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 بخش پنجم –علل غيبت طبقاتي كارگران در مبارزات ضد ديكتاتوري 

 

برخی از فعا/ن کارگری آزاد شده، ھمراه با جمعی از  از بقایای محفل دکتر ارانی، و) ١٩۴١(  ١٣٢٠حزب توده ایران بتاریخ مھرماه 
سرمایه داری، بر مبنای الگوی ضد انقBبی کمينترن تشکيل شد. ” چپ“راست و ” متفقين“روشنفکران غير کمونيست به حمایت جناح 

ی خارجی خود بود که زمامداران بورژوازی روسيه مناسب حال سياست ھا” جبھه ضد فاشيستی“در حقيقت ھمان ” حزب“این 
معلوم شد که کمينترن به کسانی که مورد اعتمادش بودند :” می نویسد: ” کژراھه“احسان طبری در اعترافنامه  .تشخيص داده بودند

خبر داده بود که حزب جدید، حزب کمونيست نخواھد بود . اوّ/ً به علت وجود قانون ضد کمونسيتی مصوب ” رضا روستا”و از آن جمله
قانونی بودن فعاليت کمونيستھا را ممنوع و عضویت در این حزب را به عنوان جرم سياسی اعBم کرده بود و این قانون شمسی،  ١٣١٠

کند. طبق این توصيه،  کماکان اعتبار داشت ، ثانياً به علت وضع اجتماعی ایران که وجود یک حزب مستقل کمونيست را غير /زم می
ایکه موجب  آوردند و برنامه ایجاد اصBحات اجتماعی را به گونه اً حزب وسيعی به وجود میکمونيست ھا و عناصر ملی باید مشترک

داری ملی نشود، مطرح نمایند. بعدھا این مسئله روشن شد که حزب توده یک حزب علنی است و  رماندن خرده بورژوازی و سرمایه
کند، امّا کمونيست ھا سازمان مخفی و جداگانه خود را  ی میمانند سابق که حزب اجتماعيون بطور علنی وجود داشت ،فعاليت قانون

البته ما صحت ادعای طبری را بر مبنای چنين اعترافنامه ای ) ١”.(دھند و از پشت پرده فعالّيت حزب علنی را اداره می کنند تشکيل می
 .تو عملکرد تاریخی آن اثبات این ادعا اس” حزب“قرار نمی دھيم. بلکه، اسناد تشکيل این 

خواسته در چند ماده فرموله شده  ٨که سه سال بعد در اولين کنگره آن نيز بتصویب رسيد، در حقيقت ” حزب توده“در مرامنامه تشکيل 
برقراری رژیم دمکراسی و تأمين حقوق فردی و اجتماعی از قبيل آزادی زبان ،  ٢٫حفظ استقBل کشور و تماميت ارضی آن ،  ١٫بود: 

ایجاد اصBحات /زمه در طرز استفاده از زمين و زراعت  ۴٫مبارزه عليه ھرگونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی،  ٣٫ماعات، قلم ، عقيده و اجت
اصBحات اساسی در امور فرھنگی و بھداری و برقراری تعليمات اجباری و مجانی  ۵٫و بھبود بخشيدن به وضع زارعين و دھقانان، 

تعدیل مالياتھا با در نظر گرفتن منافع توده ھای مردم ،  ۶٫از کيله مراحل فرھنگی و بھداشت ، عمومی و تأ مين استفاده تودۀ ملت 
اصBح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنایع و معادن و وسایل حمل و نقل از قبيل ایجاد و نگھداری راھھای شوسه و تکميل ٧٫

بدرستی ” گذشته چراغ راه آینده است!“در کتاب ” جامی“گروه  .لت ایرانضبط اموال و دارایی پادشاه سابق به نفع م ٨٫خطوط آھن، 
و انتقال مالکيت اراضی به ” انقBب ارضی“به دو مطلب اشاره می کند. اول اینکه در خواسته چھارم این مرامنامه ھيچ اشاره ای به 

کی از اھداف کمونيستھای ایران، بلکه حتی برخی از در صورتيکه، این خواسته از زمان انقBب مشروطه نه تنھا ی .دھقانان نشده بود
 )٢دیگر اینکه، در این مرامنامه ھيچ درخواست مشخصی در مورد طبقه کارگر مطرح نگشته بود. ( .جمعيت ھای غير کمونيستی نيز بود

ی فعاليت سندیکاھا و صندوق در صورتيکه، حتی در بحبوحِه دیکتاتوری رضاخانی طبقه کارگر در اعتصابات خود خواسته ھایی چون آزاد
مطرح ساخته … ساعت کار در روز، تعيين حداقل دستمزد روزانه، رعایت ایام تعطيل و جشن ھای رسمی و  ٨ھای کمکھای مالی، 

سازمان مخفی “پس، با در نظر گرفتن نکات با/، حداقل از لحاظ تئوریک، می توان ادعای احسان طبری در مورد حضور یک  .بود
تا  ٢١در اثر فشار مبارزات کارگری در بين سالھای ” حزب“البته، در کنگره اول این  .را نيز مردود شمارد” حزب توده“در نھاد ” کمونيستی

، ١٣٣١ش، چند خواسته کارگرِی صرفاً صنفی در برنامه اش گنجيده شد که در ھمان چارچوب بورژوازی باقی ماند. این در سال  ٢٣
آن در پی سوء قصد ناموفق عليه شاه و فرار کميته مرکزی آن از زندان و مھاجرت به ” انحBل“ل از یعنی پس از گذشتِ چھار سا

 –مارکسيسم “شوروی، آنھم صرفاً در سطح یک جزوه، بود که ایشان عنوان کردند حزب توده، حزبِ طبقه کارگر بوده و بر ایدئولوژی 
سلطنتى، تغيير قانون اساسى، تقسيم بBعوض امBک زراعى، تشویق  استوار است و وظيفه خود را برانداختن نظام” لنينيسم
اما، این اعBم موضع با ھيچ تغييری در برنامه ) ٣اى می دانند. ( ھاى داخلى براى توسعه صنایع، و استقرار دموکراسى توده سرمایه

ناِی خِط رفرميسم بورژوایی حرکت کرده است و بر ھمواره، تا به امروز، بر مب” حزب توده“ .و عملکرد آن، ھمراه نبود” حزب“ھای این 
ھرگز در مقام متشکل کنندِه قشر پيشرو پرولتاریا و معرف منافع انقBبی طبقه کارگر قرار نگرفت ” حزب“مبنای شواھد تاریخی نيز ، این 

تحرکات احزاب دمکرات آذربایجان و  حتی اگر ما نخواھيم .و در ھماھنگی با مرامنامه اش، منافع سرمایه دارِی روس را معرفی می کرد
از اعطای امتياز نفت شمال به سرمایه داران روسی و تغيير جھت ھاِی ” حزب“بگذاریم، حمایت این ” حزب توده“کردستان را به پای 

اعضاِی  غير قابل انکار است. نویسندِه این مطلب، از بسياری از” اتحاد جماھير شوروی“ناگھانی بر مبناِی سياست ھای خارجی 
از  .را شنيده است” حزب توده“، مثالھای زیادی از دخالت ھای مستقيم حکومت روسيه در امور داخلی ”حزب“سابق اجرایی این 
در مقابل انشعاب خليل ملکی، حکم به محدود نمودن مبارزه عليه فئودالھای شمال ایران و اخراج، ” کميته مرکزی“جمله، حمایت از 



 … یی که حاضر به ترک مبارزه عليه این فئودالھا نبودند. وتبعيد و حتی قتل اعضا
ماھيت بورژوایی و وابسته بودن حزب توده به سرمایه داری خارجی و بومی بخصوص در سياست ھای کارگری این حزب نيز مشھود 

 .است که در مرور اعتBِی مجدد جنبش طبقه کارگر در این سالھا خواھيم دید
 ١٣٣٢تا  ١٣٢٠کارگر اعت�ی مجدد جنبش طبقه 

بسياری از تاریخ نویسان معاصر به د/یل مختلف سعی در این دارند که اعتBی مجدد جنبش طبقه کارگر در سالھای پس از دیکتاتوری 
که عمدتاً به رویزیونيسم روسی و ” چپ“انگيزِه تاریخ نویسان بورژوازی  .نسبت دھند” حزب توده“سياه رضاخانی را به فعاليت ھای 

طبقه کارگر ” قھرمان“را با زور تحریف تاریخ و دروغ ” حزب توده“ایشان می خواھند  .زب توده گرایش داشته اند واضح و روشن استح
و اما، انگيزه تاریخ نویسان بورژوازی راست از این اقدام، سوء  .جلوه داده و آن را به جاِی حزب طبقه کارگر به َحلق مردم فرو کنند

 .برای ایجاد دید و احساساتِ منفی نسبت به سنتِ تاریخی مبارزات کارگری است” حزب توده“خيانت ھا و وابستگی استفاده کردن از 
در زیر خواھيم  .داراِی ھيچ نفوذی در ميان جنبش کارگری نبوده است” حزب“البته این بدان معنی نيست که در طول این دوران، این 

ات طبقه کارگر برای پيشبرِد اھداِف پليِد بورژوازی روس استفاده کرده و حتی، طبق نيازھاِی این دید که ایشان چگونه از اوج گيرِی مبارز
، در سرکوبِ فعا/ن و تشکBتِ مستقل کارگری با بورژوازی وطنی و دولت ھای وقت ھمکاری داشتند و ”ابر قدرتِ در حاِل شکلگيری“

