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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی کارگرالتي تشکی جهانخچهيتار  
 

   ١٣٨٧اول دی يکشنبه                                                                                                       یرضا شهاب

  
 

  وساني ر پشم  و سپسیساختمانصنوف چاپ و امور در انگلستان و دری کارگری تشکل هانياول

 کفاشان بود که هياتحاد ،ايالدلفيف در ی کارگری هاهي اتحادنياول  کايامر در. افتي تي موجوداطانيخ

کارگران چاپخانه و نجاران در شهر   ی هاهياتحاد ١٨٠٢ سالر  د. به وجود آمد١٧٩٢سال در

 . شدلي تشکموري و بالتورکيوين ،تونبوس

مختلف  ی و رشته ها صنوف مختلف دری هاهيبه دنبال آن اتحاد وی کارگری هاکايسندزي نی صنعتیهاکشورريسادر

 تيموجودکارو فلز کارگران نجارنيبچاپخانه ها و سپس دردر یکارگر  هي اتحادنياول زين وئد سدر.  شدجادي ایصنعت

 : است کهني اردي مورد توجه قرار گديبا تشکل ها نيا  یريابطه با شکل گر آنچه که در. افتي

 . شدن صنعت نداشته اندیني با ماشیمي ارتباط مستقچيه  •

 . کارگران نداشته استتي با محرومی آنها ارتباطليتشک  •

 یهاسال و ازیجيتدر ، کارگری آن به جاینيگزيجا وني است که ورود ماشنيا ازیحاک ها شدن کشوری صنعتخيتار

 سميني صورت گرفته و نهضت ماشکاي و آمرايتالي ا،فرانسهدربه مرورآلمان وسپس درانگلستان و ابتدا در،به بعد١٨٢٠

به بعد به وجود ١٧٩٠ ی عمدتًا در سال های کارگری هاکاي و سندا ههي اتحادکهيحال سال ها بوده است درنيبعد از ا

 که کارگران آنها به یاطي و خ،ینجار ،ینساج ، چون کفشیعينه که گفته شد در صنا تشکل ها هم همانگونياول .آمد

 نقش ،تي و نه محرومنيلذا نه مسئله ماش.  شکل گرفت،خوردار بودند بری خوبطيشرا ازی حقوقتيلحاظ وضع

آن توسعه  نداشتند بلکه توسعه بازارو تجارت و مهمتر از ی کارگری هاهي و اتحادکاي سندیري در شکل گیرموث

 و بهبود ی حفظ منافع حرفه ای برای کارگری هاهي اتحادیريعوامل عمده شکل گ حمل و نقل ازليارتباطات و وسا

 . آنها بوده استیوضع ماد

 :راني در ای کارگری هاکاي ها و سندهي اتحادیري شکل گخچهيتار

 و به منظور مقابله ی صنفی تشکل هاجادي ای براراني کارگران اني در بیشاتيچند گرا هرتي قبل از انقالب مشروطتا

اما از لحاظ . وجود داشت اني کارفرمای انسانري غی دستمزدها و رفتارهاني پائنرخ ،یکاريب ،ی اقتصادیبا بحرانها

 انجمن را ممنوع اعالم ليگونه اجتماع آزاد و تشک کرده و هرجادي وقت ای استبدادی که حکومت هایو خفقانجّو فشار

 .امدي به وجود نی کارگرهي اتحاداي کاي سندچگونهيتوان گفت که هيند، مکرده بود

 خود را اعالم تي بود که موجودی اهي اتحادني تهران، اولی کارگران چاپخانه هاهي اتحادت،يانقالب مشروط ازپس

 بودند یگري دیتشکل ها  اصفهان،ی و چاپخانه هایباربران بندر پهلو کفاشان،  کارگران صنعت نفت،هياتحاد .کرد

روزانه  ساعات کارليرابطه با تقل ها درهين اتحاديا . تهران به وجود آمدی کارگران چاپخانه هاهياتحادکه پس از
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 . انجام دادندیاقدامات

 بگذارند اما با سر کار آمدن شي رو به افزاراني در ای کارگری هاهي موجب شد که اتحادیشورو ١٩١٧ اکتبر انقالب

 مجلس بيبه تصو١٣١٠ که در سال ی و با قانوندي ها محدود گردهي ها و اتحادکاي سندتيفعال عمًال ،یدولت پهلو

 .امدي به وجود نی تشکل کارگرچگونهيه١٣٢٠ سال ا تیعني اول؛ ی سلطنت پهلواني آنها منحل و تا پاهي کلد،يرس

 :ی فکراني دو جری داخلی ضعف حکومت هالي به دلني توسط متفقراني اشغال ابا

 . روسهاتي با تقویستيالي و سوسیستيمونک  .١

 کا،ي و آمرسي انگلتي با تقویافکار باصطالح دموکراس  .٢

 و دفاع از حقوق کارگران به ی وطن خواههي متشنج و نا آرام آن روز با داعیفضارا در و کشاورزان کشورکارگران

 سمي کمونتي و با حمایلحاظ قدرت سازماندهاما از.  سوق دادی کارگری هاهي تحت عنوان اتحادی اجتماعاتجاديسمت ا

 ی کارگری قوی هاهي اتحادلي تشکی را به سوراني ایکارگر اناتي توانست به سرعت جرراني الملل، حزب توده انيب

 نيا.  دهندلي را تشکی متحده مرکزی ها، شوراهي اتحادني الزم از مجموع ای و آموزش هاماتيسوق داده و با تعل

