد دارند، . کارگرانی که از ده الی پانزده تومان مواجب دارند، صدی ده. خواھد شد

حقوق و . آنھائی که از بیست الی بیست و پنج تومان درآمد دارند، صدی پنج بر حقوق آنھا افزوده خواھد شد. صدی ھشت
 مواجب کارگران سر موعد باید پرداخت شود

کارگری که بدون تقصیر از کار و شغل خود خارج می شود ھر گاه شش ماه یا بیشتر در خدمت بوده است، صاحب  –سوم 
ھرگاه بیش از یکسال سر خدمت بوده باشد باید مواجب یکماه عالوه . مطبعه باید مواجب پانزده روز عالوه به آن کارگر بپردازد

 ٣کارگری که بیش از . کارگری که بیش از دو سال خدمت کرده باشد، مواجب یک ماه و نیم عالوه دریافت نماید. دریافت نماید
 به این طریق بر ھر یک سال خدمت مواجب پانزده روز عالوه شود. سال خدمت کرده باشد باید مواجب دو ماه دریافت نماید

صاحب مطبعه در صورتی میتواند کارگری را بدون تقصیر از شغل خود اخراج نماید که اقالً پانزده روز قبل به کارگر  –چھارم 
فروشنده مطبعه باید . در صورت فروش مطبعه کارگران به ترتیب سابق بر سر شغل خود باقی خواھند ماند. اطالع داده باشد

 اند، بپردازد مواجب عالوه کارگران را مطابق سنواتی که کارگران خدمت کرده
 وجه از نزاکت و ادب خارج نباشد  سلوک و رفتار مدیران و رؤسای مطبعه با کارگران باید به ھیچ –پنجم 

. کاری اجیر نماید کاری مداوم داشته باشد، صاحب مطبعه باید یک دسته کارگر جدید برای شب ھرگاه مطبعه شب –ششم 
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کارگرانی که . کاری می نمایند باید از حقوق معمولی خود یک و نیم عالوه دریافت دارند حقوق و اجرت کارگرانی که شب
کاری  العاده می شوند، غیر از حقوق روزانه خود باید یک و نیم عالوه دریافت نمایند و به نوبت شب کاری فوق مشغول شب

 کنند
 ای یک روز تعطیل و آسایش اجباری مخصوص ھر ملت است غیر از اعیاد عمومی ھفته –ھفتم 

وقتی که کارگر ناخوش معالجه می شود، . در صورتی که کارگری ناخوش شود باید حقوق یک ماھه به او داده شود –ھشتم 
ً بر سر شغل خود باز گردد دا ّ  مجد

 ھر مطبعه باید دارای طبیب مخصوص خود بوده باشد –نھم 
. در صورتی که کارگری در موقع کار مجروح یا معیوب شود، تا مدتی که معالجه شود، باید حقوق خود را دریافت دارد –دھم 

 بیشتر از سه ماه نخواھد بود(
درصورتی که عضوی از اعضای کارگری در موقع کار معیوب شود، به تصدیق اطباء میزان خسارت وارده تعیین شده  –یازدھم 

میزان و مبلغ خسارتی که به کارگر داده می شود، از طرف مطبعه و نمایندگان اجتماع . الخسارة به او داده خواھد شد حق
 کارگران تعیین خواھد شد

در صورت فوت کارگر در موقع کار باید مبلغی برای امرار معاش عیال و اطفال کارگر متوفی به تصدیق و تصویب اطباء  –دوازدھم 
 ھر مطبعه باید دارای یک رئیس بوده باشد –سیزدھم . و نمایندگان کارگران و صاحب مطبعه تعیین گردیده و پرداخته شود

ھا وضع خواھد شد به  با رضایت و تصویب صاحبان مطبعه و نمایندگان اجتماع کارگران نظامنامه برای کلیه مطبعه –چھاردھم 
  47 - قمری ١٣٢٨الثانی  ، جمادی١شماره . (، اولین روزنامه کارگری ایران"اتفاق کارگران " نقل از 

 
ً کارگران اصول و مبانی قانون کار و رفاه اجتماعی را بیان می کنند و اینھا مطالباتی بودند که در آن  در این درخواست ھا تقریبا

زمان مورد توجه قرار نمی گرفتند و اصوالً مرجع یا نھادی نیز برای رسیدگی به آن وجود نداشته؛ مطالباتی که بعدھا طبق 
 قانون کار بعھده دولت گذارده شد و دولت موظف به اجراء آن گردید اگرچه بدانھا عمل نکرد 

 
اعتصابات کارگری و کارمندی دیگری در ایران روی می دھد که مھمترین آنھا )  میالدی١٩٠٧( شمسی ١٢٨۶در سال 

ھا  چی در این اعتصابات تلگراف.  میالدی بوقوع پیوست و تبدیل به یک اعتصاب عمومی شد١٩٠٧اعتصابی است که در مارس 
  48 -درخواست اضافه دستمزد و مطالبات دیگری داشتند 

 
این اعتصاب پس از سه روز با گرفتن اضافه دستمزد و تعھد عدم اخراج اعتصابیون از کار، پایان می یابد؛ درست است که این 

کارگران نمی توانند به ھمه خواستھای خود برسند، اما طرح ھمین مطالبات نشان میدھد که سطح نیازھای کارگران در رابطه 
عنوان نمودن این نیازھا و مطالبات زمینه را برای مبارزات کارگری جھت . با مسائل اجتماعی و شغلی افزایش پیدا کرده است

تعالی و ترقی شرائط کار و کارگری و مطالبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فراھم می سازد و از طرف دیگر نشان می 
 ھای خود صرفنظر نمایند  دھد که چگونه کارگران پس از افزایش دستمزد حاضر می شوند از دیگر خواست

 
در بندر انزلی باربران و )  میالدی١٩١٠ – ١٩٠٨(برابر با )  شمسی١٢٨٩ – ١٢٨٧(در طی سالھای :" می گوید» ایوانف«

  49 -ھا در اعتصاب شرکت جستند  ھا و کارگران و کارمندان وزارتخانه چی قایقرانان اعتصاب کردند؛ در تھران درشکه
 

ھای تھران برای افزایش دستمزد خود دست به اعتصاب  کارگران چاپخانه)  میالدی١٩١٠( شمسی ١٢٨٩در سال 
مأموران دولتی برای . ھای تھران رھبری می نمایند این اعتصاب را اتحادیه کارگران چاپخانه. ای می زنند  روزه١۴جمعی  دسته

ھای  نمایندگان کارگران برای دستیابی به خواسته. ای از کارگران را دستگیر می نمایند سرکوبی اعتصابیون اقدام نموده و عده
خود در مجلس متحصن می شوند تا اینکه موفق می گردند اضافه دستمزد تقاضاشده را دریافت دارند و رفقای کارگر خود را 

ھای  و صنف. بینی رشد می نمایند در این ایام سازمانھای کارگران بطور غیرقابل پیش. که دستگیر شده بودند، آزاد سازند
مختلف کارگری به تبعیت از یکدیگر در بدست آوردن حقوق خود که سالھا بوسیله کارفرمایان و دولت مستبد از بین رفته بود، 

ای می شوند برای اعتصابات کارگری بعدی و ھمزمان با این جریانات در بعضی دیگر از  این اعتصابات خود مقدمه. قیام می کنند
ھای خود را در رفع نیازھای کارگران صنوف مختلف گسترش  ھای کارگری دیگری به وجود می آیند و فعالیت شھرھا، اتحادیه

 می دھند 
 

آھن روسیه شرکت نموده و طبق  دو نفر ایرانی از تبریز و جلفا در انجمن کارگران راه) ١٩١٧آوریل ( شمسی ١٢٩۶در سال 
 آھن روسیه دفاع می نمایند  ای از حقوق برادران کارگر روسی خود در راه نامه قطع

 
 عضو برای بھترکردن ٢٠٠٠ھای تھران با  ابتداء کارگران چاپخانه)  شمسی١٢٩۶اردیبھشت ( میالدی ١٩١٧در روز اول ماه مه 

گران که دارای سازمانھای کارگری بودند، به آنھا می پیوندند و  سپس دیگر صنعت. وضع اقتصادی خود اعتصاب می کنند
 ساعت در ٨ ساعت به ٩کنندگان از جمله تقاضا دارند که ساعات کار از  اعتصاب. ای روی می دھد العاده اعتصاب عمومی فوق

 شمسی، ١٢٩۶اعتصابات باشکوه کارگران در سال . روز تقلیل یابد و در مقابل اضافه کار دستمزد اضافه دریافت دارند شبانه
ای در تمام گروھھای مختلف کارگری بوجود می آورد و از طریق سازمانھای کارگری موجود به کارگران  العاده شور و جنبش فوق

ھا باعث می شود در تمام شھرھای ایران کارگران فعالیت خود را گسترش  کیفیت این فعالیت. ھائی داده می شود آگاھی
 ١٩١٧( شمسی ١٢٩۶در اواسط سال . دھند و برای بدست آوردن شرائط بھتر کار و زندگی با کارفرمایان مبارزه نمایند

ای می زنند؛ امپریالیسم  دست به اعتصاب گسترده) شرکت سابق انگلیس و ایران(کارگران شرکت نفت جنوب ) میالدی
ائی که در مورد تشکیالت کارگری و  ای را نداشت و بعلل سیاسی و آگاھی استثمارگر انگلیس که ھرگز انتظار چنین واقعه
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ابتداء با تھدیدھای شدید و وقتی که از . سندیکائی داشت، از دادن ھرگونه امتیاز اضافی نسبت به کارگران اباء می کند
ای عایدش نمی شود، گروھان سواره نظام خود را ھمراه با گروھھائی از ایالت جنوب برای مقابله با  تھدیدھای خود نتیجه

شرح این اعتصاب را در . کارگران می فرستد و کارگران نفت جنوب را برای مدتی سرکوب نموده و آنھا را به سر کار بر میگرداند
 بخش سندیکاھای نفت جنوب می خوانید 

 
 جنبش سندیکائی آذربایجان، شمال و خراسان 

از . در سالھای انقالب مشروطیت، اعتصابات مھمی در ایران بوقوع پیوست که ما برخی از آنھا را در صفحات قبل شرح دادیم
آمده اعتصابات این مناطق  ای برخوردارند، در حد اطالعات بدست آنجا که اعتصابات آذربایجان، شمال و خراسان از اھمیت ویژه

ً عالوه بر آنچه که در اینجا مالحظه خواھید کرد، اعتصابات دیگری نیز در . را بطور جداگانه مورد بررسی قرار میدھیم مسلما
 شھرھای نامبرده بوقوع پیوسته که فعالً اسناد و مدارکی از آنھا در دست نیست 

 
 آذربایجان 

ً بین قوای ضد انقالب مشروطه و قوای مشروطه خواه درگیری بوجود می آمد و  در سالھای انقالب مشروطیت که مرتبا
رھبر ضد انقالب مشروطه با ھمدستی ارتجاع از یک سو و کلنیالیسم روس و انگلیس از سوی دیگر، » محمدعلی میرزا«

خواھان را با استفاده از ھر فرصت، سرکوب و غارت و شکنجه و کشتار می کرد؛ مردم بویژه کارگران نیز آرام  مشروطه
ھای مبارزه، سندیکاھای  یکی از پایگاه. ھای مختلف ارتجاع و استبداد را مورد حمله قرار میدادند ننشسته بودند و از جبھه

در آذربایجان بیش از سایر . تجربگی مبارزه خود علیه ارتجاع را به خوبی سازمان میداد کارگری بود که علیرغم جوانی و کم
 ای دستآورد مھم ملی بھمراه داشت  این مبارزات پاره. مناطق ایران مبارزات کارگری و اعتصاب انجام گرفت

 
 اعتصاب کارکنان گمرکات و پست و تلگراف تبریز 

در تبریز کارگران پست و تلگراف و کارکنان ) ما شرح آنرا قبالً دادیم(ھا از تھران شروع شد  چی وقتی اعتصاب عمومی تلگراف
گمرکات تبریز بعلت مجاورت با مرز اروپائی ھمیشه از ارزش بزرگی . گمرکات به آنھا پیوستند و اعالم ھمبستگی کردند

از این جھت باید به اھمیت آن آگاه . شدن فعالیت تجاری می شود برخوردار بوده، اعتصاب کارکنان گمرکات ھمیشه باعث فلج
ھای کارکنان اعتصابی که مورد حمایت مردم شھر نیز بود، خروج و خلع ید ھیئت مسئولین بلژیکی  یکی از خواست. بود

قوای قزاق روسی دشمنان درجه اول انقالب  –. ھا در دست داشتند در آن زمان گمرکات ایران را بلژیکی –گمرکات بود 
به ھمین سبب اعتصابیون خواھان برکناری او شده . مشروطه بودند و رئیس گمرکات تبریز با قوای قزاق ھمکاری می کرد

 این اعتصاب تا موقعی که بدستور شاه رئیس گمرکات تعویض گردید، ادامه پیدا کرد . بودند
 

 ھای تبریز  دباغ -سازان  اعتصاب سندیکای چرم
ّاغی تبریز از اعتصابات بزرگ این دوره محسوب می شود در این اعتصاب کارگران نسبت به وضع اقتصادی و . اعتصاب کارگران دب

رھبری اعتصاب در . می باشد)  میالدی١٩٠٧( شمسی ١٢٨۶تاریخ وقوع این اعتصاب . شرائط کار خود اعتراض می کنند
سازی  ھا در جنب کارخانه چرم سه محفل ده نفری از سوسیال دموکرات. است –بخش تبریز  –ھا  دست سوسیال دمکرات

ً گرجی یا ارمنی ایرانی، قفقازی بودند . تبریز فعالیت می کردند و در این کارخانه نیز نفوذ داشتند؛ اعضای این سه محفل غالبا
 در رابطه با مسائل تئوریک و شرائط ایران در ارتباط بودند » کائوتسکی«و » پلخانف«ھا با  این
 

ّاغ به شکل زیر بیان شده است  مطالبات کارگران اعتصابی دب
 افزایش سطح دستمزد

 و اخراج کارگران باید با توافق سندیکا انجام پذیرد) استخدام(پذیرش 
 کاری اضافه(پرداخت دو برابر دستمزد برای ساعات کار اضافی 

 50 -پرداخت نصف حقوق در ایام بیماری 
 بعداز سه روز اعتصاب، باالخره کارفرما، مواد اول و دوم مطالبات را می پذیرد و کارگران کار خود را از سر می گیرند

 
ّاغ آورده شد به نقل از منبع زیر است که خود مأخذ اصلی را ارائه نمی  آنچه در باال تحت عنوان مطالبات کارگران اعتصابی دب

ھای  ای که یکی از سوسیال دموکرات در نامه: " چند سال بعد سند دیگری در ھمین زمینه انتشار یافت به شرح زیر. دھد
کارگران سه : می نویسد» پلخانف«قفقازی که سالھای انقالب مشروطیت برای شرکت در انقالب به ایران آمده بود برای 

 نفر بود مورد ١۶۵اند؛ این کارگران که تعدادشان  ھای صنفی خود وارد اعتصاب شده کارگاه دباغی تبریز برای تحقق خواست
 ھای کارگران بقرار زیر بود خواست. ھا قرار گرفتند حمایت سوسیال دموکرات

 اضافه دستمزد به مبلغ یک شاھی و نیم، بابت دباغی ھر قطعه پوست
 استخدام و اخراج کارگران و شاگردان کارگاه با موافقت کارگران

 تأمین شرائط بھداشتی
 پرداخت مخارج بیماری توسط کارفرما

 از دستمزد به ھنگام بیماری% ۵٠پرداخت 
 کار تقلیل اضافه

 پرداخت دو برابر دستمزد بابت اضافه کار
 شکنان به ھنگام اعتصاب کارگران عدم استفاده از اعتصاب

 پرداخت دستمزد به ھنگام اعتصاب
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 عدم اخراج کارگران به علت شرکت در اعتصاب
  51 - کارگران برآورده میشود ١٠ و ٨ و ١ھای  این اعتصاب مدت سه روز ادامه پیدا می کند و خواست

 
اما متأسفانه ناشر سند مأخذ اصلی . از تطبیق این دو سند میتوان نتیجه گرفت که سند دوم از اعتبار بیشتری برخوردار است

ّاغ را . را ارائه نمی دھد  نفر می نامد، تقاضاھای کارگران در سند ١۶۵ھمانطور که در سند مالحظه میکنید، تعداد کارگران دب
این .  چھار موردی ھستند که در سند نخست آمده است٧ و ۵ و ٢ و ١ مورد افزایش پیدا میکند و موارد ١٠ مورد به ۴دوم از 