موزش و پرورش و سازماندھِی انقBبی طبقه کارگر بر اساس استراتژی و ھرگز به آ” حزب کمونيست ایران“برخBف سنت مبارزاتی 
 .طبقاتی کارگران نپرداختند –نقش تاریخی 

 ١٣٢۴تا  ١٣٢٠
تاریخ معاصر ایران، ھمچون تاریخ اغلبِ کشورھا و مناطق جھان، پس از آغاز دوران امپریاليستی، تحت تأثير روند جھانی شدن سرمایه 

 .عدد و مخالف آن قرار داشته استو رقابتِ جناح ھای مت
ھمانطور که در بخش ھاِی گذشته توضيح دادیم، رقابت خصمانِه سال ھاِی آغازین قرن بيستم و جنگ جھانی اول، به علت برآمد 
خی جنبش انقBبی طبقه کارگر در سراسر جھان سرمایه داری که نھایتاً به انقBب اکتبر روسيه و تشکيل حکومت ھای شورایی در بر

آلمان می بایست به سرعت ” شکست خورده“از کشورھاِی اروپایی انجاميد، بدون نتيجه ای قاطع پایان یافت. حکومت و سرمایه داری 
در غير اینصورت، با اتحاِد بين المللی حکومت  .تقویت می شد تا از انقBبِ پرولترِی در حال شکلگيری در آن منطقه جلوگيری به عمل آید

نتيجه این ترِک مخاصماتِ امپریاليستی، سرکوب  .روسيه و آلمان، انقBبِ پرولتاریاِی جھانی غير قابل مھار می گشتھاِی شورایی 
انقBب و شوراھاِی کارگری آلمان و تغيير شرایط بين المللی و آغاز یک دورِه ضدانقBبی و ایزوله شدن طبقه کارگر روسيه و حکومت 

چيرگِی بورژوازی روسيه، در شکل بروکراتيک آن، سرکوبِ خشونت آميز طبقه کارگر و متحِد آن،  در پی آمِد آن نيز، .شورایی بود
پس، طبيعی بود که بعد از توفيق سرمایه جھانی در این  .دھقانان، و قتل عام مؤثر انقBبيون کمونيست به دست ایشان صورت پذیرفت

و آلماِن تقویت شده، ادعاِی سابق خود را در رھبرِی سرمایه جھانی و سھم امر، آتشِ مخاصماتِ نيمه تمام ایشان، دوباره برافروزد 
ش) آغاز گشت و در  ١٣١٨( ١٩٣٩آغاز جنگ جھانی دوّم، در حقيقت، ادامِه ھمان جنگ اولی بود که در سال  .خواھِی بيشتر تازه کند

 .را شعله ور ساخت” تحاِد جماھير شورویا"  )ش ١٣٢٠( ١٩۴١سال 
ميليون نفرِی  ٢٠ش) با حمله  ١٣٢٠تيرماه  ٢ميBدی ( ١٩۴١ژوئن  ٢٢، در تاریخ ”عملياتِ بارباروسا“تاریخ بشریت،  بزرگترین نبرد

ادامه یافت. در صورتِ پيروزی آلمان بر این کشور، با در نظر ) ١٣٢۴( ١٩۴۵به مرزھای اروپایی شوروی کليد خورد و تا سال ” متحدین“
به تسخير خود در آورده بود و با حمله ناگھانی اش، دستِ آمریکا را از جزایر اقيانوس آرام قطع ساخته بود، گرفتن اینکه، ژاپن نيز چين را 

، یعنی ”متفقين“پس، /زم بود که جناح  .جناح ایشان عمBً به اھداِف نھایی دست یافته و نتيجه جنگ به نفع ایشان تمام می شد
شوروی آمده و ارتش آلمان را در آن جبھه (جبھه شرق) زمين گير می کردند. در این انگلستان و آمریکا، ھر چه سریع تر به کمک 

چرا که، ایران، ھمراه با بازی  .بيانگر تمامِی نقش ایران در این استراتژی نبود” پل پيروزی“اما،  .بود” پل پيروزی“استراتژی دفاعی، ایران 
مين کنندِه نفت و سوخت و تسليحات و مواد غذایی کشاورزی و دامی و ، ھمچنين، تأ”جبھه شرق“کردِن نقش مسير کمک رسانی به 

نيز بود. بنابراین، آنچنان نقش تعيين کننده ای در نتيجه جنگ می داشت که سرنوشتِ آن نمی توانست در دستاِن کسی  … اسب و
رضا خان “جنوب ایران را اشغال کردند و عذرِ  از شمال و” متفقين“، ١٣٢٠در تاریخ سوم شھریور  .ھمراه بود” متحدین“باقی بماند که با 

، پسر او، محمدرضا را به سلطنت نشاندند. با برداشته شدِن درب دیگِ دیکتاتوری سياِه ”فروغی“را خواستند و با پا در ميانی ” پھلوی
باز کردِن درب زندانھا رضاخانی، خواسته ھاِی سرکوب شدِه طبقات و اقشار مختلف رھا گشتند. کابينه فروغی نيز چاره ای جز 

بدین ترتيب فعا/ِن و رھبراِن سياسی، کارگری و اجتماعی ایکه توانسته بودند دخمه ھا و سياھچالھاِی این سال ھا را تحمل  .نداشت
ادی کنند و زنده بمانند، آزاد شدند و چون ماھی در آب، خود را در دروِن جامعه ای جوشان از بحران ھاِی سياسی، اجتماعی و اقتص

 .یافتند
بودند، به سرعت کار خود را آغاز کرده و به تشکل  ”حزب کمونيست ایران“در این ميان، رھبراِن جنبش کارگری که ھمگی دست پروردِه 

حزب “نيز تصميم به احياء ” دکتر ارانی“نفر ھسته  ۵٣و سازماندھی مبارزات کارگری پرداختند. در موازات با این اقدام ، بقایاِی گروه 
حکومت سرمایه داری روسيه به ھيچ عنوان خواھاِن  .اما در رجوع به سفارت شوروی از این کارمنع گشتند .گرفتند” مونيست ایرانک

سرمایه جھانی، ایران می بایست در ” متفقين“براِی پيشبرِد اھداف جناح  .نبود” حزب کمونيست ایران“احياء سنت مبارزات انقBبی 
گفته می شود که با پا  .فت و تسليحات و کشاورزی و دامی بدون وقفه و در سقِف حداکثری تداوم می یافتآرامش کامل و توليداتِ ن

متشکل از کليِه طبقات و ” جبھه متحد ضد فاشيستی“در چھارچوبِ ” حزبی“در ميانی رضا روستا، با/خره سفير روسيه با تشکيل 
و براِی حفظ منافع  ١٣٢٠بدین ترتيب در مھر ماه  ) ۴فرميستی موافقت می کند. (و با خواسته ھا و شيوِه عمل کامBً ر” مترقی“اقشار 

 .تشکيل می شود” حزب توده“در ایران، ”) سرمایه داری چپ“(بخوانيد ” مادرِ سوسياليستی“و پيشبرِد سياست ھاِی حکومت 
ب توده در جنبش کارگری آن سال ھا تحيقاتِ گسترده در مورد مرامنامِه آن، در با/ توضيح دادیم. فرشيد فریدونی که در مورِد نقش حز

حزب توده ایران موجب تشدید اختBفات “از یکی از بيانيه ھای این حزب نقل قول آورده که می گوید:  (۵)ای کرده است در مطلبی 
ه است اختBفات طبقاتى را در این نمائيم که حزب توده ھيچگاه نخواست ایم و بار دیگر اعBم مى ھا توضيح داده طبقاتى نيست (ـ) ما بار

داران  ھا و صنایع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت که بازرگانان و سرمایه کشور تشدید نماید (ـ) بکرات اعBم نمودیم که باید از سرمایه
 ٧٠٠٠٠بيش از ” ند. فریدونی شرایط آن دوران را اینگونه توصيف می ک .”ایرانى د//ن دست دوم صاحبان بزرگ صنایع خارجى گردند

کارگر ایرانى براى حمل و نقل خواروبار و مھمات به کارمزدى گماشته شده بودند که قبBً 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

ـ حمل و نقل بکلى مختل شده بود و شھروندان ایرانى با کمبود مواد غذایى روبرو بودند.ـ احتکار بازار )٣۴کردند ( جبھه استفاده مى
کرد. سياست متفقين در ایران شامل تجھيز ارتش سرخ با مھمات، مبارزه با ھواداران فاشيسم،  کمبود مایحتاج زندگى را حادتر مى



ھاى اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مھمات به شوروى و تبليغات  ى عوامل نازیسم، خنثا کردن جنبشجلوگيرى از خرابکار
 .شد مى” توليدات بى وقفه“براى 

” حزب توده“بنابراین، جاِی تعجب ندارد که در زمان تأسيس  (۶” (حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در ایران سازمان یافت.
به خواسته ھاِی طبقه کارگر نشان داده نشد و به این طبقه، تنھا از لحاظ ابزاری برای پيشبرِد اھداِف سياسی  حساسيتی نسبت

 .خود نگاه شد
را تشخيص دادند و از پيوستن به آن خودداری ورزیدند و ” حزب توده“اما، فعا/ِن کارگری دیگری نيز بودند که از ھمان آغاز طبيعت 