 یادي زتي نمود از مقبوللي کارگران تحصی که برایازاتيمتا و راني ای اعتصابات کارگری سازماندهليشورا که به دل

 الملل ني بی هاستيکه تحت نفوذ کمون  ( F.S.M) جهانيیکاي سندوني شورا به فدراسنيا. بودخوردار کارگران برنيب

 کارگران و مقابله با دخالت ی متحده مرکزی مقابله با شورای، قوام السلطنه برا١٣٢۵ سالدر. قرار داشت وابسته بود

 : خود قرار دادی را در برنامه کارري موضوع زه نمود، سی شورا در امور کارخانجات مني که ايیها

 وزارت خانه ني افيجزو وظاو کارفرما را روابط کارگرميتنظ ویکارگر امورهي وزارت کار، کلسيبا تاس: اوًال

 .قرارداد

 .دادمقابل حزب توده قرار دریبي حزب دموکرات رقليبا تشک :ًايانث

و با ) یاسکا(راني کارگران و کشاورزان ایکاهاي سندهي به نام اتحادی کارگرالتي تشکلي و تشکیبا سازمانده: ثالثًا

 را در سميون متحده و هم کارگران مخالف کمی از شورای نمود هم کارگران ناراضالتي تشکني که دولت از ایتيحما

 یشترياز نفوذ و قدرت ب ( C.I.S.L) ی آزاد جهانیکاهاي سندونيسهم آورد و با وابسته شدن به کنفدرا گردهي اتحادنيا

 . خوردار شدبر

 اختالف زي ن»یاسکا « ی کارگرالتي رفت و در تشکنيسقوط حکومت قوام السلطنه حزب دموکرات عمًال از ب ازپس

 کارگران و کشاورزان ی مرکزهي به نام اتحادیدي جدی کارگرالتي که به وجود آمد ، تشکیب انشعاجهينتافتاد و در

 .به وجود آمد» امکا «رانيا

 فرصت ی عده ايی و سودجوگانهي بیادي شرکت نفت و نفوذ اکاتي و تحری کارگریهاکاي وقت با سندی دولتهایباز

 متحده ی شورای های و تفرقه افکنکاتي تحرني گرفتند و همچنی ممي از آنها تعلاي بودند و گانگانيطلب که وابسته به ب

 ی اختالف مجددًا در اسکانيبر اثر ا. ديگرد» امکا« و »یاسکا «هي دو اتحادني کارگران موجب تفرقه بیمرکز

 را راني وران و کشاورزان اشهي کارگران و پی مرکزی شوراهي رخ داد و کارگران راه آهن اتحادیگريانشعاب د

صورت گرفت، در ١٣٢٧ ترور محمدرضا شاه در سال ی که توسط حزب توده برایهايزي دادند اما با برنامه رليکتش

 .دي اعالم و منحل گردی قانونري غراني کارگران ای متحده مرکزی و شورارانيحزب توده ا١٣٢٨ ماه ريت
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 یو شورا» امکا«، »یاسکا «یعني مانده؛ ی باقی کارگرالتي سه تشکني نمود که بیوزارت کار سع١٣٢٩سال در

 که در یگري انشعاب دجهي که موفق نشد و در نتدي نماجادي ای ائتالفراني وران و کشاورزان اشهي کارگران و پیمرکز

 گري دالتي با دو تشک»یاسکا« از افراد وابسته به ید تعداد؛ي منحل گردی کارگرالتي تشکني به وجود آمد، ایاسکا

.  را به وجود آوردندی آزاد جهانیکاهاي سندوني وابسته به کنفدراسراني کارگران اهيره اتحادائتالف نمودند و کنک

 ال خود را مستقل اعالم کرده بودند، درسیکاهاي ائتالف مخالف بودند و سندني که با ای اسکای از اعضایگريتعداد د

 هي مستقل را پایکاهاي سندی، شورا اصفهان و خراسانیکاهاي سندی آرا با همکارم رزنهيپس از سقوط کاب١٣٣٠

 داشتند در همان تي که در آن عضويیکاهاي توانستند با ائتالف سندزي نی از کارگران توده ایعده ا.  نمودندیزير

 .را به وجود آورند»  موتلفهئتي هیکاهايسند« سال 

 :شت وجود داراني در ای نسبتًا مهم کارگرالتي سه تشک١٣٣٠ عمًال در سال بي ترتنيبد

 ی آزاد جهانیکاهاي سندوني وابسته به کنفدراسراني کارگران اهيکنکره اتحاد  .١

  داشتی به جبهه مللي مستقل که تمایکاهاي سندیشورا  .٢

  داشتیهمکار- بودی قانونري که از احزاب غ- موتلفه که با حزب تودهئتي هیکاهايسند  .٣

 شد اما پس از لي در شهرستانها تشکی کارگریکايندس ٣٨ در تهران و ی کارگریکايسند ٧٣تعداد ١٣٤٣ سال تا

طبق . دي در سطح حرفه و کارگاه محدود گردکاهاي سندتيدر قانون کار به وجود آمد فعال١٣٤٣ که در سال یاصالحات

 هياتحاد ١٤ و ی کارگریکايسند ١٣۵٣،٦١٢ سال اني و در پای کارگریکايسند ٢٧٠ تعداد ١٣٤٨  سالانيآمار تا پا

 . داشتندتي فعالی کارگرهياتحاد ٢٦ و کايسند١٢١٦جمعا١٣۵٧ سال انيپا و در یکارگر

  

 رضا شهابی  
  تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیسنديكا

http://www.syndicavahed.info 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


