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 در جنبش سندیکایی و اتحادیه ای کارگران ایران، با همه 1332 تا 1320دوران سال های 

در همين دوران است که کارگر ان . فراز و نشيب ها، دوران تاریخی مهمی به شمارمی آید
 می گيرد، به تشکل سندیکایی و اتحادیه ایران به عنوان یک طبقه آگاه بر سرنوشت خود شکل

ای که اهرم نيرومندی در تامين خواست های رفاهی، اقتصادی و اجتماعی است نایل می 
 حزب توده ایران در تعييين سرنوشت کشور و حرکت -شود و از طریق حزب سياسی خود

ی، به طور جامعه در جهت تامين استقالل، آزادی، دمکراسی، پيشرفت اجتماعی و رفاه عموم
در این دوران است که بار دیگر این واقعيت تاریخی به ثبوت می رسد . فعال شرکت می کند

که تامين استقالل و آزادی برای جامعه و رهایی کشور از غارت و ظلم امپریاليستی و رژیم 
های دست نشانده، آن زمان تحقق می پذیرد که طبقه کارگرایران در عرصه فعاليت سياسی و 

اعی حضورداشته باشد، از حق فعاليت آزاد سندیکایی و سياسی، تشکيل سازمان های اجتم
بدون رعایت آزادی برای کارگران و زحمتکشان . وسيع صنفی و سياسی خود برخوردارباشد

  .ایران کسب آزادی و استقالل برای جامعه ایران ممکن و مقدور نيست 
رتجاع داخلی و قدرت های امپریاليستی از باید با تاسف خاطر نشان ساخت که در حالی که ا

این واقعيت به درستی درس گرفته بودند، نيروهای استقالل طلب و آزادی خواه غيرکارگری 
در آخرین تحليل، . در کشورما نتوانستند از این واقعيت تاریخی به درستی نتيجه گيری کنند

 و سازمان های صنفی و مخالفت این نيروها با حداقل همکاری و هم رایی با زحمتکشان
 فراهم آورد و برای خارج 1332 مرداد 28سياسی آنان بود که زمينه را برای کودتای 

ساختن طبقه کارگرایران و سازمان های صنفی و سياسی آن از صحنه مبارزه علنی و لذا 
 محدود کردن دامنه فعاليت آن ها، شرایط مساعد را در اختيار دول امپریاليستی و رژیم دست

نشانده آنان و مرتجع ترین نيروهای طرفدارعقب ماندگی و وابستگی کشور به امپریاليسم 
 ساله، که در آن طبقه کارگر ایران و سازمان های صنفی و سياسی آن 25اختناق . قرارداد

بيش از همه و پيش از همه نيروهای استقالل طلب و آزادی خواه زیر ضربه قرار گرفت، از 
  .همين جا پدید آمد

  
  1332-1357سال های 

  
 عمال همان تجربه دوران رضاخانی در سرکوب حزب 1332 مرداد28پس از کودتای 

 حزب توده ایران و جنبش سندیکایی و اتحادیه ای، منتهی در مقياس بس -سياسی طبقه کارگر
تفاوتی که این دوران با آن دوران . عظيم تر و وحشتناک تر و طوالنی تر، به کار گرفته شد

اشت این بود که جای رضا خان را محمدرضا شاه و جای امپریاليسم انگليس را امپریاليسم د
آمریکا، که عمال نشان داد درغارت ثروت ایران، استقرار دیکتاتوری و تحميل رژیم تضييق 

  .و اختناق به مردم ایران دست پسرعموی انگليسی خود را از پشت می بندد، گرفت
، در اعمال روش هایی 1332 مرداد28م امریکا، پس از کودتای محمدرضا شاه و امپریاليس

که به نقض استقالل و آزادی در ایران تا محو هر نوع از آن می انجاميد و از پيشرفت 
به . اقتصادی واجتماعی کشورما درهمه زمينه ها جلوگيری می کرد، آگاهانه ترعمل کردند

يسی خود را در وهله اول متوجه حزب همين جهت آن ها ضربات اساسی و ترور و تعقيب پل
 حزب توده ایران و سندیکاها و اتحادیه های اصيل کارگری -سياسی طبقه کارگرایران



امپریاليسم آمریکا و دست نشانده آن، شاه مخلوع برای سرکوب این سازمان ها از . ساختند
ی مخوف، و هيچ تالش مرگ آوری، از ایجاد سازمان جهنمی ساواک و شبکه وسيع زندان ها

تبدیل ارتش و دیگر نيروهای مسلح به ارگان های سرکوب مسلحانه خلق گرفته تا دست زدن 
. به عوام فریبی ها و تشکيل سازمان های قالبی کارگری و احزاب دولتی خودداری ننمودند

همه این جنایت ها به خاطر آن صورت گرفت که طبقه کارگرایران به عنوان یک طبقه 
د و آگاه از صحنه سياست ایران محو شود و رژیم برده داری معاصر که متشکل، نيرومن

ميليون ها انسان فقط حق دارند استثمار و غارت شوند و دم برنياورند، بر جامعه ایران 
چيزی که غایت آمال و آرزوی دربارخود فروخته پهلوی، مرتجعين داخلی و . مستولی گردد

  .مپریاليسم آمریکا، بوداربابان امپریاليستی آنان، به ویژه ا
 سال عليه طبقه کارگر ایران و 25شدت فشار پليسی و ترور بی سابقه ای که در عرض 

