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 جنبش سنديکايی در ايران
ه حمايت            زدر کشورهای عقب افتاده ای چون ايران که در آن فئودالي    الکين ارضی ب ه قشر ارتجاعی م ته است، در کشوری ک م هنوز ريشه کن نگش

بش     می کنند، در کشوری که سرمايه دار و رباخوار درنده بر اعماق مناسبات اقتصادی سايه افکنده است                  روحانيون نادان سيادت   ين کشوری جن ، در چن
دايی     . رسد  به -برابر آن چه در ساير کشورهای سرمايه داری حاکم است - سنديکائی مطمئنًا نمی توانست به درجه ی انکشاف        از جانب ديگر، حالت ابت

  .ی انجام پذيرد کار فعال،صنايع از يک سو و نادانی سياسی توده های زحمت کش از سوی ديگر، اجازه نمی داد که در قلمرو سنديکايی
ان نخستين انقالب         ١٩٠٦ نخستين کوشش ها برای سازمان دهی سنديکايی در ايران به سال           بش مشروطه   (؛ در زم ارگران      )جن ه ک  چاپ  ، هنگامی ک

ام گرفت  وخانه های تهران تحت نفوذ نيرومند حزب دم     ه ارتجاع در س     . کرات نخستين اتحاديه ی خود را ايجاد کردند، انج دها هنگامی ک داد  بع رکوب بي
نديکا               ومی کرد و حزب دم     ن س تند، اي دل گش ران ب کرات انحطاط يافت، هنگامی که رهبران آن با تحصيل مقام وزارت به محافظين باوفای تاج و تخت اي

ران را قحطی      ١٩١٨اين وضع بدون تغيير تا سال  . بدون آن که نتايج جدی يی کسب کرده باشد، منحل گشت           ه سراسر شمال اي را   ، هنگامی ک  شديدی ف
  .زندگی روزافزون توده های وسيعی را تهديد می کرد، دوام يافت) هزينه ی(گرفت و مرگ صدها هزار نفر را موجب گشت و گرانی 

و      .طبقه ی خود نمودند خانه ها، اقدام به سازمان دادن افراد     در اين هنگام است که کارگران چاپ       د اعتصاب، دولت را مجب ه چن ر اينان پس از اقدام ب
تند  . ساختند بر قرارداد دسته جمعی ای که تنظيم کرده بودند و مناسبات بين کارگران و کارفرما را تعيين می کرد، صحه گذارد           ايشان هم چنين موفق گش

رخ اضاف            . بهبودی چند را در وضع اقتصادی شان تحصيل کنند         ارگران، و ن ار را  اين قرارداد، روز هشت ساعت کار، مقرارت استخدام و اخراج ک ه ک
  .خانه و غيره را مطالبه کرد معين ساخت و بهبود وضع بهداشتی کار در چاپ

د،       ِفَرخانه ها، روحيه ی کارگران حِ      اين موفقيت نسبتًا قابل مالحظه ی کارگران چاپ        وده بودن  ديگر را که سازمان دهی سنديکاهای خود را آغاز نم
ه ی                ، کارگران )خبازان(کارگران نانوايی ها    اتحاديه ی   .  داد ءبه مقدار قابل مالحظه ای ارتقا      االخره اتحادي ن و ب ا و پست و تلگراف و تلف افی ه دست ب

ارگری را     ١٩٢٠ تهران به سال شورای اتحاديه های. کارگران کفاشی ها، يکی پس از ديگری تأسيس شدند     ه های ک  تشکيل گرديد و وظيفه يافت اتحادي
  .اين شورا از سه نماينده از هر اتحاديه تشکيل می شد. ديدی را سازمان دهد جرهبری کند، آموزش دهد و اتحاديه های

ی           ١٩٢٢در آغاز     تند               ٢٠، ده سنديکا با ده هزار عضو کارگر، يعن نديکايی عضويت داش ران، در شورای س ارگران ته ر از   .  درصد از کل ک ه غي ب
  .د، چون سنديکای داروسازان و کارگران تراموا و غيرهفوق الذکر، چندين سازمان کارگری ديگر نيز در شرف تشکيل بو سنديکای

ام         . نمونه ی تهران به زودی از طرف شهرستان دنبال شد          ه ن ارگران ب ه ای از ک ز اتحادي يش، در تبري ارگر  «دو سال پ د  » حزب ک ن  . تشکيل گردي اي
ا       با . سازمان بسياری از ويژگی های خاور زمين را با برجستگی های بسياری منعکس می سازد          ارگری، تنه ن حزب ک ه ی اي اين همه، موافق نظام نام

