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  سازماندهی و ضرورت آن در دوره کنونی

(بخش اول)

سعید جهانگیري

و بخش دوم  1375تا مقطع سال ي کارگري ها فعالیتن آبخش اول  .شوداین نوشته در دو بخش ارائه می

. باشدهر دو بخش در پیوست با یکدیگر می دهد و مورد بررسی قرار میتا امروز راي کارگري ها فعالیت

مقدمه

ي ها فعاالن حقوق کارگري همواره از مسائلی بحث انگیز و مورد مناقشه بوده است. آیا اساسا فعالیتوسازماندهی طبقه کارگر امر

آیا فعالین کارگري در شرایط . کارگري نیاز به سازماندهی ویژه اي دارند و سازماندهی کارگري امري جدا از مبارزات روزمره است

 برايمبارزات کارگري در این دوره بر فعالین کارگري ایران شرایط ویژه اي تحمیل کرده است؟ یا آنچه اي قرار دارند؟ آیا ویژه

شرایط فراتري در در ،است؟ آیا فعالین کارگري در موقعیتی ممتاز رخ دادهدر دیگر جاهاي جهان نیز  ،آمدهپیش فعالین کارگري 

  متن مبارزات جاري ایران قرار دارند؟ 

ایران نیست بلکه در همه جاي دنیا شرایط کم و فقطاجتماعی و سیاسی ها ناشی از شرایط اقتصادي،این ویژگیکهدانیم می ما

اي است که سازماندهی در مبارزات کارگري دارد، زیرا جنبش بیش این گونه هست، آنچه باید ما را به تکاپو بیاندازد نقش لغزنده

روش مبارزه است. در همین حال باید به روش مبارزه طبقاتی نقد زد. زیرا در جاهایی مرز  کارگر ي دائما در حال تولید و بازتولید

مابین فعالیت کارگري و فعالیت سیاسی مغشوش است و آن را به عامی گري طبقاتی، تاریخی و انسانی کشانده است. تنها ویژگی 

چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه اي به عنوان اناین دوره از تاریخ مبارزات کارگري در این است که جنبش کارگري ایر

گري در تاریخ صد سال گذشته بنشینیم و بدانیم که براي شود. اگر به نقد ویژه این روش و عامیمی سوژه تغییرات بنیادي مطرح

  شهامت ارزش قائل شویم باید براي بهتر شدن اش قلم و قدم بگذاریم. آن همه صداقت،

زماندهی در ایران همیشه یکی از مباحث بسیار پیچیده و مهمی بوده و هست و به دلیل استبداد حاکم پرداختن ترویج و ساتبلیغ،

آمیز ها گاه مبالغه ي متعددي صورت گرفته است و همیشه با تعابیر متفاوتی به آن پرداخته شده است. تحلیلها به آن توسط دیدگاه

مبارزات سیاري در رابطه با طبقه کارگر وجود دارد بسیاري از متون نوشته شده در بارههاي تحلیلی ب کتابآمیز است. و گاه مخاطره

تاریخ شفاهی و بر به صورتان به مساله تشکیالتی سیاسی و نقش آن در جنبش کارگري پرداخته شده است،کارگري که در

خورد شده، بیشتر جنبه حزبی و گروهی داشته نویسی است و آن گاه هم که از نگاه تشکیالتی به جنبش کارگري بر اساس خاطره

  .است

هاي حقوقگرفتنایمنی،داشتن- ایمنیکفشوکارکفشدست،یکفصلهردرکارلباسگرفتن–درخواست افزایش حقوق 

ها و  ن به خواستو رسید خیاباندرکارگرانداشتننگهادامهولیآوردمی خیابانبهراکارگرانکار،داشتنتر مهمهمهازومعوقه



هاي بیشتر نیاز به امر سازماندهی دارد. در نبود سازماندهی شاهد حرکات از هم جداي بسیاري خواهیم  پیشبرد مبارزه براي خواست

بود که نمی توانند به هم نزدیک شوند. 

اند به جنبش ري توانستهکارگهاي مدعی جنبش یا سازمانپرسش واقعی که باید در این دوره پرسید این نیست که آیا حزب،

هاي  متشکل، سندیکایی، اتحادیه اي یا شوراي نزدیک بشوند بلکه این است که آیا جنبش متشکل کارگري به این احزاب یا سازمان

کارگري نزدیک است یا نه؟ 

  :. پردازیمبراي پاسخ به این مسئله به مطالب زیر می

سازماندهی کارگري چیست؟  

صورت گرفته است. مشخص کنیم که سازماندهی کارگري در ایران چگونهکارگري، تاریخ جنبشو با بررسی  

پردازیم.می ي سازماندهی در یک دهه اخیر جنبش کارگري ایرانها و در انتها نیز به جمع بندي شیوه

  

