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درآمد 

تقویــت و نیرومندســازی جامعــه ی مدنی ترجیع بنــد گفتــار بســیاری از مصلحــان اجتماعــی و سیاســی در دهه هــای گذشــته بــوده اســت. مباحــث 
نظــری زیــادی حــول ضــرورت جامعــه ی مدنــی تولیــد و ارائــه شــده اســت؛ امــا بخشــی از ایــن مباحــث جنبــه ی اقتبــاس از مباحثات نظری کشــورهای 

کلیــات نظــری باقــی مانــده اســت.  توســعه یافته را داشــته و بخشــی نیــز در مــدار 
گردی  ــات موجــود در جامعــه ی ایــران هســتیم. اصنــاف و نظــام اســتادـ  شــا ــه ظرفیت هــا و امکان ــرای تکویــن جامعــه ی مدنــی نیازمنــد توجــه ب ب
پیشــینه ای دراز در تاریــخ ایــران داشــته اســت. در دوران جدیــد نیــز بخشــی از توفیــق مشــروطیت بــه ســبب مشــارکت همه جانبــه ی اصنــاف، 
ــن  ــردم در اولی ــدگان م ــده ای از نماین ــش عم ــه بخ ک ــود  ــر ب ــش موث ــن نق ــبب همی ــه س ــود؛ ب ــار ب ــکل های تج ــی و تش ــیـ  اجتماع ــای محل انجمن ه

دوره ی مجلــس شــورای ملــی را ســرآمدان اصنــاف تشــکیل می دادنــد. 
کتبــر 1917  کــه منجــر بــه انقــاب ا کنــار مجموعــه ی حوادثــی  به رغــم ایــن نقــش ســازنده، خصلــت خودکامــه و اقتدارگــرای دولــت پهلــوی اول در 
کــه اصنــاف  در همســایگی شــمالی ایــران و شــکل گیری اتحــاد جماهیــر شــوروی و ســپس تحــرکات احــزاب کمونیســتی در ایــران شــد، ســبب شــد 
و تشــکل های مدنــی بــه مســئله ای امنیتــی بــرای دولــت پهلــوی بــدل شــوند؛ همچنان کــه بقیــه ی اجــزای جامعــه ی مدنــی ایــران نظیــر عشــایر، 
مطبوعــات، احــزاب سیاســی و... بــه سرنوشــت مشــابهی دچــار شــدند. نگریســتن بــه اتحادیه هــای کارگــری و نهادهــای مدنــی و صنفــی بــه مثابــه 

تهدیــدی امنیتــی بــه تدریــج بــه ذهنیتــی نهادینــه در بســیاری از دولتمــردان ایرانــی بــدل و در ســاختار سیاســی بازتولیــد شــد. 
گردی کارکــرد جامعه پذیــری و انتقــال  کــه نهادهــای حرفــه ای و صنفــی در ایــران بــه طــور تاریخــی و در قالــب نظــام اســتادـ  شــا ایــن در حالــی اســت 
تجربیــات نســلی و شــغلی و هنجارهــای اجتماعــی و اخــاق حرفــه ای بــه اعضــای اجتماعــی را ایفــا کرده انــد. نگــرش انقباضــی بــه ایــن نهادهــا و 
کــه ایــن امــر بــه نوبــه ی خــود ســبب تضعیــف ســرمایه ی اجتماعــی و  تشــکل ها ســبب تنــزل اخــاق حرفــه ای و فروپاشــی نظــام کارآمــد مذکــور شــده 

فرهنگــی در جامعــه ی ایــران بــوده اســت. 
آنچــه در گــزارش پیــش رو ارائــه شــده اســت حــاوی »تحلیلــی بــر تشــکل زدایی در عصــر پهلــوی اول« و »گــزارش منابــع تاریخــیـ  تحلیلــی از رویارویــی 
ع تصویــری از چالش هــای پیــش روی تشــکل ها و نهادهــای  پهلــوی اول بــا تشــکل های حرفــه ای و نهادهــای مدنــی« اســت. ایــن فصــول در مجمــو

حرفــه ای و صنفــی در ایــران در رونــد شــکل گیری و تکویــن در عصــر پهلــوی بــه دســت می دهنــد. 
فصــل اول کتــاب توســط حســین موســوی نــگارش یافتــه و فصــل دوم حــاوی داده هــای تاریخــی و تحلیــل استخراج شــده توســط ســمانه ســهرابی 

اســت. 

کمیت و جامعه  مرکز توانمندسازی حا
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فصل اول: 
تحلیلی بر تشکل زدایی در عصر 

پهلوی اول



مقدمه

ــد.  برقــرارِی حکومــِت ســردار ســپه در ابتــدای قــرِن چهاردهــم شمســی را ســرآغاز دوران جدیــدی در حیــات اجتماعــی و سیاســی ایــران دانســته ان
ــد آبراهامیــان در فصــل ســوم از بخــش اوِل کتــاب مشــهورش، »ایــران بیــن دو انقــاب«، در توصیــف برآمــدِن رضــا شــاه مــی نویســد:  یروان

ــا  ــه ســلطنت در ســال 1304، ب ــود. وی پــس از رســیدن ب ــد ب »ســال هــای ســلطنت رضــا شــاه، دوران پــی ریــزی یــک نظــام جدی
ایجــاد و تقویــت ســه پایــه نگهدارنــده اش-ارتــش نویــن، بوروکراســی دولتــی و پشــتیبانی دربــار- بــرای تثبیــت قــدرت خــود گام 
کــه دولــت مــی توانســت بــه واســطه ســه ابــزار مناســب نهادهــای  برداشــت. ایــن نخســتین بــار پــس از حکومــت صفــوی هــا بــود 

حکومتــی، قانــون و ســلطه، جامعــه را کنتــرل کند.«)آبراهامیــان، 1384: 187( 

کــه از آن تحــت عناوینــی همچــون  کلیــدی بــرای توضیــح و تبییــن عصــری باشــد  کــه تعمــدًا برجســته شــده اســت، مفهومــی  شــاید واژه »کنتــرل« 
کــرده انــد. مقــارن بــا انبــوِه یــادآوری هــا و تــا آنجــا  نظــاِم ســلطانی، پاتریمونیالیسم)پدرشــاهی( و نئوپاتریمونیالیســم، عصــر توســعه آمرانــه و ... یــاد 
کــه مــی تــوان آن را داِل  کــه بــه دوره پهلــوِی اول مربــوط مــی شــود، تصویــری از رضاخــان بــه عنــوان »پیکــری نظامــی« در اذهــان بــه ثبــت رســیده 
ــغوِل  ــه دلمش ک ــد  ــان ده ــی نش کم ــِت حا ــود را در هیئ ــا خ ــید ت ــه می کوش ک ــی  ــی نظام ــت. هیبت ــلطه دانس ــرکوب و س ــور و س ــِت سانس ــزی حکوم مرک
کــه پژوهــش هــا نیــز نشــان مــی دهنــد، توســعه در تلقــی  اعتــای کشــور و بــه ســامان نمــودن ترتیبــاِت مملکتــی توســعه نیافتــه بــود. امــا همانگونــه 
رضاشــاه، نــه مفهومــی موســع و مربــوط بــه مناســبات اجتماعــی و جامعــه مدنــی و ...، بلکــه بــه توســعه زیرســاخت هــا و زیربناهــای مــادی و فیزیکــی 
محــدود مــی شــد وتقلیــل مــی یافــت. همیــن امــر موجــب گردیــد تــا رضاشــاه نیــز بــه ســیاِق دیگــر شــاهان دودمــاِن پهلــوی، بــه توســعه سیاســی در 
ــد.  ــه باش ــی توج ــاور و ب ــی ب ــی و ... ب ــر حکومت ــی و غی ــای مردم ــط نهاده ــندیکاها، بس ــاف و س ــی اصن ــکل یاب ــی، تش ــای مدن ــت نیروه ــب تقوی قال
کــه موجــب مــی شــود تــا جــان فــوران در کتــاب »مقاومــت شــکننده«، حکومــِت پهلــوی اول  شــاید ایــن ســویه خودکامگــی حکومــت رضــا شــاه اســت 
کــرد. اغلــب  را نوعــی »اســتبداد نظامــی« نــام نهــد. از منظــر وی، کنتــرِل شــاه بــر مجلــس و زندگــی سیاســی عمومــی نیــز از همیــن الگــو تبعیــت مــی 
کنــار گذاشــته شــدند، در ســال 1305 بــه جــان مــدرس ســوء قصــد شــد  چهــره هــای برجســته نیمــه دهــه 1300 شمســی بــه ســرعت از صحنــه مجلــس 
کــه جبهــه مخالفــان بالقــوه  کام مانــد و از انتخــاب مجــدد مصــدق نیــز بــه نمایندگــی ممانعــت بــه عمــل آمــد. همچنیــن، ســایر کســانی  کــه البتــه نــا
کــه آپتــن مــی گویــد در دوره رضاشــاه  کنــاره گرفتنــد. آنگونــه  را تشــکیل مــی دادنــد، بازداشــت شــده و بــه تبعیــد رفتنــد یــا اینکــه از زندگــی سیاســی 
چندصــد قتــل سیاســی صــورت گرفتــه اســت. مجلــس نیــز از همــان آغــاز بــه صــورت ُمهــر تأییــِد دســتورات رضاشــاه بــدل شــد. چهــار حــزب سیاســی نیــز 
کــه  کــرد چــون از آن بیــم داشــت  کــه در اواخــر دهــه 1300 در مجلــس نماینــده داشــتند، اساســًا طرفــدار رژیــم بودنــد امــا بازهــم رضاشــاه آنهــا را منحــل 
رقیبانــش در ایــن احــزاب متشــکل شــوند. بدیــن ترتیــب رضاشــاه ابزارهــا و ظواهــر مشــروطیت را نگــه داشــت امــا در عمــل بــه عنــوان یــک »دیکتاتــور 
گونــه نارضایتــی ســازمان یافتــه در درون و بیــرون دولــت را تحمــل نداشــت و بــا  کــرد. وی هیــچ  مشــروطه«)تعبیری از جــان فــوران( حکومــت 

قســاوتی بیرحمانــه مــی کوشــید تــا هــر اعتراضــی را در نطفــه خفــه کند.)فــوران، 1392: 336 و 337(
ــا میــان جامعــه و عرصــه قــدرت در دوره پهلــوی اول نســبتی  کــه بــه یادداشــت حاضــر مربــوط اســت، مــی کوشــیم ت ــا آنجــا  ــا ذکــر ایــن مقدمــه و ت ب
مشــخص برقرارکنیــم و از خــال آن، ارزیابــی ای از نحــوه مواجهــه رضاشــاه بــا تشــکل یابی و ســازمان هــای صنفــی، شــبکه هــای مردمــی و نهادهــای 
اجتماعــی علــی الخصــوص تشــکل هــا و اتحادیــه هــای کارگــری بــه دســت دهیــم. بدیــن منظــور، ابتــدا تاریخچــه ای مختصــر از شــکل گیــری اولیــن 
ح خواهیــم داد و در پایــان، بــه مهــم تریــن علــل تشــکل ســتیزی و  اتحادیــه هــا را از نظــر خواهیــم گذرانــد و ســپس رویارویــِی آنهــا بــا رضاشــاه را شــر

کــرد. برخــورد بــا تشــکل هــا و اتحادیــه هــا در عصــر پهلــوی اول اشــاره خواهیــم 

