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  ای اوليهه کوشش
  های کارگری در ايران برای تشکيل اتحاديه

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

   
 

، يعنی از ١٩٠٦ها در ايران، از سال  های اوليه برای تشکيل اتحاديه کوشش      
های تهران، که زير  خانه در آن موقع کارگران چاپ. ی انقالب اول، آغاز شد مرحله

" بعدا  ولی. دادندهای خود را تشکيل  ها قرار داشتند، اتحاديه نفوذ شديد دمکرات
که حزب دمکرات تغيير ماهيت داد و  و هنگامی  -موقعی که ارتجاع تسلط يافت

های وزرات، مدافع جدی تاج و تخت شاه  اش پس از رسيدن به پست پيشوايان
اين وضع . برسد، منحل شد گيری  که به موفقيت چشم اين اتحاديه بدون اين -شدند

سراسر نواحی شمال " سابقه، تقريبا بی  که قحطیسالی . ، ادامه يافت١٩١٨تا سال 



۲ 

شدند و گرانی  گی تلف می ايران را فرا گرفته بود و صدها و هزاران نفر از گرسنه
کشان را به مرگ از  های وسيع کارگران و زحمت دايم التزايد خواربار، توده

م های تهران پيش قد خانه اين بار نيز کارگران چاپ. کرد گی تهديد می گرسنه
آنان بعد از چند اعتصاب، دولت . های صنفی خود را تشکيل دادند شدند و اتحاديه

ها تنظيم  ی قرارداد دسته جمعی را که توسط خود آن را وادار ساختند که اليحه
. کرد، تصديق نمايد شده بود و روابط متقابل کارگران و کارفرمايان را معين می

در اين قرارداد، هشت . د بخشيدندتا حدی وضع اقتصادی خود را بهبو" ضمنا
ها  کاری، بهبود شرايط بهداشتی در متبعه ساعت کار روزانه، سيستم پرداخت اضافه

ی  ها، روحيه خانه بزرگ کارگران چاپ" اين موفقيت نسبتا. و غيره مقرر شد
ها نيز به تدريج دست  العاده باال برد، به طوری که آن ها را فوق کارگران ديگر رشته

  .های خود زدند شکيل اتحاديهبه ت
  

  :های صنفی تهران به شرح زيربود ، وضع اتحاديه١٩٢٣ی سال  تا اول ژانويه      
  
  نفر  ۲۰۰  چيان تهران تلگراف.۲  نفر١٨٠   ها چاپخانه کارگران هاتحادي.۱
  نفر ۲۰۰۰  ايران تمام چيان تلگراف.۴  نفر ۳۵۰  بزازها  ی اتحاديه.۳
  نفر  ۳۰۰  کفاشان.۶  نفر ٣٠٠  ی نانواها اتحاديه. ۵
  نفر ۲۰۰۰  خياطان. ۸  نفر ۲۵۰  ها خانه تجارت کارمندان  هتحاديا.۷
  نفر  ۱۵۰  يراق بافان.۱۰  نفر ٩٠  رسانان ی نامه اتحاديه. ۹

  ۴۶۵۰  جمع  ۱۱۷۰  جمع
  نفر ۵۸۲۰: جمع کل
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برای رهبری عمومی و امور تعليماتی و هم چنين برای تشکيل  ١٩٢٠در سال       
های تهران تشکيل شد که در آن از هر اتحاديه  های تازه، شورای اتحاديه يهاتحاد

، تمام ١٩٢٢بدين ترتيب در اوايل سال . ی منتخب شرکت دارند سه نفر نماينده
درصد تعداد کل کارگران تهران  ٢٠هزار عضو که  ١٠های مذکور با قريب  اتحاديه

  .ندها ملحق شد دهند، به شورای اتحاديه را تشکيل می
به زودی شهرهای اياالت نيز از تهران سرمشق گرفتند و در اين شهرها به       

هزار  ٢٠حدود " اکنون در ايران مجموعا. هايی تشکيل شد استثنای تبريز، اتحاديه
های ايران با اين که  اتحاديه. هستند های صنفی  نفر کارگر و کارمند عضو اتحاديه

، به چند اعتصاب ١٩٢١ی آخر سال  اند، طی شش ماهه تازه تشکيل شده
گيری  های صنفی رفته رفته نقش چشم بدين ترتيب، اتحاديه. آميز دست زدند موفقيت

ها يک دفتر مرکزی نيز دارند، که در  اتحاديه. کنند ی سياسی ايران بازی می در صحنه
  .باشد های سرخ انترناسيونال مسکو می ، تأسيس شده و جزء اتحاديه١٩٢٢نوامبر 

های  رشته برای ترسيم دورنمای آتی جنبش کارگری در ايران و نشان دادن آن      
آيند، جدول زير را  ها در می شان به عضويت اتحاديه يی که کارگران توليدی

ها و مؤسسات تبريز و تعداد کارگران  البته در اين جدول فقط کارگاه. آوريم می
برای ساير   ی مشخصی لی نمونه، نشان داده شده، و١٩٢٢ها در اوايل سال  آن