سازماندهی کارگري چیست و سازمانده کارگري کیست؟

ساختار نهاد کارگري اشاره شده است و به این مسله که این نهادها چگونه و  هاي موجود کارگري به زبان فارسی بیشتر به در کتاب

نویسی هم تنها در پس یک شرایط غبارآلود و بعد از واقعه بوده که شوند، توجهی نشده است. خاطرهمی توسط چه متدي ساخته

اریخ زندگی فعالین کارگري امیدي براي سازي رسیده است. شاید آگاهی از ت همیشه تعبیرات خودش را داشته و تنها به شخصیت

شود  و از دو تاریخ یک چهره ساخته نمی "در یک آب دوبار نمی شود شنا کرد"تداوم فعالیت باشد اما همان طور که افالطون گفته: 

مگر اینکه بتوانیم تعریف از سازماندهی و سازمانده ارائه کنیم. 

باشد. سازماندهی یعنی متشکل کردن افراد ومی ها ستیابی بهتر اهداف و فعالیتگیري براي چگونگی دسازماندهی در واقع تصمیم

جذب آنها به منظور دستیابی به اهداف مشترك و ایجاد هماهنگی و همدلی میان افراد است. سازماندهی ساز و کار هماهنگ شدن 

ت و هر لحظه با توجه به اهداف و نیازهایش خود کند. سازماندهی یک فرآیند است که به طور مستمر در حال انجام اسمی را بیان

کند. سازماندهی باید عالوه بر مستمر بودن، باید بتواند هماهنگی و همکاري و همدلی و انگیزه دستیابی افراد  را آماده و به روز می

آید و تالش نماید که به طور می اي را ایجاد نماید که هر روز با توجه به نیاز زمان خود به وجود براي رسیدن به اهداف تعیین شده

مستمر سطح آگاهی و اطالعات و نحوه دستیابی به اهداف را تعلیم داده و به طور عملی کارگران را براي احقاق حقوق خود به 

تحرك و فعالیت وادار نماید.

تلفات دن به هدف با کمترین هزینه وو امکانات براي رسی ها و از تمامی تواناییکندرا باز ساري میسازماندهی به طور مستمر خود

در نماید. سازماندهی اول از همه باید براي افراد متشکل شده شفاف باشد (و نهاد کارگري همیشه باید آماده پاسخگویی می استفاده

باید توسعه یافته و سازي و تشکیالت ویژه داشته باشد، سازماندهی مداوما  باشد)، تقسیم کار، آماده اشها و منابع مالیمورد هزینه

کند تا به می استفاده شنیازها را هرگز فراموش نکند. سازماندهی از تمامی ابزارهاي اطرافارتباط بین افراد و بین افراد و اهداف و

  گرا و مسلط بر آگاهی طبقاتی و شناخت جامعه باشند. ي کارگران برسد. سازماندهی نیاز به افرادي دارد که عملها خواسته

کند. جذب کارگر یعنی  انده کارگري کسی است که براي جذب دیگر کارگران براي یک امر مشترك و متشکل فعالیت میسازم

از این عضویت در جهت منافع تقاضاي عضویت بدهد و باید متوجه باشد که ،پس باید کارگر براي کار مشترك . عضوگیري او



ي کارگران را جامه عمل ها خواهد مواضع و خواستهمی ا جذب نیروي کارگريشود. سازمانده کارگري بمی خودش و دیگران استفاده

داند کارگرانی را که زیر پوشش یک نهاد کارگري نیستند به طرف کار متشکل جذبمی بپوشاند. یک سازمانده کارگري وظیفه خود

کند. سازمانده کسی است که خواست یم جمعی نمود پیداهگذاري یا قرارداد دست در سیاستکند. خواست جنبش کارگري ابتدا

شناسد و می داري و مدیریت راهاي سرمایه دهد. سازمانده کسی است که تاکتیکمی کارگران را از پایین به سوي مرکزیت گسترش

سرمایه را کند خود را آموزش دهد و تعلیماتی را که دیده با مهارت دقیق به کار ببرد. او می ها سعی براي خنثی کردن این تاکتیک

هاي آن  که تاکتیکگیردمی آورد. این اختالل از زوایاي متفاوت صورت سرمایه اختالل به وجود میي کار ِ کند و در پروسهمی رسوا

است.کنند؛ از بست نشستن، تظاهرات، اعتراض تا اعتصاب و...می را کلیه کارگران در مجمع خودشان تعیین

شناسد و گاها باید از همان قوانین به سود کارگران استفاده کند. متشکل کننده باید جذابیت میکننده قوانین و تاریخ رامتشکل 

کننده باید در فعالیتش جسارت و ایستادگی و در هایش داشته باشد. متشکل کننده اي قوي در اثبات فعالیت اخالقی و قوه مجاب

اي را سازمان بدهد و  باید با امکانات بسیار کم بتواند فعالیت گستردهکننده صورت لزوم توانائی خطر کردن را داشته باشد. متشکل

