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 مقذمه:

مو١وعی اسز که کبرگَي در ایَان هبي   گیَي و سکوین سشکل سبرین اعشَا١بر و مجبرُار کبرگَان و نیِ شکل

آن ثه ُثبن فبرسی و غیَ اُ آن انجبم گَفشه اسز؛ امب ثه سجت وسعز قبثل سوجهی دیَامون هبي    سب کنون دژوهش

ثه ٥ور هبص، دَاکنيگی « ي کبرگَ ٥جقه»٥ور کلی و  ثه« ٥جقه»دَداُي  دیَامون مفهومهبي    مو١وع، چبلش

آن ثبُشنبسی سهم هود کبرگَان در  سجع قبثل سوجهی اُ سبرین جنجش چخ، و ثهمنبثع، ممِوع ثودن آن ثب ثوش 

هنوُ سب  هبیش ثَاي امَوُ،و درس این سیَ و سللیل و سجیین آن ثنيي، دورهي ٥جقبسی یبثی و مجبرُه سشکل

 کبر دارد.ي ُیبدي  انياُه

هَ شکلی ٥ور کلی  و ثه شبن مجبرُارکبرگَي، هبي   سشکلگیَي  شکلاهمیز این کبر دژوهشی در آن اسز که 

شود. ثه قول  مشولي می« ٥جقه»هبیی اسز که مفهوم  ، آن للظهشبن اُ کُنشگَي کبرگَان مشأطَ اُ هویز ٥جقبسی

در  يیسول ي  وهیکه شاي  ه کنني نییفشبر سع ،«نيیآ یگَدهم نم»چون مَدم هَگِ عمال در ٥جقبر »سینِوود میک

 –مششَك  ي  مشبثه سجَثه يِیو ثيون رجوع ثه چ یثه سبدگ سواني  ینم کني،  ی٥جقبر اعمبل م يَیگ  شکل
عمل  ي  و در عَصه يگبن،کنن  و سصبكت يکننيگبنیسول بنیم مبرِیسقس ،ييیاُ منبسجبر سولاي  ه ُني ي  سجَثه

 ي  سجَثه قیاُ ٥َ بنیم نیشود. در ا بنینمب -منبقشبر و مجبرُار نهفشه در منبسجبر اسشظمبر ي  سجَثه

 نِوود،یس  کی(م «َدیگ  یشکل م یثه رفشبر ٥جقبس شیو همَاه ثب آن گَا یاجشمبع یاُسَگذرانيه اسز که آگبه

وارده اُ هبي  اسز که فشبر «مششَك ي  سجَثه» ي  ثه واس٦هسبمذسون  دی. ثه ثیبن اي. ).122-121: 1386

مل٠   ثه  «مششَك يدرد»و  کني  یم گَیکيی ي  مشوجه مشبثه راهبي    گبهیشيه در جب افَاد واقع ي،یسول ي  وهیش

هواهي کَد.  َییرا دسشووش سغ« درد مششَك»که هودِ آن  کشي  یم شیرا د يیجي یطمَ نشسشن، مسبئل ثه

 :کنيچنین ثیبن می اینرا  ی٥جقبس لیدر سلل« درد مششَك»اص٦الف  ثه نیللب٩کَدن ا زیدوالنِاس اهم

 ).263: 1390(دوالنِاس،  «وجود دارني ی٥جقبس ي فق٤ در مجبرُه یاجشمبع ٥جقبر»

که  شبن در ایَان ميرن، ١من اینهبيیبثیَفَاُ و نشیت مجبرُار کبرگَان و سشکلثه میبنجی مَور سبرین دُ

ایشبن و سأطیَگذاري آن ثَ ثینش و منش کبرگَان و ميافعبن منبفع هبي  سوانیم مجشنی ثَ قیبس، سلوالر ُمین می

اجشمبعی) را دریبثیم، قبدر هواهیم ثود سب الگویی اُ رفشبر -سیبسیهبي  (و ثبلعکس سأطیَ این ثینش و منش ثَ روني

 ثورّواُي (چه در قبمز دولز و چه فَد اسشظمبرگَ) نیِ ثيسز آوریم.

عمل هبي  سزثمبنيگبر در نقي ثنکمک هواهي کَد سب آن للظبر درون مب اُ سوي دیگَ مَور این سبرین ثه

(نقي  کیثلَان سئوري سَکوب، مششکل ٥جقبسی را در میبن کبرگَان (ثه ویژه امَوُ) دریبثیم و فبرغ اُ مؤلفه

ي هود ثه در ُمبن و مکبن هویش ثبُشنبسیم. این امَ ثه نوثهرا  ی (نقي مظجز)ویو ثلَان چشم انياُ سبر منفی)

نوین دَاسیکی ثه هبي  ي سئوریک و سجَثهي مياقهثه واس٦هسوان مب کمک هواهي کَد سب امکبنبسی را که می

  داشز، فعبل کنیم. ،انياُ سبریوی و سئوریکثه سَسیت ثلَان چشم ،منظور ایجبد گشبیشی در
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هبي  هجمعجنيي کبرثَدي منبسجی ثَاي سجیین داد« ي مشوس٤افسبنه و افسون ٥جقه»ي کمبل هسَوي در مقبله

ي ثورّوایی در هیأر سه وجه وجودي ٥جقه ملهم اُ اع٢بي جبمعههبي  مشفبور دیَامون رفشبرهبي  سبریوی دوره

آنکه ثه دهي. او منجعض اُ این وجوه، ثیدسز میثه« امَ ایيئولوّیک»و « امَ سیبسی»، «امَ اقشصبدي»

« میبنی»و « دارانسَمبیه»، «کبرگَان»گَوه نمبهبیی اُ سه وثَي درثغل٦ي، سَشز« آلسیخ ایيه»هبي   درك

ثنب ثه - اُ یک گَوه و واثسشگی و دیوسز ثه گَوه دیگَ فَد امکبن نبواثسشگی و گسسزدهي که دسز می ثه

 کني:فَاهم می را -دریبفزِ هودِ فَد اُ هود

ارُش و در ي سولیي و سلقق  واس٦ه ثیهبي  ، یعنی جبیگبه ع٢و در فَآیني«اقشصبدي»وجه ثبص٦الف  )1

 دارانه؛  سولیيِ منبسجبرِ سولیي سَمبیههبي  فَآیني

درگیَ و در کشبکش در هبي  وجه سیبسی، یعنی واثسشگی و دیوسشگی آرُومنيانه یب واقعی ثه نهبد )2

 ي سبُمبنيهی جبمعه؛  منبسجبر قيرر یب شیوه

انشِاعبرِ دیکَیبفشه، همبنب ي موب٥ت قَارگَفشن در ثَاثَ نهبدهب و  وجه ایيئولوّیک، یعنی امکبن ثبلقوه )3

 .هب ایيئولوّي

گبنه اُ 12ثنيي شمبر مجبرُار کبرگَان ایَان را اُ هالل یک دورهایم سب گبهثب سکیه ثَ چنین اثِاري مب کوشیيه

هبیی صورر گَفشه صير انقالب مشَو٥ه سب ثه امَوُ ثبُسبُي کنیم. این ثبُسبُي سمبمب ثه کمک اسنبد و دژوهش

شک در دل این ثبُسبُي ي کبرگَ ایَان اسز. ثیي منبثع دسز اول ثَاي فهم سکوین ٥جقهکه در ُمَه

هورد که مشأطَ اُ اینکه ثب چه رویکَدي هبیی ثه چشم میمنبثعی که ذکَ شيه اسز، سللیل اُ شمبرانه منجعض گبه

امب این نکشه سغییَي در هب موبلف یب موافق ثود، سوان ثب همه یب ثوشی اُ آننگَیم میثه کلیز مو١وع می

که اُ نظَ هواهي گذشز سمبمب اُ آنِ مؤلف اسز و همچنبن که اي  هگبن12ثنيي دهي. دورههب نمیصلز داده

ي هسَوي ذکَ آن آمي این کبر ثَ اسبس سأطیَ و درك من اُ درنظَ گَفشن سه وجه وجودي ثَاي ٥جقه در مقبله

 اني اُ:دوره عجبرر 12اسز. این 

 ها (: نخستین جوانه1299-1285) دوره اول

 ها (: فریاد زیر چکمه1320-1300) دوره دوم

 ي طالیی (: دهه1332-1320) دوره سوم

 (: رام کردن اسب سرکش1341-1332) دوره چهارم

 (: زمستان است1348-1341) دوره پنجم

 (: از کارخانه ته جنگل1355-1348) دوره ضشم
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 انقالب(: ته سوي 1357-1355) دوره هفتم

 ي ضورایی (: نان، کار، آزادي، اداره1360-1357) دوره هشتم

 داییزُ (: سرکوب و تشکل1369-1360) دوره نهم

 (: خارج از محذوده1380-1369) دوره دهم

 (: احیا1389-1380) ازدهمیدوره 

 (: علیه تازار1397-1389) دوره دوازدهم

کبر مَد وسیعی اُ نیَوي هبي  که منجَ ثه مهبجَر ثوشاي  هدیش اُ ورود ثه اسفبقبر هَ دوره، ُمینه و ُمبن

ي قَار ان رکود کشبورُي در داهل و رونق صنبیع ميرن در روسیه شي، و ثه واس٦هروایَان ثَاي کبریبثی در د

چخ آن دیبر سأطیَار سیبسی هبي  جَیبنهبي  گَفشن آن در کوران مجبرُارِ انقالثی کبرگَان روسیه و فعبلیز

ایم سب اهمیز این آغبُگبهِ دیکَیبفشگی سه وجه وجودي ثَاي سبهشن یک ٥جقه دذیَفز را جياگبنه آوردهعمیقی 

 را نشبن دهیم.

 

 یاتی ي تشکل قفقاز: مذرسه

 م(1900-1906ش )1278-1285

هَاثی دهقبنبن  آن هبنهقَن نوُدهم در ایَان و ثه همَاه فَودبشی نظبم اقشصبد سنشی در اواهَ  علت مهاجرت:

جغَافیبیی -، ثه ویژه دهقبنبن، منجَ شي. موقعیز هبص سبریویکبري نیَوي کبر ثه رهبیی و ثیوران  و دیشه

سنشی آُاد هبي   اقشصبد ایَان در ُمبن ادغبمش در نظبم جهبنی چنبن ثود که نیَوي کبر مبُادي که اُ ثوش

نبشی اُ این واقعیز این . اقشصبد شودجيیي دوثبره جذب هبي   سوانسز اُ ٥َیق اسشويام در ثوش ، نمیشي می

صنعشی هبي   ، نظبم اقشصبدي جيیي ایَان در جهز ایجبد و رشي ثنگبهداري در ارودب ثود که، ثَهالف سَمبیه

آُاد شي راهی جِ رفشن ثه مهبجَر نياشز، که سنشی هبي   نشیجه، نیَوي کبري که اُ ثوشدر . شي هيایز نمی

(ثه ویژه انگلسشبن) اُ موع هبرجی هبي   کنسولگَيهبي   دیيا کَد. گِارشاي  ه ددر آغبُ قَن ثیسشم اثعبد گسشَ

هب كبکی اُ آن اسز که سعياد ُیبدي اُ دهقبنبن سلمبس و سبیَ نواكی آذرثبیجبنِ ایَان در  نوسز این مهبجَر

 ).113-115: 1384) رفشه ثودني (نک: شبکَي، ي قفقبُ جسشجوي کبر ثه ثبکو، ایَوان و سفلیس (من٦قه

گذاري در  گشود و سَمبیه صنعز ثه قفقبُ راه ،ي نوُدهم در سی سبل دبیبنی سيه وضعیت کار در قفقاز:

سنگ و نفز این من٦قه را ثه یکی اُ مَاکِ صنعشی امذَاسوري سجيیل کَد. ثه همَاه صنعشی شين،  آهن، ذغبل راه
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دیبمي مهبجَر ثه قفقبُ، ثه هصوص در منب٥ق جمعیز شهَهب ثه سَعز رشي کَد. افِایش جمعیز سب كي ُیبدي 

شبن اُ این قَار  سَین دَجمعیز. ُیسشني شيه در این شهَ می شهَي، ثود. افَادي اُ چهل و چهبر ملیز شنبهشه

هِار نفَ.  5/8هِار نفَ، و ایَانیبن  34هب  ، ارمنیهِار نفَ 54ثومی هبي   هِار نفَ، آذرثبیجبنی 74هب  : روسثودني

 1903سبل در . ثَدني سَ می هب در ثبکو ثه اُ آننیمی . شيني هِار نفَ می 100کبرگَ قفقبُ در كيود ي  ٥جقه

 ).69-68: 1391(یِدانی،  گَدانيني هِار کبرگَ می 30صنعز نفز این شهَ را هبي   چَم

هَ یب یيي كيود چهبر سب دنغ هِار ایَانی در ثبسوم ثه عنوان کبرگَ غیَمب وضعیت کارگران مهاجر ایرانی:

هب كبکی اُ آن  فَوش ثودني. گِارش ؛ اکظَ آنبن ثبرثَ ثودني، در كبلی که كيود دنجبه نفَ اُ آنبن میوهکَدني کبر می

آهن فَانسوي هِر مشغول ثودني، کبرگَان دائمی عميسب ایَانی  اسز که اُ هِاران نفَي که در کبر سبهشن راه

 ). 121: 1384ثودني (شبکَي، 

ي ایَان در ثبکو  نسول ایَان در ثبکو ثه دولز سهَان ا٥الع داد که كيود ثیسز هِار سجعهک 1284در سبل 

اني. افِون ثَ و١عیز ثسیبر دشواري که کبرگَان مهبجَ ایَانی در قفقبُ در آن «گَسنگی کشیيه»و « سهیيسز»

ي  ثَاي نمونه كشی كقوق ثیمهکَدني.  ، نمبینيگبن دولز ایَان نیِ ثَاي آنبن گَفشبري درسز میثَدني سَ می ثه

شبن در ایَان  ثسشگبنگَفز ثه  شيني سعلق می می کششهقفقبُ هبي   عمَ که ثه کبرگَانی که در معبدن یب کبرهبنه

کَدني. کبرگَان ایَانی در قفقبُ و آسیبي میبنه،  ، ثلکه کبرکنبن کنسولگَي آن را ١ج٤ میشي مسشَد نمی

نسجز ثه دشمنی . شيني رو می ي جمعیز مللی نیِ ثب رفشبر نبهوشبینيي روثهسجت، فقَشبن اُ سو ، یب ثهرغم علی

ثه « همشهَي»آنبن شيیي ثود. کشک هوردن کبرگَان ایَانی اُ سوي کبرگَان دیگَ اسفبق نبمعمولی نجود. عنوان 

 ).122-123دیيا کَد (همبن: « انسبن شجه»و « گيا»، «كیوان»ُودي معنبي 

ثود که غبلجب جبیگِین  و١ع ایَانیبن اُ نظَ شَای٤ و رواث٤ کبري ثه این صورردر میبن کبرگَان مهبجَ، 

، نظیَ منب٥ق ثبسالقی، گَمبي شيیي، و ثيون شيني که كب١َ نجودني در و١عیز غیَثهياششی لی میکبرگَان مل

غلت در همبن ا. دادني انجبم می سَین دسشمِدهب سَین کبرهب را در مقبثل دبیین آب آشبمیينی، کبر کنني. سوز

هبي   وارد ثنگبه یغسير هواثیيني. ثب گذشز ُمبن و افِایش سعياد ایَانیبن، آنبن ثه ، میکَدني مللی که کبر می

درصي در  2/22ثه  1272درصي در سبل  1/11سعياد کبرگَان ایَانی در صنعز نفز ثبکو اُ مظال . صنعشی شيني

سجت كب١َ  هب را ثه نظیَ ثبرانياُ) هم افشبد، سب كيي که ایَانی(هب  افِایش یبفز. این اسفبق در دیگَ عَصه 1282

. در واقع دشمنی گسشَده دادني هب سَجیق می روس دادن ثه شَای٤ کبري سوز ثب دسشمِد کم ثه شبن ثه سن ثودن

داششن س٦ق  نسجز ثه مهبجَان ایَانی در ثوش آسیبیی روسیه عميسب نبشی اُ نقش ایشبن در دبیین نگه

: مسلمبنبن، ي منبفع اقشصبدي مش٢بد دو گَوه جمعیشی مِدثگیَ اسشوار ثود ثود. این دشمنی ثَ دبیه دسشمِدهب

کبرفَمبیبن ثب  .کَد هب. اهشالفبر ایيئولوّیکی غبلجب این دشمنی را سشيیي می ، و روسهب هب، گَجی یعنی ارمنی

، ثلکه اُ ُدني دینی و قومی دامن می سنهب ثه سعصجبر ، نهمبنيگی سیبسی مهبجَان ایَانی گیَي اُ عقت ثهَه

 ).124-127(همبن:  کَدني شکن نیِ اسشفبده می مهبجَان ثه عنوان اعشصبب
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کبرگَي در هبي   مجشنی ثَ این سوصیفبر یکی اُ دالیل اصلی ایجبد سبُمبن کارگران ایرانی:« طبقه ضذن»

شکن وادار ثه  ي ثود که آنبن ثه عنوان اعشصبب(چه سبسبرهب و چه ایَانیبن) نقش دلیيمیبن مسلمبنبن قفقبُ جنوثی 

ي مهبجَان  آن ُمبن درثبرههبي   سوسیبل دموکَارهبي  مسئله مو١وع اصلی سمبم گفشگواین . شيني انجبمش می

 ).127ایَانی یب انقالب در ایَان ثود (همبن: 

آهن یکی اُ  اعشصبب ُدني. راهدن چنيثبر دسز ثه -آهن سفلیس، ثبسوم، رسشف کبرگَان راه 1903سب  1900اُ سبل 

 1905آهن در سَسبسَ روسیه اُ دیششبُان انقالب  شي و کبرگَان راه صنعز شمَده میهبي   سَین ثوش دیشَفشه

رم داد. مبه ثعي این كَکز اُ سَ گَفشه شي. سَانجبم در مبه ّوئن  1903ثودني. اعشصبب ثِرگ ثبکو در مبرس 

هِار کبرگَ شَکز داششني. دلیس معشقي ثود که آن جنجش  45ر آن اعشصبب عمومی ثبکو را فَاگَفز که د

اعشصبب عمومی دیگَي  1904دسبمجَ در . اني هشهراهش انيا هب ثه مبهیز سیبسی داششه اسز و سوسیبل دموکَار

ي آمينسیبسی نیِ ثه میبن هبي   اقشصبدي م٦َف شيني، امب هواسشههبي   صنعز نفز ثبکو را اُ کبر انياهز. هواسشه

؛ موبلفز ثب سِار و سقب١بي ثَدبیی هب و اعشصبب که چنین ثودني: آُادي کبمل مجبمع، سون، انششبرار، اسلبدیه

فوري مجلس مؤسسبن، ثَاثَي كقوق شهَونيي، و دبیبن ثوشیين ثه جنگ ثب ّادن. کبرفَمبیبن در ثَاثَ 

نيي را ام٢ب کَدني که نوسشین آوردني و ثب نمبینيگبن کبرگَان ساقشصبدي سَ سسلیم فَو هبي   هواسشه

سبعز کبر روُانه، افِایش دسشمِد، دَداهز  9نفز ارثبثبن . شود در روسیه شنبهشه می« جمعیي  نبمه سوافق»

 ).71-72: 1391، سأمین سوهز رایگبن ثَاي کبرگَان را دذیَفشني (یِدانی، کبري كقوق ثیمبري، الغبي ا١بفه

، ُثبنی، ملیهبي   مَُ همجسشگیکبرگَان . دالیل گونبگون اهمیز داششنيثه  1903-1904هبي   سبلهبي   اعشصبب

اُ جمله -ي ٥جقبسی دادني. کبرگَان روس و ارمنی و مسلمبن  و مذهجی را درنوردیيني و ثه جنجش هود جنجه

 ).72(همبن: هب شَکز جسشني  در اعشصبب -ایَانی

 آمي: یبن هب در چني اعشصبب ثه م ثه این سَسیت ثود که نبم ایَانی

ي اصلی  هسشه»وردي در ارمنسشبن  کبرگَ ایَانی معبدن مس اهللا 2500) كيود 1906( 1285در  -

روُ ثه ٥ول انجبمیي و ثه همین سجت کبرگَان ایَانی  16را سشکیل دادني. اعشصبب « اعشصبثیون

  .ثبري ریوشني و ثه سوي مَُ ایَان فَسشبدنيهبي   معشصت را در واگن

ي نسبجی  ، در کبرهبنههب و قفقبُي هب کبرگَان ایَانی، ثه همَاه روس 150) 1906( 1285در سبثسشبن  -

یف، دسز ثه اعشصبب ُدني و اُ کنسول ایَان هواسشني ثه نفع آنبن  ثه نبم سقیداري ایَانی  سَمبیه

نگَانی وجود داشز که این این . ي نفز اُ این درهواسز دششیجبنی کَدني مياهله کني. کبرگَان كوُه

و  110-109: 1391مسئله ثه اعشصبب عمومی صيهِار کبرگَ در ثبکو منجَ شود (نک ثه: یِدانی، 

 ).129-130: 1384شبکَي، 
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کبرگَان ایَانی ثَاي سجیین نقش آنبن در جَیبن این « ٥جقه شين»اص٦الف  سوان اُ مجشنی ثَ این سوصیفبر می

کبرگَان ایَانی دریبفشني که جمعی مششکل ثود که  هبي  مجبرُار اسشفبده کَد. در واقع ثه اعشجبر این کنش

سز  اي اسز. این سجَثه« ي کبرگَ ٥جقه»اي سعَیف کنني که همبنب نبمش «هویز جمعی»سوانني هود را ذیل  می

انيرکبر  اش دسز آوردني و ثه واس٦هثب هود ثه همَاه اي  هشبن ثه ایَان، همچون سوش آنبن هنگبم ثبُگشزکه 

 .یبثی جمعی ٥جقبسی شيني هویزهبي   ، اعشصبثبر و انواع و اقسبم امکبنهب سشکلشکل دادن 

 

 (:1299-1285)ها  نخستین جوانه

ي یک گَوه اُ  نوسشین اقيام طجز شيه :1285آرر -اعتصاب ماهیگیران تنذر انسلی در آتان -

صورر  ،1285آذر  24آثبن و  30دَُسال٥م انقالب مشَو٥یز، یعنی ثین هبي   کبرگَان در ٥ول مبه

-دبیینی که صبكت امشیبُ روسیهبي   گَفز، و آن هنگبمی ثود که مبهیگیَان در ثنير انِلی ثه قیمز

داششني که اُ این دس صیي  ، اعشَاض کَدني. آنبن ا٩هبر میدَداهز ارمنی لیبنبُوف ثَاي صیيشبن می

ي  کَد. در نشیجههود را ثه شَکز سلویل نوواهني داد و هود مسشقیمب اقيام ثه فَوش آن هواهني 

، دیکشبسور واقعی سبكل ایَانی دریبي هِر، یک دولشی سلز کنشَل کنسول روسهبي  ي نیَو كمله

هب و کشورشبن نفَر  هب ثَ ایبلز کننيگبن ٥جعب نِد مَدم، که اُ سسل٤ روس مبهیگیَ کششه شي. اعشصبب

هِار سن ذکَ شيه که در  ). شمبر اعشصبثیون سه134: 1384، ملجوثیز دیيا کَدني (شبکَي، داششني

آدمیز فَیيون . را ثه مجلس شوراي ملی سلگَاف کَدنياي  هنبم ، شکبیزدولشیهبي  ي نیَو جَیبن كمله

، که یکی ي مجبهيین انِلی ثود لیزِ فَقهي فعب ي اول نشیجه نِ انِلی در درجهگیَامعشقي اسز، قیبم مبهی

هبي   ٥ور کلی شبهه  دهي که ثه آمي. سذس سو١یق می كسبب می ثه« اجشمبعیون عبمیون»هبي   اُ شبهه

ثودني، در شمبل نفوذ داششني و « اجشمبعیون عبمیون»ي مجبهيین که همگی اُ  ي فَقه گبنه چهبرده

 ).112: 1381کَدني (ملمودي و سعیيي،  فعبلیز می

این کبرگَان که ثَاي هود انجمنی  کارگران سیستم تراموا در تهران: 1285اعتصاب آرر  -

این اعشصبب هبي   ي ثیکبري در ُمسشبن دسز ثه اعشصبب ُدني. هواسز سشکیل داده ثودني، ثه واس٦ه

 که دواُده روُ ثه ٥ول انجبمیي عجبرر ثود اُ:

x مليود شين اهشیبرار ميیَیز 

x ثهجود و١ع کبرگَان 

 ).135: 1384ز رد شي (شبکَي، آنبن دذیَفشه شي امب دومی ثب قب٥عیي  نوسشین هواسشه
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که  سه مبه دس اُ آن 1285در اسفني  کارگران تلگراف: 1285اعتصاب عمومی اسفنذ  -

، اعشصبب مهم دیگَي رم داد. این یک میَُا ثه دنجبل مَگ ديرش ثه سل٦نز رسیي  ملميعلی

آنبن اُ این هبي   اُ سوي کبرگَان سلگَاف ثود که در اسشويام دولز ثودني. هواسز« اعشصبب عمومی»

 قَار ثود:

x آورد، نه کبرگَان مسشقل؛كسبب  هب را ثبیي مسشويم دولز ثه چی سلگَاف 

x که مَسکت ه٦بیی شيه ثبشي، اهَاع شود؛ آنجهز و ثيون  اي نجبیي ثی چی هیچ سلگَاف 

x سَفیع هَ کبرگَي ثبیي ثَ اسبس شبیسشگی ثبشي و نجبیي دیش اُ سه سبل هيمز انجبم گیَد؛ 

x  ؛ي هيمز دَداهز شود ثعيي ثبیي ثَ اسبس سبثقههبي  دسشمِد فوري و افِایش دسشمِدافِایش 

x  ُالعمَ ثه میِان نصف دسشمِد مبهبنه دَداهز شود. سبل هيمز، یک مسشمَي مبدام 25ثبیي دس ا 

ي  آنبن را دذیَفز، ُیَا کنشَل ایبالر اُ سوي دولز در دورههبي   درنگ هواسز شبه جيیي سقَیجب ثی

رسي که این  نظَ می ثه. شير ثسشگی داشز نبدبیياري سیبسی ثه ارسجب٥بر اُ ٥َیق دسشگبه سلگَاف ثه

 ).134-135(همبن:  شبن سبُمبن یبفشه ثود هب سلز رهجَي انجمن چی اقيام سلگَاف

هبي   نههب کبرگَان چبح 1286در ثهبر  تهران:هاي   کارگران چاپخانه 1286اعتصاب تهار  -

ي  هبنه چبحرئیس -شبن که سوس٤ اعشمبدالسل٦نه  ي همجسشگی ثب یکی اُ همکبران نشبنهسهَان ثه 

 ).112: 1381کنني (ملمودي و سعیيي،  کشک هورده ثود، اعشصبب می -دولشی

نِ اداره منصجب كتجهز افِایش كقوق و علیه رفشبر هشن صب :چیان اعتصاب مجذد تلگراف -

 (همبن).