  :شهرهای ايران نيز هست
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  تعداد کارگران  تعداد کارگاه يا مؤسسه  نوع توليد
  ۲۶۲۵ ۱۷۵ فرش بافی 

  ۱۵۰ ١ نخ ريسی 

  ٢٠٠ ٢  )فاستونی(گی بافنده

  ١٠٠ ١٠  )عبا(گی بافنده

  Ulep( ۲۰ ۱۰۰(گی بافنده

  ١٨٠ ٣٠  )شال(گی بافنده

  ۵۰ ١٠ بدلی  ظروف پينی

  ١٢٠ ٨ خانه  چاپ

  ۳۵ ٧ باسمه 

  ٣٠٠ ٣٠ دخانيات 

  ۵۰ ۵ پاپيروس سازی 

  ۵۰ ۵ آجر پزی 

  ٣٠ ٣ سازی  باروت

  ١٠٠ ٢٠ دوشاب 

  ٢٠٠ ۴۰ رزی  رنگ

  ۶۰ ١٠ پزی  صابون

  ۵۰ ۵۰ پزی  گدازی و گچ آهن

 ۴۴۰۰ ۴۲۶ جمع

  
  :های زير را افزود به اين فهرست بايد کارگاه

  



۵ 

تعدادکارگاه   ليدنوع تو
  يا مؤسسه

  تعدادکارگران

گری،  گری، ريخته گری نظير آهن های کوچک صنعت کارگاه
  ۴۶۸۰  ۱۰۹۰  چلنگری، جوراب بافی، نانوايی و غيره

دباغی و سرآجی، سلمانی و مواد : وری های پيشه ساير کارگاه
 غذايی 

۴۷۰  ۱۹۴۲  

  ۳۸۶۵ ۱۸۶۵ های معامالتی مؤسسات بازرگانی و بنگاه
   ۵۵۲۵ ها، باربرها و غيره  تراش ها، سقاها، سنگ تعداد مفتی

   ۵۳۰ در ادارات و مؤسسات دولتی
   ٢٠٠٠ ها و غيره  ها، باغبان ها، ارابه چی کارگران ساير حرف، دالل

  
، نفر است و اگر ۲۲۹۴۲بدين ترتيب، تعداد افراد مزدبگير در تبريز برابر با       

ان را که تعدادشان در ايام اخير به علت بحران اقتصادی کاران منازل و بيکار خدمت
هزار نفر  ٣٠افزايش يافته، بر اين رقم عالوه کنيم، آن وقت رقم کل به حدود 

  .خواهد رسيد
" بزرگ ايران، مثال  تبريز از بسياری لحاظ يک نمونه کامل برای ساير شهرهای      

. قزوين و غيره به شمار می رود اصفهان، شيراز، کرمان، يزد، تا حدی رشت، مشهد،
جا تعداد  ی تهران بايد خاطر نشان کرد، که طبق آخرين آمار در اين اما درباره
  .هزار نفر است ۵۰مزدبگير 

. وحشتناک است" ها و مؤسسات واقعا کشی و استثمار در اين کارگاه بهره      
همين سبب، هر  ه ی مدت کار روزانه وجود ندارد و ب هيچ قانونی درباره" تقريبا

به خصوص صاحبان . کند اش خواست با کارگران رفتار می هر طور دل  کارفرمايی
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ساعت کار روزانه  ۱۲تا  ۱۱ها،  در اين کارگاه. کنند های کوچک بيداد می کارگاه
بافی، که کارفرمايان  های قالی استثمار در کارگاه. شود يک امر عادی محسوب می
مدت . آورند، وحشتناک است زنان و کودکان را در می به معنای واقعی کلمه عرق
خردساالن درست " ضمنا. ساعت است ١٢الی  ١٠ها از  کار روزانه در اين کارگاه

وابسته به " کنند و پذيرش يا اخراج کارگران مطلقا ساالن کار می بزرگ ی  به اندازه
دولت در مورد االجرای  ی الزم نامه برای نمونه، تصويب. رأی مدير کارگاه است
به اين . کنيم جا نقل می بافی کرمان را در اين های قالی مقررات کار در کارگاه

  :مناسبت تلگرام زير از کرمان به تهران فرستاده شد
بافی مطابق دستور دولت،  های قالی ، ما صاحبان کارگاه١٩٢١دسامبر سال  ١٠«      

که به  ها، اعم از اين ا، کارگاهه ی کارخانه در حضور والی، تعهد زير را در کليه
  :گيريم کارفرمايان ايرانی متعلق باشند يا اتباع خارجی، به عهده می

هيچ عنوان به کار اجباری متوسل نشويم و شرايط استخدام را بر اساس   به. ۱      
  توافق طرفين منعقد کنيم؛

ی  ه در شعبهشرايط قرارداد پس از حاکم شرع بايستی توسط مدير کارخان. ۲      
  جا نيز تصديق شود؛ وزارت فوايد عامه به ثبت برسد و در آن

