
1 
 

 دستان در ایرانجنبش تهی

 آصف بیات، 

 انتشارات دانشگاه کلمبیا، بی تا 

 ترجمه از متن انگلیسی 
 

Street Politics: Poor Peoples Movements in Iran. New York: Columbia University 

Press, 1997. 

 ستار رحمانی: مترجم

 علی اشرافی: ویراستار

 توضیحی کوتاه در مورد این ترجمه

 

من فصل ششم . و بعد از آن اختصاص دارد 7531ن کتاب به وضعیت بیکاران در زمان انقالب ایران در سالای

ترجمه کردم که در زیر می  -بی خبر از ترجمه و نشر کامل آن به وسیله ی آقای اسدهللا نبوی در ایران -کتاب را 

 خوانید

که به  ترجمه فارسی کتاب دسترسی  -بش کارگری امیدوارم با در دسترس قرار گرفتن این فصل برای فعالین جن

 . مشوقی باشد تا همه کتاب را مطالعه کنند -دارند

 جنبش بیکاران در ایران انقالبی: انقالبیون بیکار

 خالصه

رسی می بر 7531را در فاصله اندکی بعد از انقالب   این مقاله تاریخچه پیدایش، پروسه و اشکال اعتراضاِت جمعِی بیکاران در ایران

ی اجتماعی آنان  با رژیم اسالمی، نیروهای مخالف و گسترش روند ی پیچیدهاین مقاله به بررسی دینامیک بسیج بیکاران و رابطه. کند

 .انقالبی می پردازد

امنیت شغلی بیکاران برای شغل و  یی سازمان یافتهدر کشورهای در حال توسعه ، علیرغم نرخ باالی آشکار و پنهان بیکاری، مبارزه

و مخصوصا بخش های غیر رسمی با (  Patron-client)درماندگان -رابطه های خانوادگی، خویشاوندی، حامی.  بسیار نادر است

. ارائه مکانیسم های ضروری برای حمایت و بقا و فقدان سازمان های کارگری عموما از ظهور جنبش های ادامه دار جلوگیری می کند

منابع . که بیان واقعیت ها بر اساس منابع و موقعیت سیاسی بنیادین جنبش، شرایط ایرانیان را مجزا می سازداستدالل من این است  

 .شامل  بیکاری ناگهانی و وسیع در میان انقالبیون سابق همراه با اوج گیری تفکرات انقالبی در بین بیکاران می شود

ساله پادشاهی را  2322این خبر پایان عمر . پیروزی انقالب را اعالم کرد  رادیوی تهران با شادی و تب وتاب 7531بهمن ماه  22در 

. زنان از البالی جمعیت می گذشتند و آب نبات و شربت پخش می کردند. در موجی از وجد مردم با عجله به خیابان ها ریختند. رقم زد

روز پیش صحنه اصلی درگیری های خونین ارتش با  رانند گان در حالی که به طرف خیابان های اصلی، همان خیابان هایی که چند
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. مردم معترض بود رانندگی می کردند، در همبستگی با مردم بوق می زدند و چراغ های ماشین ها را خاموش و روشن می کردند

-ند این صحنه نشانبرای کسانی که در آنجا حضور داشت. شده است( پاسداران)نظامیان انقالبی  ههمین خیابان ها اکنون پر از گشت شب

روز پیروزی نقطه عطف بیش از هجده ماه تظاهرات گسترده توده ای، درگیری های خونین، اعتراضات . گر پیروزی بی سابقه ای بود

  عمومی در مقیاس وسیع، اعتصابات عمومی و مانورهای سیاسی بود
7

 

 

 رودخانه ها و شهرهای اصلی تصویری از ایران با

 کودتای بعد از،  7552از سال  .بوده استدر ایران در جریان حال  به تا 7572تدریجی از دهه  نوسازی شی ازنا تغییرات ساختاری

شاه  برقرای دوباره رژیمو ملی  نخست وزیر مصدق محمد سرنگونیو ( CIA)مرکزی آمریکا  اطالعات آژانس توسط شده مهندسی

 .گیری داشته استچشم شتاب  این روند

نیروهای ، منجر به رشد شاه آخری، و پسرش (7521-7521) رضا شاه آغاز شده در دوران مدرنیسم سیاست و اقتصادیتحوالت 

، ، مدرن، جوانان و بزرگ متوسط ثروتمند طبقه، 1970s))7511در دهه . و ترس نیروهای سنتی از اوضاع جدید شد جدید اجتماعی

حاشیه  و جدید تهی دستان زاغه نشینی شامل این دوره بعالوه  - داشتند صنعتی دخالتطبقه کارگر  و در زندگی اجتماعی که زنانی

تسلط یافتند اجتماعی صحنه در - نشین شد
2

ذی  به نمایندگی از جمعیت، این کردند می زندگی  فقر مطلق درکه گروهی  به استثنای  

 مانع، حال این با، شاه کهنه استبدادتداوم . بودندبرخوردار متناسب اقتصادی هایپاداش  ترفیع شغلی وپیشرفت های اقتصادی و نفعان 

گروه  همان حال،در . جدید را برانگیخت نخبگان خشم  ممانعتاین  .شد روند سیاسی در در حال رشد اجتماعی های الیه از مشارکت

نهادهای  پیروان و زوالروحانیت در حال ،  شهریمتوسط  اقشار بازرگانان، یا و سنتی بازاریان بخشی از -سنتی  های اجتماعی

 .منافع اقتصادی و پایگاه های قدرت شان را سست شده بود امید خود را از دست دادندمدرنیسم   روند استراتژی باکه  -اسالمی

در  .کرد بیگانه از دولت مردم را فزاینده ای نارضایتی به  طورابراز هر نوع نهادینه شده برای  تمام کانال های سرکوبگرانهبسته شدن 

در .  است بسیاری از ایرانیان روانشناسی اجتماعی مشخصه فرهنگی خشم و احساس عدالتی بی احساس بی کفایتی،، فسادعین حال، 

احتماال )به دالیل مختلف از این رویکرد  بسیاری از مردم، قابل توجه رشد اقتصادی شاه و استبدادی حکومت در اوج، 7712 دهه طول

به را  ایاالت متحده، به خصوص او را  متحدان غربی شاه وهمه، . ناراضی بودند( صاحب زمین دهقانان و یفوقان طبقهبه استثنای 

 تظاهراتی که به درجات زیادی ضد و اعتراضاتبا کمی غافلگیری، . دولت ایران سرزنش می کردند دلیل دخالت در امور داخلی

 مردمی بسیج برایفرصت . شد مذهبی یک گفتمان در نهایت تبدیل به بودناسیونالیستی  حتی سومی و جهان، ضد امپریالیست، سلطنت
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رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، شاه را  حقوق بشریسیاست  7712در دهه  می نامیدیم   "کارترینسیم "  با آنچه که ما

 کمتر از دو در سلطنت ر به سقوط رژیمو منج جا افتاد تدریج بهاین سیاست . مجبور به اتخاذ سیاست آزادی های محدود سیاسی کرد

 و دانشگاه انستیتو گوتهدر ) فکری و ادبی برخی از فعالیت های ، وشد آغاز سانسور کاهش های محدودی دراین سیاست با . سال شد

 امه های سرگشادهن تعمیم یافتن مربوط بهگام بعدی . می داداجازه  را ( اقبال مسجددر ) اسالم گرایان توسط تجمعات عمومی و( تهران

 به اطالعات در روزنامهآمیز  توهین مقالهدر طول این دوره، یک . بود لیبرال سیاستمداران روشنفکران و باال توسط مقامات به انتقادی

، فاجعهبه مناسبت گرامی داشت این . قم شد شهر مذهبی در تظاهر کنندگان منجر به اعتراض و کشته شدن برخی از خمینی، آیت هللا

 اتفاقاتی بود که به زنجیره ای از شروعاین گردهما یی ها . گرفت صورت در شمال تبریز آذری شهر در بزرگ مقیاس در ظاهراتت

، مردان و و سکوالر، مذهبی سنتیمدرن و )مردم  گوناگون های از بخش عمومی با مشارکت در سراسر کشور جنبش انقالبی یک

 . شد منجر( شیعهروحانیت ) علما با رهبری(  زنان

سازمان  سیاسی و مستقل سکوالر موثر همه انجمن های شاه استبدادیحکومت  و پنج سال بیست از بیش ،7735سال  بعد از کودتای

شدند نابود یا تقریبا حذف (ها NGO) های غیر دولتی های
5

، پلیس مخفی کمونیستی را سرکوب کرد ملی وکودتا هر دو جنبش های .  

 موثر )  NGOs) سازمان های غیر دولتی هیچ کدام از؛ و کرد سانسور شدت بهرا  نفوذبا  دیه های کارگریاتحا نشریات( ساواک)

نتوانستند در مقابل این حمله دوام بیاورند
1

تالش  به و در داخل کشور دانشگاه ها فعالیت های دانشجویی محدود بهبه همین ترتیب، .  

 . شد نابودبه شدت  ناراضی سکوالر و  گروه های  سازمانی ابزاربطور خالصه،  .شد کشور از خارج در دانشجویان ایرانی های

آنرا نیز  سلسله مراتبی نظام که، ارزشمند حقوقی ظرفیتاز مزیت نسبیبا داشتن  نیروهای سکوالر، روحانیون خالف بر، حال اینبا 

انقالبی حفظ می  مدعیان دربینرا  حیاتی ارتباط جمنو ان، حوزه، حسینیه، مسجد 72،222بیش از  :برخوردار بودند، شامل می شود

 سلسله مراتبینظم . مرتبط  کردند به مردمروحانیت را   نهاد - جوان روحانیون همراه به دختران و پسران - جواناسالمگرایان . کرد

 عموم مردم فعاالن و میان در یگیر تصمیم سطح باالتر در مساجد و تسهیل کرد اطالعات را  سیستماتیک جریان تصمیم گیری و واحد،

در آخرین . علما را تضمین کرد رهبری روحانیون، در پیام توجه قابل به رغم ابهام سازمانی ظرفیت اینبطور خالصه، . شدمعمول  

، فعاالن کارگری، چپی ها یک گروه از، گر چه شاپور بختیا نخست وزیری، تحت (7717 بهمن و 7711دسامبر ) انقالب ازمرحله 

ترکیب ، چندانولی نتوانستند . بسیج توده ها کردند به شروع  قدرت دوگانه شرایط استفاده از با گروه های قومی زنان و دانشجویان،

بنابراین، . می آمد پس از انقالب بوجود دو سال اول در طول سیاسی آنها می بایستنفوذ . را تحت تاثیر قرار دهند رهبری مذهبی

 فقیه والیت که به استقرار فرایند ی . انقالب توسعه پیدا کرد پیروزی پس از اسالمی دولت توسط از باال زیادی حد تا" اسالمی کردن"

اجتماعی  رفتار و" اسالمی" فعالیت های فرهنگی، نسبت به زنان محدود کننده، سیاست های نظام حقوقی اسالم، (روحانیونحکومت )

 .  منجرشد

 بدون قبالزنانی که . آینده تبدیل شد عدم اطمینان در مورد احساس یک سرور به، شادی و روزی انقالبپی ماه های پس ازدر هفته ها و 

در اعتراض به سیاست . کردند احساس خیانت را اجباری توسط حاکمان، تحمیل حجاباسالمی در مجامع ظاهر می شدند با  حجاب

گروه های قومی . کردندبرگزار  7531اسفند ماه سال  27تا  71ز ا تهران در توجهی قابل خیابانی تظاهراتحجاب اجباری، زنان 

زمانی متوجه سرسختی رژیم  –که در این زمان به طور گسترده ای بسیج شده بودند  -( کردها، آذری ها، بلوچ ها و عرب های ایران)

چپ ها،  . سیاسی شناخته شده را داد دستور سرکوب نیروهای 7531جدید در سرکوب شان شدند  که آیت هللا خمینی در تابستان سال 

 . الحه ناپدیری رژیم اسالمی شدندسکوالر ها و لیبرال ها هم  به سرعت متوجه مص

حزب کمونیست
3

چریک های مارکسیست فدایی خلق و مجاهدین خلق با . توده پس از سال ها  تبعید فعالیت های خود را شروع کرد 

دهها گروه جدید و . یرزمینی را کنار گذاشته وشروع به فعالیت های سیاسی علنی کردندایدئولوژی اسالمی رادیکال فعالیت های ز

حزب توده در . لنینیست موجود اضافه شدند-به سازمان های مارکسیست -مائوئیست، تروتسکیست، آزادیخواه و مارکسیست  –کوچک 
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خصمانه ( برای مثال سازمان های فدائیان و مائوئیست)  حالیکه سیاست آشتی جویانه نسبت به روحانیت حاکم داشت، رابطه اش با چپ

بنا بر این دانشگاها، محالت . در واقع بالفاصله بعد از انقالب، روحانیت و چپ به شدت در بسیج مردم با هم رقابت داشتند. باقی ماند

و مجاهدین بر علیه گروه های طرفدار  شهرها، کارخانه ها، مزارع و گوشه های خیابان ها تبدیل به صحنه مشاجره بین طرفداران چپ

، انجمن های اسالمی و ده ها گروه ارازل و اوباش (شبه نظامیان داوطلب غیر رسمی که بعدها نهادینه شدند) رژیم مانند پاسداران 

ع جنگ با و  شرو( 7531آبان  75) تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان. سازمان یافته بنام حزب الهی ها ایجاد شدند

بدون شک موقعیت مخالفان چپ و لیبرال را در مبارزه علیه رژیم، با بهانه وحدت ملی در برابر تهدید ( 7537شهریور  57)عراق 

ادامه دادند، اما سرکوب گسترده همه مخالفان به  7532با  وجود این، آنها به فعالیت های خود تا تابستان . های خارجی، تضعیف کرد

آغاز شد( 7532خرداد  52)خیابانی خونین میان نیروهای دولتی و مجاهدین  هایدنبال جنگ
3
. 

