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  مليون ايران
  از بيم جنبش کارگری
  دردام قدرت حاکم افتادند

  
تشکل سريع و نيرومند طبقه کارگرايران در سازمان واحد صنفی، به هيچ وجه امری 

 اجتماعی کشور، رشد کمی و کيفی طبقه کارگر و افزايش وزن -رشد اقتصادی. تصادفی نبود
ران، سوابق پنجاه ساله جنبش سنديکايی و اتحاديه ای در مخصوص آن در کل جامعه اي

 حزب توده ايران، آگاهی بيشتر -ايران، ايجاد و فعاليت علنی سازمان سياسی طبقه کارگر
پيش کسوتان جنبش سنديکايی به نيازهای صنفی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان، شوق و 

ز دوران خفقان رضاخانی، تاثير اراده کارگران جوان به آگاهی طبقاتی و مبارزه پس ا
مبارزات عظيم ضدفاشيستی، دموکراتيک و ملی در داخل کشور که حزب توده ايران در آن 
ها نقش فائق داشت، تغيير تناسب نيروها در جهان پس از انقالب اکتبر و در فاصله بين دو 

 و امپرياليسم جنگ جهانی به سود اولين دولت کارگری ـ دهقانی و افشای توطئه های فاشيسم
 همه اينها عوامل -عليه منافع زحمتکشان و خلق ها و آزادی و دمکراسی در سراسر جهان

 1320 -1325اصلی رشد سريع جنبش اتحاديه ای و سنديکايی در ايران در سال های 
  .بودند

کارگران از طريق تشکل صنفی در سازمان عظيم سنديکايی و اتحاديه ای در ايران و 
شورای متحده مرکزی اتحاديه های کارگران و زحمتکشان ايران در سال های خاورميانه، 

 رفاهی نائل - به پيروزی های بزرگی در زمينه تامين خواست های اقتصادی1325تا 1320
طی اين سال ها آگاهی و تشکل سنديکائی کارگران و زحمتکشان باعث تدوين اليحه . گرديد

عت کار در روز، دو هفته مرخصی ساليانه با  سا8 گرديد که در آن 1323ای در سال 
 هفته مرخصی برای زنان کارگر باردار، منع استفاده از کار کودکان 6استفاده از حقوق، 

اين تشکل و آگاهی همچنين .  سال و تامين بيمه های اجتماعی پيش بينی شده بود12کمتر از 
زايای فوق و مزايای ديگر،  منجرگرديد که عالوه بر م1325 در سال تصويب قانون کاربه 

روزاول ماه مه را نيزبه عنوان روز همبستگی بين المللی زحمتکشان و روز تعطيلی با 
  .استفاده از دستمزد به رسميت می شناخت

طبقه کارگر ايران طی دوران مورد بحث با برگزاری تظاهرات عليه فاشيسم و دفاع از 
مه جنگ دوم با برگزاری اعتصابات عظيم، حقوق و آزادی های دموکراتيک و در دوران خات
به ويژه در اين سال ها است که مبارزات . رشد سياسی و طبقاتی خود را به وضوح نشان داد

ضدامپرياليستی کارگران ايران به صورت اعتصابات عظيم و متشکل عليه تسلط شرکت 
نگ مبارزات ضد در اين سال ها، نفتگران ايران به مثابه پيشاه. انگليسی نفت شکل گرفت

امپرياليستی همه مردم ايران آبديده شدند و پرچم اين مبارزه طوالنی و دشوار را به دست 
 روزه يک هزارنفری کارگران نفت در خرداد 6اولين اعتصاب . های نيرومند خود گرفتند

، ده هزار نفر 1325سال بعد، در ارديبهشت .  در نفت کرمانشاه صورت گرفت1324
خودسری شرکت غاصب سابق نفت .  روزه زدند14اری دست به اعتصاب کارگران آغاج

در امتناع از قبول خواست کارگران دائر به اجرای مفاد قانون کار باعث شد که دو ماه بعد 
بزرگترين اعتصاب های جنبش کارگری، يعنی اعتصاب بيش از صد هزار نفر زحمتکشان 

اين . های به حق کارگران قرار گيردايران در صنايع نفت وثيقه معتبر قبول خواست 
اعتصاب عظيم که گذشته از خواست های رفاهی و اجرای کامل قانون کار، خواست های 
سياسی نظيرعدم دخالت شرکت انگليسی نفت در حيات سياسی کشور، انحالل شعبه سياسی 



شرکت نفت و برکناری استاندار دست نشانده در خوزستان را طلب می کرد با موفقيت 
  .چشمگير کارگران پايان يافت

 که نقش سرنوشت سازی 1320 -1325تشکل صنفی و سياسی طبقه کارگر در سال های 
موجبات پيروزی اين . در مجموعه مبارزات ضد فاشيستی، دموکراتيک و ملی داشت

مبارزات را فراهم آورد و در عين حال طبقه کارگر را به عنوان عامل اساسی تحوالت 
طی همين . ت تامين استقالل، آزادی و دموکراسی به جامعه ايران شناسانداجتماعی در جه

سال ها بود که طبقه کارگر ايران در جريان مبارزات اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک تحت 
رهبری حزب توده ايران به عنوان نيرومند ترين قدرت مبارزه ضد امپرياليستی و ضد 