 برآورده می شود، حال آنکه در ١٠ و ٨ و ١ھای موارد  سند نیز حاکی از اعتصاب سه روزه می باشد ولی می گوید خواست
 به نظر ما سند دوم مورد اطمینان بیشتری است .  برآورده شده است٢ و ١ھای  سند نخست خواست

 
آوردھای این مبارزه به  در ھرصورت، اگرچه کارگران در این اعتصاب نتوانستند ھمه مطالبات خود را به دست آورند، اما دست

آوردھای مبارزات کارگری قانونیت ھم پیدا می کردند و قانون از طرف  ایکاش دست. نوبه خود از اھمیت فراوانی برخوردار بود
بیرون نمی رفت و آنھا " شھروندان " ھمه محترم شمرده میشد و بدین گونه حاصل ھر مبارزه بعداز مدتی از کف کارگران و 

 این موردی است که ھمیشه در تاریخ مبارزات کارگران می توان مالحظه کرد . مجبور نمی شدند ھمیشه از ابتدا شروع کنند
 

با حمایت قوای روس وارد آذربایجان می » محمدعلی شاه«، فرد مورد حمایت »صمدخان«ضد انقالب مشروطه به رھبری 
محمدعلی «شده توسط دربار روسیه تزاری و  داده ھای فرمایشی ترتیب عده زیادی از مبارزین را می گیرد و در دادگاه. شود
برای مدتی مبارزه اجتماعی را در برخی از مناطق . محاکمه می کند و بسیاری را حتی بدون محاکمه می کشد» میرزا

 خواھی که نامشان در تاریخ ایران مانده و مایه افتخار زنان و مردان  آذربایجان خفه می سازد، از آنجمله ھستند مبارزین آزادی
ھای سیاسی و اجتماعی و  خواه است، کسانی که علیه استبداد بپا خاستند و برای آزادی دوست و عدالت با شرافت و انسان

ً از پیشه. منافع توده مردم جان خود را از دست دادند  وران و اصناف و کارگران بازار تبریز بودند  اینان اکثرا
 

چون او :" بود در مراغه که شرحش را اینگونه در تاریخ مشروطیت می خوانیم» میرزا محمدحسن مقدس«از نخستین کسان، 
آوردند، دشنامھای بسیاری گفت؛ سپس دستور داد دستار از سرش برداشتند و ریش و سبیلش » صمدخان«را گرفته به نزد 

بندان زمستان توی حوض انداختند؛ فراشان با چوبھا چندان زدند که پیرمرد پارسا به یکباره از توان  را کندند و در آن سرمای یخ
کشان تا میدان مالرستم برده و در آنجا از درخت نارون  کندن بیرونش آوردند و ریسمان بپایش بسته، کشان افتاد و در حال جان

  52 -بھره گردانیدند  گدازی از زندگی بی بدینسان پیرمرد پارسا را با شکنجه جان. آویزان کردند
 
و گفتار و نوشتن در » طالبوف«و » ابراھیم بیک«گناه او رواج کتابھای . کردند» میرزا عبدالحسین انصاری«ھمین عمل را با " 

؛ »علی مسیو«فرزندان  - سال نداشت ١٣قادر بیش از  -» قادر«و » حسن«در تبریز، ." 53 -بود " المتین حبل"روزنامه 
؛ »العلما ضیاء«من به وظیفه خود عمل کرده و از استقالل کشورم دفاع نمودم؛ : که در مقابل دادگاه ارتجاع گفت» االسالم ثقه«
» میرزا محمد سلماسی«خواه فعالی که در جریان انقالب مشروطه نقش بزرگی ایفا کرد؛  ، مشروطه»حاجی علی دوافروش«

ھا، عضو کمیسیون ایران و ترک و  التحصیل مدرسه آمریکائی عضو شورای تبریز، فارغ» الملک صدیق«رئیس دادگاه عالی تبریز؛ 
  54 -آباد و محله امیرخیز تیرباران شدند  ھای مختلف تبریز از جمله حکم صدھا نفر دیگر که در محله

 
 سندیکای تبریز

طبقات زحمتکش، کارگران . ھا را برای به ثمر رساندن انقالب کردند در دوران انقالب مشروطیت مردم تبریز بزرگترین جانفشانی
در آن زمان از نظر جنبش . ھای تبریز کار میکردند، در این مبارزه فعاالنه نقش داشتند شھری یعنی آندسته که در کارخانه

ً قابل  کارگری و تشکیالت صنفی و سندیکائی، تبریز یکی از شھرھای مھم محسوب می شد؛ بعلت وجود چند کارخانه نسبتا
از سوی دیگر . 55 -صنعتی بمرور افزایش پیدا می کردند  اھمیت که با واردات روسی در حال رقابت بودند، کارگران نیمه

 وران در تبریز ھمیشه یک مجموعه قوی را تشکیل می دادند  کارگران بازار و پیشه
 

سندیکای تبریز با ھمه خصوصیات ویژه شرقی خود و با توجه به شرائط خاص تبریز تشکیل شد که بعداز مدتی تغییر نام داده 
ً این تغییر نام باید در اثر نفوذ افراد سیاسی انجام گرفته باشد)  میالدی١٩٢٠. (و به حزب کارگر تبریز تبدیل شد بر . ظاھرا

کشی قرار نمی داد و متکی به نیروی کار  اساس اساسنامه سندیکای تبریز ھرکس که فردی را مورد استثمار و مورد بھره
 خود بود، می توانست عضو سندیکا باشد 

 
وران و بازرگانان کوچک  اعضای آنرا عالوه بر کارگران، پیشه.  این سازمان حدود سه ھزار نفر عضو داشت١٩٢١در اواخر سال 

ھای تبریز از نقطه نظر فعالیت تولیدی و تعداد کارگران به شکل  در آن زمان اوضاع مؤسسات و کارخانه. نیز تشکیل می دادند
 زیر یاد شده است 

 
 
  

 نوع تولید  تعداد کارگاه یا مؤسسه  تعداد کارگران
 بافی فرش  ١٧۵  ٢۶٢۵
 ریسی نخ  ١  ١۵٠
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 نفر است و اگر خدمتکاران منازل و بیکاران را که تعدادشان در ایام اخیر به ٩۴٢,٢٢ترتیب تعداد افراد مزدبگیر در تبریز برابر  بدین
  56 - ھزار نفر خواھد رسید ٣٠علت بحران اقتصادی افزایش یافته، به این رقم عالوه کنیم آنوقت رقم کل به حدود 

 
 نفر بالغ ٠٠٠,٣ میالدی به عضویت سندیکای تبریز در آمده بودند، به ١٩٢٠از آنجا که گفته شد تعداد افرادی که در ھمین سال 

 کل کارگران شھر تبریز تخمین زد % ١٠بنابر این درصد کارگران عضو سندیکای تبریز را میتوان . می شدند
 

کشی نمی کردند و کسانی که با اتکاء به کار و ابتکار شخصی خود زندگی  بخش اعظم کارگران یعنی کسانیکه از دیگران بھره
کشی نمی کردند و  افتراق این دو، یعنی کسانی که از دیگران بھره. خود را اداره می کردند، در بازار تبریز متمرکز بودند

کشی  کسانی که بھره. شان را اداره می کردند، را باید در نظر داشت کسانی که با اتکاء به کار و ابتکار شخصی خود زندگی
نمی کردند، خود می توانستند استثمار شوند ولی در بخش دوم، افراد کسی را استثمار نمی کردند و خود نیز استثمار نمی 

ً اما شاید بتوان گفت، خود را . شدند یعنی در حقیقت باید گفت، با اتکاء به نیروی کار خود و برای خود کار میکردند و نه ضرورتا
ھا و   واحد از این مغازه٠٠٠,١٣ مغازه و کارگاه کوچک بود که حدود ٠٠٠,١٧در آن زمان، بازار تبریز دارای . استثمار می کردند

و کم و بیش به نیروی کار خود متکی . 57 -کشی قرار نمی دادند  ھا متعلق به کسانی بود که فرد دیگری را مورد بھره کارگاه
این بخش در تمام جریانات انقالبی و مبارزات اجتماعی شرکت داشتند و . بودند و اغلب از طریق تجارت امرار معاش می کردند

. چنانکه در تاریخ انقالب تبریز مشاھده می شود، بسیاری از این افراد در جنگ با ارتجاع سلطنتی و مذھبی شھید می شوند
 ما چند تن از آنھا را در ھمین بخش نام بردیم 

 
این مالکین اغلب . اما از نظر وسعت و ثروت و درآمد، باید گفت بخش بزرگی از بازار تبریز را چند مالک بزرگ در اختیار داشتند

 بافندگی فاستونی  ٢  ٢٠٠
 بافندگی عبا  ١٠  ١٠٠
 نوع بافندگی مشخص نیست -بافندگی   ٢٠  ١٠٠
 شال -بافندگی   ٣٠  ١٨٠
 ظروف چینی  ١٠  ۵٠
 چاپخانه  ٨  ١٢٠
 باسمه  ٧  ٣۵
 دخانیات -پاپیروس   ۵  ۵٠
 آجرپزی   ۵  ۵٠
 سازی باروت  ٣  ٣٠
 دوشاب  ٢٠  ١٠٠
 رنگرزی  ۴٠  ٢٠٠
 پزی صابون  ١٠  ۶٠
 پزی گدازی و گچ آھن  ۵  ۵٠

 جمع  ٣٨١  ۴۴٠٠
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 ھای زیر را افزود به این فھرست باید کارگاه

بافی، نانوائی، کفاشی و  گری، چلنگری، جوراب آھنگری، ریخته  ١٠٩٠  ۴۶٨٠
 غیره

دباغی، سرآجی، سلمانی و مواد : وری ھای پیشه سایر کارگاه  ۴٧٠  ١٩۴٢
 غذائی

 ھای معامالتی مؤسسات بازرگانی و بنگاه  ١٨۶۵  ٣٨۶۵
 ھا، باربرھا و غیره تراش ھا، سقاھا، سنگ تعداد مقنی  ----  ۵۵٢۵
 کارکنان ادارات و مؤسسات دولتی  ----  ۵٣٠
 ھا و غیره ھا، باغبان چی ھا، ارابه کارگران سایر حرف، دالل  ----  ٢٠٠٠

 جمع کل  ٣٨٠۶  ٩۴٢,٢٢
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ً اجاره مغازه صاحبان مغازه گاھی افزایش . ھا را افزایش می دادند ھایی بودند که در دست گروه نخست قرار داشتند و مرتبا
ای بود که کسبه عادی را در فشار قرار می داد، بویژه اگر شرائط اقتصادی در حالت متعادل و  اجاره بھاء به میزان مسخره

ھایی که سندیکای تبریز تشکیل یافته  دوران بعداز جنگ یعنی ھمان سال. عادی نبود کسبه از عھده پرداخت آن بر نمی آمدند
 ھای بحرانی به شمار می رفت  و فعال بود، از دوره

 
شیخ «در این زمان . را فراموش کرد» خیابانی«در جریان این مقاومت و مبارزه که توسط سندیکای تبریز انجام شد، نباید نقش 

کنندگان سرشناس جنبش مشروطیت و وکیل مجلس دوم و مدیر روزنامه تجدد  مجاھد فداکار، از شرکت» محمد خیابانی
در حقیقت سندیکای . خواھی بزرگی برخوردار بود او در میان مردم تبریز از شھرت آزادی. رھبری فرقه دموکرات را بعھده داشت

ھمان سال تأسیس و  – میالدی ١٩٢٠محسوب می شود، قیامی که در سال » شیخ محمد خیابانی«تبریز بخشی از قیام 
 گردید » الدوله وثوق«علیه کابینه  –فعالیت سندیکای تبریز 

 
اسماعیل خان «بدست » رضاخان«و بدستور مستقیم » مخبرالسلطنه«گرانه  ھای حیله با اقدام» شیخ محمد خیابانی«قیام 

و اقدامات مترقی او که به » خیابانی«برای از بین بردن . فرمانده قوای قزاق اعزام شده به آذربایجان شکست خورد» فضلی
ھا که اغلب آنان در سندیکای تبریز  خواھانه دموکراتیک می انجامید، بیش از سیصد خانه متعلق به دموکرات رشد افکار آزادی

ناپذیر قیام طی یک درگیری مسلحانه در منزل   پیشوای فداکار و آشتی١٩٢٠روز چھاردھم سپتامبر . فعال بودند، غارت گردید
 به چنگ دشمن افتاد و به شھادت رسید » چی حسن میانه«شخصی بنام 

 
کاوشی که بتواند با استناد به اسناد و مدارک و شرائط . نیاز به یک کاوش دقیق و عمیق و علمی دارد» خیابانی«جنبش 

عینی و ذھنی جامعه آنروز کالبد این مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری و ضد استثماری را از ژرفا و پھنا بشکافد و 
 آوردھای آنرا بدرستی عرضه کند  ھا و دست ویژگی

 
ای کارگران، اصناف و  ھای شغلی و حرفه ما به خود اجازه نمی دھیم در این کوتاه که در ارتباط با سندیکاھا و سازمان

 بپردازیم » خیابانی«وران آنروز تبریز است به قضاوت و اظھارنظر درباره جنبش  پیشه
 

 که ١٩٢٣ میالدی اعتصاباتی در تبریز واقع می شود، از آنجمله است اعتصابات معلمین در سال ١٩٢۶ – ١٩٢٣در سالھای 
که پایان جلد اول سندیکالیسم در ایران  – ١٩۴١ھمینطور تا سال . شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران را تأئید می نماید

یژه در  –می باشد  ِ ھایی سیاسی در رابطه با حزب عدالت و سندیکاھای کارگری با دولت   درگیری١٩٣١ و ١٩٣٠ و ١٩٢٩بو
 روی می دھد که از جزئیات آن اطالعی در دست نیست 

 
 مبارزات سندیکائی در شمال 

مرزی با مناطق کارگری جنوب روسیه و رفت و آمد کارگران به این مناطق از یکسو  مبارزات سندیکائی در شمال ایران بعلت ھم
ھای وابسته به آن از منابع طبیعی ایران و فشاری که کارفرمایان روسی  برداری شرکت و دخالت عوامل روسیه تزاری و بھره

ً با کارگران . بمنظور استثمار کارگران می آوردند از سوی دیگر، از ابعاد قابل توجھی برخوردار است یکی از مؤسساتی که مرتبا
کارگران . به شخص نامبرده داده شده بود» ناصرالدین شاه«در کشمکش بود، ماھیگیری لیانازوف بود که امتیاز آن توسط 

کارفرما که تحت حمایت امپراطوری روسیه تزاری قرار . مؤسسه ماھیگیری لیانازوف تحت شرائط سختی کار می کردند
داشت، ھرگونه اعتراض و مقاومت و مبارزه را به شدیدترین نحوی سرکوب می کرد و کوچکترین صدای مخالف را با گلوله 

  58 -کشتارھای پی در پی کارگران ماھیگیری لیانازوف در تاریخ گیالن ثبت است . پاسخ می گفت
 

خواھی، استقالل و دموکراسی و افکار مترقی و تجمع افراد مبارز و روشنفکر در مناطق شمال ایران  با بلندشدن آوای آزادی
ای  رانان به اقدامات گسترده وقتی مبارزات اجتماعی علیه استبداد باال می گیرد، کارگران ماھیگیری لیانازوف، باراندازان و قایق

ھای خود درباره اعتصابات کارگران ماھیگیر لیانازوف می  در یادداشت» رابینو«. آوردن حقوق حقه خود می پردازند برای بدست
خانه متحصن شدند و گفتند، ھرچه ما صید می کنیم بایستی مال  گیران انزلی در تلگراف  ماھی١٩٠۶ نوامبر ٢١:" نویسد

 نوامبر میان صیادان انزلی و ٣٠در . ھر ماھی صوف را یکشاھی به آنھا می داده است» لیانازوف«تاکنون . خودمان باشد
گناه مردم به پشتیبانی صیادان آمدند و  در اثر کشته شدن صیاد بی. 59 -اجزای حکومتی نزاع شد و یک صیاد کشته شد 

 انجمن شھر انزلی از مردم دفاع کرد 
 

 دسامبر حکومت و ١۵. الحکومت بود نایب» سردار منصور«را خواستند که از طرف » عمید ھمایون«اھالی انزلی عزل 
  60 -شریعتمدار بدون آنکه بتوانند قراری به کار صیادان بدھند، از انزلی معاودت کردند 

 
اثر بدھد؛ کارفرمای روسی  اعتصاب مردم باال گرفت و حکومت وقت نتوانست و نخواست به خواست و مطالبات کارگران ترتیب

