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حزب توده اﯾران بتارﯾخ مھرماه  (١٩۴١ ) ١٣٢٠از بقاﯾای محفل دکتر ارانی ،و برخی از فعاالن کارگری آزاد شده ،ھمراه با جمعی از
روشنفکران غير کمونيست به حماﯾت جناح “متفقين” راست و “چپ” سرماﯾه داری ،بر مبنای الگوی ضد انقالبی کمينترن تشکيل شد.
اﯾن “حزب” در حقيقت ھمان “جبھه ضد فاشيستی” بود که زمامداران بورژوازی روسيه مناسب حال سياست ھای خارجی خود
تشخيص داده بودند .احسان طبری در اعترافنامه “کژراھه” می نوﯾسد ”: :معلوم شد که کمينترن به کسانی که مورد اعتمادش بودند
و از آن جمله”رضا روستا” خبر داده بود که حزب جدﯾد ،حزب کمونيست نخواھد بود  .اوّال ً به علت وجود قانون ضد کمونسيتی مصوب
 ١٣١٠شمسی ،قانونی بودن فعاليت کمونيستھا را ممنوع و عضوﯾت در اﯾن حزب را به عنوان جرم سياسی اعالم کرده بود و اﯾن قانون
کماکان اعتبار داشت  ،ثانياً به علت وضع اجتماعی اﯾران که وجود ﯾک حزب مستقل کمونيست را غير الزم میکند .طبق اﯾن توصيه،
کمونيست ھا و عناصر ملی باﯾد مشترکاً حزب وسيعی به وجود میآوردند و برنامه اﯾجاد اصالحات اجتماعی را به گونهاﯾکه موجب
رماندن خرده بورژوازی و سرماﯾهداری ملی نشود ،مطرح نماﯾند .بعدھا اﯾن مسئله روشن شد که حزب توده ﯾک حزب علنی است و
ما کمونيست ھا سازمان مخفی و جداگانه خود را
مانند سابق که حزب اجتماعيون بطور علنی وجود داشت ،فعاليت قانونی میکند ،ا ّ
تشکيل میدھند و از پشت پرده فعال ّيت حزب علنی را اداره می کنند” (١).البته ما صحت ادعای طبری را بر مبنای چنين اعترافنامه ای
قرار نمی دھيم .بلکه ،اسناد تشکيل اﯾن “حزب” و عملکرد تارﯾخی آن اثبات اﯾن ادعا است.
در مرامنامه تشکيل “حزب توده” که سه سال بعد در اولين کنگره آن نيز بتصوﯾب رسيد ،در حقيقت  ٨خواسته در چند ماده فرموله شده
بود ١٫ :حفظ استقالل کشور و تماميت ارضی آن  ٢٫ ،برقراری رژﯾم دمکراسی و تأمين حقوق فردی و اجتماعی از قبيل آزادی زبان ،
قلم  ،عقيده و اجتماعات ٣٫ ،مبارزه عليه ھرگونه رژﯾم دﯾکتاتوری و استبدادی ۴٫ ،اﯾجاد اصالحات الزمه در طرز استفاده از زمين و زراعت
و بھبود بخشيدن به وضع زارعين و دھقانان ۵٫ ،اصالحات اساسی در امور فرھنگی و بھداری و برقراری تعليمات اجباری و مجانی
عمومی و تأ مين استفاده تودۀ ملت از کيله مراحل فرھنگی و بھداشت  ۶٫ ،تعدﯾل مالياتھا با در نظر گرفتن منافع توده ھای مردم ،
٧٫اصالح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعه صناﯾع و معادن و وساﯾل حمل و نقل از قبيل اﯾجاد و نگھداری راھھای شوسه و تکميل
خطوط آھن ٨٫ ،ضبط اموال و داراﯾی پادشاه سابق به نفع ملت اﯾران .گروه “جامی” در کتاب “گذشته چراغ راه آﯾنده است!” بدرستی
به دو مطلب اشاره می کند .اول اﯾنکه در خواسته چھارم اﯾن مرامنامه ھيچ اشاره ای به “انقالب ارضی” و انتقال مالکيت اراضی به
دھقانان نشده بود .در صورتيکه ،اﯾن خواسته از زمان انقالب مشروطه نه تنھا ﯾکی از اھداف کمونيستھای اﯾران ،بلکه حتی برخی از
جمعيت ھای غير کمونيستی نيز بود .دﯾگر اﯾنکه ،در اﯾن مرامنامه ھيچ درخواست مشخصی در مورد طبقه کارگر مطرح نگشته بود( ٢) .
ه دﯾکتاتوری رضاخانی طبقه کارگر در اعتصابات خود خواسته ھاﯾی چون آزادی فعاليت سندﯾکاھا و صندوق
در صورتيکه ،حتی در بحبوح ِ
ھای کمکھای مالی ٨ ،ساعت کار در روز ،تعيين حداقل دستمزد روزانه ،رعاﯾت اﯾام تعطيل و جشن ھای رسمی و … مطرح ساخته
بود .پس ،با در نظر گرفتن نکات باال ،حداقل از لحاظ تئورﯾک ،می توان ادعای احسان طبری در مورد حضور ﯾک “سازمان مخفی
کمونيستی” در نھاد “حزب توده” را نيز مردود شمارد .البته ،در کنگره اول اﯾن “حزب” در اثر فشار مبارزات کارگری در بين سالھای  ٢١تا
ی صرفاً صنفی در برنامه اش گنجيده شد که در ھمان چارچوب بورژوازی باقی ماند .اﯾن در سال ،١٣٣١
 ٢٣ش ،چند خواسته کارگر ِ
ت چھار سال از “انحالل” آن در پی سوء قصد ناموفق عليه شاه و فرار کميته مرکزی آن از زندان و مھاجرت به
ﯾعنی پس از گذش ِ
شوروی ،آنھم صرفاً در سطح ﯾک جزوه ،بود که اﯾشان عنوان کردند حزب توده ،حزبِ طبقه کارگر بوده و بر اﯾدئولوژی “مارکسيسم –
لنينيسم” استوار است و وظيفه خود را برانداختن نظام سلطنتى ،تغيير قانون اساسى ،تقسيم بالعوض امالک زراعى ،تشوﯾق
سرماﯾهھاى داخلى براى توسعه صناﯾع ،و استقرار دموکراسى تودهاى می دانند (٣) .اما ،اﯾن اعالم موضع با ھيچ تغييری در برنامه
ط رفرميسم بورژواﯾی حرکت کرده است و بر
یخ ِ
ھای اﯾن “حزب” و عملکرد آن ،ھمراه نبود“ .حزب توده” ھمواره ،تا به امروز ،بر مبنا ِ
مبنای شواھد تارﯾخی نيز  ،اﯾن “حزب” ھرگز در مقام متشکل کنند ِه قشر پيشرو پرولتارﯾا و معرف منافع انقالبی طبقه کارگر قرار نگرفت
ی روس را معرفی می کرد .حتی اگر ما نخواھيم تحرکات احزاب دمکرات آذرباﯾجان و
و در ھماھنگی با مرامنامه اش ،منافع سرماﯾه دار ِ
ی
کردستان را به پای “حزب توده” بگذارﯾم ،حماﯾت اﯾن “حزب” از اعطای امتياز نفت شمال به سرماﯾه داران روسی و تغيير جھت ھا ِ
ی
ی سياست ھای خارجی “اتحاد جماھير شوروی” غير قابل انکار است .نوﯾسند ِه اﯾن مطلب ،از بسياری از اعضا ِ
ناگھانی بر مبنا ِ
سابق اجراﯾی اﯾن “حزب” ،مثالھای زﯾادی از دخالت ھای مستقيم حکومت روسيه در امور داخلی “حزب توده” را شنيده است .از
جمله ،حماﯾت از “کميته مرکزی” در مقابل انشعاب خليل ملکی ،حکم به محدود نمودن مبارزه عليه فئودالھای شمال اﯾران و اخراج،

تبعيد و حتی قتل اعضاﯾی که حاضر به ترک مبارزه عليه اﯾن فئودالھا نبودند .و…
ماھيت بورژواﯾی و وابسته بودن حزب توده به سرماﯾه داری خارجی و بومی بخصوص در سياست ھای کارگری اﯾن حزب نيز مشھود
ی مجدد جنبش طبقه کارگر در اﯾن سالھا خواھيم دﯾد.
است که در مرور اعتال ِ
اعتالی مجدد جنبش طبقه کارگر  ١٣٢٠تا ١٣٣٢
بسياری از تارﯾخ نوﯾسان معاصر به دالﯾل مختلف سعی در اﯾن دارند که اعتالی مجدد جنبش طبقه کارگر در سالھای پس از دﯾکتاتوری
سياه رضاخانی را به فعاليت ھای “حزب توده” نسبت دھند .انگيز ِه تارﯾخ نوﯾسان بورژوازی “چپ” که عمدتاً به روﯾزﯾونيسم روسی و
حزب توده گراﯾش داشته اند واضح و روشن است .اﯾشان می خواھند “حزب توده” را با زور تحرﯾف تارﯾخ و دروغ “قھرمان” طبقه کارگر
حلق مردم فرو کنند .و اما ،انگيزه تارﯾخ نوﯾسان بورژوازی راست از اﯾن اقدام ،سوء
جلوه داده و آن را به جا ِ
ی حزب طبقه کارگر به َ
استفاده کردن از خيانت ھا و وابستگی “حزب توده” برای اﯾجاد دﯾد و احساساتِ منفی نسبت به سنتِ تارﯾخی مبارزات کارگری است .
ی ھيچ نفوذی در ميان جنبش کارگری نبوده است .در زﯾر خواھيم
البته اﯾن بدان معنی نيست که در طول اﯾن دوران ،اﯾن “حزب” دارا ِ
ی اﯾن
ف پلي ِد بورژوازی روس استفاده کرده و حتی ،طبق نيازھا ِ
ی مبارزات طبقه کارگر برای پيشبر ِد اھدا ِ
دﯾد که اﯾشان چگونه از اوج گير ِ
ل شکلگيری” ،در سرکوبِ فعاالن و تشکالتِ مستقل کارگری با بورژوازی وطنی و دولت ھای وقت ھمکاری داشتند و
“ابر قدرتِ در حا ِ
سازماندھی انقالبی طبقه کارگر بر اساس استراتژی و
و
پرورش
و
موزش
آ
به
ھرگز
”
اﯾران
کمونيست
حزب
“
مبارزاتی
برخالف سنت
ِ
نقش تارﯾخی – طبقاتی کارگران نپرداختند.