مروری تاریخی - تحلیلیتشکل زدایی در عصر پهلوی اول 8



تاریخچه تشکیل اتحادیه های کارگری در عصر رضا شاه
کــه  کارگــراِن چــاپ تهــران در ســال 1906 )1285 شمســی( تشــکیل شــد  اولیــن اتحادیــه کارگــری در ایــران توســط محمــد پروانــه و گروهــی دیگــر از 
کــو تأســیس  چنــد شــماره از یــک مجلــه سوسیالیســتی بــه نــام »اتفــاق کارگــران« را منتشــر می کردنــد. ده ســال پــس از آن، »کمیتــه ی عدالــت« در با
شــد کــه در ســال 1920 اولیــن کنگــره ی خــود را در بنــدر انزلــی برگــزار کــرد و نــام »حــزب کمونیســت ایــران« را بــر خــود نهــاد. بــا کودتــای 1920 و قــدرت 
کــرد. ایــن حــزب، فعالیتــش را در  گرفتــن رضــا خــان، حــزب کمونیســت ایــران توجــه خــود را بــه عناصــر مترقی تــر طبقــه ی کارگــر و دهقانــان معطــوف 

راســتاِی آمــوزش سیاســی و ایجــاِد ســازمان ها، اتحادیه هــای کارگــری و مجامــع دهقانــی در شــهرها و روســتاها انجــام مــی داد. 
کارگــران  کــه نمایندگــی اصنــاِف مختلــف از جملــه نانوایی هــا،  در ادامــه و در ســال 1921، حــدود ده اتحادیــه یــا صنــف در کشــور موجــود بودنــد 
ــا 1922 و فقــط در شــهر  ــا حــدوِد ده هــزار عضــو بــه عهــده داشــتند. همچنیــن ت چاپخانه هــا، کارگــران ُپســت، رفتگــران، کارمنــدان دولــت و ... را ب
کــه 20000 کارگــر، یعنــی 20 درصــد کارگــران شــهر را در خــود متشــکل می کردنــد و 10000 کارگــِر دیگــر در ســایِر  تهــران، 12 اتحادیــه بــه وجــود آمــده بــود 
نقــاط کشــور متشــکل شــده بودنــد. احتمــااًل ایــن ســازمان ها تحــت نفــوذ »حــزب کمونیســت ایــران« بودنــد. در ســال 1928 نیــز اتحادیــه کارگــران 
کارگــران چاپخانــه در زمینــه  کــه اولیــن اتحادیــه تشــکیل شــده در ایــران یعنــی اتحادیــه  نفــت جنــوب تأســیس شــد. عــاوه بــر موفقیــت هایــی 
موضوعــات صنفــی توانســت کســب نمایــد و دولــت و کارفرمایــان را بــه پذیــرش خواســته هــای خــود از جملــه افزایــش دســتمزدها و کاهــش ســاعات 
کار وادار ســازد،  در نیمــه دوم ســال 1921 اعتصابــات متعــددی کــه از جانــب نانوایــان، چاپچیــان، پارچــه فروشــان و آمــوزگاران صــورت گرفــت، تأثیــر 
بســزایی در اســتعفای دولــت وقــت یعنــی دولــت قــوام الســلطنه داشــت. شــاید ایــن اتفــاق را بتــوان اولیــن اقــدام سیاســی بــه صــورت مســتقیم توســط 

کارگــر نامیــد. طبقــه 
در مــاه مــه 1931 نیــز نخســتین اعتصــاب ســازمان یافتــه کارگــران کارخانــه وطــن در اصفهــان بــا هدایــت حــزب کمونیســت بــه منظــور کســب حقــوق 
ع پیوســت. پــس از آن و بــه دالیــل  کار بــه 8 ســاعت در روز، بــه وقــو اقتصــادی و سیاســی بــه ویــژه حــق تشــکیل ســازمان کارگــری و کاهــش ســاعات 
مختلــف از جملــه تصویــب قوانینــی بــر ضــد فعالیــت اتحادیــه هــا و عضویــت در آن هــا و بهبــود روابــط دولــت رضاشــاه بــا روســیه و کاهــش حمایــت 

آن کشــور از حــزب کمونیســت،  فعالیــت اتحادیــه هــا رو بــه کاهــش گذاشــت.
از ســوی دیگــر، اولیــن قانــون کار جامــع ایــران کــه در 1936 )1315 شمســی( تهیــه شــد، از حــق اعتصــاب یــا حــق تشــکیل اتحادیــه ســخنی نمی گفــت 
کــه اتحادیه هــا  و تنهــا بــه مســئله شــرایط کار در مؤسســات صنعتــی محــدود شــده بــود. تنهــا بــه هنــگام ورود متفقیــن بــه ایــران در ســال 1941 بــود 
خ تــورم 600  درصــد در طــی جنــگ(، رفتــه رفتــه  توانســتند مجــددًا بــه فعالیــت بپردازنــد. از طرفــی، بــا بدتــر شــدن شــرایط اقتصــادی کشــور)نر
کــه تــا آن زمــان ایــران بــه خــود دیــده بــود،  کــه نیرومندتریــن اتحادیه هــای کارگــری ای  نارضایتــی عمومــی شــدت می یافــت. در ایــن شــرایط بــود 

پدیــد آمدنــد.
امــا در ســال 1942، کمونیســت ها توانســتند »شــورای مرکــزی اتحادیه هــای کارگــری« در ایــران را بــه وجــود آورنــد کــه در 1944 بــه »شــورای متحــده 
مرکــزی« تبدیــل گردیــد. ایــن شــورا در ســال 1946 بــه »فدراســیون جهانــی اتحادیه هــای کارگــری« وابســته شــد. نشــریه روزانــه شــورا »ظفــر« نــام 
کــه متعاقــِب پایــان یافتــن جنــگ،  داشــت و رضــا روســتا، آهنگــِر متولــد گیــان، رهبــر پرانــرژی و مصّمــم آن بــود.  ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت 
اعتصابــاِت کارگــری گســترش یافــت: در ســال 1942، هفــت اعتصــاب؛ در 1944، چهــارده اعتصــاب و در 1946، بیســت و پنــج اعتصــاب مهــم 

شــکل گرفــت. دو مرکــز مهــم ایــن اعتصــاب هــا، تهــران و ســایر حوزه هــای نفتــی بــود.

رویارویِی تشکل ها و دولت  
ــد و ایــن  ــی بیــش از پیــش محــدود گردی ــار دیگــر تشــکل های جامعــه مدن کن ــری در  ــا آغــاز پادشــاهِی رضاخــان، آزادی عمــل اتحادیه هــای کارگ ب
اتحادیــه هــا، بــا ســرکوب، انحــال و دســتگیرِی اعضای شــان مواجــه شــدند. همچنیــن، دایــره بســته سیاســی، ســاخت ســلطانِی قــدرِت رضاشــاه و 
سانترالیســِم غیــر دموکراتیــِک قــدرت، مانــع تشــکل یابی نیروهــای اجتماعــِی موجــود می شــد بــه نحــوی کــه تنهــا ســخِن مجــاز در مطبوعــات، تبلیــغ 

ناسیونالیســِم دولتــی و شاه ســتایی بــود و مدیــراِن روزنامه هــای منتقــد و مســتقل، دائمــًا در معــرض ارعــاب و شــکنجه قــرار می گرفتنــد.
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قــدرت گرفتــن رضاخــان بــرای ســرکوب تشــکل های مدنــی، بــا ائتــاف بــا حــزب محافظــه کار اصاح طلــب در مجلــس چهــارم آغــاز  شــد بــه نحــوی 
خ بــه حکومــت نظامــی متوســل شــد. همچنیــن، »حــزب تجــدد« نیــز  کــه وی بــرای توقیــِف ســه روزنامــه منتقــد یعنــی حقیقــت، طوفــان و ســتاره ســر
کــه ســازمانی بــر اســاس الگــوی حــزب فاشیســت  کــرده بــود، نخســت بــه حــزب ایــران نــو و ســپس بــه حــزب ترقــیـ   کــه صادقانــه از رضاشــاه حمایــت 
کــه »احساســات  موســولینی و حــزب جمهوری خــواه مصطفــی کمــال بــودـ  تبدیــل شــد. حتــی فعالیــت »حــزب ترقــی« نیــز بــه دلیــل ایــن ســوءظن 
ک را می پرورانــد، غیرقانونــی شــد. »حــزب سوسیالیســت« نیــز منحــل شــد و باشــگاه های حــزب را گروهــی مشــخص و  جمهوری خواهــی« خطرنــا
کــه بــه نمایــش سوسیالیســت ها در انزلــی و »انجمــِن زنــان  کــرد  ســازمان یافته بــه آتــش کشــیدند. همچنیــن پلیــس، گروهــی متعصــب را تشــویق 

کــرده و مجــات انجمــن را بــه آتــش بکشــند. وطن پرســت« در تهــران حملــه 
ــه  ک ــت زد. او  ــری دس ــای کارگ ــه ه ــه اتحادی ــر علی ــی و نامنتظ گهان ــای نا ــدام ه ــه اق ــان ب ــس، رضاخ ــات مجل ــن انتخاب ــتان 1923 و در حی در تابس
می خواســت جــای نخســت وزیــر را بگیــرد، اتحادیــه هــای کارگــری را در را ه حصــول خواســته اش مانــع بزرگــی می دانســت. وی به دســت فرماندهان 
نظامــی خــود همــه اتحادیــه هــای کارگــری را در سراســر کشــور توقیــف کــرد. ایــن کار بــه زودی جنبــش اتحادیــه کارگــری را در ایــران پایمــال ســاخت.
در ســال 1924 شــماره اعضــای اتحادیــه هــا تنهــا 1300 تــن بــود، و بــه رغــم فعالیــت هــای سیاســی شــان دیگــر نمــی توانســتند ماننــد ســال هــای 
پیــش جلــب توجــه کننــد. در 1 مــه 1924، چاپخانه چیــان بــا یــک روز اعتصــاب روز کارگــر را جشــن گرفتنــد. ایــن آخریــن بــاری بــود کــه ایــن کارگــران 
گــر او بودنــد را از خــود بیــزار کنــد. در  کــه یــاری  توانســتند آشــکارا چنیــن کاری را انجــام دهنــد. در آن زمــان هنــوز رضاخــان مایــل نبــود نیروهایــی را 
کــه مدتهــا بــود حقوقــی دریافــت نکــرده بودنــد. بــا اینکــه تظاهــرات آنهــا بــه زد و  همــان ســال نیــز کارگــران شــهرداری بــه اعتصــاب پرداختنــد، زیــرا 

خــورد بــا پلیــس انجامیــد، بــه خواســته هــای خــود دســت یافتنــد.
ــد. در  1926  ــران آغــاز گردی ــه عمومــی کارگ ــران و بازمانده هــای اتحادی ــه حــزب کمونیســت ای ــه ب ــه پیگیران از ســوی دیگــر و در ســال 1925، حمل
نیــز، شــورای مرکــزی اتحادیه هــای کارگــری منحــل شــده و حــزب کمونیســت ایــران غیرقانونــی اعــام شــد. در ســال 1927، حــزب کمونیســت 
دومیــن کنگــره خــود را در ارومیــه تشــکیل داد. در ایــن کنگــره، تصمیمــی اتخــاذ شــد مبنــی بــر اینکــه همــکاری بــا حکومــت بــه منظــور تحقــق انقــاب 
سوسیالیســتی در ایــران کنــار گذاشــته شــود و از رضاشــاه، بــه عنــواِن دشــمِن آزادی هــای سیاســِی کارگــران نــام بــرده شــد، کســی کــه عمــًا بــه پشــتوانه 