کننده خوب کسی است که بتواند خوب گوش کند و نیازهاي کارگران را پیش  برانگیز فعالیت کند. یک متشکل در شرایط مناقشه

  گرا باشد. بلکه باید فروتن و جمعنباید سرکش و پر مدعا باشد ببرد، نه آرزوهاي خودش را. باید فراگیر و جمعی عمل کند،

مهاجرتوبیکاريآزار،–غالب مردم دستگیري، زندان، اذیت شود در نظرمی وقتی صحبت از مبارزات و سازماندهی طبقه کارگر

بخشی از از طرفیه این مبارزه برجسته است،شدسرکوببخشمردمغالبنگاهدرعلتهمینبهشودمی تداعیناخواسته

بینند و یا نظریات مطرح شده در باره مبارزات کارگري را در ناسب با آینده نمیتران، سازماندهی در جامعه ایران را مروشنفک

کارگر را براي زندگی بهتر و امیال و آرزوهاي طبقه ،توان در پس این تداعیمی کنند. به ندرتمی محدوده مبارزات سیاسی بررسی

بر سطح جامعه ایران بکوبد. مبارزات صنفی در ی که در یک قرن گذشته توانسته مهر خودش راانسانی به نمایش گذاشت. مبارزات

تمامی صد و ده سال گذشته همیشه زیر بار سنگین شکنجه، تعقیب، حبس، ترور و زندان بوده است و حتی بسیاري در راه برابري 

به جوخه اعدام سپرده شده اند اما 

به سوگواري زلف تو بنفشه دمید                 شکفتنشان داغ دل ماست الله اي که 

از دوران قاجار تا رضا شاه

برد، فقر و فالکت و ورشکستگی کسبه  جامعه ایران دریک نا آرامی کلی به سر می 1"مشروطه"پس از قتل ناصرالدین شاه و قبل از 

سال سلطنت  37قانان و ایالت و عشایر دامن زده بود. در ها و مبارزان ده هاي روسی و انگلیسی در ایران به شورش رقابت کمپانی

به  2طغیان اجتماعی بوقوع پیوست. 18سال سلطنت محمد شاه  13شورش بزرگ به وقوع پیوست و در مدت  44فتحعلی شاه 

رد طغیان و مو 170و ها  بار لشگرکشی براي سرکوب ترکمن 37گفته کتاب آلمائرواالثار تنها در دوره ناصرالدین شاه بیش از 

                                      
یافت و امر به تاسیس مجلس شوراي ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب از همان روزکه فرمان شاهنشاه مبرور اناراهللا برهانه شرف صدور - ١

ی و مجالس بلدي کنستیتوسیون به شمارمی آید . منتها مالحظه [ اي ] که دولت داشته این بوده که قوانین الزمه براي انتظام وزارت خانه ها و دوایر دولت

آن وقت به موقع اجرا گذارده شود. براي تصویر دستخط محمدعلی شاه ، بنگرید به : مخبر الدوله ي هدایت  مطابق شرع محمدي صلی اهللا علیه و آله نوشته ،

147، ص  1363، خاطرات و خطرات ، تهران ، زوار ، 

56دو سند از فرقه کمونیست ص - ٢



 1285در چهاردهم مرداد  3ي مردم و طغیان ایالت شمرده شده است. ها لشگرکشی به نواحی داخلی شهرهاي مختلف و شورش

و آن را امضا کرد، چرا که جنبش اجتماعی آن دوره توانسته بودند 4مظفرالدین شاه قاجار مجلس شوراي ملی در ایران را پذیرفت 

شدند فراتر رود. اگر می که به صورت قبیله اي ادارهجوامع مشابه در منطقه ازحکومت تحمیل کند و روند تغییرات سیاسی را به 

هاي  چه جامعه اي است بسته اما تا حدي خودکفا، از آن تاریخ به تدریج روستاییان به شهرها مهاجرت کردند و با آمدن کمپانی

دریج تغییر کرده ولی مهاجرت روستاییان به شهرها نتوانست به خودي خود نفتی و سیل کاالهایی واراداتی سیماي جامعه ایران به ت

رعیتی به وجود آورد و به جاي آن روابط کارگري و کارفرمایی به وجود آورد. - تغییري در مناسبات ارباب

عه اش) به وجود نمی هاي ارتباطی اش (زیرمجمو داري در ایران هیچ گونه ارتباطی میان صنایع و بخش سیستم سرمایهبا پیدایش

وري و تولید خرد رشد کرد.  کند که پیوندشان را با استعمار حفظ کنند. در نبود صنایع مادر، خرده پیشهمی آید و تنها صنایعی رشد

بگیران تبدیل شدند. طبقه حاکم، اشراف و  خوران و نزول اقشار میانجی جامعه به قشر وسیعی از دالالن و کارچاق کنان شبکه نزول

هاي اوباش و لوطیانی را در خدمت قدرت و روحانیون قرار داد. این  ها و روحانیون بودند. از هم پاشیدگی اقتصادي گروه فئودال

نظام دیکتاتوري با نظمی فئودالی با 5جنایتکاران از جان گذشته پیوسته همچون ابزار شورش در دست مالیان متعصب بودند. 