برخى از فعالين جنبش کارگرى به ” رگر را مستقل از منافع جناح ھاِی سرمایه داری جھانی سازمان بدھند. کوشش کردند تا طبقه کا
دھى جنبش مستقل کارگرى پرداختندـ یوسف افتخارى با  دانستند و به سازمان دليل تجربيات تاریخى، وابستگى به شوروى را مضر مى

را ” ى کارگران و برزگران ایران اتحادیه“چى، نادر انصارى، نادر کلھرى و محمود نوایى  هعتيقهللا ا ھمکارى رحيم ھمداد، خليل انقBب، عزیز
گاه  ى کارگر ھيچ ى طبقه دانست و معتقد بود که مبارزه سازمان دادندـ افتخارى نظرھاى کمينترن و حزب توده را مغایر با مارکسيسم مى

ھاى قاجار  ھاى کارگرى مخالف بود زیرا اعتقاد داشت که شاھزاده در نھاد تواند به تعویق افتدـ او با شرکت خاندان اسکندرى نمى
جایگاھى در جنبش ندارندـ مخالفت سر سخت او با رضا روستا، اردشير آوانسيان و عبدالصمد کامبخش به دليل تجربيات دوران زندان از 

ـبه ھمين د/یل )٣۶کرد( م به جاسوسى براى شوروى مىھا را متھ ھا با سفارت شوروى بودـ افتخارى آن یک طرف و ھمکارى نزدیک آن
ى  اتحادیه“دھى  گرى سفارت شوروى به آن حزب نگروید و به سازمان افتخارى با وجود مذاکرات متعدد با اعضاى حزب توده و ميانجى

ى اتحادیه با امتياز خليل انقBب منتشر ى گيتى به عنوان ارگان رسم روزنامه ١٣٢٢ادامه دادـ در اوایل تابستان ” کارگران و برزگران ایران
دھى اتحادیه را در تبریز نيز به عھده داشت.ـ على اميد مسئول تشکيBت خوزستان بود و در مازندران و  شدـ خليل انقBب سازمان

زاده و  چون على” نى زحمتکشا اتحادیه“یافت. یوسف افتخارى در مذاکراتى با نمایندگان  گرگان اتحادیه تحت نظر بابایى سازمان مى
جلب کند. به این ترتيب کارگران راه آھن در تبریز و مازندران نيز به ” ى کارگران و برزگران ایران اتحادیه“ھا را به  زاده موفق شد آن ابراھيم

کندـ  ىچنين بيان م ١٣٢٢ى مستقل کارگرى را افتخارى در ماه مھر  خصوصيت اتحادیه )٣٧ى مستقل در آمدند.( عضویت اتحادیه
اتحادیه کارگران که به مبناى مبارزه اقتصادى تأسيس و تشکيل گردیده عBوه بر این که از مداخله در امور سياسى خاصه خوددارى “

باشد، خواه این حکومت  نماید نسبت به ھر حکومتى که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه کارگر بر قرار شود بدبين مى مى
 )٣٨”(السلطنه و خواه ھر کس دیگر. الدین باشد و خواه تحت نظر قوام د ضياءدر تحت نظر سي

دانست. او اما تشکيل حزب  یوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حکومت شورایى بود و ترکيب این دو را بھترین فرم دمکراسى مى
ارگر است و تشکيل آن به ارتقاء فرھنگى جنبش ى ک پنداشت زیرا معتقد بود که حزب رھبر طبقه کمونيست را در این دوره ضرورى نمى

 )٧” (کارگرى نياز دارد. فقدان فرھنگ تحزب نزد کارگران ایرانى دليل مخالفت او با تشکيل حزب کمونيست بود. 
رزاتِ پس می بينيم که در ھر دو صورت، یعنی رھبری جنبش کارگری به دست فعا/ن وابسته به حزب توده و یا رھبران غير وابسته، مبا

موضع اکونوميستی رھبرانی چون یوسف  .طبقه کارگر در ھمان سطح صنفی و در چارچوب رفرميستی باقی می ماند که ماند
افتخاری، عليرغم شناخت صحيح شان نسبت به حکومت سرمایه داری روسيه و اعتقادشان به برقراری حکومت شوراھا، به علت 

برای سوء استفاده از جنبه سياسی مبارزات کارگری ” حزب توده“سی، باعث می شد تا راه احتراز از درگيری کارگران در مبارزات سيا
باز بماند. بخصوص در زمانی که شدت مبارزه طبقاتی به حدّی بود که تمام جامعه را در تمامی جنبه ھای زندگی، بویژه جنبه سياسی 

 .درگير کرده بود
دربارِه مبارزاتِ کارگری این دوران، به ” مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایرانصد سال اعتصاب: “مرتضی فاتح، نویسندِه مطلبِ 

” ، حکایت از آغاز فعاليت ھای کارگری و سازماندھی اتحادیه ای می کند. او می نویسد: ”اشغالگران” توليد بی وقفه“علتِ سياستِ 
گرایش به سمت شوروی، در این سالھا اعتصابات کارگری را به بخش راست متمایل به غرب وھمچنين حزب توده به عنوان حزبی با 

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

ھای مختلفی توسط فعالين کارگری ایجاد گردید که نقش مھمی در اعتصابات و اعتراضات اجتماعی کارگران در این سالھا تشکل
اشاره کرد. این تشکل توسط کسانی مانند یوسف افتخاری و خليل ” اتحادیه کارگران و برزگران“داشتند. از جمله این تشکلھا ميتوان به 

اعBم موجودیت کرد. این اتحادیه در سالھای اوليه تشکيل به سرعت در ميان  ١٣٢١سال  انقBب پایه گذاری شد. این اتحادیه دراوائل
کارگران راه آھن شمال ومعادن آن منطقه و ھمچنبن در شھرھای آذربایجان مورد توجه قرارگرفت و شعبه ھای مختلفی از این اتحادیه 

در حقيقت مھمترین تشکل کارگری رقيب تشکلھای کارگری حزب توده  در این مناطق توسط فعالين و کارگران ایجاد گردید. این اتحادیه
 )٨” (در آن سالھا بود.

و اما در مورد شرایط اقتصادِی کارگران، کارخانجاتِ تسليحاتی و صنعت نفت که زیر دیدگاِن اشغالگران مدیریت می گشتند، بBفاصله، 
در دوره جنگ، بخش زیادی ” ایشان ھرگز تيغ تھدید به زور را زمين نگذاشتند. البته،  .شرایط بھتر کار را برای کارگرانشان مھيا ساخنتد

از کارخانجات توليد مایحتاج عمومی و کارخانجات تسليحات عموما به توليد کا/ھای مورد نياز ارتش ھای متفق اختصاص داشت. به 
بودند ميزان در گيری کارگران با کارفرمایان کمتر بود و ھمين دليل در برخی از کارخانجات که مستقيما به توليد این محصو/ت مشغول 

عموما به خواسته ھای کارگران به صورت تعدیل شده رسيدگی ميشد. از جمله این موارد نمونه ای است که افتخاری در کارخانه 
ناسب و زمان استراحت و تسليحات به آن اشاره ميکند. در کارخانه مھمات سازی رفتار سرکارگرھا و روسای بخش با کارگران نام

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 
وسط عمB برای فعالين کارگری اتھامی خطرناک بود، اتحادیه تسليحات به مدیریت کارخانه اعBم نمود در صورت ادامه این رفتار ت

یا  سرکارگرھا، اتحادیه راسا اقدام به تنبيه آنان خواھد کرد در اثر این تھدید مجموعا شرایط کارگران در کارخانه بھتر از سابق ميگردد. و
” د.درنمونه ای دیگر در آذربایجان توافقی ميان اتحادیه کارگران با کارفرمایان درخصوص تھيه نان برای کارگران توسط کارفرما صورت ميگير

)٩( 
محسوب نمی گشت، به علت احتکار مواد غذایی و دستمزدھاِی ناچيز و ” استراتژیک“اما، شرایط زندگی کارگرانی که توليداتشان 

پس از خروج رضا شاه و درھم ریختگی سياسی و اجتماعی ناشی از اشغال کشور “بسيار وحشتناک بود. … ساعاتِ کار طو/نی و 
ار گرفتن کليه توليدات کشاورزی و صنعتی کشور در جھت رفع نيازھای ارتشھای متفقين، موجی از توسط دول متفق و ھمچنين قر

قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت که کارگران اولين قربانيان این موج بودند. بنا به یک گزارش دولتی ، کارگران در اصفھان برای رفع 
کردند. در آذربایجان نيز که ھمه امکانات در اختيار ارتش سرخ بود، تنھا با فشار گرسنگی گاھا از کاه به جای آرد در نان استفاده مي

 اتحادیه کارگران وبرزگران کارفرمایان مجبور شدند برای کارگران و خانواده ھایشان سھميه نان در نظر بگيرند و در کارخانجات نانواخانه



سراسر ایران تقریبا مانند ھمه کشورھای در حال جنگ و یا اشغال تاسيس کنند. به ھر حال اوضاع معيشتی و زیستی کارگران در 
 )١٠” (شده بود.