حمایتــِی اتحادیه هــای کارگــری بــه قــدرت رســیده بــود ولــی پــس از تثبیــِت قــدرِت خــود، بــه ســرکوِب ایــن اتحادیه هــا پرداخــت.
ع فعالیــت سیاســِی مســتقل اتخــاذ کــرد و ســرکوب  در ادامــه همیــن دومینــو و از ســال 1928، حکومــت، سیاســِت ســخت گیرانه تری نســبت بــه هــر نــو
اعضــای اتحادیه هــای کارگــری، اعتصاب هــا و اعضــای حــزب کمونیســت را بــه طــور گســترده در دســتور کار قــرار داد. تــا آن زمــان، حــزب کمونیســت 
خ« و»پیــکار«، و مجلــه هایــی ماننــد »جرقــه«، »فرهنــگ« و »دنیــا« را منتشــر می ســاخت تــا  نیــز روزنامه هایــی چــون »کار«، »حقیقــت«، »ســتاره ســر
کــه در وهلــه اول بــر پیکــر زحمت کشــان وارد آمــد،  ماهیــت ضــد کارگــری رضــا شــاه را برمــا ســازد. ضربــه بحــران اقتصــادِی ســال های 1932-1929 
کــه حــزب کمونیســت، کارگــران را بــه مبــارزه و اعتصــاب فــرا بخوانــد. در ادامــه همیــن رونــد و در ســال 1929، اعتصابــی بــا شــرکت 9  موجــب گردیــد 
هزارنفــر از 10هــزار نفــر کارگــران شــرکت نفــت، در آبــادان آغــاز شــد. همچنیــن در 1931، بــا همــکاری ســازمان مخفــی حــزب کمونیســت، کارگــران در 

گیــر زدنــد. کارخانــه وطنــی اصفهــان دســت بــه اعتراضــی فرا
ــاِد  ــت و انتق ــه مخالف ک ــد  ــث ش ــن دوره باع ــنتی ای ــه س ــت در جامع ــرد حکوم ــه عملک ــبت ب ــاد نس ــکان انتق ــدم ام ــی و ع ــاق سیاس ــاب، اختن ــو ارع ج
کن اروپــا، کنگــره ای را در شــهر »ُکلــن« آلمــان  ج از کشــور نیــز بــه ســال 1930 آغــاز گــردد. در ادامــه و در ســال 1931 ، دانشــجویان ســا روشــنفکران خــار
تشــکیل دادنــد. در آن کنگــره، دانشــجویان، خواهــان رهایــی تمامــی زندانیــان سیاســی شــدند و رضاشــاه را بــه عنــواِن ُعمــال امپریالیســِم بریتانیــا 
ــا بقایــای حــزب کمونیســت ایــران در روزنامــه پیــکار همــکاری  معرفــی کردنــد. برخــی از دانشــجویان نیــز در شــهر مونیــخ آلمــان بــه طــور پنهانــی ب

می کردنــد.
بــا آغــاز دهــه 1930 میــادی و شــروع ســرمایه گذاری دولتــی، نوســازِی اقتصــادی از بــاال و افزایــش تعــداد کارخانه هــای صنعتــی، طبقــه جدیــد »کارگــر 
صنعتــی« نیــز تکویــن یافــت. متعاقــب ایــن رخــداد، حــزب کمونیســت ایــران بــه منظــور نفــوذ در درون ایــن طبقــه جدیــد و ســازماندهی کارگــران و 

کــرد. هدایــِت اعتصــاب هــا، شــروع بــه فعالیــت 
کــردن هــم بســیار دشــوار شــده بــود، زیــرا  پــس از اعتصــاب کارخانــه وطــن در مــه 1931، اتحادیــه هــا بــه ســختی فعالیــِت دیگــری کردنــد. اعتصــاب 
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ــرد. در نتیجــه ی ایــن  ک ــود تصویــب  ــه هــا ب ــه یکــی از مــواد آن قدغــن شــدن تشــکیل اتحادی ک ــن 1931 مجلــس الیحــه ضــد کمونیســتی را  در ژوئ
کــه مظنــون بــه عضویــت حــزب بودنــد، دســتگیر شــدند. ایــن دســتگیری هــا پی آمدهــای دشــواری  ــا کســانی  قانــون بیــش از 2000 عضــو حــزب ی
بــرای فعالیــت هــای اتحادیه هــا دربرداشــت. علــت دیگــر از میــان رفتــن اتحادیــه هــا ایــن بــود کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی ترجیــح مــی داد مناســبات 
ــا  کــه همــه تماس هــای خــود را ب کــم آن رضاشــاه داشــته باشــد. از ایــن رو در ســال 1929 ســفارت شــوروی دســتور یافتــه بــود  ــا ایــران و حا خوبــی ب

حــزب کمونیســت ایــران قطــع کنــد.
تــا ســال 1941، بیــش از 346 کارخانــه جــدی تأســیس شــد و تعــداد کارگــران بــه بیــش از 50 هــزار نفــر رســید. در مقابــل امــا حکومــت رضاشــاه عــاوه 
بــر انحــال اتحادیه هــای کارگــری و غیرقانونــی خوانــدن حــزب کمونیســت، در 22 ژوئــِن 1931، الیحــه ای را تحــت عنــوان »اقــدام کننــدگان علیــه 
کــرد. در پــی تصویــب ایــن الیحــه حــزب کمونیســت و اتحادیه هــای کارگــری بــا محدودیــت بیشــتری رو بــه رو  امنیــت و اســتقال کشــور« تصویــب 

شــده و تعــدادی از اعضــای آن هــا دســتگیر شــده و مــورد شــکنجه قــرار گرفتنــد.

جمع بندی: برخی علت های تشکل ستیزِی رضاشاه
بــه طــور کلــی می تــوان موانــع ایجــاد تشــکل های مدنــی و یــا دالیــل تشــکل زدایِی حکومــت پهلــوِی اول را بــه دو دســته کلــی تقســیم نمــود: از طرفــی، 
برخــی پژوهشــگران، موانــِع تشــکل یابی را حــوِل »سیاســت نوســازی« صورتبنــدی مــی کننــد. بدیــن معنــا کــه بــه دلیــل منازعــه تاریخــی میــان ســنت 
و مدرنیتــه و نمایندگان شــان، صــرِف تقلیــد از تجــدد و کژفهمــی در درک و دریافــِت مبانــی فکــرِی آن و عــدم تحقــق پایــه هــای فکری-فرهنگــی 
جامعــه مدنــی، همــواره برقــراری تشــکل ها و تقایشــان در جهــت بازســازِی امــر اجتماعــی را بــه تعویــق مــی انداختــه اســت. ایــن وجــه از علت یابــی، 
ع و تعــارِض ســنت-مدرنیته در تاریــخ معاصــر ایــران مربــوط می شــود. از دیگــر ســو، عــده ای نیــز ضعــف تشــکل  بیشــتر بــه ســاختارهای دیرپــا و تنــاز
کــه در ایــن بخــش بــه  یابــی را بــه اقتدارطلبــی شــخِص رضاشــاه و تــاش وی در جهــت تحکیــم دیکتاتــوری اش مربــوط مــی داننــد. اهــم موانعــی 
چشــم مــی خــورد عبــارت انــد از: ســلب و نهــِی آحــاد مــردم از حضــور و فعالیــت در عرصــه هــای عمومــی، عــدم وجــود اقتــدار قانونــی و توســل بــه قــدرت 
عریــان بــه جــای اقتــدار مشــروعیت بخــش، جلوگیــری از ایجــاِد نوعــی سیاســت مردمــی و چشــم امیــد داشــتن بــه صــرِف ِاعمــال اصاحــاِت آمرانــه، 
ســرکوب آزادی هــای سیاســی  و بــه تبــع آن، ایجــاد محدودیت هایــی بــر مشــارکت عمومــی در تصمیــم ســازی های حکومتــی، عــدم شــکل گیــری 
نهادهــای واســط میــان دولــت و مــردم در حــوزه سیاســی بــه دلیــل اقتــدار مطلقــه رضاشــاهی، تبدیــل قــدرت بــه قــدرت عمــودی در جهــت ممانعــت 
کــردن حــزب کمونیســت، تصویــب الیحــه ی »اقــدام کننــدگان علیــه  از تکویــن جامعــه مدنــی، انحــال اتحادیه هــای کارگــری، غیرقانونــی اعــام 
امنیــت و اســتقال کشــور«، تصویــب آییــن نامــه »حفــظ نظــم در کارخانه هــا« در ســال 1936، منحــل اعــام کــردن گــروه 53 نفــر در ســال 1938 و در 

نهایــت، اصــرار بــر حفــظ اقتــدار پدرســاالرانه و ســنتِی موجــود و عــدم تلطیــِف آن بــا دیگــر انــواع اقتــدار قانونــی.  
کــه حکومــت مطلقــه رضــا شــاه، بــا ســرکوب، انحــال و دســتگیری اعضــای  کــرد  گیــری  بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد می تــوان چنیــن نتیجــه 
اتحادیه هــای کارگــری و صنفــی، راِه هرگونــه تکویــن جامعــه ی مدنــی و یــا فعالیت مســالمت آمیز سیاســیـ  اجتماعی را ســد کرده و بــا محدودیت های 
شــدید، حتــی مانــِع فعالیــت اتحادیه هــای مخفــی کارگــری و صنفــی شــد. بدیــن طریــق، حکومــِت نئوپاتریمونــاِل رضاشــاهی از تشــکل نهادهــای 
کــم، اقــدام بــه ایجــاد نهادهــای وابســته  کــرد و در عــوض، شــخص حا مردم ســاالرانه بــرای مشــارکت مؤثــر در امــور سیاســی و اجتماعــی جلوگیــری 
گــردد. همچنیــن، دولــت رضاشــاه بــا آنکــه تغییــرات اساســی در ســاختار  کــه پوششــی بــر ِاعمــال قــدرت شــخِص شــاه  کــرد بــه گونــه ای  و دســتوری 
ع یــک دولــت مــدرِن تمــام  نظامــی، اجتماعــی، اداری و اقتصــادی ایجــاد نمــود و برخــی از مؤلفه هــای دولــت مــدرن را نیــز دارا بــود، امــا در مجمــو
عیــار بــه حســاب نمی آمــد. حرکــت تجددخواهانــه رضــا شــاه بیشــتر حــول زیرســاخت های اقتصــادی جریــان داشــت و بــه عبارتــی می تــوان آن 
ــه از طریــق تشــکیل  ــه توســعه نهادهــای اجتماعــی را ن ک ــود  ــراِز حکومتــی ب ــرا اصــاح، ف ــام نهــاد. نقطــه عزیمــت وی ب ــه ن را تجــددی اقتدارطلبان
کــردِن نهادهــا و تشــکل هــا بــه دســتگاه هــا و دیســیپلیِن قــدرت پیگیــری می کــرده اســت.  نهادهــای مردمــی بلکــه از خــاِل وابســته و دســت آموز 
ــگاه  ــه هیچ ک ــوی  ــه نح ــود ب ــران ب ــت ای ــه سیاس ــه در عرص ــون جامع گ ــات گونا ــاختن طبق ــریک س ــت در ش ــِی دول ــر، ناتوان ــن ام ــِی ای ــِل بدیه حاص

کــردن سیاســت از پاییــن« صــورت نگرفــت. کوششــی در جهــت روشــنگری و تــاش بــرای »بنا
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فصل دوم: 
گزارش منابع تاریخی - تحلیلی از 

رویارویی پهلوی اول با تشکل های 
حرفه ای و نهادهای مدنی 



ایران: دیکتاتوری و توسعه )فرد هالیدی( 

در سه دوره از تاریخ می توان درجه ای از یک حرکت طبقاتی مستقل را مشاهده کرد: 
دوره ی بیست ساله ی پیش از تحکیم رژیم رضاخان  ●
سال های 1953-1945  ●
دوره ی پس از افزایش قیمت دالر در 1975  ●

رشد اتحادیه های کارگری
گران چاپ تهران تشــکیل شــد که چند شــماره از یک مجله ی سوسیالیســتی  اولین اتحادیه ی کارگری در ایران در ســال های 1906 به وســیله ی کا
کارگــر، یعنــی 20 درصــد  کــه 20000  بــه نــام »اتفــاق کارگــران« را منتشــر کردنــد. بنــا بــه گزارش هــا تــا 1922 در تهــران 12 اتحادیــه بــه وجــود آمــده بــود 
کارگــر دیگــر در دیگــر نقــاط کشــور متشــکل شــده بودنــد. احتمــاال ایــن ســازمان ها نحــت نفــوذ  کارگــران شــهر را در خــود متشــکل می کردنــد و 10000 
کارگــری« )پروفینتــرن(  کارگــری تهــران بــه »بین الملــل اتحادیه هــای  کمونیســت ایــران« بودنــد و در 1921 تعــدادی از اتحادیه هــای  »حــزب 