سازمان های صنفی و سياسی آن با استفاده از استبداد قرون وسطایی دربار و سلطه پليسی 
امکان می داد در این ینگه دنيایی به کارگرفته شد به دربار پهلوی و اربابان آمریکایی آن، 

پندار خام و باطل باشند که جامعه برده داری معاصر را برای ابد به مردم ایران و قبل از 
ليکن مبارزات پی گير و مداوم طبقه . همه به کارگران و زحمتکشان، تحميل کرده اند

 سال تسلط رژیم دیکتاتوری که به شکل اعتراضات 25کارگرایران و حزب سياسی آن طی 
اسی، اعتصابات خردکننده، تظاهرات عظيم بدون وقفه وعلی رغم قربانی های بی سي

شمارادامه یافت، نشان داد که طبقه کارگر ایران را نمی توان از پا درآورد، همان طور که 
  .چرخ تاریخ را نمی توان از حرکت باز داشت

 و رژیم دست ، علی رغم تهاجم وسيع پليسی امپریاليستی امریکا1332 -1357سال های 
نشانده شاه مخلوع به جنبش سندیکایی و اتحادیه ای و مبارزات طبقه کارگر و حزب توده 

اعتصابات عمده نشان داد که . ایران، مشحون از مبارزات وسيع و دامنه دار انقالب است
  . ساله بدون وقفه ادامه داشته است25چگونه مبارزه طبقه کارگر ایران عليه رژیم استبداد 

، می توان از 1332 -1357ميان اعتصابات عمده کارگری در فاصله سال های در 
 -1339اعتصابات مراکز کارگری بالفاصله پس از کودتا، اعتصابات نفت در سال های 

 هزار کارگر 30، اعتصاب 1337 هزار راننده تاکسی در فروردین 12، اعتصاب 1334
ابات کارگران نساجی در همان سال، ، و اعتص1338کوره پز خانه های تهران در خرداد 

 هزار کارگر 3، که تظاهرات 1340اعتصابات نفت و صنایع نساجی و نانوایی ها در سال 
 هزار کارگر 25 را شامل می گردید، اعتصاب مجدد ) ماه شهر(بی کار در بندر معشور 

سال ، اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در 1341کوره پز خانه ها در سال 
، اعتصاب کارگران معدن در سال 1343 هزار تاکسی ران در آذر16، اعتصاب 1342
، 1347 هزار کارگر آبادان در سال13، اعتصاب کارگران کارخانه های نساجی و 1344

 5، به ویژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در1348اعتصابات مهم سال 
، به ویژه تظاهرات خونين 1350 -1352ر سال های ، اعتصابات پی درپی د1349اسفند 

، اعتصاب کارگران 1353 روزه کارگران نفت آبادان در40کارگران جهان چيت، اعتصاب 
، 1355، اعتصاب در صنایع نساجی، ذغال سنگ و نفت در 1354ایران ناسيونال در

 عظيم و باالخره اعتصابات1356اعتصاب بی شمار کارگران در همه رشته ها در سال 
  . را می توان نام برد1357سرنوشت ساز و سراسری در سال 

همين فهرست اعتصابات کارگری طی سال های تسلط رژیم کودتا نشان می دهد، که طبقه 
کارگرایران، نه فقط با ادامه مبارزات اعتصابی خود در سخت ترین شرایط ترور پليسی، 

که نقش واقعی و مهمی را در تدارک حضور خود را در صحنه سياست ایران حفظ نموده، بل
هيچ طبقه دیگری را نمی توان نشان داد که این گونه پی گير و با .  ایفا کرده است57انقالب 

قاطعيت به مبارزه عليه دیکتاتوری دست نشانده با نثار خون و شهادت ادامه داده و موجبات 
ات مبارزات کارگران طی از مختص. تضعيف تدریجی این رژیم مرگباررا فراهم آورده باشد



مبارزات علنی و پنهانی عليه  تمام اشکالسال های تسلط رژیم کودتا آن بود، که کارگران 
رژیم منفور و تسلط امپریاليسم را به کار گرفتند و با تلفيق مبارزات اقتصادی، سياسی، 

  .ایدئولوژیک ضرباتی نابود کننده به رژیم وارد ساختند
  حزب توده -ودتا بر کشور، طبقه کارگرایران و حزب سياسی آن سال تسلط رژیم ک25طی 

کارگر و هوادار .   مورد شدیدترین و وسيع ترین ترور و تعقيب پليسی قرارگرفت-ایران 
طبقه کارگر، اعم از فعالين سندیکایی و اتحادیه ای  یا اعضاء حزب توده ایران، تيرباران 

هيچ طبقه و . به خارج کشور مجبور گردیدندشدند، به حبس و شکنجه و تبعيد و مهاجرت 
حزبی در دوران سياه تسلط محمد رضا پهلوی و یکه تازی امپریاليسم آمریکا در ایران مانند 
طبقه کارگر و حزب توده ایران مورد تعقيب و شکنجه و آزاری که هدف آن نه فقط سرکوب، 

  . بلکه نابود کردن بود، قرار نگرفت
با این حال .  لطمات جبران ناپذیری به پيکرجامعه ایران وارد ساختدوران تسلط رژیم کودتا

به برکت وجود طبقه کارگر و حزب سياسی آن بود، که پرچم مبارزه در راه استقالل و 
آزادی، تا زمانی که دیگرنيروها از نو وارد ميدان مبارزه گردند، همچنان برافراشته نگاه 

  .داشته شد
 