داري از نظام ماقبل  کشی طبقه اي از طبقه دیگر بلکه مبنایش غارت نظام سرمایه راساس بهرهاش نه ب مبناي اقتصاد استعماري

هاي  پنج درصد معافیت مالیاتی داشتند. سهم منسوجات در صادرات در بین سالداران و تجار خارجی داري بود. سرمایه سرمایه

  6د رسیده بود. درص 19درصد به  61میالدي به شدت پایین آمده و از  1880تا  1850

بسیاري از کارگران و دانشجویانی که براي کار و تحصیل به قفقاز رفته بودند و در مبارزات آذربایجان، گرجستان و ارمنستان نقش 

دادند. فعالین کارگري پس از بازگشت به ایران در فرقه می فعالی داشتند، پنجاه درصد کارگران نفت باکو را ایرانیان تشکیل

در  و. بودندهمتتشکیالتاعضايازیابنیانگذارآنهاازبسیاريوبودندفعالایران) دموکراتسیالسو(عامیون–ن اجتماعیو

در مرامنامه آن آمده است: . تشکیالت عامیون و اجتماعیون شرکت داشتند

کومت مرکزي قوي شود تا خارجیان قرن بیستم براي شرق دوره تجدد است... ایران باید به شکل مملکت قانونی در آید و ح"

نتوانند آنرا تضییق نمایند....در مورد حقوق مدنیه، همه افراد باید مساوي باشند و در مقابل قانون متساوي باشند از هر نژاد و مذهب 

انون انتخابات خواهد. قمی و تعطیالت و اقامت و مسافرت را ها ي کالم، مطبوعات، اجتماعات، جمعیتها و ملیت که باشند. آزادي

باید مساوي، عمومی، مخفی، مستقیم و متناسب باشد....قوه قضائیه از اجرائیه باید جدا باشد... قوه سیاسی باید از قوه روحانی جدا 

  7"باشد... و تعلیم و تربیت مجانی و اجباري و توجه به تربیت زنان بشود. خدمت نظام نیز باید اجباري باشد.

                                      
خلسه، مشهور به خوابنامه ، به کوشش محمد کتیرایی ، کتابخانه طهوري-3

با همه محذورات عزل مسیو نوز « به دربار رفت و به محمدعلی شاه گزارش داد . پس از بازگشت به مجلس از قول شاه به نمایندگان گفت :  مخبرالسلطنه-4

 .و پریم ، آنها را عزل کردیم و لفظ  مشروطه را هم مشروعه می کنیم که ما دولت اسالم هستیم و سلطنت مشروعه باشد 

http://iranchehr.com/?p=3101

284و 283، 260جستارهایی از تاریخ ایران ، ویلم فلور ص -5

1380محمدعلی کاتوزیان اقتصاد سیاسی ایران -6

،) پیدایش و تحول احزابی سیاسی دوره مشروطیت، تھران، انتشارات کتاب سیامک١٣٨١اتحادیھ نظام مافی، منصوره (- ٧



فقاز و نیز اجتماعیون عامیون ایرانی در دوران مشروطه در رادیکالیزه کردن و تعمیق آن سهم قابل توجه هاي ق سوسیال دموکرات

توانسته بود  1286-7هاي  زمان طبقه کارگر ایران در سال در ایران شکل گرفته هم 1285دو اتحادیه کارفرمایی در سال داشته اند.

  8ي اسبی و تلگرافچیان را به جود آورد. ها کارگران واگنان کرمان،باف قالیي تهران،ها سندیکاي کارکنان چاپخانه

است. اعتراضاتی که بدون سازماندهی  شدهانجام میتوسط زنان کارگر گزراش شده که اعتصاباتی عتراضات وتها در همین سال

صحبت شده و یا در در مازندران  از اعتراض زنان ابریشم کار1906سپتامبر حبل المتین9ره ي شما درپذیر نبوده است. امکان

در میدان خوانیم که حقوق بازنشستگی آنان به تعویق افتاده و اي میمورد اعتراض زنان بیوهدر 1907همین نشریه در سال 

اکثر این کارگران . 1923باف کرمان در سال کارگران قالیو یا اعتصاب توپخانه نزدیک مجلس تحصن کرده و بست نشسته بودند

ساعت کار روزانه را  8چنان موثر افتاد که فرماندار کل کرمان مجبور شد تا قانون اند و این اعتصاب بودهسواد بینیز زنان وکودکان 

و تقاضاهاي متعدد دیگر کارگران را با یک فرمان رسمی قابل اجرا در سطح ملی به تصویب برساند. 