کــه مرکــز آن در مســکو بــود.  وابســته بودنــد 
کــه در 1936 تهیــه شــد، از حــق اعتصــاب یــا حــق تشــکیل اتحادیــه ســخنی نمی گویــد و بــه مســئله ی شــرایط کار در  اولیــن قانــون کار جامــع ایــران 
کــه اتحادیه هــا توانســتند مجــدد بــه فعالیــت بپردازنــد. بــا بدتــر  موسســات صنعتــی محــدود شــده بــود. تنهــا بــه هنــگام ورود متفقیــن در 1941 بــود 
ــه نیرومندتریــن  ک ــود  ــورم 600 درصــد در طــی جنــگ( نارضایتــی عمومــی شــدت یافــت. در ایــن شــرایط ب خ ت ــر شــدن شــرایط اقتصــادی کشــور )ن

کــه ایــران بــه خــود دیــده اســت پدیــد آمدنــد.  اتحادیه هــای کارگــری ای 
کــه در 1944 بــه »شــورای متحــده  در 1942 کمونیســت ها توانســتند یــک »شــورای مرکــزی اتحادیه هــای کارگــری« در ایــران بــه وجــود آوردنــد 
مرکــزی« تبدیــل گردیــد. ایــن شــورا در 1945 مدعــی کردنــد 200، 000 و در 18946 تعــداد 400، 000 عضــو بــا 186 اتحادیــه ی وابســته داشــتند. شــورا 
در 1946 بــه »فدراســیون جهانــی انحادیه هــای کارگــری« وابســته شــد. نشــریه ی روزانــه ی شــورا »ظفــر« نــام داشــت و رضــا روســتا یــک آهنگــر متولــد 
ــات گســترش یافــت: در ســال 1942 هفــت اعتصــاب، در 1944 چهــارده  ــان یافتــن جنــک اعتصاب ــا پای ــود. ب ــرژی و مصمــم آن ب ــر پران گیــان رهب

اعتصــاب، در 1946 بیســت و پنــج اعتصــاب مهــم شــکل گرفــت. دو مرکــز مهــم ایــن اعتصابــات تهــران و حوزه هــای نفتــی بــود. 

ــراورده شــدن همــه ی خواســته های کارگــران شــد، دارای اهمیــت عظیمــی بــود و  کــه منجــر بــه ب ــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت نفــت، ایــن اقــدام  ب
کنــد، می توانــد نقــش مهمــی در اقتصــادی نظیــر  گــر حرکاتــش را بــا اســتراتژی صحیحــی تنظیــم  کارگــر کوچــک، ا کــه یــک طبقــه ی  نشــان داد 

ــاز کنــد.  اقتصــاد ایــران ب
ــه ی  ــال 1946، کابین ــل زد. در س ــه عم ــت ب ــری دس ــش کارگ ــتن جنب ــم شکس ــرای دره ــت ب ــه دول ک ــود  ــا ب ــه تهدیده ــاس همینگون ــت احس ــه عل ب
کــه ایــن اتحادیــه یــک  کــرد. امــا آشــکار بــود  قــوام یــک اتحادیــه ی رقیــب بــه نــام »اتحادیــه ی ســندیکاهای کارگــری ایرانــی« )اســکی( را تاســیس 
موسســه ی رســمی اســت. ســال 1947 نقطــه ی اوج فعالیــت اتحادیه هــای کارگــری ســازمان یافته در »شــورای متحــده ی مرکــزی« بــود. در 1949 
کــه  کــرد. هنگامــی  بــه دنبــال ســو قصــد بــه شــاه حــزب تــوده و شــورای متحــده ی مرکــزی غیرقنونــی اعــام شــد، جنبــش تجدیــد حیــات خــود را آغــاز 
مصــدق در 1951 بــه قــدرت رســید، جنبــش کمونیســتی کارگــران در جهــت مشــی حــزب تــوده در آغــاز بــا مصــدق بــه مخاافــت پرداخــت و در مــارس و 
خ داد. بعــدا در 1952 اتحادیه هــای کارگــری در جهــت سیاســت مصــدق  اوریــل 1951 برخوردهــای جــدی میــان حکومــت مصــدق و کارگــران نفــت ر
گرچــه مصــدق هرگــز ممنوعیــت »شــورای متحــده ی مرکــزی« را لغــو نکــرد. شــورا توانســت بــا یــک شــیوه ی نیمــه علنــی فعالیــت خــود  حرکــت کردنــد. ا
را دوبــاره آغــاز کنــد. و در 1951-1953 بیــش از 200 اعتصــاب بــا خواســته های اقتصــادی صــورت گرفــت. امــا بــا کودتــای 1953 اتحادیه هــا بــه طــور 
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کامــل در هــم کوبیــده شــدند و بــه دوازده ســال فعالیــت ســازمانی پایــان داده شــد. 

کارگــر تهدیــد تــوده ای مهمــی نســبت بــه سلســه ی پهلــوی محســوب می شــد. و ایــن حقیقــت بــه ویــژه بــا توجــه بــه  کــه طبقــه ی  تردیــدی نیســت 
کلــی و  نگرانــی رژیــم و دولــت آمریکــه آشــکارتر می شــود. جنگندگــی و وســعت ســازمان های وابســته بــه »شــورای متحــده ی مرکــزی« در زمینــه ی 
کندگــی اســتراتژیک دچــار اشــکال بــود؛  وضــع اتحادیه هــای کارگــری در کشــورهای جهــان ســوم در آســیا و آفریقــا چشــگیر اســت. جنبــش بــه دلیــل پرا
کــه مرکــز قــدرت سیاســی در تهــران 900 کیلومتــر بــا مرکــز فعالیــت اعتصابــی در حوزه هــای نفتــی جنــوب فاصلــه داشــت. کارگــران می توانســتند  چــرا 
ســرمایه های خارجــی را مــورد تهدیــد قــرار دهنــد، امــا کمتــر قــادر بودنــد بــر شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس و دولــت بــه یــک شــیوه ی هماهنــگ فشــار 
کــه بایــد احســاس می شــد. گذشــته از این هــا بــا توجــه بــه پیشــرفت در ایــران،  کارگــر مبــارز در پایتخــت، کمتــر از آنمقــداری  آورنــد. حضــور طبقــه ی 
ســازمان های اتحادیــه ای اساســا بســیار جدیــد بودنــد و شــالوده ی اجتماعــی آنــان نیــز بســیار محــدود بــود؛ از ایــن رو نمی توانســتند در برابــر ضرباتــی 
کــه بــه دنبــال کودتــای 1332 بــر آن هــا وارد آمــد، مقاومــت کننــد. در آن ســال شــبی طوالنــی بــر طبقــه ی کارگــر ایــران چیــره شــد کــه تنهــا پس از بیســت 

ج شــدن از آن را آغــاز کنــد.  ســال توانســت خــار

اتحادیه های رسمی و اعتصاب های غیر قانونی
سیاســت رژیــم ایــران در قبــال طبقــه ی کارگــر تغیراتــی از ســرکوب کامــل به ترکیبــی از ســرکوب و تطمیــع تبدیــل شــده بــود. در فــردای ســقوط مصــدق 
ع نمــود.  کــرد و حتــی اتحادیه هــای رســمی بی رنگ وبــو را در 1957 ممنــو رژیــم تمامــی فعالیت هــای مخالف آمیــز و همــه ی اتحادیه هــا را ســرکوب 

کــه اتحادیه هــا در صــورت بــه رســمیت شــناخته شــدن از جانــب وزارت کار می تواننــد تشــکیل شــوند.  در قانــون کار 1959 تصریــح شــد 
کارگــراِن  قانــوِن بیمــه ی مخصــوص در ســال 1960 و قانــوِن ســهیم شــدن کارگــران در ســال 1963 شــالوده ای بــرای یــک سیســتم افزایــش درآمــد 
ــه ی  ــرای برنام ــرای اج ــم ب ــد. رژی ــم بکوب ــران را در ه ــانی کارگ ــه آس ــد ی ــم نمی توان ــت: رژی ــاده اس ــت س ــن سیاس ــق ای ــد. منط ــم آوردن ــده فراه برگزی
ــا بتوانــد بدیــن طریــق دســت بــه اقدامــات  کــردن خــود بــه همــکاری آن هــا نیــاز دارد. رژیــم نیازمنــد بــه دانســتن عقایــد کارگــران اســت ت صنعتــی 

ــازار داخلــی را توســعه بخشــد.  ــا بدیــن وســیله ب جبــران کننــده بزنــد. همچنیــن رژیــم بایــد درامــد حداقــل برخــی از کارگــران را افزایــش دهــد ت
ایــن سیاســت ها وقتــی یکجــا در نظــر گرفتــه شــوند، نشــان دهنده ی تاشــی هســتند بــرای کنتــرل، و در عیــن حــال بــرای بســیج طبقــه ی کارگــر؛ ایــن 
کــه بــه طــور  کیــد هــر چــه بیشــتری اســت بــر اختــاف میــان قــدرت عینــی پرولتاریــا و حقــوق سیاســی ای  کــه تا تــاش ضرورتــا ماهیتــی متناقــض دارد 

فــردی و یــا بــه عنــوان یــک طبقــه، از آن برخــوردار اســت. 

اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران )حبیب الجوردی( 
کــه کارگــران ایرانــی از دهــه ی 1320 بــرای تشــکیل  کــردم، دریافتــم مشــکلی  گــرد آورده بــودم آغــاز  کــه  کــه تجزیــه و تحلیــل داده هایــی را  »هنگامــی 
ــا آن مواجــه بودنــد، مشــکل گروه هــای مختلــف دیگــری از جملــه بازرگانــان، وکای دادگســتری،  اتحادیه هــای کارگــری و انتخــاب رهبرانشــان ب
غ التحصیــان دانشــگاه ها هــم بــود. چــون دولــت اینــان را از ایجــاد و اداره ی  نویســندگان، پزشــکان، مهندســان، روزنامه نــگاران، حتــی فار
کــه  گــر دولــت بــه کارگــران اجــازه مــی داد  کــرده بــود. سیاســت نظــام خودکامــه منطقــی مخصــوص بــه خــود داشــت. ا تشــکیات و مجامعشــان منــع 
کــه مــردم را از انتخــاب نمایندگانشــان بــرای  ســازمان های خــود را تشــکیل دهنــد و رهبرانشــان را انتخــاب کننــد، چگونــه می توانســت بــه سیاســتی 

مجلــس شــورای ملــی محــروم می کــرد ادامــه دهــد؟«
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تاریخچه نهضت کارگری ایران)شکرهللا مانی(
ح می دهــد. او می گویــد  »نمونــه ای از ســخت گیری های شــهربانی را شــکراهلل مانــی کــه یکــی از رهبــران اتحادیــه ی عمومــی کارگــران مرکــزی بــود شــر
کــه در 11 اردیبهشــت 1306 مامــوران شــهربانی بــه چاپخانه هــا یــورش بردنــد و اعامیه هــای مربــوط بــه جنش هــای مــاه مــه آن ســال را ضبــط 
ــه،  ــر اتحادی ــه دبی ــد پروان ــا، محم ــران چاپخانه ه ــه کارگ ــر اتحادی ــی، رهب ــر نوای ــه باق ــا، از جمل ــران اتحادیه ه ــده ای از رهب ــورش ع ــد. در آن ی کردن

مهــدی کی مــرام رهبــر اتحادیــه کفاش هــا دســتگیر و مدتــی زندانــی شــدند...« 

اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران )ویلم فلور(
ســال 1907 بــرای ایــران ســالی مهــم بــود زیــرا کــه در ایــن ســال مشــروطیت و نیــز نخســتین اتحادیــه کارگــری را بــه دســت آورد و نخســتین اعتصــاب 
هــای کارگــری را تجربــه کــرد. از جملــه مــواد قانــون مشــروطیت آزادی بیان)مــاده 20( آزادی اتحادیــه هــا و انجمــن ها)مــاده 21( بــود و بدیــن ســان 