ثه دنجبل سوقیف  1286سیَ مبه  نگاران و کتاتذاران: روزنامهها،  چی چاج 1286اعتصاب تیر  -

داران و ... در كيود یک  ، کشببنگبران هب همگبم ثب روُنبمه هبنه ، کبرگَانِ چبح«لمشینا كجل»ي  نشَیه

سوان ثه عنوان نوسشین اعشصبب سَاسَي در سبرین م٦جوعبر یبد  هفشه اعشصبب کَدني که اُ آن می

(همبن:  المشین رفع سوقیف شي هب گَدن نهبدني و اُ كجل اعشَاض همگبنی، دولشی. ثه دنجبل این کَد

117.( 

 1286مَداد مبه  11 الضربِ تهران: کارگران کارخانه ترق امین 1286اعتصاب مرداد ماه  -

در سهَان سه روُ اعشصبب کَدني و ثوشی اُ دبیشوز را اُ ثَق  ال٢َب ي ثَق امین کبرگَان کبرهبنه

ثينی و هبي   ني. آنبن هواسشبر یک روُ سع٦یلی ثب كقوق در هفشه، لجبس کبر، و غَامز آسیتملَوم سبهش

 ).136: 1384 ،ي(شبکَثودني « ي نقب٣ دنیب ثقیه»١بیعبر دائمی نبشی اُ کبر مبنني 



٩ 

 

کبرگَان سَاموا در جَیبن این  کارگران سیستم تراموا در تهران: 1286مرداد  20اعتصاب  -

 ).135سع٦یل شيني (همبن: هبي  دسشمِد ثَاي روُاعشصبب هواسشبر 

سَ شيني  اعشصبب کَدني و هواسشبر دسشمِد ثیش :ها نظامی دولتی و تانکهاي   کارگران کارگاه -

 (همبن).

در ثنير انِلی  1286اوایل شهَیور  تنذر انسلی:هاي   چی تلگراف 1286اعتصاب ضهریور ماه  -

 (همبن).ُنني  می  افشبده دسز ثه اعشصبب عقتهبي   هب ثب هواسز دَداهز دسشمِد چی سلگَف

این کبرکنبن ثه  کارکنان داراي تحصیالت عالیِ وزارت امور خارجه: 1286اعتراض مهر  -

یزِ کفب وُیَ جيیي ثب دعور اُ افَاد ثی ،اُ نگبه معش١َبن. کنني اعشَض می ي جيیي رفشبر وُیَ هبرجه

کَدني که  سعهياسش را ُیَدب گذاششه ثود. آنبن وُیَ را مشهم می نبآشنب ثب وُارسوبنه ثَاي همکبري ثب هود،

آنبن ثه وُیَ ایَان اداي اكشَام کنني؛ ثب سوهین ثه کبرکنبن وُارسوبنه، و ثبالهَه ثب ثگذارد نوسز 

هبرجی ثه اسَار هبي   ٥وري که هیئز سوجهی و نبدیيه گَفشن ملَمبنه ثودن امور این وُارسوبنه ثه ثی

 ).136، شأن وُارر و ملز را دبیین آورده ثود (همبن: ثودني ملی دی ثَده

هيمشکبران  1286مهَ  :1286اعتراض خذمتکارانِ ایرانی خارجیانِ مقیم ایران در مهر  -

آنبن انجمن هود را سشکیل دادني  .اعشصبب کَدني ،کَدني اي که ثَاي هبرجیبن مقیم ایَان کبر می ایَانی

کَدني دعور کَدني که ثَاي  دیذلمبسیک هبرجی در دبیشوز کبر میهبي   و اُ هيمشکبرانی که ثَاي هیئز

 آنبن ثذیونيني (همبن).شبن ثه  مجبرُه ثه هب٥َ منبفع

کبرگَان  1286مهَ و آثبن  :1286تشکیل انجمنی از سوي کارگران کفاش در مهر و آتان  -

، ثَاي ممنوعیز میهنی هودي  کفبشی یک انجمن مسشقل سشکیل دادني و ثه عنوان و٩یفههبي   کبرگبه

سبهز کشور ثه مجبرُه دسز ُدني هبي   هبرجی و در عین كبل ثهجود کیفیز کفشهبي   ورود کفش

 ).136: 1384(شبکَي، 

هب ثب هواسز دَداهز  چی در سجَیِ سلگَاف :1286تبریس در دي ماه هاي   چی اعتصاب تلگراف -

 (همبن).ُنني  میافشبده دسز ثه اعشصبب  عقتهبي  دسشمِد

قبیقَانبن ثنير انِلی دسز ثه اعشصبب ُدني و  1287در سبل : 1287اعتصاب قایقرانان انسلی در  -

هواسز . کَدني سجبري جلوگیَي میهبي   اُ دسشَسی ثه دیَ ثبُار ثَاي ثبرگیَي و ثبرانياُي کششی

 .)137(همبن:  موسوري اُ لنگَگبه ثودهبي   و قبیق هب کبرگَان اهَاع کَجی

کبرگَان گمَك انِلی اعشصبب کَدني  1287در سبل : 1287ب کارگران گمرك انسلی در اعتصا -

 .(همبن) هب جلوگیَي کَدني و اُ ثبرگیَي و ثبرانياُي ملموله
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 3کبرگَ  150كيود  1287آثبن  6در  :1287سازي تبریس در آتان  اعتصاب کارگران چرم -

روُ دسز ثه اعشصبب ُدني. آنبن  4ثَاي مير  ي اسشجياد صغیَ سبُي سجَیِ در ثلجوكه ي چَم کبرهبنه

 :ُیَ را دیش کشیينيهبي   هواسز

x افِایش یک شبهی ثه دسشمِدشبن؛ 

x اسشويام و اهَاع کبرگَان سنهب ثب مشورر ثب کبرگَان؛ 

x سأمین و١عیز ثهياشز ملی٤ کبر؛ 

x سأمین مَاقجز دِشکی اُ سوي ميیَیز در مير ثیمبري کبرگَ؛ 

x مقَر در ایبم ثیمبري؛بي ه دَداهز نیمی اُ دسشمِد 

x ؛کبري کبهش ا١بفه 

x ؛کبري دَداهز دوثَاثَ دسشمِد عبدي ثَاي ا١بفه 

x جبیگِین نکَدن کبرگَان اعشصبثی ثب کبرگَان دیگَ؛ 

x دَداهز دسشمِد ایبم اعشصبب؛ 

x .عيم اهَاع کبرگَان ثه هب٥َ شَکز در اعشصبب 

عيم »و « کبرگَان اعشصبثی ثب کبرگَان دیگَجبیگِین نکَدن »ي  اعشصبب سنهب ثب موافقز دو هواسشه

نگبران معشقيني  (همبن). سبرین یبثي دبیبن می« اهَاع کبرگَان ثه هب٥َ شَکز در اعشصبب

گِارش شيه که همچنین . قفقبُي در شکل دادن این اعشصبب نقش داششنيهبي   دموکَار سوسیبل

اکَه ثب کبرفَمبیبن انشوبب کَدني سشکیل دادني و کمیسیونی ثَاي مذ« صنيوق اعشصبب»کبرگَان 

هب را ثه  نبچیِ اعشصبب، سوسیبل دموکَارهبي  آورد ). دسز115-116: 1381(ملمودي و سعیيي، 

 ).137: 1384آموُش کبرگَان در آن شهَ واداشز (شبکَي، سبُمبنيهی سه ملفل ثَاي 

سبكل هِر اُ سوي کنسول روسیه در  1288ي کارگران در طول سال  اقذامات پراکنذه -

ثَاي دفبع » اسزجب که دولز روسیه اكسبس کَد نبگِیَ  ، سب آنشي دشَُثورگ موبثَه می دردی ثه سن دی

اُ دسشگبه اداري ثنير در ثَاثَ شير عمل کبرگَان، که هواسشبر آن ثودني که مقبمبر ثنير دسشمِدشبن 

 ).137-138(همبن: « را ثذَداُني، اُ نیَوي نظبمی اسشفبده کني
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هب دومین اعشصبب  چی سلگَاف 1289در سبل  :1289ها در سال  چی اعتصاب تلگراف دومین -

کيام شهَ و اینکه اولین هبي   چی }مشوص نیسز که سلگَاف) 138(همبن: دهني  هود را انجبم می
 کِی ثوده؟{ 1289اعشصببِ سبل 

اقيام ثه هب  کبرگَان چبدوبنه 1289در سیَ مبه  :1289اعتراض کارگران چاپخانه در تیر  -

اسفبق (» که مَثو٣ ثه سبُمبن هودشبن ثوداي  هب ثجِ نشَیه کنني و انششبر سمبمی روُنبمه اعشصبب می

سیَ  5شبن اعالم شيه ثود ( نشَیهي نوسز  در شمبره آنبنهبي   کنني. هواسز را سع٦یل می«) کبرگَان

1289  

x ر مبه ثبشي؛ کبرگَانی که سب کنون كياقل دسشمِد ثَاي کبرگَان كَوفچین نجبیي کمشَ اُ سه سومبن د

سب  5؛ کسبنی که درصي ا١بفه شود 15گَفشني ثبیي ثه دسشمِدشبن  ثین سه سب دنغ سومبن در مبه می

، 10، 12گَفشني، ثبیي ثه سَسیت  سومبن می 25سب  20سومبن، و  20سب  15سومبن،  15سب  10سومبن،  10

 درصي ثه دسشمِدشبن ا١بفه شود؛ 5و  8

x  َي اششغبل ثه کبرش  کبرگَي که ثيون دلیل اهَاع شود ثبیي اُ ٥َف کبرفَمب ثَ اسبس سبثقهثه ه

روُ، ثیش اُ یک سبل، یک مبه دسشمِد، ثیش اُ  15؛ ثَاي شش مبه، دسشمِد هسبرر دَداهز شود

 دو سبل، یک مبه و نیم دسشمِد؛ ثیش اُ سه سبل، دو مبه دسشمِد؛

x دلیل اهَاع کني که دبنِده روُ جلوسَ ثه او ا٥الع  رگَي را ثیکبرفَمب سنهب در صورسی می سواني کب

 ؛داده ثبشي

x ث٤ ادب و اكشَام ثبشي؛ارفشبر ثب کبرگَان نجبیي ثَهالف ١و 

x  هبیی که کبر درصي نَم دسشمِد معمولی دَداهز شود؛ چبدوبنه 150ثَاي کبر ا١بفی و شجبنه ثبیي 

 ؛شغل هبص اسشويام کنني ي دائمی دارني ثبیي کبرگَانی را ثَاي این شجبنه

x ؛شود ثه عنوان كق هَ ملشی شنبهشه می یک روُ اسشَاكزاي  هعالوه ثَ سع٦یالر عمومی، هفش 

x دسشمِد هَ کبرگَ ثیمبري ثبیي دَداهز شود و او كق داششه ثبشي ثه سَ کبر سبثقش ثبُگَدد؛ 

x ؛ثبیي دِشک موصوص هود را داششه ثبشياي  هَ چبدوبنه 

x کبر آسیت ثجیني ثبیي سب ُمبن ثهجودي، كقوق کبمل هود را دریبفز کني، که  هَ کبرگَي که در كین

 سقف آن سه مبه هواهي ثود؛

x  ثه هَ کبرگَي که در كین کبر آسیت دائمی ثجیني ثبیي ثبثز ١َر و ُیبنش هسبرر دَداهز شود؛

 میِان هسبرر را ثبیي کبرفَمب و کبرگَان مششَکب سعیین کنني؛
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x ؛رئیس داششه ثبشي ثبیي یکاي  ههَ چبدوبن 

x ي هود را ثَ اسبس سوافق ثین مبلکبن و نمبینيگبن کبرگَان سعیین  ثبیي مقَرار ادارهاي  ههَ چبدوبن

 .کني

، که در آن ُمبن اکظَ مِدثگیَانش در صنبیع سنشی مشغول ثه کبر ثودني و هب ثَاي ایَان این هواسز

هیلی ميرن و دیشَفشه ثود. ثنبثَاین سنظیم و شبن قَار داششني،  هنوُ سلز سأطیَ فَهنگ سیبسی سنشی

. هم هب ثود سیبسی کبرگَان چبدوبنه-ي ثبالي آگبهی اجشمبعی ي درجه نشبنه هبیی ي چنین هواسز ارائه

آن ثه اُ  ي اسفبق کبرگَان اهمیز سبریوی هبصی دارني، سب ثيان كي که ثَاون این اعشصبب و هم روُنبمه

ي  ي سَنوشز اسلبدیه . درثبرهکني گَا و سوسیبلیسشی یبد می ععنوان نوسشین نمود یک جنجش جم

یبثیم که این اسلبدیه ثه  ، اُ گِارش سل٦بنِاده درمیهب ا٥العبر انيکی وجود دارد کبرگَان چبدوبنه

ُودي منلل یب نبگِیَ ثه انلالل شي، چه ثب كِب دموکَار ایَان ارسجب٣ داشز که رهجَانش ثب رّیم 

 ).138-140وُارسی گَفشني (همبن: هبي  جيیي ثه سبُش سیبسی رسیيني و دسز 

( در تاکو تین کارگران 1916) 1294اکبري در سال -تشکیل گروه حستی آقایف -

دس اُ سه سبل رکود جنجش کبرگَي روسیه نبشی اُ ورود این کشور ثه جنگ جهبنی  رانی:مهاجر ای

آن آغبُ گشز. در این میبن کبرگَان هبیی در جهز ن٢غ دادن  ثبر دیگَ سالش 1916اول، اُ اوایل سبل 

شي، مبنع جيي در ثَاثَ رشي و گسشَش این جنجش  ایَانی که شمبر آنبن ثه ٥ور روُافِون ثیششَ می

ي ثبکوي كِب سوسیبل  آگبهی کم). ثه همین هب٥َ کمیشهشکن ثودن ثه هب٥َ  ثودني (اعشصبب

آقبیف و ملميعلی دموکَار روسیه سصمیم گَفز اع٢بي ایَانی این کمیشه را سلز مسئولیز ثهَام 

اکجَي مأمور سجلیغ و سبُمبنيهی کبرگَان ایَانی شبغل در صنبیع و معبدن ثبکو کني. ثیششَ اع٢بي 

گَ سوسیبل دموکَار روسیه، کبرگَانی ثودني که در جَیبن انقالب رَانی سشکیالر ثبکو كِب کبای

روسیه ثه این كِب دیوسشه ثودني. ثَهی اُ این اع٢بي مبنني ثهَام آقبیف، درویشی و اکجَي اُ  1905

 1293هَداد هب و سظبهَار کبرگَي ثبکو در  فعبالن کبرگَي كِب ثودني و در سبُمبنيهی اعشصبب

) نقش داششني و ثه همین علز دسشگیَ و شش مبه ُنيانی شيني. گَوه كِثی مذکور سب 1914(ّوئیه 

کَد. اُ  ) روسیه ثه صورر موفی در ثین کبرگَان ایَانی فعبلیز می1295(ثهمن  1917انقالب فوریه 

آنبن در سجلیغبر  وري ثه ي جعفَ دیشه اقيامبر این گَوه ثَاي سبُمبنيهی کبرگَان ایَانی، ثجِ اشبره

، ا٥العی در دسز نیسز. دس اُ «هشن و کظیف کبرگَيهبي   لود سیبه و در روي نیمکزآ معبدن نفز»

اکجَي که همچنبن ع٢و -انقالب فوریه و گشبیش سیبسی نبشی اُ آن، گَوه كِثی ثهَام آقبیف

سیبسی ثبکو هبي   سشکیالر ثبکوي كِب کبرگَ سوسیبل دموکَار ثودني، مبنني دیگَ اكِاب و گَوه

فعبلیز هود را آشکبر کَدني و گسشَش دادني. اُ جمله اقيامبر مهم این گَوه كِثی ثَاي مششکل کَدن 

ثود. این شورا، « شوراي کبرگَان ایَانی مهبجَ»کبرگَان ایَانی و دفبع اُ منبفع صنفی آنبن، سشکیل 
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گَفز و ثه عنوان سشکل صنفی کبرگَان  هب و معبدن ثبکو را درثَ می کبرگَان ایَانی شبغل در کبرهبنه

 کَد هب همکبري می سبکن ثبکو ثوصوص ثلشویکهبي   کبرگَي دیگَ ملیزهبي  ایَانی ثب شورا

 ).4-5: 1388(هسَودنبه، 

ي صاتونچی ته خاطر  ( کارگران ایرانی محله1917)مارس  1295اعتصاب اسفنذ  -

کبرگَان ایَانی این ملله که  تاکو(:)نماینذه کنسولگري ایران در اهللا خان  اجحافات حبیب

)، 1917(مبرس  1295آميه ثوني، در اواس٤ اسفني سنگ  هبن ثه  اهللا میَُا كجیتهبي   اُ اجلبفبر و سعيي

اکجَي) را ثه عنوان نمبینيه و سونگوي -میَُا اسياهللا غفبرُاده اردثیلی (اُ اع٢بي گَوه كِثی آقبیف

هبي  هب و سقب١ب ولگَي ایَان در ثبکو فَسشبدني. غفبرُاده شکبیزهود در رأس هیئشی اُ کبرگَان ثه کنس

ي صبثونچی را ثب میَُا جوادهبن سینکی کنسول ایَان در میبن گذاشز و هواسشبر  کبرگَان ایَانی ملله

چهبر روُ کبرگَان هبي   هب و درهواسز سوجهی کنسول ثه شکبیز ي ثی نشیجهدر . اهللا هبن شي عِل كجیت

نوروُ ثَگِار شيه ثود و سمبمی  ي اسلبد ایَانیبن ثه عنوان جشن مَاسمی که در ميرسهثعي، در 

، غفبرُاده و ي ایَانی ثبکو و همچنین اع٢بي کنسولگَي ك٢ور داششني ي جبمعه ثَجسشههبي   چهَه

جمعی اُ کبرگَان صبثونچی ثيان مجلس آميه و نبر١بیشی هود را آشکبرا ثیبن کَدني. غفبرُاده که اُ 

، ه٦بب ثه كب١َان هب و اجبثز درهواسز کبرگَان نبامیي شيه ثود رسیيگی کنسول ایَان ثه شکبیز

چون قونسول ایَان ثه شکبیز مب رسیيگی نکَده لهذا هود مب آگن٤ مِثور را عِل و »اعالم کَد 

کنسول « د.هودمبن را دیگَ ثه آنجب واگذار نوواهیم کَهبي  قونسولگَي را هم ]...[ ثبیقور کَدیم و کبر

و اع٢بي کنسولگَي ایَان که گویی مشوجه سغییَ و سلوالر او١بع ثبکو دس اُ انقالب فوریه و سأطیَ 

آن ثَ کبرگَان ایَانی نشيه ثودني، سونبن و اسمبم كجز غفبرُاده را جيي نگَفشني و مبنني سنوار قجل 

ي دیگیَي این مو١وع اُ  دامهکبرگَان دسز ثَ نياششني. اهبي   اقيامبسی ثَاي رسیيگی ثه شکبیزاُ 

مه  10( 1296اردیجهشز  20سوي کبرگَان ثه نمبینيگی غفبرُاده در نهبیز ثه اینجب انجبمیي که 

ي صبثونچی ثه کنسولگَي رفشه، میَُا جوادهبن را سوقیف و او را  ) كيود صي نفَ اُ کبرگَان ملله1917

ورود کنسول جيیي، سبعيالوُرا، سبهشمبن  وادار کَدني کشجب اُ مقبم هود اسشعفب دهي و سب هنگبم

 ).8و  5-6کنسولگَي در سصَف آنبن ثود (همبن: 

هبي   هبنه کبرگَان چبح 1297در سبل : 1297تهران در هاي   خانه اعتصاب کارگران چاج -

، «سبعز 8سجيیل روُ کبري ثه »، «جمعی دسشههبي  قَارداد»ثَاي  هثه اعشصبثی چهبرده روُ سهَان

آمين هيمبر فَاهم »و  «ي کبرگَان رویه سوقف اهَاع ثی»، «کبري مقَري ثَاي ا١بفهسعیین »