این مقاله .بیکاران به آن دسته تعلق داشتند که رمانتیسیسم انقالبی شان خیلی زودتر با واقعیت های خشن نیاز های روزانه نقش برآب شد

، آشفته ترین دوره در ایران 7531و تامین اجتماعی در سال دست و تالش های اعضایش برای تضمین کار فرووقایع داستان این گروه 

 .پس از انقالب است

 

 

 انقالب و بیکاران

شهرها شددر  بیکاری بی سابقه افزایشمنجر به  ایران در انقالبپیروزی 
1

به حالت تعلیق شرکت های تجاری  کارخانه و، بنگاهصدها . 

کشور را ترک 7531بهمن  22- 27 قیام از قبل ماه هابه طور یکسان، و خارجی  ایرانی، سرمایه ها این مدیرانصاحبان و . درآمدند

 در کرده و هرج و مرج موجود در جامعه تعطیل به دلیل را خود سرمایه گذاری های مانده بودند باقی در کشورکسانی که  .کرده بودند

، صنعتبخش  تقریبا، تشدید شد 7531بعد از مهرماه  که اعتصابات کارگری،. جدید نشستند دولت انقالبی های اقتصادی سیاست انتظار

 نیمه تمام متوقف صدها پروژه آن در که، وارد آمد بخش ساختمانی سخت ترین ضربه به. و ادارات دولتی را فلج کردخدمات عمومی 

 در پایان.  رها شده بودند ال خودکار به ح محل هایدر  و نیمه تمام ساختمانی مجتمع های بسیاری از درکار  ابزار وجرثقیل ها  .شدند

این . شغل یافتند روز بعد از پیروزی انقالب خود را بدون بودند، در کرده را رها کار خود انقالب پیروزی برای که کارگری هزاران

شناخته  مناسب ایدئولوژیک شغل های ناکه از لحاظ  مشاغلی مشغول به کار در که آنهایی: ملحق شدند بیکاران ارتش جدید به بیکاران

 فاحشه خانه ها و قرمز نور منطقهها، تئاتر ها ،مشروب فروشی، ها کاباره سالن های غذاخوری،، به سبک غربی هایرستوران : شدند

. ی شدندتلقی م رژیم سابق فساد در نماد ،  بلکه به دلیل اینکه آنهاندبود ناسازگار انقالب اسالمی با آنها فقط به این دلیل که نه شدند، بسته

خود را از دست دادند شغل موسساتیچنین کارمند  5،222 حدود تهران، تنها در
1

 تعطیل  شد، به طور کامل بخت آزمایی بلیطشرکت . 

 فارغاز 732،222 حدود دربیکاری .  ها شغل خود را از دست دادند خیاباندرکم درآمد  فروش هاینفر ازبلیط  222،222 و

 میلیون 2.3 حدود، پس از انقالب همان سال اولدر بنابراین، . افزایش داد بیکاران را صفوف تدریج به( هدیپلم) دبیرستان التحصیالن

کار بودند، بیاز نیروی کار درصد 27 با برابر، ایرانی
7

تهران به دلیل بسته در  بیکاران نیمی از بیش از،  رسمی بررسیبر طبق  . 

 کار شغل خود را سختی و کم درآمد که به دلیل موقتی می شد کارگران شامل کاراندرصد بی 72. شدن محل کار از کار بیکار شدند

اولین بار برای دبیرستانی که و فارغ التحصیالن مهاجرانبقیه بیکاران را . ترک کرده بودند
72

به . شامل می شد کار  بودند را دنبال به 

 .انقالب از دست داده دادند از ه پس عرض چند ما در شغل خود را میلیون نفر 2و  7.3 بینطور خالصه، 

،  اعتراضات را رهبری می کردند دبیرستان ها و فارغ التحصیالن کارگران کارخانه که حالیدر . نبودند ناهمگن گروه یکبیکاران 

سیاست  به راروستایی  و مهاجران موقت کارگران، تهیدست بیکاران بسیاری از شرایط اسفناک، و بروزنارضایتی ها علیه منافع بیان
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سازمان یافته  آشکار و پنهان، مبارزه بیکاری نرخ باالی وجود بادر کشورهای در حال توسعه، . کرد جلب خیابانی جمعی و های علنی

و ( Patron-client)درماندگان -اما رابطه های خانوادگی، خویشاوندی، حمایتی . نادر است بسیار امنیت شغلی و شغل بیکاران برای

ش های غیر رسمی با ارائه مکانیسم های ضروری برای حمایت و بقا و فقدان تشکالت کارگری، عموما از ظهور جنبش مخصوصا بخ

های پایدار جلوگیری می کند
77

. 

 جنبش بیکاران در ایران انقالبی

جنبش بیکاران در  ویژگی خاصی به سیاسی، و فرصت های منابعبر اساس  رویدادهاتوصیف  کهدر این مقاله استدالل من این است  

بیکاران  میان در انقالبی یدئولوژیا ظهور با و همراه گسترده مشاغل در سطحی ناگهانی شامل از دست دادنمنابع این . ایران می بخشد

درک .  آنها را برانگیخت زندگی و انتظارات عمومی، انزجار استاندارد های در به طور همزمان و ناگهانیکاهش . پس از انقالب است

 رقابت شدید، اوج گرفته بود  بیکاران فقرا و خوش بینی در میان .بود گسترده تر مبارزه انقالبیراه  ادامهبیکاران از این جنبش همانا 

نیروی محرکه  ایدئولوژیکیگستردگی . کرد باز هم بیشتر امیدواری را فقرا حمایت از برای جلب چپ اپوزیسیون روحانیت حاکم و بین

کسب  انقالب و مهارتهایی که برای بسیج توده ای در طول موجود نسبی آزادی های سیاسیاز  که بیکاران، عظیمی از ای بود که توده

 .آوردمی به حرکت در ، رابودند

 آغاز

ز کردند، بیش ا متوقف فعالیت های خود را وقتی که بنگاه هایی که کارگران در آن کار می کردند، پیروزی انقالب قبل از سه ماهحدود 

کارگران . شدند کار برکنار، از در جنوب بزرگ نفت، شهرستان بندر آبادان شهر در و یا پروژه ای فصلی کارگران از نفر 75،222

حتی کسانی که . بی اهمیت می دیدند را خود جاری بیکاری انقالبی مبارزات آنها در مقایسه با بودند، اما خود را از دست داده شغل

. می رسید به پایان فداکاری اتحاد و شگفت آور  روزهای، کارگران برای اینبا این حال، . بودند اعتصاب در ندشغل خود را داشت هنوز

 شروع روحانی رهبران دلیل اینکه به. دادند می نشان واقعی خود را چهره افراد و گروه ها که در آن جدیدی می شد مرحله واردانقالب 

. رشد کرد جدید در میان رهبران قدرت مبارزه براینفاق و  سیاسی کردند، صدای مخالفان به نسبتناپذیری خود  نشان دادن تحمل به

 دورهدر . افتادند خود مخاطره آمیزو  روشننا آینده حال و فکر کردن در مورد به شروع کارگرانهمانطور که زمان می گذشت، این 

در قهوه خانه  غالبا از این کارگران تعداد کمی، (شاه ده توسطمنصوب شآخرین نخست وزیر ) شاپور بختیار نخست وزیری ناپایدار

 جلسات ایندر نتیجه . شیوه برون رفت از این وضعیت تبادل نظر می کردندخود و وضع اسفناک پیرامون  می شدند و جمع محلی های

در . بودبیکاران  جمعی اقداماتی برای نقطه آغاز  همبستگیاین . بوجود آمد آبادان بیکاران پروژه ای کارگران سندیکای و پس از آن

بدست بیاورند مزایای بیکاری را و مشاغل امن موفقیت با مبارزه، کارگران توانستند پنج ماه عرض
72

تظاهرات، که همه آنها چندین . 

موازات تشدید به ،  7531فروردین  21 دردو ماه بعد، . شد برگزار دستیابی به این اهداف در، پاسداران قرار گرفت مورد حمله

.اعتصاب غذا کردند تهدید به و تحصن زدند سندیکا دست مقر در کارگران از نفر 122حدود  اجتماعی، مبارزات
75 

 

 

آشکارا در حال  استان کردستان و، گچساران قزوین تبریز، تهران، اصفهان، جمله از بزرگ شهر در چند بیکارانجنبش اعتراضی 

  آنها. بود ند کرده بسیج بیکار شده راکارگران  کارگران اخراجی  و از  چندین گروه ابتدا در چپ ایه سازماندر تهران، . بود غلیان

و  ساختمانی،،  اخراجی کارخانه ها کارگران که شامل ، و فصلی بیکار نیروهایی در  سازمان های خود جوش کارگرانمدتها پیش  به 

 . پیوسته بودند سایر صنایع می شد،

 رانمبارزات در ته
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به اطالع عموم  را خود مشکالت تجمع کردند تا کار وزارت در مقابل اخراجی کارگران یک گروه کوچک از، 7531فند اس 77در 

کارگران معترض نا امید از . جمع را خطاب قرار دادت این - مصدق یک لیبرال طرفدار - فروهر داریوشوزیر کار وقت . برسانند

مزایای بیکاری  و ساعت کار در هفته 12، سندیکایی محلی برای جلسات سازمان ایجاد شغل، خواهان یقطعنامه ا قرائت با، وزیر کار

دو  طولدر . عضو بازگشت 2،222بیش از  باگروه مزبور بعد از مدت کوتاهی با آمادگی بهتری و . شدند و تجمع خود را پایان دادند

 شناخته شدن رسمیت به خواستار آنها همچنین بعدی جلسات طیدر . جعه کردندمرا این وزارتخانهبه  پنج بار بیش از آنها، بعد هفته

شان شدند نارضایتی از ملی و تلویزیونی رادیو پوشش خود و سندیکای
71

وزیر کار. 
 

، اول وزارت خود چند هفته در فشاردر مواجهه با 

 برای در هر ماه لایر  7،222 و لایر 1،322بین  وامی پیش بینیاین طرح . بنیاد کند" بیکاری وامصندوق "تصمیم گرفت که یک 

کرده  پرداخت حداقل یک سال بیمه به سازمان تامین اجتماعی و 22تا  22 سنین در ی کهکارگران. داشترا در نظر  حداکثر شش ماه

می شدند واجد شرایط گرفتن این وام باشند
73

دبیرستان از این  اخیر فارغ التحصیالن روز مزد و کارگران موثر طور به شرطاین با . 

و  شرایط تعیین شده در آن را رد کردند امتیازات و بیکاران، که به دنبال این تصمیم صورت گرفت گفتگوییدر . حذف شدند امتیاز

که  داشتند اصرارآنها بیشتر . پرداخت به تامین اجتماعی باید از شرایط پرداخت وام حذف شوندسابقه  سن و خواستار آن شدند که

از همه مهمتر، . شدند برنامه بر این و همچنین خواهان نظارت نمایندگانی از بیکارانباشد  خانواده تعداد افراد در اساس بر داخت وامپر

یک  واحد شرکت، از جلسهدر این . تغییر یابد   (Benefit plan) بیکاریحق    طرح به بیکاری   وام مفهوم  خواستار آن شدند که آنها

 طبقه کارگر مبارزه قربانی کردن وام گرفتن در قبال طرح کسانی که نگرانی خود را از،  تهران اتوبوس رانی واحد اخراجیکارگر 

 :را پذیرفته اند،  اظهار کرد بطور کلی

 رهزا یک که همه امروز اعالم شدمتاسفانه، . نیست فردیادعای  مامطالبات . ایران هستیم کارگران زجر کشیده در همهما نماینده 

]...[فراموش کینم  را علت کنیم و دریافت تومان
72 

مبارزاتی  روحیه مقدار بسیار ناچیز این اجازه بدهیم عادالنه است که واقعاآیا 

[  ...] .است تومان هزار تنها یک ارزش به شخصیت شان که کسانی، کارگر می نامند را خود؟ چگونه کسانی را از بین ببرد کارگران

!نشده است خواسته های ما برآورده هم هنوز و، کشته شدند [انقالبی برا] صد هزار نفر
71 

 :گفت کارگران خطاب به طرح ردتأیید   در بیکاراننماینده 

عدم  انتقادات خود را طرح و  آگاهانه این جمعخوشحالم که . عمل می کنیم شما برطبق تصمیم گیری هایما . شما منبع قدرت ما هستید

باید فراگیر  خردمندی...[ ] تنها نگرانی ما نیست گرسنگی که میدهد نشاناین تصمیم . می دارد ابراز این پیشنهاد ولقب خود را به تمایل

می بخشد ما قدرتبه  و آگاهی اعتقاد راسخ، باور،. شود
71
. 