بنیــادی قانونــی بــرای فعالیــت هــای کارگــری پدیــد آورد.)ص 13(
کــه قصــد دارنــد کارگــران مســلمان  در ســال 1904 سوســیال دموکــرات هــا در قفقــاز ســازمانی بــه نــام »همــت« تشــکیل دادنــد و آشــکارا مدعــی شــدند 
را در روســیه از لحــاظ سیاســی ســازمان دهنــد. هرچنــد نخســتین هــدف »همــت« حســاس ســاختن کارگــران ایرانــی نســبت بــه امــور سیاســی بــود، 

ســازمان همــت عطــف توجــه بــه مســأله مهــم حقــوق کارگــران را از یــاد نبــرد. )ص 13(
کــه آن نیــز بــرای  اندکــی پــس از تأســیس ســازمان همــت، ســازمان هماننــد دیگــری در ســال 1905 بــه نــام اجتماعیون-عامیــون ایــران تشــکیل شــد 
گرچــه در قفقــاز بنیــان یافتــه بــود، بــه زودی در تبریــز،  مشــهد،  تهــران،  خــوی،  حصــول حــق اعتصــاب کارگــران پافشــاری مــی نمــود. ایــن ســازمان ا
گــروه هــا تمــاس  کیون نقشــی مهــم ایفــا کردنــد. ایــن  کــرد. در تبریــز ارمنیــان شــهر از طریــق حــزب داشــنا ــی نیــز شــعبه هایــی دایــر  اصفهــان و انزل
کــو داشــتند و در همیــن حــال تمــاس هایــی نیــز بــا اندیشــمندان مترقــی ماننــد صــور اســرافیل،  ملــک  هــای نزدیکــی بــا حــزب سوســیال دموکــرات با

کــه بعدهــا نقــش هائــی مهــم در جنبــش مشــروطیت ایفــا کردنــد، وجــود داشــت.)ص 14( کبــر دهخــدا  المتکلمیــن و علــی ا
ــا انــدازه  ــا حــدی ناشــی از وضــع سیاســی آن زمــان و ت ع پیوســت. ایــن اعتصــاب هــا ت در ســال 1907 اعتصــاب هایــی بســیار زیــاد در ایــران بــه وقــو
کــه باورهــای سوســیال دموکراتــی آنهــا را برانگیختــه بــود، سرچشــمه گرفتــه بــود. بــه نظــر مــی رســد  ای از تجلــی ناراحتــی هــای فزاینــده کارگــری 
کــه نخســتین اعتصــاب کارگــری در 21 نوامبــر 1906 صــورت گرفــت. در ایــن زمــان ماهیگیــران انزلــی علیــه لیازانــف صاحــب امتیــاز روســی شــیات 
کــرد بــرای  کــه از ایــن پــس همــه ماهــی هایــی را کــه صیــد خواهنــد  گــرد آمدنــد و اعــام داشــتند  اعتــراض کردنــد. ماهیگیــران در تلگــراف خانــه انزلــی 

خــود نگــه خواهنــد داشــت.)ص 14(
در ژانویــه 1907 تلگرافچیــان تبریــز بــرای دریافــت حقــوق پــس افتــاده خــود دســت بــه اعتصــاب زدنــد و در بهــار ســال 1907 کارگــران چاپخانــه هــای 
کــه اعتمــاد الســلطنه رئیــس چاپخانــه حکومتــی او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده بــود،  تهــران بــه نشــان همبســتگی بــا یکــی از هــم قطــاران خــود 
ــرای  ــر ب ــهرهای دیگ ــران و ش ــان ته ــل 1907 تلگرافچی ــت. )ص 15( در آوری ــه یاف ــلطنه ادام ــاد الس ــزل اعتم ــا ع ــاب ت ــن اعتص ــد. ای ــاب کردن اعتص
خ داد: بارانــدازان و ماحــان  اقزایــش حقــوق و درخواســت رفتــار بهتــر کارفرمایــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد. یــک مــاه بعــد ]نیــز[ اعتصابــی در انزلــی ر
کــو خواســتار افزایــش حقــوق خــود بودنــد. بارانــدازان بــرای تخلیــه کشــتی هــای روســی دســتمزدی بیشــتر را خواســتار بودنــد  خــط کشــتیرانی انزلی-با

کــه بــا درخواســت آنهــا مخالفــت شــد.)ص 15(
کارگــر در ســال 1920 در ایــران بــه دســت  کارگــر بــود. در ظاهــر نخســتین بــار جشــن روز  البتــه مهــم تریــن جشــن اتحادیــه هــای کارگــری، جشــن روز 
حــزب سوســیال دموکــرات ارمنــی Hanchak  برپــا گردیــد. ایــن جشــن تنهــا بــرای اعضــای حــزب برگــزار شــد. نخســتین تظاهــرات روز کارگــر در 1922 
ــران  ــا کارگ ــت. تنه ــازمان داده اس ــوروی آن را س ــفارت ش ــه س ک ــزارش داد  گ ــت و  ــتی دانس ــرات را شکس ــن تظاه ــس ای ــد، انگلی ــام ش ــران انج در ته
چاپخانــه هــا دســت از کار کشــیدند. میتینــگ هــای سیاســی در مســجد شــاه و یکــی دو محلــه شــهر انجــام شــد، امــا شــرکت در ایــن میتینــگ هــا بــد 

بــود و عاقــه ای بــه آن هــا نشــان داده نشــد.)ص 35(
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گهانــی و نامنتظــر علیــه اتحادیــه هــای کارگــری دســت زد. او مــی خواســت  در تابســتان 1923 در حیــن انتخابــات مجلــس رضاخــان بــه اقــدام هــای نا
ــان  ــت فرمانده ــه دس ــت. وی ب ــی دانس ــی م ــع بزرگ ــته اش مان ــول خواس ــری را در را ه حص ــای کارگ ــه ه ــرد و اتحادی ــر را بگی ــت وزی ــای نخس ــه ج ک
نظامــی خــود همــه اتحادیــه هــای کارگــری را در سراســر کشــور توقیــف کــرد. ایــن کار بــه زودی جنبــش اتحادیــه کارگــری را در ایــران پایمــال ســاخت. 

)ص 35( 
در 1924 شــماره اعضــای اتحادیــه هــا تنهــا 1300 تــن بــود، و بــه رغــم فعالیــت هــای سیاســی شــان دیگــر نمــی توانســتند ماننــد ســال هــای پیــش 
کــه توانســتند آشــکارا  کارگــر را جشــن گرفتنــد. ایــن آخریــن بــاری بــود  جلــب توجــه کننــد. در 1 مــه 1924، چاپخانــه چیــان بــا یــک روز اعتصــاب روز 
گــر نیــت او بودنــد از خــود بیــزار کنــد. در همــان ســال  کــه یــاری  چنیــن کاری را انجــام دهنــد. در آن زمــان هنــوز رضاخــان مایــل نبــود نیروهایــی را 
کــه مدتهــا بــود حقوقــی دریافــت نکــرده بودنــد. بــا اینکــه تظاهــرات آنهــا بــه زد و خــورد بــا پلیــس  کارگــران شــهرداری بــه اعتصــاب پرداختنــد، زیــرا 
ــه  ک ــه خواســته هــای خــود دســت یافتنــد. در 1925 همــه ایــن اوضــاع عــوض شــد. رضاخــان پــس از فشــار عالمــان در قــم ناچــار شــد  انجامیــد، ب
کشــمکش میــان جمهــوری خواهــان و هواخواهــان رضاخــان انجامیــد. در زمــان  کار بــه  کنــار بگــذارد . ایــن  مماشــات بــا جمهــوری خواهــی را 
انتخابــات مجلــس کــه رضاخــان ناچــار بــود راه خــود را بــرای رســیدن بــه تــاج و تخــت همــوار کنــد، فرمــان داد تــا همــه اتحادیــه هــا و حزب کمونیســت 

را یکبــاره توقیــف کننــد. ســپاهیان او در انجــام دادن هــر دو هــدف، ســخت پیــروز بودنــد.)ص 37( 
کــه بــا دســتگیری بیشــتر کادرهــای اتحادیه هــای کارگــری و حــزب کمونیســت ضربــت ســختی بــه  رضاشــاه پــس از جلــوس بــر تخــت دیــری نپاییــد 
کــه فعالتــر شــده و جبهــه ملــی متحــد علیــه رضاشــاه را تشــکیل دهنــد. آنهــا فــرود آورد.  ]امــا[ در ســال 1926 حــزب بــه کادرهــای خــود دســتور داد 
)ص 51( همچنیــن حــزب کمونیســت در ســال 1927 بولتــن پنهانــی در روز کارگــر چــاپ و در تهــران پخــش کــرده بــود. بــه ظاهــر حکومــت ]رضاشــاه[ 
کــه پلیــس در مــه 1928 بــه روزنامــه بــرق تاخــت. همــه کارکنــان آنــرا دســتگیر و روزنامــه را  گاهی هائــی داشــته اســت، زیــرا  هــم از ایــن فعالیــت هــا آ
کــرد. پلیــس همــراه بــا ایــن دســتگیری هــا 250 تــن دیگــر را بــه اتهــام پخــش اعامیــه هــای کمونیســتی در تهــران دســتگیر ســاخت، شــاید  توقیــف 

کارگــر مربــوط مــی ســاخت.)ص 55( ایــن دســتگیری ها را بــا پخــش اعامیــه هــا در روز 
گــروه هــای کوچــک در آن بــاغ گردآمــده  در ســال 1929، محــل برقــراری جشــن هــای روزکارگــر تهــران، بــاغ معینیــه بــود. بامــدادان پــگاه کارگــران در 
کارگــر در بــاغ معینیــه انجــام شــده  کــه جشــن هــای روز  بــه شــادمانی پرداختنــد. پــس از بازگشــت کارگــران بــه شــهر، پلیــس پــس از تحقیــق دریافــت 
کــرد و نزدیــک همیــن تعــداد از اعضــا پنهــان شــده یــا گریختنــد. در  اســت. فــردای آن روز پلیــس نزدیــک بــه 50 تــن از اعضــای اتحادیــه را دســتگیر 
ایــن میــان، محمــد حجــازی کــه پــس از شــرکت در نشســت هــای ســومین کمینتــرن هنــگام ورود بــه ایــران بازداشــت شــده بــود، اندکــی بعــد در زنــدان 

درگذشــت. )ص 56( 
کــردن هــم بســیار دشــوار شــده بــود، زیــرا  پــس از اعتصــاب کارخانــه وطــن در مــه 1931 اتحادیــه هــا بــه ســختی فعالیــت دیگــری کردنــد. اعتصــاب 
کــرد. در نتیجــه ایــن قانــون  کــه یکــی از مــواد آن قدغــن شــدن تشــکیل اتحادیــه هــا بــود تصویــب  در ژوئــن 1931 مجلــس الیحــه ضــد کمونیســتی را 
کــه مظنــون بــه عضویــت حــزب بودنــد، دســتگیر شــدند. ایــن دســتگیری هــا پــی آمــد هــای دشــواری بــرای  بیــش از 2000 عضــو حــزب یــا کســانی 
کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی ترجیــح مــی داد مناســبات  فعالیــت هــای اتحادیــه هــا در بــر داشــت. علــت دیگــر از میــان رفتــن اتحادیــه هــا ایــن بــود 
کــه همــه تمــاس هــای خــود را بــا  کــم آن رضاشــاه داشــته باشــد. از ایــن رو در ســال 1929 ســفارت شــوروی دســتور یافتــه بــود  خوبــی بــا ایــران و حا

حــزب کمونیســت ایــران قطــع کنــد.)ص 79 و 80(

مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران )افشین حبیب زاده( 
نخســتین جلــوه هــای جنبــش کارگــری ایــران بــاز مــی گــردد بــه ســال هــای پــس از 1286. در ایــن ســال هــا کارگــران چاپخانــه هــای تهــران توانســتند 
بــه ســازماندهی خــود بپردازنــد و نهایتــًا در ســال 1289 اتحادیــه کارگــری خــود را تشــکیل دهنــد و روزنامــه ای نیــز تحــت عنــوان »اتفــاق کارگــران« 
منتشــر نماینــد. امــا فضــای سیاســی تشــکیل اولیــن اتحادیــه کارگــری مربــوط بــه دوران پــس از اســتبداد صغیــر و آغــاز دوره تجزیــه ایــران مــی باشــد 

کــه روس هــا نیــز در ایــن فضــا واجــد نقــش مــی باشــند. )ص 44(
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کارگــری بیــن الملــل  کــه بــه عضویــت اتحادیــه  در ســال 1300،  رهبــران اتحادیــه هــا)16 اتحادیــه( شــورای اتحادیــه مرکــزی را تشــکیل دادنــد 
کمونیســت مســتقر در مســکو پیوســت و روزنامــه ای تحــت عنــوان »حقیقــت« را بــه عنــوان ارگان رســمی خــود منتشــر نمــود. ایــن دوران مصــادف 
اســت بــا روی کار آمــدن رضــا خــان. هنگامــی کــه رضاخــان در اول آبــان 1302 بــه نخســت وزیــری انتخــاب شــد، انگلیســی هــا در قبــال قولــی کــه رضــا 
خــان بــرای برقــراری امنیــت بــه آنــان داده بــود،  دســت او را بــاز گذاشــتند تــا بــر نهادهــای نوپــای سیاســی ایــران -از جملــه مجلــس- مســلط شــود. 