 ١٣٢٠تا ١٣٢۴
تارﯾخ معاصر اﯾران ،ھمچون تارﯾخ اغلبِ کشورھا و مناطق جھان ،پس از آغاز دوران امپرﯾاليستی ،تحت تأثير روند جھانی شدن سرماﯾه
و رقابتِ جناح ھای متعدد و مخالف آن قرار داشته است.
ی آغازﯾن قرن بيستم و جنگ جھانی اول ،به علت برآمد
ه سال ھا ِ
ی گذشته توضيح دادﯾم ،رقابت خصمان ِ
ھمانطور که در بخش ھا ِ
جنبش انقالبی طبقه کارگر در سراسر جھان سرماﯾه داری که نھاﯾتاً به انقالب اکتبر روسيه و تشکيل حکومت ھای شوراﯾی در برخی
ی اروپاﯾی انجاميد ،بدون نتيجه ای قاطع پاﯾان ﯾافت .حکومت و سرماﯾه داری “شکست خورده” آلمان می باﯾست به سرعت
از کشورھا ِ
ی در حال شکلگيری در آن منطقه جلوگيری به عمل آﯾد .در غير اﯾنصورت ،با اتحا ِد بين المللی حکومت
تقوﯾت می شد تا از انقالبِ پرولتر ِ
ک مخاصماتِ امپرﯾاليستی ،سرکوب
ی جھانی غير قابل مھار می گشت .نتيجه اﯾن تر ِ
ی شوراﯾی روسيه و آلمان ،انقالبِ پرولتارﯾا ِ
ھا ِ
ی کارگری آلمان و تغيير شراﯾط بين المللی و آغاز ﯾک دور ِه ضدانقالبی و اﯾزوله شدن طبقه کارگر روسيه و حکومت
انقالب و شوراھا ِ
چيرگی بورژوازی روسيه ،در شکل بروکراتيک آن ،سرکوبِ خشونت آميز طبقه کارگر و متح ِد آن،
شوراﯾی بود .در پی آم ِد آن نيز،
ِ
دھقانان ،و قتل عام مؤثر انقالبيون کمونيست به دست اﯾشان صورت پذﯾرفت .پس ،طبيعی بود که بعد از توفيق سرماﯾه جھانی در اﯾن
ی سرماﯾه جھانی و سھم
امر،
ی سابق خود را در رھبر ِ
ن تقوﯾت شده ،ادعا ِ
آتش مخاصماتِ نيمه تمام اﯾشان ،دوباره برافروزد و آلما ِ
ِ
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گرفتن اﯾنکه ،ژاپن نيز چين را
ِ
ف نھاﯾی دست ﯾافته و نتيجه جنگ به نفع اﯾشان تمام می شد .پس ،الزم بود که جناح “متفقين” ،ﯾعنی
جناح اﯾشان عمال ً به اھدا ِ
انگلستان و آمرﯾکا ،ھر چه سرﯾع تر به کمک شوروی آمده و ارتش آلمان را در آن جبھه )جبھه شرق( زمين گير می کردند .در اﯾن
تمامی نقش اﯾران در اﯾن استراتژی نبود .چرا که ،اﯾران ،ھمراه با بازی
استراتژی دفاعی ،اﯾران “پل پيروزی” بود .اما“ ،پل پيروزی” بيانگر
ِ
ن نقش مسير کمک رسانی به “جبھه شرق” ،ھمچنين ،تأمين کنند ِه نفت و سوخت و تسليحات و مواد غذاﯾی کشاورزی و دامی و
کرد ِ
ن کسی
اسب و … نيز بود .بنابراﯾن ،آنچنان نقش تعيين کننده ای در نتيجه جنگ می داشت که سرنوشتِ آن نمی توانست در دستا ِ
باقی بماند که با “متحدﯾن” ھمراه بود .در تارﯾخ سوم شھرﯾور “ ،١٣٢٠متفقين” از شمال و جنوب اﯾران را اشغال کردند و عذرِ “رضا خان
ن درب دﯾگِ دﯾکتاتوری سيا ِه
پھلوی” را خواستند و با پا در ميانی “فروغی” ،پسر او ،محمدرضا را به سلطنت نشاندند .با برداشته شد ِ
ن درب زندانھا
ی سرکوب شد ِه طبقات و اقشار مختلف رھا گشتند .کابينه فروغی نيز چاره ای جز باز کرد ِ
رضاخانی ،خواسته ھا ِ
ی اﯾن سال ھا را تحمل
ن سياسی ،کارگری و اجتماعی اﯾکه توانسته بودند دخمه ھا و سياھچالھا ِ
ن و رھبرا ِ
نداشت .بدﯾن ترتيب فعاال ِ
ی سياسی ،اجتماعی و اقتصادی
ن جامعه ای جوشان از بحران ھا ِ
کنند و زنده بمانند ،آزاد شدند و چون ماھی در آب ،خود را در درو ِ
ﯾافتند.
ن جنبش کارگری که ھمگی دست پرورد ِه “حزب کمونيست اﯾران ”بودند ،به سرعت کار خود را آغاز کرده و به تشکل
در اﯾن ميان ،رھبرا ِ
ی گروه  ۵٣نفر ھسته “دکتر ارانی” نيز تصميم به احياء “حزب
و سازماندھی مبارزات کارگری پرداختند .در موازات با اﯾن اقدام  ،بقاﯾا ِ
ن
کمونيست اﯾران” گرفتند .اما در رجوع به سفارت شوروی از اﯾن کارمنع گشتند .حکومت سرماﯾه داری روسيه به ھيچ عنوان خواھا ِ
ی پيشبر ِد اھداف جناح “متفقين” سرماﯾه جھانی ،اﯾران می باﯾست در
احياء سنت مبارزات انقالبی “حزب کمونيست اﯾران” نبود .برا ِ
ف حداکثری تداوم می ﯾافت .گفته می شود که با پا
آرامش کامل و توليداتِ نفت و تسليحات و کشاورزی و دامی بدون وقفه و در سق ِ
ه طبقات و
در ميانی رضا روستا ،باالخره سفير روسيه با تشکيل “حزبی” در چھارچوبِ “جبھه متحد ضد فاشيستی” متشکل از کلي ِ
ی حفظ منافع
اقشار “مترقی” و با خواسته ھا و شيو ِه عمل کامال ً رفرميستی موافقت می کند (۴) .بدﯾن ترتيب در مھر ماه  ١٣٢٠و برا ِ
ی حکومت “مادرِ سوسياليستی” )بخوانيد “سرماﯾه داری چپ”( در اﯾران“ ،حزب توده” تشکيل می شود.
و پيشبر ِد سياست ھا ِ
ه آن ،در باال توضيح دادﯾم .فرشيد فرﯾدونی که در مور ِد نقش حزب توده در جنبش کارگری آن سال ھا تحيقاتِ گسترده
در مورد مرامنام ِ
ای کرده است در مطلبی () ۵از ﯾکی از بيانيه ھای اﯾن حزب نقل قول آورده که می گوﯾد“ :حزب توده اﯾران موجب تشدﯾد اختالفات
طبقاتى نيست )ـ( ما بارھا توضيح دادهاﯾم و بار دﯾگر اعالم مىنمائيم که حزب توده ھيچگاه نخواسته است اختالفات طبقاتى را در اﯾن
کشور تشدﯾد نماﯾد )ـ( بکرات اعالم نمودﯾم که باﯾد از سرماﯾهھا و صناﯾع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت که بازرگانان و سرماﯾهداران
اﯾرانى دالالن دست دوم صاحبان بزرگ صناﯾع خارجى گردند ”.فرﯾدونی شراﯾط آن دوران را اﯾنگونه توصيف می کند ” .بيش از ٧٠٠٠٠
کارگر اﯾرانى براى حمل و نقل خواروبار و مھمات به کارمزدى گماشته شده بودند که قبال ً در کشاورزى اشتغال داشتند .ارتش انگستان
ھزار و ھفتصد کاميون و دوﯾست اتوبوس و ارتش سرخ چھارصد کاميون را مصادره کرده بودند و براى حمل و نقل مھمات و سربازان به
جبھه استفاده مىکردند )(٣۴ـ حمل و نقل بکلى مختل شده بود و شھروندان اﯾرانى با کمبود مواد غذاﯾى روبرو بودند.ـ احتکار بازار
کمبود ماﯾحتاج زندگى را حادتر مىکرد .سياست متفقين در اﯾران شامل تجھيز ارتش سرخ با مھمات ،مبارزه با ھواداران فاشيسم،

جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازﯾسم ،خنثا کردن جنبشھاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مھمات به شوروى و تبليغات
براى “توليدات بى وقفه” مىشد.
ی تعجب ندارد که در زمان تأسيس “حزب توده”
حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در اﯾران سازمان ﯾافت) ۶) ”.بنابراﯾن ،جا ِ
ف سياسی
ی طبقه کارگر نشان داده نشد و به اﯾن طبقه ،تنھا از لحاظ ابزاری برای پيشبر ِد اھدا ِ
حساسيتی نسبت به خواسته ھا ِ
خود نگاه شد.