فرمول بندی  درچپ بدون شک، نیروهای . شد دولت موقت بیکاران و رویا رویی ریشه اصلی مزایا مقابل درگرفتن وام موضوع 

 که در دوران انقالب افرادی عنوانبه  بیکاران این گروه از. خواسته های کارگران نقش هدایت کننده داشتندکردن  رادیکالیزه و نظرات

 چپ نفوذ گروه های .مطالبات خود را به رهبری جدید تحمیل کنند به خود حق می دادند که، حمایت کردندکشیدند و از انقالب  سختی ها

 آنها مطالبات، حال این بادولت موقت، . بود نگذاشت مشروعشان اعتقاد راسخ آنها مبنی بر اینکه  خواسته های تاثیری در جنبشاین  در

تالش برای و  کمونیستی های جریان را بخشی از فعالیت های این جنبش وزیر وقت، نخستمهدی بازرگان، . دانست غیر قابل قبول را

معرفی کردند دانست سرمایه داری طرفدار و گروه های چپ، دولت وی را لیبرال  از وقتی که خصوص به، دولت او  تضعیف
77

 .

بیکاری را به عهده بگیرد عظیم بیمه مسئولیت نمی خواست دولتعالوه بر این، 
22

می ن" وام"که اصطالح  داشت اصرار کار وزیر. 

افتخار . است بالعوض کمک این بگویم کهمن نمی خواهم ": کارگران گفت ننمایندگا او به 7531اسفند ماه  27در . کند تواند تغییر

تلقی شود وام به عنوان یک صرفا این طرحمن می خواهم . باشد می خیریه باالتر ازدریافت کارگران
27

اسفند  22در  جلسه ایبدنبال ." 



7 
 

 اثبات با وزارت کار بعدی مذاکرات کههنگامی . نشستند تحصندر ساختمان وزارت کاربه  بیکار کارگر 5،222 از بیش، همان سال

زدند غذا اعتصاب دست به و خشمگین نا امید شرکت کنندگان بعد از ظهر همان روزنفر از  122 حدود، بیهوده استشد که 
22

سه . 

 :شدروز بعد، در تالش برای بسیج حمایت از شهروندان دیگر، آنها  بیانیه ای را صادر کردند که در سطح تهران پخش 

از آنجا که مقامات به خواسته های ما پاسخ نداده اند، ما از . ما کارگران بیکاری هستیم  که  در وزارت کار در تحصن بسر می بریم

اسفند در اعتصاب غذا بسر می بریم وتا زمانی که به مشکل ما رسیدگی نشود اعتصاب مان را تا مرحله مرگ ادامه  23صبح روز  72

شما برادران کارگرمان می خواهیم که صدای ما را با اطالع رسانی  به گوش مردم کارگر برسانید، تا همه آنهایی که  ما از. خواهیم داد

اسلحه های خود را در آوردند [ مقامات]در حالی که نوشتن این اطالعیه به پایان می رسید، . امکان پیوستن به ما را دارند به ما بپیوندند

و به ما تیراندازی کردند
25

بالفاصله پس از آنکه اعتصاب غذا آغاز شد، وزیر کار با نمایندگان کارگران در ساعت یک  بعد از . 

سخنگوی اعتصاب کنندگان توضیح داد که وزیر به موضوع وام . یک ساعت مذاکراه به هیچ نتیجه  ای نیانجامید. ظهرمالقات کردند

بوداصرار داشت، که برای اعتصاب کنندگان غیر قابل قبول 
22

تالشی دیگر برای دلجویی از اعتصاب کنندگان شد، این بار توسط .  

تقاضای او اما، گوش شنوایی نداشت، و کارگران تحصن خود را ادامه . یک روحانی که تالش کرد از اقتدار مذهبی خود استفاده کند

دادند
23

رف وزارت کار برای حمله به اعتصاب کنندگان به ط( اراذل و اوباش خیابانی طرفدار رژیم )در شب اول، حزب اللهی ها . 

خارج از محوطه، دانشجویان چپ با وجود درگیری های مکرر با اراذل و اوباش طرفدار رژیم، برای ابراز . راهپیمایی کردند

همبستگی با اعتصاب کنندگان به گروهی از کارگران بیکار پیوستند
23

به ادامه مبارزه  در داخل، اما، قطع امید از دولت و عزم راسخ.  

کارگران خیانت و فریب خوردگی توسط سیاستمداران جدیدی که اعتماد کرده بودند را احساس می . بر روحیه معترضان غالب بود

آنها . آنها احساس نوعی خشم درونی می کردند و به رهبران در نقض قول و قرار هایی که در دوره انقالب داده مشکوک بودند. کردند 

ترام و همچنین پاداش مادی داشتند، اما احساس می کردند که به هیچکدام از آنها دست نیافته اندانتظار اح
21

زهرا درستکار، یکی از . 

 : تحصن کنندگان زن با عصبانیت صدایش چنین در محوطه طنین انداخت

اطالع نمی دهند که ما در این جا رنج می  سئوال من این است که چرا رادیو و تلوزیون اعتراضات ما را منعکس نمی کنند و به جهانیان

اگر آنها این بی عدالتی ها را پخش کنند دولت .  کشیم و تا جهانیان بدانند که دولتمردان چه مقدار ناچیزی را به ما پیشنهاد می دهند

ه ایم و در اعتصاب غذا بسر ما این جا جمع شد. نخواهد توانست اطالعات نادرست به مردم بدهد و وانمود کند که حق ما را داده است

در غیر این صورت باید . اگر کار باشد ما حاضریم کا ر کنیم. ما انتظار خیره نداریم. می بریم به دلیل اینکه ما حق بیکاری می خواهیم

اکنون انتظار ما همه فریاد زدیم که خمینی را می خواهیم، ما از رهبران مذهبی حمایت کردیم و . مخارج هزینه زندگی ما تضمین شود

من دو تا بچه دارم شوهر من در عرض شش ماه گذشته کار کرده است اما دستمزد دریافت نکرده . داریم که به مشکالت ما توجه کنند

من را مجبور به ترک . کار می کردم( کارخانه بیسکویت سازی در تهران) من قبال در ویتانا "! ما پول نداریم" است؛ آنها می گویند 

این هزار تومان را برای " اکنون وزیر کار به ما می گویند که . ند به دلیل اینکه بچه های من را  مهد کودک کارخانه نپذیرفتکار کرد

من اجاره خانه ام را به مدت شش ماه است که نپرداخته ام؛ ما به ندرت غذایی در خانه داریم؛ بچه های من لباس ندارند "! مدتی بپذیرید

هزار تومان چکار می توانم بکنم؟ من به شما اعالم می کنم که من این جا را ترک نخواهم کرد تا این که دولت به من با این ]...[ 

مشکالت زندگی من بپردازد
21

. 

احساس قویی در بین رهبران اعتصابیون وجود . هنگامی که کارگران در حال اعتصاب بودند مذاکره با نمایندگان دولت ادامه داشت

. را شروع کرده بودند" سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن"بعضی از طرفداران رژیم . ت موقت عقب نشینی نخواهد کردداشت که دول

پیشنهاد وام بدون شک تفاوت بین کارگرانی که  به یک گرایش سیاسی خاص تعلق داشتند و آنهایی که به دالیل اقتصادی و اجتماعی به 

بدتر از همه تداوم اعتصاب غذا بر علیه دولتی که از درون یک انقالب بیرون آمده . تشدید کرداین حرکت اعتراضی پیوسته بودند را 

در روز اول سال نو پاسداران به محل تجمع اعتصابیون نفوذ کرده و به اعتصابیون حمله کردند و با شلیک . است کار ساده ای نبود
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هوایی ترس و وحشت در بین اعتصابیون ایجاد کردند
27

دی از اعتصابیون از حال رفتند و به بیمارستان منتقل شدند و به دیگران تعدا. 

گلوکز داده شد
52

اختالفات اکنون تنها بر سر مقررات وام می . رهبران اعتصاب کوتاه آمدند و در نهایت به اصل وام گردن نهادند. 

 -7،222 از مین شد که به هر فرد بیکار ماهانهبر اساس این توافق، تض. سازش کردند 7531فروردین  2دو طرف در نهایت . چرخید

عالوه بر .شرایط پرداخت بطورقابل مالحظه ای اصالح شد. لایر پرداخت شود 72222لایر  ، با پیش پرداختی در حدود   72،222

این، بیکاران موفق شدند که خانه کارگر را به عنوان مقر سازمانی خود در تهران رسمیت دهند
57

 . 

 

 مشترک های اعتراضیحرکت تشدید 

هر . اما، آرامش  به دولت موقت باز نگشت.دولت امیدوار بود که با سازشی که صورت گرفت مبارزات بیکاران نیز متوقف خواهد شد

هدف اصلی دولت از دادن امتیاز به بیکاران منفعل . دو، هم دولت و هم بیکاران می دانستند که وام معضل بیکاری را حل نمی کند

در حالی که مقامات دولتی در بین خود فرض را براین گرفتند که کارگران نمی خواهند وام ها را پس بدهند ، اما . ها بودکردن آن

همینطور، بیکاران و رهبران چپ گرا پرداختی دولت را به عنوان . امیدوار بودند که این اقدام اعتراضات بیکاران را خنثی خواهد کرد

عالوه بر این، . در نظر نمی گرفتند، بلکه به عنوان یک پول اضافی که بتدریج می گیرند می دیدندوامی که باید پس داده شود 

درتوافقنامه تهران تعداد زیادی از کارگران روزمزد و فارغ التحصیالن دبیرستانی جدید از مفاد آن حذف شده بودند
52

این توافقنامه به . 

 .مبارزه همچنان ادامه داشت. ت اعتراض بیکاران را به طور کلی را متوقف کنداعتصاب غذا در تهران پایان داد ، اما نتوانس

تشکالت بیکاران در برخی از . در طول سه ماه، جنبش اعتراضی بیکاران، در نقاط مختلف کشور گسترش یافت. مبارزه ادامه داشت

ادامه " وام"مایل خود برای به دست آوردن مناطق به صراحت سازش تهران را رد کردند؛ برخی دیگر تظاهرات خود را علیرغم ت

 72در . نبودند حتی تهاجمی تر شدند" وام"در عین حال، کارگران مهاجر تهی دست و ترک تحصیل کنندگانی که تحت پوشش . دادند

بلند . ار کردندنفربیکار جلسه عمومی در خانه کارگر برگز 5،222، کمتر از دو هفته پس از توافقنامه اولیه، بیش از 7531فروردین 

-بطور دسته" وام"در این جلسه طرح . گوهایی در بیرون خانه کارگر نصب شده بود که بحث ها را در بیرون از سالن پخش می کرد

طنین صدای یک سخنران بیکار خشمگین .  جمعی یک بار دیگر محکوم شد و شرکت کنندگان در جلسه مصمم به ادامه مبارزه شدند

 :خود جلب کردتوجه حاضرین را به 

را نمی پذیرفتم و هرگز موافق ظاهر شدن در تلویزیون حتی اگر به مرگ منجر شود نبوده ام، هرگز ( کار)من هرگز وعده وزیر >>

من ترجیح می دهم که بمیرم تا اینکه با این وضعیت . انتظار نداشته ام که اعتصاب غذای ما به این وضعیت نا امید کننده منجر شود

به ما کار بدهید. ما نه سواری می خواهیم ونه صدقه]...[ روبرو شوم 
55
.>> 

این اعتصاب تنها با وعده وزیر لیبرال دادگستری، اسداللهی، . جمعیت پس از آن پنج روز تحصن را در وزارت دادگستری برگزار کرد

نارضایتی شان در رادیو و تلویزیون ملی او همچنین به بیکاران در انتشار . که موضوع را در کابینه مطرح می کند به پایان رسید

کمک کرد
52

 . 

فعالیت های خود را به تحکیم موقعیت خود در مبارزه بیکاران و تالش برای ( SUPWA)سندیکای کارگران پروژه ای بیکار آبادان 

یف آنها ایجاد شده بود، بیرون راندن رقیب، یعنی اتحادیه کارگران و فارغ التحصیالن دبیرستان که توسط مقامات محلی برای تضع

حدود سه هفته . در همین حال، سندیکا مذاکره با مقامات محلی و ملی را برای کسب امتیازاتی به نفع خود از دولت ادامه داد. تمرکز داد

یکاری به پس از توافقنامه تهران، در همان منطقه، کارگران بیکار اهواز و حومه طرح وزارت کار را رد کردند و خواستار مزایای ب

جای آن شدند
53

تنها چند روز پس از توافقنامه تهران، در جنوب شرقی شهر خرم آباد، صدها نفر از کارگران بیکار دفاتر دولتی را . 
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معترضان توسط نیروهای طرفدار . صندوق بیکاری و دفتر مرکزی برای گردهمایی های خود را کردند تقاضای کار ، اشغال کرده و

اسداران کمیته امام، با خشونت مورد ضرب و شتم قرار گرفته واز آن دفاتر بیرون رانده شدندحکومت، به ویژه پ
53

جمعیت بیکار در .  