 .شبن رسیيني هبي دسز ُدني و ثه هواسز« دِشکی

ضاگردان و  نانواها 1298در سبل  :1298ي نانواها و نساجان در  تشکیل اتحادیه -

سیذ آنبن ي اصلی  دهنيه سبُمبن .هود را سشکیل دادنيهبي   اسلبدیه(نسبجبن)  تسازيهاي   دکان



١٤ 

 

دهگبن دس اُ  .دهی یبري داد (هجبُان) نیِ در کبر سبُمبن تافان پارچهثودکه ثه  محمذ دهگان

یک . ي کبرگَان صبدر کَد مشبهيه و١عیز کبري آنبن، ثَاي هَ سه اسلبدیه کبرر ع٢ویز اسلبدیه

آنجب انشوبثبر صورر گَفز دعور شيني و در  ي جيیي ثه منِل یکی اُ اع٢ب هفشه ثعي، اع٢بي اسلبدیه

ایَان هبي   ). ثه جِ سهَان در سبیَ اسشبن11و شکَاهللا مبنی، ثه سمز دثیَ اسلبدیه انشوبب شي (همبن: 

الملل  یژه آذرثبیجبن و گیالن سشکالسی ایجبد گششني. ٥جق گِارش دهگبن ثه دفشَ اجَایی ثینثه و

 15. در رشز ثب هب ع٢ویز داششني هِار نفَ در اسلبدیه 3ار کبرگَ، هِ 30، در سجَیِ ثب سَمهبي  سنيیکب

، گیَ ي کبرگَان مبهی ي آن، اسلبدیه هِار نفَ در اسلبدیه مششکل ثودني. در انِلی و كومه 3هِار کبرگَ، 

 ).132: 1381(ملمودي و سعیيي، دادني  هب سشکیل می درصي آنبن را روس 30هِار ع٢و داشز که  9

در  :1299در « حسب کارگران»اتحادیه/انجمن کارگري در تبریس موسوم ته تشکیل  -

كِب »، ثلکه کَد هود را نه اسلبدیه یب انجمن کبرگَي سجَیِ، سبُمبنی که اُ كقوق کبرگَان دفبع می

ء در مقبثل مبلکین کبران جِ سَ اُ منبفع کبست نبمیي. عالوه ثَ این، كِب مذکور ثیش می« کبرگَان

هب  هِار مغبُه، انجبر، کبرگبه و غیَه وجود داشز. اُ این 17کَد. در آن ُمبن در ثبُار سجَیِ،  میثِرگ دفبع 

نِ ثِرگ ثب اسشفبده اُ موقعیز ثَسَ هویش مَست مبلکب. واكي ثه مبلکبن کوچک مشعلق ثود 1300

(ملمودي و  رثودني داران را می ثلِ سوجهی اُ سود دکبندادني و مجلغ قب هب را افِایش می ي مغبُه کَایه

سوانني ثه ع٢ویز آن  آميه ثود که فق٤ کسبنی میي این سشکل  نبمه ). در مَام132: 1381سعیيي، 

ُاده  سل٦بن). 111: 1397درآیني که اُ ٥َیق اسشظمبر کبر دیگَان ُنيگی نکنني (ثه نقل اُ: اسبثکی، 

 :نویسي می

هبي   ثین مبلکین ثِرگ و صبكجبن مغبُه ي سجَیِ (كِب کبرگَان) ثه منظور سشيیي س٢بد اسلبدیه»

ي نمبینيگبن كَفه دفشَ  شبن مششکل سبُد. جلسه ، سصمیم گَفز اینبن را ثَ كست كَفهکوچک ثبُار

سنهب  ثيین سبن نه .يبینمافق ثب دفشَ اسلبدیه سجَیِ، كل عمومی انشوبب نمود که مسبیل مهم را در سو

هِار  12این سبُمبنِ وسیع که ثه دور هود ثیش اُ  ّیک، ثلکه همچین رهجَي عملیرهجَي ایيئولو

ع٢و گَدآورده اسز، در دسز اسلبدیه ]كِب کبرگَان[ اسز. مهمشَین سصمیمبر ممهور ثه ام٢بي 

ارگبن اجَایی اسلبدیه ]كِب کبرگَان[ اسز. مظال در سبل گذششه ثنب ثَ دیشنهبدِ اسلبدیه، در ثبُار 

جبسز هشم صبكجبنِ مسشغالر  یق انقالثی سلقق یبفز. و اُ ایني مغبُه اُ ٥َ درصي کَایه 20سوفیفِ 

ثبُارِ ]سجَیِ[. ولی اینبن قبدر نجودني کبري کنني، ُیَا هَ مغبُه ثب سکیه ثَ سصمیم كِب کبرگَي قب٥عبنه 

 ).133: 1381(ثه نقل اُ: ملمودي و سعیيي، « .ي سبثق سَثبُ ُد درصي کَایه 80اُ دَداهز ثیش اُ 

هبیی که ثه نبم  در انِلی نیِ سبُمبن 1299-1298هبي   در همبن سبلکارگري انسلی: هاي   اتحادیه -

ي کمونیسز  یژه اع٢بي فَقهو هب و ثه کمونیسزهبي   ي سالش سَ طمَه ، ثیشاسلبدیه سشکیل شيه ثودني

سَ  صورر دقیق ، ثه ُثبنِ روسی یب ثهنيدهب ثَاي کبرگَان سبهشه ثو ایَان ثودني. كشی نبم سشکلی که آن
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ي  ثَجسشههبي   ثود. یوسف افشوبري (اُ چهَه« اسلبدیه»ي  واّه نوششه ثبشیم معبدل روسی

 :نویسي ) می1308نفزِ جنوب در اعشصبب  ي دهنيه ُمبنسب

نبمیيني  می« سبیوُ»ي کبرگَانِ ثنير دهلوي ]انِلی[ که کبرگَان ]آن را[ در آن موقع ثه نبم  اسلبدیه»

وسی یعنی اسلبدیه)، فبقي ارُش سشکیالسی ثود، ُیَا که اکظَ اع٢بي اسلبدیه را ثبرثَان (سبیوُ ثه ُثبن ر

ي  هب دهبسی ثوده و عالقه آندادني که اغلت  هب سشکیل می نِ کَدسهب و ثبرثَا گمَك و ثبرثَانِ کششی

د ثَگَدني. آوري کَده سَِ ُراعز هو هودشبن را اُ دهبر ق٦ع نکَده و در فکَ این ثودني که مجلغی جمع

هزِ كق ع٢ویز و ك٢ور در نشبن نياده فق٤ ثه دَدااي  ي ٥جقبسی چنيان عالقه ثنبثَاین، ثه مجبرُه

قسمشی . ي قلیلی ع٢ویز اسلبدیه را دذیَفشه ثودني کَدني و كشی اُ ثبرثَان گمَك عيه جلسبر اکشفب می

کبرفَمبي معینی ]قَار[ نياششني و مسشقیمب رانبن[ مبلک کَجی ثودني، چون در مقبثل  ]ّثلمثبنبن  اُ کَجی

 کَدني ، لذا مظل یک نفَ کبرگَ صنعشی اُ اسلبدیه كُسن اسشقجبل نمیشيني اُ ٥َف کسی اسشظمبر نمی

ي  ، عيهکَدني اكشمبلی در اسلبدیه شَکز میهبي  آمي فق٤ ثَاي كف٨ منبفع آنی و جلوگیَي اُ دیش

 «هب نسجشب کم ثود. آنمشعصت و فياکبر سوي 

لِ مجبرُارِ ي ثنير دهلوي روي اصو ي سعلیمبر رهجَانِ اسلبدیه کلیه»سبُد که  افشوبري هب٥َنشبن می

رهجَ سیبسی اسلبدیه میَُا ملمي « ٥جقبسی و سلصیلِ قيرر جهز سشکیل كکومزِ کبرگَي ثود.

ُاده و مشهيي  جمبلثبثب . ي کمونیسز ایَان ثود ي مَکِي فَقه آهونيُاده (سیَوس ثهَام) ع٢وِ کمیشه

اُ سجعیي این رهجَان، اسلبدیه که دس . ثبنبن و ثبرثَان ثودني اثَاهیم گوگبنی نیِ رهجَان اسلبدیه کَجی

 ).133-134: 1381، منلل شي (ملمودي و سعیيي، ي صلیلی نياشز دبیه

( کارگران ایرانی در اعالم همبستگی تا کارگران 1920)دسامبر  1299اعتصاب آرر  -

کبرگَ هنيي دبالیشگبه نفز آثبدان  2000در این سبرین كيود  یشگاه نفت آتادان:هنذي در پاال

نکشیي که ٥ولی . شبن دسز ثه اعشصبب ُدني ي دسشمِد ثیششَ و ثهجود و١ع معیشز ثَاي م٦بلجه

کبرگَان ایَانی دبالیشگبه نیِ ثه آنبن دیوسشني. گسشَدگی اعشصبب ميیَان شَکز نفز را وادار کَد سب ثه 

 12342آنبن سن دهني (در این ُمبن شمبر کبرگَان شَکز نفز ثه هبي   ش ثَهی اُ هواسشهدذیَ

) (اسبثکی، دیگَ ثودنيهبي   سن ایَانی و ثقیه اُ ملز 8441سن هنيي ثودني و  3616رسیي که اُ اینبن  می

 ). 124و  111: 1397

صبب را دوثبره این اعش (:1921)مارس  1299اعتصاب دوم پاالیشگاه آتادان در اسفنذ  -

) آغبُ کَدني و در کوسبه ميسی کبرگَان ایَانی نیِ 1921مبرس  14( 1299اسفني  23کبرگَان هنيي در 

ثبر  ثه آنبن دیوسشني. هواسز کبرگَان در این اعشصبب افِایش دسشمِد ثود. ولی واکنش شَکز این

گَان  هواسز سب سمبمی اعشصببنفز اُ شین هِعل شَکز . نشینی ثود دور اُ هَگونه سبُش و عقت ثه

ایَانی را ثبُداشز کني، که کَد. سذس نوثز ثه کبرگَان هنيي رسیي. شَکز نفز ایَان و انگلیس رأي 
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کبرگَ هنيي را ثب دو کششی ثه کشورشبن  2000ثه ثبُگَدانين این کبرگَان ثه هني داد و نِدیک ثه 

 ).112ثبُگَداني (همبن: 

الول سبسن هبي   اش ثه صلجز کني و درثبره عنوان می 1301سبل  الجوردي سبرین این اعشصبب را

)Elwell Suttonدر راث٦ه ثب  کَد  یدر سفبرر انگلسشبن در سهَان هيمز م 1310 ي  ) که در دهه

 :دهي ارجبع میاعشصبب  نیسَانجبم ا

الجوردي، « (درصي ا١بفه شي 75مبنيني  یکه ثبق یوجيان، ثه دسشمِد کبرگَان یمِن ثبب آسودگ»

1369 :24.( 

 

 ها (: فریاد زیر چکمه1320-1300) دوره دوم

آثبن)  5مهَ الی  25در این سبرین معلمبن ثه مير ده روُ (اُ  معلمان: 1300مهر  25اعتصاب  -

). امب ثه چَایی این اعشصبب 153ميارس را سع٦یل کَده و در مسجي سذهسبالر سلصن نمودني (همبن: 

 نشيه اسز.اي  ه اشبرآن ي ثَهورد ثب  و نلوه

 1300در سبل  :1300در مهر  «تهران کارگريهاي   ضوراي مرکسي اتحادیه»تشکیل  -

که  و سَانجبم در همبن سبل ثَاي این .کبرگَي در سهَان ثه ده اسلبدیه رسیيهبي   ) سعياد اسلبدیه1921(

، در هویشی ملی دهني شبن هبي ي سیبسی کشور را ثه نمبیش ثگذارني و ثه هواسشه ك٢ور هود در عَصه

 را سشکیل دادني. « شوراي مَکِي کل کبرگَان سهَان»همبن سبل ثب یکيیگَ مشلي شيني و 

ي نمبینيگبن کبرگَان در شوراي مَکِي  اُ هَ اسلبدیه سه نمبینيه در شوراي مَکِي ع٢و ثودني. عيه

(هیبثبن ي كقیقز  ُنبمهدفشَ روجمعه در هبي   رسیي. در آغبُ جلسبر شورا شت نفَ می 40سب  30ثه 

 .گشز لوشی، کوچه غفبري) و ثعيا در یکی اُ منبُل هیبثبن نبصَیه و یب اول ثبُار ثَگِار می

و  1300/1921هاي   کارگري در تهران و ضمار اعضاي آن در سالهاي   اتحادیه

1302/1923 

 1923/1302سال  1921/1300سال  اتحادیه

 3700 3000 کارگران نانوایی

 2000 2000 خیاطان

 1800 1800 کفاضان
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 120 90 کارگران پُست

 564 180 کارگران تلگراف

 400 300 کارگران قنادي

 200 180 کارگران چاپخانه

 150 150 دوزي کارگران خامه

 80 350 ضاگردان دُکان

هاي   کارگران تنگاه

 معامالتی

250 - 

 400 - معلمان

 500 - کارگران ضهرداري

 2500 - ها سیگارپیچ

 130 - ها کارگران داروخانه

 12544 8300  جمع

 (110: 1397)منبع: اتاتکی، 

 هبیی کم) در این دو منجع نیِ قبثل رؤیز هسشني: دیگَي (ثب سفبورهبي  %آمبر

کبرگَي هبي   ثلني: نوسشین اسلبدیه یک هیِِ )، شوق1381ِملمودي، جلیل و سعیيي، نبصَ. ( 9

 .145)، سهَان: انششبرار ق٦َه، ص: 1320-1285( در ایَان

، سَجمه: ١یبء صيقی، کبرگَي و هودکبمگی در ایَانهبي   )، اسلبدیه1377الجوردي، كجیت. ( 9

 .13-12سهَان: نشَ نو، ص: 

) ثه 1921(اکشجَ  1300در آثبن  :1300در آتان « حسب کارگران تبریس»تهذیذ ته اعتصاب  -

دنجبل ١َثبسی که شهَدار سجَیِ ثه یکی اُ اع٢بي كِب ُده ثود، كِب اُ اسشبنيار هواسز سب شهَدار را 

 در مقبثل درصيد ثَآمي اُ نفوذ هودثبُ ُد. كِب  ثَکنبر سبُد، ولی اسشبنيار اُ دذیَش این امَ سَ
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، كِب اُ نشینی اسشبنيار و کست امشیبُاسی لی ثه دلیل عقتاسشفبده کني و ثبُار را ثه سع٦یلی ثکشبني. و

 ).133: 1381این کبر چشم دوشیي (ملمودي و سعیيي، 

) 1922(ّانویه  1300در دي  ( کارگران پُست و تلگراف:1922) 1300اعتصاب زمستان  -

کبرگَان دسز و سلگَاف که اُ و١عیز دسشمِد هود نبرا١ی ثودني، ثه سجت آنکه ميیَ سوئيي 

ي آنبن را منلل اعالم کَده ثود، دسز ثه اعشصبب ُدني. در جَیبن این  (مولیشور)، اسلبدیه هبنه سلگَاف

ي  اسفبق، اكمي قوام (که نوسز وُیَ وقز ثود) جبنت ميیَ سوئيي را گَفز و کوشیي ثب صيور ثوشنبمه

). در جَیبن این 23: 1369ي، (الجورد هب ثبُ دارد ي کبرمنيان دولز را اُ دیوسشن ثه اسلبدیه ، کلیهدولشی

مولیشور هبي   ثه افشبي سعيیبر و دُدياي  هي دسز مَکِي سهَان ثب انششبر کشبثچ اسفبق اسلبدیه

، اسنبدي در مورد اهشالس او منششَ کَد و مو١وع را ثه افکبر عمومی کشبني. كکومز اسلبدیه. دَداهز

صيور كکمی ع٢ویز کبرکنبن دولز در اسلبدیه را قوام آشکبرا ثه كمبیز اُ ميیَ ثلژیکی ثَهبسز و ثب 

، اُ مجبرُه روي هب ثودني مورد كمبیز شوراي مَکِي اسلبدیهکَد. امب فعبالنِ اسلبدیه که  ممنوع اعالم

شود و اسلبدیه در نجَد ثب مسششبر ثلژیکی و  نگَدانيني. سَانجبم ثب سالش اسلبدیه، مولیشور اهَاع می

 ).155-156: 1381ي (ملمودي و سعیيي، آی كکومز سَثلني ثیَون می

ي دولشی نب٩َ ثَ ممبنعز اُ فعبلیز  در واکنش ثه ثوشنبمه معلمان: 1300اعتصاب دي ماه  -

مبه كقوق معوقه، معلمبن ميارس سهَان دسز ثه اعشصبب  6، و نیِ در واکنش ثه کبرگَيهبي   اسلبدیه

این  ).23 همبن:ي (نک ثه: شآموُان ثه آن همَاه   دانش وسشنید ش ثبآهَهبي  که روُُدني؛ اعشصبثی 

روُ ادامه داشز و ثه یک نمبیش سیبسی علیه كکومز سجيیل شي. گَمبي اعشصبب  22اعشصبب مير 

آموُان ميارس  اُ دانشاي  ه عي 1300دي  21هیجبن عمومی در سهَان را ثه اوع رسبني. روُ دنجشنجه 

ثَ آن « اكش٢بر معبرف»هب ثب دَچم سیبه رنگی که عجبرر  کَدني. آناثشيایی سهَان سظبهَار  مشوس٦ه و

« یب مَگ یب معبرف»و « ُنيه ثبد معبرف!»هبي  هبنه گَدِهم آميني و فَیبد نقش ثسشه ثود، در میيانِ سوح

شني و اُ میبن هب را م٢َوب سبه آموُان سبهشني، آن هب ثب مشز و شمشیَ ثه صفوف دانش سَدادني. آّان

ننشسشني و ثه عقت . ي ملصلین را درهم نشکسز النشَي ثَدني. امب سَکوب، ارادهسن را ثه ک آنبن دو

آن، افشبده و قول دَداهز مبثقی  عقتهبي   سظبهَار ادامه دادني. سَانجبم ثب دَداهز ثوشی اُ كقوق

-154: 1381درس ثَدب شي و معلمبن موقشب سَ کبر هود ثبُگششني (ملمودي و سعیيي، هبي   کالس

153.( 

مجلس ثَاي  ي وقشی کبرگَان چبدوبنه: مجلس  کارگران چاپخانه 1300اعتصاب زمستان  -

، ثلکه سنهب دذیَفشه نشي شبن ثَاي افِایش دسشمِد نه افِایش دسشمِدشبن اعشصبب کَدني، درهواسز

 ).111: 1397دولز، الجشه ثب اکَاه، ثب دادن ده روُ مَهصی سبالنه ثب دسشمِد نیِ موافقز کَد (اسبثکی، 
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 1300در زمستان « کارگران ایرانهاي  حرفهاي   ضوراي مرکسي اتحادیه»تشکیل  -

کبرگَي سَاسَ   ، نوسشین اسلبدیههب کبرگَي سهَان و شهَسشبنهبي   ثب دیوسشن اسلبدیه (:1922)

کبرگَان هبي  كَفهبي   شوراي مَکِي اسلبدیه»جيیي  يي سَاسَ کشور سأسیس شي. این اسلبدیه

نبم گَفز. سیيملمي دهگبن ثه دثیَي شوراي جيیي ثَگِیيه شي. در همبن سبل این شورا ثه « ایَان

انشَنبسیونبل سَم اسلبدیه کبرگَي (دَوفینشَن) دیوسز که دبیگبهش در مسکو ثود. دهگبن در چهبرمین 

ي مجمع عمومی دَوفینشَن در مسکو شَکز کَد و در سونَانی هود اعالم کَد که شوراي مَکِ

ع٢و سوانسشه اسز ثیسز درصي نیَوي کبرگَي  20000، ثب کبرگَان ایَانهبي  كَفهبي   اسلبدیه

 صنبیع کشور را سبُمبن دهي (همبن).

 هب ثه کبرگَان: هيمبر شوراي مَکِي اسلبدیه*

 ؛جيیيهبي   سشویق کبرگَان دَاکنيه ثه اسلبد و سبُمبن دادن اسلبدیه 9

 ع٢و؛بي ه هاسلبدیهبي   همبهنگ نمودن فعبلیز 9

 ؛ثَد اعشصبثبر کمک ثه دیش 9

 سوادآموُي، ایجبد کشبثوبنه و فعبلیز فَهنگی؛هبي   سشکیل کالس 9

 ثَگِاري جشن و اجَاي نمبیش ثَاي کبرگَان؛ 9

 ي سع٦یلی روُ اول مبه مه در ایَان.   م٦َف کَدن ایيه 9

ي  کبثینهدس اُ سقو٣  1301در هَداد مبه : ها خانه کارگران چاج 1301اعتصاب ضهریور  -

ثبر عالوه ثَ  اینقوام . وُیَي منصوب شي السل٦نه اُ سوي شبه ثه نوسز مشیَاليواله ثبر دیگَ قوام

هب و جَایي  راء، شوصب وُارر امور داهله را نیِ ثه عهيه گَفز،  ُیَا مصمم ثود کبر روُنبمهریبسز وُ

ثود و « ایَان آُاد»و « كقیقز»هبي   مهممنوع سبُد. اولین سهبجم ثه روُنب را هب آنکني و  منشقي را یکسَه

ثه ميیَیز « ٥وفبن»ني (اُ جمله دیگَي نیِ سوقیف شيهبي   ي سیَ سب شهَیور روُنبمه در ادامه ٥ی ثبُه

{). فعبالن ي معلمین ثه ميیَیز اثوالف٢ل لسبنی }ع٢و اسلبدیه« اقشصبد ایَان»فَهی یِدي و 

ي  هبنه (کبرگَ چبحمظل ثبقَ نوایی اي  هجسشدهنيگبن ثَ هب سبُمبن آني چبح که در میبن  اسلبدیه

) ك٢ور داششني، علیه 1285ي چبح در  گذار نوسشین اسلبدیه ) و ملمي دَوانه (دبیهمجلس شوراي ملی

سشکیل داد و سصمیم العبده  ي چبح جلسه فوق دسز گَفشني. اسلبدیه سَکوب م٦جوعبر اثشکبر عمل را ثه

هبي   مؤطَي ثود، ُیَا ثب این کبر اُ انششبر روُنبمهي  رکنبن چبح كَثهثه اعشصبب گَفز. اعشصبب کب

شود و دسشور  کبرگَان ثه اعشصبب م٦لع می السل٦نه اُ قصي قوام. شي می٥َفيار كکومز نیِ جلوگیَي 

، را دسشگیَ دهنيگبن اعشصبب گوشه و عجياهللا امبم، اُ سبُمبن ، عجياللسین سبداردهي ثبقَ نوایی می
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) سعَیف ثبفبن ي دبرچه مبنی (دثیَ اسلبدیهشکَاهللا . شوني هب ثبُداشز می ثه این سَیشت فورا آنکنني و 

ي  (کفیلِ وُارر داهله) و مأمورین نظمیه ثب چنيین دسشگبه درشکه ثه در هبنهلسل٦نه  اکني که ادیت می

رِ واثسشه را چبح کنني. بهب ثَوني و م٦جوع دارني ثه چبدوبنه ُور وا می هب را ثه ، آنروني کبرگَان می

شوني.  ، ثلکه هواهبن آُادي نمبینيگبن هود میروني سنهب ُیَ ثبر نمی کنني و نه کبرگَان مقبومز می

، امب ثبُ کبرگَان اُ کني كکومز ثه این ش٣َ که کبرگَان ثه سَ کبر هود ثبُگَدني، نمبینيگبن را آُاد می

، قَیتِ کَدني که ثَ اطَ سوقیف چهبرده روُنبمه اسشيالل میهب  ُنني. آن چبح جَایي واثسشه سَثبُ می