گیری لیانازوف را زیر   امتیاز ماھی١٩٠۶ دسامبر ٣١گیر را باال ببرد تا اینکه مردم در  ھم حاضر نمی شد دستمزد کارگران ماھی
اھل انزلی در باب امتیاز لیانازوف در باب صید ماھی و خرید ماھی صوف :" چنین می نویسد» رابینو«. عالمت سوال قرار دادند

  61 -با اھل رشت بصدا درآمدند و میخواستند بایکوتی به امتعه روس بکنند 
 

 نفر ٩٠٠٠ نفر از ۵٠٠٠در این اعتصاب . نشینی کارفرما می شود و دستمزد کارگران را افزایش میدھد این اقدام باعث عقب
گیران با این شرکت به پایان نمی  اما مبارزات ماھی. گیر متشکل شده بودند گیر در سندیکای کارگران ماھی کارگران ماھی
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گیری لیانازوف در بحر خزر اعتصابات کارگری  چندین بار در مؤسسات ماھی)  میالدی١٩٠٨( شمسی ١٢٨٧در دیماه . رسد
قزاقان، با . واقع می گردد که کارفرمایان برای سرکوبی آنھا از مقامات نظامی تزاری و نیروھای قزاق استفاده می کنند

ً در فروردین ماه سال بعد اعتصاب دیگری صورت میگیرد. عمل این اعتصاب را سرکوب می نمایند شدت » ایوانف«. اما مجددا
در بندر انزلی باربران و )  میالدی١٩١٠ – ١٩٠٨( شمسی ١٢٨٩ – ١٢٨٧طی سالھای :" درباره اعتصابات شمال می نویسد

درباره این . ھا به اعتصاب عمومی تبدیل می شدند شدن بازار و دکان بیشتر اعتصابات با بسته 62-." رانان اعتصاب کردند قایق
 اعتصابات اسناد زیادی در دست نیست 

 
این سند . ھا بود که در آن دوره از رھبران سوسیال دموکرات» زاده تقی«عالوه بر آنچه گفته شد، سندی بدست آمده از 

. ھایسمنز ارسال می دارد. آنرا برای س» زاده کاظم«فرستاده و » زاده کاظم«به پاریس و برای » زاده تقی«ای است که  نامه
این نامه درباره اعتصابات شمال اطالعاتی بدست . ھایسمنز است.  و مأخذ آن آرشیو س١٩١٢ مارس ١٠تاریخ تحریر نامه 

 می دھد؛ ما خالصه نامه را در زیر ذکر می کنیم 
 

ھمین ھنگام . ھا می بندند در انزلی وقتی متعاقب اولتیماتوم قوای تزاری اعتصاب عمومی اعالم می شود، بازار و مغازه
ھای روسی را  ھای خود را بگشایند و به باربران می گویند، بارھای کشتی ھا می خواھند مغازه ھای روسی از بازاری قزاق

با قوای نظامی خود و ھمراه با دو عضو کنسولگری در محل اعتصاب » عزیز بیک«در این اثناء یک افسر روس بنام . تخلیه کنند
فرمان : حاضر شده یک باربر اعتصابی را وادار به تخلیه بارھا می کند؛ چون فرمان نمی برد، او را کتک می زند و به او میگوید

بر اثر ھمین حرف باربر » عزیز بیک«. تحت فرمان امپراطور نیستم: باربر پاسخ می دھد. امپراطور است باید اطاعت کنی
بدنبال آن، دیگر مأموران قزاق به روی باربران اعتصابی . به امپراطور دشنام داده است: چاره را می کشد و می گوید بی
 سالح آتش می گشایند  بی
 

ای تشکیل جلسه داده بود، سرکنسول روسیه تزاری سوار بر اسب به  در ھمین روز در شھر رشت، وقتی که انجمن منطقه
آالت را از بین ببرند،  وارد شده دستور میدھد وسائل چاپ را بشکنند، ماشین" عروةالوثقی " ھمراه قزاقان خود به چاپخانه 

انجمن پس از شنیدن خبر این تھاجم اھالی شھر را به آرامش دعوت می کند و می . اوراق و نشریات و کتب را آتش بزنند
گناه و عابرین آتش می گشایند،  ھا بر روی مردم بی اما قزاق. گوید، کاری نکنید که بھانه و مستمسکی بدست آنھا بیفتد

ً آماده حرکت به سوی تھران بود،  مأموران ژاندارمری و کالنتری را خلع سالح کرده به محل استقرار گروھان نظامی که ظاھرا
ھایشان را بر  آنھا را می کشند و اسلحه و اسب. در آنجا غیراز دو سرباز فرد دیگری را پیدا نمی کنند. ور می شوند حمله

ھا می ریزند به بھانه جستجو اسلحه، تعداد زیادی از اھالی شھر را که مرکب از کسبه و  از فردای ھمان روز به خانه. میدارند
سرکنسول » نکروسف«ھمان روز، . سابقه بود یک چنین اقدامی تا آنروز بی. ھا بودند، دستگیر می نمایند کارگران مغازه

ھا فرا خوانده و می گوید، بنام  ای انتشار داده و آنرا به در و دیوار شھر نصب کرده طی آن مردم را به گشودن مغازه بیانیه
مردم طی یک اعالمیه اظھار می دارند که به حمایت امپراطور روسیه نیازی ندارند و . امپراطور روسیه از آنھا حمایت خواھد کرد

" فردای آنروز سرکنسول روس دستور تخریب چاپخانه . اطاعت نمی کنند» احمدشاه«از کسی غیراز پادشاه مشروطه خود 
خانه حمله کرده  بدنبال این ماجرا قوای روس به پست. این چاپخانه محل چاپ اعالمیه اخیر بود. را صادر می کند" خیرالکالم 

را که گزارش این حمله را به تھران تلگراف کرده بود، دستگیر و بھمراه رئیس کالنتری و » سید عبدالوھاب«شخصی بنام 
در باکو آنھا را در . روز بعد زندانیان را در انبار یک قایق انداخته به باکو اعزام می دارند. دوازده نفر دیگر به زندان می اندازند
ھای روسی، زندانیان را با قنداق تفنگ کتک می زنند و آنھا را وادار  در موقع اعزام، قزاق. زندانھای انفرادی محبوس می کنند

فردای آنروز چھارتن از آنھا را به . کشیدن در باکو زندانیان را به رشت باز می گردانند بعداز دو ھفته زندانی. به دویدن می کنند
سید «اما . به چشم می خورد» االسالم لنگرودی شیخ«گان رئیس کالنتری رشت  آویخته در میان به دار. دار می آویزند

با پادرمیانی دولت پس از دادن تعھد مبنی بر اینکه سیاست دولت تزاری را قبول می کند، از رشت تبعید می » عبدالوھاب
  63 -کنند 

 
 ھرگز ١٩۴١در شمال ایران مبارزات کارگری چه در دوران انقالب مشروطه و چه در زمان انقالب گیالن و چه بعداز آن تا سال 

ھای اعتصابی و غیر مسلحانه داشته و ھم کارگران در مراحلی در مبارزات  مبارزات کارگران ھم جنبه. تعطیل نبوده است
در گیالن به راه انداختند و به » سرکو«و دو برادرش و با ھمکاری » سردار محی«در نھضتی که . مسلحانه شرکت می جستند

در جریان انقالب گیالن، مبتنی بر دموکراسی . کمک انقالب مشروطه شتافتند، کارگران تمام مناطق شمال شرکت داشتند
 ٣٠٠من از کارگران انزلی در آنجا یک عده :" در خاطرات خود می نویسد» خان اله احسان«. شورائی نیز کارگران فعال بودند

عالوه بر این وقتی مردم گیالن ھمراه با سایر مخالفین نواحی مختلف ایران بویژه ." نفری مسلح کارگری تشکیل داده بودم
ای در تظاھرات مربوط به الغاء این  اعتراض می کنند، کارگران نقش عمده) بین انگلیس و ایران( ١٩١٩تھران، علیه قرارداد 

 قرارداد بعھده می گیرند 
 

گیران  بانان و ماھی ترین سندیکاھای کارگری شمال سندیکاھای باربران، کرجی ترین و متشکل  میالدی قوی١٩٢١تا سال 
 در این سندیکاھا بیش از ھزار نفر عضویت داشتند . انزلی بودند

 
اتحادیه کارگران بیکار را تشکیل داده )  شمسی١٣٠٢اردیبھشت ( میالدی ١٩٢٢از قرار معلوم کارگران بیکار انزلی در سال 

اما، در بین اسناد منتشر شده . از چگونگی و اساسنامه و اھداف و ساختار این سندیکا اطالعاتی در دست نداریم. بودند
ً نقل می شود )" گیالن(اتحادیه کارگران بیکار انزلی :" ای بدست آمده تحت عنوان اعالمیه  که عینا
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 ١٩٢٣مه ) ١٣٠٢اردیبھشت (ھشت ثور 
 گیالن -اعالمیه اتحادیه کارگران بیکار انزلی 

 
ً نمایندگان مجلس شورای ملی  قابل توجه اولیای امور خصوصا

در موقعی که سرتاسر این کشور باستانی را فقر و فاقه فراگرفته و اوضاع اقتصادی آن بر تیرگی و وخامت خود افزوده و یک 
آتیه خیلی دشوار و سنگینی را برای طبقه سوم تھیه می نماید، در حین این که طبقه اول و دوم این مملکت مدھوش از باده 

نخوت برای توسعه دائره تجارت و ایجاد صنایع و کشف معادن و اصالح وضعیات اسفناک امروزه و اتخاذ تصمیم فعلی در رفاھیت 
ھا شده تا این که امروز خود را  ھای نامشروع ھمان قسمت اعظم از توده ملت که ھمه وقت قربانی ھوی و ھوس و استفاده

کش خود نداشته و با جدیت ھرچه  ھای مظلوم اند، فکری جز ادامه سلطه و حاکمیت و تحمیل فرمان در پرتگاه عدم کشانده
مایشائی و تحکیم بنیانی امارات خود که روی پای ظلم استوار شده می کوشند، در  تمامتر به ازدیاد تجمل و اساس فعال

زمانی که فالکت و پریشانی با طبقه سوم دست بگریبان شده و ھرروزه صدی ده الی بیست آن طبقه را بیکار و به بیکاران 
اآلخری، در ھنگامی که فقارت چھره عبوس و منحوس خود را از افق این مملکت با یک منظره  ملحق می نماید و یا به عبارة

وحشتناکی جلوه می دھد، ما کارگران بیکار انزلی که ھر یک به تدریج مبتال به مرض مزمن بیکاری شده و به نوبه خود گرفتار 
ای بنام اتحادیه کارگران بیکار گیالن در انزلی  آه و ناله عیاالت گرسنه و برھنه خود ھستیم، ھمگی به یک جا جمع و اتحادیه

تشکیل و راجع به تھیه شغل و وسائل تأمین معاش با مقامات مربوطه داخل مذاکره شده و نیز بوسیله این الیحه از اولیای 
ً از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تمنا داریم راجع به تھیه شغل  امور تقاضای ھمه گونه مساعدت را نموده و مخصوصا

ً خاطر تمام کارگران بیکار ایران را که مثل ما در گرداب بدبختی و فقارت سرگردان ھستند تذکر می دھیم  توصیه شود و خاتمه تا
 که یگانه راه رسیدن به ساحل نجات، ھمانا تشکیل اتحادیه و اتحادیه عمومی است و بس

  64 -گیالن  -اتحادیه کارگران بیکار انزلی 
 

 میالدی یعنی دو تا سه سال بعداز اینکه حزب عدالت ھمه نیروھای خود را باالجبار از گیالن بیرون کرده و به ١٩٢٣در سال 
شدن  شھرھای مرکزی گسیل می دارد، کارگران و مردم انزلی در انتخابات مجلس چھارم ھمه کوشش خود را برای نماینده

و " فرھخت " ھای فرھنگی مثل  از سوی دیگر، نیروھای مترقی سیاسی و جمعیت. بکار می گیرند» محمد آخوندزاده«
در شمال از این انتخابات جلوگیری کرده و » رضاخان«نماینده » سرتیپ محمد آیرم«. سندیکاھای کارگری به او رأی میدھند

رھبر سندیکای کارگران را توقیف کرده و آنھا را به زندان » زاده داداش تقی«ای از کارگران فعال مثل  و عده» آخوندزاده«شبانه 
 شھر رشت می برد 

 
خواه دفاع می  بعنوان یک جمھوری» رضاخان«از ) عدالت(ھا کماکان حزب کمونیست  کشی ھا و حق علیرغم ھمه این زورگویی

گیران، سندیکای باراندازان،  سندیکای ماھی: ترین سندیکاھای کارگران گیالن عبارت بودند از ، قوی١٣٢٨در سال . کرد
 در شھر رشت . (دوزھا سازان، سندیکای کارگران انبار نفت، سندیکای کاله سندیکای حلبی

 
 خراسان

خراسان نیز بنا به سابقه تاریخی خود این بار نیز نه تنھا در جریان انقالب مشروطیت، بلکه بعداز آن نیز، از مبارزات 
بافان و کفاشان مشھد از اھمیت بزرگی  اما از نظر مبارزات سندیکائی، سندیکای فرش. خواھانه و مترقی بدور نماند آزادی

ھای سندیکائی کارگران مشھد را تنظیم کرده به رشته تحریر در می آوریم، تا بلکه ھم گامی  در اینجا فعالیت. برخوردار بودند
  65 -باشد برای دیگر پویندگان و مبارزین و ھم در مراحل بعدی اگر اسنادی تازه بدست آمد به تکمیل این مبحث بپردازیم 

 
اینھا ھم علیه ضد انقالب مشروطه در . ھا در دوران انقالب مشروطه در مشھد فعال بودند ھا و سوسیال دموکرات دموکرات

 شمسی ١٣٠٠وانگھی در سال . سازی زحمتکشان می پرداختند جنگ بودند و ھم به سازماندھی سندیکاھای کارگری و آگاه
بافی در این سالھا توسعه یافته بود و  صنعت فرش. باف و کفاش فعال بود انجمن حزب عدالت در مشھد در میان کارگران فرش
ایکه حزب عدالت شعبه مشھد در ھمین زمینه صادر می کند،  در اطالعیه. کارگران سندیکای این دو صنف را تشکیل داده بودند

 : چنین آمده
ھا را  ھای محکم دھاتی اند باید با یکدیگر متفق کرده تشکیل انجمن رعایا و زارعین مظلوم ایران را که مرکب از چندین میلیون" 

که یک دسته چوب وقتی بھم پیوسته باشند، آنرا نمی توان درھم شکست،  بایستی به آنھا بفھمانیم که ھمچنان... بدھیم
بودن  ھائی که به آنھا می شود، بواسطه تنھائی و یکه ھمینطور تمام ظلم. تک نمود مگر اینکه آنھا را از ھم جدا کرده و تک

جات متفقه، متشکله کارگران و رفقای متحده فقرا را که برای مبارزه با دشمنانشان تشکیل می شود،  اما دسته. است
  66 -شکستن غیر ممکن است 

 
خواه کارگران نقش  ھای مشروطه در انجمن. در خراسان، در سالھای انقالب مشروطیت تشکیالت سندیکائی فعال بودند

گوی  ھا بود، در عین حال سخن که ارگان دموکرات» الشعراء بھار ملک«به سردبیری " نوبھار " ای داشتند، روزنامه  عمده
 سندیکاھای کارگری نیز محسوب می شد 

 
باف، که وضعیت بسیار بدی داشتند، شرائط کاری  تشکیالت سندیکائی دو صنف در مشھد عمده بودند؛ یکی کارگران فرش

العاده غیر انسانی بود، از طلوع آفتاب تا غروب و پاسی از شب گذشته کار می کردند، حقوق بخور و نمیری می  آنھا فوق
باف ھمواره مواد غذائی کافی به بدنشان نمی  گرفتند؛ در میانشان کودکان خردسال بسیار به چشم می خورد، کارگران فرش

و . رسید؛ بعلت شرائط کار اغلب بیمار بودند، کارفرما و رئیس کارگاه که آنرا خلیفه می گفتند اغلب کارگران را کتک می زد
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ً ھمان شرائط باال را داشتند اما انگیزه فعالیت سندیکائی در میان آنھا فراوان بود . صنف دیگر کارگران کفاش بودند آنھا نیز تقریبا
 
 

 میالدی وقتی فعالیت سندیکائی در تھران فروکش می کند و نمایندگان کارگران و فعالین سندیکائی به ١٩٢٠در آخر دھه 
جنوب، اصفھان، خراسان از آن . ھا انتقال پیدا میکند ھای سندیکائی به شھرستان می افتند، فعالیت» رضاشاه«ھای  زندان
 اند که ھرکدام جداگانه در بخش مربوطه شرح داده می شود  جمله