. شهر صنعتی قزوین  حرکت های اعتراضی خود را با اقدام جمعی و انتخاب نمایندگانی برای مذاکره با مقامات شهرستان آغاز کردند

،  دست به تظاهرات و اجتماعات سازمان یافته زدند و با تجمع در مساجد «دو ماه دیگر صبر کنید »آنها به دنبال وعده  نا امید کننده 

محلی به بحث پیرامون استراتژی خود پرداختند
51

فروردین در شمال غربی شهر آذری تبریز، صدها نفر از کارگران بیکار و  1در . 

مان دادنداخراجی تحصن چند روزه ای را در محل باشگاه کارگران، ساز
51

گروه دیگر با راهپیمایی به داخل ایستگاه های رادیو و . 

حدود دو هفته پیش از این هم، بیکاران توسط . تلویزیون تبریز رفتند تا مقامات  وادار به  اطالع رسانی عمومی از نارضایتی خود بکنند

در یکی از جلسات با صدور قطعنامه ای . ه بودندفعاالن  چپ، بسیج شده و نارضایتی خود را در تعدادی از تجمعات ابراز کرد

خواستار بازگشت فوری به کار، ایجاد بنیاد کمک های مالی برای بیکاران و تخصیص یک مقر دائمی شدند
57

تحصن و راه پیمایی . 

های اعتراضی مشابهی نیز در شهر کرد و ساری در اردیبهشت و خرداد ماه به وقوع پیوست
22

. 

 خشونتواکنش . اعتراضات می انجامید دولتی به درازا کشیدن  از طرف مقامات تعویق در پاسخ  ر مطالبات یامکر رد، شهر هردر 

 تاسیس 7531سال  اسفند ماه  و حومه که در اصفهان بیکار کارگراناتحادیه . کرد بیشتر تشدید اعتراضات را هم امنیتی نیروهای آمیز

. پاسخگویی  دادندبه مقامات دولتی فرصت  هفته دو ،مطالبات دیگر به آناضافه کردن  با و رد کرده وزیر را وام مقررات نیز، شد

 2در تاریخ را  اعتراضی تظاهرات و حامیان آنها بیکار 1،222 در حدود،  در فرصت تعیین شده داده نشد پاسخ مطلوبهنگامی که 

توده های زحمتکش بار : "ردند که در آن نوشته شده بودآنها پالکاردهای بزرگی را حمل می ک. سازمان دادند 7531 سال فروردین

آنها به دولت اعالم کردند که شورای کارگران بیکار و مجمع ." انقالب را به دوش کشیدند، اما دیگران محصولش را درو کردند

عمومی را به رسمیت بشناسد
17

حزب اللهی  و سدارانپا توسطتظاهرکنندگان مسیر حرکت   .تظاهرات جلوگیری کرد ازفرماندار .  

 بعد هفته دو در کمتر از . کردند دستگیر سازمان دهندگان تظاهرات را از تعدادی پاسداران و شد مسدود چاقو و های مجهز به چماق و

. نفر صورت گرفت 72،222 راهپیمایی اعتراضی دیگری با شرکت حدود مقامات، بیشترقرار دادن  تحت فشار تالش دیگری برای

مذاکرات هیچ نتیجه عینی به همراه . فرماندار شدند مستقیم با مذاکره خواهان اصفهان تجمع کردند و کارگر خانه مقابل ن درراهپیمایا

 متعاقب آن.  ایستگاه پلیس حمله کنند داشتند که به نظر در، تظاهر کنندگان شایعهبر اساس یک . نداشت و تظاهرات ادامه یافت

و  هشت تن دیگر زخمی کشته شد، تظاهر کننده بنام ناصر توفیقیان یک، امنیتی با تظاهر کنندگان خشونت آمیز نیروهای برخوردهای

نفر هم دستگیر شدند 522نزدیک به 
12
. 

 به عنوان مثال،، کردستان شهرهایدر . در برخی مواقع نتایج مطلوبی هم داشته است ،همیشه بیهوده نبوده است جمعی اعتراضاتاین 

و در  تظاهرات ها قوی تر وسیع توده ای برخوردار بودند، حمایت هایاز  کرد سازمان های ناسیونالیست و ی چپکه در آن گروه ها

شدند  موفق اخراج شده بودند انقالب در جریان که آب و برق کارکنان، کردستان استان شهرکالن  مهاباد،در . بودند موفق تر نتیجه

 مهم بسیار این موفقیت فداییان خلق در سازمانبه نظر می رسد که نقش . ست بیاورندسخت بد مبارزه یک از پس شغل خود را مجددا

گسترش داده اند به مناطق دیگرن را  بیکارا مطالبات بوده و
15

 اقدامات، شهری مختلف با مقامات مذاکرات فشرده از پس سنندج،در . 

 به کسانی که مزایا پرداخت نفر، 322  فوری برای شتغالانفر،  برای  1،222نزدیک به  بیکاران جمعیت کمک به در خدمت موقت

شغل جدیدی پیدا کنند، صورت گرفتزمانی که  تا دیگر بیکاران برای و وام بیکاری اخراج شده بودند
11

. 

 ها ، اخیر دبیرستان التحصیالنفارغ . بسیج شدند سوسیالیست فعاالن جوان توسط کرمانشاه، بیکاران 7531اوایل خرداد ماه سال در 

آنها یکی از بزرگترین . پیوستند تحصن و به تظاهرات خیابانی نیروها دیگر هواداران پدر و مادران و برخی از، تهیدست بیکاران

هزار نفر رسید  3 به در یکی از تظاهرات هاکردند؛ جمعیت شرکت کننده  راهپیمایی های اعتراضی در این شهر را سازماندهی
13
. 
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، تظاهر کنندگان مخالفت نگهبانان علیرغم. فرمانداری تحصن کنند مقر قصد داشتند که در، تظاهر کنندگان ماه واقعه در همان یکدر 

فرار کرده  ساختماناز  فرماندار را، کهاین اقدام . تصرف خود در آوردند برای چند ساعت بهرا  و ساختمان شکستند را در ورودی

 تضمین از پس تنها تحصن برای پایان دادن به را خود موافقتمعترضان . کرد  به جمعیت و گوش دادن مجبور به بازگشت، بود

بیکاران  اتحادیه مشترک استاندار ومدت ها پیش، برنامه . دنبال کند اعالم کردند خواسته های آنها را او به طور جدی که فرماندار

این طرح . را داشت نفر 722 حدود که ظرفیت استخدام ساختمانی منجر شد وسایل یک کارخانه بازگشایی به( منتخبنماینده ) منطقه

 73،222 تا 1،222 بینبیکاران  به بقیه [ مقرر شد. ]فراهم کرد بیکاران گروه دیگری ازبرای  کشمیر کارخانه در مشاغلی راهمچنین 

کار پیدا کنند خسارت پرداخت شود تا زمانی که ماه هر لایر در
12
. 

پراکنده و جدا از خواسته  در بیشتر قسمت ها، اما جنبش بسیج شدند بیکار کارگران آن در که شهرهایی همه  تقریبا در بیکاراناگرچه 

 به 7531یازده اردیبهشت  در قدرت و وحدت از عظیم در یک نمایش بیکاران اعتراضی اقداماتبا این حال، . باقی ماند های بقیه مردم

این . را پر کردند خیابان ها استان شهرهای دیگر و بسیاری در اهپیمایی پرداختندبه ر تهران در نفر 322،222حدود . رسید خود اوج

 سوسیالیستی سازمان های مختلف متشکل ازکمیته ای  )سازماندهی شده بود  مهاول ماه  روز شورای هماهنگی توسطمارش عظیم که 

دست در  بچه ها پدران، مادران و، زنان مردان ویی از گروه ها. بود سال ها مستقل طبقه کارگر بعد از بزرگترین تجمع، (کارگری و

نیروهای  و به خصوص طبقه کارگر قدرتروز اول ماه مه، . راهپیمایی می کردند شعار می دادند و شهر خیابان های اصلی دست در

راهپیمایان به  هر دو طرف ادامتد در دست در دستفعاالنه  پسران جوان. بود" آنها" نیروی  گستردهبسیج توده ای  . نشان دادرا  چپ

تحت  رسمیغیر های بندیگروه )اوباش و اراذل گاه به گاه حمالت تظاهرکنندگان را از ایجاد زنجیره ی انسانی تا با هم گره زده بودند،

 جهاد اسداران،پ سپاه از جمله دولتی، های سازمان ازتعدادی . محافظت کنند سازمان یافتهبه طور (قدرتمند برخی از آخوند های حمایت

. شرکت کردند راهپیمایی ها برخی هم در؛ کردند صادر روز اول ماه مه مورد در اطالعیه هایی، حزب جمهوری اسالمی و سازندگی

ایاالت  عوامل"[ نفوذ ]، "کمونیسمخطر "گسترش مسائل مربوط به کارگران مشخصاً به  به جای، بهرحال، این گروه های دولتی تمرکز

بود معطوف(  اسالمی امتاتحاد ) کلمه وحدت [ به خطر افتادن]و ، (سوسیالیست به فعاالن هاشار) "متحده
11

. 

مبارزه ": استراتژی برگزارکنندگان بود منعکس کنندهشعارها . تظاهرکنندگان را به عهده داشتند بخش قابل توجهی از مسئولیتبیکاران 

ستایش شده بود و در  آیت هللا خمینی از قطعنامه ای که در آن  خواندن باایی راهپیم"  .نیست کارگران شاغل از مبارزه جدا بیکاران

رسید پایان کارشناسان خارجی بود، به اخراج و قانون کار در تغییرات، بانک ها و صنایع خواستارملی شدن، میان مطالبات دیگر
11
. 

 

 

 انواع اعتراضات خیابانی

خیابانی  اعتراضهشتاد و شش مورد   پس از انقالب  پنج ماه اول طولدر . بود انبیکار نگرانی اصلی اشتغالجای تعجب نیست که 

 .کارصورت گرفت بازگشت به برای مبارزه و ها اخراج، راه ندادن کارگران به کارخانه ها کارگران بر علیهتوسط  مشترک

بود که توسط ( مبارزاتتمام رصد از د 22در حدود )بزرگترین گروه از میان آکسیون های اعتراضاتی این دوره جزء تحرکات 

کارگران بر پا شد
17
اما بسیاری از مطالبات جنبش بیکاری در استراتژی رهبران این جنبش در رابطه با شغل، بر دیگر دغدغه های  .

هفته،  ساعت کار در 12رهبران سوسیالیست، مطالبات شناخته شده کارگران از قبیل . سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر تأثیرگذاشت

در این که این . شرایط بهتر کار، برابری دستمزد زنان با مردان و حق اعتصاب را به عنوان خواست های عمده مطرح می کردند

همچنان نامشخص  پی برده بود احتمالی آنها پیامدهای به و یا این که آیا جنبش جنبش بود رادیکالیزه کردن برای سادگی به مطالبات



11 
 

بر بیش از حد  دادن دهنده اهمیتنشان مبارزه اعتراضی  تقریبا هر در تصیم گیریکز امر رجوع به بر فشاریپابدیهی است، . است

خروج شرکت . با خواست حفظ مشاغل در تناقض بود( مانند اخراج کارشناسان خارجی)برخی از مطالبات . سازمانی بود کار روی

 و تحصن، تظاهرات درشکل عمده طور به اعتراضیاقدامات . اخراج ها بودهای خارجی به معنای بسته شدن بسیاری از مراکز کار و 

ایستگاه های برخی از گروه ها، . به مقامات دولتی بود هم و شهروندان به هم بیکاران فالکت فریادها  تظاهرات. بود قطعنامه ها صدور

 اقدام جمعی و اعتراض وسیله ای برای نیز به عنوان تتظاهرا .کردند خود نارضایتی انتشار به مجبوررا  تلویزیونی محلی رادیویی و

 آن تأثیر بالفاصله، اما تبدیل شده بود به امری عادی خیابانی راهپیمایی که در آن وجود این با، پس از انقالبدر شرایط . برگزار می شد

با به عنوان یک تاکتیک فشار بکار برده تحصن  و اشغال یا اشغال موقت ساختمان های دولتی، اخالل در کارها غال. بود بسیار ضعیف

همچنین . مراکز اصلی مورد حمله بودند  وزارت دادگستری و فرمانداری ها، محلی کارگری دفاتر، وزارت کارساختمان های . می شد

ن عادت که بر اساس ای بودبه نظر می رسد که تحصن یک عادت مبارزاتی جا افتاده در ایران است، اما تحرکات بیکاران بعید 

طلب بخشش  تالش برای عدالت، در در تحصن، سنتاٌ، فعاالنی که اعتراض می کنند و در جستجوی. مبارزاتی صورت گرفته باشد

استبدادی رنج  حکومت تحتکسی که  توسطمعموال  عملاین  .،به مکان های مقدسی چون زیارتگاه ها و مساجد، پناه می برند، هستند

می برد
32

 پناه حرم به جرم و جنایت مقصر، بنابراین. می باشد صورت می گیرد عدالت و بخشش برای اندگی تدافعیدرم دهنده و نشان 

 .ببرد لذتکه در آنجا ماندگار است  زمانی یابد و از آن تا مصونیت در آنجا  می برد تا

، بلکه  با برپا کردن (ست نشینیب)این بیکاران نه با بکار گیری مفهوم سنتی . شده است عه مفاهیم عصر مدرن کامال عوضمجمو

و نشان  مختلفی داشته است مفاهیم  حال به تا شرایطبرای بیکاران، . عالیت های خود را بازنگری می کردندتحصن و اشغال کردن ف

 برای  دن اوضاعشیوه بر هم ز در اغلب موارد،، یا و تهییج  تبلیغات برای دنبال به فعالین یا که از طریق آن دهنده شکلی ازاقدام جمعی

به مقامات دولتی بوده است فشار افکار عمومی 
37
به عنوان    .باقی مانده است سنتی از مفاهیم نمادین عناصر از برخیبا این حال،  .