د        ن سازمان در حدود    ١٩٢١در اواخر  . کسانی می توانند به عضويت آن در آيند که از استثمار ديگران زندگی نمی کنن ی     ٣، اي  هزار عضو داشت، ول
ي                 . نفوذ آن به حد اعضايش محدود نمی گشت          زرگ خاور زم اير شهرهای ب م چون در س ز ه ران بخش مهمی از          در تبري اران و صنعت گ ن، کاسب ک

در مرکز . من نيکی با اشتياق به تجارت مشغول می شودؤهر م. می شمرد) وزين(قانون اسالم، تجارت را حرفه ای محترم . جمعيت را تشکيل می دهند
ا در مغازه های کوچک اجاره ای، کاسب کاران در اين ج. شهر، داالن های آجرين، نوعی سرا، با ورودی و خروجی به همه جهات شهر ساخته شده اند

ه     هر). واندلمم(کوچک مانند قنادان، کفاشان، زرگران و غيره لول می زنند         ازار «حرفه ای، بخش معينی از اين سرای عظيم را ک ام دارد » ب اشغال  . ن
تثمار         به م١٣٠٠ هزار مغازه، انبار و کارگاه و غيره دارد که از آن،         ١٧بازار تبريز،   . می کند  ارگر اس ه ک ه مثاب م نوعان خود را ب الکان کوچک که ه

زايش    .نمی کنند و از منافع تجاری امرار معاش می کنند، تعلق دارد            اينان با استفاده از موقعيت انحصاری خويش به طور نوبتی کرايه ی مغازه ها را اف
ه       نتايج . می دهند و برخی اوقات آن را تا حد نرخ مسخره ای باال می برند           ه ب ی ک انی، بحران چنين روشی به هنگام بحران تجاری پس از جنگ اول جه

  .شمال ايران که منحصرًا از طريق تجارت با روسيه زيست می کرد، بيشتر از هر جای ديگر لطمه وارد ساخت، هر چه بيشتر محسوس می گرديد
زرگ و صا     ) حزب کارگر(اتحاديه ی کارگر   الکين ب ين م ازار، ت    به منظور تشديد تضاد ب ازه های کوچک ب ان را برحسب     حبان مغ صميم گرفت اين

ود      بجلسه ی نمايندگان حرفه، دفتر عمومی ای انتخا     . شان متشکل سازد  حرفه ی    ز حل می نم ه ی تبري ر اتحادي .  نمود که مسايل مهم را در توافق با دفت
ن سازمان           يش از      بدين سان نه تنها رهبری ايدئولوژيک، بلکه هم چنين رهبری عملی اي ه دور خود ب ه ب رد آورده است، در     ١٢وسيع ک  هزار عضو گ

ارگری  (مهم ترين تصميمات، ممهور به امضای ارگان اجرايی اتحاديه           است) حزب کارگری (دست اتحاديه    ا       . است ) حزب ک ثًال در سال گذشته بن ر   م ب
ز  . قق يافت مغازه از طريق انقالبی تح     ی  درصدی کرايه  ٢٠پيشنهاد اتحاديه، در بازار تخفيف       ازار تبري ی  . و از اين جاست خشم صاحبان مستغالت ب ول

ه ی سابق سر     ٨٠اينان قادر نبودند کاری کنند، زيرا هر مغازه با تکيه به تصميم حزب کارگری قاطعانه از پرداخت بيش از                     از زد   درصد کراي دا  . ب ابت
وذ خود در آورد                ر نف دان   . مخبرالسلطنه به نمايندگی دولت با توجه به محبوبيت عمومی اتحاديه، کوشش مجدانه به عمل آورد تا اين سازمان را زي ی ب ول

ن    ربه دنبال ضرباتی که شه) ١٩٢١(و بهتر از آن اين که در اکتبر سال گذشته    . موفق نگشت  ود،    دار شهر به يکی از اعضای اي سازمان وارد ساخته ب
د            حزب از استان  . دار و حزب کارگری رخ داد      اختالفی بين استان   ه جای وی منصوب کن . دار خواست شهردار را بر کنار سازد و شخص ديگری را ب

انده شود              ... دار مقاومت نمود   استان ازار کش ه بستن ب ود ب دامی             . (جريان نزديک ب ت، اق ازار از نظر اهمي ران بستن ب ر از اعتصاب       در اي م ت  است مه
  .دار امتيازاتی به سود حزب کارگری قائل شد و مسأله خاتمه يافت در آخر، استان). عمومی

ران سازمان داده شده                    ان روش ته ارگری مطابق هم ه های ک ران، اتحادي اطق اي د  در ساير من ه ی      . ان د از اتحادي ا عبارتن ان آن ه دترين در مي نيرومن
در رشت، انزلی و قم .  هزار نفر است٩تعداد معمولی کارگران در حدود .  هزار عضو دارد٥اين اتحاديه، . ت دريای مازندانکارگران و کارمندان شيال