 
ھای  آنھا صندوق تعاونی تشکیل داده بودند، کالس. باف دارای ھزارھا عضو بود  اتحادیه کارگران فرش١٩٢٨در سال 

 میالدی مشھد ١٩٣٠در سال . سواد خواندن و نوشتن می آموخت به کارگران بی" باالخیابان " سوادآموزی داشتند که در 
در ھمین سال کارگران با . سنگی جشن بگیرد یکی از نادر شھرھائی بود که علیرغم اختناق توانست اول ماه مه را در کوه

  ساعت شدند ٨ ساعت به ١۴ای خواھان تقلیل ساعت روزانه کار از  انتشار بیانیه
 

که دومی » اکبر فرھودی علی«و » )حسابی(عبدالحسین دھزاده «. در انتخابات محلی دو تن از کارگران نامزد انتخابات شدند
پلیس از . این کار به ابتکار برخی از اعضای حزب کمونیست که در مشھد کار مخفی میکردند، صورت گرفت. باف بود کارگر قالی

چند روز بعد تعداد زیادی از کارگران را دستگیر کرد و یک بار دیگر دخالت حزب در امور سندیکائی . نفوذ حزب در آنجا مطلع شد
انداختن سروصدا و تبلیغات حزبی باعث شد  دست قرار دادن کارگران برای رسیدن به اھداف سیاسی و یا فقط برای راه و آلت

 تا سندیکای کارگران مورد یورش قرار گیرد 
 

 شمسی در خراسان سندیکاھا به ویژه سندیکای کفاشان و ١٣٢٠ میالدی یعنی بعداز شھریور ١٩۴١بعداز سالھای 
 ما در جلد دوم این تحقیق به آن خواھیم پرداخت . ھا قوی می شوند باف فرش

 
  میالدی ١٩٢١ – ١٩٢۵ - شمسی ١٣٠٠ – ١٣٠۴) شمس کا(شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران 

 
 نقش حزب عدالت 

مؤسسین آن . ای از کارگران ایرانی در باکو، حزب عدالت را تشکیل دادند عده)  میالدی١٩١٧فوریه ( شمسی ١٢٩۵در سال 
، »حیدرخان عمواوغلو«از جمله میتوان از . ھا بودند که در حزب بلشویک روسیه فعالیت داشتند ای از سوسیال دموکرات عده

 نام برد » غفارزاده«و » زاده آوتیس سلطان«
 

حزب عدالت در میان کارگران ایرانی نفوذ فراوانی پیدا کرد و در تأسیسات معدنی و نفتی روسیه بسیاری از کارگران ایرانی را 
ً در مبارزات اجتماعی در این مناطق تأثیر گذاردند به خود جلب کرد و ھسته آباد و  قفقاز و عشق. ھائی بوجود آورد که بعدا

ھمانطوریکه در . این حزب در حقیقت با افکار و عقاید خود از کارگران طرفداری میکرد. ترین این مناطق بودند تاشکند از عمده
یکی کارگرانی که بطور دائم کار می . مباحث قبلی گفته شد، کارگران ایرانی خارج از کشور را به دو گروه میتوان تقسیم کرد

ً بین روسیه و ایران  کردند و در این مراکز سکنی گزیده بودند و دیگری آنھائی که بطور فصلی در روسیه کار می کردند و مرتبا
کارگران ایرانی در منطقه بادکوبه نفوذ و قدرت . گروه دوم در تحول اجتماعی ایران تأثیر بسزائی نھادند. در رفت و آمد بودند

ھای ضد عثمانی و انگلیس شرکت می جستند و در زدوخوردی که در این سالھا در بادکوبه  آنھا در جنگ. فراوانی داشتند
  نفر زخمی می شوند ٩۵ نفر از کارگران ایرانی کشته و ١٠٠اتفاق افتاد، 

 
ھائی که  عمل بعلت مخالفت کارگران ایرانی با حکومت وقت ایران و در ازای شدت) ماه فروردین( شمسی ١٢٩٧در اوائل سال 

دست به اشغال " بادکوبه " ھا در مبارزات کارگری داخل ایران انجام داده بودند گروھی از کارگران ایرانی شاغل در صنایع  قزاق
 حزب عدالت در این عملیات دست داشته است . کنسولگری ایران در این شھر زدند

 
در بین کارگران روسیه چنین می  –حزب کمونیست بعدی  –در یکی از مقاالت خود درباره فعالیت حزب عدالت » زاده سلطان«

، داغستان و ترکستان انجام )شوروی(ما عالوه بر کار در ایران، فعالیت وسیعی در بین کارگران ایرانی مقیم آذربایجان : نویسد
ھای  ھا ھدفی دوگانه را تعقیب می کنیم، از یکسو از طریق کالس دادن کارگران ایرانی در این سرزمین ما با سازمان. میدھیم

حزبی کارگران فعال را آماده می سازیم و از سوی دیگر داوطلبین را به سوی خود جلب کرده اعضای حزبی را برای مقاصد 
ھای حزب کمونیست روسیه ھمکاری می کنند  ھای ما از نزدیک با سلول ھا، سازمان در این سرزمین. نظامی بسیج می کنیم

- 67  
 

مھمترین . ای از کارگران خود را به ایران می فرستد تا سلولھای مبارزات کارگری را بوجود آورند در ھمین ایام حزب عدالت عده
ھمانطوری که می بینیم دیگر تحوالت اجتماعی . زنجان، قزوین، خلخال، مرند، اردبیل، مسجد سلیمان: این شھرھا عبارتند از

ھای رشد سندیکاھای  و سیاسی و اقتصادی که در این سالھا در سایه انقالب مشروطیت در ایران در جریان بود، زمینه
 کارگری را فراھم می سازد 

 
 میالدی در تظاھرات خیابانی پر ١٩١۴کارگران ایرانی مقیم باکو حتی به سال : در این باره چنین می نویسد» زاده سلطان«

ھای بلشویکی با   میالدی گروھی از کارگران ایرانی با گرایش١٩١۶به سال . حرارت علیه جنگ امپریالیستی شرکت جستند
. اند، پرداختند ھای پرولتری باکو که اکثرشان ایرانی نفی حزب سوسیال دموکرات، مدتی طوالنی به کار مستقل در میان توده
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در عین حال کار . ھای کارگری افزایش پیدا کرد  میالدی این گروه رشد یافته، نفوذ آن در میان توده١٩١٧پس از انقالب فوریه 
بسیاری از . بزرگی در خود ایران انجام می گرفت و اغلب بھترین کارگران برای تبلیغ و سازماندھی به آنجا فرستاده می شدند

ھا یا به ھندوستان تبعید کردند یا به  بسیاری را انگلیسی. اند ھای تھران، قزوین و دیگر شھرھا زندانی اکنون در زندان آنان ھم
دھنده بزرگ  بخش و سازمان ، الھام»غفارزاده«سال گذشته در رشت یکی از بھترین رھبران ما، رفیق . اند راحتی تیرباران کرده

دو ماه قبل به ھنگام اشغال اردبیل از طرف انقالبیون ایران، ھفده نفر از رفقای فعال ما . حزب کمونیست ایران را تیرباران کردند
  68 -از زندان آزاد شدند، چند تن از اینان بیش از یکسال در زندان بسر می بردند 

 
 تشکیل شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران 

 در شھر انزلی نخستین ١٩٢٠ ژوئن ٢٣ای از ایرانیان عضو حزب عدالت که در انترناسیونال سوم شرکت داشتند در روز  عده
تعداد نمایندگان شرکت کننده در . 69 -کنگره خود را تشکیل دادند و نام این حزب را به حزب کمونیست ایران تغییر دادند 

  نفر بود که از نقاط مختلف جمع شده بودند ۴٨» زاده سلطان«نخستین کنگره بنا به قول 
 
ً از کارگران و . ھای ایرانی مقیم ترکستان و قفقاز نیز حضور داشتند در میان آنان نمایندگان کمونیست"  نمایندگان عمدتا

 سال در جنبش ایران شرکت ١۵ تا ١٠دھقانان بودند و روشنفکران زیادی در میان آنان نبودند، اما غالب نمایندگان بیش از 
  70 -داشتند 

 
 معتقد به انقالب  یکی جناح انترناسیونالیست. حزب کمونیست ایران کمی بعداز شروع فعالیت به سه جناح تقسیم می شود

رھبری می گردید؛ یک جناح مدافع انقالب سوسیالیستی » زاده سلطان«کامالً کمونیستی بود که بوسیله تئوریسین مشھور 
یاران دوران کودکی (» ابوکوف«و » حیدرخان عمواوغلی«و جناح سوم طرفدار انقالب بورژوا دموکراتیک بود که بوسیله 

این کنگره . بود که اکثریت پیدا می کند» زاده سلطان«در کنگره نخست، تفکر غالب، تفکر . 71 -رھبری می شد ) استالین
 ای ندارد  ھای سندیکائی ھیچ مصوبه ماندرباره تشکیل ساز

 
انقالب کامالً " زیرا حزب کمونیست در این دوره معتقد به انقالب و در دست گرفتن قدرت از طریق عملیات نظامی و جنگ و 

کردن دھقانان سخن گفته می شود و به کارھای  ، از مسلح"االجرا  پیشنھادات حتمی" در برنامه با . است" کمونیستی 
بالطبع تشکیالت سندیکائی نیز نمی توانسته از این امر . دموکراتیک و دادن آگاھی و مبارزات اجتماعی اھمیتی نمی دھند

. می باشد» زاده سلطان«مدافع این تز . مستثنی شود، پس بدون اھمیت جلوه داده شده و مورد توجه قرار نمی یرد
او معتقد است در ایران که . اکثریت آراء را بدست می آورد) کمونیست(ھمانطوری که گفتیم او در نخستین کنگره حزب عدالت 

نباید از ) ق.ف. منظورش گیالن است(بیش از ده سال یا بیشتر تجربه پشت سر گذاشته و قدرت حاکمه را در دست دارد 
، در )ق.ایران، ف(در اینجا . ھا را به دامن ضدانقالب خواھد انداخت جنبش بورژوا دموکراتیک حمایت کرد، چنین حمایتی توده

ھر قضاوت دیگری در این . ھای بورژوا دموکراتیک مساله عبارتست از انجام و حفظ انقالب کامالً کمونیستی مقایسه با جنبش
ھای جامعه ایران می بود، بدون تردید ارائه نمی  چنین تزی اگر متکی بر داده." انگیزی به بار آورد زمینه می تواند نتایج تأسف

  72 -شد 
 

گذشت زمان نشان داد که در شرائط انقالب، ایران آن روز تنھا میتوانست با اتکاء به مبارزات ملی و دموکراتیک به مرحله 
از (ھای اجتماعی  ھای مادی و سیاسی و فرھنگی و فنی و ایجاد محمل زیرا بدون تدارک پایه. سوسیالیستی نزدیک شود

 انقالب سوسیالیستی حرفی بیش نیست و به دیکتاتوری محض می انجامد ... ) ھا  آنجمله سندیکاھا و احزاب و روزنامه
 

رھبری می شد که از انقالب سیاسی و » حیدرخان عمواوغلی«جناح دیگری در داخل حزب کمونیست وجود داشت که توسط 
تدارک قیام مسلحانه، تبلیغات در جرائد، تبلیغات فوری برای تجدید سازمان سندیکاھای صنفی، تشکل کارگران، آگاھی 

 به امضاء ١٩٢٠در این باره سندی در ژوئن . این جناح اعتقاد به جنبش بورژوا دموکراتیک دارد. گفتگو می کند... طبقاتی و 
  73 -عمواوغلی انتشار یافته است 

 
را تأئید میکند، رھبری حزب » حیدرخان«ھای مشرق زمین، تزھای  ھای زیاد در داخل حزب، کنگره خلق باالخره بعداز کشمکش

 و سازش دو قدرت، به آرمان گیالن سوسیالیستی که مبتنی ١٩٢١ھای قرارداد  آمدن زمینه اما با فراھم. بدست وی می افتد
رضا «بر دموکراسی شورائی است، توسط انگلیس و اتحاد جماھیر شوروی خیانت می شود، سرکوب نھضت جنگل بوسیله 

 تحقق می یابد » خان
 

بعداز شکست، حزب عدالت مجبور می . قوای ارتش سرخ که قول حمایت از نھضت جنگل را داده بود خود را عقب می کشد
شود ھمه نیروھای خود را از شمال به داخل کشور گسیل دارد و به کار دموکراتیک و مبارزات سیاسی و بوجود آوردن 

 تشکیالت سندیکائی در داخل کشور بپردازد 
 

. ھا می پردازند ھای سندیکائی و کارگری در داخل کارخانه کیفیت کار و فعالیت کالً تفاوت پیدا کرده و فعالین به تشکیل ھسته
وجه  مسائلی که در کنگره نخست به ھیچ... در اینجاست که شرائط بھداشت و ایمنی کارخانه، ساعات کار کارگر، دستمزد و 

 مطرح نبودند، بعنوان مسائل روز عنوان می شوند 
 

اگر چه . در تشکیل شورای مرکزی کارگران ایران نقش مھمی داشته است) عدالت(آنچه مسلم است حزب کمونیست ایران 
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الملل سندیکاھای  دبیر شورا عضو حزب بوده، حال آنکه خواھیم دید او با بین» سیدمحمد دھگان«سندی نیست که ثابت کند 
 سرخ بطور تشکیالتی ھمکاری می کرده است 

 
.  بود که سازمان واحدی بوجود آمد تا بتواند سندیکاھای مختلف کشور را در یک مرکز متحد و ھماھنگ سازد١٩٢٢در سال 

نامیده شد که برای سھولت در خواندن و نوشتن از این به " شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران "این سازمان کارگری 
 تلخیص می کنیم " شمسکا"بعد آنرا 

 
ھا، سندیکای  سندیکای کارگران چاپخانه: این سندیکاھا عبارت بودند از.  سندیکا تأسیس یافت٩با مشارکت " شمسکا"

ھا، سندیکای کارگران ساختمانی، سندیکای کارگران  ھا، سندیکای کارگران کفاش، سندیکای کارگران گرمابه کارگران داروخانه
 . 74 -بافان، کارکنان پست و تلگراف  ھا، سندیکای کارگران پارچه  ھا، سندیکای کارگران دوزندگی شھرداری

 
" وظیفه یافت " شمسکا . " مرکب از نمایندگان این سندیکاھا و ھر سندیکا سه نماینده به شورا فرستاده بود" شمسکا " 

  75 -ھای جدید بوجود آورد  ھای کارگری را رھبری کرده و کارگران را آموزش بدھد و اتحادیه اتحادیه
 

" تعداد اعضاء » ایران دوست«. 76 - ھزار عضو پیدا کرد ٨نمی گذشت که بیش از " شمسکا " کمتر از سه سال از تأسیس 
 میالدی ده سندیکا با ده ھزار عضو ١٩٢٢در آغاز سال :" می نویسد» زاده سلطان«. 77 - نفر ذکر می کند ٨٢۵٠را " شمسکا 

الذکر، چندین سازمان  به غیر از سندیکای فوق. از کل کارگران در شورای سندیکائی عضویت داشتند% ٢٠کارگر، یعنی 
  78 -کارگری دیگر نیز در شرف تشکیل بودند، مانند سندیکای دواسازان و کارگران تراموا و غیره 

 
ای از سندیکای دواسازان بدست آمده که جا دارد با توجه به محتوای این اعالمیه گفته شود، در این زمان سندیکای  اعالمیه

در این . ساختن آنھا نسبت به مبارزه می پردازد داروسازان بیشتر به مسائل تھییجی و به حرکت در آوردن نیروی کارگر و آگاه
" متن اعالمیه . یاد می کند و در عین حال کارگران را به مبارزه علیه اشرافیت فرا می خواند" حضرت احدیت " اعالمیه از 

 در زیر می آید )  شمسی١٣٠٢فروردین ( حمل ٢٧به نقل از روزنامه کار به تاریخ " اتحادیه دواسازان تھران 
داری که سبب محو حکومات اشرافی است در اقطار عالم از نھضت  ارکان عالم سرمایه. رفقای رنجبر، قرن بیستم است" 

قیام رنجبران دورترین قبایل به مھد تمدن ) فریاد(سپس. قریب محو و فناست)عن(خشم توده کارگری مرتعش و متزلزل است؛ 
داران سفید منعکس،  ھای عبوس رنجبران، سپاه سودان در مقابل صور غماز سرمایه چھره. انداز است در فضای عالم طنین