هیچ گونه قصدی برای آشوبگری تحصن را  بدون کارگر خانه یا کارگران سندیکاهای مقر مکان هایی مانند در بیکارانمثال، 

 . بود تر مفهوم سنتی عدالت خواهی در فریاد دادگستری وزارت مقابل در تحصن برگزاری مشابه آن ، وکردندی م سازماندهی

شورش همراه با غارت و  یا اوباش غارت نمونه ای از حمله تخریبی مستقیم، مانند هیچ،  تحصن ها در ایران تعداد بسیار زیادبا وجود 

بقا صورت  راههای جایگزین برای کمبود درآمد و افت ناگهانی در ناشی از ونه شورش هااینگاز لحاظ تاریخی، . وجود ندارد دزدی

بحران و رکود  طول در، نمونه آن را تولید کند چنین پدیده ای را است ممکن غیر منتظره بیکاری گستردهرشد سریع و . می گیرد

بودیمشاهد  در ایاالت متحده اقتصادی
32
 استراتژی اتخاذ آماده بهتر، مردم توسعه حال در ی از کشورهایبسیار همچون اما،، ایراندر  .

 ترین مناسب غیر رسمی فعالیت های اقتصادی خصوص به حمایت و دوستی،خویشاوندی، . سریع هستند نسبتا ادامه حیات هایی برای

 که آنهایی، و مجهز هستند دست و پنجه نرم کردن با شرایط جدید با تکنیک های شده اند بیکار که قبال کسانیدر ایران . مکانیسم هستند

 می تکیه شغل جایگزین جستجو برای در خویشاوندان خود حمایت هایبه  می توانند تا حدودی شغل خود را از دست داده اند به تازگی

 .کنند

ی که هنوز شغل خود را حفظ کرده انکارگر. دیک کمپین جمع آوری پول، البته در مقیاس محدود راه اندازی کردن همچنینبیکاران  

منبع اصلی کمک های مالی در طول  -به طور قابل مالحظه ای، بازار به این جنبش . بودند سهم باالیی در جمع آوری پول داشتند

هیچ کمکی نکرد –انقالب 
35

ر داشتند که می تا زمانی که بیکاران باو. ، هر چند ناچیز، تسکین فوری را فراهم کرد"وام بیکاری. "

بیکاران فقر  کهتا زمانی . توانند با مقاومت و همبستگی موفق خواهند شد، از اعتراضات فردی و استراتژی های بقا خودداری کردند

 بهکه ند می شد، مجبوربودندزده  فاقد هر گونه نهاد به رسمیت شناخته شده ای، مانند محل کار، که  بتوانند دست به تحرکات آنی بزنند 

در میان بیکاران به درجه  –گروه های چپ مشوق این شیوه بودند  –این عالقه به فعالیت های مشترک . روی آوردندشترک اعتراض م

 .ای راه را به سوی فعالیت های نوع مجمع عمومی باز کرد
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 سازمانیابی راهدر 

 تواناییکه  بودسابقه متنوع آنها بدان معنی . نبودند یگونگروه هم، بیکاران به یک دلیل. بودنیافته مبارزه بیکاران تا حدودی سازمان 

 .استآنها برای بسیج و اقدام جمعی متفاوت 

 : همانطور که قبال اشاره شد، جمعیت بیکاری شامل سه گروه اصلی می شد

 مانی بین آنها قابل تصورتباط سازهیچ ار که موقتیکارگران اخراجی و تعلیقی،  فارغ التحصیالن  اخیر، و بیکاران قبلی و کارگران 

 . نبود

 زمینه هامحل کار مشترک نتیجه در . کارگران اخراجی تا حد زیادی در کارخانه ها و یا در کارهای ساختمانی به کار گرفته شده بودند

 .نداشتندع شدن جمبرای  ثابت یحتی مکانداشتند و گرایشات تک روانه، دو گروه دیگر می دادبه این گروه   برای برقراری ارتباطیی 

دورانی شور و هیجان بر تصمیم گیری    .هایی  با یکدیگر داشتندمالقات و کوتاه  به طور تصادفیی در درون این دو گروه، افراد 

تصمیم نگرفته بودیم که وزارت [ ما: "]همانطور که یکی از شرکنندگان اظهار داشت. و کنش خوانده می شد های منطقی چیره می شد

بالی الاز شدند و ناگهان مامی ما در خیابان ها تظاهرات می کردیم؛ شعار می دادیم؛ مردم هیجان زده . غال کنیم، اتفاقی بودکار را اش

پریدیم می نرده ها به داخل وزارت کار
32

دو عامل بنیادین . می شد مشاهده کرد را با این وجود درجه ای از سازمان یابی و هماهنگی ".

 .رت ساده و نقش بسیج کنندگان بودضرو: این سیر تکاملی

 

 ضرورت تشکل یابی

صاحبان جدید قدرت اعتماد  قول و قرار های عالوه بر همه این ها، قبل از تحصن وتظاهرات و به جای غارت و شورش، بیکاران به

در شهرهای قزوین، تهران،  مثال)به انتصاب نمایندگانی  این رویکرد نیاز .مذاکره جزء الویت های استراتژیک اولیه بود. می کردند

برای ادامه  تماس  راو  ارتباط گوناگونشیوه های اگر مذاکرات به نتیجه نمی رسید بیکاران . داشت(  اصفهان، تبریز و کرمانشاه

دن برای این منظور، آنها قبل از هر چیز احتیاج به محلی برای تجمع و بعد به رسمیت شناخته ش .انتخاب می کردنداعتراضات خود 

آنها را از حمالت خودسرانه توسط  ،به رسمیت شناختن اینآنها بر این باور بودند که . داشتندنمایندگانشان از طرف مقامات دولتی 

به استنباط  رهبران آن ها   بستهکارگران بیکار،  دسته بندی های رسمیاین . می کند محافظت ارگان های سرکوبگرپاسداران و دیگر

 .از جمله رایج ترین نام ها شورا، سندیکا و کانون بودند. خود می گرفت مختلفی به نام های

وقتی که  .کردند خود تشکلبرای  یو اقدام به تشکیل ساختار با دوام تر پیش رفتندبرخی از گروه ها فراتر از صرفا انتصاب نمایندگان 

تشکل  تقویت آنها تصور می کردند مشکل است، شروع به بیکاران در اصفهان متوجه شدند که تالش برای امنیت شغلی بیش از آنچه که

در تهران  .پرداختند با خوددر اتحادیه کارگران بیکار اصفهان و حومه  و حومه آن شهرکل خود با همگام کردن بیکاران در سطح 

برنامه ریزی یک تشکل با  برای 7531اسفند  72نمایندگان بیکاران در خانه کارگر در وقتی که مذاکرات با وزیر کار شکست خورد، 

انه کارگر فصلی و با به رسمیت شناختن رسمی خ/ این جلسه با تشکیل یک کمیته راهبردی کارگران موقتی  .جمع شدند قوی ترساختار

خانه کارگر در  .شد تهی دستخانه کارگر نهاد مهمی برای کارگران . را به دنبال داشت 7531فروردین  2در  به عنوان ستاد رهبری

در . اشغال شد( مترجم .پیکار یک گروه مائوئیست نبود)ت، با تاثیر پذیری قوی از گروه پیکار، یک گروه مائوئیستوسط بیکاران ابتدا 

که  عمومی جلساتاین . مورد بحث قرار گرفتی موضوعات مختلفجلسات اولیه خانه کارگر، که شرکت در آن برای همه آزاد بود، 

  اغلب ،شد می نفر را در بر می گرفت و برای حل این مشکل گاهی اوقات جلسات جداگانه ای برگزار 222تا  522جمعیتی در حدود 

مرسوم ، برخی از استانداردهای انضباطی در این جلسات یگروه های سیاسی بیشتر با شرکت و دخالت. بودند اما بی نظمپویا و فعال، 
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خاصی سخنرانان از سیاست . اختالفات ایدئولوژیک برجسته تر شدند ،و همزمانتر  ای بحث ها سازمان یافته تر، سخنرانان حرفه: شد

که بر ای فرموله شده  ایدآل هایشعار .شدمی و توسط هواداران تشویق  به باد طعنه گرفته می شدمخالفان  حمایت می کردند که توسط

دمکراسی کارگری بدون قید و " و  "و تشکیالت است های زحمتکش وحدت تنها راه حل برای توده)"روی پس زمینه دیوار آویزان بود 

انقالب " با مناظره بر سر  بحث ها توسط گرایشات میلیتنت. به نظر می رسید که اهمیت خود را از دست داد ه اند "(شرط است

می رسید ربط  به نظرکه ـ  می انجامید "سیاسی مبارزات  اقتصادی در مقابل مبارزات" و " در مقابل انقالب سوسیالیستیدمکراتیک 

.بیکاران داشتی کمتری به دغدغه های روزمره 
33

بود که عمالً  گرکار خانه شناختن رسمیت به مباحث موضوعاتبا وجود این،  

ی آنها برای ، فعالیت های سازمانی و توانائاین پیروزی: به حساب می آمد نمادین سیاسی و یک پیروزیتهی دست کارگران برای 

بعضی ها شب ها در : " خیلی ها از خانه کارگر به عنوان پناهگاه شخصی استفاده می کردند. عی را مشروع می کرداقدامات دستجم

برخی افراد هم وقت استراحت ناهار به . کارگران همکار خود تقسیم می کردند می آوردند و بین غذابا خودآنجا می خوابیدند؛ برخی هم 

ی از جوانان بی تجربه ربه این طریق بسیا. می پرداختند خود د موضوعات مورد عالقهخانه کاگر می آمدند و به بحث در مور

]...["این خانه عمال به مدرسه ای برای فعالت های دستجمعی تبدیل شده بود  .همبستگی طبقاتی را تجربه می کردند
33 

کارگران بیکار . ادی انجمن برای بیکاران تاسیس شدهمچنین تعد. فعالیت های سازمان یافته بیکاران از محدوده خانه کارگر فراتر رفت

فصلی آبادان /در نفت و شهر بندری آبادان در جنوب ایران تشکل حرفه ای تری را بنیان نهادند که به سندیکای کارگران پروژه ای

، (بوشهری ها)یان گذاری شدبن ،این سندیکا با جمع شدن کارگران در قهوه خانه های محلیهمانطور که قبال اشاره کردم، . معروف شد

گام بعدی مربوط به تجمع گروهی از کارگران در دانشکده صنعت . ه بودشروع شد انقالبها قبل از  اما ثبت نام مقدماتی و کارزار هفته

گیری  این شورا با استفاده از قهوه خانه ها به عنوان محل مالقات ها شروع به عضو. تشکیل شورای موسس شدکه منجر به بود نفت 

با مقامات شدید بدنبال مذاکرات و درگیری اعضا . در این مرحله، به دست آوردن یک مقر دائمی در صدر دستور کار قرار گرفت .کرد

.اماکن  دولتی اتحادیه های سابق را به عنوان مقر فعالیت های خود در اختیار گرفتند شهر،
31 

سندیکای کارگران پروژه  آنها همچنین

.ن را در کمیته امام، سپاه و اداره استانداری محل ثبت کردندفصلی آبادا/ای
31

فصلی آبادان توانست /سندیکای کارگران پروژه ای 

.نوع مختلف صنعتی با مهارت ها و سطوح در آمد مختلف سازمان بدهد 22کارگر بیکار را در  75222
37

کمیته رهبری سندیکا   

دهه  دردر کشور تازه استقالل یافته الجزایر، نیکاراگوئه پس از انقالب و ایران  ای ادیهاساس تجارب اتحبر  مقررات رامجموعه ای از 

 .بود اخراجی مبرم ترین وظایف مربوط به مذاکرات با کارفرمایان بر سر اشتغال دوباره کارگران. به تصویب رساند 7522 سال های

برای بیکاران را به وظایف کمیته رهبری سندیکا اضافه  زایای بیکاریو تامین م بیکارآنها همچنین پیدا کردن شغل برای بقیه اعضای 

.کردند
32 

و ایجاد اتحادیه سراسری اتحادیه بیکاران در دیگر استان ها  یافتنفصلی آبادان /سرانجام سندیکای کارگران پروژه ای 

  .قرار دادرا هدف خود بیکاران 

به دست آورد، از جمله اشتغال دوباره امتیازاتی را یق مذاکره با دولت موقت در طول عمر خود، از طرسندیکای کارگران پروژه ای 

گروهی از کارگران و وام بیکاری
37

تخصیص وام بر سر  دولتی بین سندیکای کارگران پروژه ای و مقاماتهم درگیری مورد یک .  