گبه اعشصبب را  هب سأمین گشز، آن ، و هَگبه شغل ثَاي آناني شبن ثیکبر شيه دبنصي نفَ اُ همکبران

نمودن نمبینيگبن را ، مجيد دسشور دسشگیَثیني السل٦نه که مقبومز کبرگَان را می ادیت. شکنني می

موشلف هبي   روُ سیي ملمي دهگبن اُ نمبینيگبن اسلبدیه آنفَداي . کني انی میهب را ُني دهي و آن می

، درثبره ثَدبیی یک اعشصبب عمومی سصمیم ثگیَني. جلسه ثَگِار کني سب نشسشی سَسیت داده دعور می

کبرگَي ثه هبي   شوراي مَکِي اسلبدیهسصمیم . گَدد شود و ثب یک اعشصبب عمومی موافقز می می

سَانجبم . شود الملک (كسن دیَنیب) ثود، رسبنيه می ُمبن مؤسمن آنمجلس که در  ا٥الع رئیس

، دسشور آُادي نمبینيگبنِ درثني را صبدر کني. ثه این سَسیت کبرگَان دس اُ شود السل٦نه وادار می قوام

 1301دارني و انششبر م٦جوعبر سوقیف شيه درشهَیور  نشینی وا می دنغ روُ اعشصبب، كکومز را ثه عقت

این رفع ممنوعیز شبمل كبل روُنبمه كقیقز (اُرگبنِ اسلبدیه) نشي الجشه . گَدد ثالمبنع اعالم می

 ).168-170: 1381(ملمودي و سعیيي، 

در این سبرین اعشَاض معلمبن نسجز ثه  معلمان: 1301ضهریور -تحصن مرداد -

ک مبه در مجلس مشلصن ثبر معلمین ثه مير ی این. شبن ثه شکل سلصن ادامه یبفز ي دسشمِدهب

نبمه صبدر کَد که  دولز سصویت ،شيني. این كَکز ثبعض شي سب سَانجبم ثه امَ مجلس شوراي ملی

سومبن اُ عبیيارِ گمَك ثه ميارس دَداهشه شود  8000فَنگی (میالدي) مجلغ  همه مبهه در هششم مبه

درس كب١َ هبي   سَ کالس ٥ور اسشهالك سأدیه گَدد. معلمین مشقبعي شيه و در و كقوق معوقه ثه

 ).154-155(همبن: شيني 

 اردیجهشز). 11( 1302ثه منبسجز روُ کبرگَ  اعتصاب کارگران مطاتع تهران -

ثبنبن،  یدوُان، کَج کاله ي هیسوس٤ اسلبد یانسل رضت و در 1303ترگساري جشن روز کارگر  -

 سبُان. یكلج و كمبالن

در فضاي پس از آغاز سلطنت رضا ضاه  اول ماه میهاي   تالش تراي ترگساري جشن -

کبرگَي ایَان ثب هبي   دیگَ شوراي مَکِي اسلبدیه 1302دهي که در سبل  شواهي نشبن می (:1304)

هب  ثَهی اُ نمبینيگبن اسلبدیه 1308یب  1307آغبُینِ هود موجودیز نياششه اسز، ولی سب سبل سَکیت 
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كيودي دیوني میبن هود را كف٨ کَده ثودني. در این موقع ، کفبشبن و ثنبهب سب چبحهبي   ثه ویژه اسلبدیه

٥ور علنی  مَاسم ثِرگياشز اول مبه مه ثه 1304هب سب سبل  آنسَ ثودني و ثه اثشکبر  چیبن فعبل نیِ چبح

آمي و  میشمبر  نوعی جنبیز ثه لوي ثه شبهی رسیي، جشن کبرگَانکه ده 1304امب اُ سبل  .شي دب میثَ

-1306هبي   ثب این وجود در سبل .نمود گیَي و دبفشبري می جلوگیَي اُ آن سوز ي نظمیه ثَاي اداره

. شوني اُ کبرگَان دسشگیَ میاي  ه عي 1306روُ دس اُ مَاسم یک . مَاسم اول مبه مه ثَگِار شي 1305

نمبینيگبن چني نفَ اُ رو  اُ این. کنني هبیی دیيا می آیني و اعالمیه هب می نظمیه ثه چبدوبنههبي  نیَو

، كسین سَاش قلی، سلمبن قبلت ، كسن ثهَاممَام کبرگَان اُ جمله ثبقَ نوایی، ملمي دَوانه، مهيي کی

. کنني دیگَ را ثبُداشز میاي  ه اصغَ کبوه، ُرونی، اورهبن، مب٥بوس و عي سیبسی، علی آقبي کبوه، علی

به مه در سهَان ثَگِار شي، در آهَین مَاسمی که ثه منبسجز اول مکني که  شکَاهللا مبنی سعَیف می

یبثي و در آن جعفَ اردوهبنی  ثوده اسز. مَاسم در ثبغ معینه نِدیک امبمیه گشبیش می 1308سبل 

شوني و ثبر  روُ ثعي مأمورین كکومز اُ آن آگبه میامب . شود دنهبنی ثَگِار میمَاسم . کني سونَانی می

اي  هي اسلبدی اُ این دس فعبلین شنبهشه شيه. کنني دیگَ دنجبه نفَ اُ فعبلین کبرگَي را دسشگیَ می

هبنه نیِ  هب كشی در کبفه یب قهوه نلوي که اُ دیيار آنثه . گیَني شيیي دلیسی قَار میهبي   سلز مَاقجز

 ).194-195(همبن:  شود جلوگیَي می

ي  دومین کنگَه 1306در آثبن  :ها اتحادیه احیايي کمونیست ایران تراي  تالش فرقه -

شهَر یبفشه اسز، امب ٩بهَا در « کنگَه ارومیه»نشسز ثه این . ي کمونیسز ایَان ثَگِار شي فَقه

و ثعي اُ  1307هبي   کني که در سبل اوکَاین سشکیل شيه اسز. اردشیَ (آرداشس) آوانسیبن سعَیف می

وجود آميه ثود و مشغول  در سهَان ثه« کمیسیون اسلبد»آن اُ ٥َف فَقه کمیسیونی ثه نبم 

گویي که اع٢بي کمیسیون مذکور عجبرر اُ هود  می ،ثوده اسزاي  هاسلبدیهبي   دهی فعبلیز بُمبنس

١بقلی سیفی نیِ ُمبنی در آن اني و ر ُاده ثوده ، كجبُي، اسشبد میَُا علی معمبر و ع٦بءاهللا عجياهللاوي

، ي دوم فَقه کنگَهنویسي که دس اُ  میاو . گویي فعبلیز داششه اسز. ولی ١یبء الموسی ٥ور دیگَي می

«. شي )، كجبُي، اسمعیلی، فَوُي و انِاثی اداره میمَام ي کبرگَي ثه رهجَي كقیقز (کی اسلبدیه»

دهي که راث٦ین او در سهَان كسین  یوسف افشوبري که در آن ُمبن در آثبدان ثود در هب٥َاسش شَف می

 .اني هش ر١بقلی (سیفی) ثودشَقی، ع٦بءاهللا آؤش (مکبنیک و راننيه) و ثَادر

آميه اسز. در آن ُمبن کبر ثه ایَان  1308نویسي که در سبل  اثَاهیم علیِاده در هب٥َار هود می

ي کمونیسز  ي فَقه آثبد (شبهی) آغبُ شيه ثود و نوسشین كوُه علی-هن شمبل ثنيرشبهآ سبهشمبن راه

اع٢بي این كوُه اثشيا سه نفَ و همگی  ي ي شبهی ثَدب شيه اسز. عيه (سبُمبن ایبلشی) در کبرهبنه

 .اني هکبرگَ سبده ثود
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دورسَسیخ و آرداشس آوانسیبن مسئول سشکیالر ثودني. اُ  1308-1309در هَاسبن نیِ در سبل 

ادرش و عجبس آذري ثودني. اسلبدیه ثه ثبف)، اكمي فَجبمی و ثَ (قبلیاکجَ فَهودي  اع٢بي فعبل آن علی

 1309جب وجود نياشز. فَهودي در سبل  ، ُیَا ٥جقه کبرگَ آنچنبنی در آنکَد ٥ور نیمه فعبل کبر می

 ).197-198(همبن: رسي  شود و در ُنيان ثه قشل می دسشگیَ می

 ):200(همبن:  کبرگَيهبي   %جمعجنيي اُ فعبلیز كِب کمونیسز در ارسجب٣ ثب اسلبدیه

ثب کبرگَان گسشَش دهني و  ، اع٢بي آن کوشیيني ارسجب٣ هود راي فَقه ثعي اُ دومین کنگَه 9

 آميني.جيیي ثَهبي   هب یب سأسیس سشکل درصيد ثبُسبُي اسلبدیه

ي کبرگَي ثه مفهوم واقعی کلمه  هبیی که اُ سوي فَقه ایجبد شيني، عميسب اسلبدیه سشکل 9

هبي   كِثی ثودني. كِب ثَهی اُ کبرگَان فعبل را در كوُههبي   ، ثلکه ثیششَ شجیه كوُهنجودني

 .داد سبُمبن می« اسلبدیه»هود ثه نبم  ي ژهوی

امنیشی و هبي  هب در انيك ُمبنی سوس٤ نیَو فَقه غبلجب نبکبم مبنيني و این كوُههبي   سالش 9

 .گَ ر١بشبه کشف و درهم کوثیيه شيني سَکوب

در این  ( کارگران پاالیشگاه نفت آتادان:1929مه  1) 1308اردیبهشت  11اعتصاب  -

سبرین، کبرگَان دبالیشگبه نفز آثبدان، اُ دی دو سبل سبُمبنيهی ُیَُمینی ثه میبنجی سشکیالسی سلز 

كيود هبي   ، اعشصبثی فَاگیَ را سبُمبن دادني. ثع٢ی اُ هواسز«جمعیز کبرگَان نفز جنوب»عنوان 

عجبرر ثود اُ افِایش کبرگَ شبغل در صنعز نفز ایَان آن ُمبن)  28000(اُ مجموع اعشصبثگَ  9000

دبنِده درصيي دسشمِدهب، کبهش سبعز کبر روُانه اُ ده سبعز ثه هفز سبعز در سبثسشبن و هشز 

رسمیز شنبهشن اسلبدیه کبرگَان صنعز نفز و نیِ روُ جهبنی کبرگَ ثه عنوان  سبعز در ُمسشبن، ثه

کبرگَان اعشصبثی هبي   سزسع٦یل رسمی. ولی شَکز نفز ایَان و انگلیس در گِارش هود ثه لنين هوا

ریبل، داششن كق  45کبهش کبر روُانه ثه شش سبعز، كياقل دسشمِد مبهبنه »آورد: گونه  را این

نوسشین واکنش ميیَان انگلیسی «. اعشَاض ثه ميیَان، و ثَاثَي کبمل کبرگَان هنيي و ایَانی

آسش کشبنين  فش ثهثووانني که هي« ثولشویکیاي  هسو٥ئ»شَکز نفز این ثود که اعشصبب را 

ني يهوان« ثولشویکی  ي موفیبنههبي   سَدوشی ثَ فعبلیز»کبرگَان را هبي   هوُسشبن ثود. اینبن هواسز

اعشصبب سه روُ ادامه داشز. دس اُ سه روُ، «. شبن ثسیبر ١عیف اسز جب آوردن اكشمبل ثه»که 

سَکوب « ا٥العبر ارسش ثَیشبنیبي  ثب اقيام شيیي دولز ]مللی[ آثبدان و کمک فوري اداره»اعشصبب 

دبیینی هبي   نبو سیکالمن هواسز که ثه ثوش کنسول ثَیشبنیب در هَمشهَ اُ رُم»شي. افِون ثَ این 

ثبُداشز «. آثبدان ثَسبنيسَ هود را ثه  سَیع وم ثشواني هَچهلِالعَب كَکز کني سب در صورر  ش٤

فعبل کبرگَي اُ شهَ، درگیَي کبرگَان  103اهَاع آثبدان و گَان در دبالیشگبه نفز  ي اعشصبب گسشَده
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، اُ جمله میيان نفشی هیِ و ميیَان شَکز نفز را فَونشبني، امب اعشَاض و درگیَي ثه سبیَ منب٥ق نفز

صنعشی هوُسشبن نیِ رسیي. ثنب ثَ گِارشی که در هبي  مسجي سلیمبن، کشبنيه شي و كشی ثه دیگَ واكي

آثبدان ثه دفشَ شَکز نفز در لنين موبثَه شي، كيود سی درصي  ) ا1929ُمه  28( 1308هَداد  7

 رثب«. اني هواسشبر دریبفز دسشمِد ثیششَي شيه»آهن اولن در نِدیکی اهواُ  کبرگَ شَکز سبهز راه

هواسشبر دریبفز دسشمِد ثیششَي »دیگَ، و این ثبر ثه سوصیه شَکز نفز، شَکز اولن اُ فَمبنيار اهواُ 

ثه سوصیه شَکز نفز، شَکز اولن اُ فَمبنيار اهواُ درهواسز کَد  ثبُهم و این ثبر ثبر دیگَ،«. شي...

 ). 112-113: 1397اعشصبب را ثبُداشز کني (اسبثکی، « سَدمياران»که 

 نساجی وطن اصفهان: ي ( کارگران کارخانه1931)مه  1310اعتصاب اردیبهشت  -

کبرگَان ثَاي ثهجود شَای٤ کبر و ُنيگی هود دسز ثه این اعشصبب ُدني. شَای٤ کبر در کبرهبنه 

نوثز صجق کبر کبرگَان . گَفز . ُمبن کبر روُانه دواُده سبعز و در دو شیفز صورر میفَسب ثود ٥بقز

ني ثيون وقفه سب کبر نبچبر ثود ، ثيسَ اُ آن، کبرگَان شتسبعز ثَاي صَف غذا اسشَاكز داششني فق٤ نیم

شبهی ثود و ُنبن و کودکبن ده شبهی سب یک قَان  50سب  25صجق کبر کنني. دسشمِد مَدان اُ 

شویی و نظبفز  ثَاي دسزصبثون . هب معمول ثود ثه کبرگَان و جَیمه کَدن آننبسِاگویی . گَفشني می

هب  اُ اینمهمشَ . گَفشني میثه هنگبم هَوع اُ ملی٤ کبر مورد سفشیش ثينی قَار کبرگَان . وجود نياشز

شي.  ، ُیَا شیَ آب در شیفز شت مسيود میسشنگی در سنگنب ثودني  کبر ثَاي رفع اینکه کبرگَان شت

ي کمونیسز ایَان در میبن این کبرگَان ثَاي ایجبد سشکیالر  فَقههبي   مو١وعی که ثبعض شي سالش

کبرهبنه   نبمه)اي ثود که اُ سوي صبكت (کنشَار، همبنب قَارداد سلمیلی رو شود موفی ثب اسشقجبل روثه

شيني  (فَدي ثه نبم كبع ملميكسین کبُرونی) م٦َف گشز. ثَ اسبس این قَارداد کبرگَان نبچبر می

، مو١وع را ثه آگبهی مسئولین کبرهبنه ثَسبنني. در غیَ این یک مبه قجل اُ انصَاف اُ کبر در کبرهبنه

چنبن  ي دیگَي اُ این قَارداد نیِ آن مبده. شي ع کبرهبنه ١ج٤ میهب ثه نف صورر دسشمِد یک مبهِ آن

. سوانسشني کسَ کنني هب را می غیجزِ کبرگَان معبدل سه روُ دسشمِد آن شيه ثود که ثَاي یک روُ  سنظیم

هب شيه ثود و شَای٤  آن موجت نبر١بیشیِ آنم٦َف نمودن این قَارداد و فشبر ثه کبرگَان ثَاي ام٢بي 

کبرگَان و فعبلیز سهییجی مهیب گششه ثود. سشکیالر موفی فَقه کمونیسز ایَان ثه  ثَاي جلت

ملوریز کسبنی چون نصَاهللا اصالنی (کبمَان) و سیيملمي سنهب (که هَ دو در دانشگبه کمونیسشی 

ثودني) ثیش اُ یک مبه ثه کبر سجلیغی در میبن  }کوسو{ در مسکو سلصیل کَدهکشبن شَق  ُكمز

: 1381شيه آمبده کَد (ملمودي و سعیيي،  هب را ثَاي انجبم یک اعشصبب كسبب هز و آنکبرگَان دَدا

215-216.( 

روُ دبنِدهم اردیجهشز عمال اعشصبب آغبُ شي. ُمبنی که مأمورین، کبرگَان را ثَاي ام٢بي قَارداد 

سشکیل دادني.  ، سولیي را مشوقف کَدني و یک کمیسیون اعشصببثبُ ُده هب سَ سلز فشبر قَار دادني، آن
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روُ ثعي در صفوف منظم چهبر نفَي اُ کبرهبنه هبرع و ثه شهَ وارد شيني و اُ مسیَ هیبثبنِ چهبر ثبغ 

کنني. روُِ سوم  هب سعيادي اُ کبرگَان را ثَاي ذکَ سو١یلبسی جلت می وارد ميرسه چهبرثبغ گششني. آّان

گِینني.  هشز نفَ را ثه عنوان نمبینيه ثَمی، اُ میبن هود اجشمبع کَدهاي  ه کبرگَ در جبد 250اعشصبب 

٥َف ثودني.  ، چهبر نفَ اُ اع٢بي سشکیالر موفی و سه نفَ ثیهب اُ اع٢بي فَقه یک نفَ اُ آن

و رئیس  شود امب این دیيار طمَي نيارد سَانجبم رئیس کبرهبنه كب١َ ثه دیيار ثب نمبینيگبن کبرگَان می

هفيهم روُ . شود کبرگَان نمیهبي   اي رسیيگی ثه هواسزکبرهبنه كب١َ ثه دادن ١مبنشی کشجی ثَ

دس اُ کبرگَان . کوشي کبرگَان را ثه ُور وارد کبرهبنه کني کني و می اردیجهشز، دلیس مياهله می

جبي دواُده سبعز، فق٤ هشز  آغبُ کنني، ولی ثهگیَني که کبر را  مشورر جمعی ثه اسفبق سصمیم می

سن اُ کبرگَان را ثَاي  30الی  25هب  منبُل هود ثَوني. روُ ثعي آّانسبعز کبر کَده، دس اُ آن ثه 

اُ اي  ه ، عيدلیسهبي  ثَ اطَ فشبر. کنني ثَني و شش نفَ اُ نمبینيگبن را كجس می سلقیقبر ثه نظمیه می

، دنغ سن دو اُ میبن این شش نفَ. کنني دسشگیَشيگبن ثه وجود سشکیالر موفی کبرگَان اعشَاف می

جس ثودني و نصَاهللا اصالنی (کبمَان) که ع٢و فَقه ثود، مورد شنبسبیی دسشگبه ا٥العبسی قَار مبه در ك

). سیيملمي سنهب امب 217-218(همبن:  شوني ش نمییگَیِد و موفق ثه دسشگیَ گیَد. امب او می می

گذرد  رمیدوایی در ُنيان قصَ د ي یوسف افشوبري ثَ اطَ گَسنگی و ثی شود و ثنب ثه گفشه ثبُداشز می

 ).219(همبن: 

 ):218(همبن:  سوان ثَشمَد این اعشصبب را ثه شَف ُیَ میهبي  دسشبورد

x  ُسبعز کبهش یبفز. 9سبعز ثه  12سبعز کبر ا 

x .سفشیش ثينی کبرگَان لغو شي 

x ثَاي صَف غذا در کبرهبنه ایجبد گشز.اي  هکبف 

x 20 .درصي ثه دسشمِد کبرگَان افِوده شي 

x  کبهش یبفز.نبسِاگویی و جَیمه 

x کبرهبنه نصت شيهبي   آب ین در سمبم قسمزهبي   ٩َف. 

x .ُمبن اسشَاكز جهز صَف غذا ثه یک سبعز افِایش یبفز 

x نبمه لغو شي. کنشَار 

ي ممنوعیز مَام  الیله 1310دس اُ این اعشصبب نسجشب موفق و وسیع اسز که در اول سیَ مبه سبل 

 .رسي اششَاکی ثه سصویت می
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اسز که م٦بلجبر کبرگَان در جَیبن اعشصبب اصفهبن منجَ ثه این شي که دولز ثب سکیه اسبثکی معشقي 

ثَ آن قبنون جيیي سنظیم منبسجبر کبرفَمب و کبرگَ را سنظیم کني. او ثب دسز گذاششن ثَ همین نکشه 

، سنهب ي کبرگَي اُ سوي كکومز دادهواهبنههبي   کزهب ثَاي كَ اِعمبل مليودیزکني که  اشبره می

نجود. ثهجود شَای٤ کبر و ُنيگی کبرگَان را نیِ اُ جمله  1310علز کبهش فعبلیز کبرگَان در اواهَ 

هب ثبیي شمَد. هيف اصالكبر اقشصبدي دولز، صنعشی کَدن  دالیل دیگَ ثَاي این کبهش اعشَاض

ي  دههدر . کَد مبهَ را ثه جي م٦َف می اقشصبد کشور ثود، و این نیبُ ثه داششن کبرگَان مبهَ و نیمه

) مجلس ایَان قوانین دیگَي سصویت کَد که همگی ثه نلوي مَثو٣ ثه ثهکَد و١ع 1930( 1310

ي کبرهبنجبر و  نبمه کبرگَان و کبرمنيان دولز ثودني. این قوانین شبمل مواردي ثودني اُ قجیل نظبم

کبر اُ ٥َیق وادار نمودن ملجوسین غیَسیبسی ثه ») و قبنون 1936( 1315مؤسسبر صنعشی، مصوب 

)، و قبنون ثهکَد و١ع کبرمنيان 1937( 1314مصوب اسفني « انشقبل ثه مؤسسبر صنعشی و فالكشی

کني که این  ). الجشه هودِ اسبثکی سصَیق می1939( 1318دِشکی در هيمز دولز، مصوب هبي  واكي

: 1397اسبثکی، (دهني  دسز نمی قوانین سصویَ روشنی اُ میِان ثهجود و١ع کبر و معیشز کبرگَان ثه

113.( 

در این سبل کبرگَان  آهن ضمال )مازنذران(: ( کارگران راه1932) 1311اعتصاب سال  -

مذکور هواهبن افِایش دسشمِد هود شيني که در نهبیز ١من وادارکَدن کبرفَمب ثه دذیَش این 

کني که همین کبرگَان در  . ١یبءالموسی اشبره میشبن را نیِ دریبفز کَدني م٦بلجه، دسشمِد ایبم اعشصبب

کني که در همبن سبل شهَثبنی  سشکیل دادني. آثَاهبمیبن اشبره میاي  ه) اسلبدی1938( 1317سبل 

کبرگَي   موفیهبي   مبُنيان هم اسلبدیههبي   آهن، در معبدن و ثَهی کبرهبنه کني که ثجَ راه کشف می

در  1320شوني و سب شهَیور  ثبُداشز میگبن يدهن نفَ اُ سبُمبنهفيه . شکل گَفشه و فعبلیز دارني

 ).220: 1381(ملمودي و سعیيي، مبنني  ُنيان می

نفَ اُ  800اُ  شیث )1932( 1311در سبل  کارگران ساختمانی نوضهر: 1311اعتصاب سال  -

و کبرگَان موفق ثه  يیروُ ٥ول کش 8اعشصبب  نیکبرگَان سبهشمبن نوشهَ دسز ثه اعشصبب ُدني. ا