کــرد.)ص 47( تســلط تدریجــی قــوه مجریــه بــر مقننــه موقعیــت اتحادیــه هــای کارگــری را بــه شــدت تضعیــف 
ع ســاخت و در ســال هــای 1306 تــا  رضــا شــاه بــرای تضمیــن قــدرت مطلــق خــود، همــه اتحادیــه هــای کارگــری بــه ویــژه شــورای متحــده را ممنــو
1311، 150 نفــر از فعــاالن جنبــش کارگــری را دســتگیر کــرد. بســیاری از آنــان مثــل نیــک بیــن، ســلطان زاده و شــرقی در دوره تصفیــه هــای اســتالین از 

کــرد تــا حــزب کمونیســت ایــران را منحــل کنــد.)ص 48( بیــن رفتنــد. بــه ایــن ترتیــب اســتالین بــه طــور غیــر مســتقیم بــه رضــا شــاه کمــک 
عــاوه بــر موفقیــت هایــی کــه اولیــن اتحادیــه تشــکیل شــده در ایــران یعنــی اتحادیــه کارگــران چاپخانــه در زمینــه موضوعــات صنفــی توانســت کســب 
نمایــد و دولــت و کارفرمایــان را بــه پذیــرش خواســته هــای خــود از جملــه افزایــش دســتمزدها و کاهــش ســاعات کار وادار ســازد،  در نیمــه دوم ســال 
1300 اعتصابــات متعــددی کــه از جانــب نانوایــان، چاپچیــان، پارچــه فروشــان و آمــوزگاران صــورت گرفــت، تأثیــر بســزایی در اســتعفای دولــت وقــت 

یعنــی دولــت قــوام الســلطنه داشــت. شــاید ایــن اتفــاق را بتــوان اولیــن اقــدام سیاســی بــه صــورت مســتقیم توســط طبقــه کارگــر نامیــد. )ص 67(
در مــاه مــه 1931)1310( نخســتین اعتصــاب ســازمان یافتــه کارگــران کارخانــه وطــن در اصفهــان بــا هدایــت حــزب کمونیســت بــه منظــور کســب 
ع پیوســت. پــس از آن بــه  کار بــه 8 ســاعت در روز، بــه وقــو حقــوق اقتصــادی و سیاســی بــه ویــژه حــق تشــکیل ســازمان کارگــری و کاهــش ســاعات 
دالیــل مختلــف از جملــه تصویــب قوانینــی بــر ضــد فعالیــت اتحادیــه هــا و عضویــت در آن هــا و بهبــود روابــط دولــت رضاشــاه بــا روســیه و کاهــش 

حمایــت آن کشــور از حــزب کمونیســت،  فعالیــت اتحادیــه هــا رو بــه کاهــش گذاشــت.)ص 68(
ــل تنهــا  ــری کمونیســم بیــن المل ــه کارگ ــه اتحادی ــه توصی ــری ب ــران،  سیاســت عمــده جنبــش کارگ ــط فــی مابیــن روســیه و ای ــود رواب ــا قبــل از بهب ت
پیگیــری امــور صنفــی و بهبــود وضعیــت زندگــی کارگــران بــود زیــرا کــه هزینــه هــای فعالیــت سیاســی افزایــش یافتــه بــود و پــس از انصــراف رضــا خــان 

ع جمهوریــت موجــی از دســتگیری هــا آغــاز گردیــد و ســران اتحادیــه هــا بازداشــت شــدند.)ص 68( از پیگیــری موضــو
تولــد دوبــاره جنبــش کارگــری در پاییــز 1320 نتیجــه غیــر مســتقیم تجــاوز نیروهــای انگلیــس و شــوروی بــه ایــران بــود. عمــده تریــن فعالیــت سیاســی 
کارگــران در ایــن ســال هــا از طریــق حــزب تــوده صــورت مــی گرفــت. ایــن حــزب در ســال 1320 )1942( »شــورای مرکــزی اتحادیــه هــای کارگــران 
ایــران« را تشــکیل داد. در دوران حکومــت جبهــه ملــی بــار دیگــر در مقابــل اتحادیــه هــای وابســته بــه دولــت در میــان کارگــران بــه فعالیــت پرداخــت و 
اعتصاباتــی بــه راه انداخــت و در ســال 1324 )1944( بــا ادغــام چنــد اتحادیــه دیگــر در ایــن شــورا از جملــه »اتحادیــه کارگــران و برزگــران«،  »اتحادیــه 
زحمتکشــان ایــران«، »کانــون کارگــران راه آهــن« اقــدام بــه تشــکیل »شــورای متحــده مرکــزی اتحادیــه کارگــران و زحمتکشــان ایــران« نمــود.)ص 

68 و 69(

ایران بین دو انقالب )یرواند آبراهامیان( 
کــرده بودنــد و در بیشــتر شــهرهای جنوبــی  در ســال 1304 کمونیســت ها در تهــران، تبریــز، مشــهد، اصفهــان، انزلــی و کرمانشــاه شــعبه هایی دایــر 
شــبکه های زیرزمینــی داشــتند. حــزب کمونیســت شــش روزنامــه منتشــر می کــرد: حقیقــت در تهــران، پیــکار در رشــت، نصیحــت در قزویــن، صــدای 

شــرق در مشــهد، فریــاد کارگــران آذربایجــان در تبریــز و بنــوار )کارگــر(ـ  روزنامــه ای ارمنــی زبــانـ  در تهــران. )ص 161(
کارگــران را تاســیس کردنــد. شــورای متحــده در ســال 1300 فقــط بــا 9  کمونیســت ها بــا همــکاری سوسیالیســت ها، شــورای متحــده ی اتحادیــه 
کــرد. طــی ســه ســال شــورای متحــده گســترش یافــت و تعــداد اعضــای آن در سراســر کشــور بــه بیــش از  کار  اتحادیــه وابســته در تهــران آغــاز بــه 
8000 نفــر رســید. شــورا توانســت اتحادیــه ی آمــوزگاران و اتحادیــه ی کارکنــان پســت و تلفــن را بــا خــود همــراه ســازد. همچنیــن شــورا اعتصــاب 
کارگــران نســاجی بــرای دســتمزدهای باالتــر را رهبــری  چاپخانــه داران علیــه سانســور مطبوعــات و اعتصــاب آمــوزگاران، پســتچی ها، نانوایــان و 
کــرد. افــزون بــر ایــن بــه تشــکیل 21 اتحادیــه ی جدیــد در نواحــی مختلــف کشــور یــاری رســاند. از 32 اتحادیــه ی موجــود در 1304 تنهــا 6 اتحادیــه 
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کــه ماهیــت عقــب مانــده ی اقتصــاد را نشــان مــی داد. بیشــتر اعضــای فرقــه ی کمونیســت و اتحادیه هــای  نماینــده ی کارگــران صنایــع مــدرن بــود 
کنــد. )162-161( وابســته را آذری هــا و ارمنی هــا تشــکیل می دادنــد. امــا فرقــه ی کمونیســت نتوانســت در میــان روســتاییان نفــوذ 

گرفتــن رضاخــان بــرای ســرکوب تشــکل های مدنــی بــا ائتــاف بــا حــزب محافظــه کار اصاح طلــب در مجلــس چهــارم آغــاز شــد و بــرای  قــدرت 
خ بــه حکومــت نظامــی متوســل شــد. رضاشــاه بــرای تضمیــن قــدرت مطلقــه ی خــود  توقیــف ســه روزنامــه ی تنــدرو: حقیقــت، طوفــان و ســتاره ی ســر
کــه مــدرس و  کــرد و حتــی احــزاب سیاســی را از بیــن بــرد. از هنگامــی  کــرد، مصونیــت پارلمانــی نماینــدگان را ســلب  روزنامه هــای مســتقل را تعطیــل 
همــکاران روحانــی وی کرســی های نمایندگــی خــود را از دســت دادنــد؛ حــزب اصاح طلبــان هــم از فعالیــت محــروم شــد. »حــزب تجــدد« کــه صادقانه 
کــه ســازمانی بــر اســاس الگــوی حــزب فاشیســت موســولینی و  کــرده بــود، نخســت بــه حــزب ایــران نــو و ســپس بــه حزب ترقــیـ   از رضاشــاه حمایــت 
حــزب جمهوری خــواه مصطفــی کمــال بــودـ  تبدیــل شــد. حتــی فعالیــت »حزب ترقــی« نیــز بــه دلیــل ایــن ســوءظن کــه »احساســات جمهوری خواهــی« 
گــروه مشــخص و ســازمان یافته بــه آتــش  ک را می پرورانــد، غیرقانونــی شــد. »حــزب سوســیالیت« نیــز منحــل شــد و باشــگاه های حــزب را  خطرنــا
کشــیدند. پلیــس گروهــی متعصــب را تشــویق کــرد کــه بــه نمایــش سوسیالیســت ها در انزلــی و بــه »انجمــن زنــان وطن پرســت« در تهــران حملــه کــرده 

و مجــات انجمــن را بــه آتــش بکشــند. )ص 173-171(
ــا گرایــش چــپ افراطــی در دومیــن کنگــره ی خــود در 1306 در  ــرا ایــن حــزب ب ــا فرقــه ی کمونیســت بیشــتر از احــزاب دیگــر ســرکوب می شــد، زی ام
ارومیــه رضاشــاه را عامــل امپریالیســم معرفــی کــرد و بــرای حفــظ و حمایــت از ملیت هــای موجــود خواســتار تشــکیل جمهــوری فــدرال شــد. )ص 173(

حکومــت نیــز همــه ی اتحادیه هــای کارگــری بــه خصــوص شــورای متحــده ی کارگــران را از فعالیــت محــروم کــرد و از 1306 تــا 1312 یکصــد و پنجــاه 
کــرد. و بیشــتر ایــن افــراد بــه شــهرهای دور از زادگاه خــود تبعیــد شــدند. همچنیــن 5  و شــش تــن از ســازمان دهندگان نیروهــای کارگــری را دســتگیر 
تــن از اعضــای فعــال فرقــه بــه علــت برخوردهــای خشــن مســئوالن زنــدان جــان خــود را از دســت دادنــد و برخــی دیگــر از جملــه پیشــه وری و آوانســیان 

تــا 1320 در حبــس باقی ماندنــد. )174-173(
در ســال های پادشــاهی رضــا شــاه، همچنیــن یــک طبقــه ی کارگــر صنعتــی ناراضــی شــکل گرفــت. از آن جــا کــه در ســال 1305 اتحادیه هــای کارگــری 
کارگــر پاالیشــگاه ها نفــت  ع شــده بــود؛ نارضایتی هــا بــه شــکل فعالیت هــای زیرزمیــن و اعتصابــات غیرمجــاز درآمــد. در ســال 1308 یازده هــزار  ممنــو
دســت بــه اعتصــاب زدنــد. ایــن اعتصــاب گرچــه نتیجه بخــش بــود امــا بــا ضــرب و شــتم و دســتگیری روبــه رو شــد و 5 تــن از رهبــران اعتصــاب هــم تــا 
1320 در بازداشــت باقــی ماندنــد. در ســال 1310 نیــز پانصدنفــر از کارکنــان کارخانــه ی نســاجی وطــن در اصفهــان اعتصــاب کردنــد، در ایــن اعتصــاب 

نیــز کارگــران بــه مطالبــات خــود رســیدند ولــی ســازمان دهندگان اعتصــاب دســتگیر شــدند. 