ن کارگری دﯾگری نيز بودند که از ھمان آغاز طبيعت “حزب توده” را تشخيص دادند و از پيوستن به آن خودداری ورزﯾدند و
اما ،فعاال ِ
ی سرماﯾه داری جھانی سازمان بدھند ” .برخى از فعالين جنبش کارگرى به
کوشش کردند تا طبقه کارگر را مستقل از منافع جناح ھا ِ
دليل تجربيات تارﯾخى ،وابستگى به شوروى را مضر مىدانستند و به سازماندھى جنبش مستقل کارگرى پرداختندـ ﯾوسف افتخارى با
ھمکارى رحيم ھمداد ،خليل انقالب ،عزﯾزاﷲ عتيقهچى ،نادر انصارى ،نادر کلھرى و محمود نواﯾى “اتحادﯾهى کارگران و برزگران اﯾران” را
سازمان دادندـ افتخارى نظرھاى کمينترن و حزب توده را مغاﯾر با مارکسيسم مىدانست و معتقد بود که مبارزهى طبقهى کارگر ھيچگاه
نمىتواند به تعوﯾق افتدـ او با شرکت خاندان اسکندرى در نھادھاى کارگرى مخالف بود زﯾرا اعتقاد داشت که شاھزادهھاى قاجار
جاﯾگاھى در جنبش ندارندـ مخالفت سر سخت او با رضا روستا ،اردشير آوانسيان و عبدالصمد کامبخش به دليل تجربيات دوران زندان از
ﯾک طرف و ھمکارى نزدﯾک آنھا با سفارت شوروى بودـ افتخارى آنھا را متھم به جاسوسى براى شوروى مىکرد)(٣۶ـبه ھمين دالﯾل
افتخارى با وجود مذاکرات متعدد با اعضاى حزب توده و ميانجىگرى سفارت شوروى به آن حزب نگروﯾد و به سازماندھى “اتحادﯾهى
کارگران و برزگران اﯾران” ادامه دادـ در اواﯾل تابستان  ١٣٢٢روزنامهى گيتى به عنوان ارگان رسمى اتحادﯾه با امتياز خليل انقالب منتشر
شدـ خليل انقالب سازماندھى اتحادﯾه را در تبرﯾز نيز به عھده داشت.ـ على اميد مسئول تشکيالت خوزستان بود و در مازندران و
گرگان اتحادﯾه تحت نظر باباﯾى سازمان مىﯾافت .ﯾوسف افتخارى در مذاکراتى با نماﯾندگان “اتحادﯾهى زحمتکشان” چون علىزاده و
ابراھيمزاده موفق شد آنھا را به “اتحادﯾهى کارگران و برزگران اﯾران” جلب کند .به اﯾن ترتيب کارگران راه آھن در تبرﯾز و مازندران نيز به
عضوﯾت اتحادﯾهى مستقل در آمدند (٣٧).خصوصيت اتحادﯾهى مستقل کارگرى را افتخارى در ماه مھر  ١٣٢٢چنين بيان مىکندـ
“اتحادﯾه کارگران که به مبناى مبارزه اقتصادى تأسيس و تشکيل گردﯾده عالوه بر اﯾن که از مداخله در امور سياسى خاصه خوددارى
مىنماﯾد نسبت به ھر حکومتى که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه کارگر بر قرار شود بدبين مىباشد ،خواه اﯾن حکومت
در تحت نظر سيد ضياءالدﯾن باشد و خواه تحت نظر قوامالسلطنه و خواه ھر کس دﯾگر(٣٨)”.
ﯾوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حکومت شوراﯾى بود و ترکيب اﯾن دو را بھترﯾن فرم دمکراسى مىدانست .او اما تشکيل حزب
کمونيست را در اﯾن دوره ضرورى نمىپنداشت زﯾرا معتقد بود که حزب رھبر طبقهى کارگر است و تشکيل آن به ارتقاء فرھنگى جنبش
کارگرى نياز دارد .فقدان فرھنگ تحزب نزد کارگران اﯾرانى دليل مخالفت او با تشکيل حزب کمونيست بود(٧) ” .
پس می بينيم که در ھر دو صورت ،ﯾعنی رھبری جنبش کارگری به دست فعاالن وابسته به حزب توده و ﯾا رھبران غير وابسته ،مبارزاتِ
طبقه کارگر در ھمان سطح صنفی و در چارچوب رفرميستی باقی می ماند که ماند .موضع اکونوميستی رھبرانی چون ﯾوسف
افتخاری ،عليرغم شناخت صحيح شان نسبت به حکومت سرماﯾه داری روسيه و اعتقادشان به برقراری حکومت شوراھا ،به علت
احتراز از درگيری کارگران در مبارزات سياسی ،باعث می شد تا راه “حزب توده” برای سوء استفاده از جنبه سياسی مبارزات کارگری
دی بود که تمام جامعه را در تمامی جنبه ھای زندگی ،بوﯾژه جنبه سياسی
باز بماند .بخصوص در زمانی که شدت مبارزه طبقاتی به ح ّ
درگير کرده بود.
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سال
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ب
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ه
نوﯾسند
مرتضی فاتح،
ِ
ِ
ِ
ِ
ت “توليد بی وقفه” اشغالگران” ،حکاﯾت از آغاز فعاليت ھای کارگری و سازماندھی اتحادﯾه ای می کند .او می نوﯾسد” :
ت سياس ِ
عل ِ
بخش راست متماﯾل به غرب وھمچنين حزب توده به عنوان حزبی با گراﯾش به سمت شوروی ،در اﯾن سالھا اعتصابات کارگری را به
نفع جبھه فاشيستی ميدانستند و اﯾن اعتصابات را مجاز نمی دانستد .از آنجا که اکثر کارخانجات و مراکز توليدی در خدمت رفع نيازھای
دول متفق بود ،کارگران از دست زدن به اعتصاب شدﯾدا منع ميشدند.
در اﯾن سالھا تشکلھای مختلفی توسط فعالين کارگری اﯾجاد گردﯾد که نقش مھمی در اعتصابات و اعتراضات اجتماعی کارگران
داشتند .از جمله اﯾن تشکلھا ميتوان به “اتحادﯾه کارگران و برزگران” اشاره کرد .اﯾن تشکل توسط کسانی مانند ﯾوسف افتخاری و خليل
انقالب پاﯾه گذاری شد .اﯾن اتحادﯾه دراوائل سال  ١٣٢١اعالم موجودﯾت کرد .اﯾن اتحادﯾه در سالھای اوليه تشکيل به سرعت در ميان
کارگران راه آھن شمال ومعادن آن منطقه و ھمچنبن در شھرھای آذرباﯾجان مورد توجه قرارگرفت و شعبه ھای مختلفی از اﯾن اتحادﯾه
در اﯾن مناطق توسط فعالين و کارگران اﯾجاد گردﯾد .اﯾن اتحادﯾه در حقيقت مھمترﯾن تشکل کارگری رقيب تشکلھای کارگری حزب توده
در آن سالھا بود(٨) ”.
ن اشغالگران مدﯾرﯾت می گشتند ،بالفاصله،
ی کارگران ،کارخانجاتِ تسليحاتی و صنعت نفت که زﯾر دﯾدگا ِ
و اما در مورد شراﯾط اقتصاد ِ
شراﯾط بھتر کار را برای کارگرانشان مھيا ساخنتد .البته ،اﯾشان ھرگز تيغ تھدﯾد به زور را زمين نگذاشتند ” .در دوره جنگ ،بخش زﯾادی
از کارخانجات توليد ماﯾحتاج عمومی و کارخانجات تسليحات عموما به توليد کاالھای مورد نياز ارتش ھای متفق اختصاص داشت .به
ھمين دليل در برخی از کارخانجات که مستقيما به توليد اﯾن محصوالت مشغول بودند ميزان در گيری کارگران با کارفرماﯾان کمتر بود و
عموما به خواسته ھای کارگران به صورت تعدﯾل شده رسيدگی ميشد .از جمله اﯾن موارد نمونه ای است که افتخاری در کارخانه
تسليحات به آن اشاره ميکند .در کارخانه مھمات سازی رفتار سرکارگرھا و روسای بخش با کارگران نامناسب و زمان استراحت و
غذاخوری آنان بسيار محدود بود اما از آنجا که اعتصاب و دست از کار کشيدن کارگران در آن دوره تعبير به حماﯾت از فاشيسم ميشد و
عمال برای فعالين کارگری اتھامی خطرناک بود ،اتحادﯾه تسليحات به مدﯾرﯾت کارخانه اعالم نمود در صورت ادامه اﯾن رفتار توسط
سرکارگرھا ،اتحادﯾه راسا اقدام به تنبيه آنان خواھد کرد در اثر اﯾن تھدﯾد مجموعا شراﯾط کارگران در کارخانه بھتر از سابق ميگردد .و ﯾا
درنمونه ای دﯾگر در آذرباﯾجان توافقی ميان اتحادﯾه کارگران با کارفرماﯾان درخصوص تھيه نان برای کارگران توسط کارفرما صورت ميگيرد”.
)(٩
ی ناچيز و
اما ،شراﯾط زندگی کارگرانی که توليداتشان “استراتژﯾک” محسوب نمی گشت ،به علت احتکار مواد غذاﯾی و دستمزدھا ِ
ساعاتِ کار طوالنی و … بسيار وحشتناک بود“ .پس از خروج رضا شاه و درھم رﯾختگی سياسی و اجتماعی ناشی از اشغال کشور
توسط دول متفق و ھمچنين قرار گرفتن کليه توليدات کشاورزی و صنعتی کشور در جھت رفع نيازھای ارتشھای متفقين ،موجی از
قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت که کارگران اولين قربانيان اﯾن موج بودند .بنا به ﯾک گزارش دولتی  ،کارگران در اصفھان برای رفع
گرسنگی گاھا از کاه به جای آرد در نان استفاده ميکردند .در آذرباﯾجان نيز که ھمه امکانات در اختيار ارتش سرخ بود ،تنھا با فشار
اتحادﯾه کارگران وبرزگران کارفرماﯾان مجبور شدند برای کارگران و خانواده ھاﯾشان سھميه نان در نظر بگيرند و در کارخانجات نانواخانه

تاسيس کنند .به ھر حال اوضاع معيشتی و زﯾستی کارگران در سراسر اﯾران تقرﯾبا مانند ھمه کشورھای در حال جنگ و ﯾا اشغال
شده بود(١٠) ”.
به ھمين دليل ،عليرغم خطر متھم شدن به “خرابکاری” اقدام به اعتصاب می کردند“ .ﯾکی از مھمترﯾن اعتصابات در سال  ١٣٢١توسط
کارگران و فعالين کارگری در نساجی ھای اصفھان شکل گرفت .در مرداد ماه اﯾن سال کارگران شھرضا و پشمباف در اعتراض به سطح
دستمزدھا و گرانی ارزاق دست به اعتصاب زدند .در نتيجه اﯾن اعتصاب که توسط اتحادﯾه کارگران نساجی ھا ھداﯾت ميشد کارفرماﯾان
مجبور شدند  ٢۵در صد به دستمزد کارگران اضافه کنند .ھمچنين در جھت تامين نان کارگران روزانه نان مجانی در اختيار کارگران
بگذارند و حقوق اﯾام تعطيل را به کارگران پرداخت نماﯾند .در ابتدای اعتصاب ،فرمانداری وقت اصفھان در تقابل با اعتصاب کارگران و
سرکوب آنان نيروھای نظامی به کارخانه ھای اعتصابی گسيل داشت اما کارگران عقب نشينی نکرده و بر خواسته ھای خود مبنی بر
افزاﯾش دستمزدھا و بھبود شراﯾط کار و معيشت خود پافشاری کردند .عليرغم برآورده شدن بخشی از خواسته ھای کارگران و
بازگشت به کار کارگران اما تا مدتھا تنشھا ميان کارگران و کارفرماﯾان در منطقه ادامه داشت تا اﯾنکه نھاﯾتا با حضور نماﯾنده دولتی در
مذاکرات ميان کارگران و کارفرماﯾان ،عالوه بر موارد توافق شده در قبل ،کار فرما موظف گردﯾد ﯾک ماه دستمزد به عنوان پاداش ساليانه
و ھزﯾنه لباس کار ساليانه را نيز به کارگران پرداخت نماﯾد.