 ایَان }ثوش اول{: سبیز ثنیبد دبك)هبي  (منجع: سبرین سنيیکب دسشمِد شيني شیافِا

کبرگَان هواهبن  در ضیراز:« ترادران دهقان»ي  کارگران کارخانه 1315اعتصاب سال  -

 ).221رفشبر ثهشَ ثودني و کبرفَمبیبن دذیَفشني (همبن: 

در این سبل کبرگَان مذکور  ( کارگران کمپانی نفت جنوب:1939) 1318اعتصاب سال  -

 هب، اعشصبب درهم شکسز (همبن). آني اعشصبب کَدني ولی ثب دسشگیَي رهجَان  هود را آمبده
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 ي طالیی (: دهه1332-1320) دوره سوم

ي اع٢بي كِب ثه  عيه 1321سب مهَ  :1320ضهریور  28ي ایران در  تشکیل حسب توده -

آنبن کبرگَ و ثقیه ثیششَ اُ روشنفکَان ثودني. در دو سبل درصي  80چهبر هِار نفَ رسیي که در كيود 

  درصي دهقبنبن و ثقیه 2درصي آنبن کبرگَ و  75ثعي، كِب ثیش اُ ثیسز و دنغ هِار ع٢و داشز که 

یگبه ٥جقبسی كِب سوده ثَ كست سعَیف اُ ي دب ). ثَآوردهب درثبره49: 1369(الجوردي، روشنفکَ ثودني 

نوع ا٩هبر (هب٥َار ع٢و كِثی، آرشیو شوروي، دژوهشگَان) مشفبور اسز.  ٥جقه، سبل مورد ثَرسی و

 ع٢و دیشین كِب دس اُ کودسبي 3000قَیت هبي   نبمه ثَاي مظبل آثَاهبمیبن مجشنی ثَ مشن نيامز

آنهب را منششَ کَد، كبکی اُ آن اسز که  1336سب مَداد  1331ي ا٥العبر اُ شهَیور  که روُنبمه 1332

نفَ  860مشوس٤ جيیي،  ي نفَ ثه ٥جقه 1276ثود،  شبن معلوم هبي عبدي كِب که شغلع٢و  2419اُ 

نفَ ثه دهقبنبن سعلق داششني.  69مشوس٤ سنشی و  ي  نفَ ثه ٥جقه 169، گَ شهَيرکب  ثه ٥جقه

% نیَوي کبر کشور 8روشنفکَ، که کمشَ اُ  ي سَسیت، ثیش اُ نصف اع٢بي عبدي كِب جِو ٥جقه ثيین

% نیَوي کبر کشور 15فَوشبن شهَي که در مجموع  ، ثودني و مِدثگیَان و دسزداد را سشکیل می

). كِب سوده اُ 403-406{: 16}چ 1389دادني (آثَاهبمیبن،  % اُ اع٢بي كِب را سشکیل می36ثودني، 

در سهَان سشکیل شي، كمبیز سبم  1321مهَ  17اثشيا، اُ ُمبنی که نوسشین کنفَانس ایبلشی كِب در 

دس اُ نوسشین اعشصبب کبرگَان سبهشمبنی انيکی . کلی کبرگَان اثَاُ کَده ثودهبي   ا اُ هواسشههود ر

رسمیز  جمعی ثه کبرگَي و كق مذاکَه دسزهبي   ، كِب سوده اعالم کَد که ثبیي اسلبدیه1320در دبییِ 

ثبشي: هشز عالوه، كِب هواسشبر سصویت قبنون کبري شي که شبمل مقَرار ذیل  ثه. شنبهشه شود

؛ كقوق ثبُنشسشگی؛ مَهصی سبالنه ثب رکب سبعز کبر روُانه و دَداهز دسشمِد ا١بفی ثَاي ا١بفه

اسشفبده اُ كقوق؛ ثیمه ثیکبري؛ ثیمه نبسوانی؛ دَداهز دسشمِد در روُ جمعه؛ ممنوعیز اسشويام کودکبن 

ي کبرگَان  شوراي مشليه» ). سمبمی این موارد ثه هنگبم سشکیل67: 1369ُیَ چهبرده سبل (الجوردي، 

کبرگَان ایَان در هبي   که سمبمی مَکِیز آن اُ اع٢بي كِب سوده ثودني ثه عنوان درهواسز« ایَان

 آورده شيني.« شورا»نوسشین کنفَانس این 

هِار و دبنصي کبرگَ  نسدیک ته هسار و پانصذ کارگر ساختمانی: 1320تهمن  19اعتصاب  -

کَدني ثَاي چني روُ دسز اُ  جيیي وُارر دادگسشَي در سهَان کبر میسبهشمبنی که ثَاي اكياص ثنبي 

درصي ا١بفه دسشمِد، مقَر داششن هشز سبعز  25کبرگَان عجبرر ثود اُ هبي   هواسشه. کبر کشیيني

هود را مسشقیمب هبي   جمعه. کبرگَان اعشصبثی کوشیيني هواسشههبي  کبر روُانه، دَداهز دسشمِد روُ

امب مأموران شهَثبنی اُ ورود آنبن ثه سبكز دسشگبهِ قبنونگذاري جلوگیَي کَدني و  ،سسلیم مجلس کنني

اي  ه کبرگَان سب انياُهبي   شبن را در میيان ثهبرسشبن درهم شکسشني. ثب این وصف، هواسشه سظبهَار



٢٧ 

 

 10و درصي افِایش دسشمِد ثَاي کبرگَان غیَمبهَ  25سبعز کبر در روُ،  9آورده شي، ُیَا دولز ثب ثَ

ي کبرگَان، که  درصي ثَاي کبرگَان مبهَ، دَداهز دسشمِد یک روُ اعشصبب، ثیمه ثَاي همه 16سب 

نیمی اُ كق ثیمه را کبرفَمب ثذَداُد، موافقز کَد. در نهبیز، سجبهی و١ع ُنيگی کبرگَان سبهشمبنی که 

 ).63-64گیش اُ آن نیِ اسفنبك ثود، آنبن را ثه اعشصبب ثَانگیوز (همبن: 

کبرگَان دهبنیبر ٥بلت امشیبُار ثَاثَ ثب  کارگران دخانیات: 1320تراض تهمن ماه اع -

ثَاثَ ثب یک مبه كقوق هود دریبفز اي  ه کبرمنيان دولز ثودني که هَ یک دبداش سبالنه و وام ثيون ثهَ

هواسشني که ١َوریبسی مبنني ثَنغ و روغن هوراکی و  ١من کبرگَان دهبنیبر اُ دولز میدر . کَدني می

 ).65-66آنبن ع١َه کني (همبن: صبثون را ثب سوفیف قیمز ثه 

کبرگَي اصفهبن نوسز هبي   اسلبدیه :1321اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در تاتستان  -

شني، در ي نسبجی ثه اعشصبب مششَکی دیوس کبرهبنه 9، هنگبمی که کبرگَان هَ 1321در سبثسشبن 

سوانسشني مقبمبر دولشی را وا دارني سب ثب اِعمبل  نسبجی که نمیهبي   صلنه ديیيار شي. صبكجبن کبرهبنه

ي جبمعی را در ك٢ور كسنعلی نصَ (نصَالملک)، اسشبنيار  نبمه ُور اعشصبب را سَکوب کنني، موافقز

ثه ام٢بء رسیي عجبرر ثود  1321شهَیور  16ي مِثور که در  نبمه ٥َف اصفهبن ام٢بء کَدني. موافقز ثی

 ): 268اُ (همبن: 

x کبهش سبعبر کبر روُانه اُ ده سبعز ثه هشز سبعز؛ 

x دَداهز ا١بفه دسشمِد ثَاي ا١بفه کبر؛ 

x  کبري؛ درصي دَداهز دبداش ثَاي شت 20سعیین 

x  ریبل؛ 10كياقل دسشمِد مَدان 

x َریبل؛ 5/4سبل)  15 كياقل دسشمِد ُنبن و کودکبن دسَ (ُی 

x  َریبل؛ 4كياقل دسشمِد کودکبن دهش 

x ي دیشه و هنَ و ثبُرگبنی اسشبن؛ ارجبع اهشالفبر ثَاي كل و فصل ثه اداره 

x ي کبرگَ)؛ سعیین دو دسز لجبس سبالنه ثَاي هَ کبرگَ (یکی رایگبن و دیگَي ثه هِینه 

x شو در کبرهبنه؛�ثهجود و١ع ثهياشز و وسبیل شسز 

x کنني. هب کبر می سلصیل ثَاي دسَانی که در کبرهبنهي وسبیل  سهیه 
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در تاتستان «( ضوراي مرکسي»کارگران ایران )معروف ته  ي تشکیل ضوراي متحذه -

 :مشفبور اسز و کم و کیف آن هب اُ سبرین سشکیل این شوراي مَکِي روایز: 1321

x  دس اُ سقو٣ ر١بشبه در ثَهی منب٥ق، ثه  ):427-435 {:16}چ 1389 بن،ی(آثَاهبمآثَاهبمیبن

، هود نسبجی چبلوس و سبريهبي   سنگ شمشک در نِدیک سهَان و کبرهبنه ویژه معبدن ذغبل

مللی را ثه هبي   هبیی سشکیل دادني و كشی کبرهبنه کبرگَان ثب اسشفبده اُ هأل قيرر، اسلبدیه

ي  مبنيه اُ جنجش اولیه سجَیِ، افَاد ثبقیآوردني. در نواكی دیگَ ثه ویژه سهَان، اصفهبن و سصَف در

، 1321در سبثسشبن . دیشین را اكیب کننيهبي   دیههب ثبُگششني سب اسلب هب و کبرهبنه کبرگَي ثه کبرگبه

ي کبرگَان را سشکیل  آميني سب شوراي مشليهدهنيگبن نیَوي کبرگَي سهَان گَد هم  ثیششَ سبُمبن

کبرگَان را  ي دهنيگبن، نوسشین کنفَانس شوراي مشليه ن، همبن سبُمب1322دهني و در سبثسشبن 

کننيه در این کنفَانس که اغلت اُ سهَان، شمبل هَاسبن و  در سهَان ثَدب کَدني. افَاد شَکز

سذیي    ، صنبیع دسشی و یقهي صنعشی اسلبدیه 26ي ثیش اُ  گیالن و مبُنيران آميه ثودني، نمبینيه

 .ثودني

، هب عجبرر ثودني اُ: کبرگَان ثوش هيمبر مبنني کبرگَان رسشوراناسلبدیه،  26%اع٢بي این 

سَاشبن و  ، سنگدورهب ، نجبرهب، دینههیب٥بن-هب  هب، کبرکنبن کبرگبه سینمبهب و رفشگَان شهَداري

سَ ثه ویژه کبرمنيان دفشَي وُارر دادگسشَي؛ همچنین کبرگَان  ؛ کبرکنبن مَفههب کبرگَان نبنوایی

هبي   ق٦بر، کبرگَان نسبجی، کبرگَان کبرگبههبي   آهن، مکبنیک چیبن، کبرگَان راهصنعشی مبنني معين

هب، کبرگَان آثجوسبُي، کبرگَان  سبُي سبُي، کبرگَان سیلوهب، کبرکنبن کجَیز گلیسیَین

 سیمبن.هبي   سبهشمبنی و کبرگَان کبرهبنه

 :کبرگَان اُ اع٢بي رده ثبالي كِب سوده ثودني ي ي شوراي مشليه ثَجسشههبي   اکظَ شوصیز

 ؛1300ي مجَب نیَوي کبرگَي اُ اواهَ دهه نوسز  دهنيه ر١ب روسشب، سبُمبن )1

 آرداشس آوانسیبن، داروسبُ ارمنی اُ كِب کمونیسز دیشین؛ )2

 ثه ع٢ویز کمیشه مَکِي موقز انشوبب شي؛ 1321علی کجبري، کبرمني مشوس٦ی که در  )3

 مَکِي موقز ثود؛ ي شکبري که او هم ع٢و کمیشهاثَاهیم مل٢َي، سَا )4

سَ در  آورده ثود و دیشدهی کبرگَان روي  كسین جودر، اسشبد جوان فیِیک که ثه سبُمبن )5

 نه٢ز جنگل فعبل ثود؛

ثه رهجَي دکشَ سقی ارانی که « نفَ 53»ملمي فَجبمی، اُ روشنفکَان ع٢و گَوه معَوف ثه  )6

 آميه ثودني؛عبلی درهبي   سیوني كِب ثه ع٢ویز کمی در نوسشین کنگَه
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ثه رهجَي دکشَ سقی ارانی که در « نفَ 53»، اُ روشنفکَان ع٢و گَوه معَوف ثه اي انور هبمه )7

 آميه ثودني؛عبلی درهبي   ي كِب ثه ع٢ویز کمیسیون نوسشین کنگَه

کبر جنجش کبرگَي که او نیِ در نوسشین کنگَه كِب  كسین جهبنی، نجبر و اُ اع٢بي کهنه )8

 آن درآميه ثود؛عبلی هبي   ع٢ویز یکی اُ کمسیونثه 

ي دوم كِب ثه عنوان یکی اُ اع٢بي  که در کنگَه« نفَ 53»اکجَ شبنيرمبنی، هیب٥ی اُ گَوه  )9

 ؛ي جوانبن كِب شي مشورسی سعیین شيه ثود و ثعيهب رئیس شبهه

 مَکِي درآميه ثودني؛  ي آهن که ثعيهب ثه ع٢ویز کمیشه كکیمی، اُ کبرگَان راه )10

 مَکِي درآميه ثودني. ي آهن که ثعيهب ثه ع٢ویز کمیشه ثبثبُاده، اُ کبرگَان راه )11

که  ي کبرکنبن دفشَي و روشنفکَ ارمنی اهل اراك دهنيه سَین سبُمبن مهم قبُار سیمونیبن، )12

را  1350ي  دهههبي   کبرمنيي سبکن سهَان ثود. او همکبر نِدیک ر١ب روسشب ثود و ثیششَ سبل

ي سولسشوي را ثه فبرسی ثَگَدانيه ثود. در «آنب کبرنینب»جب کشبب  گذرانیي و در همبندر ُنيان 

هبي   مسیلی اسشبنهبي   انشوبثبر مجلس چهبردهم کبنيیياي كِب سوده ثود و کَُسی اقلیز

 آورد.دسز  مَکِي و جنوب را ثه

که اهل سجَیِ ثود و آهن ثود. او  راه  کبرگَان ي ي اصلی اسلبدیه ، نمبینيهُاده ر١ب اثَاهیم )13

را هم داشز، ثعيهب ثه مبُنيان رفز و در سبل « شین ملمي هیبثبنی»ي ك٢ور در قیبم  سبثقه

آهن دسشگیَ شي. در ُنيان ثب گَوه  ثه جَم سبُمبنيهی نوسشین اعشصبب کبرگَي در راه 1310

 آشنب شي.« نفَ 53»

ي  دوُي ثود که در اوایل دهه ي کفبشبن ثود. دینه ، سونگوي اصلی اسلبدیهمَام مهيي کی )14

اري روُ گِکفبشبن همکبري داشز و ثه هب٥َ ثَ ي در سشکیل نوسشین اسلبدیه 1300نوسز 

 ثه ُنيان افشبده ثود. ثَاي ميسی 1306در سبل  جهبنی کبرگَ

این چهبرده نفَ، اُ . ي چهبرده رهجَ شوراي مشليه کبرگَان اُ اع٢بي كِب سوده ثودني دس همه

گیَ و هفز سن دیگَ روشنفکَانی ثودني که در نوسشین جنجش کبرگَي شَکز کَده هفز نفَ مِدث

هبي   ، ثه جنجش کبرگَي دیوسشه ثودني. دواُده نفَ اُ این عيه در سبل1320و یب دس اُ شهَیور 

و نه نفَ « نفَ 53»: سه نفَ ثه جَم ع٢ویز در گَوه كکومز ر١بشبه دسشگیَ و ُنيانی شيه ثودني

ي افَاد نبمجَده اُ  يهی کبرگَان یب فعبلیز در ثوش جوانبن كِب کمونیسز. همهثه جَم سبُمبن

کبرگَي افَاد هبي   ثب گسشَش سبُمبنهَچني . ي دبیین و مشوس٤ دبیین ثودني ٥جقههبي   هبنواده
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ي جنجش کبرگَي ٥َفيار كِب سوده  هب دیوسشني، این چهبرده نفَ در واقع هسشه آندیگَي نیِ ثه 

 ثودني.

سبُمبنی مسشقل و جيا اُ هَ »نوسشین کنفَانس شوراي مشليه کبرگَان اعالم شي که شورا در 

سأمین اهياف ٥جقه کبرگَ ي اكِاثی را که ثه  گَوه سیبسی اسز ولی کمک و همکبري همه

ُیَمجموعه، ثه مسبئل هبي   همچنین سصویت شي که اسلبدیه« .دذیَد مني هسشني می عالقه

هبي   هني دَداهز و کبرگَان را ثيون سوجه ثه مذهت، ُثبن و دیيگبهاقشصبدي و اجشمبعی هوا

ي  گذششه عالقههبي   ؛ روشنفکَانی که ثب جبنفشبنیشبن ثه ع٢ویز هواهني دذیَفز سیبسی

دهنيگبن کبرگَان  ، ثه عنوان سبُمبناني ي کبرگَ طبثز کَده کَدن ٥جقه  شبن را ثه یبري صبدقبنه

َان را ثیَون هواهني کَد، سب مَسجعین نشوانني ادعب کنني که این ؛ امب سبیَ روشنفکدذیَني می

کنفَانس، همچنین، ثَنبمه دقیقی ثَاي شورا در . مشوس٤ هسشني ي  ٥جقههبي  هب اثِار اسلبدیه

: هشز سبعز کبر روُانه؛ كق موجود در این ثَنبمه عجبرر ثود اُهبي   سصویت شي. درهواسز

در صورر لِوم اعشصبب؛ سَوریس رفز و آمي رایگبن؛ دَداهز  سشکیل اسلبدیه، مذاکَار جمعی و

؛ دو هفشه مَهصی ثب كقوق کبري جمعه؛ دَداهز دسشمِد دوثَاثَ ثَاي ا١بفههبي  دسشمِد ثَاي روُ

ثیمبري و ثیمه ثیکبري؛ دَداهز دسشمِد ثَاثَ   در سبل؛ دَداهز مسشمَي دوران دیَي؛ كقوق دوره

؛ س٢مین در ثَاثَ اهَاع هودسَانه کبرگَان؛ دهني همسبنی انجبم میثَاي مَدان و ُنبنی که و٩بیف 

؛ و مجبُار کبرفَمبیبن و ثوش نسجز ثه كوادص صنعشی ممنوعیز کبر کودکبن؛ اقيامبر ایمنی

 کنني. ءاسشفبده میهب سو كَمشی و اُ آن ميیَانی که نسجز ثه کبرگَان ثيرفشبري و ثی

كسبس سشویق یب عيم سشویق اعشصبثبر در ُمبنی که  در این کنفَانس اُ گفشگو درثبره مو١وع

ُیَ فشبر شيیي  هب جنگ در ارودب ادامه داشز، هودداري شي. در كبلی که اع٢بي عبدي اسلبدیه

، رهجَان که اُ للب٧ ایيئولوّیکی ثه اسلبد جویبنه ثودني سشیِههبي   سورم ثیش اُ دیش هواهبن اقيام

چنین کبرهبیی عملیبر جنگی را دچبر مشکل کنني. ثنبثَاین،  هواسشني ثب شوروي سعهي داششني، نمی

اقشصبد هبي   شورا ثَاي كل این اهشالف ثه سوافقی ١منی رسیي. ثيین سَسیت، قَار شي در آن ثوش

هيمبسی و هبي   که ثب عملیبر جنگی ارسجب٣ سنگبسنگی داشز اعشصبب سشویق نشود ولی در ثوش

، اعشصبثبر 1322در راسشبي اجَاي این سیبسز، در سبل  شورا، .صنبیع سجک مصَفی سشویق شود

کبرگَان نسبجی اصفهبن، سهَان، سجَیِ و ثهشهَ؛ رفشگَان شهَداري سهَان و ثوشهَ؛ کبرگَان 

و سهَان؛ دثبغبن و  کنی و سوسون الهیجبن چبي دبكهبي   موبثَار شیَاُ؛ کبرگَان کبرهبنه

ثه وُارر دادگسشَي در سهَان را سبُمبنيهی کَد.  سجَیِ؛ و کبرکنبن دفشَي واثسشه سبُان کجَیز

آهن مياهله نکَد و كشی  الجشه شورا در صنبیع كیبسی نفز و همچنین سیسشم كمل و نقل راه

در سأسیسبر شَکز نفز ایَان و انگلیس در کَمبنشبه،  1322اعشصبثبر غیَمجبُ و هودسَانه سبل 
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سبُي نِدیک سهَان را  برهبنه دولشی مهمبرسنگ شمشک، کبرهبنه سیمبن سهَان و ک معبدن ذغبل

 ملکوم کَد.« کبرشکنی فبشیسشی»ثه عنوان 

. اُثین رفز 1323سيریغ در اوایل سبل  میلی ثه الجشه ثب سغییَ روني جنگ در ججهه شَقی، این ثی

موجود هبي   آورد، شبههوجود  جيیيي ثههبي   گَفشن سیبسز سهبجمی، شبهه ، شورا ثب دردیشثنبثَاین

آذرثبیجبن، سهَان و درکَد و ثب سه گَوه دیگَ در  سَ را اُ میيان ثه را گسشَش داد، رقجبي کوچک

کارگران و  ي ضوراي متحذه، سشکیل 1323دسز شي و در روُ کبرگَ سبل  کَمبنشبه هم

 را اعالم کَد. زحمتکشان ایران

سبُمبنيهی کبرگَان  ي مشليه شَای٤ ثسیبر م٦لوثی ثَايراثه دالیل ُیَ ٥ی سی مبه ثعيي، شو

 دیيا کَد:

، ثبر دیگَ دوران جنگهبي   هب و ممنوعیز رهجَان كِب سوده ثب کنبرگذاششن مليودیز )1

هب را ثه اعشصبب و دیگَ اقيامبر رادیکبل سشویق کَدني. الجشه در مورد صنعز نفز این  اسلبدیه

 ادامه داشز. 1324این ممنوعیز سب ُمبن سسلیم ّادن در مَداد 

 1324در سبل  1030ثه  1321ریبل در سبل  472که میِان هِینه ُنيگی اُ رقم دركبلی  )2

كل مؤطَ دیگَي جِ دیوسشن ثه  ، راهشبن رسیيه ثود، مِدثگیَان ثَاي ثبالثَدن دسشمِدهبي

 .هب و اعشصبثبر نياششني اسلبدیه

ور نجود آ شگفز، ثنبثَاین. گَفشني کبر می مشفقین همچنبن شمبر ثیششَي اُ کبرگَان ایَانی را ثه )3

 نجبمي.بکه این عمل ثه کمجود نیَوي کبر و در نشیجه سقویز موقعیز مذاکَار کبرگَي ثی

هیأر »شوراي مشليه رقیت سوانبیی نياشز. رقیت اصلی آن، اسلبدیه کبرگَان (موسوم ثه  )4

نفز  1308سوس٤ یوسف افشوبري (که در جَیبن اعشصبب  1321ثود که در سبل «) مَکِي

، نشوانسز صبدق ثود جَي داشز) سشکیل شي. افشوبري گَچه یک سبُمبنيهجنوب نقش ره

کبرگَان ثیششَي را جذب کني. سَانجبم نوسشین ٥َفيارانش ثه كِب سوده دیوسشني و ثیش اُ 

 ، سکیه کَد.نياشزاي  هجویبنه کبرگَان عالق دیش ثه سیي١یبء که ثه سشویق اقيامبر مجبرُه