توسط  ١٣٢١یکی از مھمترین اعتصابات در سال “اقدام به اعتصاب می کردند. ” خرابکاری“به ھمين دليل، عليرغم خطر متھم شدن به 
این سال کارگران شھرضا و پشمباف در اعتراض به سطح  کارگران و فعالين کارگری در نساجی ھای اصفھان شکل گرفت. در مرداد ماه

دستمزدھا و گرانی ارزاق دست به اعتصاب زدند. در نتيجه این اعتصاب که توسط اتحادیه کارگران نساجی ھا ھدایت ميشد کارفرمایان 
نان مجانی در اختيار کارگران در صد به دستمزد کارگران اضافه کنند. ھمچنين در جھت تامين نان کارگران روزانه  ٢۵مجبور شدند 

بگذارند و حقوق ایام تعطيل را به کارگران پرداخت نمایند. در ابتدای اعتصاب، فرمانداری وقت اصفھان در تقابل با اعتصاب کارگران و 
مبنی بر  سرکوب آنان نيروھای نظامی به کارخانه ھای اعتصابی گسيل داشت اما کارگران عقب نشينی نکرده و بر خواسته ھای خود

افزایش دستمزدھا و بھبود شرایط کار و معيشت خود پافشاری کردند. عليرغم برآورده شدن بخشی از خواسته ھای کارگران و 
در بازگشت به کار کارگران اما تا مدتھا تنشھا ميان کارگران و کارفرمایان در منطقه ادامه داشت تا اینکه نھایتا با حضور نماینده دولتی 

ان کارگران و کارفرمایان، عBوه بر موارد توافق شده در قبل، کار فرما موظف گردید یک ماه دستمزد به عنوان پاداش ساليانه مذاکرات مي
 .و ھزینه لباس کار ساليانه را نيز به کارگران پرداخت نماید

کارگران با/ رفته و بخش ھای ھر اعتصاب کارگران اصفھان باعث شد ميزان محبوبيت تشکلھای کارگری به شکل روزافزونی در ميان 
کارخانه دیگر در اصفھان به اتحادیه کارگران نساجی بود. اتحادیه  ٧چه بيشتری از کارگران به این تشکلھا بپيوندند. از جمله پيوستن 

ا پشتيبانی کارگران کارگران نساجی ھا که اکنون تقریبا ھمه کارگران این رشته را در برميگرفت در جھت تامين خواسته ھای کارگران ب
کارخانه نساجی را در بر ميگرفت. در ابتدا کارفرمایان طبق عادت معمول  ٩ھزار کارگر از  ١١کارخانه اعBم اعتصاب نمود. این اعتصاب  ٩

ان، از نيروھای نظامی در اصفھان برای پایان دادن به اعتصاب تقاضای کمک کردند. به دستور سرلشکر زاھدی فرمانده پادگان اصفھ
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 فعا/ن کارگری و پذیرش خواسته ھای 

ساعت کار  ٨پایان دادن به اعتصاب، کارفرمایان نه فقط مجبور به افزایش دستمزدھا گردیدند بلکه ھمچنين با کارگران شدند. در جھت 
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
در اکثر مراکز کار و زندگی کارگران تشکلھای کارگری شروع به رشد و نمو کردند. در این ميان تشکلھائی از قبيل اتحادیه  ١٣٢١سال از 

کارگران سيلو، اتحادیه کارگران راه آھن شمال، اتحادیه کارگران معادن زیر آب، اتحادیه کارگران دخانيات، اتحادیه کارگران تسليحات، 
به سرعت جای خود را در ميان توده ….ی ھای شمال، تشکيBت کارگران نفت جنوب، اتحادیه کارگران ساختمان راه آھن،اتحادیه نساج

 )١١” (کارگران باز نمودند و به تشکلھای مورد اعتماد کارگران تبدیل شدند.
حشت افتاده و اقدام به تشکيل اتحادیه سرمایه داری (حزب توده) به و” چپ“در اثر رشد اعتBیی مبارزات کارگری، تمایBت راست و 

توسط رضا  ١٣٢١در اواخر سال ” شوراِی مرکزِی اتحادیه ھاِی کارگری“از جملِه چنين اتحادیه ھا، تشکيل  .ھاِی وابسته به خود کردند
عليه ھر تشکل مستقل ھدف اصلی تشکيل این اتحادیه مبارزه  .روستا و آرداشس (اردشير) آوانسيان، از اعضاِی مرکزِی حزب توده بود

بدیھی است که فوری ترین و مھمترین ھدِف ایشان  .را مورد تھدید قرار دھد” توليد بی وقفه“کارگری ای بود که می توانست سياستِ 
دھى  از ھمان اولين دوران سازمان“و منفرد ساختن رھبرانی چون یوسف افتخاری بود. ” اتحادیه کارگران و برزگران ایران“انھدام 

این تشکيBت مستقل با تعرضى ھمه جانبه روبرو بودـ در صدر این تعرض اعضاى حزب توده قرار ” ى کارگران و برزگران ایران تحادیها“
دانستند و از سوى دیگر جنبش مستقل  ھاى مستقل کارگرى را رقيبى براى تشکيBت خود مى ھا از یک سو سندیکا داشتند، زیرا آن

پنداشتند. به  مى” توليدات بدون وقفه“و مّخل تحقق سياست ” ى ضد فاشيسم در ایران ى متحده جبھه“ق کارگرى را مانعى براى تحق
کردندـ فعاليت  ھمين د/یل رضا روستا و اردشير آوانسيان افتخارى را تروتسکيست، جاسوس شھربانى، خرابکار و منافق خطاب مى

شوراى مرکزى “حزب توده بود و به این دليل رضا روستا به تشکيل ى مستقل موجب ھراس نمایندگان  اعضاء و گسترش اتحادیه
زاده، به اسناد،  ، حسن مسگر”ى کارگران کفاش اتحادیه“ى ظفر در مذاکراتى با منشى  اقدام کرد. او بعد از انتشار روزنامه” کارگران

رف وارث تاریخى مبارزات طبقاتى در ایران معرفى دست یافت و با این شيوه خود را از یک ط” ى مرکزى کارگران اتحادیه“مدارک و مھر 
ى کارگران و  اتحادیه“گماشت. دفتر  ) و از طرف دیگر اعضاى حزب توده را به زد و خورد با فعالين جنبش مستقل کارگرى مى٣٩کرد( مى

دالصمد کامبخش از فعاليت صنفى ھا مور تعرض و تصاحب اعضاى حزب توده قرار گرفت. رضا روستا و عب زار بار در /له” برزگران ایران
کردـ  ھاى مستقل کارگرى جلوگيرى مى به فرماندار نظامى شکایت کردند و ارتش سرخ از ميتينگ” ى کارگران و برزگران ایران اتحادیه“

روج او از طرح تبعيد یوسف افتخارى از آذربایجان با اعتصاب کارگران چرم سازى خنثى شد. مأموران شوروى به مدت دو ھفته مانع خ
ى حزب توده، (شاھزاده) ایرج  ھاى کارگرى در پاریس شدند و از این رو در این کنگره نماینده ایران براى شرکت در اجBس سندیکا

 .، رضا روستا به عنوان نمایندگان کارگران ایران به رسميت شناخته شدند”شوراى مرکزى کارگران“اسکندرى و صدر 
شدـ رضا روستا در مذاکراتى  ھا نمى گونه فعاليت ھاى مستقل محدود به این براى تضعيف اتحادیه بدیھى است که سياست حزب توده

ى جنبش مستقل  ملحق شوند. پيوستن فعالين شناخته شده” شوراى مرکزى کارگران“زاده را متقاعد کرد که به  زاده و ابراھيم على
” ى کارگران و برزگران ایران اتحادیه“ھاى انحBل  پيش فرض” مرکزى کارگرانشوراى “چى و انصارى به  کارگرى چون خليل انقBب، عتيقته

ھاى ضد کارگرى بودـ در  داران، مأموران انتظامى و جریان ى مستقل از طرف دیگر مورد تعرض سرمایه اتحادیه) ۴٠را مھيا کردند. (
ى ملى با ھمکارى شيوخ  دندـ در اصفھان حزب ارادهش آذربایجان فعالين جنبش کارگرى توسط اوباش با حمایت پليس ضرب و شتم مى

” وران ى مرکزى کارگران، کشاورزان و پيشه اتحادیه“داران بخش نساجى تشکلى به نام  ھا، عشایر بختيارى و سرمایه اسBمى، بازارى
ى حفاظت شرکت نفت با  ن ادارهپرداختند. در آبادا را سازمان دادند. اعضاى این اتحادیه روزمره به سرکوب فعالين جنبش کارگرى مى

سبب تفرقه در جنبش کارگرى شد. اعضاى این تشکيBت فعالين جنبش کارگرى را شناسایى و سرکوب ” ھا سندیکاى عرب“تشکيل 
 )١٢” (کردند. مى

سرمایه داری  بدین ترتيب بود که مبارزات به حقِ کارگران ایران برای دستيابی به خواسته ھاِی صنفی شان، با اغواِی وابستگانِ 
البته شرایط عينی جامعه و استثمار بی حد و اندازِه کارگران، لحظه ای این  .، در انقياِد ایشان قرار گرفت”متفقين“جھانی و زور سرنيزِه 
می ” بی وقفهتوليد “اما، ھر بار، یا به زور و یا با پا در ميانی تشکBتِ وابسته، نھایتاً به سازش و آرامش و  .مبارزات را متوقف نکرد