در این فرایند به رسمیت شناخته بود، روحانیون در حالی که وزارت کار نقش سندیکای کارگران پروژه ای را . بیکاری به وجود آمد

، با سندیکای کارگران پروژه ای .شودمحلی و پاسداران مخالفت کردند و اصرار داشتند که این وام ها از طریق مساجد محلی توزیع 

.باشدرداخت وام مدارس به جای مساجد به عنوان محل پ که پذیرفتند ، هر دو طرفدر نتیجه. نرمش نشان ندادهرگز  این حال،
32 

 بسیج کنندگاننقش 

. رادیکال سوسیالیستی و اسالمی نقش عمده ای در بسیج و سازماندهی بیکاران داشتند اتبا گرایش( عمدتا دانش آموزان)فعاالن جوان 

هدف قرار بودند، ر ت مناسببرای اهداف بسیج را که ( دیپلمه های بیکار)دبیرستان ها جدید در ابتدا، فعاالن اغلب فارغ التحصیالن 

 :دادند
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 به  توده را این کار جویان جوان مطالبات سپس فعاالن .داده بود یدانش آموزان در تالش های گروهتجربه ی گسترده ای به انقالب 

 نندگانبسیج کمهارت های اجتماعی، سواد خواندن و نوشتن و تحرک فارغ التحصیالن دبیرستان آنها را به  .پیوند دادند بیکاران وسیع

این تاکتیک را در ایجاد تشکل بیکاران در کرمانشاه، شهری  تاثیریک سازمانده سوسیالیست  .ه بودبالقوه در دفاع ازحق خود مبدل کرد

 :در شرق ایران، چنین توصیف کرد

 یمما به این نتیجه رسید. نندبیان ک[ در مورد اقدامات اعتراضی]را جمع کردیم و از آنها خواستیم که نظرشان را [ دیپلمه ها] انما دیگر

ما باید، برای مثال، دوستان خود، بستگان، همسایگان، . به عهده بگیریم را ها مسئولیتبخشی از که هر یک از ما در حال حاضر، باید 

.کنیمچنین باید اعالمیه هایی برای توزیع در سراسر شهر آماده ما هم. را از چنین اقدامی مطلع سازیمیمان و همکالسی ها 
35

  

 دردکه آنها  شدند بعدها، با این حال، آنها قانع .ه باشندبه خود را داشت اصرار داشتند که تشکل منحصردر ابتدا، دیپلمه ها در کرمانشاه 

.دارند انبیکاررا با دیگر  یمشترک
32

، کارگران ساختمانی و فصلی در محالت تهی دستبنابر این کارزارعضو گیری در بین بیکاران  

در این اجالس،  .شدندیک هزار نفر از کارگران بیکار  گرد هم آوردندر اولین تالش جمعی خود، آنها موفق به . رگری شروع شدکا

پس از یک راهپیمایی خیابانی، سازمان  .سخنرانان بر اهمیت راه اندازی انجمن بیکاران و اتحاد تمام توده های بیکار تاکید داشتند

دو مرد و دو )جمعیت هفت نماینده از جمله چهار دیپلمه  ،در این گردهمایی. فرمانداری برگزار کردند دهندگان تحصنی را در محل

چند روز بعد، نمایندگان در یک پارک عمومی  .ندکرد تعیین به عنوان نماینده رااز والدین دیپلمه ها  نفر، دو کارگر بیکار، و یک (زن

اتحادیه  .نام رسمی تشکل و ارائه مقررات تصمیم بگیرند برای بحث و تصویبد تا با گروهی از پنجاه شرکت کننده مالقات کردن

.بیکاران کرمانشاه به این ترتیب تاسیس شد
33

  

بیشتر فعالین غرق . با این حال، فعالیت های تشکیالتی بیکاران تا حد زیادی در سطوح محلی و پراکنده در نقاط مختلف کشورباقی ماند

وظایف حیاتی عضو گیری، . توجه داشتند وقایع خارج از محدوده خودرای بقای خویش بودند و بسیار کم به در مبارزات روزمره ب

تاسیس یک انجمن هماهنگی سراسری  فکر. از آنها گرفت را ، انرژی بسیار زیادیمبارزاتی درگیری با پاسداران و نگهداشتن روحیه

.بوداز فعاالن جناح چپ از طرف بخش بزرگی 
33

مبارزات  بامبارزات پراکنده پیوندی بین از تالش های بسیار مهم این بود که یکی   

در  گرنمایندگانی از بیش از بیست  شهر و شهرستان های کوچک در خانه کار 7531در سوم اردیبهشت ماه  .بوجود بیایدسراسری 

معطوف ان بیکار ی ازسراسر تشکلیس یک به تاسرا  خودهدف  و استراتژی ها مواضعمتحد کردن  برایآنها . تهران جمع شدند

.را مورد بحث قرار دادند" وام بیکاری"نمایندگان همچنین شرایط بیکاری در نقاط مختلف کشور، به ویژه پیامدهای پذیرش . کردند
31
  

سید که در آن همه در این نشست قطعنامه ای به تصویب ر. این جلسه، سه روز به طول انجامید و به خبرنگاران اجازه ورود داده نشد

خواسته  با طرح راهپیمایی روز جهانی کارگر شرکت کنند وبه طور مستقیم در 7531که در اول ماه مه سال  ندبیکاران دعوت شده بود

" قطعنامه هشدار داد که اگر مقامات جواب مثبت ندهند، سازمان دهندگان در سرتاسر کشور . دولت را خطاب قرار دهندهای خود 

می بدست  را در ایران خواسته های عادالنه شان اندیدتر و مصمم تری بکار خواهند برد تا اطمینان حاصل شود که کارگراقدامات ش

 ".آورند
31
اوج  -نشست تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه . با سرعت فوق العاده ای صورت گرفت تشکیالتیهای در واقع، این تالش 

اگر . راه اندازی یک ارتباط سازمان یافته اغلب مرحله نهایی در یک کمپین است .بودس از انقالب تنها دو ماه پ -فعالیت تشکیالتی 

مبارزه برای اطمینان از تداوم  نقشه مندبه نتایج مورد نظر منجر نشود، تشکیالت  بی نقشهاقدام جمعی، اعتراضات خود جوش و بسیج 

  .است یضرور

و  بیرون آمده بودنداول اینکه مردم فقط از یک انقالب موفق . تشکیالتی مبهم به نظر می رسیددر ایران، مرز بین کنش توده ای و کار 

قائل بودند و این را به عنوان معیارموفقیت خود در نظر  ارتباط سازیبرای  ارزش زیادی دوم اینکه سازمان دهندگان. آماده بسیج بودند

طبقه کارگر برای پایدار  ایجاد پایگاه جهتی تضرور آنرا د و نهاد ینه کردنچپ سخت به کار تشکیالتی اصرار می ورزی. می گرفتند

 های کمیته عنوانبه اغلب تنها و  با این حال، بسیاری ازاین انجمن ها ساختار ناپایدار خود راحفظ کردند .می دانست مقاصد خود
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حمایت شده تشکیالتی، مبارزات انتخاباتی حرفه ای آنها به ندرت از روش های  .عمل می کردند بسیج مبارزات برایموقت  هماهنگی

یی کارآو آزمایش  این نوع تشکالت، کمبود وقت مانع از تحول شدیدتالش های  علیرغم .می کردندرقابت  انتصاب نمایندگان براییا 

 .به سرعت از مسیرش باز ماند انجنبش بیکار .شد شان

 افول

پس از آن،  .فعالیت متحدانه بیکاران بوداوج  نقطه روز اول ماه مه . پژمرده شدبیعی طحیات در  بهار سرعت همان جنبش بیکاران به

، جنگ در کردستان فعالیت های 7531در تابستان  .کاهش یافت 7531اواسط پاییز سال  در عالقه به تدریج تا مرگ مجازی جنبش

گرچه  .رصت برای سرکوب مخالفان دیگر استفاده کردمبارزاتی را تضعیف کرد و دولت از سرکوب ملی گرایان کرد به عنوان یک ف

نفر از   7322با شرکت  مهر ماه،  7در . از طرف بیکاران صورت گرفت، اما دامنه این مبارزات محدود بودتظاهرات تعدادی 

ظاهر کنندگان پاسداران به طرف ت. بوقوع پیوست یدر عرض یک هفته در مقابل  دفتر نخست وزیر دومی مشابه راهپیمایی بیکاران

.با تظاهر کنندگان به شدت برخورد خواهد کرد که شلیک کردند و دولت هم اخطار داد
37

با  همزمان سیاسی در شرایط در هم ریخته 

اسالم در برابر شیطان " پر سر و صدای شعار میانبیکاران در  ها از ، نگرانی7531تصرف سفارت آمریکا در تهران در آبان 

در واقع، در همان روز که دانش آموزان مسلمان از دیوار سفارت آمریکا صعود کردند، گروه بزرگی از بیکاران  .از بین رفت" بزرگ

 اطراف در توده ای اتتظاهر فریادهای ناسیونالیستی با مطالبات فوری این راهپیمایان. در حال راهپیمایی در خیابان های پایتخت بودند

  .شد محو آمریکاسفارت 

 این سرعت ناپدید شد؟به چرا جنبش 

 پاک سازیو تفتیش  به و بردند یورشبه دفتر مرکزی بیکاران سازمان های شبه نظامی طرفدار دولت . فشار سیاسی تشدید شد نخست، 

، نامیده است یک گروه چپ اسالمی که خلق، اشاره به مجاهدین منافقیا " کمونیست کافر"رهبران جنبش به عنوان  .این مرکز پرداختند

به هر تحصن بیکاران حمله کردند، به ویژه هنگامی که آنها متقاعد شدند که چپ  ،تقریبا ،مسلح به شدت اعضای سپاه پاسدارانِ  .دندش

حمالت مختلف در تهران، اصفهان، آبادان، اهواز، گچساران و خرم . رادیکال و مجاهدین برای تضعیف انقالب طرح ریزی می کنند

رابرای آزار و اذیت " باندهای کارگری "عالوه بر این، کارفرمایان . از پیروزی انقالب گزارش شدآباد، ظرف مدت دو ماه پس 

.، به خصوص کسانی که خواستار دولتی شدن صنایع بودند، تشکیل دادندمعترضکارگران اخراجی 
12

نماز جمعه اغلب در رهبران  

به حمله و  - داشتند یکارگر سابقهکه اغلب  - را جمعیت نماز گزارو فعاالن بیکاران را به عنوان عوامل ضد انقالب محکوم می کردند

علیرغم وجود برخی اختالفات، . فقرا بودند علیه  رهبران اسالمی قادر به بسیج فقرا .تحریک می کردند بیکارانتجمعات  کردن مختل 

ه محافظ ی اسالمی،رادیکال ها .توافق داشتندبیکاران  اتهمه بر سر پایان دادن به اعتراض ،جناح های مختلف درون نخبگان حاکم

رسیدن آن از میوه انقالب قبل چیدن   قصدکه   کردندانی خطاب فرصت طلب جنبش بیکاران را فعاالن کاران، لیبرال ها و اسالمگراها،

.را داشتند
17
  

در حالی که . را بیشتر تضعیف کرد دوم، جدال داخلی در میان رهبران، به خصوص اشخاصی با اعتقادات تند سیاسی، جنبش بیکاران

رهبران چپ  داشتند، امااقتصادی و اجتماعی تمایل به مصالحه  مطالباتفعاالن مسلمان و کارگران با انگیزه رسیدن به منافع فوری 

ی برای مبارزه عموم هماهنگی این مبارزه باو  آکسیونیبر طوالنی تر شدن مبارزات  با گرایش سیاسی خاصیرادیکال و کارگران 

.پافشاری می کردند تضعیف دولت موقت
12

گان برای متحد کردن فارغ التحصیالن ندده عالوه بر این، با وجود تالش های سازمان 

 . بیکار و کارگران بیکار، شکاف بین این دو همچنان ادامه داشت

بود که این جنبش  رادیکالیزه و سیاسی  صمممبه ویژه  -عموم برساند  اطالعدر حالی که چپ کوشید تا مشکل توده های بیکار را به 

اکثر نشریات چپ .شود
15

را  5آصف بیات اینجا به غلط همه خط )  شناخته شده اند 5، بویژه گروهای مائوئیست که با نام خط 
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ادیه کمونیست تحا. وحدت کمونیستی ماتوئیست نبودندمثال سازمان پیکار، رزمندگان، سهند، وحدت انقالبی، . مائوئیست خطاب می کند

منتشر کردندمبارزات بیکاران  مورددر گوناگونیگزارش های  (مترجم. ندمائوئیست بود و رنجبران ها
12
این گروه ها علل اخراج ها  .

می دانستند " بحران در نظام سرمایه داری"وجود  بیکاری راعلل  تحلیل ها اغلب در حالی که در و دادهلیل قرار تحزیه و تحرا مورد 

  -که توسط سازمان رزمندگان منتشر می شد -" علیه بیکاری"هفته نامه . علیه بیکاری ارائه می کردند برای مبارزهوصیه هایی هم اما ت

در طرح مسائل بیکاری نامی آشنا برای بسیاری بود
13

به  -از کارگران مبارز، مانند علی عدالت فام، حسن لر، اسد و دیگران  یتعداد. 