كِب، ثَاي هبي   سبُمبن. اُ كِب سوده دریبفز کَدثبارُشی هبي   ي مشليه کمکراشو )5

کَدني. روشنفکَان كِب، اقيامبر ُیَ را انجبم  آوري میمبلی گَدهبي   کبرگَان اعشصبثی کمک

ي ٩فَ ثَاي شوراي مشليه و آگبه  آموُي، انششبر مجلهسوادهبي   : ثَدبیی کالسدادني می

دانبن كِب، ثَاي دفبع اُ  كقوق. چذیهبي   سبهشن عموم اُ شکبیبر کبرگَان اُ ٥َیق روُنبمه

اسلبدیه، انجمن هيمبر كقوقی سشکیل دادني. افِون ثَ این، ق٢بر، مهنيسبن و افسَان دلیس 
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دهنيگبن نیَوي  ٥َفيار كِب سوده، در موقع لِوم اُ نفوذ هود ثه سود اعشصبثیون و سبُمبن

 .کَدني کبرگَي اسشفبده می

ثیش اُ چهل  1322، وارد عمل شيه، در سبل اُ این امشیبُار گیَي کبمل شوراي مشليه ثب ثهَه

کوچک در اصفهبن، فبرس و کَمبن را جذب کَد و هبي   اعشصبب ثِرگ را رهجَي نمود، اسلبدیه

 20نیِ ثیش اُ  1323نفَ رسبني. در سبل  200،000نفَ ثه سقَیجب  100،000ثنبثَاین اع٢بیش را اُ 

چهل اعشصبب ثِرگ دیگَ را سبُمبنيهی کَد و  1324در سبل  اعشصبب را سبمبنيهی کَد. همچنین

ي واثسشه و در کل ثیش اُ  اسلبدیه 33سوانسز مجبهبر کني که  ، میجيیيهبي   ثب ایجبد شبهه

 ع٢و دارد. 275،000

، ميعی شي 1325، در سبل ثعي ثود. این شورا، در اواس٤ سبل شوراي مشليههبي   الجشه اوع دیَوُي

در آذرثبیجبن،  50،000در هوُسشبن،  90،000ع٢و دارد؛  335،000ه و در کل اسلبدی 186که 

ع٢و در  25،000ع٢و در اصفهبن،  40،000در گیالن و مبُنيران،  45،000در سهَان،  50،000

 75هبیی ثَاي كيود  در کَمبن. این شورا ثب سشکیل اسلبدیه 15،000در هَاسبن، و  20،000فبرس، 

هبیی داشز و اُ سوي  کبرهبنه جيیي کشور شعجه 346عشی، سقَیجب در همه درصي اُ نیَوي کبر صن

شنبهشه شي « سنهب سبُمبن کبرگَي كقیقی در ایَان»کبرگَي هبي   فيراسیون جهبنی اسلبدیه

، اُ شنبسبیی شوراي مشليه هواسز موبلفز دولز ایَان را ثَانگیِد المللی کبر که نمی ي ثین (اداره

سنهب سبُمبن گسشَده »هودداري کَد و اُ این جنجش ثب نبم « واقعی کبرگَي سنهب جنجش»ثه عنوان 

مشفبوسی هبي   ي واثسشه ثه آن اُ مشبغل و كَفه اسلبدیه 186نبم ثَد). افِون ثَ این، اع٢بي « ملی

آهن و دهبنیبر؛ کبرگَان  کبرگَان نفز، کبرگَان نسبجی، راههبي   : کبرگَان اُ جمله اسلبدیهثودني

کبرگَان چبح، سعمیَکبران هودرو و راننيگبن کبمیون؛ هبي   شبغل جيیيسَ ثه ویژه اسلبدیهمبهَ م

مبنني –، مِدثگیَان نسجشب غیَمبهَ وران سنشی مبهَ اُ جمله اسلبدیه ثبفنيگبن فَش دیشه

و نقبشبن سبهشمبن؛ کبرگَان ثوش هيمبر  يکبرگَان سبهشمبنی، رفشگَان شهَدارهبي   اسلبدیه

هب و کبرکنبن سینمبهب؛  شویی ، کبرگَان هشکهب رسشورانهبي   اسلبدیه دیشويمزویژه  ثه

، هب کبرگَان یقه سذیي مبنني سنيیکبي مهنيسبن و سکنسینهبي   و سبُمبنهبي  كَفهبي   انجمن

یژه و دانبن و اسلبدیه آموُگبران و کبرکنبن آموُشی؛ مِدثگیَان شبغل در ثبُار ثه انجمن كقوق

ویژه صنف داروگَان، قنبدان و  داران ثه بن، نجبران و کفبشبن؛ و كشی ثَهی مغبُهاسلبدیه هیب٥

 .فَوشبن روُنبمه

هبي  اعشصبب ثَاي دسشمِد 160، ثیش اُ 1325شوراي مشليه، همچنین در سه مبه آهَ سبل 

 ثبالسَ را ثب موفقیز رهجَي کَد.
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x ) در دبییِ «شوراي مَکِي»معَوف ثه ، ي کبرگَان ایَان اسلبدیه ):51-61: 1377كجیت الجوردي ،

آور نجود که سمبم هیأر  سشکیل شي و در ُمسشبن همبن سبل سجيیي سبُمبن یبفز. سعجت 1320

مؤسس آن اع٢بي كِب سوده، و اکظَ آنبن کمونیسز ثودني. ثب آنکه اُ نوسشین سالش ثَاي 

دلیل انلالل آن را  ا٥العبر چنيانی ثه جبي نمبنيه اسز، 1320سأسیس شوراي مَکِي در سبل 

هبي   شي. سالش واثسشه ثه كِب سوده ملسوب میاین سبُمبن  ،: در اذهبندانیم در همبن سبل می

نشوانسز منشقيان را مشقبعي کني که این سبُمبن اُ كِب  1323سب  1320شوراي مَکِي اُ سبل 

 .سوده مسشقل اسز

شوراي »اسلبدیه کبرگَان سهَان، که ع٢و ، در نوسشین کنفَانس ایبلشی 1322مَداد  7روُ جمعه 

اي  هي انور هبم ثود، سوجیه نظَي جيایی شوراي مَکِي اُ كِب سوده م٦َف شي. ثه گفشه« مَکِي

سبُمبن یبفشه، اُ سمبمی  ، قَار شي شوراي مَکِي سجيیيِي مذثور ثود نگذاران اسلبدیهکه یکی اُ ثنیب

کبرگَي و اكِاب ثب اصول ایيئولوّیک و سبُمبنی بي ه  اكِاب سیبسی مسشقل ثبشي، چَا که اسلبدیه

رغم اینکه شوراي مَکِي قصي داشز اُ نظَ سیبسی نبمشجبنس ثبشي،  ثه. شوني مشفبوسی اداره می

ي کبرگَي ثبشي در  نشبنی که كبکی اُ دیوسشن اع٢بي كِب دیگَي جِ كِب سوده ثه این اسلبدیه

 دسز نیسز.

مؤطَ ثوده اسز هواه نه، در اینکه این مواد ثه نلو چشمگیَي  هواه مواد اسبسنبمه شوراي مَکِي

نظَ اُ   . هَ کبرگَي که اُ شبنِده سبل ثیششَ داشز، ق٦عسوان داشز آُادیوواهبنه ثود، سَدیيي نمی

مبدام که كب١َ ثود ُیَ درفش و رهجَي شوراي -، ُثبن مبدري، جنسیز، یب مذهت رنگ دوسز

د کني واجي شَای٤ ع٢ویز در این اسلبدیه ثود. كشی سبثعیز مَکِي ثَاي اكقبق كقوق هود نجَ

 ایَان هم ثَاي ع٢ویز ١َوري نجود.

، دو درصي ثَاي ي اع٢بیی که هِار ریبل و یب کمشَ كق ع٢ویز ثَاثَ یک درصي دسشمِد مبهبنه

هِار ریبل و یب کمشَ، و سه درصي ثَاي اع٢بیی که ثیش اُ دو هِار ریبل دریبفز  واع٢بیی که د

و نیم  دارد ي مللی نیمی اُ این مجلغ را نگه کَدني، سعیین شيه ثود. مقَر شيه ثود که اسلبدیه یم

، شوراي مَکِي ادعب کَده که ده هِار ع٢و 1322دیگَ را ثه شوراي مَکِي مسشَد کني. در مَداد 

هِار کبرگَ شيني و سیِده سب هفيه  گَان ملسوب میري کب دارد. ده هِار کبرگَ دیگَ هوادار اسلبدیه

 .ي کبرگَي سلز رهجَي سقی فياکبر در اصفهبن ثودني هم ع٢و اسلبدیه

كف٨ اسشقالل شوراي مَکِي اُ كِب سوده همواره امَي دشوار ثود. اگَچه شوراي مَکِي در سبل 

، سجيیي سبُمبنش این واقعیز را ي كِب سوده ثود منلل شي آفَیيه اثه هب٥َ اینکه آشکبر 1320

سنهب سمبم ثنیبنگذاران شوراي مَکِي ع٢و كِب سوده ثودني، ثلکه سه چهبرم آنبن اُ  سغییَ نياد. نه

هبي   روشنفکَان ثودني نه اُ کبرگَان. در اینجب او١بع ثب فَایبفشی که لنین اُ کنشَل كِب ثَ اسلبدیه
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) لنین معشقي ثود که T.T.Hammond(ي هموني  گفشهثه . کَد کبرگَي داشز س٦جیق می

هَجب که امکبن داششه ثبشي »، ولی غیَسیبسی ثبشي ثه ٥ور اسمیسوانني  کبرگَي میبي ه  اسلبدیه

« .قَار گیَداي  هكَفهبي   ي كِب و نوجگبن انقالثی ثبیي موفیبنه ُیَ سل٦ه و دسشکبري ميثَانه

، شوراي مَکِي دیَوي کننيهبي  کَدني که اُ رهنمود کبرگَي را سَغیت میهبي   اع٢بي اسلبدیه

اي، چنبن نیَومني و گسشَده و مششکل گَدد که اع٢بي آن در سَاسَ کشور  قول انور هبمه سب، ثه

اُ « روش عملی واكي و ٥َُ سفکَ واكيي داششه ثبشني و در مجبرُه یک راه واكيي را ثذیمبیني.»

روي كِب سوده ثود و در نهبیز  آنجب که شوراي مَکِي، یعنی رهجَ ثالمنبُع کبرگَان، هود دنجبله

 .کَد در جنجش کبرگَي مششکل ایَان اعمبل میاي  هن كِب نفوذ قبثل مالكظای

نفوذ قب٥ع افَاد غیَکبرگَ در یک سبُمبن کبرگَي اُ انشقبد موبلفبن كِب سوده مصون نمبني. 

کَد که روشنفکَان كِب  رهجَي شوراي مَکِي در سوجیه سَکیت هود چنین اسشيالل می

کنني و مورد اسشظمبر  اکه هَ دو گَوه ثَاي گذران ُنيگی کبر می، چَاني سَین مشلي کبرگَان ٥جیعی

آگبه شبن  برگَان را ثیيار کَده و آنبن را اُ كقوقعالوه، روشنفکَان ک ثه. شوني کبرفَمبیبن واقع می

شيه ثود آن عيه اُ اع٢بي كِب سوده مقَر . دهني سبن هيمشی اسبسی انجبم می سبُني و ثيین می

در جلسبر شوراي مَکِي شَکز کنني. « مشبور»ي کبرگَ نجودني ثه عنوان  که  اُ ٥جقه

، کَدني ي مو١وعبر کلی ثَاي اسلبدیه سونَانی می ثنیبنگذاران شوراي مَکِي، وقشی درثبره

 نمودني.  م٦َف می اایيئولوّي مبرکسیسشی هود را آشکبر

ي ایبلشی  ي کمیشهاُ اع٢بي معيود. ي سَاسَي هود را سشکیل نياد گبه کنگَه شوراي مَکِي هیچ

انشوبب کَده  1322آنبن را در مَداد ي كياکظَ ده هِار کبرگَ در سهَان  سهَان که نود و دنغ نمبینيه

 .کَدني اداره می ،که شورا غیَقبنونی شي 1327ي کبرگَي سَاسَ کشور را سب سبل  ثودني، اسلبدیه

ي کبرگَي مللی  یک اسلبدیه -اي من٦قه، صنفی، یب اي کبرهبنهاُ -ي کبرگَي  یک یب چني كوُه

که کمشَ اُ سه و یب ثیششَ اُ دنغ ع٢و نياشز انشوبب اي  هداد که هَ یک هیأر اجَائی سشکیل می

میبن اع٢بي این هیأر اجَائیه یک نفَ ثه سمز اصلی آن را انجبم دهي. اُ هبي  کَد سب کبر می

ی ثب شَکز نمبینيگبنی که هَ یک نمبینيه ده ثبر کنفَانس ایبلش یکسبلی . شي دار انشوبب می هِانه

کَد که  را انشوبب میاي  هکنفَانس ایبلشی کمیشسذس . گَدیي ثود سشکیل می ي مللی ع٢و اسلبدیه

سَین  کنگَه که عبلیاین . شي شَکز کني ثبر سشکیل می ي سَاسَي که هَ سه سبل یک در کنگَه

کَد که  ع٢و شوراي مَکِي را انشوبب می ، چهل و دنغارگبن سبُمبن کبرگَي سَاسَ کشور ثود

مَکت اُ دنغ ع٢و اي  ههیأر اجَائیکَدني و اُ میبن اع٢بي هود  سصمیمبر کنگَه را اجَا می

 .کَدني دار منصوب می آنبن را ثه سَسیت ثه سمز رئیس و دثیَ و هِانهگِیيني که سه نفَ  ثَمی
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آذرثبیجبن، گیالن، مبُنيران، -شمبلی ایَان هبي   مللی شوراي مَکِي در اسشبنهبي   اسلبدیه

آن هبي  در اشغبل نیَو 1325سب  1320در همسبیگی اسلبد جمبهیَ شوروي که اُ سبل  -هَاسبن

هبي   صنعشی قِوین، قم، سهَان و نیِ اسلبدیههبي  دولز قَار داشز، مشمَکِ شيه ثود؛ و در شهَ

هیچ سالش علنی در جهز  1324هَ سبل سأسیس گَدیيه ثود. جبلت سوجه اسز که سب اوا مللی

٥جق . عمل نیبميه ثود نفشی هوُسشبن ثههبي  دادن شصز هِار کبرگَ مشمَکِ در شهَ سبُمبن

، شوراي مَکِي نشوانسشه ثود ي دکشَ فَیيون کشبورُ که یکی اُ رهجَان كِب سوده ثود گفشه

داششني ثب مَسجعین و هب که ثَ آن من٦قه سسل٤  نیَویی در جنوب کست کني، چَاکه انگلیس

 .کبرگَي مشلي شيه ثودنيهبي   ُمینياران ثِرگ علیه اسلبدیه

تا محوریت خلیل انقالب و  1321ي کارگري در تبریس در مهر  تشکیل اتحادیه -

کَد هلیل  ، اعالنی در سَاسَ سجَیِ ثه دیوارهب نصت شي که اعالم می1321اوایل مهَ  سرنوضت آن:

کبرگَي واثسشه ثه هیأر مَکِي (سشکلی که هبي   سجَیِ) مجبُ اسز اسلبدیهانقالب (دادسشبن کل 

ي اسشبنيار آذرثبیجبن  یوسف افشوبري راه انياهشه ثود ١ي كِب سوده ثود) را سشکیل دهي. رونوشز نبمه

، مجبُ «در امور سیبسی مياهله نکني»ي اعالن ثود که سشکیل اسلبدیه را، ثه ش٣َ اینکه  نیِ ١میمه

 د.شمَ می

هودداري « امور سیبسی»در   ي کبرگَي، ثب آنکه قَار ثود اُ مياهله دششیجبنی اسشبنيار اُ سأسیس اسلبدیه

ایَان ثب هبي   ثب هصومز مياوم دولزاي  ه کنني ٥َُ هیَه شي، که ثه نظیَي ملسوب می کني، رویياد ثی

 کبرگَي در س٢بد ثود.هبي   اسلبدیه

ُاده که یکی اُ ثبُمبنيگبن انقالب مشَو٥یز ثود، ثه سمز نوسشین  اصغَ سَسیخ ، علی1320در سبل 

ي کنسول انگلیس، فهیمی اسشبنيار آذرثبیجبن کوشیي سب  رهجَ كِب سوده در سجَیِ ثَگِیيه شي. ثه گفشه

ثبر آورد.  اش نشبیغ نبم٦لوثی ثه ثب دششیجبنی اُ هلیل انقالب اثشکبر را اُ دسز كِب سوده ثگیَد، ولی نقشه

هب و سلَیکبر  رغم اینکه كِب سوده و شوراي مَکِي اعشصبب را ممنوع کَده ثودني، ثبالرفشن قیمز ثه

 ثبر آورد. هلیل انقالب شمبري اهشالفبر کبرگَي ثه

این اهشالفبر هبي   جنگ فَاگَفز و یکی اُ سَچشمههبي   که سجَیِ را در سبلاي  ه العبد سورم فوق

 سَاسَ کشور نیِ ثبالسَ ثود.شي اُ میبنگین سورم در  ملسوب می

رغم  اعشنب ثه مالكظبر سیبسی، اُ عواقت سورم ثَاي کبرگَان اثَاُ نگَانی نمود و ثه هلیل انقالب، ثی

، ثیششَ وقز هود را صَف دیيار اُ 1321مقبم رسمی هود، یعنی دادسشبنی کل سجَیِ، در دبییِ سبل 

دوُي که  ي چَم دوهز و کبرهبنه نسبجی که دبلشو میهبي   ویژه اُ کبرهبنه ثه-مللی کَد هبي   کبرهبنه

 سبهز.  می  شووري چکمههبي  ثَاي نیَو
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رم داد. اثوالقبسم جوان یکی اُ  1321یکی اُ نوسشین اهشالفبر کبرگَي در سجَیِ در آثبن 

افِایش دسشمِد و سهيیي ثه اعشصبب در صورر هبي   سولیيکننيگبن مهم قبلی در واکنش ثه درهواسز

شير م٢َوب و ثیسز و چهبر سبعز در  نذذیَفشن آن، وسبیلی فَاهم آورد که هلیل انقالب را ثه

، سلسله 1321آثبن  29کالنشَي ثبُداشز کَدني. دادسشبن کل سجَیِ، دس اُ رهبیی اُ ثبُداشز در 

میي. این ثِرگشَ انجبهبي   درصي افِایش دسشمِد در کبرهبنه 35سب  25اعشصبثبسی را سبُمبن داد که ثه 

یبفشه  ریبل و کبرگَ مبهَ و کبرگَ فنی آموُش 11ي کبرگَ عبدي را ثه  افِایش دسشمِدهب دسشمِد روُانه

 ریبل رسبني. 33و  20را ثه سَسیت ثه 

که ثَاي سبُمبن دادن کبرگَان ثه هلیل اي  ه ي اجبُ فهیمی اسشبنيار آذرثبیجبن دس اُ سأمل ثیششَ درثبره

هَان درهواسز کَد که انقالب را اُ سجَیِ دور کنني. هنگبمی که اكمي قوام، انقالب داده ثود، اُ س

ي کبرگَي در هَ  دسشور فَاهوان هلیل انقالب را صبدر کَد، رهجَ اسلبدیه 1321آذر  6وُیَ، در  نوسز

س اسلبدیه ادامه دهي. سَانجبم، دهبي   اُ هود گمبشز سب در غیبب وي ثه فعبلیزاي  ه نمبینياي  هکبرهبن

سَ آمي  شمبر هَوع اُ سجَیِ را ثه سأهیَ انياهز، صجَ و سلمل دولز ثهدفعبر ثی اُ آنکه هلیل انقالب ثه

 ُور اُ شهَ ثیَون ثَده شي. و هلیل انقالب دسشگیَ و ثه

اي  ه ي کبرگَي آشنب شيه ثود، كِب سوده چبر سجَیِ ثب جنجش سشکیل اسلبدیههبي   اکنون که کبرهبنه

ثکوشي سب جنجش مِثور را ُیَ کنشَل هود گیَد. ثَاي انجبم این امَ و مشلي سبهشن نياشز جِ آنکه 

امیَهیِي و اردشیَ  که علیاي  ه ي سجَیِ که اُ آغبُ دچبر آشفشگی ثود، کمیسیون سه نفَ كِب سوده

 ي مَکِي كِب سوده، در آن ع٢ویز داششني رهسذبر سجَیِ گَدیي.  آوانسیبن، اع٢بي کمیشه

نبصَي، یکی اُ رهجَان مللی كِب سوده را، مأمور کَد که  سجَیِ، ملميعلی هاللي  كِب سوده

هبي   ، یکی اُ سبُمبن1321آذر  11ي هلیل انقالب ثه آن كِب جلت کني. در  کبرگَان را اُ اسلبدیه

نبمیي ثب انششبر  می« ي کبرگَان آذرثبیجبن شوراي ایبلشی اسلبدیه»کبرگَي كِب سوده که هود را 

هلیل انقالب (هیأر مَکِي) را سکذیت کَده « قالثی»ي کبرگَي  ثب اسلبدیهاي  ههَ گونه راث٦اي  هثیبنی

روشنی آشکبر کَد که  ي مِثور ثه هود را واثسشه ثه شوراي مَکِي كِب سوده معَفی نمود. ثیبنیه

 ي اصلی شوراي مَکِي اُ کنشِل جنجش هلیل انقالب، جلوگیَي اُ اعشصبب اسز. انگیِه

ي هود چنيان کبري  ي كِب سوده یب شوراي ایبلشی سب دو مبه دس اُ انششبر ثیبنیه ي کبرگَي سبُه یهاسلبد

ي هیأر مَکِي در سوقیف شهَثبنی ثود. ثب اینهمه،  انجبم نياد، سب كيي ثه این دلیل که دفبسَ و انيوهشه

ي  اکنون اسشبنيار سبُه، سَلشکَ كسن مقيم، فَمبنيار نظبمی دیشین سهَان که 1321در اواس٤ ثهمن 

نبصَي، رهجَ شوراي ایبلشی  ي هیأر مَکِي را در اهشیبر هالل سجَیِ ثود، موافقز کَد که انيوهشه

 «.دسز هود نگیَد امیَهیِي رهجَي را ثه»رو ثود که  ثگذارد. این کبر الجشه در ثیبن مقيم ثیششَ اُ آن
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ه شين هلیل انقالب اُ شهَ ثَ سَ راه سجت جنگ و راني رغم موانعی که رهجَان كِب سوده ثه ثه

اعشصبب ایجبد کَده ثودني، هَاب شين او١بع اقشصبدي کبرگَان منجَ ثه شمبري اُ اعشصبثبر 

 دوُي هسَوي). ي چَم کبرگَ کبرهبنه 450كيود  1321هودانگیوشه گَدیي (اعشصبب ثهمن 

ي مللی كِب سوده و  بب، شعجهي مَکِي در موبلفز ثب اعشص نبدذیَ کمیشه ثب سوجه ثه سیبسز انع٦بف

 ١يفبشیِم مليود کنني.هبي   هود را ثه سونَانیهبي   نياششني جِ اینکه فعبلیزاي  ه چبر  رهجَان اسلبدیه

میبن کبرگَان ثب رهجَي كِب سوده ثود، ثبُگشز هلیل انقالب ثه اي  ه در این شَای٤ که شکبف فِایني

ي كِب سوده و  انياُه رگَان مواجه گَدیي و سجت هَاس ثیثب اسشقجبل دَشور کب 1322سجَیِ در شهَیور 

ي کبرگَي دیشین را اكیب  کبرفَمبیبن گَدیي. هلیل انقالب در ثبُگشز ثه سجَیِ کوشش نمود اسلبدیه

هبیی ایَاد داشز که م٦بثق معمول موبلفبن او را شَمنيه کَد. ثب شَوع ثه کبر مجيد او  کني و سونَانی

 شهَ ثیَونش کَدني. ثبر دیگَ دسشگیَ و اُ

ي نسبجی دشمینه جَیبن داشز،  سبُي ایَان و کبرهبنه ي کجَیز در كبلی که اعشصبثبر در کبرهبنه

شوراي »(که جَیبنی موبلف « َانیا يکبرگَهبي   هیاسلبد يمَکِ أریه»یوسف افشوبري، رئیس 

انقالب را ادامه دهي. امب ثب }مشعلق ثه كِب سوده{ ثود) وارد سجَیِ شي سب کبر هلیل « ي کبرگَان مشليه

نِدیک ثه دو هِار کبرگَ  1322مهَ  7افشوبري هم مبنني انقالب رفشبر شي. فَداي آن روُ، یعنی 

میبن کبرگَان و هبي   کبرهبنه در ثَاثَ شهَثبنی گَدآميني و آُادي افشوبري را هواسشبر شيني. درگیَي

 َ منجَ شي. مأموران شهَثبنی ثه شلیک سیَ و مجَوف شين دو کبرگ

در مؤسسبر صنعشی  1323ثب اهَاع افشوبري اُ سجَیِ، کبرگَان نبچبر اُ سسلیم شيني و سب سبثسشبن سبل 

٥لجی  اُ مجبرُهاي  هسبثق دهنيگبن كِب سوده موع ثی آرامش ثَقَار ثود، سب اینکه در آن هنگبم سبُمبن

 کبرگَي را ثَانگیوشني.