اند، ملغی  منعقد شده) اول حمل(مارس امسال ١٣هايی که تا  ی کنترات کليه. ۳      
هايی که بعد از اين تاريخ منعقد شده، بايستی مطابق  شوند و کنترات محسوب می

  فوايد عامه تسليم شوند؛ی  بند دو اين تعهدنامه برای ثبت به اداره
مدت کار تمام کارگران و افرادی که در توليد شاغل هستند، و در تمام . ۴      

  شود؛ ساعت تعيين می ٨فصول سال، 
سال و  ٨تر از  شان کم کنند، نبايد سن هايی که در توليد کار می پسر بچه. ۵      

  سال باشد؛ ١٠تر از  ها کم دختر بچه



۷ 

گان نظارت صحی اين  در حد امکان خود موافق دستورات نمايندهکار بايد . ۶      
  کار را انجام دهند؛

ی پاداش کارگران به طور  مارس سال آينده، که مسأله ١٣از اين تاريخ تا . ۷      
نهايی مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت، ميزان پاداش کارگران پنج درصد 

  يابد؛ افزايش می
  روزهای جمعه و اعياد تعطيل شوند؛ ها بايد کارگاه. ۸      
  های زنان و مردان بايد از هم جدا شوند؛ کارگاه. ۹      
باف موظف به اجرای مقررات مذکور بوده و در صورت  جمعيت قالی. ۱۰      

ها به  تفتيش و نظارت بهداشت بر کارگاه. تخلف به بازخواست جلب خواهد شد
  ».دشو الملک محول می ی دکتر احياء عهده
متن کامل اين سند را آوريم، تا نشان دهيم که کارگر ايرانی و " ما تعمدا      
از قرارداد پيداست، که . کنند گی و کار می ی او در چه شرايط دوزخی زنده عائله

ترين شرايط  المدت معمول است، نه تنها ابتدايی در کرمان نه تنها کار طويل
و نه تنها استثمار کودکان شش ساله رواج  بهداشتی و تعطيل در هفته وجود نداشت

يعنی کارگر در واقع به صورت سرف و . هم مرسوم بود که کار اجباری  داشت، بل
ی حکومت تهران  تنها خود واقعيت مداخله" اصوال. آمد ی ارباب خود در می برده

فرسا  دهد، که وضع کارگران کرمان تا چه حد شاق و توان در اين کار نشان می
بايد متذکر شد، که اين استثمار وحشيانه تنها منحصر به کرمان نبوده . است بوده

جا و هر جا  ، فارس و همه)اراک(که در خراسان، آذربايجان، سلطان آباد  است، بل
به  بافی های قالی در کارگاه. بافی داير است، چنين استثماری وجود دارد که قالی

شود و تا  ر از طلوع آفتاب شروع میکا. کنند طور کلی زنان و کودکان کار می
سال به باال به کار  ۶کودکان خردسال از . ادامه دارد) ساعت ۱۴تا  ۱۳(غروب 



۸ 

. گيرند شاهی در روز مزد می ۲۵تا  ٢سال، از  ١٢ ۶دختران از . شوند پذيرفته می
سال به باال اگر بتوانند مستقل کار کنند و ديگران را تعليم دهند، از ۱۴دختران از 

و . خوراک معمول آنان فقط نان و آب است. گيرند شاهی در روز مزد می ٣٠تا  ۱۵
اگر گرانی يا قحطی شروع شود، مرگ و مير در ميان آنان با سرعت برق افزايش 

های نفيس و زيبايی که در ايران و  ی توليد آن قالی چنين است نحوه. يابد می
  .رژواهاستبو های  ها و سالن خارجه زينت بخش بهترين کاخ

برای نجات هزار  های ايران، ميدان فعاليت مساعدی  سان، در مقابل اتحاديه بدين      
گی اقتصادی و  کارگر زن و مرد از استثمار دهشتناک و باال بردن سطح زنده

البته اگر زمام حکومت در دست خود کارگران . شود فرهنگی آنان گشوده می
که  ولی منافع نه تنها کارگران، بل. نائل آمد شد به اين هدف تر می بود، آسان می

کن شود و در  کند که قبل از هر چيز بقايای فئوداليسم ريشه دهقانان نيز حکم می
توان و بايد  شرايط موجود با استفاده از پشتيبانی عناصر بورژوا دمکرات کشور، می

  .اين کار را انجام داد
زيرا . های خود را مستحکم و نيرومند سازيم هم زمان با اين کار ما بايد سازمان      

ی مبارز به خاطر  گی طبقه در جريان پيکار تا آخرين دقيقه، تشکل و يک پارچه
  .۳آيد برای تمام روند آتی انقالب در می  آزادی خود به صورت عامل قاطعی

  

                                                 
 ژوئيه سال، ٣١ مسکو :گی ايران ی زنده ی جوانب عمده زاده درباره سلطان.ی آ بخشی از نوشته - ۳

، جلد »کمونيستی ايران اسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال دمکراسی و« مندرج، ١٩٢٢
 چهارم، انتشارات مزدک