شهرهای این فعالین در مبارزات اعتراضی بیکاران را در تهران رهبری می کردند همتایان  - یانداز مائوئیست طور عمده با یک چشم

می کردند بسیج کار جویان را استانی
13
. 

-آنها از این مبارزات برای اهداف سیاسی نشان می دادند، اماتمایل خود را برای کمک به فقرا  حالی که فعاالن چپ در درجه اولدر 

 :خود بهره برداری می کردند ازمانیس

در عمل، این . بدست آورندسازمان خود از  حمایت توده مردم رارا تضعیف کنند و دوم، " بورژوازی لیبرال"اول اینکه، دولت موقت  

  .گروه های سوسیالیستی بوداستراتژی به معنای فدا کردن منافع جنبش برای پیشبرد استراتژی سیاسی 

که ( در طول انقالب گرانکاراز  عظیمیخیل  ی بیکار شدن ناگهانییعن)ید مهمتر از همه، اوضاع استثنایی و شرایطی در نهایت، و شا

 انکاربیبرخی از نیروی و ، ندتعداد ی از کارخانه ها فعالیت های خود را از سر گرفت. تغییر کردمنجر به جنبش توده ای شد به تدریج  

درصد از صنایع و کارگاه های کوچک  بار دیگر فعالیت های  32در طی شش ماه اول انقالب، حدود  .خود را دوباره به کار گماردند

خود را از سرگرفتند
11
بخش ساخت و ساز با تعداد زیادی کارگر، که قبال حدود یک میلیون کارگر در استخدام داشت، هنوز هم نیاز به  .

در اختیار پیمانکاران قرار داد تا آنها را قادر به  اضافی ارد لایر اعتبارمیلی 72موقت دولت برای این منظور، . احیا شدن داشت

احیا کند کل را بطورپرداخت دستمزدهای معوقه کند و این بخش 
11

 . 

، ساخت و ساز به آرامی با ساخت واحدهای مسکونی کوچک و ارزان احیا شد7531در نیمه دوم سال 
17

، 7531تا اردیبهشت ماه . 

 .غل در این بخش ایجاد شده بودش 27،222حدود 

. گاهی اوقات کارگران اخراجی محل کار قبلی را به تصرف در می آوردند، شورا را برای راه اندازی و اداره آن درست می کردند

.دنکردند که مدیران حرفه ای را برای از سرگیری کار منصوب نمایمی دوره هایی هم آنها از دولت در خواست 
17

هشت اردیب 72در    

کارخانه را روز  3آنها به مدت . ک برای برگشت به کار در محل کارخانه تحصن کردندابرای مثال، ده کارگر کارخانه متوس 7531

آنها " می توانیم بکنیم؟ هچ!" " هیچ]...[ نتیجه؟ !  روز اعتصاب غذا 1روز تحصن بعالوه  23" که  نداطالعیه داد اشغال کردند و بعد

در روز " بنابر این، ". چ انتخابی به غیر از اشغال کارخانه برای مان باقی نمانده است، خودمان آنرا راه می اندازیمهی" ادامه دادند 

شروع به تولید و فروش محصوالت  ر ماشین ها و تقسیم مسئولیت هاما وارد کارخانه شدیم و بعد از تعمی 7531اردیبهشت  7یکشنبه 

.کردیم
12

و بازگشایی کردند را آنها کارخانه . کارگران اخراجی در کارخانه پالستو ماسوره کار اتفاق افتاد مشابه این حرکت از طرف" 

.برگشتند شانبه سر کارهای 
15

ی کارگران همه، در برخی موارد بود اما شغل به دست آوردن های موثر راه این تاکتیک که حالیدر  

کاباره ها کلوپ های شبانه و بلیط بخت آزمایی هیچ اه های غیر اسالمی همچون کارکنان سابق بنگبرای مثال، . نبودند موفق اخراجی 

این جنبش، وزارت کار برای ایجاد برخی از مشاغل به طور  تحت فشار شدید .شانسی برای باز گشایی و برگشت به کار  نداشتند

همچنین دولت بازرگان . کن عمومی تالش کردمانند ساخت و ساز جاده ها و کاشت درختان در اما خدماتی کارهایموقت، از جمله 

پاسداران ، جهاد سازندگی، نهضت  سپاه همچون جدید انقالبی هاینهاد تعدادی ازرسما از استخدام تعداد بیشتر کارمندان ممانعت کرد، 

بنیاد مسکن که در خرداد ماه برا ی نمونه . سواد آموزی و بنیاد مسکن با این حال، تعداد قابل مالحظه ای از بیکاران را جذب کار کرد

نفر نیز داوطلبانه در این  2122و استخدام کرد با پرداخت حقوق را کارمند  72122 شعبه در سرتاسر داشت، 521سیس شد تا 7531
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.مراکز مشغول به کار بودند
12
به  نفر فروشنده بلیط بخت آزمایی توسط سپاه پاسداران به خدمت گرفته شدند تا 222222درصد کمی از  

.خیابان ها سیگار بفروشند عنوان اقدامی علیه احتکار در 
13

یک پروژه ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن دبیرستان  7531در آذر ماه  

.ها که برای تعاونی های تولید در سراسر کشور ارائه شده بود به تصویب رسید
13

 

تهی ناچیز، به عنوان یک راه حل موقتی برای برخی از بیکاران وام بیکاری ارائه شده توسط دولت، هر چند  ثابت شد که باالخره،

، ظرف مدت سه ماه پس از تاسیس، در حدود 7531تیر ماه  73در . این پیشنهاد بدون شک صفوف بیکاران را شکست .بود دست

.لایر دریافت می کردند 7،322وام ماهانه نفر از کارگران بیکار به طور متوسط  712،222
11

شش ماه  ،7531ن تابستان سال تا پایا 

 مشاغل قبلیاست، و کارگران به تدریج به  شدهسرمایه گذاری صنعتی آغاز "، تمام طرح بر این اساس قطع شد که اما، فعالیتپس از 

".بر می گردندخود 
11

رصد د 7از صندوقی که شامل را " وام شرافتی"همانطور برای دیپله های بیکار، دولت برنامه ریزی کرد که   

پنج  عرضدولت در  قرار بود که توسطکمک این . تامین می شود گسترش دهداز حقوق ماهانه هر شهروندی که مایل به کمک باشد 

.شود سال بازپرداخت
17

 

جوان بیکار وابسته به خانواده . در عین حال، نهادهای خانواده، خویشاوندی و شبکه های سنتی برای حفاظت از بیکاران ادامه داشت

 گرفتن کار، وام و کمک گوناگون انواع پیدا کردنی نزدیک خود بود، در حالی که مسن تر ها روی دوستان و بستگان خود برای ها

، با نیروی فشار سیاسی و سیاسی در نهایت، روش سنتی با تکیه بر شبکه های غیررسمی در تقابل با تشکالت .حساب می کردند

، تغییرات اقتصادی ندتخفیف داد رابیکاران اوضاع فالکت بار نهادهای سنتی . جنبش شد افول تغییرات اقتصادی همراه بود، منجر به

 ای آغاز جنگ در کردستان تحمیل ضربه .ساخترا از رهبری آن محروم  جنبشو سرکوب سیاسی فرسودند  را ادامه کاری جنبش

 .گشتناپدید صحنه  حضورش از رت آمریکا سفا تصرفپس از ، در حالی که موج شادی بود جنبش آسیب پذیرسنگین بر 

 گیری نتیجه

 پرداختتضمین  به ین جنبش دولت موقت راا. مهم انجام داد برخی تهاجماتعلیرغم ضعف های تشکیالتی، جنبش بیکاران در ایران 

و  .کندتوانست مجبور  تموق شغل به ایجاد تعدادی و به مدت شش ماه بیکار کارگران از نفر 712،222 از بیش کمک هزینه به وام و 

در نهایت، گروهی از . کندوادار که تعطیل شده بودند  بازگشایی کارخانه ها در برخی از استان ها، مبارزات بیکاران مقامات را بهنیز 

موقت  دولتکه مهمتر از همه، این جنبش باعث شد . کردندرا راه اندازی   محل کار خود ، بدون رضایت کارفرمایان،کارگران بیکار 

خود  این دستاوردها اما. بپردازد ،بود که در آن بسیاری از مشاغل از دست رفته شده بهبود اقتصادی، به ویژه در صنایع فلجبه عجله  با

دیگران . باز گشتندبه کار  زات بیکاران را رهبری می کردند،کارگران اخراجی کارخانه ها که تشکالت و مبار .کردتضعیف  را جنبش

. رفتند ، به دنبال راههای جایگزیندر کوتاه مدت تامین معیشتمشاغل قدیمی خود را از سر گرفته و یا برای و یا دا کردند، یا شغل پی

 .محدود خود بودموفقیت های بطور خالصه افول جنبش بیکاران در درجه اول مربوط به 

 .شدند از جویندگان کار وارد بازار کار یعنوان گروه جدید بهمشخصاً و  ،ندبیکار باقی ماند ،کارگران بیکاربا این حال، بسیاری از 

این جنبش در بدست آوردن  .دهدنجات  فالکتاز را به طور قابل مالحظه ای  بیکارانتوانست و نه کاهش داد  را نه بیکاری ،امتیازات

 ن وام، که دولت هرگز واقعا انتظارای. مزایای بیکاری که در اصل طلب کرده بود موفق نشد و وام بیکاری را به جای آن پذیرفت

.و پس از شش ماه متوقف شد را تحت پوشش قرار می داد درصد از بیکاران 72، تنها در حدود بازپرداخت آنرا نداشت
72

طرح های  

هاجرت از موج جدیدی از م بلکهبیکاران موفق به پیدا کردن کار نشدند، دیگر نه تنها هزاران نفر از . ایجاد شغل محدود باقی ماند

بیکاری گسترده و ناگهانی و )در کوتاه مدت، شرایط استثنایی  .سال های بعد شددر باعث ازدیاد جمعیت بیکاران حتی روستا به شهر 

به تطبیق بیکاران . که باعث شکل گیری جنبش بیکاران شد تغییر کرد در حالی که بیکاری ادامه داشت( یک عنصر ایدئولوژیک

رژیم اسالمی ثبات پیدا کرد و کنترل مبارزات مردمی را به دست . داشتندنیاز  اقعیت سیاسی و اقتصادی جدیدو فعالیت های خود با
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. تا حد زیادی شغل خود را به دست آوردند و جنبش را رها کردند( یعنی کارگران اخراجی کارخانه ها)توده بیکاران معترض . آورد

 . رایج ترین منبع درآمد شدخردید وفروش جزئی و دستفروشی بیکاران، فعالیت در بخش غیررسمی،  بقیهبرای 

. در حالی که در گیر جنبش بودند، به طور مداوم برای منابع جایگزین درآمد شخصی تالش می کردند ،انقالبیون بیکار از  بسیاری

با توجه به بیکاری، من مشکالت »   :می دهدچنین شرح که موقعیت خود را بودند  احتماال بسیاری مانند احمد میرزایی، یک دیپلمه، 

کار می  تاکسی برادرم رویمن  هم ، گاهی اوقاتمی کردمدریافت  را برطرف می کردم و جهت آن پول الکتریکی همسایگان

.«کردم
77

ه  علی گلستانی، دیپلمه ک. برخی معتقد بودند که آنها تنها از طریق تالش های هماهنگ می توانند امنیت شغلی داشته باشند 

؛ مردم می توانند در خیابان می آورد هزاران فرصت فراهم ابتکار قدری"که  بر این باور بودبوده است،  در بازار کارمدت شش ماه 

".کارهای موقت بکنندو یا پاره وقت و یا  کار فروشندگی بکنند،، دوره گردی اجناس بپردازندبه میوه بفروشند، ها 
72

، هزاران در واقع 

دکه  و با به راه انداختنپیاده رو، پارک های عمومی و معابر شلوغ شهرهای بزرگ ی ازاشغال نقاط بای خیابانکار وسل به مت بیکار نفر

را   یاکنون نقش کارگرانبودند، سیاست های خیابانی از عوامل اصلی قبال  بیکاراندر حالی که . ها برای امرار معاش شدند ها و غرفه

.- تامین می شود شان در خیابانها معاشندگان خیابانی پذیرفته اند که مانند فروش
75
  

به عنوان شکلی از رادیکالیسم اولیه  و تاثیر سیاسی گسترده تری داشتبقای روز به روز، جنبش بیکاران  فراتر از نگرانی فوری برای

فاقد  ،الب، رژیم انقالبی تازه تاسیساین نشان می دهد که بر خالف مفروضات غ. مردمی، مشروعیت رژیم انقالبی را به چالش کشاند

که با نام   -مستضعفان میخواند رژیم آنها را -کسانی روبرو شدتهی دست ترین بسیاری از  رژیم با مخالفت. هژمونی پایدار مردمی بود

نسبت  دیکالهای سیاسی چپ را خالتبه د را مردمیوسیع برخی اعتراضات  . پیدا کردشان حکومت اسالمی و دولت جدید مشروعیت 

را تحت تاثیر  ،بیکاراناز جمله جنبش  ،های مردمی پس از انقالب مسلما بسیاری از مخالفتکه در حالی که گروه های چپ . می دهند