جهبنی کبرگَ) شوراي مَکِي ثه رهجَي كِب سوده، و گَوهی اُ (اول مبه مه، روُ  1323اردیجهشز  11

ي کبرگَي واكيي را ثه  چی، موافقز کَدني که اسلبدیه هیأر مَکِي ثه رهجَي هلیل انقالب و عشیقه

ي مَکِي سشکیل دهني. ٥ی یک هفشه دس اُ اسلبد روُ اول مبه مه در سهَان، هلیل  نبم شوراي مشليه

ع٢و كِب سوده  120آیی مششَك نِدیک ثه  اردیجهشز ریبسز گَدهم 17در انقالب وارد سجَیِ شي و 

عمل آمي که دو سبُمبن را در  آیی موافقز ثه ي هود را ثَعهيه گَفز. در این گَدهم و اع٢بي اسلبدیه

مورد میبن  ثی»کبرگَان آذرثبیجبن ادغبم کَده، ثيین وسیله ثه اهشالف هبي   شوراي ایبلشی اسلبدیه

 «کبرگَي دبیبن دهني.هبي   گَوه

ي مَکِي سوس٤  اردیجهشز ثه دعور هلیل انقالب، شوراي مشليه 17آیی  چني روُ دس اُ گَدهم

ي دیشه و هنَ و ثبُرگبنی سجَیِ فَسشبد اعالم کَد که هلیل انقالب اُ  سلگَامی که اُ سهَان ثه اداره
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بري انجبم دهي. ثه دنجبل این ي مَکِي اهَاع شيه اسز و كق نيارد که اُ جبنت آن ک شوراي مشليه

گَي سَکنسول شوروي  درنگ كکم ثبُداشز او را صبدر کَد. این مو١وع ثب میبنجی مو١وع اسشبنيار ثی

نجبمیي و كکم ثبُداشز وي مجيدا بگَي چنيان ثه ٥ولی نی منجَ ثه ثبُداشز او نشي. امب اطَ این میبنجی

ي وي ثَاي ثسشن آن و  موران شهَثبنی ثه اسلبدیهي مأ صبدر گَدیي. ثه این سَسیت در جَیبن مَاجعه

شود و شمبري دیگَ اُ  اش، اكمي ثَاُنيه (معبون هلیل انقالب) ثه ١َب گلوله کششه می ثبُداشز

 ).172-181شوني (همبن:  کبرگَان نیِ ثه همین سَسیت کششه و ُهمی می

دس اُ آنکه  :1321ته رهبري تقی فذاکار در آرر « ي کارگران اصفهان   اتحادیه»تشکیل  -

کبرگَان هود سسلیم شيني، هبي   موقشب ثب هواسشه 1321نسبجی در شهَیور هبي   صبكجبن کبرهبنه

در « ثبغ ثِه»در  1321مَداد  28در هبي  کبرگَان ثَاي ثَگِاري جشن دیَوُي هود سظبهَار گسشَد

اُ اعشصبب سونَانی کَدني که  ثه دششیجبنیي ا هرود ثَگِار کَدني. در این سظبهَار عي ي ُاینيه کَانه

یکی اُ آنبن سقی فياکبر ثود که در اصفهبن ثه وکبلز اششغبل داشز. دس اُ این، فياکبر ثب نمبینيگبن 

منششَ  1321آذر  18ثود که در هبي  کبرهبنه نسبجی دیيار کَد. مبكصل این دیيار اعالمی 9کبرگَان 

 ).271و  269داشز (همبن:  شي و سشکیل اسلبدیه را اعالم می

ي کبرگَان اصفهبن ثب  اسلبدیه»ي اعالم موجودیز اسلبدیه معشقي اسز که  الجوردي در هصوص نلوه

٥لجبن قَار  سأکیي ثَ كف٨ نظم اجشمبعی و همسبُي ثب قوانین کشور هود را صبدقبنه در اردوگبه اصالف

اع٢بي جنبف سنيروي كِب سوده ي کبرگَان اصفهبن  داد ... ثب وجود اینکه شمبري اُ رهجَان اسلبدیه

 ).271(همبن: « ثودني

یک نمبینيه و یک معبون نمبینيه ي ا هي کبرگَان اصفهبن اُ دبیین ثه ثبال رشي کَد. هَ کبرهبن اسلبدیه

 9مَکت اُ نمبینيگبن هفز کبرهبنه اُ ي ا هي کبرگَان اصفهبن را شوراي هفز نفَ گِیي. اسلبدیه ثَمی

ي همبن کبرهبنه  ي امور داهلی هَ کبرهبنه را هیأر ميیَه کَد. اداره ره میي ثِرگ شهَ ادا کبرهبنه

 ي کبرکنبن دفشَي ثودني. ثَعهيه داشز که نیمی اُ اع٢بي آن کبرگَان سولیيي و ثبقی نمبینيه

ي شمس صيري که اثشيا  ي کبرگَان اصفهبن همکبري کَده ثود. ثه گفشه كِب سوده اُ آغبُ ثب اسلبدیه

را که اُ دششیجبنی کبرفَمبیبن ثَهوردار ثود رهجَي ي ا هکَد ولی ثعي اسلبدی مکبري میثب فياکبر ه

ثه سلَیک علی شمیيه یکی اُ ثنیبنگذاران كِب سوده در اصفهبن  1321کَد، اعشصبثبر سبل  می

ثه هب٥َ ع٢ویز در  1310صورر گَفشه ثود. شمیيه مهبجَي اُ آذرثبیجبن شوروي ثود که در سبل 

در ثنير انِلی دسشگیَ و ثه اصفهبن سجعیي شيه ثود. در كبلی که شمیيه اُ « یسز ایَانكِب کمون»

کَد،  سالكی ثَاي واداششن کبرفَمبیبن ثه سسلیم سوز جبنجياري می  کبر گَفشن اعشصبب ثه مظبثه ثه

ثَ نمود. ثب آنکه فياکبر اهل اصفهبن و سونوري عبلی ثود، شمیيه در ثَا فياکبر چنيان سنيروي نمی

ي مَکِي كِب سوده در  قي علم کَد. ثَاي رفع این اهشالف، هَ دو نفَ ثب کمیشه  رهجَي او در اسلبدیه
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دادني، نفوذ سلیمبن  ي مَکِي شمیيه را سَجیق می سهَان مالقبر کَدني. ثب آنکه اکظَیز اع٢بي کمیشه

واداشز که موقعیز فياکبر ي مَکِي را  ٥لت دیگَي ثود، کمیشه ملسن (اسکنيري) که هود نیِ اصالف

 ).272ي کبرگَان اصفهبن سأییي کني (همبن:  را در مقبم رهجَ اسلبدیه

 

ي کارگري در معذن ضمشک و ایجاد اتحادیه در دیگر معادن و  تشکیل اتحادیه -

 یكوال 1313در  ونیال کب،یمعين در کنبر معبدن گبجَه، ال نیا ته تعذ: 1320سرنوضت آن در 

شَوع ثه کبر آن ثه عنوان کبرگَ  لیمعين که اُ اوا نیکبرگَ ا یمیعظ لجوب. مشي يسهَان راه انياُ

 يَیگ  ثب مجبرُار کبرگَان در سهَان و شکل اش  ییآشنب بنیمشغول ثه کبر شيه ثود، در جَ کیمکبن

کبران  هم بنیشي سب در م وشهیثَانگ 1320 وریدس اُ شهَ یبسیثبُ س يدر ف٢ب يکبرگَهبي    سشکل

 ،یگفشمبن يسبُ  نهیدوره ُم کی یرا صورر دهي. ٥ یاقيامبر مشبثه ِیشمشک ن ينکبرگَش در مع

کبرگَان معين شمشک شيني. مجمع  هیاسلبد َهیمي بریانشوبثبر ه يکبرگَان معين آمبده ثَگِار

ثب شعبر  َهیمي أریه نیکبرگَان ثه عنوان اول نیثعي اُ ٩هَ روُ جمعه ثَگِار شي و ا کیدر  یعموم

ثينه را در انشوبب  نبنیو ا٥م يمنبست سوانسشني رأ يکبرگَان معين و دسشمِد یُنيگ زی١عدر و َییسغ

 :هود داششه ثبشني

 ی)، علی(مسئول فَهنگ يآرش کبرمني ادار لی)، اسمبعهیاسلبد َی(دث کیکبرگَ مکبن یمیعظ ملجوب

(مسئول آموُش و راث٤  يهوانسبر یمیظو صنيوقيار)، ع یکبرگَ آهنگَ (مسئول مبل يمَني يجعفَ

 ق،سهَان)، و اثوالف٢ل ملمي، اسشبد رُا يکبرگَهبي    هیکبرگَان معين شمشک و اسلبد هیاسلبد نیث

 .ییو آقب دا ییدانب نیعجياللس

در معبدن گبجَه،  يکبرگَهبي    هیاسلبد لیکبرگَان معين شمشک ثه سَعز ثبعض سشک هیاسلبد لیسشک

همَاه ثود، نه سنهب  یلیو سفَ یآموُشهبي   در شمشک که ثب ثَنبمه هیاسلبد زیشي. امب فعبل کبیوال ونیال

 لی. سشکردادقَا َیمعبدن و مَدم من٦قه را سلز سأط يکبرگَهبي    هیدر معين شمشک ثلکه اسلبد

کبرگَان معين  زیو فعبل یدر ُنيگ یاسبس َارییموجت سغ يو هنَ یفَهنگهبي    زیو فعبل هیاسلبد

کبرگَان معين  ينه فق٤ ثَا هیاسلبد نیا َگذاریسأط یفَهنگهبي    زیفعبل ي  شمشک شي (اُ جمله

اُ  یملجعل یعل یگَوه سئبسَ آن ثه سَدَسش یِمبنين بدیثه هبي  کل من٦قه اجَا يشمشک، ثلکه ثَا

کبرگَان در معين  يسبهشن ثبشگبه ثَا ،يکبرگَهبي    ثه هبنه یيگیمعين ثود). رس يکبرمنيان كسبثيار

 هب،  یسونَان يثود. سبهشه شين ثبشگبه معين شمشک ثَگِار َارییسغ نیا ي  شمشک، اُ جمله

 نژاد،  یالنیکَده ثود (گ َس کبرگَان را آسبن بریثه شکب یيگیمعين و رس یجلسبر عمومهبي    ییگَدهمب

 .کبرگَان معين شمشک) هیاسلبد وچهیسبر
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 ي١يکبرگَ یسشیشَکز ثه همَاه كِب فبش يیجي سیرئ بن،یمهنيس انشبئ ي  ثب سو٥ئه 1324آذر  در

 بنیانشبئهبي    یثه کبرشکن هیثب کبرگَان معشَض اسلبدي ا هشي يِیر  ثَنبمه يَیدرگ ب،ی١ يیاراده ملز س

 ياُ اع٢ب نفَ 29 يَیمنجَ ثه دسشگ بی١ يیاُ مِدوران كِب س یکیکه ثب کششه شين  َدیگ  یصورر م

(اُ  يِدیو ١مبنز دکشَ  يکبرگَهبي    هیاسلبد يمشليه مَکِ يشوراهبي    يَیگی. ثب دشود  یم هیاسلبد

کبرگَان  هیشيه اسلبد َیدسشگ يسن اُ اع٢ب 27 یمیاهللا سوفبن و ملجوب عظ  كِب سوده) ثه جِ روف

مَداد  لیاهللا سوفبن هم دس اُ شش مبه در اوا  و روف یمی. ملجوب عظشوني  یمعين شمشک آُاد م

كقوق هود اُ معين شمشک اهَاع  بفزیافَاد  دس اُ در نیا ی. همگشوني  یاُ ُنيان آُاد م 1325

ثه  یمعين شمشک را نبثود سبهز و ١َثه مهلک هیمعين، اسلبد یلیافَاد و سع٦ نی. اهَاع اينيیگَد

، 1333در سبل  اش  يَیدسشگ ُمبنهود سب  َیگید زیثب فعبل یمیاع٢ب و کبرگَان معين ُد. ملجوب عظ

و  يو اُ كقوق کبرگَ يیکبرگَان و ُكمشکشبن اسشبن سهَان رس يمشليه مَکِ يشورا يَیثه دث

 لیکبرگَان کفبش و سلم يکبیاو در اعشصبثبر سني يدفبع کَد. نقش رهجَ اش  يکبرگَهبي  دسشبورد

سوس٤  یاعشَا١بر مو١ع یو سبُمبنيه یکبرگَان کفبش ثه دولز کودسب و كکومز نظبم يآُاد

 بنیُنيانهبي    ثه هبنواده یيگیرس یاسشبنجول، الله ُار، ثهبرسشبن و سبمبنيههبي    بثبنیکبرگَان در ه

سبریوچه »نژاد،   گیالنی(نک:  مشليه اسز يشورا ياو و اع٢بهبي  اُ شبهکبر يو کبرگَ یبسیس

 .«)اسلبدیه کبرگَان معين شمشک

 1321در سال « کارگري ایرانهاي   هیأت مرکسي اتحادیه»تشکیل جریان موسوم ته  -

کَد که اُ نظَ سیبسی  هود را سبُمبنی معَفی می« هیأر مَکِي» تا محوریت یوسف افتخاري:

، اُ موبلف كِب سودههبي   که روُنبمهسیبسشی –کني  ٥َف اسز و سنهب ثَاي رفبه کبرگَان سالش می ثی

، مبنني هود راهبي   دسنيیيني. هیأر مَکِي فعبلیز (مشعلق ثه سیي١یب) آن را می« رعي امَوُ»قجیل 

شوروي قَار داشز مشمَکِ هبي  مبُنيران و آذرثبیجبن که در اشغبل نیَوهبي   شوراي مَکِي، در اسشبن

داد. در جَیبن موافقز  می هود انششبر میرا ميسی ثه عنوان ارگبن رس« گیشی»ي  کَده ثود، و روُنبمه

) و 1323اردیجهشز  8« (ي کبرگَان ایَان شوراي مشليه»اکظَیز اع٢بي این سشکل ثب ادغبم در 

(هلیل « هیأر مَکِي»موبلفز یوسف افشوبري ثب این ادغبم، او دو ع٢و شبهص دیگَ مَکِیز 

را ثه «{) هیأر مَکِي»}دثیَ ی چ اهللا عشیقه و عِر«{ هیأر مَکِي»انقالب }مسئول سجلیغبر 

چی را ب همَاه هفشبد سن  ي مشهم کَد. افشوبري، انقالب و عیشقه سَقز اطبص و اسنبد و مهَ اسلبدیه

ي  اسلبدیه 1323سجت ثَهم ُدن سظبهَار روُ اول مبه مه  اش را ثه دیگَ اُ اع٢بي سشمل م٦جوع

رم داده ثود، نکوهش کَد. افشوبري همچنین اسيآثبد واقع در شمبل سهَان  کبرگَي هود که در روسشبي

 اُ مجموعه اهَاع کَده ثوددیش اُ ادغبم مذکور چی و ثبني وي را  اعالم کَد که انقالب و عشیقه

 ).81: 1369(الجوردي، 
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یک سبل دس اُ اعشَاض کبرگَان دهبنیبر ثه  کارگران دخانیات: 1321اعتصاب تهمن  -

هود دریبفز نکَده هبي   سجت آنکه دبسن منبسجی ثَاي هواسشه، ثه شبن ثب کبرمنيان دولز نبثَاثَي

، اُ قَار معلوم ثه ثبر دولز واکنش نشبن داد و شصز کبرگَ را ثودني، دسز ثه اعشصبب ُدني. ولی این

ي دهبنیبر اهَاع کَد  وُیَي رسیيه ثود، اُ کبرهبنه دسز اكمي قوام که دس اُ علی سهیلی ثه نوسز

 ).66: همبن(

تا  1321اصفهان و توافقنامه تهمن  يکارگرهاي   هیاتحاد 1321ماه  يد اعتصاتات -

ي کبرگَان اصفهبن ثه همز سقی  ، یک مبه دس اُ سشکیل اسلبدیه1321در دي مبه  :داران کارخانه

هبي   ي دیگَي ُدني؛ در رأس هواسشه کونبگون دسز ثه اعشصبب عميههبي   فياکبر، کبرگَان کبرهبنه

ي کبرگَان  قَار داشز که دیش اُ سشکیل اسلبدیه 1321شهَیور  16ي  نبمه موافقزکبرگَان اجَاي 

داران در رواث٤ هود ثب اسلبدیه  اصفهبن ثه سصویت نمبینيگبن آنبن و کبرفَمبیبن رسیيه ثود. کبرهبنه

سَ اُ  ثسشني. چبرلِ گولز کنسول انگلسشبن که سیِثین کبر می ي دُشز گوش انياهشن را ثه شیوه

قلی کمبل هيایز، یعنی اسشبنيار سبُه اصفهبن اعالم ه٦َ کَد  داران ثود، ثه آنبن و ثه مص٦فی بنهکبره

ي سشویق گولز و ارُیبثی او اُ و١ع مِثور،  در نشیجه«. سوانني سب اثي ُیَ سشم ثبشني کبرگَان نمی»که 

داران را در  کبرهبنه ي دیشه و هنَ اسشبن دسشور داد کمبل هيایز، اسشبنيار اصفهبن، ثه رئیس اداره

 25عمل آورني. در  گَد آورد و اُ آنبن ثوواهي سب ثَاي ثهجود و١ع نبگوار کبرگَان اقيامی ثهي ا هجلس

درصي ثیفِایني.  10ي دسشمِدهب  نسبجی موافقز کَدني که ثه کلیههبي   ، صبكجبن کبرهبنه1321ثهمن 

هب ثسیبر نبچیِ ثود. امب  ي کبرهبنه گِارش شيه «چني درصي»این امشیبُ ثب سوجه ثه سورم سه رقمی و سود 

ي ام٢ب شيه در شهَیور  ثهمن مبه ثب سَنوششی مشبثه سَنوشز موافقشنبمه 25ي كبصله در  موافقشنبمه

ي  داران که در نهبن اُ كمبیز رئیس شهَثبنی اصفهبن و رئیس اداره سبل دیش روثَو گَدیي. کبرهبنه

ي مِثور وقعی ننهبدني و در عوض،  ثودني و همچنبن ثه دو موافقشنبمهدیشه و هنَ اسشبن ا٥مینبن یبفشه 

-274اُ ه٦َ کمونیسم و نیبُ ثه كکومز نظبمی ثَاي جلوگیَي اُ آن سون ثه میبن آوردني (همبن: 

273.( 

یک سبل دس اُآنکه کبرگَان سبهشمبنی اُ  کارگران ساختمانی: 1322فروردین  22اعتصاب  -

هب را  شبن نبامیي شيني، ثبر دیگَ دسز ثه اعشصبب ُدني و این هواسشهی ثه نشیجه رسیين اعشصبب اولیه

 :م٦َف کَدني

ثه قیمز  ي غذا روُانه؛ سهیههبي  یک مبه دبداش در نوروُ؛ افِایش مکفی دسشمِدهب ثَاي سأمین نیبُ

اعشصبب؛ هبي  کبر روُانه اُ نه سبعز ثه هشز سبعز؛ دَداهز دسشمِد روُسمبم شيه؛ ثیمه و کبهش 

 ).66قول دولز مجنی ثَ اینکه کبرگَان اعشصبثی را مجبُار یب اهَاع نکني (همبن: 
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ي کارگران اصفهان در  داران و اتحادیه ي جذیذ میان کارخانه امضاي موافقتنامه -

 10ثَاي افِایش  1321ثهمن  25ي  سوافقنبمه دس اُ سَسیت اطَ داده نشين ثه :1322اردیبهشت 

نسبجی، آنبن اسشبنيار را ثه هب٥َ گوش دادن ثه هبي   درصيي دسشمِدهب اُ سوي صبكت کبرهبنه

اش  سوصیف کَدني و هواهبن ثَکنبري« مَد ه٦َنبکی که در اهشیبر كِب سوده اسز»گولز هبي   سوصیه

ي  مذاکَه ثب دولز دَداهز. وي در سوجیه م٦بلجهشيني. اُ سوي دیگَ امب سقی فياکبر هم ثه 

هود را هبي   داران که ٥ی سبل گذششه قیمز فَآورده دسشمِد اُ سوي کبرگَان یبدآور شي کبرهبنه  ا١بفه

اني، مبیل نیسشني که كق معبش کبرگَان هود را ثذَداُني و در عوض، نیَوي  دنغ سب شش ثَاثَ افِوده

اني. عالوه ثَ این،  کبر گَفشه ي کبرگَي و ایجبد اغششبش ثه یه اسلبدیهمبلی هود را در راه سو٥ئه عل

اني سب ثب رشوه  گذاششه« نور»ي  فياکبر کبرفَمبیبن را مشهم کَد که وجوهی در اهشیبر صبكت کبرهبنه

 دادن ثه مقبمبر سهَان در اصفهبن كکومز نظبمی ثَقَار کنني.