اعتصاب کارگران اصفھان باعث شد ميزان محبوبيت تشکلھای کارگری به شکل روزافزونی در ميان کارگران باال رفته و بخش ھای ھر
چه بيشتری از کارگران به اﯾن تشکلھا بپيوندند .از جمله پيوستن  ٧کارخانه دﯾگر در اصفھان به اتحادﯾه کارگران نساجی بود .اتحادﯾه
کارگران نساجی ھا که اکنون تقرﯾبا ھمه کارگران اﯾن رشته را در برميگرفت در جھت تامين خواسته ھای کارگران با پشتيبانی کارگران
 ٩کارخانه اعالم اعتصاب نمود .اﯾن اعتصاب  ١١ھزار کارگر از  ٩کارخانه نساجی را در بر ميگرفت .در ابتدا کارفرماﯾان طبق عادت معمول
از نيروھای نظامی در اصفھان برای پاﯾان دادن به اعتصاب تقاضای کمک کردند .به دستور سرلشکر زاھدی فرمانده پادگان اصفھان،
رھبران اعتصاب دستگير و کارخانجات توسط ارتش محاصره شدند .با مقاومت و گسترش اعتراضات در اصفھان و ھراس حکومت مرکزی
از اعتصابات سراسری در ھمبستگی با کارگران اصفھان ،ارتش و کارفرماﯾان مجبور به آزاد کردن فعاالن کارگری و پذﯾرش خواسته ھای
کارگران شدند .در جھت پاﯾان دادن به اعتصاب ،کارفرماﯾان نه فقط مجبور به افزاﯾش دستمزدھا گردﯾدند بلکه ھمچنين با  ٨ساعت کار
روزانه ،رسيدگی پزشکی ماھيانه کارگران ،کمک ھزﯾنه غذائی ،ممنوعيت کار کودکان ،اختصاص دو دست لباس کار ساليانه و پرداخت
ﯾک ماه پاداش ساليانه نيز موافقت کردند.
از سال  ١٣٢١در اکثر مراکز کار و زندگی کارگران تشکلھای کارگری شروع به رشد و نمو کردند .در اﯾن ميان تشکلھائی از قبيل اتحادﯾه
کارگران سيلو ،اتحادﯾه کارگران راه آھن شمال ،اتحادﯾه کارگران معادن زﯾر آب ،اتحادﯾه کارگران دخانيات ،اتحادﯾه کارگران تسليحات،
اتحادﯾه نساجی ھای شمال ،تشکيالت کارگران نفت جنوب ،اتحادﯾه کارگران ساختمان راه آھن.…،به سرعت جای خود را در ميان توده
کارگران باز نمودند و به تشکلھای مورد اعتماد کارگران تبدﯾل شدند(١١) ”.
در اثر رشد اعتالﯾی مبارزات کارگری ،تماﯾالت راست و “چپ” سرماﯾه داری )حزب توده( به وحشت افتاده و اقدام به تشکيل اتحادﯾه
ی کارگری” در اواخر سال  ١٣٢١توسط رضا
ی اتحادﯾه ھا ِ
ی مرکز ِ
ه چنين اتحادﯾه ھا ،تشکيل “شورا ِ
ی وابسته به خود کردند .از جمل ِ
ھا ِ
ی حزب توده بود .ھدف اصلی تشکيل اﯾن اتحادﯾه مبارزه عليه ھر تشکل مستقل
مرکز
ی
اعضا
از
آوانسيان،
)اردشير(
آرداشس
و
روستا
ِ
ِ
ف اﯾشان
ت “توليد بی وقفه” را مورد تھدﯾد قرار دھد .بدﯾھی است که فوری ترﯾن و مھمترﯾن ھد ِ
کارگری ای بود که می توانست سياس ِ
انھدام “اتحادﯾه کارگران و برزگران اﯾران” و منفرد ساختن رھبرانی چون ﯾوسف افتخاری بود“ .از ھمان اولين دوران سازماندھى
“اتحادﯾهى کارگران و برزگران اﯾران” اﯾن تشکيالت مستقل با تعرضى ھمه جانبه روبرو بودـ در صدر اﯾن تعرض اعضاى حزب توده قرار
داشتند ،زﯾرا آنھا از ﯾک سو سندﯾکاھاى مستقل کارگرى را رقيبى براى تشکيالت خود مىدانستند و از سوى دﯾگر جنبش مستقل
خل تحقق سياست “توليدات بدون وقفه” مىپنداشتند .به
کارگرى را مانعى براى تحقق “جبھهى متحدهى ضد فاشيسم در اﯾران” و م ّ
ھمين دالﯾل رضا روستا و اردشير آوانسيان افتخارى را تروتسکيست ،جاسوس شھربانى ،خرابکار و منافق خطاب مىکردندـ فعاليت
اعضاء و گسترش اتحادﯾهى مستقل موجب ھراس نماﯾندگان حزب توده بود و به اﯾن دليل رضا روستا به تشکيل “شوراى مرکزى
کارگران” اقدام کرد .او بعد از انتشار روزنامهى ظفر در مذاکراتى با منشى “اتحادﯾهى کارگران کفاش” ،حسن مسگرزاده ،به اسناد،
مدارک و مھر “اتحادﯾهى مرکزى کارگران” دست ﯾافت و با اﯾن شيوه خود را از ﯾک طرف وارث تارﯾخى مبارزات طبقاتى در اﯾران معرفى
مىکرد) (٣٩و از طرف دﯾگر اعضاى حزب توده را به زد و خورد با فعالين جنبش مستقل کارگرى مىگماشت .دفتر “اتحادﯾهى کارگران و
برزگران اﯾران” در اللهزار بارھا مور تعرض و تصاحب اعضاى حزب توده قرار گرفت .رضا روستا و عبدالصمد کامبخش از فعاليت صنفى
“اتحادﯾهى کارگران و برزگران اﯾران” به فرماندار نظامى شکاﯾت کردند و ارتش سرخ از ميتينگھاى مستقل کارگرى جلوگيرى مىکردـ
طرح تبعيد ﯾوسف افتخارى از آذرباﯾجان با اعتصاب کارگران چرم سازى خنثى شد .مأموران شوروى به مدت دو ھفته مانع خروج او از
اﯾران براى شرکت در اجالس سندﯾکاھاى کارگرى در پارﯾس شدند و از اﯾن رو در اﯾن کنگره نماﯾندهى حزب توده) ،شاھزاده( اﯾرج
اسکندرى و صدر “شوراى مرکزى کارگران” ،رضا روستا به عنوان نماﯾندگان کارگران اﯾران به رسميت شناخته شدند.
بدﯾھى است که سياست حزب توده براى تضعيف اتحادﯾهھاى مستقل محدود به اﯾنگونه فعاليتھا نمىشدـ رضا روستا در مذاکراتى
علىزاده و ابراھيمزاده را متقاعد کرد که به “شوراى مرکزى کارگران” ملحق شوند .پيوستن فعالين شناخته شدهى جنبش مستقل
کارگرى چون خليل انقالب ،عتيقتهچى و انصارى به “شوراى مرکزى کارگران” پيش فرضھاى انحالل “اتحادﯾهى کارگران و برزگران اﯾران”
را مھيا کردند (۴٠) .اتحادﯾهى مستقل از طرف دﯾگر مورد تعرض سرماﯾهداران ،مأموران انتظامى و جرﯾانھاى ضد کارگرى بودـ در
آذرباﯾجان فعالين جنبش کارگرى توسط اوباش با حماﯾت پليس ضرب و شتم مىشدندـ در اصفھان حزب ارادهى ملى با ھمکارى شيوخ
اسالمى ،بازارىھا ،عشاﯾر بختيارى و سرماﯾهداران بخش نساجى تشکلى به نام “اتحادﯾهى مرکزى کارگران ،کشاورزان و پيشهوران”
را سازمان دادند .اعضاى اﯾن اتحادﯾه روزمره به سرکوب فعالين جنبش کارگرى مىپرداختند .در آبادان ادارهى حفاظت شرکت نفت با
تشکيل “سندﯾکاى عربھا” سبب تفرقه در جنبش کارگرى شد .اعضاى اﯾن تشکيالت فعالين جنبش کارگرى را شناساﯾى و سرکوب
مىکردند(١٢) ”.
ن سرماﯾه داری
ی وابستگا ِ
ی صنفی شان ،با اغوا ِ
بدﯾن ترتيب بود که مبارزات به حقِ کارگران اﯾران برای دستيابی به خواسته ھا ِ
جھانی و زور سرنيز ِه “متفقين” ،در انقيا ِد اﯾشان قرار گرفت .البته شراﯾط عينی جامعه و استثمار بی حد و انداز ِه کارگران ،لحظه ای اﯾن
مبارزات را متوقف نکرد .اما ،ھر بار ،ﯾا به زور و ﯾا با پا در ميانی تشکالتِ وابسته ،نھاﯾتاً به سازش و آرامش و “توليد بی وقفه” می
گراﯾيد.
ن جنگ جھانی
شراﯾط جنبش کارگری و اقداماتِ »حزب توده« پس از پاﯾا ِ
ی سرکوبگر”متفقين” توانست “اتحادﯾه
ی وقت و نيروھا ِ
ی مرکزی کارگران” و با تکيه به ھمکاری دولت ھا ِ
“حزب توده” با تشکيل “شورا ِ

ن آن بزرگترﯾن تشکيالتِ کارگری خاورميانه را با نام
کارگران و برزگران” را منحل کرده و در سال  ١٣٢٣با “جذبِ” اتحادﯾه ھا و رھبرا ِ
مبارزاتی طبقه
ن
ه  ۴سال مبارزه پيگير و قھرمانانه کارگران تأثير خود را گذاشت و توا ِ
“شورای متحد ِه مرکزی” تشکيل دھد .اما نتيج ِ
ِ
کارگر را به اثبات رساند“ .در گزارش سفير انگلستان درباره جنبش کارگری که در حال اوجگيری است چنين گفته شده است” … ما در
اﯾران آشکارا در آغاز عصر تازه ای ھستيم و ظھور جنبش اجتماعی جدﯾدی را می بينيم .مزاﯾاﯾی که کارگران کسب کرده اند ،قابل
توجه است و مسلما ھمچنان کارفرماﯾان را وادار خواھند کرد که قدرت تازه کشف شده آنان را احساس کنند(١٣) ”.