پنداشتند و کارگران مهاجر نیز به دلیل داران سابق به کارفرمایانی تبدیل شدند که کارگران را جزء ملک و امالك خودشان می زمین

توسط محمد پروانه کردند. اما کارگران مهاجري ایرانی اولین سندیکاي چاپ خود را نداشتن تجربه هیچ حق و حقوقی را طلب نمی

هزار  24هاي قبل از کودتاي رضا خان و کشتار  فضایی سیاسی سالآورند.می وطه سلطنتی به وجوددر همان سال پذیرفتن مشر

مبارزات کارگران کم نکرد و کارگران توانستند حتی در زمان دستگیري رهبرانشان و حتی بسته نفر در همان سال از شدت و میزان

ادامه دهند. این اتحادیه دو سال بعد توانست با اعتصاب چهارده اعتصابات خود را  1302و  1301هاي  روزنامه در سال 14شدن 

روزه خود پیروزي براي کارگران چاپ به همراه بیاورد.

ي کارگري تحت تاثیر احزاب سوسیال دمکرات یا اتحادیه مهاجران روسیه بوده اند بحثی است واقعی، زیرا ورود ها اینکه این اتحادیه

ق کارگران و دانشجویان مهاجر وجود داشته و متاسفانه عدم پایداري و ادامه حمایت سوسیال افکار سوسیال دمکراسی از طری

دمکراسی در ایران بهایی زیادي براي جنبش کارگري به وجود آورد. زیرا جنبش کارگري روسیه در دل یک توسعه سیاسی 

لحاظ اقتصادي چندان رشدي نداشت.  ازهنوز  رسید در صورتی که جامعه کارگري ما 1917سوسیال دمکراسی به انقالب کارگري 

همین روال زمانی که دهگان براي  بهاما پیروزي انقالب اکتبر بالطبع تاثیر به سزایی در آینده کارگري ایران را با خود داشته است. 

تواند سندیکا را هدایت زاده جانشین او نمیرود محمد آخوندمی شرکت در چهارمین کنگره جهانی انترناسیونال سوم به شوروي

  کند.

1332تا  1320از 

که خود نفر 53مهرماه همان سال باقی گروه  7تعدادي از زندانیان سیاسی آزاد شدند. در  20با ورود متفقین به ایران در شهریور 

این حزب در واقع مبارزه خود را علیه دیکتاتوري تنظیم ند. امارا در حزب توده متشکل کرده بودند کمیته مرکزي خود را اعالم کرد

اش را این گونه پسند را در پیش گرفت. مرامنامههاي خرده بورژوایی و عوامخواست جنبش کارگري بلکه سیاستکرد نه براساس

تنظیم کرد: 

مبارزه با دیکتاتوري و استبداد  - 3اجتماعی  هاي فردي و برقراري رژیم دمکراسی و تامین آزادي - 2استقالل و تمامیت ارضی  -1

اصالح امور بازرگانی و توسعه صنایع و  -7تعدیل مالیات  - 6اصالحات فرهنگی  -5اصالحات ارضی و بهبود وضع کشاورزان  -4

  ضبط اموال پادشاه سابق.  -8حمل و نقل 

                                      
تورج اتابکی٢٥-١٣٢٠سندیکالیزم در جنبش کارگری ایران در فاصلھ سالھای -٨



  نوشت: 1323بهشت اردی 17ها در چارچوب قانون اساسی وقت بود. نشریه رهبر مورخ  این خواست

کوشند به ما وارد سازند و بدین وسیله سعی دارند  نسبت کمونیستی به حزب توده ایران نسبتی است که دسته سید ضیا می " 

خواه و طرفدار  داران و تجار ایرانی را از ما بترسانند، نسبتی غلط و دور از حقیقت. حزب توده ایران حزبی است مشروطهسرمایه

چرا؟ زیرا ما معتقدیم که افکار کمونیستی و سوسیالیسم زائیده شرایط اجتماعی خاصی است که در ایران وجود ندارد قانون اساسی، 

  "و اگر روزي حزب کمونیست در ایران به وجود آید آن قطعا حزب توده نخواهد بود. 

نویسد: می ش کارگري ایران چنینآن دوران آلبرت سهرابیان در برگی از جنبدر رابطه با عضوگیري کارگري حزب توده در

با  پرسی از احوال السلطنه در حرکت بود. پسمرادیان را دیدم که به سوي خیابان قوام آوانسروزي هنگام بازگشت به منزل، "

اینجا حزبی ام در  روي؟ گفت، شنیده کجا میخواهد به جائی برود. از او پرسیدم با این همه عجله  یکدیگر دریافتم که با شتاب می

که پاسخ او را شنیدم ناگهان نیروئی درونی مرا به  و هوادار کارگران است. هنگامیکند  گذاري شده که از کارگران طرفداري می بنیان

دانست  می اي که آوانس نشانیآیم. دست یکدیگر را گرفته و به طرف  من هم به همراه تو می این هدف کشید. به او گفتم پس طرف 