ارگر       ران،       در.  وجود دارد   یو غيره نيز اتحاديه ی ک ارگر سازمان داده شده وجود دارد        ٢٠مجموع در اي ه های      .  هزار ک رای اتحادي ين انکشافی ب چن
ارگری، وضع اقتص د  ک ی ده د، توضيح م ه گريبانن ا آن دست ب ی ب ارگران ايران ه ک يار سختی را ک م  . ادی بس ی رغ ران، عل ارگری اي ای ک ه ه       اتحادي

خانه ها، کارگران  از آن جمله بايد اعتصاب خبازان، کارگران چاپ.  چندين اعتصاب بسيار موفق سازمان دادند١٩٢١نيمه ی دوم سال  جوانی شان، در
  .کرد  پست و تلگراف را يادريسندگی ها،

ا در   . همه ی اين اعتصابات ماهيتی صرفًا اقتصادی داشتند       . در انزلی، اعتصاب کارگران بندر سازمان داده شد        ين        و ام ورد اعتصاب معلم ه  (م ژانوي
ه خود گرف              ٢١که  ) ١٩٢٢ ه دولت را ب ًا سياسی علي ايش واقع ه مدت     . ت روز به طول انجاميد، اين اعتصاب سرانجام شکل يک نم ه ب ی ک اه  ٦دولت  م

تند              . نمايشات به مدت سه روز ادامه يافت       . پرداخت حقوق آنان را متوقف ساخته بود       ادی شرکت داش داد زي ه تع ز ب وزان ني ن تظاهرات، دانش آم . در اي
يک . ولی ديگر بسيار دير شده بود. دازدپره معلمين وعده داد حقوق آنان را به عاقبت دولت شتافت و ب.  رسيده بودءهيجان عمومی در تهران به حد اعال

قوام السطنه را که از قبل متزلزل بود، درهم کوفت و وی را  در تاريخ ايران نخستين نمايش بزرگ به حساب می آيد، موضع کابينه ی           تظاهر عظيم، که  
  .الحات راديکال را متحقق سازدکابينه ی ليبرال مشيرالدوله جای وی را گرفت و قول داد يک سلسله اص.  ساختءمجبور به استعفا

د                      اد می کنن ن  . با اين که اتحاديه های کارگری در ايران از شخصيت حقوقی برخوردارند، مقامات دولتی موانع بسيار بر سر راه انکشاف آن ها ايج اي
يک سوئدی به نام موليتور، که مدير پست . اروپايی هستند، که بيش از همه در اين مورد سرکوب شديد را به مورد اجرا می گذارند     ) مستشاران(مربيان  

ين سرنوشت          الل موقتی اتحاديه ی کارمندان اداره ی تلگراف را فراهم آورد و سپس کوشيد پست              حو تلگراف است، توانست ان     ز مشمول هم ان را ني چي
  .سازد
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دولت  .ه در مجلس مطرح گرديدألمس. ا خواستار شدندچيان جزوه ای عليه موليتور منتشر ساختند و برکناری وی ر پست.  طوالنی بود ایاين مبارزه
در اين زمان کابينه ی قوام السلطنه طی تصويب نامه ای شرکت  .اتحاديه های کارگری به کار تهييجی خود ادامه دادند      . جانب فونکسيونر خود را گرفت    

  .رت توده های مردم را برانگيخت و به سقوط کابينه منتهی شداين تصويب نامه خشم و نف. کارمندان دولتی در اتحاديه های کارگری را ممنوع ساخت
د          ران آغاز می کنن دگی سياسی اي ل مالحظه ای را در زن ارگری      . بدين سان، اتحاديه های کارگری ايفای نقش نسبتًا قاب ه های ک ر مرکزی اتحادي     دفت

ا               ١٩٢١که در نوامبر     ارگران مع ون مشغول سازمان دهی ک اير          پايه گذاری شد، اکن ارگران س ين ک م چن زد و ه ارگران روزم ران، ک وب اي    دن نفت جن
ا در     سازمان دهی   : دردفتر مرکزی وظيفه ی سنگينی به عهده دا       . رشته هاست  وده ه ژه ی                    ت ه اوضاع و احوال وي ران ک اده ای چون اي کشور عقب افت

ا         زندگی، شيوه های سازمان دهی ويژه ای را می طلبيد که نسبت به آن چه پس از د                  داول گشت، ت ايی مت نديکايی در کشورهای اروپ ه ها سال فعاليت س
  .حدی متفاوت است

  . رساندد، با موفقيت به انجام به ما اميدواريم که با حمايت بين الملل سنديکاهای سرخ، جنبش سنديکايی ايران وظايفی را که در برابر دار
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