ن اﯾن جنگ ،با منافع مختلف و رقابتی در مقابل
ن جنگ ،اتحا ِد مقطعی جناح “متفقين” نيز شکسته شد و پيروزا ِ
ف دﯾگر ،پس از پاﯾا ِ
از طر ِ
ک تارﯾخ بشری
ی اﯾن جناﯾت ھولنا ِ
ﯾکدﯾگر صف آراﯾی کردند .اﯾنک زمان آن رسيده بود که ھر ﯾک سھم خود را از غنائم و دستاوردھا ِ
ف حضور ھمگان است.
ه “شرقی” و “غربی” معر ِ
ببرد .ما وارد جزئياتِ غير مربوط به اﯾران نمی شوﯾم ،چرا که تقسيم اروپا به دو تک ِ
کشور آلمان نيز از اﯾن تکه شدن بی بھره نماند و “شرق” آن نصيب امپرﯾاليسم نوخاسته روسيه شد .در حاليکه“ ،غرب” آن به زﯾر نفوذ
امپرﯾاليسم آمرﯾکا در آمد و اﯾن دو قدرت در طول نيم قرن )تا سال “ (١٩٩٠ابر قدرتھای ”سرماﯾه جھانی گشتند و متاسفانه با غيبتِ
ه خود را به اقصاء نقاط جھان انداختند و در ھر جا که پا گذاشتند ،جز فقر و بدبختی و
طوالنی کمونيسم انقالبی ،دست ھای تجاوز گران ِ
ِ
جنگ و اجسا ِد انباشته شده کارگران و دﯾگر اقشار و طبقاتِ زحمتکش ،چيزی به ارمغان نياوردند.
ی خونين ،حتی قبل از پاﯾان جنگ آغاز گشته بود .اﯾران که زمانی “پل پيروزی” ناميده می شد ،و از
در اﯾران نيز ،ھمين رقابت ھا ِ
تبليغاتِ سرماﯾه جھانی و بورژوازی بومی اﯾنطور برداشت می شد که کشوری مستقل و ﯾار و ﯾاور “متفقين ”است ،ناگھان چھره
ه غنيمت جنگی
ی اشغال شده ،بمثاب ِ
واقعی ﯾک کشور اشغال شده را به خود گرفت که می باﯾست منابع آن نيز مانند دﯾگر کشورھا ِ
مور ِد تقسيم و سھم خواھی امپرﯾاليستی قرار بگيرد.
ن ﯾکسال
با اﯾنکه جنگ جھانی در اواسط بھار  ١٣٢۴ش ) ٢٢مه  (١٩۴۵با تسليم بی قيد و شرط آلمان خاتمه ﯾافت ،اما از اوائل تابستا ِ
ه “متفقين” به خاک فرانسه در نورماندی ،پيروزی اﯾشان مسجل گشته بود .شرکت
قبل از آن ) ۶ژوئن  ١۶- ١٩۴۴خرداد  (١٣٢٣با حمل ِ
ی آمرﯾکاﯾی در ھمان سال پيشنھاد گرفتن امتياز اکتشاف نفت اﯾران را تسليم دولت ساعد)نخست وزﯾر وقت( کرده بودند .سرماﯾه
ھا ِ
داری روسيه ھم بالفاصله ،از طرﯾق وزﯾر امورخارجه اش ،کافتارادزه ،پيشنھاد امتياز استخراج کليه معادن استان ھای شمالی را به
ی امتياز در
اﯾران ارائه داد .به ھمين علت ،و تحت فشار عناصر “ملی گرا” ،دولت ساعد اعالم نمود که ھيچ مذاکره ای در مورد اعطا ِ
ی امتياز نفت را
ن جنگ صورت نخواھد داد .مجلس چھاردھم نيز طرح ممنوعيت مذاکره برای اعطا ِ
مورد ذخاﯾر منابع طبيعی اﯾران تا پاﯾا ِ
تصوﯾب نمود .اﯾن اقدام دولت ساعد با اعتراض شدﯾد روس ھا روبرو شد و “حزب توده” نيز بنا بر حماﯾت از منافع سرماﯾه داری روس
حمالت تبليغاتی وسيعی را عليه دولت وقت آغاز کرد .نھاﯾتاً کابينه ساعد مجبور به استعفا گشت .دو کابينه دﯾگر ھم )بيات و حکيمی(
تاب تحمل فشارھا را نياورده و در مدت کوتاھی ساقط گشتند .در اﯾن ميان جنگ نيز بصورت رسمی پاﯾان ﯾافته بود و عمد ِه نيروھای
نظامی آمرﯾکا و انگليس از اﯾران خارج گشتند .در اﯾن مدت ،حکومت روسيه برای اﯾجا ِد فشار بيشتر جھت دستيابی به قرارداد امتياز
ت آذرباﯾجان )پيشه وری( و کردستان
ب دمکرا ِ
استخراج نفت در شمال اﯾران ،از تخليه نيروھاﯾش خودداری کرد و از طرح تشکيل احزا ِ
ن “خودمختاری” حماﯾت کرده و “حزب توده” نيز به رغم مخالفت ھاﯾش با اﯾن دو حزب ،مجبور به
)قاضی محمد(،با ھدف به دست آورد ِ
ت سياسی اﯾشان گشت.
حماﯾ ِ
ی جھانی ،که از اﯾن جنگ جز بد بختی و فقر و گرسنگی چيزی نصيب اش نگشته بود،
پرولتارﯾا
ھمچون
نيز،
اﯾران
کارگر
طبقه
جنبش
ِ
ت خود وسعت می بخشيد“ .حزب توده” نيز با تغيير منافع حکومت روسيه در اﯾران ،تغيير تاکتيک داد و سياست “توليد
مبارزا
به
ھمچنان
ِ
بی وقفه” را ترک کرد و به حماﯾت از اعتراضات و اعتصابات کارگری پرداخت.
اعتصابات کارگران نفت در اﯾن دوره با اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه در خرداد  ١٣٢۴مجددا آغاز گردﯾد .در اﯾن اعتصاب  ۶روزه کارگران
خواسته ھائی مبنی بر  ٨ساعت کار روزانه ،افزاﯾش دستمزدھا ،ﯾک روز تعطيل در ھفته ،اختصاص  ١۵روز مرخصی ساالنه با حقوق
،به رسميت شناختن تشکلھای کارگری ،رفع تبعيض ومحدود کردن دخالت مدﯾران و کارگزاران طرف انگليسی در محيط ھای کاری را
اعالم نمودند.
شرکت نفت و مدﯾران انگليسی ،که منافع و سياست ھاﯾشان تغيير ﯾافته بود ،نه تنھا خواسته ھای کارگران را نپذﯾرفتند بلکه اقدام به
سرکوب اعتصابيون کرده و تعداد  ۴٠٠نفر از کارگران را اخراج کردند .اما کارگران ھمچنان به اعتراضات خود ادامه دادند .تشکلھای
مختلف کارگری از جمله “شورای متحده” ،پس از اخراج و سرکوب کارگران کرمانشاه فراخوان پشتيبانی از کارگران را اعالم کرده و در
پی اﯾن فراخوانھا در ساﯾر مناطق نفتی نيز اعتصابات و درگيرﯾھا آغاز گشت (١٣) .ھمين اقدامات کافی بود تا دو کابينه دﯾگر )صدر و
حکيمی( سقوط کنند.
ی
اﯾن بار قوام السلطنه بود که با سياست تشنج زداﯾی به صحنه حکومتی بازگشت .قوام بالفاصله به مسکو رفت و مذاکرات خود را برا ِ
ی نفت شمال آغاز کرد .در اﯾن مذاکرات ،او قبول نمود که در مقابل خروج ارتش سرخ از اﯾران و قطع حماﯾت آن کشور از اقداماتِ
اعطا ِ
“تجزﯾه طلبانه” در آذرباﯾجان و کردستان ،امتياز استخراج نفت شمال را به اﯾشان واگذار کند .او مقاماتِ روسی را مطمئن ساخت که با
اکثرﯾتی که در مجلس دارا بود ،اﯾن طرح را به تصوﯾب مجلس خواھد رساند .اقدام دﯾگر او ،ائتالف با “حزب توده” بود تا با کمک آنھا از
ن کارگری را افسار زند .به ھمين منظور سه وزﯾر از اﯾن
پس “فرقه ھای دمکراتِ آذرباﯾجان و کردستان” بر آﯾد و بتواند جنبش خروشا ِ
“حزب” را وارد کابينه اش کرد.
در اﯾنجا ،ﯾکبار دﯾگر ،سياست خارجی سرماﯾه داری روسيه به حماﯾت از دولت قوام تغيير جھت داد و ھمراه آن “حزب توده” نيز
ی  ١٣٢۴تا  ١٣٢۵آنقدر واضح و نتيجه اش ،آنقدر
سياستِ کارگری اش دگرگون شد .جالب اﯾنجاست که اﯾن تغيير جھت در بين سالھا ِ
ن خود را رھا سازد.
تعيين کننده بود که “حزب توده” ھرگز نمی تواند از شرم اﯾن خيانت گرﯾبا ِ
“در فاصله سالھای  ١٣٢۴و  ١٣٢۵تصوﯾب قانون کار و شرکت نماﯾندگان تشکلھای کارگری در شورای عالی کار به محور اصلی مبارزات
کارگری تبدﯾل شده بود .اﯾن روند اعتراضی با اعتصابات کارگران نفت در خوزستان به مرحله جدﯾدی وارد شده بود .اعتصاب کارگران
نفت در آغاجاری ﯾکی از نقطه عطف ھای تارﯾخی اﯾن مبارزات به شمار ميرود.
پس از اعتراضات کارگری در اول ماه مه سال  ١٣٢۵در خوزستان ،ده ھزار کارگر نفت در آغاجاری با خواسته ھای از قبيل افزاﯾش
دستمزدھا ،پرداخت حق بدی آب و ھوا ،بھبود شراﯾط کار و بھداشت و مسکن ،حق اعتصاب و تجمع و به رسميت شناسی تشکل
کارگران نفت ،دست به اعتصاب زدند.
شرکت نفت در تقابل با کارگران اعتصابی توسط نيروھای نظامی و عشاﯾر مسلح آغاجاری را محاصره نمود و حتی در جھت فشار به
کارگران آب آشاميدنی را قطع نمود .در درگيری ميان کارگران و نيروھای نظامی تعدادی از کارگران کشته و تعداد زﯾادی دستگير و روانه
زندانھا گردﯾدند .در اعتراض به اﯾن اقدام شرکت نفت ،کارگران ساﯾر مناطق نفتی و ھمچنين ساﯾر مناطق کشور نيز به کارگران

اعتصابی آغاجاری پيوستند و با تظاھرات و تجمعات به پشتيبانی از کارگران اعتصابی آغاجاری اقدام نمودند .اﯾن اعتصابات گسترده و
درگيری ميان کارگران و نيروھای نظامی  ١٠روز به درازا کشيد.