موانع رشد جامعه ی مدنی در ایران؛ ظهور و افول نخستین جلوه های جامعه مدنی )علیرضا نامور حقیقی( 
 جنبــش مشــروطیت توانســت ذهــن سیاســی مــردم ایــران را بــا تعاریــف کامــا نوینــی از مفاهیــم اساســی چــون دولــت، مشــروعیت سیاســی، مشــارکت 
ــد و  ــی گردی ــای اجتماع ــرات در گروه بندی ه ــاد تغیی ــث ایج ــروطیت باع ــد. مش ــنا کن ــت آش کثری ــت و ا ــان اقلی ــو می ــی و گفت وگ ــی مل ــردم در زندگ م
کــه نمی توانســت  کــم بــر تفکــر ایرانیــان سرشــار از زمینه هــای بــود  کــرد. زمینه هــای عینــی و نیــز ذهنیــت حا سیاســت را وارد عرصــه ی عمومــی 
گــردد و نیــاز بــه حضــور دولتــی مقتــدر حــس می شــد. ظهــور دولــت مطلقــه ی  پذیــرای تغییــرات اساســی در رابطــه میــان حکومــت کننــدگان و مــردم 
ــا  ــود، در ایــن میــان، در بســتر اجتماعــی، نماینــدگان تجــدد و ســنت ب ــه ب ــا تکویــن، رشــد و گســترش اندیشــه های تجــدد طلبان رضاخانــی همــرا ب
ــان(  ــه دلیــل نفــوذ طبقــات ســنتی )روحانیــون و بازاری ــه برمی گشــت. ب ــه دوران قاجاری ــه ریشــه های آن ب ک یکدیگــر منازعــه ای را پیــش گرفتنــد. 
کــه همســو بــا مخالفــت  تشــکیل نهادهــای مــدرن جامعــه ی مدنــی دچــار اختــاالت جــدی بــود، ایــن امــر زمانــی حالــت مضاعــف بــه خــود می گرفــت 
دولــت در تشــکیل ایــن نهادهــا می گردیــد. در حــوزه ی روشــنفکری و اندیشــه نیــز اوضــاع و احــوال در جهــت رشــد جامعــه ســیر نمی نمــود. در دوران 
مشــروطیت نیــز تجــدد در حــوزه ی اندیشــه وارد نگردیــد و جنبــش مشــروطه خواهی نیــز تحــت ســیطره ی ایدئولــوژی قــرار داشــت. ایــن حرکــت در 
کــه پایه هــای فکــری  دوران رضاخــان نیــز ادامــه یافــت، الزامــات فکــری ناشــی از ورود بــه دوران جدیــد و رشــد تفکــر و خــرد در عرصه هــای عمومــی، 
فرهنگــی جامعــه ی مدنــی را شــکل می دهنــد بــه خاطــر ســیطره ی ایدئولوژی هــای راســت و چــپ هیــچ گاه نتوانســت در جامعــه ایــران محقــق گــردد. 
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گــردد می تــوان از پارلمــان، دموکراســی و توســعه ی سیاســی  از نظــر جریــان راســت روشــنفکری نیــز هنگامــی پایه هــای مــادی تغییــرات حاصــل 
کــرد. از مبانــی تکویــن جامعــه ی مدنــی رشــد نهادهــای واســط میــان دولــت و مــردم اســت، امــا در ایــن دوره بــه جــز در حــوزه ی اقتصــادی  صحبــت 

و بــه صــورت کمرنگ تــری در حــوزه ی فرهنگــی نهادهــای واســط مقتــدری شــکل نگرفتنــد. 
کــه بــر اســاس آن هــا امــکان بســط جامعــه ی مدنــی فراهــم می آیــد در تخالــف کامــل بــا ایــن ارزش هــا قــرار دارشــتند، بــرای آنکــه   مبانــی ارزش هایــی 
کــه  ع خویــش فــرود مــی آورد. همچنیــن از اقتــدار قانونــی  وجــود ایــن ارزش هــا در ســاختار فرهنگــی، جامعــه ی قــدرت را از اریکــه ی قــدرت بامنــاز
ــران هیچــگاه خــود را در چارچــوب  ــت و سیاســتمداران ای ــود. دول ــی اســت در ایــن دوران خبــری نب ــط جامعــه ی مدن ــرای بس ــن ب اساســی ترین رک
و حیطه هــای مشــخصی محــدود نمی کردنــد و محــدوده ی تصمیم گیــری آن هــا بســیار گســترده بــود. از طرفــی توجــه بــه رهایــی از بیگانــگان و 

تحدیــد اســتبداد مرکــز توجــه بــوده و توجهــی بــه حقــوق فــردی و آزادی هــای مدنــی افــراد نمی شــد. 
دولــت رضــا خــان بــا آنکــه تغییــرات اساســی در ســاختار نظامــی، اجتماعــی، اداری و اقتصــادی ایجــاد نمــود و برخــی از مولفه هــای دولــت مــدرن را 
ع یــک دولــت مــدرن تمــام عیــار بــه حســاب نمی آمــد. حرکــت تجددخواهانــه رضــا شــاه بیشــتر در زمینه هــای اقتصــادی  نیــز دارا بــود، امــا در مجمــو
کــه قصــد انجــام اصاحــات از بــاال را داشــت و رشــد اجتمــاع نــه از  و اجتماعــی بــود و بــه عبارتــی می تــوان آن را تجــددی اقتدارطلبانــه نــام نهــاد 
طریــق تشــکیل نهادهــای اجتماعــی بلکــه از طریــق انجــام امــور بــه وســیله ی زور بــوده اســت و حاصــل ایــن امــر ناتوانــی دولــت در شــریک ســاختن 
کــردن سیاســت از پاییــن«  گــون جامعــه در عرصــه ی سیاســت ایــران بــود و هیچــگاه کوششــی در جهــت روشــنگری و تــاش بــرای »بنا طبقــات گونا
کــه بــر پایــه ی بینــش عملــی و اقتدارگــرا شــکل گرفتــه بــود و مشــارکت سیاســی مــردم را  صــورت نگرفــت. ایدئولــوژی ناسیونالیســتی و تجــدد دولتــی، 
کــه در آن جهــل عمومــی و واپس ماندگــی از جامعــه رخــت بربســته باشــد، موکــول می کــرد. ایــن تجددگرایــی مقتدرانــه ماننــد  بــه آینــده ای نامعلــوم 
کــه همانــا ســرکوبی آزادی هــای سیاســی در کشــور و بــه تبــع آن محدودیــت مشــارکت عمومــی  اغلــب مــوارد مشــابه از یــک نقــص بــزرگ رنــج می بــرد 

ع مانــع گســترش و تحکیــم جامعــه ی مدنــی در ایــران گردیــد.  کــه در مجمــو در امــر حکومــت بــود 
پس می توان موانع ایجاد تشکل های مدنی و یا دالیل تشکل زدایی حکومت پهلوی را در دو دسته کلی، چنین برشمرد: 

سیاست نوسازی: 
منازعه ی تاریخی نمایندگان تجدد و سنت  ●
عدم ورود تجدد در حوزه ی اندیشه  ●
عدم تحقق پایه های فکریـ  فرهنگی جامعه ی مدنی به دلیل سیطره ی ایدئولوژی های راست و چپ   ●
دموکراسی و توسعه ی سیاسی در گرو الزامات مادی تجدد از نظر جریان های راست روشنفکری  ●

اقتدار طلبی رضاشاه و تحکیم دیکتاتوری: 
عدم اجازه ی ورود مردم به عرصه های عمومی   ●
عدم وجود اقتدار قانونی   ●
جلوگیری از ایجاد بنای ایجاد سیاست از پایین و صرفا انجام اصاحات از باال  ●
سرکوبی آزادی های سیاسی در کشور و به تبع آن محدودیت های مشارکت عمومی در امر حکومت  ●
عدم شکل گیری نهادهای واسط میان دولت و مردم در حوزه ی سیاسی به دلیل اقتدار مطلقه ی سیاسی رضاخانی  ●
کــه ســعی می کــرد در مواجهــه بــا مفهــوم جدیــد قانــون آن را بــا اراده ی شــخصی خویــش بــه تصویــب برســاند   ● اقتــدار ســنتی موجــود 

ع فضایــی کــه قــدرت  ع اقتــدار مســتلزم آن بــود کــه هــر نــو و بتوانــد در شــرایط بحــران آن را نقــض کنــد. بدیهــی اســت کــه حفــظ ایــن نــو
مســتقر را مــورد پرســش قــرار می دهــد، مــورد هجــوم قــرار بگیــرد. 
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موانع تکوین جامعه ی مدنی در دوره ی سلطنت رضاشاه )خلیل اله سردارآبادی( 
ــران در  ــت مرکــزی قــوی در ای ــر اینکــه دول ــا و آرزوی روشــنفکران و وطن پرســتان مبنــی ب مولفه هــای اقتصــادیـ  اجتماعــیـ  سیاســی قبــل از کودت
ع کودتــای 1299 موثــر واقــع شــد. تمرکــز فوق العــاده قــدرت در دســت شــاه درحکومــت نئوپاتریمونیالیســم درســت نقطــه ی مقابــل جامعــه ی  وقــو
ــاالرانه  ــای مردم س ــکل نهاده ــاهی از تش ــا ش ــال رض ــت نئوپاتریمون ــه حکوم ک ــت  ــت. از این روس ــکل گیری آن اس ــر راه ش ــر س ــده ب ــع عم ــی و مان مدن
کــم بــه ایجــاد نهادهــای وابســته بــه خــودش و حکومــت از بــاال  بــرای مشــارکت موثــر در امــور سیاســی و اجتماعــی جلوگیــری می کنــد و در عــوض حا
ــاف  ــه ائت ــتند ن ــب هس ــراد جاه طل ــی از اف ــا ائتاف ــت رژیم ه ــه ای ــود در نتیج ــد ب ــخصی او خواه ــدرت ش ــال ق ــرای اعم ــی ب ــه پوشش ک ــد  ــدام می کن اق
ع رژیم هــای سلطانســیم چــون مانــع مشــارکت سیاســی گروه هــای ممتــاز می شــوند، بــه دســت خــود باعــث تنــدرو شــدن  نماینــدگان طبقــات. ایــن نــو
کــه درســت در مقابــل جامعــه ی  کــم در ایــن نظام هــا حالــت تقدس گونــه پیــدا می کنــد  سیاســتمداران میانــه رو و اصــاح طلــب می شــوند. قــدرت حا
کمــه دســت بــه بســیج سیاســی از طریــق  مدنــی نیرومنــد بــا ویژگــی تقدس زدایــی از قــدرت خواهــد بــود. و در نهایــت در ایــن نظام هــا قــدرت حا