 به سوی مقصود روانند ) آسا(ھای برق قدم) با(ھای آلوده به منازعات در اروپا،  ھای ضخیم آنان برای گرفتن گریبان پنجه
 

ای شما، شما ای کارگران و رنجبران و توده حقیقی ملت، ایران شما، ای فرزندان قاعدین تمدن، ھنوز در بستر غفلت 
سر از خواب غفلت بردارید و دیده بگشائید، نظری به . بار خویش غنوده و جایگاه مردان کار را به کسالت و کثافت آلودید خجلت

صیحه دعوت کارگران و رنجبران عالم را به سوی رضوان اتحاد و اتفاق . جنبش اقدام عالم را بنگرید. صحنه گیتی افکنید
ھای مردانه را برای رفاقت به جانب توده رنجبران دنیا با  دست. ھای رسا به سوی آن دعوت بشتابید برخیزید و با قدم. بشنوید

ھای سرشار از محبت دراز کنید و بکوشید تا به دومین مرحله انسانی داخل شوید؛ عظمه به زبان  ھای بشاش و قلب روی
اش شما را ودیعه خویش خوانده و شما از نتیجه تکاھل آن صنعت زیبا را بر قامت خویش نارسا  پیغمبران و مظاھر مقدسه

 پایان را از خود سلب نمودید  کرده و از شدت تغافل آن عزت بی
 

رفقای کارگر، کار و زحمت شما که سبب حقیقی تشکیالت اقدام بشری است، شما را به یادگاری حضرت احدیت مفتخر 
رنج شما دارای خزائن و قصور  نموده و شما قدر خود را ندانستید؛ از کثرت جھل مقدرات خود را به دست آنھائی که از دست

رفقای زحمتکش، راه نجات برای شما متصور نیست جز آن که زمام پارلمان را در کف گرفته و . شدادی شدند، سپردید
 ھای وکالت مجلس را به جنس خود بسپارید  صندلی

 
دادن  کردن آزادی شما در کار فریب ھای عجیبی و غریب برای سلب ھای اشرافی با صورت رفقای رنجبر، بیدار باشید که دست

رفقای کارگر، . و برای کندن ریشه خویشتن به دست خود تیشه نزنید. خواران اشراف را نخورید فریب آن ریزه. شما می باشد
معارف جز به ھمت شما توسعه . بازی باقی نخواھد ماند استقالل جز به جان. مملکت شما جز بدست شما آباد نخواھد شد

شرافت، قومیت و ناموس ملیت جز در کف شما . امنیت جز در حکومت شما صورت خارجی نخواھد داشت. نخواھد یافت
  79 -بیدار شوید و وقت خود را به غفلت نگذرانید . محفوظ نخواھد ماند

 
 ساختار شمسکا

با اینکه درباره چگونگی تشکیالت این مرکز سندیکائی و ساختار آنھا اطالعات زیادی در دست نداریم، اما براساس مدارک و 
اسناد موجود می توان به این نتیجه رسید که سندیکاھای تشکیل دھنده شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران، 

یعنی کارگران ھر کارخانه یا ھر صنف و یا صنعت دور ھم جمع می شدند و سندیکای یک .  و صنعت بودند سندیکاھای پیشه
ھا که چون  در مورد اصناف مثالً، صنف خیاط. بافی تھران را تشکیل می دادند کارخانه، مثل سندیکای کارگران کارخانه پارچه

خانه در مرکز واحدی متشکل شده سندیکای کارگران  ھای بزرگ وجود نداشت چند خیاط کوچک یا کارگران چند خیاط خیاطی
در ھمین مورد یعنی درباره سندیکاھای اصناف باید یادآوری نمود، سندیکای نانواھای تافتونی یکی . خیاط را تشکیل می دادند

 از سندیکاھای مھم و پرکار این دوره به حساب می رفت 
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در مورد صنعت معموالً ساختار سندیکا به این ترتیب بود که نمایندگان کارگران چندین کارخانه تولیدی مشابه که ھرکدام 
بعلت عدم ازدیاد . سندیکای خود را داشتند دور ھم جمع می شدند و سندیکای صنعت مخصوصی را تشکیل می دادند

مثالً در . ھا و عدم رشد کافی صنایع از یکسو و رشدنیافتگی سندیکاھا، سندیکاھای صنعت را کمتر می توانیم ببینیم کارخانه
بافی وجود داشتند، در مشھد، کرمان و تبریز که سندیکاھای  در قالی... بافی وجود داشتند، در تھران و اصفھان و  پارچه

ً یک سندیکای . تر بودند مشھد از ھمه قوی سندیکای صنعت نفت که از نظر ساختار و روابط داخلی سازمان سندیکائی دقیقا
اما سندیکاھای صنعت موقعی می توانند از قدرت . ھای گوناگون را در خود متشکل ساخته بود صنعتی بود، کارگران کارگاه

در چنین . واقعی برخوردار باشند که بتوانند در سطح یک شھر، یک استان و باالخره در سطح کل کشور خود را متشکل سازند
زیرا ھمه کارگران کم و ( شرائطی است که قادرند با اعتصابات یا مذاکرات به مسائل فنی و تکنیکی و شرائط کار کارخانه 

بپردازند و آنگاه می توانند مسائل اقتصادی خود را در رابطه با تولیدات خود مطرح ساخته ) بیش دارای شرائط مشابه ھستند
بطور مثال باالبردن دستمزد واحد تولید، در موردی که براساس واحد تولید است، دستمزد میتواند در ھمه . برایش مبارزه کنند

 ھای یک صنعت قیمت واحدی داشته باشد  کارگاه
 

برای اینکه با چگونگی تشکیل سندیکاھا چه در کارخانه، چه در صنف و پیشه، و چه در صنعت آشنا شویم و یا ایده و نظری در 
بافی را از وقتی که انگیزش تشکیل سندیکا در او بوجود می آید تا موقعی که  این باره بدست آوریم، خاطرات یک کارگر پارچه

روشن " شمسکا " در کار تشکیالتی » سیدمحمد دھگان«در این جا نقش . سندیکا تشکیل می شود، در ذیل نقل می کنیم
 می گردد 

 
در این زمستان طوالنی بیکار بودیم و ھرچند .  شمسی زمستانش سخت، در نوروز ھم برف زیادی بارید١٣٠٠سال " (... ) 

ھای پیش  ایام عید از طرف مباشر قشون، پارچه تابستانی را بیشتر از سال. ھا خزیده بودیم خانه نفر در گوشه یکی از قھوه
خانه محل رفیقی پیدا کرده بودیم نامش  در اثنای زمستان گذشته در قھوه. ھا بسراغ کارگران آمدند صاحب کار. خواستند

روزنامه حقیقت ارگان ماست؛ مدیر روزنامه حقیقت  –می گفت، ما اتحادیه داریم . و از کارگران مطابع تھران بود» احمد المع«
ً در روزنامه می نویسد. از حقوق کارگران دفاع می کند. ھم مدیر اتحادیه ماست ھریک از صاحبان . مقاصد و حوائج ما را مجانا

ھا را می ریزیم، در مطبعه را می  گارسه. مطابع در حق کارگران تعدی یا اجحاف کند بدستور اتحادیه کارش را تعطیل می کنیم
باالخره صاحب . اند، مشغول کار نمی شوند بر اثر اتحاد ھیچیک از کارگران بیکار ھم بجای کارگرانی که اعتصاب کرده –. بندیم

ً به اتحادیه حاضر می شود؛ پیشنھادات کارگران را قبول و تعھد می نماید، مزد روزھای اعتصاب را می دھد، آنوقت  کار اجبارا
 فاتحانه مشغول کار می شویم 

 
او گفت، من حاضرم اگر . خالصه رفیق ما بقدری از محسنات اتحادیه و روزنامه حقیقت توصیف کرد که ما عاشق اتحادیه شدیم

شما مایل به تشکیل اتحادیه باشید مدیر اتحادیه خودمان را بیاورم تا دستور تشکیالت را بشما بیاموزد و اتحادیه شما را بمرکز 
ھا معرفی نماید تا به پشتیبانی اتحادیه مرکزی و قدرت تمام کارگران تھران ھر مھمی را از پیش ببرید؛ چه بھتر از  کل اتحادیه

الساعه که صاحبان کار محتاج شما ھستند و با عجله تمام کار می . آن است که شما ھم مانند ما اتحادیه داشته باشید
ً سزاوار نیست  –الاقل مزد خود را از ذرعی سه به چھار عباسی برسانید . خواھند، چند روزی دست از کار بکشید حقیقتا

خانه بسر برید و صاحبان ستمگر از دسترنج شما بمرغ خانه  شماھا گرسنه و برھنه در این زمستان سخت در گوشه قھوه
 باالخره طالب مالقات مدیر روزنامه حقیقت شدیم ) این واقعه رخ داده بود. (ھا پنجاه تومان انعام بدھند فاحشه

 
خانه  اولین رھبر بزرگوار کارگران ایران که روانش شادباد، برای انجام کار ما به قھوه» سیدمحمد دھگان«یک روز بعدازظھر آقای 

بافی را بازدید  ھای پارچه کارگاه. نویسنده بخدمتش معرفی شدم) بافی ما در ھمین محل بود ھای پارچه کارگاه. (حصار آمد چاله
ً پرسش نمود؛ دستور داد بلیط عضویت برای کارگران نساج در مطبعه چاپ کردند پس از یک . کرد؛ از وضع حال کارگران دقیقا

انتخابات کارگران بپایان » زاده جلیل«و شادروان » دھگان«ای دعوت کردیم؛ با حضور شادروان  ھفته تمام کارگران را در خانه
 نویسنده به سمت نمایندگی و مدیریت اتحادیه انتخاب شدم و بدبختی من از ھمان روز اول مدیریت شروع شد  –. رسید

 
گرفته بودیم، ) مساعده(مزد  چون ھریک بنفع مختصری بعنوان پیش. روزھای اول از طرف اتحادیه تصمیم به اعتصاب گرفته شد

با موفقیت کامل بپایان رسید و اجرت بافندگی از سه به چھار » دھگان«اعتصاب با کمک . قدرت تعطیل چند روزه را داشتیم
نویسنده با دو نفر برای شرکت در  –آمد کارگران نساجی را نسبت به اتحادیه عالقمند نمود  این پیش –عباسی ترقی کرد 

ھای کارگران تھران را که  جلسات اتحادیه مرکزی کل کارگران انتخاب و معرفی گردیدیم؛ در اتحادیه مرکزی نمایندگان اتحادیه
است که بنا به اظھار خودش بعد از تشکیل » وری سیدجعفر پیشه«این کارگر . 80-نامشان نوشته می شود، مالقات نمودیم 

 شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران بدان پیوسته و با روزنامه حقیقت ھمکاری می کند 
 

 ھا اعتصاب سندیکای معلمین و سندیکای پستچی
دھنده وضع  ھای کارگری، نشان چنین انکشافی، برای اتحادیه.  ھزار کارگر سازمان داده شده بود٢٠در مجموع در ایران 

اتحادیه کارگری ایران، علیرغم . اقتصادی بسیار سختی به شمار می رفت که کارگران ایرانی با آن دست به گریبان بودند
از آن جمله باید اعتصاب خبازان، .  میالدی چندین اعتصاب بسیار موفق سازمان دادند١٩٢١شان در نیمه دوم سال  جوانی

در انزلی اعتصاب کارگران بندر سازمان داده . ھا، پست و تلگراف و تلفن تھران را یاد کرد ھا، کارگران ریسندگی کارگران چاپخانه
ً اقتصادی دارند. شد  روز بطول ٢١که )  میالدی١٩٢٢ژانویه (و اما در اعتصاب معلمین . ھمه این اعتصابات ماھیتی صرفا

ً سیاسی علیه دولت را بخود گرفت ماه پرداخت  دولتی که بمدت شش. انجامید، این اعتصاب سرانجام شکل یک نمایش واقعا
آموزان نیز به تعداد زیاد شرکت  در این تظاھرات دانش.  روز ادامه یافت٣نمایشات بمدت . حقوق آنان را متوقف ساخته بود
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عاقبت دولت بمیدان شتافت و به معلمین وعده داد حقوق آنانرا . ھیجان عمومی در تھران بحد اعال رسیده بود. 81 -داشتند 
. ولی دیگر بسیار دیر شده بود. 82 -محل اجتماع مردم می شود » آبادی یحیی دولت«خواھانی نظیر  خانه آزادی. بپردازد

بھای خود اجتماع نموده و در تحت بیرق  شدن وقت گران تکلیفی و تلف از بی" بدنبال این اعتصاب محصلین دبیرستانھا 
ھا حرکت کردند  در کوچه و خیابان) معارف در حال احتضار است ھمت کنید( سیاسی که این عبارت روی آن نوشته شده بود 

و وکیل ) دبیر حزب سوسیالیست(» سلیمان میرزا اسکندری«." 83 -ھای جانگداز خود را به سمع عابرین می رساندند  و ناله
یک . و بسیاری از نمایندگان از او حمایت می کنند 84 -را در مجلس مورد سوال قرار می دھد » السلطنه قوام«مجلس، 

این تظاھرات بوسیله چاقوکشان ) برگزار می شود(تظاھرات عظیم که در تاریخ ایران نخستین نمایش بزرگ بحساب می آید، 
. ھا به اعتصابیون پیوستند کارگران اتحادیه. اجیر شده مورد حمله قرار گرفت؛ این عمل وحشیانه خشم مردم را برانگیخت

گاه  خواه از جمله حقیقت را که ارگان اتحادیه و تکیه ھای آزادی ای روزنامه برای مبارزه علیه چنین مبارزه» السلطنه قوام«
ھا را از توقیف در نیاورد، آنھا کارھای  ھا دولت را تھدید کردند که اگر روزنامه کارگران چاپخانه. مبارزات کارگری بود، تعطیل کرد

دست به اعتصاب " شمسکا " ھای وابسته به   نفر از کارگران چاپخانه٢٠٠چاپی دولت را انجام نخواھند داد و بدین سبب 
مقداری از حقوق معلمین را که کماکان در . دولت سعی کرد با دادن رشوه و تھدیدکردن، کار این اعتصاب را پایان دھد. زدند

مردم در مجلس جمع شدند و . اندرکاران اعتصاب را دستگیر نمود ای از دست اعتصاب بودند، پرداخت کرد و در ھمان موقع عده
معلمین تبریز در پشتیبانی . ھا را از توقیف درآورد دولت مجبور شد برخی از روزنامه. تقاضای آزادکردن رھبران کارگران را نمودند

را که از قبل متزلزل بود، در ھم کوفته و وی را » السلطنه قوام«موضع کابینه . 85 -از معلمین تھران دست به اعتصاب می زنند 
جای وی را گرفت و قول داد یک سلسله اصالحات رادیکال را متحقق » مشیرالدوله«کابینه لیبرال . مجبور به استعفاء ساخت

بایستد و او را » رضاخان«بدان جھت به ریاست دولت رسید تا بلکه در مقابل » احمدشاه«به اصرار » مشیرالدوله«. سازد
  86 -وادارد تا قانون اساسی را رعایت کند 

 
 سوئدی» مولیتور«اخراج  -

مقامات دولتی موانع بسیاری در سر راه انکشاف آنھا . ھای کارگری از شخصیت حقوقی برخوردار نبودند در این زمان، اتحادیه
. اروپائی بودند که بیش از ھمه در این جھت سرکوب شدید را بمورد اجراء می گذارند) مستشاران(این مربیان . ایجاد میکنند

که مدیر پست و تلگراف و تلفن است توانست انحالل موقتی اتحادیه کارمندان اداره تلگراف را » مولیتور«فردی سوئدی بنام 
. ای طوالنی بود مبارزه شروع شد؛ این مبارزه. چیان را نیز مشمول ھمین سرنوشت سازد فراھم آورد و سپس کوشید پست

دولت . مسئله در مجلس مطرح گردید. منتشر ساختند و برکناری وی را خواستار شدند» مولیتور«ای علیه  چیان جزوه پست
طی » السلطنه قوام«در این زمان کابینه . ھای کارگری بکار تھیجی خود ادامه دادند اتحادیه. خود را گرفت" فونکسیونر " جانب 

ھا و  اما باالخره اسناد و مدارکی که درباره اختالط. ھا ممنوع ساخت ای شرکت کارمندان دولتی را در اتحادیه تصویب نامه
از کار برکنار شد، » مولیتور«بعداز اینکه . اقدامات مخالف منافع عامه از او انتشار یافت، دولت مجبور شد او را از کار برکنار سازد