در اعتصاب سراسری کارگران نفت و ساﯾر مناطق صد ھزار کارگر شرکت نمودند .اﯾن اعتصاب در خوزستان با درگيرﯾھا و حمالت
وحشيانه نيروھای مسلح شرکت انگليسی نفت و عشاﯾر مسلح شده توسط آنان ھمراه بود و اﯾن درگيرﯾھا منجر به جان باختگان ۵٠
نفر از جمله  ٣کودک گردﯾد.
تحت فشار جنبش اعتراضی کارگران و ھمچنين ھراس حکومت و شرکت نفت از انفجار عظيم اجتماعی ،دولت بالفاصله قانون کار را
تصوﯾب نمود .در اﯾن قانون کار موادی از قبيل تعيين حداقل دستمزد ،تصوﯾب  ٨ساعت کار روزانه ٣۵ ،درصد اضافه دستمزد ،ﯾکروز تعطيل
ھفتگی ،دو ھفته مرخصی ساليانه با حقوق و به رسميت شناختن تعطيلی رسمی کارگران مطرح شده بودند.
عليرغم تصوﯾب قانون کار توسط دولت ،در بخش ھائی از محيط ھای کاری ،کارفرماﯾان از اجرای اﯾن قانون سر باز ميزدند و اﯾن زمينه
دﯾگری برای اعتصابات متواتر کارگری در مناطق مختلف بود.
جنبش عظيم اعتصابی کارگران نفت در خوزستان بخشی مھم و تاثير گذار از جنبش اعتصابی کارگران در تارﯾخ معاصر است ،حرکتی
که در صورت داشتن رھبری منسجم کمونيستی ميتوانست تبدﯾل به انقالبی کارگری گردد.
در اﯾن زمان شورای متحده که حزب توده در ھداﯾت آن نقش اصلی را داشت به لحاظ تشکيالتی نقش مھمی در اتحادﯾه اﯾالتی
کارگران نفت جنوب داشت .حزب توده که در جرﯾان اعتصابات کارگران نفت ،سه وزﯾر در دولت قوام داشت درجرﯾان اﯾن اعتصابات
گسترده تالش نمود تا از طرﯾق ميانجی گری ميان کارگران و دولت  ،جاﯾگاه خود در دولت قوام را تحکيم کند .به ھمين دليل ،حزب توده
بخشا از طرﯾق شورای متحده سعی ميکرد تا از رادﯾکاليزه شدن اعتراضات کارگری جلوگيری نماﯾد .اﯾن ﯾکی از دالﯾلی بود که نيروی
اعتراضی کارگران را محدود ميکرد .اما دولت قوام پس از سرکوب اعتصابات کارگری در اﯾن سال ،بالفاصله اقدام به تسوﯾه حساب با
شورای متحده و حزب توده نمود .تعداد زﯾادی از فعالين کارگری را دستگير و وزرای توده ای را از کابينه کنار نھاد.
چنانچه در کنار اعتصاب صد ھزار نفره کارگران نفت در اﯾن سالھا ،اعتصابات فراگيری نظير اعتصاب کارگران نساجی در شاھی چالوس و
بھشھر )مازندران( ،اعتصاب کارگران نساجی ھا در تھران و اصفھان و سمنان ،اعتصاب سراسری راه آھن ،اعتصاب کارگران شھرداری
و… را قرار دھيم به نيروی تعيين کننده اعتصابات کارگری در جامعه پی خواھيم برد(١۴) ”.
ن رشد و شکوفاﯾی خود ،به دليل خيانت رھبری “حزب توده” ،در
بدﯾن ترتيب بود که جنبش کارگری در مقطع بسيار حساسی از دورا ِ
ن کارگری بازداشت و
عين قدرتِ بی اندازه اش ،اول به سازش و سپس به سرکوبِ وحشيانه می رسد .در سال  ١٣٢۵بسياری از فعاال ِ
ِ
تشکالت شان غير قانونی شدند .تعداد بی شماری از کارگران مبارز اخراج گشتند و از اﯾن طرﯾق جنبش کارگری افتِ شدﯾدی را تجربه
دت شراﯾط مبارزه طبقاتی به گونه ای بود که ارتجاع نتوانست آن را به خاموشی بکشاند .
کرد .اما شراﯾط عينی اقتصادی و شدت و ح ّ
ی توليدی مبارزاتِ کارگران ھمچنان ادامه داشت ” .با اﯾن ھمه در فاصله سالھای  ٢۵تا ١٣٢٧
عليرغم شراﯾط پليسی در درون واحدھا ِ
اعتصابات متعدد کارگری در مناطق مختلف گزارش شده است .از جمله باﯾد به اعتصابات کارگری در شھرھای مختلف از جمله آبادان،
تبرﯾز ،تھران و الھيجان اشاره کرد .سرکوب و دستگيری فعالين کارگری و خصوصا شورای متحده و سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای اﯾالتی دﯾگر
باعث گردﯾد که تشکلھای کارگری در اﯾن سالھا به شکل مخفی و نيمه علنی سازمان دھی شود .دولت قوام که به نقش و وزن
جنبش کارگری و در مجموع طبقه کارگر در مبارزه اجتماعی واقف گردﯾده بود در اواخر سال  ١٣٢۵با تکيه بر امکانات وزارت تازه تاسيس
کار ،دست به تشکيل اتحادﯾه ای با نام اختصاری “اسکا” زد .اﯾن نام که مخفف”اتحادﯾه سندﯾکاھای کارگری وکشاورزی اﯾران” بود  ،قرار
بود رقيبی برای تشکل ھای کارگری و شورای متحده باشد که با سقوط دولت قوام و رو به ضعف نھادن حزب وی ﯾعنی حزب دمکرات
ت
دچار انشعاب گردﯾد  .اﯾن تشکل ﯾکی از تشکلھای شناخته شده زرد در جنبش کارگری است (١۵) ”.فرشيد فرﯾدونی عل ِ
سرخوردگی وعقب نشينی جنبش کارگری را در آن مقطع اﯾنگونه جمعبندی کرده است“ :بدﯾھى است که “شوراى متحدهى مرکزى”
بزرگترﯾن سندﯾکاى کارگرى در خاورميانه بودـ بدﯾھى است که اعضاى “شوراى متحدهى مرکزى” در اواﯾل از جان گذشته در مبارزات
طبقاتى شرکت مىکردندـ اما تحکيم منافع شوروى در اﯾران از ﯾک سو و فقدان ھر گونه تفاوت فرھنگى – اجتماعى – اﯾدئولوژﯾک با
جرﯾانھاى سنتى و محافظهکار سبب شد که اعضاى “شوراى متحدهى مرکزى” آن را به عنوان نھادى براى تحقق منافع طبقاتى خود
نشناسند و در مقابل جرﯾانھاى ضد کارگرى از آن حفاظت کنندـ تضعيف جنبش کارگرى حاصل سياست “شوراى متحدهى مرکزى” بود
و نه نتيجهى انشعاب ﯾا سرکوب آن(١۶) ”.
 ١٣٢٧تا ١٣٣٢
از سال  ١٣٢۵تا  ١٣٢٧انگلستان و آمرﯾکا که منافع خود را با سياست “تنش زداﯾی” قوام و نفوذ بيشتر روسيه در خطر می دﯾدند،
سياست حماﯾت از دربار و بازگرداندن اقتدار به دست شاه را در پی گرفتند .قوام که به علت امضاء قرارداد نفت شمال )قوام –
سادچيکف( با شوروی در مجلس با مخالفت روبرو شده بود ،در تارﯾخ آذر ماه  ١٣٢۶مجبور به استعفاء گشت .در اﯾن مدت دربار نيز با
ی محکمی در مجلس ﯾافت.
کمک دالر و پوند استرلينگ جا پا ِ
ی پراکنده
از طرف دﯾگر ،به علت فشارھای زﯾا ِد امپرﯾاليست ھا و سرکوب ھا و پيروی از سياست اﯾجا ِد جوّ اختناق توسط دربار ،نيروھا ِ
ی دﯾگر اجتماعی ،از جمله ،جنبش دانشجوﯾی پا به عرصه مبارزه گذاشتند .به
“مل ّی” به ھم فشرده تر می شدند .ھمچنين ،بخش ھا ِ
علت شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی ،اﯾجا ِد جو خفقان غير ممکن بود .چگونه می توان به کارگرانی که از جنگ جھانی و مبارزاتِ چندﯾن
ساله خود به نتيجه ای نرسيده و ھنوز در فقر و نداری بسر می بردند ،حکم به خانه نشينی و تسليم داد .در چنين شراﯾطی بود که
کارگران نفت دوباره دست به اعتصاب زدند ” .در اﯾن سال مجددا شاھد اعتصابات کارگران نفت در خوزستان ھستيم که عالوه بر
کارگران اﯾرانی ،کارگران ھندی نيز در اعتراض به سطح پائين دستمزدھا دست به اعتصاب زدند .در اﯾن فاصله حزب توده به عنوان
متشکل ترﯾن حزب سياسی پس از دوره ای از انشعابات و اختالفات مجددا خود را بازسازی نموده بود و در عرصه سياسی جامعه
ه مورد نياز دربار را
ه اعضاء “کميته مرکزی حزب توده” ،بخصوص کيانوری ،بھان ِ
نقش اﯾفا ميکرد (١٧) ”.در اﯾنجا ،باز ھم اقداماتِ خودسران ِ
ی اجتماعی و بوﯾژه مبارزاتِ
ی اپوزﯾسيون دربار و جنبش ھا ِ
فراھم کرد تا موج دﯾگری از ضرباتِ گسترد ِه سرکوب را به تمامی نيروھا ِ
طبقه کارگر وارد کند .در  ١۵بھمن  ،١٣٢٧ھنگاميکه شاه برای مراسمی به دانشگاه تھران رفته بود ،فردی بنام “ناصر فخرائی” گلوله
ای به سمت او شليک کرد .بعدھا افشاء شد که شخصِ کيانوری ،عضو کميته مرکزی “حزب توده” در طراحی آن شرکت داشته است.