9"کردیم.حرکت 

تاسیس شد نه از دل جامعه کارگري بلکه محصول تشکیالتی خارج از محیط کار بوده  1321شوراي متحده مرکزي که در سال 

گوید:می است. حزب توده این چنین

اد. اي پیگیرانه را براي تشکل زحمتکشان سازمان د حزب توده از همان نخستین روز فعالیت خود، دست به کار شد و مبارزه" 

  10"و موسسات خدماتی به کار بردند.  ها ناپذیري را براي ایجاد سندیکاهاي واقعی و مستقل در کارخانه ها تالش خستگی اي توده

اولین کنفرانس ایالتی تهران را برگذار کرد و برنامه مصوب این  1321مهر  17ي کارگران ایران در ها شوراي مرکزي اتحادیه

و دادن حق  1310هاي قانون اساسی و لغو قانون سیاه  اجرایی آزادي -2تشکیل حکومت دمکراتیک  -1کنفرانس بدین قرار بود: 

ساعت کار و به رسمیت شناختن  8قانون  -4تقسیم بالعوض امالك خالصه و امالك اختصاصی رضاشاه  - 3راي به زنان 

هاي حزب توده کوشش براي همکاري با احزاب  فعالیت از کنگره اول تا دوم 1327تا  1323هاي ي کارگري. در تمام سالها اتحادیه

هاي  فعالیتبسیج حزب براي شرکت در انتخابات دوره پانزدهم،هاي مختلف سیاسی براي دفاع از شعارهاي دمکراتیک، و دسته

در اعتصاب  1325تیر  23که بیش از صد هزار کارگر نفت جنوب در پارلمانی و مساله نفت و شرکت در دولت قوام بود. حتی زمانی

تعداد اعضایش بالغ  1321در مقطع روند براي خاموش کردن اعتصاب. براساس آمار حزب توده بودند رادمنش و روستا به جنوب می

  11نفر بود.  150000جمعا 1323اردیبهشت  11اعضاي شوراي متحده مرکزي در نفر بود. بر اساس آمار حزبی تعداد 30000بر 

 مشترکی اعالم کردند که براي شرکت در انتخابات چهاردهم حزب توده و شوراي مرکزي طی بیانیه جلسدر جریان انتخابات م

خود خواستند که به نامزدهاي انتخاباتی مشترك آنها رأي دهند. اما با وجود  اند و از اعضاي اي تشکیل داده هیأت مؤتلفهتهران،

 اش نشان آن دوران کوران انقالبی حتی در زمان نامزدي انتخاباتی هم نتایج و تعداد اعضا سندیکاها درادعاي تعداد اعضاي حزب

براي کاندیداتوري، رئیس خود ابراهیم محضري و دبیر خود حسین جهانی را دهد که واقعیت چه بوده است. شوراي مرکزيمی

الموتی، سلیمان محسن (اسکندري)، دکتر ایرج اسکندري، نورالدین نامزدهاي انتخاباتی تهران معرفی کرد. حزب توده رضا روستا،

                                      
٩ http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/albert.sorabiyan/chegonagi.htm

١٠ http://www.tudehpartyiran.org/٠٤/٥٩-٣١-٢٢-٠٣-١٢-٢٠١٣-
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هاي داده شده هم  مرتضی یزدي و دکتر رضا رادمنش را به عنوان نامزدهاي انتخاباتی تهران برگزید. اگر به تعداد اعضا و تعداد راي

12حزب توده پایگاه کارگري نداشته و بیشتر در میان روشنفکران مطرح بوده است. شود توجه کنیم مشخص می

در پاریس  1945نوشت: فدراسیون سندیکائی جهانی کنفرانس دیگري در سپتامبر  1324تیر  17در شماره "رهبر "مه روزنا

ي ایران شرکت خود را در این کنفرانس خواستار شد و پاسخی ها شوراي متحده به عنوان یگانه مرکز سازمان اتحادیه . تشکیل داد

لوئی سایان دریافت داشت:به مضمون زیر از دبیرکمیته اداري کنفرانس 

که در ماه  ها تلگراف شما رسید از درخواست تشکیالت شما براي شرکت در کنفرانس بین المللی اتحادیه -رفقاي عزیز" 

ها  المللی اتحادیه سپتامبرآینده در پاریس تشکیل خواهد شد مستحضر شدم. طبق تصمیمی که از طرف کمیته اداري کنفرانس بین

تقاضاي شما در جلسه کمیته نامبرده مطرح و بررسی خواهد شد و بعدا با اظهارنظر خود به کمیته کنفرانس اتخاذ شده است 

شود پیشنهاد خواهد شد... براي تشکیالت شما امکان دارد... یک یا چند نفر نماینده که به می جهانی که در بیستم سپتامبر تشکیل

خواهشمندم بهترین احساسات صمیمانه ریس اعزام دارید. رفقاي عزیزباشد به پا تناسب تعداد اعضاء تشکیالت شما می

  سندیکالیستی مرا قبول نمائید. 