 از موقعیت خود تهی دستبیکاران زمانی که . نبودندها  صرفا ابزاری در دست سوسیالیست تهی دست بیکاران اما داده بودندخود قرار 

از طریق آنها بیشتر . استفاده کنند چپ و همچنین دولت برای پیشبرد منافع خود که از ند، یاد گرفتندآگاه شد حساسیک حوزه به عنوان 

از رقابت شدید بین مخالفان چپ و  انبیکار .تمایالت اسالمی و یا سوسیالیستیمثل ایدئولوژیک  هدایت می شدند تا نهادهای عملگرایی

یا  افراط گرایی هم به، فقرا و انقالبیون بیکار به این طریق. ندگرفتمی و رهبری جنبش های توده ای بهره بسیج  برایحکومت اسالمی 

 .بهره بردند کمک کردند و هم از آن حاکم روحانیتِ  پوپولیسمِ 

                                                           
 
 در فعالیت اسالمگرایان مقایسه: انقالب بدون جنبش، جنبشانقالب بدون " بر اساس انقالب ایران در زمینهاین بخش  -  

؛ (731 پرینستون، نیوجرسی، ) بین دو انقالب آبراهامیان، ایران ایران به اروان انقالب تاریخی پیش زمینه برای 731 ، استنسیل بیات آصف، "ایران و مصر 
 برای ادبیات. دمراجعه کنی( 731 ، لندن) ایران مدرن اقتصاد سیاسیکیوزیان، هما  و

 .81 -11  ص، (731 ) 14 تاریخ اجتماعی بین المللیبررسی 
 
 منصور، (731 آکسفورد، ) عمامه به جای تاج ارجمند، امیر سعید، بین دو انقالب آبراهامیان، ایران، دیدگاه های مختلف کننده منعکسانقالب اسالمی  -4

شاید  روایت رابهترین .،(731 بولدر، ) ایران در اسالمی ساختار انقالب، میالنی محسن، ( 73  یورک،نیو) انقالب ایران ایدئولوژی در دولت و، طبقه، معدل
 . یافت( 733 نیوبرانزویک، نیوجرسی، ) ایران انقالب اجتماعی های ریشه، میثاق پارسا در
 
 فعالیتدر مورد )(  711 لندن، ) دیکتاتوری و توسعه : ایران ،رجوع شود به فرد هالیدیآن  سیاسی پیامدهای و شاه رژیم دمکراتیک ضدماهیت در مورد  -7

 (.NJ، 737سیراکوس، )حکومت مطلقه در ایران   اتحادیه های کارگری و، الجوردی حبیب(. ساواک های
 
 .انقالب دو آبراهامیان، ایران بین؛ توسعه و دیکتاتوری :ایران،  هالیدی رجوع شود در ایران به فرد چریکی های فعالیتدر مورد  -1
 
در مورد حزب توده را نویسنده این نوشتار بکار برده است، که بی انصافی در حق این حزب می باشد چون حزب توده خود " کمونیست"صفت : از مترجم -1

سرانجام سران این . داشتهمراه رژیم اسالمی در سرکوب فعالین کارگری و کمونیست ها نقش  13بعد از انقالب   این حزب. را حزب کمونیست نمی نامید
 .حزب هم به اتهام جاسوسی برای دولت شوری سابق دستگیر، زندانی شکنجه شدند

 
 فرهاد و رهنما علی و؛ (734  نیویورک،) انقالب اسالمی ایران و: آیت هللا ها حکومت، شائول بخاش در شاید پس از انقالب حوادث مفید ازتوضیحات  -3

 .یافت شود( 738 لندن، )ایران در سیاست های اقتصادی سیاست و دین،: سکوالر معجزه، نعمانی
 
 .3. ، ص(713 تهران، ) 718 ، ساالنه اقتصادی گزارش، مرکزی ایرانبانک  -3
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 .3.، ص131 /718  مرداد  ، 7 ، شماره پیکار -8
 
، (713 تهران، ) 718  آماری سالنامه به کنید نگاه، 713 ل در سا تهران در بیکاران یک نظرسنجی تعمیم بر اساس بودجه و برنامه سازمان ازبرآورد  -1

، بیکار هستند کارگر سه میلیون، رسمی آماربا توجه به "گزارش داد که ، تهران هفتگی تهران مصور،، 131 /718  فروردین 41در .71جدول ، 14 . ص
 آمار دیپلمه ها بیکارانشورای . 4 . ، ص131 /718  فروردین، 4 .   مصور تهران به کنید نگاه، "ساختمانی هستند و کارگران فصلی بسیاری از آنها

با فرض این . وجود داشت( نیروی کار درصد از 104 )بیکار  111،111 تقریبا، 711 در سال . 7. ، ص181 /711 ، آذر 7، پیروزی، مشابهی داده است
 بازاربررسی "، فرجادی. دادند دست از رویدادهای انقالب در نتیجه شغل خود را نفر ونمیلی 4حدود  بود، رسیده میلیون   انقالب با ظهور تعداد بیکاران که
 111111از   کمتر که، ما می دانیم حال این با ،718 سال در . 31.، ص( 73 پاییز ) 7. ، شماره4، توسعه و، برنامه" در ایران بیکاری و اشتغال، کار

 ، کارجنگ)  به کنید نگاه، پس از انقالب در ایران بیکاران ترکیب اولیه بحث در ودر رابطه با این موضوع .ودندثبت نام کرده ب کار وزارت با واقع در بیکار
 .71-71 ص ص، (181 /711  آذر) 7، پیروزی، (بیکاریو 
 

 (.718 تهران، ) 718  تابستان تهران، در بیکاریاجمالی از  بررسیسازمان برنامه و بودجه،  -1 
 

 (.731 ، در قاهرهدانشگاه آمریکایی ) پلی کپی، "؟آیا آنها شورش می کنند یا  نمی کنند؟ شورشچرا بیکاران "، بیاتآصف  -  
 

. است شده انجام 183 که در لس آنجلس در ماه مه  آبادان، نفت خیزدر شهر ستان  بیکار کارگران یکی از سازمان دهندگان، مصطفی بامصاحبه   -4 
 . نوشته شده مراجعه شود چریک های فدایی خلق ایران سازمان ل سندیکای کارگران پروژه ای آبادان که توسطبه گزارشی از تشکی همچنین

 (.718 تهران، )[ آبادان در فصلی کارگران اتحادیهگزارشی از تشکیل ]
 

  138 /713  فروردین 41، آیندگان -7 
 

 مراجعه شود ( OPGFI)فدایی خلق ایران  گزارشی از مبارزات کارگران بیکار شده به سازمان چریک های -1 
 

 همانجا -1 
 
 .لایر بود 31 برابر با متحده ایاالتیک دالر  ،713 در سال . است لایر 1  برابر تومانیک   -3  
 

  718 فروردین    پیغام امروز  -3 
 

 همانجا -8 
 

 رجوع شود. 1.، ص131 /718  خرداد 8، 1.شماره، پیکار سازمان مجله، پیش به کارگر، به برای مثال -1 
 

 .رجوع شود( 187 تهران، ) انقالب سال اول مشکالت ومسائل  بازرگان، مهدی به  -41
 

 .71. ص، گزارشی از کارگران بیکار شده،  سازمان چریک های فدایی خلق ایران  - 4
 

مصاحبه ای را با   7، در صفحه 718 فروردین  1آیندگان، همچنین . 718 فروردین  1 ، "بر بیکاران متحصن در نوروز چه گذشت؟" تهران مصور  -44
 .، آلمان737 خود درج کرد، آذر ماه   7در صفحه ( که در این حرکت اعتراضی شرکت کرده بود)ناصر 

 
 همانجا -47
 

 713 اسفند  41آیندگان  -41
 

 713 اسفند  41آیندگان  -41
 

 1 . ص 718 ، دهم فروردین  1 تهران مصور،  -43
 

 از زیر در بیانیه تند را می توان انتظار و ناامیدی حس این 737 ، آذر ماه (اعتصاب غذا درشرکت کننده پیشروان یکی از ) ناصر مصاحبه بابر اساس  -43
 رها شویم؟ بیکار و بی پول در سرما  که ما - ماست انقالب نتیجه این واقعا آیا ماه است بیکار شده ایم هفت مدت بهما که اکنون : "مشاهده کرد کارگران بیکار

! پاسداران فراخواندن با ، انجام می دهندهم همان کار را  اکنون،. تهدید می کردند تلفن کردن به پلیس با ما را، مدیران ما در دوران اعتصاب، ابتدای انقالب در
 .1. ، ص718  خرداد 7 ، آیندگان "
 

 713 اسفند  41آیندگان  -48
 

 41. ص 718 دهم فروردین ،  1 تهران مصور،  -41
 

 .737 ، آذر ماه (کردند شرکت اعتصاب غذا درکه ) ناصرمصاحبه با  -71
 

7 - OPFGI   آبادان شهر از بیکار کارگران که در میان تبعیدی کارگر، قاسم من با مصاحبههمچنین (.713 تهران، ) کارگران اخراجی مبارزاتگزارش 
 .چپسازمانده گرایش ، و مهرداد، فعال بود
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 .رجوع شود. 1. ص 711 اردیبهشت  7 ،  1به نشریه کار ،  -11
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 رجوع شود. 1. ص 718 فروردین  71،  3به نشریه کار ،  -14
 

 .است نویسنده در اختیار، (138 )  4/4 /13 مورخ به، فدایی خلق سازمان ازاین جزوه  -17
 

 718 اردیبهشت  7 ، 1کار،  -11
 

 .انجام شد  73 بهمن   4 مصاحبه در تاریخ سازماندهی کرد، ( باختران) شهرستان کرمانشاه در بیکاران را که، با رضامصاحبه  -11
 

 نجاهما -13
 

اول ماه مه >> فصل، (117 ، برکلی) امام، اروان آبراهامیانهمچنین به ، 131 /718  اول ماه مه در سازمان ها این توسط به اطالعیه های منتشر شده -13
 .کنیدمراجعه  <<جمهوری اسالمی در
 

 .اول ماه مه ویژه، شماره 131 /718  تو اردیبهش 1، نوین فرهنگ به کنید نگاه 713 سال  اول ماه مه در گزارش مفصلیبرای  -18
 

 . 30 جدول ،11 . ، ص(183 /731 ، لندن) ایران انقالب در کارگران و، بیاتآصف  -11
 

 .رجوع شود 731 به عباس خالصی، تاریخچه بست نشینی، تهران،  -11
 

عالوه بر این، (.  11-31. ص.ص)نشینی تداوم را می بیند،  ، در استفاده از مفهوم بستمعاصر دوران باستان تا عصر ازخالصی، در تاریخچه بست،  - 1
 سنتی ایدئولوژی عناصر از برخیدر حالی که . با بست نشینی است مترادف تحصن معین و دهخدا دو، هر عمده،ی  دایره المعارف هااصطالح تحصن در 

به عنوان یک سنت، . تغییر یافت در طول زمان تا حد زیادی واژه ها، معانی ، باقی ماندند(وزارت دادگستری در تحصن، و یا سلطنتی  دادگاه توسل بهمانند )
. اعتراض شان بود صدایرساندن  یا مجازات از فرار وسیله ای برای عنوان به مقدس برای پناه جویی درمکانی افراد یا گروه ها توسط تالش معنای به تحصن

از در ایران، . تغییر کرد دوران مدرن آغاز در کمیمفهوم این . بود الهی حفاظت توسل به استفاده از با عدالت خواهی فقدان قوانین، مکانیزمی از دراین حرکت 
، عمومی تلگراف، ادارات ها اشراف، باشگاه های سلطنتی های دادگاه بلکه اماکن مقدس نه تنها شامل پناه جویی، مکان های (411 -31  ) سلسله قاجار زمان

 شده تبدیل آن مانند و دیپلماتیک، مصونیت سیاسی، پناهندگی به مفاهیم دوره، این طی در(. 41-1 همانجا، ص ) .خارجی می شد ایسفارتخانه ه خصوص به و
این اکنون، . کامال متفاوت هستند معاصر معانیدر پایان، . اقتدار سیاسی می شوند به عنوان  الهی حفاظت به متوسل کمتر  فعالین،  تغییر مفهومدر این  .است

اعمال فشار  اختالل برای و یا باعث کنندمی  دنبال را خاص یک باور تبلیغات برای که یا مردم گروهی از دسته جمعی توسط اقدام به عنوان یک مفهوم اساسا
 که در آن، آمیخته شده " موقت اشغالاز " مدرن عرف بااین مفهوم، تا حدودی . قابل درک می باشد خاص، های خواسته برای بدست آوردن صاحبان قدرت  بر

 .می شوند متوسل فشار افکار عمومی به بلکه قدرت سیاسی به نه و به خدا نه فعالین
 

 کلو ورد رجوع شود ریچارد و پی ون فرانسیسبه  .(713  نیویورک،) آنها شکست خوردند چگونه چرا آنها موفق شدند،: تهی دستان جنبش،  -14
 

این . شده بود پیغام امروز همکاری می کرد انجامروزنامه با  کارگری در مورد مسائلکه  خبرنگاری،  رهام با ،734  سال در مهرمصاحبه، این  -17
 .ممنوعه اعالم شد همان سال  تابستان در اما، منتشر شد برای مدتی 713 سال  انقالب پس از روزنامه
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