 .گرایيد
 پس از پایاِن جنگ جھانی » حزب توده«شرایط جنبش کارگری و اقداماتِ 

اتحادیه “توانست ” متفقين”و با تکيه به ھمکاری دولت ھاِی وقت و نيروھاِی سرکوبگر” شوراِی مرکزی کارگران“با تشکيل ” حزب توده“



اتحادیه ھا و رھبراِن آن بزرگترین تشکيBتِ کارگری خاورميانه را با نام ” بِ جذ“با  ١٣٢٣را منحل کرده و در سال ” کارگران و برزگران
سال مبارزه پيگير و قھرمانانه کارگران تأثير خود را گذاشت و تواِن مبارزاتِی طبقه  ۴تشکيل دھد. اما نتيجِه ” شورای متحدِه مرکزی“

ما در ” … ش کارگری که در حال اوجگيری است چنين گفته شده استدر گزارش سفير انگلستان درباره جنب“کارگر را به اثبات رساند. 
مزایایی که کارگران کسب کرده اند، قابل  .ایران آشکارا در آغاز عصر تازه ای ھستيم و ظھور جنبش اجتماعی جدیدی را می بينيم

 )١٣” (ا احساس کنند.توجه است و مسلما ھمچنان کارفرمایان را وادار خواھند کرد که قدرت تازه کشف شده آنان ر
نيز شکسته شد و پيروزاِن این جنگ، با منافع مختلف و رقابتی در مقابل ” متفقين“از طرِف دیگر، پس از پایاِن جنگ، اتحاِد مقطعی جناح 

این جنایت ھولناِک تاریخ بشری یکدیگر صف آرایی کردند. اینک زمان آن رسيده بود که ھر یک سھم خود را از غنائم و دستاوردھاِی 
معرِف حضور ھمگان است. ” غربی“و ” شرقی“ما وارد جزئياتِ غير مربوط به ایران نمی شویم، چرا که تقسيم اروپا به دو تکِه  .ببرد

به زیر نفوذ  آن” غرب“در حاليکه،  .آن نصيب امپریاليسم نوخاسته روسيه شد” شرق“کشور آلمان نيز از این تکه شدن بی بھره نماند و 
سرمایه جھانی گشتند و متاسفانه با غيبتِ  ”ابر قدرتھای) “١٩٩٠امپریاليسم آمریکا در آمد و این دو قدرت در طول نيم قرن (تا سال 

و  طو/نِی کمونيسم انقBبی، دست ھای تجاوز گرانِه خود را به اقصاء نقاط جھان انداختند و در ھر جا که پا گذاشتند، جز فقر و بدبختی
 .جنگ و اجساِد انباشته شده کارگران و دیگر اقشار و طبقاتِ زحمتکش، چيزی به ارمغان نياوردند

ناميده می شد، و از ” پل پيروزی“ایران که زمانی  .در ایران نيز، ھمين رقابت ھاِی خونين، حتی قبل از پایان جنگ آغاز گشته بود
است، ناگھان چھره  ”متفقين“رداشت می شد که کشوری مستقل و یار و یاور تبليغاتِ سرمایه جھانی و بورژوازی بومی اینطور ب

واقعی یک کشور اشغال شده را به خود گرفت که می بایست منابع آن نيز مانند دیگر کشورھاِی اشغال شده، بمثابِه غنيمت جنگی 
 .مورِد تقسيم و سھم خواھی امپریاليستی قرار بگيرد

با تسليم بی قيد و شرط آلمان خاتمه یافت، اما از اوائل تابستاِن یکسال ) ١٩۴۵مه  ٢٢ش ( ١٣٢۴بھار با اینکه جنگ جھانی در اواسط 
به خاک فرانسه در نورماندی، پيروزی ایشان مسجل گشته بود. شرکت ” متفقين“با حملِه ) ١٣٢٣خرداد  ١۶ -١٩۴۴ژوئن  ۶قبل از آن (

سرمایه  .اکتشاف نفت ایران را تسليم دولت ساعد(نخست وزیر وقت) کرده بودند ھاِی آمریکایی در ھمان سال پيشنھاد گرفتن امتياز
داری روسيه ھم بBفاصله، از طریق وزیر امورخارجه اش، کافتارادزه، پيشنھاد امتياز استخراج کليه معادن استان ھای شمالی را به 

د اعBم نمود که ھيچ مذاکره ای در مورد اعطاِی امتياز در ، دولت ساع”ملی گرا“به ھمين علت، و تحت فشار عناصر  .ایران ارائه داد
مجلس چھاردھم نيز طرح ممنوعيت مذاکره برای اعطاِی امتياز نفت را  .مورد ذخایر منابع طبيعی ایران تا پایاِن جنگ صورت نخواھد داد

بنا بر حمایت از منافع سرمایه داری روس  نيز” حزب توده“تصویب نمود. این اقدام دولت ساعد با اعتراض شدید روس ھا روبرو شد و 
دو کابينه دیگر ھم (بيات و حکيمی)  .حمBت تبليغاتی وسيعی را عليه دولت وقت آغاز کرد. نھایتاً کابينه ساعد مجبور به استعفا گشت

ته بود و عمدِه نيروھای در این ميان جنگ نيز بصورت رسمی پایان یاف .تاب تحمل فشارھا را نياورده و در مدت کوتاھی ساقط گشتند
در این مدت، حکومت روسيه برای ایجاِد فشار بيشتر جھت دستيابی به قرارداد امتياز  .نظامی آمریکا و انگليس از ایران خارج گشتند

ستان استخراج نفت در شمال ایران، از تخليه نيروھایش خودداری کرد و از طرح تشکيل احزابِ دمکراتِ آذربایجان (پيشه وری) و کرد
نيز به رغم مخالفت ھایش با این دو حزب، مجبور به ” حزب توده“حمایت کرده و ” خودمختاری“(قاضی محمد)،با ھدف به دست آوردِن 

 .حمایتِ سياسی ایشان گشت
بود، جنبش طبقه کارگر ایران نيز، ھمچون پرولتاریاِی جھانی، که از این جنگ جز بد بختی و فقر و گرسنگی چيزی نصيب اش نگشته 

توليد “نيز با تغيير منافع حکومت روسيه در ایران، تغيير تاکتيک داد و سياست ” حزب توده“ھمچنان به مبارزاتِ خود وسعت می بخشيد. 
 .را ترک کرد و به حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگری پرداخت” بی وقفه

روزه کارگران  ۶مجددا آغاز گردید. در این اعتصاب  ١٣٢۴شاه در خرداد اعتصابات کارگران نفت در این دوره با اعتصاب کارگران نفت کرمان
روز مرخصی سا/نه با حقوق  ١۵ساعت کار روزانه، افزایش دستمزدھا، یک روز تعطيل در ھفته، اختصاص  ٨خواسته ھائی مبنی بر 

ن طرف انگليسی در محيط ھای کاری را ،به رسميت شناختن تشکلھای کارگری، رفع تبعيض ومحدود کردن دخالت مدیران و کارگزارا
 .اعBم نمودند

شرکت نفت و مدیران انگليسی، که منافع و سياست ھایشان تغيير یافته بود، نه تنھا خواسته ھای کارگران را نپذیرفتند بلکه اقدام به 
اعتراضات خود ادامه دادند. تشکلھای نفر از کارگران را اخراج کردند. اما کارگران ھمچنان به  ۴٠٠سرکوب اعتصابيون کرده و تعداد 

، پس از اخراج و سرکوب کارگران کرمانشاه فراخوان پشتيبانی از کارگران را اعBم کرده و در ”شورای متحده“مختلف کارگری از جمله 
کابينه دیگر (صدر و  ھمين اقدامات کافی بود تا دو) ١٣پی این فراخوانھا در سایر مناطق نفتی نيز اعتصابات و درگيریھا آغاز گشت. (

 .حکيمی) سقوط کنند
قوام بBفاصله به مسکو رفت و مذاکرات خود را براِی  .این بار قوام السلطنه بود که با سياست تشنج زدایی به صحنه حکومتی بازگشت

ایت آن کشور از اقداماتِ در این مذاکرات، او قبول نمود که در مقابل خروج ارتش سرخ از ایران و قطع حم .اعطاِی نفت شمال آغاز کرد
در آذربایجان و کردستان، امتياز استخراج نفت شمال را به ایشان واگذار کند. او مقاماتِ روسی را مطمئن ساخت که با ” تجزیه طلبانه“

با کمک آنھا از  بود تا” حزب توده“اقدام دیگر او، ائتBف با  .اکثریتی که در مجلس دارا بود، این طرح را به تصویب مجلس خواھد رساند
بر آید و بتواند جنبش خروشاِن کارگری را افسار زند. به ھمين منظور سه وزیر از این ” فرقه ھای دمکراتِ آذربایجان و کردستان“پس 

 .را وارد کابينه اش کرد” حزب“
نيز ” حزب توده“ھمراه آن در اینجا، یکبار دیگر، سياست خارجی سرمایه داری روسيه به حمایت از دولت قوام تغيير جھت داد و 

آنقدر واضح و نتيجه اش، آنقدر  ١٣٢۵تا  ١٣٢۴جالب اینجاست که این تغيير جھت در بين سالھاِی  .سياستِ کارگری اش دگرگون شد
 .ھرگز نمی تواند از شرم این خيانت گریباِن خود را رھا سازد” حزب توده“تعيين کننده بود که 