به دنبال تیراندازي به شاه، در اساس کارگران ایران را ابزاري براي منافع  1327بهمن  16این حزب تا زمان غیرقانونی شدنش در 

ت ایران هیچگاه ملی نشد بلکه دولتی شد) صنعت نفت از یک انحراف به (نفشدن نفت کمینترن کرده بود و در اوج دوران دولتی

  را به عنوان دست پرورده امپریالیسم امریکا مطرح کرد.انحراف دیگر در غلطید و مصدق

دستگیر،  30هاي بسیاري از این افراد صادق در دهه  تنها رهبران کارگري بهاي سیاست یک دهه حزب توده را پرداختند. بخش

هاي دهه  یک انتقاد به خود کردند همانند انتقاد به خود بعد از همکاري 1336انی و اعدام شدند. تنها در پلنوم چهارم در تیرماه زند

  13شد. در هم شکسته و متالشی میآیا به راحتیتشکل کارگري داشته باشد 16شصت. اگر حزب واقعا توانسته بود 

1357تا  1332

هر گونه فعالیت 1332مرداد  28ك تاریخی موجود و اظهارات فعالین سیاسی آن زمان تا پیش از کودتاي با توجه به اسناد و مدار

جریانات صنفی و کارگري تحت تاثیر حزب توده بوده است نه خودجوش و از درون طبقه کارگر بلکه تحت تاثیر حزب توده و

که بیانگر بینش سیاسی  داري در ایران فعالیت و برخورد کرده اندکمونیستی شوروي. کارگران ایران بسیار جلوتر از توسعه سرمایه

مرداد طبقه کارگر به نقش تاریخی خود و مقابله با  28بینیم در زمان کودتاي  و میباشدمی حاکم بر جامعه کارگري در آن زمان

                                      
١٣٢٢آبان ٩بنقل از روزنامھ مردم، ٧٥ھمانجا) ص (-١٢

رای ریختھ شده در صندوقھا را داشت و موفق بھ ورود بھ ٤١٠٠٠رای از مجموع ٢٨٣١م بود ابراھیم محضری در این انتخابات کھ برای ورود بھ مجلس چھاردھ
مجلس چھاردھم نشد

١٣ http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/albert.sorabiyan/chegonagi.htm

اتحادیه  _3،  اتحادیه کارگران کفاش _2اتحادیه کارگران چاپ تهران،  _1که عبارت بودند از اتحادیه مرکزي از شانزده اتحادیه و انجمن گوناگون کارگري تشکیل شده بود "

 _7اتحادیه کارکنان پست و تلگراف،  _6روشنفکران و کارمندان وزارت فرهنگ بود،  دیه اتحادیه معلمین که در حقیقت اتحا _5نماینده کارگران داروساز،  _4کارگران نان پز، 

اتحادیه کارگران بزازخانه تهران،  _11اتحادیه کارگران حمام،  _10اتحادیه کارگران سیگارسازي،  _9اتحادیه کارگران ساختمانی،  _8نمایندگان کارکنان و رفتگران شهرداري، 

هاي تافتونی و کارگران  کارگران نانوائی_ 16و  15اتحادیه باربران بندر انزلی،  _14اتحادیه کارگران پارچه بافت تهران،  _13مرکزي شاگردان تجار تهران،اتحادیه نماینده _12

  "جوراب باف



ه کارگري حاکم بوده عمل نکرد و گیري فاشیسم به علت دستگیري سران حزب توده وجریانات سیاسی آن زمان که بر جامع شکل

به 32مرداد سال  28اند و علنا بعد از کودتاي  در رابطه با این وقایع به طور مشخص و بارزي نداشتهگیري مستقلی آنان تصمیم

ران این و یا هر دو طرفداها دلیل شرایط خفقانی که حاکم بوده احزاب و جریانات سیاسی قادر به فعالیت نبودند. هر دو این گروه

خواهند سازماندهی می کنند و چه آنهایی که معادله چه آنهایی که در داخل غیرمستقیم کارگران را از سازماندهی طبقاتی دور می

م سکارگري را در چارچوب وضع موجود نگه دارند و چه آنهایی که در خارج از مبارزات طبقه کارگر زیر لواي سوسیالیسم و کمونی

هترین حالت محصول منازعات دهه بیست میالدي در کشور شوروي هستند. این تفسیر خاص از سوسیالسیم کنند در ب حمایت می

تنها به جامعه ایران مربوط نمی شود.