ای در  سندیکای کارکنان پست اعالمیه. ھائی چاپ کرد و در تھران پخش نمود پوشی بر اقدامات گذشته خود نوشته برای پرده
 عین آن را نقل می کنیم .  روزنامه حقیقت چاپ شد۵١این زمینه انتشار داد که در شماره 

 
 " آخرین تشبث مولیتور"
در خدمت دولت خاتمه پیدا کرد و حکم وی از طرف وزارت پست و تلگراف به او » مولیتور«پس از آنکه باالخره دوره مأموریت " 

تمام مستخدمین مظلومی که با (ھای خطی و چاپی بین مستخدمین پست  ابالغ شد مشارالیه در این چند روزه متحدالمال
ھای خود حبس نموده و حتی در قیام و  فرسای ھیجده ساله ھمواره نفس در سینه تحمل انواع مظالم و تبعیضات طاقت

منتشر نموده و در عوض ) ھای دو ساله اخیر یک دفعه ھم در صدد حل قضایای خصوصی و منافع شخصی بر نیامد  فداکاری
تحریر چندین جمل تحت عنوان تودیع و خداحافظی، آخرین شاھکار اروپائی خویش را بکار برده و یک رشته جمل بیروح و 

طلبی که در دوره ریاست طوالنی خود نسبت به اجزاء در  پروری و سعادت مصداقی حاکی از احساسات لطیفه عدالت بی
معرض عمل گذارده بود، درج نموده و به مستخدمین اندرز می دھد که از این به بعد در ھر رتبه و مقامی که ھستند با عامه 

کش  اجزاء زحمت! هللا سبحان. حسن سلوک کرده و ھمیشه منافع اداره پست را که یک اداره عمومی است منظور دارند
 باشند » مولیتور«اند که حاال محتاج به اندرز  پست در چه تاریخ رعایت این اصول را فراموش نموده

 
جوئی که خوشبختانه ھمیشه  النفس با ھمه مزایای فطری و جبلی میرود از بیدارکردن حس انتقام اینجاست که ایرانی سلیم

مسیو، پس از انتشار یک قسمتی از سیاست اعمال : نموده بگوید» مولیتور«از آن احتراز می نماید، مجبور شده و خطاب به 
مزه و بی سر  ھای والیات، بھتر این بود که در آینده آخر بعوض تلفیق عبارات بی شما در جرائد پایتخت و انعکاس آن در روزنامه

 ھای منتسبه را تکذیب و عامه را از بھت و حیرت حاصل می رھانیدید  و بن الاقل یکی از مواد خیانت
 

ورزی ایرانی استفاده کردن و به این نشریات فریبنده  جوئی و کینه حاال دیگر پس از این سکوت اجباری از عدم حس انتقام
 مبادرت نمودن، بیم آن می رود که خواھی نخواھی این حس را در آنان تحریک و بیدار نماید 

  87 -اتحادیه اجزاء پست 
 
 و روزنامه حقیقت» سید محمد دھگان« -
دبیر سندیکای کارگران بود که با تمام قوه و قدرت خود از منافع کارگران و زحمتکشان و از مقام آزادی و » سیدمحمد دھگان«

ً دفاع می کرد روزنامه حقیقت ارگان رسمی . بزرگترین گواه این ادعاست» دھگان«روزنامه حقیقت و مقاالت . دموکراسی تواما
کی » دھگان«. اداره و مدیریت میشد» دھگان«که بوسیله . 88 -بود " شمسکا " شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران 

ھائی که از سوی ارتجاع و عوامل بیگانه به او زده می شود، چنین می  بود و چه سوابقی داشت؟ خودش به مناسبت تھمت
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 خودستائی بد است و تشخیص نیک و بد را باید بر عھده صاحبان فکر متین و عقل سلیم واگذار نمود : "نویسد
 

ً روزنامه شان  ھا به جای آنکه در موضوع نگارشات جرائد مبارزه بکنند فوری شخصیت اشخاص را مطرح کرده ھرچه به قلم غالبا
من از سلسله سادات کلھری کاشان که . به این واسطه مرا ھم مجبور کردند مختصری خود را معرفی نمایم. آمد می نویسند

پدر من . می باشم –زاده ابوی است  که دائی" المتین  جبل" مانند سردبیر  –اند  از بین این طایفه ادبای نامی بوجود آمده
در ) ق.ھجری قمری ف( ١٣١٣است که دیوان اشعارش در » عندلیب کاشانی«متخلص به » سید محمدتقی«مرحوم 

پدر من چھل و پنج سال قبل از ایران مھاجرت کرده و در روسیه اقامت . استانبول مطبعه اختر طبع و منتشر شده است
متخلص به » حاج سیدعظیم شیروانی«ھمواره به ترویج علم و ادب اشتغال داشت و شاگردھای نامی از قبیل مرحوم . جست

با پدر من " احمد " صاحب کتاب » اف طالب«نظر به اینکه . که کثرت اشتھارش مستثنی از تعریف است، تربیت نموده» سید«
مناسبات نزدیکی داشت و اوالدی از خود نداشت زحمت تربیت بنده را متقبل شد و دیپلمی که از مدرسه عالی روسیه در 

 ھای پدرانه آن مرحوم است  دست دارم، از شفقت
 

مدرسه نجات ایران " ، "انجمن خیریه ایرانیان و مدرسه مجیدیه ایرانیان ثمرخان شوره " آثار فعالیت که از بنده به یادگار مانده، 
ً یازده سال است . ام بادکوبه ھدیه داده" مدرسه اتحاد ایرانیان " و پانصد جلد کتابی است که به کتابخانه " کروزنی  من تقریبا

ھائی که به امضای من  حساب صورت" پیو دوم . " را داشتم 89 -" سینکلر " دو سال ریاست کمپانی . که در ایران ھستم
بمرکز ارسال شده ھیچ کدام کمتر از دویست ھزار تومان نبوده است و در موقعی که مستعفی شدم به موجب سندی که در 

  90 -دست دارم یک شاھی کمپانی مزبور در ذمه من نداشت 
 

طلبی، مردی مدیر، تشکیالتی و  خواھی و آزادی معلوم است عالوه بر روشنفکری و ترقی» دھگان«از کارھا و آثار قلمی 
المللی مورد  تأسیس شد در مسکو مسئله شرکتش در سندیکای سرخ بین" شمسکا " وقتی . صاحب فن نیز بوده است

به نمایندگی » دھگان«الملل شد و  شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران عضو سازمان سندیکای بین. گفتگو قرار گرفت
المللی  با مجله ارگان سیاسی اتحادیه سرخ بین» دھگان«عالوه بر این . المللی رفت ایران به نشست این سندیکای بین

می پرداخت و در عین حال علَم مبارزه علیه دیکتاتوری و " شمسکا " ھم او بود که به امور تشکیالتی . ھمکاری داشت
 استثمار را نیز بلند کرده بود 

 
بافی بود بدعوت  نظر می اندازیم می بینیم از زمانی که در تھران کارگر کارخانه پارچه» وری پیشه«بطور مثال وقتی به خاطرات 

برای سازماندھی . باف گذاشته می شود انداختن سندیکای کارگران پارچه قرار و مدار به راه) کارگر فعال مطبعه(» احمد المع«
انداختن  ما بخشی از این خاطره را در چگونگی به راه. وارد عمل می شود و سندیکا را راه می اندازد» سید محمد دھگان«آن 

  91 -پیش از این بیان کردیم " شمسکا " سندیکا در ایران و ساختار سازمان 
 
قبل از . از نظر پافشاری بر اصول و عقاید خود فردی بود که اصول و عقاید خود را به ھیچ قیمتی نمی فروخت» دھگان«

او باتفاق سایر کارکنان روزنامه سندیکای . داشت» الدین سیدضیاء«مدیر روزنامه رعد بود که تعلق به " شمسکا " تأسیس 
به دفتر روزنامه آمده . می شنود» مسیو ھاروارد«در سفارت انگلیس بود، این خبر را از قول » سیدضیاء«. خود را تشکیل دادند

. کسانی که میخواھند سندیکا تشکیل دھند باید بین تشکیل سندیکا و کارکردن در روزنامه رعد یکی را انتخاب کنند: می گوید
گری سندیکا، اما  از منشی» ناھید«. که منشی سندیکا بود ھر دو استعفا کردند» ابراھیم ناھید«ھمان روز او و نیز ھمکارش 

ای را گذراند، در  باقی ماند و زندگی مرفه» سیدضیاء«سالھای دراز در کنار » ناھید«. از روزنامه رعد» سیدمحمد دھگان«
 جگر  بعداز این حادثه بود که روزنامه حقیقت را با سختی و خون. 92 -در عسرت و تنگدستی امرار حیات نمود » دھگان«عوض 

منتشر ساخت و تمام حیات خود را در راه اعتالی مبارزات سندیکائی و بوجود آوردن تشکیالت کارگران برای مبارزه علیه 
را بطور حقیقی و بدور از سازش در اختیار آزادی و عدالت و ترقی و " حقیقت " وابستگان به استعمار و استثمار وقف کرد و 

 استقالل اقشار کارگری و سندیکاھای آنھا قرار داد 
 

ھای  به ھمین جھت ھمیشه از سوی روزنامه. نقش بزرگی در مبارزات کارگری و سندیکائی بعھده داشت" حقیقت " روزنامه 
در مقابل ارتجاع و » سیدمحمد دھگان«. وابسته به رژیم و مأمورین استعمار خارجی در داخل مورد حمله قرار می گرفت

انتشار " حقیقت " در " حفظ آزادی از وظایف ملت است " مقاالت او تحت عنوان . مأمورین و نوکران بیگانه سکوت نمی کرد
خواھانه  ھای خود بدرستی دفاع از آزادی و حق را در سرلوحه مبارزات ترقی او در تحلیل. یافته، از ارزش مھمی برخوردار است

بگیران اشرافیت مورد  خواران استعمار و مواجب به ھمین جھت از سوی جیره. و مبارزات سندیکاھای کارگری قرار می دھد
ھای دزدی و  تھمت» دھگان«که به » زاده سرکشیک«و » رھنما«از آنجمله بودند آقایان . حمالت ناجوانمردانه قرار می گرفت

شکنی  ھای دندان دارد اوالً پاسخ را وامی» سیدمحمد دھگان«که " ایران " رسمی  روزنامه نیمه. 93 -گری می زنند  قاچاقچی
ً دولت  در زیر بیانیه اتحادیه کارگران را در این باب . را مورد سوال قرار دھد» مشیرالدوله«به گردانندگان این روزنامه بدھد، ثانیا

 می آوریم 
 
است که عمالً از " حقیقت . " ما روزنامه حقیقت را طرفدار حقیقی رنجبر و کارگران و مبرا از ھرگونه تھمت و افترا می دانیم" 

را با این شجاعت ادبی که " حقیقت " ما کارکنان و نویسندگان . پرده می نویسد حقوق ملت مدافعه میکند و حقایق را بی
 طرفدار کارگران است تبریک گفته متانت و دوام ایشان را در این فکر و مسلک مقدس آرزومندیم 

 
طور اشخاص را دشمن  ھتاکی و فحاشی کرده است، ما این" حقیقت " روزنامه ایران و اتحاد که نسبت به مدیر روزنامه 
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" زنده باد . ھای مملو از فحش و عاری از حقیقت اظھار نفرت می کنیم پاره کارگران و مزدور اجانب دانسته به مدیر این ورق
 باد مرتجعین و خائنین ملت  خواھان، مرده و آزادی" حقیقت 

  94 -ھای عمومی کارگران مرکزی  محل امضاء تمام نمایندگان اتحادیه
 

ھمزمان با انتشار نشریه حقیقت نشریات دیگری نیز در دفاع از منافع صنفی و سندیکایی منتشر می شدند که مھمترین آنان 
. یکی از رھبران سندیکای معلمین انتشار می یافت» فروزش«بودند که این آخری توسط " نجات ایران " و " کار " ، "اقتصاد " 
 ھمکاری می کرد و در آن زمان رئیس سندیکای معلمین تھران بود " کار " و " نجات ایران " با » ابوالفضل لسانی«

 
 و نمایندگانش" شمسکا " سندیکاھای عضو 

 در تظاھراتی که توسط این مرکز سندیکائی ١٩٢٣در روز اول ماه مه » رضاشاھی«علیرغم اختناق و ترور و حکومت نظامی 
ھا  چی مدتی نمی گذرد که سندیکای معلمین و سندیکای تلفن. ترتیب داده شد، قریب دو ھزار نفر از کارگران شرکت جستند

 سندیکای کارگری تازه را در ٢٩شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران وسائل تشکیل . در می آیند" شمسکا " به عضویت 
 از آن جمله بودند . سرتاسر ایران بوجود می آورد

بافان در اصفھان سندیکای کارگران شرکت نفت  بافان در کرمان سندیکای پارچه سندیکای ملوانان در انزلی سندیکای فرش
کنی در رشت سندیکای  پاک ھا، کارگران دخانیات، کارگران برنج خوزستان سندیکای معلمین، حمال -انگلیس و ایران در جنوب 

شاگردھا،  ھا در مشھد سندیکای آشپزھا، خانه چی پزھا و تلگراف ھا، شیرینی باف ھا، میرزاھا، فرش ھا، کفاش معلمین، خیاط
 ھا، درودگرھا، کارگران دخانیات در تھران  ھا، سورچی باف فرش

 
شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران با اعزام افراد فعال و مبارز به شھرستانھای مختلف کارگران را به حقوق خود آشنا 

 می ساخت و آنھا را به تأسیس سندیکاھا و مبارزه برای اکتساب حقوق خود دعوت می نمود 
 

مشخصات کامل ھمه سندیکاھای عضو شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران بدست نیامد، آنچه بدست آمده ما مورد 
آوری و انتشار یابد تا بتوان بیش از این به تحلیل و بررسی تشکیالت،  ای در آینده جمع امیدواریم اسناد تازه. استفاده قرار دادیم

که در  ھمانطوری. سازمان، برنامه کار، رھبری، اھداف و مطالبات و مبارزات شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران پرداخت
در زیر تا جائی که بدست آمده نام ھر . ھا یا صنوف را متشکل ساخته بود ھا و پیشه قبل گفتیم، این شورا، سندیکاھای صنعت

 سندیکا ھمراه با نماینده یا نمایندگانشان در شورای مرکزی را مالحظه می نمایید 
 
 سندیکای کارگران مطابع تھران: اول

 »باقر نوائی«
 »محمد پروانه«
ً و در سالھای  -» عبدالحسین سادات گوشه«   به اداره ثبت و امالک انتقال یافت١٣٢٠بعدا
 » احمد المع«

 
 ھای تھران خانه سندیکای کارگران کفاش: دوم

 کیمرام -» مھدی حقیقت«
 قلی بھرام -» حسن مسگرزاده«
 »اکبر اسکافی علی«
ً دارنده ماشین قالب -» تراش سلمان قالب«  تراشی  بعدا

 
 ھای تھران سندیکای کارگران نانواخانه: سوم

 »شیخ رسول«
 »شاطر علی خلج«
 » میرزا عباسعلی«

 
 سندیکای داروسازھای تھران: چھارم

فقط یک شماره منتشر شد و بدست نظمیه درگاھی توقیف . ناصحی، مجله جرقه را انتشار می داد -» محمدتقی ناصحی«
 گردید

 اند  دو نفر نامعلوم
 

 فرھنگ تشکیل شده بود –از روشنفکران وزارت معارف  -اتحادیه معلمین : پنجم
ً به شغل قضاوت پرداخت -» حسین امید«  بعدا
ً به شغل قضاوت پرداخت -» ابوالفضل لسانی«  بعدا
 » ابوالقاسم رجائی«

 
 سندیکای کارکنان وزارت پست و تلگراف: ششم

 »اله سعید حبیب«
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 »علیرضا انصاری«
 به زندان افتاد » رضاشاه«مدتی در زمان  -» عباس مصداقی«
 به ندرت نمایندگی داشتند -» سید محمد صفوی«
 به ندرت نمایندگی داشتند  -» محمود ابری«

 
 سندیکای کارکنان شھرداری تھران: ھفتم

 این سندیکا در حقیقت اغلب از رفتگران تشکیل یافته بود
ً وکیل رسمی عدلیه شد -» منوچھر احمدی«  بعدا
ً به وزارت پیشه و ھنر رفت -» محمود رامز«  بعدا

 نفر سوم معلوم نیست 
 

 ھای تھران سندیکای کارگران بناخانه: ھشتم
 حبس و شکنجه زیادی کشید -» استاد میرزا علی طرفدار«
 »استاد محمد بناء«