ــد.  ــتی می زن ــوژی ناسیونالیس ــا ایدئول ــاال و ی ــازی از ب ملت س

تاریخچه ی تشکیل اتحادیه های کارگری، صنفی و حزب کمونیست در عصر رضا شاه و منحل شدن آن ها
ــه  ــان ناصری ــع در خیاب ــه ی کوچکــی در واق ــران را در چاپخان ــری ای ــه ی کارگ ــران نخســتین اتحادی ــه و گروهــی از کارگ ــال 1285 محمــد پروان در س
تهــران ســازمان دادنــد و در ســال 1289 کار ســازمان دهی آن بــه پایــان رســید و روزنامــه ی خــود را بــه نــام »اتفــاق کارگــران« منتشــر کردنــد. بــه دنبــال 
ع انقــاب سوسیالیســتی شــوروی بــا جنبــش کارگــری ایــران متحــد و آهنــگ رشــد  اشــغال ایــران اتحادیــه مذکــور ناپدیــد شــد. در ســال 1917 بــا وقــو

آن تســریع شــد. 
کــو تاســیس شــد و در ســال 1299 اولیــن کنگــره ی خــود را در بنــدر انزلــی برگــزار کــرد و نــام »حــزب کمونیســت  در ســال 1295 »کمیتــه ی عدالــت« در با
ــر  ــا کودتــای 1299 و قــدرت گرفتــن رضــا خــان، حــزب کمونیســت ایــران توجــه خــود را معطــوف بــه عناصــر مترقی ت ــر خــود گذاشــت. ب ایــران« را ب
کــع دهقانــی  کــرد. فعالیتــش را بــه شــکل آمــوزش سیاســی و ایجــاد ســازمان های اتحادیه هــای کارگــری در شــهرها و مجا کارگــر و دهقانــان  طبقــه ی 
در روســتاها انجــام مــی داد. حیدرخــان عمواغلــی در تبریــز بــا تاســیس شــعبه ی محلــی حــزب کمونیســت اقــدام بــه تبلیغــات در جهــت ســازماندهی 
خ داد و در ســال 1301 کارگــران صنعــت نفــت اعتصــاب کردنــد.  تشــکات صنفــی کارگــران کــرد. در فاصلــه ی 1300 – 1304 چنــد اعتصــاب کارگــری ر
کــه نمایندگــی اصنــاف مختلــف از جملــه نانوایی هــا، کارگــران چاپخانه هــا، کارگــران  ــا صنــف در کشــور موجــود بــود  در 1300 حــدود ده اتحادیــه ی
پســت، رفتگــران، ءکارمنــدان دولــت و... بــا ده هــزار عضــو بــه عهــده داشــتند. در 1301 اتحادیه هــای کارگــری بــه ســود رضاخــان فعالیــت می کردنــد. 
بــا آغــاز پادشــاهی رضاخــان آزادی عمــل اتحادیه هــای کارگــری در کنــار دیگــر تشــکات جامعــه ی مدنــی بســیار محــدود شــد. اتحادیه هــای کارگــری 
بــا ســرکوب، انحــال و دســتگیری اعضایشــان مواجــه شــدند. غیــر بســته بــودن سیاســت و دایــره ی بســته ی سیاســی، ســاخت قــدرت ســلطان 
رضاشــاه و تمرکــز فوق العــاده قــدرت مانــع تشــکل یابی نیروهــای اجتماعــی موجــود می شــد. تنهــا ســخن مجــاز دز مطبوعــات نیــز تبلیــغ ناسیونالیســم 

دولتــی و شــاه ســتایی بــود و مدیــران روزنامه هــای منتقــد و مســتقل در معــرض توقیــف و شــکنجه قــرار می گرفتنــد. 
در ســال 1304 حملــه ی پیگیرانــه بــه حــزب کمونیســت ایــران و بازمانده هــای اتحادیــه ی عمومــی کارگــران آغــاز گردیــد. در ســال 1305 شــورای 
مرکــزی اتحادیه هــای کارگــری منحــل شــده و حــزب کمونیســت غیرقانونــی اعــام شــد. بــه دنبــال ســخت گیری های حکومــت در 1306 حــزب 
کــه همــکاری بــا حکومــت بــه منظــور تحقــق  کــه در ایــن کنگــره تصمیــم گرفتــه شــد  کمونیســت دومیــن کنگره هــای خــود در ارومیــه را تشــکیل داد 
انقــاب سوسیالیســتی در ایــران کنــار گذاشــته شــود و رضــا شــاه دشــمن آزادی هــای سیاســی کارگــران عنــوان شــد کــه عمــا بــه حمایــت اتحادیه هــای 
کارگــری بــه قــدرت رســید ولــی پــس از تثبیــت قــدرت خــود بــه ســرکوب ایــن اتحادیه هــای پرداخــت. در یــن کنگــره حــزب بــه اهمیــت اتحــاد دهقانــان 
بــا عناصــر دموکراتیــک جمعیــت شــهری، انقــاب ارضــی و اتحــاد همــه ی نیروهــای انقابــی در حــزب جدیــد بــه نــام »حــزب ملــی ایــران« و اتحــاد بــا 

اتحــاد جماهیــر شــوروی پــی بــرد. 
کــرد و ســرکوب اعضــای اتحادیه هــای  ع فعالیــت سیاســی مســتقل اتخــاذ  از ســال 1307، حکومــت سیاســت ســخت گیرانه ای نســبت بــه هــر نــو
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ــه  ــه طــور گســترده آغــاز شــد. حــزب کمونیســت روزنامه هــای چــون »حقیقــت« و »کار« و مجل ــات و اعضــای حــزب کمونیســت ب کارگــری، اعتصاب
ج منتشــر  خ« و »پیــکار« را در خــار هایــی ماننــد »جرقــه« ، »فرهنــگ« و »دنیــا« را در داخــل بــه طــور پنهانــی و زیرزمینــی و روزنامه هــای »ســتاره ســر
کــه در وهلــه ی اول بــر پیکــر زحمت کشــان وارد  می کــرد تــا ماهیــت ضــد کارگــری رضــا شــاه را برمــا ســازد. ضربــه ی بحــران اقتصــادی 1311-1308 
شــد موجــب آن شــد کــه حــزب کمونیســت کارگــران را بــه مبــارزه و اعتصــاب فراخوانــد. در ســال 1307 اتحادیــه ی کارگــران نفــت جنــوب تاســیس شــد 
و در ســال 1308 در آبــادان اعتصابــی بــا شــرکت 9 هزارنفــر از 10هــزار نفــر کارگــران شــرکت نفــت آغــاز شــد. در 1310 بــا همــکاری ســازمان مخفــی حــزب 

کمونیســت، کارگــران در کارخانــه ی وطنــی اصفهــان اعتــراض کردنــد. 
جــو ارعــاب و اختنــاق سیاســی و عــدم امــکان انتقــاد نســبت بــه عملکــرد حکومت در جامعه ی ســنتی این دوره باعث شــد که مخالفت و انتقاد روشــنفکران 
ج کشــور در ســال 1309 شــروع شــود. دانشــجویان مخالــف در دهــه ی 1310 در اروپــا کنگــره ی ویــه ای در »کلــن« آلمــان تشــکیل دادند. آنــان خواهان  در خــار
رهایــی تمامــی زندانیــان سیاســی شــدند. آنــان خواهــان رهایــی تمامــی زندانیــان سیاســی شــدند و رضاشــاه را بــه عنــوان عمــال امپریالیســم بریتانیــا معرفــی 

کردنــد. برخــی از دانشــجویان در شــهر مونیــخ آلمــان بــه طــور پنهــان بــا بقایــای حــزب کمونیســت ایــران در روزنامــه پیــکار همــکاری می کردند. 
بــا آغــاز دهــه ی 1310 شمســی و شــروع نوســازی اقتصــادی از بــاال و ســرمایه گذاری دولتــی و افزایــش تعــداد کارخانه هــای صنعتــی، طبقــه ی جدیــد 
کارگــر صنعتــی شــکل گرفــت. حــزب کمونیســت ایــران بــه منظــور نفــوذ در داخــل طبقــه ی جدیــد و و ســازماندهی اعتصــاب آن هــا شــروع بــه فعالیــت 
ــاه  ــت رضاش ــید. حکوم ــر در 1320 رس ــزار نف ــش از 50 ه ــه بی ــران ب ــداد کارگ ــد و تع ــیس ش ــدی تاس ــه ی ج ــش از 346 کارخان ــال 1320 بی ــا س ــرد. ت ک
عــاوه بــر انحــال اتحادیه هــای کارگــری و غیرقانونــی خوانــدن حــزب کمونیســت، الیحــه ی »اقــدام کننــدگان علیــه امنیــت و اســتقال کشــور« در 
کــرد. در پــی تصویــب ایــن الیحــه ی حــزب کمونیســت و اتحادیه هــای کارگــری بــا محدودیــت بیشــتری رو بــه رو شــده  22 خــرداد 1310 را تصویــب 

و تعــدادی از اعضــای آن هــا دســتگیر و مــورد شــکنجه واقــع شــدند. 
در ســال 1320 دکتــر ارانــی و همکارانــش گام بعــدی را بــرای تاســیس مجــدد حــزب کمونیســت انجــام دادنــد. تقــی ارانــی بــا تشــکیل مرحلــه ی دوم 
گــذار مســلم جریــان 53 نفــر شــد. او بــا همــکاری بــزرگ علــوی و نصرالــه کامــران بــه عضوگیــری از ببیــن افــراد فعــال بــه  حــزب کمونیســت پایــه ی 
طــور ســری پرداخــت. در 1314-1315 وضــع کارگــران بســیار رقت انگیــز بــود. در 1315 آیین نامــه ای تحــت عنــوان »حفــظ نظــم در کارخانــه هــا« 
ــران در ســال 1317  ــران راه آهــن شــمال ای ــه دنبــال ایــن ممنوعیــت کارگ ــد. ب ع گردی کیــدا ممنــو ــه اعتصــاب ا ــه تصویــب رســید و طبــق آن هرگون ب

گــروه 53 نفــر منحــل شــد.  اتحادیــه ی مخفــی کارگــران را تشــکیل دادنــد. در نهایــت 
کارگــری و صنفــی راه هرگونــه تکویــن  نتیجــه آن کــه حکومــت مطلقــه ی رضــا شــاه بــا ســرکوب، انحــال و دســتگیری اعضــای اتحادیه هــای 
کــرد و بــا محدودیت هــای شــدید حتــی مانــع فعالیــت اتحادیه هــای مخفــی  جامعــه ی مدنــی و بــا فعالیــت مســالمت آمیز سیاســیـ  اجتماعــی را ســد 

کارگــری و صنفــی شــد. 
خ« یعنــی دوران بیــن ســال های تبعیــد رضاشــاه بــه موریــس و 28 مــراداد 1332 تشــکل یابی نیروهــا، اتحادیــه و احــزاب دوبــاره  در »دوران بــرز

ــان یافــت.  ــا شــاه پای ــوری محمدرض ــای 28 مــرداد و شــروع دیکتات ــا کودت ــان گرفــت و ب جری

 تشکل زدایی در حکومت پهلوی

وجود نظام سلطانی یا نئوپاتریمونیالیسم رضا شاهی  ●
تبدیــل قــدرت بــه قــدرت عمــودی و یکجانبــه وترویــج فرهنــگ تابعیــت بــه جــای فرهنــگ مشــارکت و اســتفاده از ارتــش در جهــت   ●

ممانعــت از تکویــن جامعــه ی مدنــی 
انحال اتحادیه های کارگری   ●
غیرقانونی اعام کردن حزب کمونیست   ●
تصویب الیحه ی »اقدام کنندگان علیه امنیت و استقال کشور« در 22 خرداد 1310  ●
تصویب آیین نامه ی »حفظ نظم در کارخانه ها« در سال 1315  ●
منحل کردن گروه 53 نفری در سال 1317  ●
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