بالفاصله حکومت نظامی اعالم و اجرا شد .حزب توده و کليه تشکالتِ کارگری را غير قانونی و منحل اعالم کردند .بسياری از رھبران
ی کميته مرکزی بازداشت و زندانی شدند ،اما بعدھا به اقدام
“حزب توده” پس از اختفاء به شوروی فرار کردند .تعدادی دﯾگر از اعضا ِ
سازمان افسری از زندان قصر فرار کردند .با اﯾن حال ،جنبش کارگری ،به رغم سرکوب ھای ھمه جانبه ،و در شراﯾط سازماندھی
مخفی ،ھمچنان حضور خود را در جامعه حفظ کرد و بدﯾنوسيله از تسلط شراﯾط اختناق بر جامعه جلوگيری نمود.

ی “ملی” ،بخصوص ،آخوند کاشانی ،در مخالفت عليه سيطره انگليسی ھا بر نفت اﯾران اعتراضات
در عين حال ،مدتی بود که جرﯾان ھا ِ
ن ھجوم دربار به حقوق مردم در پی ترور ناموفق شاه ،بسياری از روزنامه نگاران را
شان را علنی کرده بودند .به ھمين دليل ھم ،در زما ِ
بازداشت کرده و کاشانی را به لبنان تبعيد نمودند .دربار ھم که از مدت ھا پيش به دنبال تغيير قانون اساسی برای اعطاء قدرت بيشتر
به شاه بود ،زمان را مغتنم شمرده و طرح “مجلس مؤسسان” را برای اجرا در دستور کار دولت ھژﯾر قرار داد .و پس از ناکامی وی،
دولت ساعد اﯾن موضوع را دنبال کرد و باالخره توانست آن را در دستور کار مجلس پانزدھم قرار دھد .اما از آنجاﯾيکه اﯾن مجلس روزھای
ن “ملی گرا” ابتکاری پارلمانی به خرج داده و با استيضاح دولت به بھانه سرکوب ھا و بستن
پاﯾانی دور ِه خود را طی می کرد ،نماﯾندگا ِ
جراﯾد و تبعيد کاشانی ،آنقدر موضوع را معطل کردند تا مدت مجلس به آخر رسيد و موضوع رسيدگی به طرح “مجلس مؤسسان” به
دوره بعد موکول شد.
در انتخاباتِ مجلس شانزدھم“ ،کيف انگليسی” برای به تصوﯾب رساندن موافقتنامه “گس – گلشائيان” که امتياز نفت را تمدﯾد می
ی تطميع و سرکوب جھتِ تعيين نتيجه انتخابات دائر
ط کشور پاﯾگاه ھا ِ
نمود به کار افتاد .با استفاده از آن ،دولت توانسته بود در اقصاء نقا ِ
کند .پس از اعالم نتاﯾج انتخابات ،عده ای از “ملی گراﯾان” به رھبری دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر متحصن شده و خواستار لغو نتيجه
انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند .اﯾن عناصر “ملی گرا ”توانستند شاه را متقاعد سازند که در صورت برگزاری انتخابات سالم ،اﯾشان
رأی اکثرﯾت را آورده و می توانند عدم توفيق “حزب توده” را تضمين کنند .ھمچنين ،خواھند توانست بدون دخالت مستقيم دربار جنبش
کارگری را مھار کرده و از تنش ھا بکاھند .بدﯾن ترتيب“ ،جبھه ملی )!(” در اول آبان  ١٣٢٨تشکيل گشت ) (١٨و با برگزاری مجدد
انتخابات توانست اکثرﯾت مجلس را بدست آورد ) ٩بھمن .(١٣٢٨
ه نفت و رقابت دو جناح سرماﯾه داری )ابر قدرت آمرﯾکا و روسيه( در سطح جھانی ،به علت غيبت
نيازی نيست که ﯾادآور شوﯾم ،مسئل ِ
ی سياسی اﯾران چيره گشت و مبارزاتِ طبقه کارگر اﯾران برای احقاق
ر
ب
کارگری،
کمونيسم انقالبی و جنبش مستقل
تمامی فضا ِ
ِ
ف خود از اعتصاباتِ گسترده
حقوق صنفی و دمکراتيک خود را به نفع اﯾن ﯾا آن جناح سرماﯾه داری مصادره نمود .مرتضی فاتح ،در توصي ِ
ای که در آن مقطع اتفاق افتاد ،چگونگی ارتباط مبارزاتِ کارگران نفت را با موضوع “ملی کردن” )بخوانيد “دولتی کردن”( نفت بيان می
ی شوراﯾی است که “دولتی”
کند .اما ،قبل از آن الزم است بر اﯾن موضوع تکيه کنيم که فقط در شراﯾط استقرار حکومت ھا ِ
ن “اجتماعی شدن” )سوسياليزه شدن( نام برد .در غير
ن صناﯾع به نفع طبقه کارگر می باشد و از آن می توان بعنوا ِ
کرد ِ
ی اﯾران از
اﯾنصورت ،ھمانطور که تارﯾخ معاصر اﯾران نشان داده“ ،ملی )دولتی( کردن” نفت ،استقالل مالی حکومت ھا ِ
ماليات ھای مردم را به اﯾشان اعطاء نمود که اﯾن امر ،حتی ،حداقل ترﯾن ابزار فشار بر دولت ھای سرماﯾه داری را نيز از
ی دﯾکتاتوری
مردم درﯾغ کرده است“ .ملی )دولتی( کردن” نفت ،پس از نيروھای سرکوبگر حکومتی ،مھمترﯾن عامل بقا ِ
ی “شکر گذاری” و “تقدﯾر” از عاملين آن باقی نمی گذارد.
در اﯾران می باشد و برای طبقه کارگر اﯾران ھيچ جا ِ
“کارگران نساجی شاھی در اواخر سال  ١٣٢٨با اعتصابی اخطاری از کارفرما تقاضای افزاﯾش دستمزد کردند .کارفرما اعالم نمود تنھا
حقوق بخشی از کارگران را افزاﯾش خواھد داد و حقوق استادکارھا را نه تنھا افزاﯾش نميدھد بلکه از حقوق آنھا کاھش خواھد داد.
کارگران با اﯾن تصميم کارفرما مخالفت کرده و به اعتراضات خود ادامه دادند .با شروع سال  ١٣٢٩و در پی بی نتيجه ماندن گفتگوھای
نماﯾندگان کارگران با کارفرما ،کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند .در اﯾن زمان کارگران نساجی بھشھر نيز به حماﯾت از کارگران
شاھی دست به اعتصاب زدند .به دليل بی نتيجه ماندن تالش ھای کارفرما برای پاﯾان دادن به اعتصاب نيروھای نظامی با کارگران
اعتصابی درگير شدند .در نتيجه حمله نظاميان به کارگران و درگيرﯾھا  ۵تن از کارگران کشته و  ٢٠٠نفر از آنھا دستگير شدند .در
اردﯾبھشت ھمان سال دانشجوﯾان دانشگاه تھران به پشتيبانی از کارگران شاھی و در اعتراض به کشتار کارگران دست به اعتصاب و
تظاھرات زدند.
به دنبال اعتصاب کارگران در شاھی ،موجی از اعتصابات در شھرھای رشت ،تھران ،سمنان ،کاشان و تبرﯾز به راه افتاد .از اعتصابات
اﯾن دوره ميتوان به اعتصاب کارگران راه آھن اشاره کرد .در اﯾن سال تشکلھای مخفی کارگری بار دﯾگر رھبری اعتصابات کارگران را به
عھده گرفتند .در فضای ملتھب سال  ١٣٢٩و جدال ھای جناح ھای حاکميت بر سر مسئله نفت و نحوه اداره جامعه و پاﯾان دادن به
بحران سياسی حاکميت در اﯾران ،کارگران نيز با استفاده از سست شدن ماشين نظامی سرکوب بار دﯾگر اعتصابات اعتراضی خود را از
سر گرفتند.
با تصوﯾب قانون ملی شدن نفت در مجلس شانزدھم ،شرکت انگليسی نفت نيز برای حفظ منافع خود دست به تھاجم به حقوق و
امکانات کارگران شرکت نفت زد .از جمله اﯾن تعرضھا به معيشت کارگران ،کاھش  %٣٠حقوق و تعطيل کردن فروشگاھھای کارگران
شرکت نفت و حذف سروﯾسھا و … بود .اﯾن فشارھا و شراﯾط طاقت فرسای نظامی حاکم بر خوزستان باعث گردﯾد که کارگران نفت در
روزھای پاﯾانی سال  ١٣٢٩در بندر معشور )ماھشھر( با خواست اضافه دستمزد ،تامين مسکن کارگران و پرداخت بابت بدی آب و ھوا
اعالم اعتصاب کنند .پس از اعتصاب کارگران در ماھشھر ،کارگران آغاجاری ،نفت سفيد ،و اللی نيز اعالم اعتصاب نمودند .کارگران در
منطقه اللی و مسجدسليمان و نفت سفيد با خواست افزاﯾش  %٨٠حقوق دست به اعتصاب زدند .در فروردﯾن سال  ١٣٣٠دولت
حسين عال با حمله به کارگران خصوصا در آغاجاری و ماھشھر و مسجد سليمان در خوزستان اعالم حکومت نظامی کرد .ھمزمان
ارتش انگليس نيز تعدادی ناو جنگی از جمله  ٢ناو ھواپيمابر خود را به خوزستان اعزام کرد.