 نفر سوم معلوم نیست 
 

 سندیکای کارگران سیگارسازی تھران: نھم
 »آقا سیگاری عباس«

 از دو نفر دیگر اطالعی در دست نیست 
 

 سندیکای کارگران حمامی: دھم
 »رضا پابرھنه«

 از دو نماینده دیگر اطالعی در دست نیست 
 

 ھای تھران سندیکای کارگران بزازخانه: یازدھم
 »زاده سید محمد خلیل«
 »آقا کوچولو«معروف به » سید ابوالقاسم«
 » سید عالءالدین نقوی«

 
 سندیکای شاگرد نجارھای تھران: دوازدھم

ً به اداره آمار و ثبت احوال رفت -» سید عبدالغنی«  بعدا
ھای محبس حکایت می کنند، این شخص مدتی در سلک مفتشین  بطوریکه رفقا از یادگارھای دوره:" »وری پیشه«بنا به قول 

 مخفی نظمیه درگاھی خدمت کرده است 
 

 باف تھران سندیکای کارگران پارچه: سیزدھم
ً به کار سنگ -» سید عبداله موسوی«  تراشی و بنائی مشغول شد بعدا
 در قزوین کار بافندگی میکند -» محمدباقر فخریان«
 »مشھدی رضای کاشانی«
 ساکن سمنان شد در وزارت دارائی مشغول شد  -» سید کمال مدرسی یزدی«

 
 سندیکای حماالن انزلی: چھاردھم

او از طرف حماالن انزلی به نمایندگی انتخاب . ھای نظمیه گرفتار بود ھمیشه در بیغوله» آخوندزاده« -» میرزا محمد آخوندزاده«
 شده بود 

 
 ھای تھران سندیکای نانوائی: پانزدھم

 نمایندگانش شناخته نیستند 
 

 بافی سندیکای جوراب: شانزدھم
 » ... محمود«

 دو نفر دیگر شناخته نیستند 
 

 ھای تھران چین سندیکای حروف: ھفدھم
 »سیدمرتضی حجازی«
 سیفی -» زاده رضا قلی عبداله«

 نفر دیگر ناشناخته است 
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 سندیکای نساجان و بافندگان تھران: ھجدھم
 »شکراله نساج«

 اند  دو نفر دیگر ناشناخته
 

 سندیکای حمل و نقل تھران: نوزدھم
 »علی شرقی«

 اند  دو نفر دیگر ناشناخته
 

 سندیکای ملوانان بندر انزلی: بیستم
 جان سپرد » رضاشاه«در زندان  -» پورحتمی«

 
 سندیکای کارگران نفت که مستقالً عمل می کردند : بیست و یکم

 
بود، ھمانطوری که خودش می " شمسکا " خود منشی شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران » وری سیدجعفر پیشه«

 دار بود و به کارگرانی که از والیات نامه می نوشتند، پاسخ می داد  جلسات و مکاتبات را عھده نویسد؛ نوشتن دفاتر و صورت
 

بعداز مدتی شورای مرکزی توانست در . تشکیل میشد" 95-حقیقت " در اداره روزنامه " شمسکا " در شروع کار جلسات 
ای اجاره کند که محل رسمی سازمان مرکزی در آنجا بود و جلسات ھر ھفته یکبار  اول بازار خانه) ناصرخسرو(خیابان ناصریه 

شورای . 96 - نفر بالغ می شدند ۴٠ تا ٣٠ھای جمعه تشکیل می شد، عده نمایندگان سندیکای شورای مرکزی به  شب
 مرکزی سندیکاھای کارگران ایران اھداف زیر را دنبال می کرد

 دادن آگاھی الزم به کارگران برای افزایش اعتقادات آنھا به امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
ً در برابر دولت و طرح مطالبات و مبارزه برای آنھا   لزوم ایجاد ھمبستگی ھمه کارگران در مقابل کارفرمایان نھایتا

 دست زدن به اعتصاب عمومی جھت تأمین نیازھای کارگران 
 نمودن روحیه مناسب برای کارگران  ھای وسیع کارگری به منظور فراھم ھا و جشن ایجاد برنامه

 المللی کارگران  المللی کارگری در جھت بوجودآوردن ھمبستگی ملی و بین شرکت در تظاھرات روزھای بین
 

 الملل سرخ سندیکاھا  عضویت در بین
الملل سوم شرکت  به نمایندگی از سوی شورای مرکزی سندیکاھای کارگران در چھارمین کنفرانس بین» سیدمحمد دھگان«

نامه از  بعداز دریافت دعوت.  شمسی در مسکو برگذار شد١٣٠٣ میالدی برابر با خرداد ١٩٢٢این کنفرانس در ژوئن . می کند
ً جلسه فوق العاده شورای مرکزی  سوی برگذارکنندگان کنفرانس که آنرا کنفرانس سالیانه ملل شرق می نامند، رسما

بعنوان نماینده ایران به کنفرانس » سیدمحمد دھگان«پس از مذاکرات در این جلسه، . سندیکاھا در تھران تشکیل می شود
او اولین نماینده کارگران ایران بود . رھبری شورای مرکزی را بعھده داشت» محمد آخوندزاده«در مدت غیبت او . اعزام می گردد

ھای سندیکاھای ایران به مجمع عمومی  در این کنفرانس فعالیت. الملل سرخ کارگران شرکت می کرد که در کنفرانس بین
 الملل سندیکاھای سرخ را مالحظه می کنید  به دفتر اجرائی بین» دھگان«در زیر گزارش . معرفی شد

 
الملل سندیکاھای  به دفتر اجرائی بین –رئیس شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران » محمد دھگان«در گزارشی که آقای 

ھای کارگری در ایران   میالدی می دھد، پس از خواندن گزارش جامعی در مورد وضعیت و فعالیت اتحادیه١٩٢٢سرخ در ژوئن 
 : می گوید

در خارج از تھران سندیکاھای کارگری در انزلی، رشت، تبریز، قم نیز . اکنون در ایاالت نیز جنبش کارگری گسترش یافته است" 
 ھای کارگری حاضر به شرح زیر اشاره می کند  بعداز آن به تعداد اعضای اتحادیه." یافت می شود

 
 
  

 نام اتحادیه  تعداد در مقاله آلمانی  تعداد در مقاله فرانسوی
 اتحادیه خبازان  نفر کارگر ٣٠٠٠  نفر کارگر٣٠٠٠
 اتحادیه خیاطان  نفر کارگر ٢٠٠٠  نفر کارگر٢٠٠٠
 اتحادیه کفاشان  نفر کارگر١٨٠٠  نفر کارگر١٨٠٠
 اتحادیه کارمندان پست و تلگراف  ٩٠ - ٣۵٠نفر کارگر  نفر کارگر٢٧٠
 اتحادیه قنادھا  ٩٠ - ٣۵٠نفر کارگر  نفر کارگر٣٠٠
 ھا اتحادیه چاپخانه  ٩٠ - ٣۵٠نفر کارگر  نفر کارگر١٨٠
 ھا اتحادیه شاگرد مغازه  ٩٠ - ٣۵٠نفر کارگر  نفر کارگر٣۵٠
 میرزاھا -خانه  اتحادیه کارمند تجارت  ٩٠ - ٣۵٠نفر کارگر  نفر کارگر٣۵٠
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باید اضافه کرد که .  ھزار نفرند٣ھای کارگری   ھزار کارگر، تعداد کارگران متشکل در اتحادیه٣٠ ھزار نفر سکنه و ٢٠٠در تبریز با 
ھای کارگری ندارند، بلکه سازمان کارگری شھرستان تبریز  سازمان کارگری تبریز ماھیت خالص کارگری بعنوان کارگران اتحادیه

 ھزار نفر آنرا کارگران ١۵ ھزار سکنه وجود دارد که ۴٠در رشت . بیشتر شبیه به یک حزب سیاسی است تا سازمان کارگری
)  نفر٣٠٠٠( نفر ٣۵٠٠و کفاشان به ) دوزان کاله(زنان،  ھا، سکه در این شھر کارگران و کارمندان چاپخانه. تشکیل می دھند

 درصد آنھا را کارگران روسی ٣٠ ھزار نفر عضو دارند که ٩گیر  در انزلی و حومه آن، اتحادیه کارگران ماھی. عضو بالغ می شوند
 - ھزار نفر بالغ می شوند ١٠ عضو دارد؛ رویھمرفته تعداد کارگران در بندر انزلی به ٢٠٠اتحادیه کارگران بندر . تشکیل می دھند

97  
 

" در . سندیکای خبازان، یکی از سندیکاھای قدرتمند و فعال وابسته به شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران بود
اما در . 98 -ھا نام برده می شود  در بخش مربوط به اعتصابات ایران از اعتصاب کارگران نانوائی" المعارف پروفینترن  دائره

بردن از سندیکاھائی که به شورا  الملل سندیکاھای سرخ ارائه می شود، بعداز نام گزارشی که به سومین کنگره بین
 اند، چنین آمده پیوسته

ولی این سندیکا ماھیتی مذھبی دارد و .  ھزار نفر بالغ می گردد٢سندیکای مھم دیگر از آن خبازان است که اعضای آن به " 
ً ھمه کسانی که . این قول درست نیست. 99-عضویت ندارد ) ق.ف.است" شمسکا " منظور (در شورای سندیکائی  تقریبا

تاریخچه نھضت " در » وری پیشه«اند؛ بطور مثال اگر به نوشته  اند از این سندیکا نام برده تاریخچه مبارزات کارگری را نوشته
مراجعه شود، ھمواره از این سندیکا بعنوان عضو شورای مرکزی نام برده ... در خاطراتش و » آوانسیان«، "کارگری در ایران 

به دفتر اجرائی را که قبالً در ھمین  –رئیس شورای مرکزی سندیکاھای کارگری  -» سیدمحمد دھگان«گزارش . شده است
 بخش آوردیم، نیز حاکی از عضویت سندیکای خبازان در شورا می باشد 

 
 عاقبت کار شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران 

به کجا انجامید، باید ابتدا ترکیب آنرا از نظر نیروھای اجتماعی و صاحبان تفکرات و " شمسکا " برای اینکه بدانیم عاقبت کار 
 عقاید مختلف شناخت 

اعضای آنرا . ای و صنعتی تشکیل یافته بود ، کارخانه)وری پیشه(ای  این مرکز سندیکائی خود از سندیکاھای مختلف حرفه
نه ھمه آنھا . ھای سیاسی و اجتماعی متفاوتی می آمدند ھای گوناگون تشکیل می دادند که از افق کارگران صنوف و کارخانه

. ھر کارخانه به فراخور حال خود سندیکائی تشکیل داده بود. طرفدار کمونیسم بودند و نه ھمه آنھا مذھبی یا سوسیالیست
ھائی که با ھر یک از محافل سیاسی و فکری  افراد و اعضاء و رھبران سندیکای ھر کارخانه یا ھر صنف در اثر روابط و تماس

کننده  بنابراین می توان گفت، ترکیب نیروھای داخل شورای مرکزی منعکس. جامعه داشتند، تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند
ھای ھرکدام از این سندیکاھا می شد به عقاید فکری و  گیری ھا و موضع از اعالمیه. نیروھائی بود که در اجتماع وجود داشتند

ً عقاید سیاسی . نظری و طرفداری سیاسی آن سندیکا یا حداقل به طرز تفکر غالب در این سندیکا پی برد نتیجه اینکه عموما
بطور وضوح " تاریخچه نھضت کارگری ایران " در » وری پیشه«این اصل را می توان از نوشته . در داخل شورا آزاد بوده است

پس، شورای مرکزی دارای وحدت نظر سیاسی نبوده بلکه در آن پلورالیسم حکومت می کرده و اتحاد قوا وجود . مشاھده کرد
گونی و قبول شرائط اجتماعی و سیاسی جامعه رھبری  ھا با علم و آگاھی به این گونه اما مارکسیست. داشته نه وحدت نظر

میرزا  سلیمان«عالوه بر این گروه، افرادی یا سندیکاھائی بودند که به حزب سوسیالیست و . شورا را در دست داشتند
ای  گذشته از این سه گروه، عده. در داخل شورا قوی بودند» مدرس«ھمین طور، مذھبیون طرفدار . تمایل داشتند» اسکندری

خورده انگلیس و از  که ھر دو از نوکران قسم» سائی«و یا » تدین«از نمایندگان سندیکاھا با وکالی مرتجع مجلس مثل 
  100 -بودند، راھی داشتند » رضاخان«مدافعان درجه اول 

 
دوران مجلس چھارم و اوضاع اجتماعی از نظر سیاسی در تشنج بود و در جنگ و رقابت و تقالء، توطئه و سازش و جنایت 

استعمار و امپریالیسم جھانی، چنگال خونین خود را در جان و روح ملت ایران فرو برده بود و در تدارک . غوطه می خورد
. این دیکتاتوری ھمه نیروھای اجتماعی را باید در ھم می کوبید و بساط خود را استوار می ساخت. ای بود دیکتاتوری تازه

حمالت ناجوانمردانه از ھر سو شروع شده . شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران نمی توانست از این امر مستثنی باشد
 تری پیدا می کرد  بود و توطئه و خیانت ھر روز دامنه وسیع

 
 زدن به حیات شورای مرکزی شدند  در این میان دو عامل اساسی باعث ضربه

 ھا با رضاخان  سازش جناح راست کمونیست: اول
ھای تئوریک رھبران آن علیرغم ھمه قدرقدرتی، سرکوب، حکومت نظامی،  این بخش در اثر فرمانبرداری از مسکو و تحلیل

سلیمان میرزا «در مجلس چھارم، . دفاع می کرد» رضاخان«تخریب در مبارزات سندیکائی و کارگری، ھنوز احمقانه از 
سیدحسن «، »مشیرالدوله«، »الممالک مستوفی«، »دکتر مصدق«نام در سیاست از قبیل  از میان مردان صاحب» اسکندری

تنھا کسی بود که به ماده واحده که ... و » خان عالء میرزا حسین«، »السلطنه قوام«، »زاده تقی«، »الملک موتمن«، »مدرس
  101 -را به سلطنت می گمارد، رأی داد » رضاخان«در اثر آن 

 
ھای ایران چنان تلقین می کرد که چون جنبش سوسیالیستی  پیش از این، سیاست روسیه بر بخش بزرگی از کمونیست

ایران قوتی ندارد که ما بتوانیم بدست او به مقاصد خود در مقابل سیاست انگلیس دست پیدا کنیم، ناچار ھستیم از ھمان راه 

 اتحادیه کارگران زردوزی  -----  نفر کارگر١۵٠
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بسازیم که از راه دوستی کارھای ما را انجام دھد و یک جھت » سردار سپه«رفته و می روند برویم و با ) ھا انگلیسی(که آنھا 
  102 -خود را در آغوش سیاست دشمنان ما نیاندازد 

 
در عین حال با . با ھوشیاری از این فرصت بزرگ استفاده کرد و به مبارزه خود علیه سلسله قاجار شدت بخشید» رضاخان«

خواه است و قصد دارد وضعیت اقتصادی و  جناح چپ مدافع شوروی از در مغازله درآمد و چنان وانمود کرد که گوئی جمھوری
اما خواھیم دید ھمینکه به قدرت رسید، رھبران سندیکاھا و تشکیالت کارگری چپ را در . موقعیت کارگران را بھبود بخشد

ھای کارگری را تحت عنوان شرائط جنگ تعطیل  توقیف ساخته به زندان افکند و تمام سازمان)  شمسی١٣٠۴( میالدی ١٩٢۵
 و از تشکیل سندیکاھای تازه و نو به شدت ممانعت کرد . نمود

 
 در برابر رضاخان » مدرس«تسلیم شدن : دوم

که عضو مجلس شورای ملی » سیدحسن مدرس«طلبی بود بنام  مذھبی جامعه در دست آخوند ریاست –رھبری سیاسی 
سیاسی نفوذ زیادی داشت، تا مدتی به شدت و با جسارت ویژه خود در مقابل  –او که در میان توده مذھبی . نیز بود

را خورد، با او به » رضاخان«ھای آخوندی، به طمع جاه، فریب  ولی علیرغم ھمه ھوشیاری و ویژگی. ایستاد» رضاخان«
و بدستور او بوسیله قوای نظامی » رضاخان«ریزی  شد و چندین بار با برنامه» رضاخان«سازش نشست و ھمکار و عامل فعل 

  103 -از آنجمله است ) بلوای نان. (روی مردم مبارز و اعتصابیون اسلحه کشیده شد
 
اش در باطن موافقتی با او نداشتند، به ظاھر  برای سرکوب نیروھای فعال جامعه، که نه مارکسیست و نه مذھبی» رضاخان«