نظير مبارزات ملی شدن (گذاشتن بر جريانات عظيم تاريخی رژيمی شکل گرفت و برای اثر 
  .، آمادگی پيدا کرد)نفت

اگر فعاليت آزاد و علنی حزب توده ايران و فعاليت علنی سنديکايی و اتحاديه ای طبقه کارگر 
ادامه می يافت، زحمتکشان ايران، در سال های پس از جنگ دوم جهانی، مسلما نقش به 

به ويژه توجه . تری در حيات سياسی و اجتماعی ايران ايفا می کردندمراتب موثرتر و قاطع 
مپرياليسم انگليس و (به همين مسئله بود که ارتجاع درباری و دول امپرياليستی حامی آن 

 را بر آن داشت تا با تمام قوا امکان فعاليت علنی را از کارگران ايران وحزب )امريکا
ارتجاع محمدرضا شاهی و حاميان امپرياليستی او در يورش گسترده . سياسی آن سلب نمايند

پس از سرکوب خونين جنبش ملی و دموکراتيک آذربايجان  ( 1327 و1326سال های 
.  به سازمان های صنفی و سياسی طبقه کارگر به همين منظورصورت گرفت)وکردستان

 به 1326ا، در سال ارتجاع سلطنتی به دستور و تائيد امپرياليست های انگليس و امريکا، ابتد
شورای متحده مرکزی اتحاديه کارگران وزحمتکشان ايران وسازمان های اصيل سنديکايی 

 با توطئه ساختگی ترور شاه 1327کارگران در سراسر کشور حمله برد و سپس در بهمن 
  . حزب توده ايران را برخالف قانون قدغن ساخت-فعاليت علنی حزب طبقه کارگر

جاع سلطنتی توانست از رشد عظيم و بالوقفه جنبش سنديکايی و اتحاديه با اين ضربات، ارت
 بود، جلوگيری کند و مانع از آن شود که در 1320 -1325ای ايران، چنانکه طی سال ها 

جريان تکوين و تدارک جنبش ملی شدن نفت، طبقه کارگر ايران نقشی که توانايی انجام آن را 
نمی توان کتمان کرد که حتی در شرايط نامطلوب و با اين حال . داشت، به عهده گيرد

نامساعد سياسی و اجتماعی پس از يورش ارتجاع سلطنتی به حزب توده ايران و به حنبش 
سنديکايی واتحاديه ای ايران، هم طبقه کارگر ايران و هم حزب توده ايران نقش مهمی در 

  .تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت ايفاء کردند
ايران با تشديد مبارزات اعتصابی خود، چه در منطقه نفت خيز خوزستان و چه طبقه کارگر 

 را به حزب توده ايران و 1327 و1326در ديگر نقاط کشور، يورش های سال های 
سازمان های سنديکايی و اتحاديه ای به تدريج خنثی کرد و حضور را در صحنه مبارزات 

اين مبارزه با شکستن يخ های سکوت . ميل نمودايران به رژيم استبداد سلطنتی و ارتجاع تح
، که در جريان 1329به هنگام هجوم نيروهای مسلح به اعتصاب کارگران کارخانه شاهی در

آن کارگران مقاومت بی نظيری از خود نشان دادند، آغاز شد و تا اعتصاب عظيم کارگران 
قانون ملی شدن نفت و ، که به تصويب 1330 و اوايل سال1329صنايع نفت در پايان سال 

بررسی تاريخ مبارزات . سپردن زمام دولت به دکترمحمد مصدق منجر گرديد، ادامه يافت
کارگران در اين دوره نشان می دهد که طبقه کارگر ايران نه تنها در دوران تکوين و تدارک 

 کودک 3 کارگر و 18(جنبش ملی شدن نفت، بلکه در جريان حوادث اصلی آن با نثارخون 
  نقش )کارگران نفت تنها در جريان اعتصاب کارگران نفت در خوزستان به هالکت رسيدند

  .اساسی و سرنوشت ساز را در پيروزی اين جنبش به عهده گرفت
پی بردن به نقش تاريخی و با اهميتی که طبقه کارگر ايران و سازمان های سنديکايی آن و 

تکوين و تدارک مبارزات ضد امپرياليستی زحمتکشان ايران به رهبری حزب توده ايران در 



ملی شدن نفت داشتند و ميدان دادن به فعاليت علنی شورای متحده و حزب توده ايران، از 
متاسفانه، در جريان مبارزات . شرايط عمده تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت ايران بود

رزه پی نبردند و به ملی شدن نفت، رهبران جبهه ملی به اهميت جنبش کارگری در اين مبا
فعاليت علنی سازمان های اصيل صنفی زحمتکشان و حزب سياسی آن ها، حزب توده ايران 

عدم درک نقش طبقه کارگر در تامين پيروزی مبارزات ضد امپرياليستی جنبش . امکان ندادند
ملی شدن نفت از جانب رهبران جبهه ملی نه فقط به تشکل صنفی و سياسی طبقه کارگر، که 

امل نيرومند دفاع از دست آوردهای جنبش ملی شدن نفت بود، صدمه بزرگی وارد آورد، ع
بلکه در آخرين تحليل موجبات شکست آن جنبش را که طبقه کارگر ايران در تکوين و تدارک 

  .و پيروزی آن نقش عظيمی ايفا کرده بود، فراهم آورد
 