آید ضعف این نوع سازماندهی  به نظر می": کندمی مطرحچنین ف صنعت گر در مقاله بلشویزم و انقالب در جامعه عقب مانده 

ار زیادي بر خود تشکالت سیاسی داشته است. با یک سازماندهی و تولید فعالیت کارگري روبرو هستیم که واقعی کارگري تاثیر بسی

گردد و این ساختار نیروهاي طرفدار جنبش کارگري را با یک معضل تئوریک  داري در ایران بر می دلیل اصلی آن به ساختار سرمایه

،"تحت سلطه،"وابسته"،"متروپل "ط به مقوالت مکتب وابستگی مانند و گاه گیجی تئوریک روبرو کرد و در توضیح این شرای

هاي جدي به پروسه تدوین استراتژي  و غیره زیان "تضاد خلق "بودن هیئت حاکمه  "کمپرادور"و  "داري وابستهسرمایه"

نظرات بسیاري از روشنفکران است  ها هنوز پذیري و تحوالت بنیادي براي کارگران ایران به همراه آورده است. این نوع تئوري تشکل

هاي کارگري  دهد. از طرفی با مرور تاریخ تشکیل تشکل هاي ضد امپریالیستی نشان می و امروز با یک دگردیسی خود را در تئوري

باشد.می توان به مواردي اشاره کرد که هم به لحاظ تئوریک وهم عملی حائز اهمیتمی در ایران

  نظم نوین آمده است :ر نشریهدر رابطه با همین شرایط د

ادامه یافت. سالی که قحطی بی سابقه سراسر نواحی شمال ایران را فراگرفته بود وتقریبا صدها وهزاران  1325تا سال این وضع "

نفر از گرسنگی تلف می شدند و گرانی دائم التزاید خواربار ،توده هاي وسیع کارگران و زحمتکشان را به مرگ از گرسنگی تهدید 

ن چاپخانه هاي تهران پیش قدم شده و اتحادیه صنفی خود  را تشکیل دادند. آنان بعد از چند اعتصاب ، می کرد. این بار نیز کارگرا

دولت وکارفرمایان را وادار ساختند تاالیحه قرارداده دسته جمعی را که توسط خود آنان تنظیم شده بود و تا حدي وضع روابط 

ماید. ضمنا تا حدي وضع اقتصادي خود را بهبود بخشیدند. دراین قرارداد، متقابل کارگران وکارفرمایان را معین می کرد، تصدیق ن

"هشت ساعت کار روزانه، سیستم پرداخت اضافه کار، بهبود شرایط بهداشتی در مطبعه ها وغیره مقرر شد.

ها سندیکاي کارگري در شهرستان 38تهران و سندیکاي کارگري در  73تعداد  1343مدارك موجود تا سال طبق اطالعات و

در قانون کار به وجود آمد فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود  1343تشکیل شد اما پس از اصالحاتی که در سال 

دیه اتحا 14سندیکاي کارگري و 612، 1353سندیکاي کارگري و در پایان سال  270تعداد  1348گردید. طبق آمار تا پایان سال

اتحادیه کارگري فعالیت داشتند. 26سندیکا و  1216جمعاً 1357کارگري و در پایان سال 

فلزکاري فروشندگان خرده پا و پوشاك، نجاري،البته سرمایه داران کوچکی و یا صاحب کار خود در بخش قالی بافی، پارچه بافی،

هم افول نیروي کار نسبت به  55ندارد. البته نسبت به سال وجود  55مالکین ماشین باربري و تاکسی آمار در مقایسه با سال 

درصد. البته دیگر نیروي کار مانند پزشک، دندانپزشک، وکیل، حسابدار و متخصصان افزایشی دوبرابر  33جمعیت بسیار باال است 

داشته است. 



وي کار ایران به دالیل سیاسی و اقتصادي از درصد از نیر 7ها گاه تا دولت ایران همیشه اذعان کرده که در تمامی این سالالبته

14کشور خارج شده اند.

موزش، بهداشت و . به طور مثال در بخش آکرد درصد رشد 88اما بخش دولتی  شداگر اقتصاد ایران در بخش کارگري کوچک 

آب، معادن، کارکنان  -هاي برق بیشترین رقم آن در بخش نظامی و شبه نظامی بوده است. در بخش نفت، پتروشیمی، نیروگاه

وصی و یا زیر مجموعه دولتی روبرو هستیم.خصبخشبهخدماتیسدها،خودروسازي،نقل،وحملها، شهرداري–دولتی 

ناتوان و قادر به 1357ي صنفی خود در این دوران تا تقریبا قیام ها جدي از درخواست خواستهدر حالی که جنبش کارگري به طور 

نمودند  ها هاي چپ اقدام به فعالیت در کارخانه بعضی سازمان 1354سازماندهی خود نبوده است. گرچه باید اشاره کرد که از سال 

 ي دهه شصتها ه کارگر بپردازند و اثرات این حرکت را تا اوایل سالتا بدین وسیله به ارتباط گیري با کارگران و سازماندهی طبق

توان دید اما این حرکتی سیاسی و از بیرون به درون طبقه کارگر بود و نه سازماندهی که توسط کارگرانی که به آگاهی طبقاتی می

رسیده باشند.
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