صویب قانون کار و شرکت نمایندگان تشکلھای کارگری در شورای عالی کار به محور اصلی مبارزات ت ١٣٢۵و  ١٣٢۴در فاصله سالھای “
کارگری تبدیل شده بود. این روند اعتراضی با اعتصابات کارگران نفت در خوزستان به مرحله جدیدی وارد شده بود. اعتصاب کارگران 

 .ت به شمار ميرودنفت در آغاجاری یکی از نقطه عطف ھای تاریخی این مبارزا
در خوزستان، ده ھزار کارگر نفت در آغاجاری با خواسته ھای از قبيل افزایش  ١٣٢۵پس از اعتراضات کارگری در اول ماه مه سال 

دستمزدھا، پرداخت حق بدی آب و ھوا، بھبود شرایط کار و بھداشت و مسکن، حق اعتصاب و تجمع و به رسميت شناسی تشکل 
 .ه اعتصاب زدندکارگران نفت، دست ب

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 

نھا گردیدند. در اعتراض به این اقدام شرکت نفت، کارگران سایر مناطق نفتی و ھمچنين سایر مناطق کشور نيز به کارگران زندا



اعتصابی آغاجاری پيوستند و با تظاھرات و تجمعات به پشتيبانی از کارگران اعتصابی آغاجاری اقدام نمودند. این اعتصابات گسترده و 
 .روز به درازا کشيد ١٠وھای نظامی درگيری ميان کارگران و نير

در اعتصاب سراسری کارگران نفت و سایر مناطق صد ھزار کارگر شرکت نمودند. این اعتصاب در خوزستان با درگيریھا و حمBت 
 ۵٠وحشيانه نيروھای مسلح شرکت انگليسی نفت و عشایر مسلح شده توسط آنان ھمراه بود و این درگيریھا منجر به جان باختگان 

 .کودک گردید ٣نفر از جمله 
تحت فشار جنبش اعتراضی کارگران و ھمچنين ھراس حکومت و شرکت نفت از انفجار عظيم اجتماعی، دولت بBفاصله قانون کار را 

عطيل درصد اضافه دستمزد، یکروز ت ٣۵ساعت کار روزانه،  ٨تصویب نمود. در این قانون کار موادی از قبيل تعيين حداقل دستمزد، تصویب 
 .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 
 .طق مختلف بوددیگری برای اعتصابات متواتر کارگری در منا

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 انقBبی کارگری گردد

اصلی را داشت به لحاظ تشکيBتی نقش مھمی در اتحادیه ایالتی در این زمان شورای متحده که حزب توده در ھدایت آن نقش 
کارگران نفت جنوب داشت. حزب توده که در جریان اعتصابات کارگران نفت، سه وزیر در دولت قوام داشت درجریان این اعتصابات 

ا تحکيم کند. به ھمين دليل، حزب توده گسترده تBش نمود تا از طریق ميانجی گری ميان کارگران و دولت ، جایگاه خود در دولت قوام ر
بخشا از طریق شورای متحده سعی ميکرد تا از رادیکاليزه شدن اعتراضات کارگری جلوگيری نماید. این یکی از د/یلی بود که نيروی 

ه تسویه حساب با اما دولت قوام پس از سرکوب اعتصابات کارگری در این سال، بBفاصله اقدام ب .اعتراضی کارگران را محدود ميکرد
 .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 
، اعتصاب کارگران نساجی ھا در تھران و اصفھان و سمنان، اعتصاب سراسری راه آھن، اعتصاب کارگران شھرداری )رانبھشھر (مازند

 )١۴” (را قرار دھيم به نيروی تعيين کننده اعتصابات کارگری در جامعه پی خواھيم برد.… و
، در ”حزب توده“ایی خود، به دليل خيانت رھبری بدین ترتيب بود که جنبش کارگری در مقطع بسيار حساسی از دوراِن رشد و شکوف

بسياری از فعا/ِن کارگری بازداشت و  ١٣٢۵در سال  .عيِن قدرتِ بی اندازه اش، اول به سازش و سپس به سرکوبِ وحشيانه می رسد
ی افتِ شدیدی را تجربه تشکBت شان غير قانونی شدند. تعداد بی شماری از کارگران مبارز اخراج گشتند و از این طریق جنبش کارگر

 .کرد. اما شرایط عينی اقتصادی و شدت و حّدت شرایط مبارزه طبقاتی به گونه ای بود که ارتجاع نتوانست آن را به خاموشی بکشاند
 ١٣٢٧تا  ٢۵با این ھمه در فاصله سالھای ” عليرغم شرایط پليسی در درون واحدھاِی توليدی مبارزاتِ کارگران ھمچنان ادامه داشت. 

اعتصابات متعدد کارگری در مناطق مختلف گزارش شده است. از جمله باید به اعتصابات کارگری در شھرھای مختلف از جمله آبادان، 
تبریز، تھران و /ھيجان اشاره کرد. سرکوب و دستگيری فعالين کارگری و خصوصا شورای متحده و سندیکاھا و اتحادیه ھای ایالتی دیگر 

کلھای کارگری در این سالھا به شکل مخفی و نيمه علنی سازمان دھی شود. دولت قوام که به نقش و وزن باعث گردید که تش
با تکيه بر امکانات وزارت تازه تاسيس  ١٣٢۵جنبش کارگری و در مجموع طبقه کارگر در مبارزه اجتماعی واقف گردیده بود در اواخر سال 

بود ، قرار ” اتحادیه سندیکاھای کارگری وکشاورزی ایران”زد. این نام که مخفف” اسکا“ی کار، دست به تشکيل اتحادیه ای با نام اختصار
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 

فرشيد فریدونی علتِ ) ١۵” (نبش کارگری است.دچار انشعاب گردید . این تشکل یکی از تشکلھای شناخته شده زرد در ج
” ى مرکزى شوراى متحده“بدیھى است که “سرخوردگی وعقب نشينی جنبش کارگری را در آن مقطع اینگونه جمعبندی کرده است: 

ر مبارزات در اوایل از جان گذشته د” ى مرکزى شوراى متحده“ترین سندیکاى کارگرى در خاورميانه بودـ بدیھى است که اعضاى  بزرگ
ایدئولوژیک با  –اجتماعى  –کردندـ اما تحکيم منافع شوروى در ایران از یک سو و فقدان ھر گونه تفاوت فرھنگى  طبقاتى شرکت مى

را به عنوان نھادى براى تحقق منافع طبقاتى خود   آن” ى مرکزى شوراى متحده“کار سبب شد که اعضاى  ھاى سنتى و محافظه جریان
بود ” ى مرکزى شوراى متحده“ھاى ضد کارگرى از آن حفاظت کنندـ تضعيف جنبش کارگرى حاصل سياست  قابل جریاننشناسند و در م

 )١۶” (ى انشعاب یا سرکوب آن. و نه نتيجه
 ١٣٣٢تا  ١٣٢٧

می دیدند، قوام و نفوذ بيشتر روسيه در خطر ” تنش زدایی“انگلستان و آمریکا که منافع خود را با سياست  ١٣٢٧تا  ١٣٢۵از سال 
 –سياست حمایت از دربار و بازگرداندن اقتدار به دست شاه را در پی گرفتند. قوام که به علت امضاء قرارداد نفت شمال (قوام 

در این مدت دربار نيز با  .مجبور به استعفاء گشت ١٣٢۶سادچيکف) با شوروی در مجلس با مخالفت روبرو شده بود، در تاریخ آذر ماه 
 .وند استرلينگ جا پاِی محکمی در مجلس یافتکمک د/ر و پ

از طرف دیگر، به علت فشارھای زیاِد امپریاليست ھا و سرکوب ھا و پيروی از سياست ایجاِد جوّ اختناق توسط دربار، نيروھاِی پراکنده 
رصه مبارزه گذاشتند. به به ھم فشرده تر می شدند. ھمچنين، بخش ھاِی دیگر اجتماعی، از جمله، جنبش دانشجویی پا به ع” ملّی“

چگونه می توان به کارگرانی که از جنگ جھانی و مبارزاتِ چندین  .علت شرایط عينی مبارزه طبقاتی، ایجاِد جو خفقان غير ممکن بود
که 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 

در این سال مجددا شاھد اعتصابات کارگران نفت در خوزستان ھستيم که عBوه بر ” کارگران نفت دوباره دست به اعتصاب زدند. 
کارگران ایرانی، کارگران ھندی نيز در اعتراض به سطح پائين دستمزدھا دست به اعتصاب زدند. در این فاصله حزب توده به عنوان 

از دوره ای از انشعابات و اختBفات مجددا خود را بازسازی نموده بود و در عرصه سياسی جامعه متشکل ترین حزب سياسی پس 
، بخصوص کيانوری، بھانِه مورد نياز دربار را ”کميته مرکزی حزب توده“در اینجا، باز ھم اقداماتِ خودسرانِه اعضاء ) ١٧” (نقش ایفا ميکرد.