در زیر خواھیم دید . رسیدن خود را فراھم سازد توافق کرده بود و در خفا این دو را به جان ھم می انداخت تا وسائل به قدرت
که چگونه اختالفات بین افراد سیاسی، روی نیروھای سیاسی و در نتیجه در داخل شورای مرکزی سندیکاھای کارگران ایران 

ً از ھم می پاشد. اثر می گذارد با خیال آسوده آخرین ضربه کاری را » رضاخان«آنگاه، . و شورای مرکزی را تضعیف کرده و نھایتا
 با خشونت کامل بر سندیکاھای کارگری وارد می سازد 

 
قلم می زد و مبارزه می » سردار سپه«یعنی نشریه شورای مرکزی در دفاع از آزادی علیه " حقیقت " در این زمان روزنامه 

این روزنامه در میان مردم ھواداران زیادی پیدا . مردم را به دفاع از آزادی و عدالت فرا می خواند» محمد دھگان«مقاالت . کرد
و حکومت » رضاخان«مبارزین واقعی جنبش کارگری و سندیکائی در برابر . فروشی داشت کرده بود، بطوری که چھار ھزار تک

در عوض رھبری حزب کمونیست و سوسیالیست و رھبری مذھبی به نمایندگی . ھای او ایستاده بودند نظامی و توطئه
از جمله در . ھای مختلف سیاسی به ھمه جا سرایت کرد اختالفات بین جناح. او را تأئید و از او پشتیبانی می کردند» مدرس«

او را در » مدرس«اختالف باال گرفت بطوریکه » مدرس«و » سلیمان میرزا«میان . تکه کرد شورای مرکزی اثر گذارد و آنرا تکه
شورای مرکزی در این دعوا با انتشار . او مدتی به مجلس نرفت. دینی زدند مجلس تکفیر کرد؛ جرائد مذھبی به او تھمت بی

کش آتش جنگ میان  ھیزم» رضاخان«. در شورا اعتراض کردند» مدرس«طرفداران . را گرفت» سلیمان میرزا«ای جانب  بیانیه
ای اوباش و مردمان  و ھمراھانش با کمک دولت در پنج محل تھران عده» مدرس«باالخره، مرحوم . این دو بود و دغل میکرد

حقیقت " ھای میدان و جمعی از کسبه مرتجع بازار را جمع کرده، اتحادیه پنج محل تھران را علیه روزنامه  بیسواد و بارفروش
تحریک و " حقیقت " مدتی جمعیت را برای سوزاندن روزنامه . تشکیل دادند) که سمبل مبارزات سندیکائی کارگران بود" (

  104 -تشجیع می نمودند 
 

" چندی نگذشت که روزنامه . بدین ترتیب بود که شرائط و وسائل حمله به شورای مرکزی سندیکاھای کارگران آماده می شد
شده اشغال  محل اداره آن توسط قوای دولتی و مردم تحریک. و حکومت نظامی او بسته شد» رضاخان«به دستور " حقیقت 

 گردید 
 

از این تاریخ به بعد شورای مرکزی سندیکاھای کارگری ایران زندگی طبیعی خود را از دست داد؛ گاھی مخفی و گاھی نیمه 
ً خواھیم دید . وری برنداشتند ھای پیشه ھا و کارگاه اما فعالین سندیکائی دست از مبارزه در داخل کارخانه. مخفی بود بعدا

ای از فعاالن خود را به اصفھان، مشھد، تبریز و باالخره خوزستان گسیل داشت و چگونه مبارزات  چگونه این مرکز عده
موضوع سندیکای کارگری شرکت نفت بحث بعدی ماست که نقش حیاتی . ھا فعال شد سندیکائی در داخل کارخانه

 سندیکاھای فعال را در صنایع نفت نشان می دھد 
 
 

  
------------------------------------------------------ 

 منابع
 ١٩۵١، تھران، "ھای اجتماعی و اقتصادی آن انقالب مشروطیت ایران و ریشه"، »ایرانسکی -تریا  –پائولویچ « : سی و یک

 »ھوشیار . م«  ترجمه ۵٠ و ۴٢: چاپخانه نقش جھان، صفحه
 ١٣۵۴، انتشارات پیام، تھران سال "فکر دموکراسی اجتماعی در نھضت مشروطیت ایران"، »فریدون آدمیت«: سی و دو

 اثر پیشین: سی و سه
 ۴۶ و ۴٣: اثر پیشین، صفحه: سی و چھار
فکر دموکراسی اجتماعی در انقالب " ، » فریدون آدمیت«اساسنامه فرقه دموکرات ایران، ماده چھارم، به نقل از : سی و پنج

 ١٢۶ و ١٢۵، تھران، صفحه ١٣۵۴، انتشارات پیام، سال "مشروطیت 
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 ھمانجا: سی و شش
 اثر پیشین: سی و ھفت

 نگاه کنید به اساسنامه حزب سوسیال دموکرات ایران به نقل از اسناد تاریخی: سی و ھشت
Histoire du movement auvrier en Iran / La Social démocratie en Iran / Ed. Maydak P.P. 129-132 

 اثر پیشین: سی و نه
 اثر پیشین: چھل

 تا ۴۴به نقل از اسناد صفحه ) متشکله در مشھد(نگاه کنید به اساسنامه سازمان انقالبی مجاھد شعبه ایرانی : چھل و یک
  سال چھار٣ که خود نقل می شود، از مجله دنیا شماره ۴۶

 ۴۶، صفحه "میرزا کوچک خان سردار جنگل " ، »ابراھیم فخرائی«: چھل و دو
 ١٢۵: ھمانجا، صفحه... نگاه کنید به اسناد : چھل و سه
 ۶٩ تا ۶۴: ، صفحه١جلد ... نگاه کنید به اسناد : چھل و چھار
 ٧٣ تا ٧٠:  صفحه١جلد ... نگاه کنید به اسناد : چھل و پنج

اسناد تاریخی جنبش کارگری، " ، به نقل از ١٩٢٢انترناسیونال سندیکاھای سرخ، آوریل و مه " ، »زاده سلطان«: چھل و شش
 ١٠٨: ، صفحه١٩٧۴، جلد چھارم، انتشارات مزدک، فلورانس، "سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران 

 - ١۴١: صفحه» خسرو شاکری «  به کوشش ١١، انتشارات پادزھر، جلد "اسناد تاریخی جنبش سندیکائی : " چھل و ھفت
١٣٨ 

 ٣٠: ، صفحه"تاریخ مشروطیت ایران"، »ایوانف«: چھل و ھشت
 ٣١و ٣٠، صفحه "تاریخ مشروطیت ایران " ، »ایوانف«: چھل و نه

 ١٩٧۶، ماه مه ١٣۵۵ اردیبھشت ١٢، ۴نشریه کمونیست شماره : پنجاه
، انتشارات ١١جلد ... ، اسناد تاریخی "تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران " ، مقاله »خسرو شاکری«: پنجاه و یک
 ١١۵پادزھر، ص 
 ٨١٨، صفحه »احمد کسروی«، "تاریخ مشروطیت : " پنجاه و دو

 ٨٢٠ھمان اثر، صفحه : پنجاه و سه
 ٢٢٠ و ٢١٩: صفحه... " اسناد تاریخی " ، » C.Huysmans« نگاه کنید به آرشیو : پنجاه و چھار
، روسھا که با قوای دولتی ھمکاری »صمدخان«در ھنگام جنگ برای مشروطیت و مقاومت تبریز در برابر قوای : پنجاه و پنج

از آنجمله . می کردند چندین کارخانه تبریز را به توپ بستند تا بجای کاالی داخلی واردات محصوالت روسیه بھتر انجام پذیرد
 سازی تبریز را نام برد می توان کارخانه کبریت

اسناد " ھای مندرج در  ، یادآوری می شود، جمع تعداد کارگاه١٠٢جلد چھارم، صفحه ... " اسناد تاریخی : " پنجاه و شش
  می باشد که ما در این جدول رقم صحیح را نوشتیم٣٨١رقم درست . غلط است..." تاریخی 

 Mirovaje Profesional, on je d: و ھمینطور به I. S. R. Avril – Mai, 1922, P.P. 58, 59نگاه کنید به : پنجاه و ھفت
Dvizenije, T.VI, Moscou 1927 به نقل از :La Situation de la classe laborieuse en Iran, P. 8, et 92 C. Chaqueri 

، ١٣۵٢فروشی طاعتی، رشت، بھمن  ، کتاب»محمد روشن«به کوشش » رابینو«ھای  نگاه کنید به یادداشت: پنجاه و ھشت
  ١٠١ و ١٠٠صفحه 

 ١٠٠، ھمانجا، صفحه »رابینو«ھای  یادداشت: پنجاه و نه
 ١٠١ھمانجا، صفحه : شصت

 ١٠١ھمانجا، صفحه : شصت و یک
 ٣٠، صفحه »ھوشیار. م«، ترجمه "تاریخ مشروطیت ایران " ، »ایوانف«: شصت و دو

 نگاه کنید به: شصت و سه
Histore du movement ouvrier en Iran (1), La Social démocratie en Iran, edition Mazdak, Florence, 1979, p.p.223-

225 C.Chaqueri 
 منبع اصلی ذکر نشده است. ١۴٣، پادزھر، صفحه ١١شماره ..." اسناد : "شصت و پنج

این . از مرتبه باالئی برخوردار است... جنبش دھقانی در خراسان بویژه در میان اکراد قوچان و بجنورد و درگز: شصت و شش
ً توسط دھقانان ساده علیه خوانین و قلچماق جنبش » زلفو « و » خدو « ھای آنھا بوقوع پیوسته از آن میان میتوان قیام  ھا اکثرا

 را در درگز و قوچان نام برد» رشید خان « و 
، به نقل از ١٠٢ میالدی، صفحه ١٩٢٨به زبان روسی، مسکو " ایران دیروز و امروز " ، »دوست ایران«: شصت و ھفت

 اللھی  عون
 ۴٩، جلد جھارم، صفحه ..."اسناد تاریخی : "شصت و ھشت

در این مقاله،  - Pravda, 14, Juillet 1920 –پراودا :  شصت و ۴٩ و ۴٨: جلد جھارم، صفحه..." اسناد تاریخی : "شصت و نه
به نیکی نام می برد و او را فردی نزدیک به " میرزا کوچک خان « نویسنده پراودا ضمن اعالم تأسیس حزب کمونیست ایران از 

 ١١جلد نھم، صفحه ..." اسناد تاریخی "به نقل از  –. حزب کمونیست می داند
 ۴٨جلد چھارم، صفحه ..." اسناد تاریخی : "ھفتاد

  Du ghanat à l’oléodue” – Lausanne 1978“شاھرخ وزیری، : ھفتاد و یک
در اجالسیه پنجم کنگره دوم انترناسیونال ) نماینده ایران(» زاده سلطان. آ«، نطق ..."اسناد تاریخی "نگاه کنید به : ھفتاد و دو

 ١٩٢٠ ژوئیه ٢٨کمونیستی، به تاریخ 
 نگاه کنید به : ھفتاد و سه

Admael France, Asie, Serié Elperse Doss, 371 f, 71-72 / Revue Du Monde Musulman, V. 5, 1922, P.P. 144-145 
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 ٩٧ و ٩۶: جلد ششم، صفحه..." اسناد تاریخی "به نقل از 
74 : Avanessian, “Reminis cences of the Iraninan Communist Party”, Donya, 3, 1962, P.P. 33-39  

 : به نقل از
Abrahamian, Iran between two revolutions, Princetien University Press, P. 129  

 ١٠٨جلد چھارم، صفحه ..." اسناد تاریخی : "ھفتاد و پنج
 مأخذ باال: ھفتاد و شش
، به نقل از ١٠٢، صفحه ١٩٢٨به زبان روسی، مسکو، سال " ایران دیروز و امروز " ، »ایران دوست«: ھفتاد و ھفت

 ٢۴٣صفحه " انقالب اکتبر و ایران"، کتاب "نھضت کمونیستی و کارگری ایران"، مقاله »اللھی عون«
 جلد جھارم، ھمان جا..." اسناد تاریخی : "ھفتاد وھشت

 ١۴۴، صفحه ١١انتشارات پادزھر، جلد ..." اسناد تاریخی: "ھفتاد و نه
  شمسی، چاپخانه تابان١٣٢۵، تھران، مرداد ماه "تاریخچه نھضت کارگری ایران " ، »وری  جعفر پیشه« : ھشتاد

، جلد ١٣۶١، تھران، انتشارات عطار، چاپ سوم »آبادی یحیی دولت«، خاطرات "حیات یحیی " نگاه کنید به : ھشتاد و یک
 ٢۴٢چھارم، صفحه 

 ٢۴٢اثر پیشین، صفحه : ھشتاد و دو
 ١٩٢٢زانویه ( شمسی ١٣٠٠) دی( جدی ٢١، مورخه ٧استغاثه معلمین شماره " حقیقت"روزنامه : ھشتاد و سه
 ١٩٢٢ژانویه (  شمسی ١٣٠٠) دی( جدی ١٩، مورخه ۶شماره " حقیقت"نگاه کنید به روزنامه : ھشتاد و چھار
  میالدی١٩٢٢ مارس ٢٩( شمسی، ١٣٠١) فروردین (  حمل ٨، ٣٩شماره " حقیقت"روزنامه : ھشتاد و پنج

، جلد چھارم، صفحه ١٣۶١، تھران، انتشارات عطار، چاپ سوم "» آبادی یحیی دولت«خاطرات " حیات یحیی، : ھشتاد و شش
٢۴٨ 

 ١٩٢٢ مارس ٣١(، ١٣٠١) فروردین( حمل ٢١ جمعه ۵١روزنامه حقیقت، شماره : ھشتاد و ھفت
عنوان سازمان سندیکائی به قرار " سندیکای مرکزی"ھای صادره توسط این  ھا و اعالمیه در برخی از بیانیه: ھشتاد و ھشت

 " اتحادیه عمومی کارگران مرکزی " زیر بوده است 
 با دولت ایران برای بھره ١٩٢٢در سال » السلطنه قوام«وزیری  سینکلر یک کمپانی آمریکائی بود که بعداز نخست: ھشتاد و نه

 اما در اثر مخالفت شوروی این قرارداد به مرحله اجراء در نیامد. برداری نفت شمال وارد مذاکره شد
 ١٩٢٢، آوریل )١٣٠١فروردین ( حمل ٢٣، ۵٩روزنامه حقیقت، شماره : نود

، ١٣٢۵تھران، مرداد ماه ) جوادزاده(» وری سید جعفر پیشه« ، "تاریخچه جنبش کارگری در ایران" نگاه کنید به : نود و یک
 چاپخانه تابان

 ، ھمانجا»وری سید جعفر پیشه« " تاریخچه نھضت کارگری ایران " نگاه کنید به : نود و دو
 ۵٩، شماره "شمسکا"ارگان " حقیقت " نشریه : نود و سه
 ١٩٢٢، آوریل )١٣٠١فروردین ( حمل ٢٣، ۵٩، شماره "حقیقت " روزنامه : نود و چھار
 در خیابان لختی، کوچه غفاری بود" حقیقت"دفتر روزنامه : نود و پنج

استخراج " تاریخچه نھضت کارگری در ایران"تحت عنوان » وری سید جعفر پیشه«بیشتر این اسامی از مقاله : نود و شش
 شده است

97 : Perse, rapport au/er congrés l’activité De l’ ISR, librarie du Travail Paris 1922  
 جلد ششم، انتشارات مزدک... " اسناد تاریخی " به نقل از 

 ١١۵جلد ششم، صفحه .... " اسناد "به نقل از : نود و ھشت
 ١١١جلد ششم، صفحه ... " اسناد " به نقل از : نود و نه

Perse, Rapport au 3ene congrés, l’activité De l’ ISR, librairie du Travail, Paris 1924, P.P. 371-373 
، انتشارات بنیاد ١٩٨۴ پاریس، سپتامبر ١٢٩٩ – ١٣٠۴ھای  ، تحقیقی درباره سال"از رضاخان تا رضاشاه"نگاه کنید به : صد

 مصدق، فرھنگ قاسمی
 ٣۴و ٣٣ و ٣٢نگاه کنید به اثر پیشین، صفحه : صد و یک
 ٢۶نگاه کنید به اثر پیشین، صفحه : صد و دو

 ٢١ و ٢٠نگاه کنید به اثر پیشین، صفحه : صد و سه
 تاریخچه نھضت کارگری در ایران" ، »وری سید جعفر پیشه«: صد و چھار
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