ھمزمان با اﯾن اعتصابات کارگران آبادان ،گچساران و ھفتگل نيز به اعتصاب پيوستند .در  ١٩فروردﯾن در روزنامه ھا خبری مبنی بر توافق
شرکت نفت با کارگران مسجد سليمان و اللی منتشر شد  .در  ٢٢فروردﯾن در اثر حمله نيروھای حکومت نظامی به کارگران آبادان
تعدادی از کارگران اعتصابی کشته و مجروح شدند .به ھمين دليل بار دﯾگر در  ٢۵فروردﯾن کارگران در مقابل اداره کار آبادان دست به
تجمع زدند .به دليل حضور چشمگير کارگران در آبادان و مسلط شدن کارگران بر اداره امور شھر و شرکت نفت ،نيروھای انگليسی
شرکت نفت از آبادان خارج شدند .در درگيرﯾھائی که روز پنجشنبه ميان کارگران و نيروھای نظامی رخ داد  ۵تن از کارگران کشته و
تعداد زﯾادی نيز مجروح شدند .ھمزمان با اﯾن اعتراضات کارگری در خوزستان بخش ھای مختلف طبقه کارگر در سراسر کشور به
پشتيبانی از کارگران نفت اعالم اعتصابھای حماﯾتی کردند .از آن جمله در اصفھان نيز اتحادﯾه ھای کارگری کارخانه ھای نساجی به
پشتيبانی از کارگران نفت جنوب اعالم اعتصاب کردند .اﯾن اعتصاب حماﯾتی به زودی در ساﯾر کارخانه ھا نيز به اجرا در آمد و بالغ بر
 ٣٠٠٠٠کارگر و حتی بخش ھائی از بازار اصفھان را نيز در بر گرفت .نيروھای نظامی شھر اصفھان کارخانه جات و محل سکونت
کارگران را با تانک و زره پوشھای نظامی محاصره کردند تا از گسترش اعتراضات به ساﯾر بخش ھای شھر جلوگيری کنند .اما ١٠٠٠٠
کارگر با خروج از کارخانه ھا ضمن راھپيمائی ،با کارگران اعتصابی نفت جنوب اعالم ھمبستگی کردند .در جرﯾان اﯾن راھپيمائی
نيروھای نظامی با کارگران درگير شدند و در اثر اﯾن درگيرﯾھا پورحيدر کارگر کارخانه رحيم زاده کشته شد .پشتيبانی از کارگران نفت در
سراسر کشور ابعاد گسترده ای در تمامی گروه ھای اجتماعی پيدا کرد .به عنوان مثال در  ۴فروردﯾن در شھر رشت دانش آموزان در

پشتيبانی از کارگران نفت مدارس را تعطيل و به تظاھرات خيابانی اقدام کردند .نيروھای نظامی و ارازل و اوباش حامی شاه با دانش
آموزان درگير شده و چندﯾن ساعت اﯾن درگيرﯾھا ادامه پيدا کرد  .درجرﯾان اﯾن درگيرﯾھا  ١۵نفر زخمی شدند .در  ١٨فروردﯾن در تھران
حکومت نظامی ملغی ميشود اما در خوزستان نيروھای نظامی ھمچنان اداره امور استان را به عھده دارند .برای ارزﯾابی فضای شھر
ونماﯾش قدرت ،ارتش در  ٢٩فروردﯾن با حضور سپھبد شاه بختی در آبادان ،اقدام به برگزاری رژه و نماﯾش نظامی کرد .اما کارگران نفت
در اردﯾبھشت ماه با برگزاری مراسم به ﯾاد ماندنی روز کارگر به اﯾن نماﯾش پاسخ دادند.
در جرﯾان اعتصاب ،ھمه بخش ھای شرکت نفت از جمله کارمندان اداری ،کارگران حفاری و لوله گذاری ،کارگران بخش ساختمانی و
کارمندان اداره مرکزی شرکت نفت نيز به اعتصابيون پيوستند .با اعتصاب کارگران ساﯾر مراکز توليدی در خوزستان عمال بخش جنوبی
کشور در اعتصاب عمومی به سر ميبرد .تظاھرات ھا و اعتصابات حماﯾتی مختلفی از سوی کارگران در سراسر کشور به پشتيبانی از
کارگران خوزستان برگزار شد.
اﯾن اعتصاب که با تظاھرات خيابانی کارگران و خانواده ھاﯾشان و ساﯾر مردم خوزستان ھمراه بود ،عليرغم سرکوب نظاميان اﯾرانی و
انگليسی به مدت ﯾک ماه ادامه ﯾافت .در اثنای اﯾن اعتصاب و در جرﯾان درگيری با نظاميان طی ﯾک ماه  ٢١نفر کشته شدند که ٣
کودک نيز در ميان اﯾن جان باختگان بودند .در جرﯾان اعتصاب و درگيرﯾھا در خوزستان دولت ھای آمرﯾکا و انگليس اتباع خود را از منطقه
خارج نمودند و شرکت نفت تحت فشار کارگران اعتصابی ناچار گردﯾد که توافق نامه ای را با کارگران امضا کند.
اگرچه اعتصاب با خواسته افزاﯾش دستمزد صورت گرفته بود اما به سرعت تبدﯾل به اعتصابی بر سر حقوق پاﯾه ای معيشتی،
اجتماعی وسياسی کارگران گردﯾد .خواسته ھای کارگران در اﯾن اعتصاب ،افزاﯾش دستمزدھا ،اجرای قانون  ٨ساعت کار روزانه ،بيمه
ھای اجتماعی ،تصوﯾب قانون کار مبتنی بر منافع طبقه کارگر ،آزادی تشکل ،آزادی تحزب و اعتصاب ،و برابری حقوقی افراد و رفع
تبعيض در برابر دولت بود.
اعتصاب ﯾکماھه کارگران نفت در خوزستان در حقيقت گام عملی و جدی بود که منجر به ملی شدن نفت در سال  ١٣٣٠به شکل
عملی گردﯾد(١٩) ”.
ی منافع سرماﯾه داری روسيه جھتِ جلوگيری از پيشرفتِ برنامه ھای امپرﯾاليستی “جناح
نا گفته باقی است که “حزب توده” بر مبنا ِ
ی اﯾن حزب گوش کنيم:
غرب” )آمرﯾکا و انگليس )نقش بسزاﯾی در سراسری کردن اﯾن اعتصابات بازی نمود .به اعتراف ﯾکی از اعضا ِ
”کارگران با تشدﯾد مبارزات اعتصابی خود ،چه در منطقه نفت خيز خوزستان و چه دردﯾگرنقاط کشور ،ﯾورش ھای سال ھای  ١٣٢۶و
 ١٣٢٧را به حزب توده اﯾران و سازمان ھای سندﯾکاﯾی و اتحادﯾه ای به تدرﯾج خنثی کرد و حضور را در صحنه مبارزات اﯾران به رژﯾم
استبداد سلطنتی تحميل نمود .اﯾن مبارزه با شکستن سکوت به ھنگام ھجوم نيروھای مسلح به اعتصاب کارگران کارخانه شاھی
در ،١٣٢٩که در جرﯾان آن کارگران مقاومت بی نظيری از خود نشان دادند ،آغاز شد و تا اعتصاب عظيم کارگران صناﯾع نفت در پاﯾان سال
 ١٣٢٩و اواﯾل سال  ،١٣٣٠که به تصوﯾب قانون ملی شدن نفت و سپردن زمام دولت به دکتر محمد مصدق منجر گردﯾد ،ادامه ﯾافت.
بررسی تارﯾخ مبارزات کارگران در اﯾن دوره نشان می دھد که اﯾنان نه تنھا در دوران تکوﯾن و تدارک جنبش ملی شدن نفت ،بلکه در
جرﯾان حوادث اصلی آن با نثارخون  ١٨کارگر و  ٣کودک کارگران نفت تنھا در جرﯾان اعتصاب کارگران نفت در خوزستان نقش اساسی و
سرنوشت سازی را در پيروزی اﯾن جنبش به عھده گرفت.
پی بردن به نقش جنبش کارگری و سازمان ھای سندﯾکاﯾی آن به رھبری حزب توده اﯾران در تکوﯾن و تدارک مبارزات ملی شدن نفت و
ميدان دادن به فعاليت علنی شورای متحده و حزب توده  ،از شراﯾط عمده تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت اﯾران بود.
اما در جرﯾان مبارزات ملی شدن نفت ،رھبران جبھه ملی به اھميت جنبش کارگری در اﯾن مبارزه پی نبردند و به فعاليت علنی سازمان
ھای کارگری و حزب سياسی آن ھا ،حزب توده اﯾران امکان ندادند .عدم درک جنبش کارگری در تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت
از جانب رھبران جبھه ملی نه فقط به تشکل صنفی و سياسی اﯾن جنبش  ،که عامل نيرومند دفاع از دست آوردھای جنبش ملی
شدن نفت بود ،صدمه بزرگی وارد آورد ،بلکه در آخرﯾن تحليل موجبات شکست آن جنبش را فراھم آورد(٢٠) ”.
ن نفت ،ضربه بزرگ ،اما مقطعی ،بر منافع انگلستان و آمرﯾکا وارد آمد .اﯾن واقعه “جناحِ غرب”
با تصوﯾب الﯾحه “ملی )دولتی(” شد ِ
ی دکتر
ل پيشرفتِ منافع “جناح شرق” در اﯾن منطقه استراتژﯾک به وحشت انداخت .تمامی کوشش ھا ِ
سرماﯾه داری را از احتما ِ
ی آمرﯾکاﯾی جھتِ سرماﯾه گذاری در اﯾران و گرفتن موضع حماﯾتی در مقابل
مصدق و “جبھه ملی” برای متقاعد ساختن امپرﯾاليست ھا ِ
انگلستان ،نھاﯾتاً با شکست روبرو شد .کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و احياء نظام دﯾکتاتوری و قدر قدرتی دربار ،بار دﯾگرجنبش کارگری را در
ی اﯾران ،به رغم رشد کميّت چند صد در صدی
خفقان فرو برد .بطورﯾکه ،تا به امروز ،آن صحنه ھای شکوھمند قدرت طبقاتی پرولتارﯾا ِ
ن شراﯾط مبارزه طبقاتی ،دﯾگر تکرار نشد.
اش ،و رشد نرخ استثمار  ۴۵٠درصدی کنونی ) (٢١و حادتر شد ِ
ن
پس می بينيم که طبقه کارگر عليرغم مبارزاتِ قھرمانانه و سازش ناپذﯾر اش تنھا می تواند تا حدی جلو رود که ميزا ِ
ن اﯾن طبقه نباشد ،و اگر فعاالن و
آگاھی طبقاتی اش اقتضاء کرده باشد .اگر رھبری مبارزات کارگری در دست پيشروا ِ
ی
ی رقيب سرماﯾه داری از اﯾن نيرو ِ
ن آن حامل اﯾن آگاھی به منافع و استراتژی طبقاتی نباشند ،تنھا جناح ھا ِ
پيشروا ِ
ی مذکور ،حزبی که فرموله کنند ِه منافع و
الﯾزال برای پيشبرد اھداف و منافع خودشان بھره مند خواھند شد .در سالھا ِ
استراتژی طبقه کارگر باشد ،وجود نداشت .در صورت وجود چنين حزبی ،تارﯾخ اﯾران به شکل دﯾگری نوشته شده بود.
در بخش بعدی ،که بخش پاﯾانی اﯾن تحقيق خواھد بود ،ما به مبارزات طبقه کارگر اﯾران پس از “اصالحات ارضی” و انقالب شکست
خورده  ١٣۵٣تا  ١٣۵٧خواھيم پرداخت و در جمعبندی ،نظر خود را نسبت به ” علل غيبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دﯾکتاتوری”
ارائه خواھيم نمود.
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