سرکوب را به تمامی نيروھاِی اپوزیسيون دربار و جنبش ھاِی اجتماعی و بویژه مبارزاتِ  فراھم کرد تا موج دیگری از ضرباتِ گستردهِ 
گلوله ” ناصر فخرائی“، ھنگاميکه شاه برای مراسمی به دانشگاه تھران رفته بود، فردی بنام ١٣٢٧بھمن  ١۵در  .طبقه کارگر وارد کند

در طراحی آن شرکت داشته است. ” حزب توده“عضو کميته مرکزی ای به سمت او شليک کرد. بعدھا افشاء شد که شخصِ کيانوری، 
بBفاصله حکومت نظامی اعBم و اجرا شد. حزب توده و کليه تشکBتِ کارگری را غير قانونی و منحل اعBم کردند. بسياری از رھبران 

زداشت و زندانی شدند، اما بعدھا به اقدام تعدادی دیگر از اعضاِی کميته مرکزی با .پس از اختفاء به شوروی فرار کردند” حزب توده“
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



، بخصوص، آخوند کاشانی، در مخالفت عليه سيطره انگليسی ھا بر نفت ایران اعتراضات ”ملی“حال، مدتی بود که جریان ھاِی  در عين
شان را علنی کرده بودند. به ھمين دليل ھم، در زماِن ھجوم دربار به حقوق مردم در پی ترور ناموفق شاه، بسياری از روزنامه نگاران را 

دربار ھم که از مدت ھا پيش به دنبال تغيير قانون اساسی برای اعطاء قدرت بيشتر  .ی را به لبنان تبعيد نمودندبازداشت کرده و کاشان
را برای اجرا در دستور کار دولت ھژیر قرار داد. و پس از ناکامی وی، ” مجلس مؤسسان“به شاه بود، زمان را مغتنم شمرده و طرح 

ا/خره توانست آن را در دستور کار مجلس پانزدھم قرار دھد. اما از آنجایيکه این مجلس روزھای دولت ساعد این موضوع را دنبال کرد و ب
ابتکاری پارلمانی به خرج داده و با استيضاح دولت به بھانه سرکوب ھا و بستن ” ملی گرا“پایانی دورِه خود را طی می کرد، نمایندگاِن 

به ” مجلس مؤسسان“دند تا مدت مجلس به آخر رسيد و موضوع رسيدگی به طرح جراید و تبعيد کاشانی، آنقدر موضوع را معطل کر
 .دوره بعد موکول شد

که امتياز نفت را تمدید می ” گلشائيان –گس “برای به تصویب رساندن موافقتنامه ” کيف انگليسی“در انتخاباتِ مجلس شانزدھم، 
ر اقصاء نقاِط کشور پایگاه ھاِی تطميع و سرکوب جھتِ تعيين نتيجه انتخابات دائر با استفاده از آن، دولت توانسته بود د .نمود به کار افتاد

به رھبری دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر متحصن شده و خواستار لغو نتيجه ” ملی گرایان“کند. پس از اعBم نتایج انتخابات، عده ای از 
تند شاه را متقاعد سازند که در صورت برگزاری انتخابات سالم، ایشان توانس ”ملی گرا“این عناصر  .انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند

ھمچنين، خواھند توانست بدون دخالت مستقيم دربار جنبش  .را تضمين کنند” حزب توده“رأی اکثریت را آورده و می توانند عدم توفيق 
و با برگزاری مجدد ) ١٨تشکيل گشت ( ١٣٢٨آبان  در اول(!)” جبھه ملی “بدین ترتيب،  .کارگری را مھار کرده و از تنش ھا بکاھند

 ).١٣٢٨بھمن  ٩انتخابات توانست اکثریت مجلس را بدست آورد (
نيازی نيست که یادآور شویم، مسئلِه نفت و رقابت دو جناح سرمایه داری (ابر قدرت آمریکا و روسيه) در سطح جھانی، به علت غيبت 

ر تمامِی فضاِی سياسی ایران چيره گشت و مبارزاتِ طبقه کارگر ایران برای احقاق کمونيسم انقBبی و جنبش مستقل کارگری، ب
حقوق صنفی و دمکراتيک خود را به نفع این یا آن جناح سرمایه داری مصادره نمود. مرتضی فاتح، در توصيِف خود از اعتصاباتِ گسترده 

نفت بيان می ”) دولتی کردن“(بخوانيد ” ملی کردن“نفت را با موضوع  ای که در آن مقطع اتفاق افتاد، چگونگی ارتباط مبارزاتِ کارگران
” دولتی“فقط در شرایط استقرار حکومت ھاِی شورایی است که اما، قبل از آن /زم است بر این موضوع تکيه کنيم که  .کند

در غير  .زه شدن) نام برد(سوسيالي” اجتماعی شدن“کردِن صنایع به نفع طبقه کارگر می باشد و از آن می توان بعنواِن 
نفت، استق�ل مالی حکومت ھاِی ایران از ” ملی (دولتی) کردن“اینصورت، ھمانطور که تاریخ معاصر ایران نشان داده، 

ماليات ھای مردم را به ایشان اعطاء نمود که این امر، حتی، حداقل ترین ابزار فشار بر دولت ھای سرمایه داری را نيز از 
نفت، پس از نيروھای سرکوبگر حکومتی، مھمترین عامل بقاِی دیکتاتوری ” ملی (دولتی) کردن“ .است مردم دریغ کرده

 .از عاملين آن باقی نمی گذارد” تقدیر“و ” شکر گذاری“در ایران می باشد و برای طبقه کارگر ایران ھيچ جاِی 
تقاضای افزایش دستمزد کردند. کارفرما اعBم نمود تنھا  با اعتصابی اخطاری از کارفرما ١٣٢٨کارگران نساجی شاھی در اواخر سال “

حقوق بخشی از کارگران را افزایش خواھد داد و حقوق استادکارھا را نه تنھا افزایش نميدھد بلکه از حقوق آنھا کاھش خواھد داد. 
و در پی بی نتيجه ماندن گفتگوھای  ١٣٢٩کارگران با این تصميم کارفرما مخالفت کرده و به اعتراضات خود ادامه دادند. با شروع سال 

در این زمان کارگران نساجی بھشھر نيز به حمایت از کارگران  .نمایندگان کارگران با کارفرما، کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند
ظامی با کارگران شاھی دست به اعتصاب زدند. به دليل بی نتيجه ماندن تBش ھای کارفرما برای پایان دادن به اعتصاب نيروھای ن

نفر از آنھا دستگير شدند. در  ٢٠٠تن از کارگران کشته و  ۵اعتصابی درگير شدند. در نتيجه حمله نظاميان به کارگران و درگيریھا 
اردیبھشت ھمان سال دانشجویان دانشگاه تھران به پشتيبانی از کارگران شاھی و در اعتراض به کشتار کارگران دست به اعتصاب و 

 .ت زدندتظاھرا
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 
و جدال ھای جناح ھای حاکميت بر سر مسئله نفت و نحوه اداره جامعه و پایان دادن به  ١٣٢٩فتند. در فضای ملتھب سال عھده گر

بحران سياسی حاکميت در ایران، کارگران نيز با استفاده از سست شدن ماشين نظامی سرکوب بار دیگر اعتصابات اعتراضی خود را از 
 .سر گرفتند

ن نفت در مجلس شانزدھم، شرکت انگليسی نفت نيز برای حفظ منافع خود دست به تھاجم به حقوق و با تصویب قانون ملی شد
% حقوق و تعطيل کردن فروشگاھھای کارگران ٣٠امکانات کارگران شرکت نفت زد. از جمله این تعرضھا به معيشت کارگران، کاھش 

سای نظامی حاکم بر خوزستان باعث گردید که کارگران نفت در بود. این فشارھا و شرایط طاقت فر… شرکت نفت و حذف سرویسھا و 
در بندر معشور (ماھشھر) با خواست اضافه دستمزد، تامين مسکن کارگران و پرداخت بابت بدی آب و ھوا  ١٣٢٩روزھای پایانی سال 

کارگران در  .يز اعBم اعتصاب نمودنداعBم اعتصاب کنند. پس از اعتصاب کارگران در ماھشھر، کارگران آغاجاری، نفت سفيد، و /لی ن
دولت  ١٣٣٠% حقوق دست به اعتصاب زدند. در فروردین سال ٨٠منطقه /لی و مسجدسليمان و نفت سفيد با خواست افزایش 

حسين عB با حمله به کارگران خصوصا در آغاجاری و ماھشھر و مسجد سليمان در خوزستان اعBم حکومت نظامی کرد. ھمزمان 
 .ناو ھواپيمابر خود را به خوزستان اعزام کرد ٢گليس نيز تعدادی ناو جنگی از جمله ارتش ان

فروردین در روزنامه ھا خبری مبنی بر توافق  ١٩ھمزمان با این اعتصابات کارگران آبادان، گچساران و ھفتگل نيز به اعتصاب پيوستند. در 
فروردین در اثر حمله نيروھای حکومت نظامی به کارگران آبادان  ٢٢شرکت نفت با کارگران مسجد سليمان و /لی منتشر شد . در 

فروردین کارگران در مقابل اداره کار آبادان دست به  ٢۵تعدادی از کارگران اعتصابی کشته و مجروح شدند. به ھمين دليل بار دیگر در 
اره امور شھر و شرکت نفت، نيروھای انگليسی تجمع زدند. به دليل حضور چشمگير کارگران در آبادان و مسلط شدن کارگران بر اد

تن از کارگران کشته و  ۵شرکت نفت از آبادان خارج شدند. در درگيریھائی که روز پنجشنبه ميان کارگران و نيروھای نظامی رخ داد 
سراسر کشور به تعداد زیادی نيز مجروح شدند. ھمزمان با این اعتراضات کارگری در خوزستان بخش ھای مختلف طبقه کارگر در 

پشتيبانی از کارگران نفت اعBم اعتصابھای حمایتی کردند. از آن جمله در اصفھان نيز اتحادیه ھای کارگری کارخانه ھای نساجی به 
پشتيبانی از کارگران نفت جنوب اعBم اعتصاب کردند. این اعتصاب حمایتی به زودی در سایر کارخانه ھا نيز به اجرا در آمد و بالغ بر 

کارگر و حتی بخش ھائی از بازار اصفھان را نيز در بر گرفت. نيروھای نظامی شھر اصفھان کارخانه جات و محل سکونت  ٣٠٠٠٠
 ١٠٠٠٠کارگران را با تانک و زره پوشھای نظامی محاصره کردند تا از گسترش اعتراضات به سایر بخش ھای شھر جلوگيری کنند. اما 

من راھپيمائی، با کارگران اعتصابی نفت جنوب اعBم ھمبستگی کردند. در جریان این راھپيمائی کارگر با خروج از کارخانه ھا ض
 نيروھای نظامی با کارگران درگير شدند و در اثر این درگيریھا پورحيدر کارگر کارخانه رحيم زاده کشته شد. پشتيبانی از کارگران نفت در

فروردین در شھر رشت دانش آموزان در  ۴اجتماعی پيدا کرد. به عنوان مثال در  سراسر کشور ابعاد گسترده ای در تمامی گروه ھای



پشتيبانی از کارگران نفت مدارس را تعطيل و به تظاھرات خيابانی اقدام کردند. نيروھای نظامی و ارازل و اوباش حامی شاه با دانش 
فروردین در تھران  ١٨نفر زخمی شدند. در  ١۵یان این درگيریھا آموزان درگير شده و چندین ساعت این درگيریھا ادامه پيدا کرد . درجر

حکومت نظامی ملغی ميشود اما در خوزستان نيروھای نظامی ھمچنان اداره امور استان را به عھده دارند. برای ارزیابی فضای شھر 
رژه و نمایش نظامی کرد. اما کارگران نفت  فروردین با حضور سپھبد شاه بختی در آبادان، اقدام به برگزاری ٢٩ونمایش قدرت، ارتش در 

 .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 

شرکت نفت نيز به اعتصابيون پيوستند. با اعتصاب کارگران سایر مراکز توليدی در خوزستان عمB بخش جنوبی کارمندان اداره مرکزی 
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
ظاھرات خيابانی کارگران و خانواده ھایشان و سایر مردم خوزستان ھمراه بود، عليرغم سرکوب نظاميان ایرانی و این اعتصاب که با ت

 ٣نفر کشته شدند که  ٢١انگليسی به مدت یک ماه ادامه یافت. در اثنای این اعتصاب و در جریان درگيری با نظاميان طی یک ماه 
در جریان اعتصاب و درگيریھا در خوزستان دولت ھای آمریکا و انگليس اتباع خود را از منطقه کودک نيز در ميان این جان باختگان بودند. 

 .خارج نمودند و شرکت نفت تحت فشار کارگران اعتصابی ناچار گردید که توافق نامه ای را با کارگران امضا کند
به اعتصابی بر سر حقوق پایه ای معيشتی، اگرچه اعتصاب با خواسته افزایش دستمزد صورت گرفته بود اما به سرعت تبدیل 

ساعت کار روزانه، بيمه  ٨اجتماعی وسياسی کارگران گردید. خواسته ھای کارگران در این اعتصاب، افزایش دستمزدھا، اجرای قانون 
قی افراد و رفع ھای اجتماعی، تصویب قانون کار مبتنی بر منافع طبقه کارگر، آزادی تشکل، آزادی تحزب و اعتصاب، و برابری حقو

 .تبعيض در برابر دولت بود
به شکل  ١٣٣٠اعتصاب یکماھه کارگران نفت در خوزستان در حقيقت گام عملی و جدی بود که منجر به ملی شدن نفت در سال 

 )١٩” (عملی گردید.
جناح “نامه ھای امپریاليستی بر مبناِی منافع سرمایه داری روسيه جھتِ جلوگيری از پيشرفتِ بر” حزب توده“نا گفته باقی است که 

ی از اعضاِی این حزب گوش کنيم: نقش بسزایی در سراسری کردن این اعتصابات بازی نمود. به اعتراف یک ((آمریکا و انگليس” غرب
 و ١٣٢۶کارگران با تشدید مبارزات اعتصابی خود، چه در منطقه نفت خيز خوزستان و چه دردیگرنقاط کشور، یورش ھای سال ھای ”

را به حزب توده ایران و سازمان ھای سندیکایی و اتحادیه ای به تدریج خنثی کرد و حضور را در صحنه مبارزات ایران به رژیم  ١٣٢٧
این مبارزه با شکستن سکوت به ھنگام ھجوم نيروھای مسلح به اعتصاب کارگران کارخانه شاھی  .استبداد سلطنتی تحميل نمود

ان مقاومت بی نظيری از خود نشان دادند، آغاز شد و تا اعتصاب عظيم کارگران صنایع نفت در پایان سال ، که در جریان آن کارگر١٣٢٩در
، که به تصویب قانون ملی شدن نفت و سپردن زمام دولت به دکتر محمد مصدق منجر گردید، ادامه یافت. ١٣٣٠و اوایل سال  ١٣٢٩

نه تنھا در دوران تکوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت، بلکه در  ھد که اینان بررسی تاریخ مبارزات کارگران در این دوره نشان می د
کودک کارگران نفت تنھا در جریان اعتصاب کارگران نفت در خوزستان نقش اساسی و  ٣کارگر و  ١٨جریان حوادث اصلی آن با نثارخون 

 .سرنوشت سازی را در پيروزی این جنبش به عھده گرفت
و سازمان ھای سندیکایی آن به رھبری حزب توده ایران در تکوین و تدارک مبارزات ملی شدن نفت و  ارگری پی بردن به نقش جنبش ک

 .ميدان دادن به فعاليت علنی شورای متحده و حزب توده ، از شرایط عمده تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت ایران بود
ميت جنبش کارگری در این مبارزه پی نبردند و به فعاليت علنی سازمان اما در جریان مبارزات ملی شدن نفت، رھبران جبھه ملی به اھ

جنبش ملی شدن نفت  ھای کارگری و حزب سياسی آن ھا، حزب توده ایران امکان ندادند. عدم درک جنبش کارگری در تامين پيروزی 
دفاع از دست آوردھای جنبش ملی از جانب رھبران جبھه ملی نه فقط به تشکل صنفی و سياسی این جنبش ، که عامل نيرومند 

 )٢٠” (فراھم آورد. شدن نفت بود، صدمه بزرگی وارد آورد، بلکه در آخرین تحليل موجبات شکست آن جنبش را 
” جناحِ غرب“این واقعه  .شدِن نفت، ضربه بزرگ، اما مقطعی، بر منافع انگلستان و آمریکا وارد آمد” ملی (دولتی)“با تصویب /یحه 

تمامی کوشش ھاِی دکتر  .در این منطقه استراتژیک به وحشت انداخت” جناح شرق“ی را از احتماِل پيشرفتِ منافع سرمایه دار
برای متقاعد ساختن امپریاليست ھاِی آمریکایی جھتِ سرمایه گذاری در ایران و گرفتن موضع حمایتی در مقابل ” جبھه ملی“مصدق و 

و احياء نظام دیکتاتوری و قدر قدرتی دربار، بار دیگرجنبش کارگری را در  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دتای انگلستان، نھایتاً با شکست روبرو شد. کو
بطوریکه، تا به امروز، آن صحنه ھای شکوھمند قدرت طبقاتی پرولتاریاِی ایران، به رغم رشد کميّت چند صد در صدی  .خفقان فرو برد

 .شدِن شرایط مبارزه طبقاتی، دیگر تکرار نشد و حادتر )٢١(درصدی کنونی  ۴۵٠اش، و رشد نرخ استثمار 
پس می بينيم که طبقه کارگر عليرغم مبارزاتِ قھرمانانه و سازش ناپذیر اش تنھا می تواند تا حدی جلو رود که ميزاِن 

 اگر رھبری مبارزات کارگری در دست پيشرواِن این طبقه نباشد، و اگر فعاZن و .آگاھی طبقاتی اش اقتضاء کرده باشد
پيشرواِن آن حامل این آگاھی به منافع و استراتژی طبقاتی نباشند، تنھا جناح ھاِی رقيب سرمایه داری از این نيروِی 

Zیزال برای پيشبرد اھداف و منافع خودشان بھره مند خواھند شد. در سالھاِی مذکور، حزبی که فرموله کنندِه منافع و 
 .ر صورت وجود چنين حزبی، تاریخ ایران به شکل دیگری نوشته شده بودد .استراتژی طبقه کارگر باشد، وجود نداشت

و انقBب شکست ” اصBحات ارضی“در بخش بعدی، که بخش پایانی این تحقيق خواھد بود، ما به مبارزات طبقه کارگر ایران پس از 
” قاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوریعلل غيبت طب” خواھيم پرداخت و در جمعبندی، نظر خود را نسبت به  ١٣۵٧تا  ١٣۵٣خورده 

 .ارائه خواھيم نمود
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