 1322َ دو ٥َف امشیبُاسی اع٦ب کَد. در اواس٤ فَوردین دولز مَکِي در دبسن ثه اسشيالل فياکبر ثه ه

کمبل هيایز اسشبنيار اصفهبن ثه سهَان فَاهوانيه شي. در همبن اوان، وُارر دیشه و هنَ، دکشَ 

اثوالقبسم شین را که معبون وُیَ و مشوصص کبرگَي ٥َاُ اول آن وُارسوبنه ثود ثه اصفهبن اعِام 

ي  داران و اسلبدیه کشَ شین و شبهَم، کفیل اسشبنيار، کبرهبنهاردیجهشز، ثه کوشش د 7داشز. در 

 ام٢بء کَدني. در این موافقشنبمه، کبرفَمبیبن قول دادني که:ي ا هي سبُ کبرگَان اصفهبن موافقشنبمه

x  ي  ي نصف جیَه گَم ثه ُنبن کبرگَ، و ثه انياُه 340ي نبن ثه مَدان کبرگَ،  کیلو جیَه 58/1روُانه

 کبرگَان ُیَ هیجيه سبل ثيهني.مَدان ثه 

x .هَچه ُودسَ سبهشمبن ثیمبرسشبنی را که کبرگَان در آنجب ثه رایگبن معبلجه شوني ثه اسمبم رسبنني 

x .سبالنه دو دسز لجبس و دو دیَاهن و لجبس ُیَ ثه کبرگَان ثيهني 

x  ین کنني.ریبل سعی 8سبل) را  14ریبل و کودکبن (ُیَ  10ریبل، ُنبن  15كياقل دسشمِد مَدان 

x  درصي ا١بفه دسشمِد ثذَداُني. 20ثَاي مشبغل دشوار کبرهبنه 

x .ثَاي کبرگَان نبهبرهوري درسز کنني 

x .اُ اسشويام کودکبن ُیَ دواُده سبل هودداري ورُني 

x عمل آورني و آنبن که ثیمبرني ثه رایگبن معبلجه شوني. مبهی یک ثبر اُ کبرگَان آُمبیش دِشکی ثه 

هب را رعبیز کنني و اُ مياهله در امور  ني که قواعي و مقَرار جبري در کبرهبنهکبرگَان هم مشعهي شي

ي کبرهبنجبر و مؤسسبر  نبمه نظبم»ميیَیز هودداري ورُني. عالوه ثَ این کبرگَان سوافق کَدني که 



٤٣ 

 

سوانسشني کبرگَان را ثه هب٥َ  را نیِ رعبیز کنني، که ثَ كست آن می 1312مَداد  19مصوب « صنعشی

ي  اُ ادارهي ا هبهی در انجبم و٩یفه جَیمه کنني. هیأر كل اهشالفی مَکت اُ فَمبنيار شهَ و نمبینيکوس

ي دیشه و هنَ سشکیل شيه ثود که ثَرسی اهشالفبر و كل و فصل آنهب  دادگسشَي اسشبن و رئیس اداره

شي.  لوگیَي میرا ثَ عهيه داشز. سصمیمبر هیأر مِثور نهبیی ثود، و ثه این سَسیت اُ اعشصبثبر ج

دسز آورده امشیبُاسی  سوان گفز که اسلبدیه در موافقز ثب شَای٤ مِثور ثه میِان امشیبُار ثه منصفبنه می

ي این و١ع افِایش ملجوثیز فياکبر در ثین کبرگَان و ثه سجع آن افِایش ع٢ویز در  داده ثود. نشیجه

افِایش یبفز.  1322فَ در فَوردین ن 14500ثه  1321نفَ در  1600اسلبدیه ثود، ثه نلوي که اُ 

 ). 275-277(همبن: 

داران  اُ آنجب که کبرهبنه :1322تیر  19ي  یورش کارفرمایان ته کارگران و موافقتنامه -

ي کبرگَان اصفهبن دسز ثه هشونز ُنني، یکی  نشوانسشني مقبمبر مللی را مشقبعي کنني سب علیه اسلبدیه

، 1322درصيد ثَآمي سذبهی اُ آنِ هود سشکیل دهي. در اوایل سیَ اُ آنبن دس اُ مشورر ثب سبیَین 

ي  ثود، ثَاي مَعوب کَدن اسلبدیهي ا هکه ُمینيار عمي« نور»ي  اهللا دَهِش صبكت اصلی کبرهبنه ف٢ل

هویش را گَد آورد. این روسشبییبن را ثه هبي  کبرگَان اصفهبن شمبر عظیمی اُ مَدان یکی اُ روسشب

اني ثه میيان آورد. در ُد و  عنوان اع٢بي نه٢ز ملی که اُ كِب سوده، ثه هشم آميه٥َُ نبمعقولی ثه 

هوردي که میبن روسشبییبن و کبرگَان درگَفز چني نفَ مجَوف شيني. فياکبر و عجبسقلی دَهِش دسَ 

 اهللا دهش نیِ گالویِ گَدیيني. ف٢ل

فَمبیبن یب سجبنی مَسجعین، ُیَ وُیَ فَسشبد که کبر فياکبر سلگَافی اعشَا١ی ثه علی سهیلی نوسز

هبي   سنهب دسشه دَداُني. نه ثه آُار کبرگَان می« نه٢ز ملی»دوشش یک كِب سیبسی سبهشگی ثه نبم 

هب نیِ کبرگَان را ثَاي  شوني، ثلکه در داهل کبرهبنه ور می اوثبش ُیَ لواي كِب ثه کبرگَان كمله

فياکبر اعالم ه٦َ کَد که اگَ دولز نشواني اع٢بي آورني.  سشوه می دذیَفشن ع٢ویز كِب مِثور ثه

ي کبرگَان اصفهبن ثَاي  دردی كَاسز کني، اسلبدیه دیهبي   ي او را در ثَاثَ هشونز و یورش اسلبدیه

ي گولز، کنسول  عمل هواهي آورد. ثب این نبمه و مياهله كَاسز اُ هویش اقيامبر ١َوري ثه

وارد در اواس٤ سیَ مبه دهش و فَُنيش و دکشَ اكميي، رهجَ  سبُهاهللا ثهَامی، اسشبنيار  انگلسشبن، فَع

 مللی كِب نه٢ز ملی را اُ اصفهبن اهَاع کَد.

ثه اصفهبن آميه ثودني، اُ هميسشی ثب  1320اهللا ثهَامی مبنني سمبم اسشبنياران دیشین که دس اُ  فَع

 16هبي   را ثه اجَاي موافقشنبمه داران سَثبُ ُد. وي اُ این هم فَاسَ رفز و کوشیي سب آنبن کبرهبنه

ثب ي ا هوا دارد. او دس اُ سَسیت دادن جلس 1322اردیجهشز  7و  1321ثهمن  25شهَیور و 

سَشنبس اصفهبن هبي   ي قبجبر و اُ چهَه داران در منِل صبرم اليوله (اکجَ مسعود) که شبهِاده کبرهبنه

ب رشوه این سجعیي اُ ثنيرعجبس ثه دمبوني سغییَ یبفز) سن اُ ایشبن را ثه ثنيرعجبس سجعیي کَد (که ث 6ثود، 
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درصي ثه  30معوقه را ثه کبرگَان ثذَداُني و هبي  درنگ سمبمی دسشمِد و ثه ثقیه سوصیه کَد که ثی

 دسشمِد آنبن ثیفِایني و نبن رایگبن در اهشیبرشبن ثگذارني.

ي  ي اوع قيرر اسلبدیه که نشبنهثه ام٢بء رسیي  1322سیَ  19در ي ا هدر دی این جلسه موافقشنبم

ي این سلسله مجبرُار موفق  ). فياکبر در نشیجه278-281کبرگَان اصفهبن و نفوذ فياکبر ثود (همبن: 

رأي) وارد  30499ي اول اصفهبن در جَیبن انشوبثبر مجلس چهبردهم (ثب  شود سب ثه عنوان نمبینيه می

 ).284مجلس شود (همبن: 

داران، سَانجبم اع٢بي كِب سوده ثه این  نبدذیَي کبرهبنه امب ثه سجت سبُشثب سمبمی این اكواالر 

نشیجه رسیيني که در ارسجب٣ ثب اصفهبن ثبیي ثه شکلی مسشقیم وارد صلنه شوني. ثه این سَسیت كِب 

ي ایبلشی كِب در اصفهبن ثَگِار گَدیي،  ي کمیشه ، که نوسشین جلسه1322سوده در اوایل فَوردین 

ي ایبلشی كِب  هبیی ثَداشز. ثب آنکه فياکبر ثه ع٢ویز کمیشه َدن جبي دبیی در اصفهبن گبمثَاي ثبُ ک

ي  سَ، یعنی ریبسز کمیشه العبده داشز، مقبم عبلی دذیَفشه شيه ثود و در ثین کبرگَان ملجوثیشی فوق

 ).282ایبلشی، ثه ملمود ثقَا٥ی سذَده شي (همبن: 

ته  1323ر آررتایجان در تاتستان ي کارگري د ي ضوراي متحذه تشکیل ضاخه -

ي کبرگَي وي، اُ  ثب دبیبن کبر هلیل انقالب و اسلبدیهمحوریت حسب توده و سرنوضت آن: 

سَ شي. چني روُ دس اُ  یبثی کبرگَان در سجَیِ گسشَده فعبلیز كِب سوده ثَاي سشکل 1323سبثسشبن 

  علیِاده ریبسز ر١ب روسشب، اثَاهیم  ي مَکِي ثه آهَین اهَاع هلیل انقالب اُ سجَیِ، شوراي مشليه

ي مَکِي شيه ثود، ثه سجَیِ  نبمی، یکی اُ رهجَان دیشین هیأر مَکِي را که ٥َفيار شوراي مشليه

فَسشبد سب شوراي ایبلشی ثَهوردار اُ كمبیز كِ ب سوده و گَوه شورشی هیأر مَکِي را که ٥َفيار 

علیِاده، ثب آنکه رئیس شهَثبنی موقشب اُ فعبلیز او جلوگیَي افشوبري ثود ُیَ عَلَم كِب سوده ثیبورد. 

ي ایبلشی  مَداد گَدهم آورد و شوراي مشليه 8ي رقیت را در  ي دو اسلبدیه نمبینيه 129کَد، سوانسز 

 ي کبرگَان و ُكمشکشبن را سشکیل دهي. اسلبدیه

ذرثبیجبن ثَگِیيه شي. ي آ ریب، شبعَ و کمونیسز ثه سمز رئیس شوراي مشليه در دی آن ملمي ثی

م٦لت کبرگَ  مهبجَ آذرثبیجبن شوروي، و مشهييهبي   گنجی یکی اُ کمونیسز  كسین آهونيُاده

ي ثه شوروي سب كيي ثود که  آذرثبیجبنی، ثه سمز معبونبن رئیس ثَگِیيه شيني. واثسشگی اسلبدیه

 همواره در معیز وي ثودني.کَد، دو سَثبُ ارسش سَم  ریب در شهَ رفز و آمي می هنگبمی که ملمي ثی

 5را آغبُ کَد. در ي ا هسبثق ریب و دششیجبنی شوروي، مجبرُار ثی ي آذرثبیجبن، ثه رهجَي ثی شوراي مشليه

سهيیي کَدني  را ثه اشغبل هود درآورده  سبُي ایَان کبرهبنه ي کجَیز کبرگَان کبرهبنه 1323مَداد 

مَثو٣ ثه دسشگیَي هلیل انقالب ثه سجت رکود و  که در آشفشگی-سولیي ا١بفی آنبن چنبنچه دبداش 
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عالوه، کبرگَان  دَداهز نشود، ميیَ کبرهبنه را هواهني کشز. ثه -سوقف سولیي، كبصل نشيه ثود

هواسشبر دَداهز دسشمِد ثه یکصي کبرگَي شيني که ثَاي شَکز در سظبهَار سَ کبر هود نیبميه 

نه گفشه ثود که اُ شهَثبنی انشظبر کمک نياششه ثبشي، وي ثودني. اُ آنجبیی که اسشبنيار ثه صبكت کبرهب

کَدني.  هب نیِ کبرگَان ثه همین سَسیت رفشبر می کبرگَان را دذیَفز. در سبیَ کبرهبنهي ا ه نبگِیَ هواسشه

ي آذرثبیجبن، کبرگَان را ثه  اكمي اصفهبنی، ع٢وي كِب سوده و یکی اُ ميعیبن رهجَي شوراي مشليه

 کَد. سشویق می« مکني که هون کبرگَان را می»هب  هبنهکششن صبكجبن کبر

ور شيني و ثَادر کوچک  ریسی آذرثبیجبن كمله ي نن دار کبرهبنه کبرگَان ثه هِانه 1323در اواس٤ مَداد 

سبُي ایَان را ُنيانی کَدني. سَکنسول انگلسشبن سَدیيي نياشز که مجبرُان  ي کجَیز صبكت کبرهبنه

شوروي ثَهوردارني. اسشبنيار که دریبفشه ثود « سشویق و كمبیز»س دارني و اُ ثب کنسولگَي شوروي سمب

ي شوروي کبري اُ او سبهشه نیسز، کبرفَمبیبن را سشویق ثه شکیجبیی کَد و اُ  در ثَاثَ مياهله

سَکنسول شوروي هواسز که جلوي کبرگَان را ثگیَد. اُ یک ٥َف رئیس اسبق صنبیع سقب١بي 

وُیَ،  کَد و اُ ٥َف دیگَ کبرفَمبیبن ٥ی سلگَامی اُ سبعي، نوسز روي میمشبثهی اُ مقبمبر شو

هود کَدني. کبرفَمبیبن شکبیز کَدني که در مذاکَه ثب هبي   اسشمياد هواسشه و سهيیي ثه سع٦یل کبرهبنه

 سوانني مشکالر هود را م٦َف کنني. کبرگَان اُ سَس جبن هویش كشی نمی

 45ي آذرثبیجبن  گَدیي که ثَ كست آن ثه کبرگَان شوراي مشليهسنظیم ي ا ههنگبمی که موافقشنبم

گیَي  ي دسشمِد عالوه ثَ آنچه در اردیجهشز همبن سبل دریبفز کَده ثودني داده شود ثبع درصي ا١بفه

داد سب اُ  ریب اجبُه می ي مِثور این ثود که ثه ثی سَ موافقشنبمه ي مهم و ُورورُي ثه دبیبن رسیي. هصیصه

آنکه مو٩ف ثبشي نشبن دهي که وجوه مِثور ثه چه مصَفی  ریبل دریبفز کني ثی 10مبهبنه  هَ کبرگَي

ي آذرثبیجبن اُ جمله  شوراي مشليههبي   همه، کبرفَمبیبن در ثَاثَ سبیَ هواسشه رسیيه اسز. ثب این

ه اسشويام انلصبري اع٢بي اسلبدیه و کسَ كق ع٢ویز اسلبدیه اُ دسشمِد کبرگَان و دَداهز آن ث

وفصل اهشالفبر کبرگَي  ي اسبق صنبیع در كل ي کبرگَي و جلوگیَي اُ هَ گونه مياهله اسلبدیه

 ایسشبدگی کَدني. کبرفَمبیبن مَعوب شيه ثودني ولی هنوُ کبمال معلوب نشيه ثودني.

ثب رهجَي كِب سوده در  1323در این میبن ثه میبنجی سظبهَار ثه نفع امشیبُ نفز شمبل اُ اوایل آثبن 

ي مَدمی هم داسز چَاکه نظَ ثه اكشیبجبر شوروي كین جنگ جهبنی دوم،  آذرثبیجبن (که دششوانه

مَدم آن نبكیه اُ مواهت رونق اقشصبدي ثسیبري ثَهوردار شيني امب ثب دبیبن جنگ اطَ این رونق اششغبل 

آذرثبیجبن اُ  دنياششني که ثب اع٦بي امشیبُ نفز شمبل ثه شوروي، در كبل دبیبن ثود و لذا مَدم می

اي که در شهَثبنی میبن مَدم و مأموران درگَفز،  مصیجز اقشصبدي مصون هواهي مبني) و درگیَي

ي  مقبمبر شوروي این دیشبمي را دسشبویِي ثَاي هلع سالف شهَثبنی و ارسش مللی سبهشني و اداره
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بمبر شوروي كشی اع٢بي ي آذرثبیجبن و كِب سوده سذَدني. در ادامه مق آذرثبیجبن را ثه شوراي مشليه

 هیأر اقشصبدي آمَیکب را هم اُ سجَیِ ثیَون کَدني.

اُ سجَیِ گَدیي؛ کبرفَمبیبن نگَان ایمنی جبن هود ثودني. اُ « اعیبن»جمعی  این و١ع ثه مهبجَر دسشه

گفشني  کَدني. می هب، ميسی ثود که هود را نِدیک ثه ورشکسشگی اعالم می این گذششه، صبكجبن کبرهبنه

سوانني اُ ورشکسشگی کبمل اجشنبب کنني. امب شوراي مشليه  سنهب ثب کبهش شيیي دسشمِد کبرگَان می که

ي جنگ جهبنی  سَشبر دورههبي  سوانني اُ قِجَلِ سود دذیَفز و معشقي ثود که آنبن می این اسشيالل را نمی

 مورد م٦بلجه را ثذَداُني.هبي  دوم دسشمِد

آذرثبیجبن نفوذ هود را گسشَش داد و ثَ شمبر اع٢بي هود افِود. ي  در همبن هنگبم، شوراي مشليه

کبرگَانی که هَگِ مششکل نشيه ثودني، اُ قجیل ثبرثَان، ثه اسلبدیه کشبنيه شيني؛ دسشمِدهب در س٦وف 

کبران  ي کبرگَي ثَ ثبُار نیِ که سنگَ ملبفظه ثبال سظجیز گَدیي، اسشويام انلصبري اع٢بي اسلبدیه

مقَر گَدیي که سمبم ثبرثَان ع٢و اسلبدیه ثبشني و ثبُرگبنبنی  1323یل شي. اُ ثهمن شهَي ثود، سلم

کَدني مو٩ف ثودني که اُ ٥َیق سنظیم قَارداد ثب دفشَ مَکِي اسلبدیه آنبن را ثه  که آنبن را اسشويام می

ز که هَ کسی شي. کبرفَمب كق داش هب نیِ اجَا می هيمز گیَني. همین ثَنبمه در مورد کبرگَان کبرهبنه

کَد و کبرفَمب  سعیین می  همه، جبنشین او را دفشَ مَکِي اسلبدیه را یک ثبر اُ کبر ثَکنبر کني. ثب این

، 1324سوانسز ثيون ر١بیز دفشَ مَکِي اسلبدیه جبنشنین مِثور را اهَاع کني. سب اردیجهشز  نمی

 نویسی کني. را نبماسلبدیه ميعی ثود که موفق شيه اسز ثیش اُ شش هِار کبرگَ ثیکبر 

اعشنبیی کَد که سجَیِ هَداد  وُیَ شين ملسن صير، دولز او چنيان ثه اسشبن آذرثبیجبن ثی ثب نوسز 

سَآورد. در نشیجه کبرگَان ثیکبر که دیش اُ آن  مبه را ثيون فَمبنيار و آذرثبیجبن شَقی ثيون اسشبنيار ثه

هواسشني و شکبیز کَدني که « نبن و کبر»وشه و هب ری کَدني ثه هیبثبن ي دشمینه کبر می در کبرهبنه

 «.مواد معينی در ُیَ ُمین اسز دركبلی که مب ثیکبر هسشیم»

آمي، سظبهَاسی را ثب شَکز  ي آذرثبیجبن که کبر چنيانی اُ دسششبن ثَنمی كِب سوده و شوراي مشليه

َکنبري ملسن صير اُ سیَ سبُمبن دادني و هواهبن ث 14هَداد و  16شش هِار کبرگَ ثیکبر در -دنغ

 وُیَي شيني. نوسز

هبیی ثه  رسیيه ثود که كشی صبكجبن مؤسسبر ثبُرگبنی کوچک مللی نیِ سلگَامي ا هثیکبري ثه درج

 کَدني. شهَ را سوصیف میهبي   فَسشبدني و و١ع دلگياُ ثیکبران سَگَدان در هیبثبن مجلس می

ي آذرثبیجبن ثَاي  اقشصبدي درکبر نجود، شوراي مشليهثَاي ایجبد سلَك ي ا هاُ آنجب که هیچ عبمل سبُ

ي  ، شوراي مشليه1324سیَ  27روُ ثیششَ ثه ُور مشوسل گَدیي. در  جلوگیَي اُ اُدیبد ثیکبري روُثه

هَوجی اُ سجَیِ هبي   هَوجی اصلی سجَیِ گمبشز. سمبم کبمیونهبي   آذرثبیجبن مأمورانی را ثَ سَ راه
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ریب اجبُه دریبفز نمبیي. این  ي آن اُ ثی ي كَکز نياشز مگَ آنکه راننيه بُهیک اج شي و هیچ مشوقف می

ي  شي که صبكت کبمیون ثَاي ثبُگشز کبمیون ثه سجَیِ سعهي ثسذبرد و راننيه اجبُه سنهب ُمبنی اع٦ب می

 دومی را اُ میبن راننيگبن ثیکبر شهَ اسشويام کني.

سَي یبفز. دو  عز اُ اهَاع کبرگَان ثیکبره اثعبد وسیعي آذرثبیجبن مجنی ثَ ممبن سیبسز شوراي مشليه

گذششه هیچ سولیيي نياشز، همچنبن دسشمِد هبي   سجَیِ ثب آنکه در مبههبي   کبرهبنه اُ مهمشَین کبرهبنه

ي قيرر اسلبدیه ثود. ثب  کَد. این جَیبن غیَعبدي نشیجه و مِایبي سمبم کبرگَان هود را دَداهز می

شي و ثه سبُش  شوراي مشليه ي آذرثبیجبن ثب ه٦َ ثیکبري گسشَده روثَو می همه، گه گبه که این

 دذیَفز. داد و اهَاع کبرگَان ُایي را می درمی سن

وري در  ي دموکَار آذرثبیجبن، ثه رهجَي میَجعفَ دیشه ثب اعالم هودموشبري آذرثبیجبن اُ سوي فَقه

همجسشگی هود را ثب فَقه اعالم کَده ثود (نظیَ سَ ثه انلبء موشلف  ، شوراي مشليه که دیش1324آذر 

هبیی که ثه ُثبن فبرسی ثه هیأر فَسشبده شوني)، عمال ثه ثبُوي کبرگَي جنجش  نبدیيه گَفشن نبمه

ریب ثه سمز وُیَ فَهنگ معَفی  گیَي دولز هودموشبر، ثی هودموشبري آذرثبیجبن سجيیل شي. ثب شکل

الس٦لنه شکل گَفز،  شش مبه ُودسَ اُ وُارر کبر دولز قوامي وُارر کبر را که  شي. همچنین اداره

 وري ثَعهيه گَفز. هود دیشه

ثه سصویت  1325اردیجهشز  22آذرثبیجبن ثود، در هبي   قبنون کبر آذرثبیجبن که اثشکبر دیگَ دموکَار

نکه ي کبر در سَاسَ کشور را سصویت کني. ثب آ شش روُ دیش اُ آنکه هیأر دولز قوام الیله-رسیي 

شنبهز، هَ  رسمیز می هب را ثه کبرگَان و كق اعشصبب آنهبي   ي کبر سَاسَ کشور اسلبدیه الیله

 وفصل شود. ثبیسز ثب نصمیم وُارر کبر كل آمي می اهشالفی که میبن کبرگَ و کبرفَمب دیش می

دار کبر  رهبنهداشز که در سمبم سع٦یالر رسمی و روُهبیی که ثه دسشور کب قبنون کبر آذرثبیجبن مقَر می

ثه سجت او١بعی که اُ کنشَل ي ا هشود، دسشمِد کبرگَان دَداهز گَدد. هَگبه کبرهبن مشوقف می

دار ثیَون اسز سع٦یل شود، کبرگَان نصف دسشمِد را دریبفز هواهني کَد. مَهصی سبالنه اُ  کبرهبنه

گَدیي. اصل كياقل دسشمِد شود، نیِ ثبیي مقَر  دبنِده روُ سب یک مبه ثَكست نوع کبري که انجبم می

کَد. قبنون کبر، کبر روُانه را  رسمیز شنبهشه شي، اگَچه مقيار آن را ثبیي قبننون در آینيه سعیین می ثه

کبر دنجبه درصي دسشمِد  هشز سبعز و در هفشه چهل و هشز سبعز معین کَده ثود. دَداهز ا١بفه

هبي   عز ُودسَ کبر هود را سَك کنني سب در کالسسب سواد اجبُه داششني نیم سعیین شيه ثود. کبرگَان ثی

کبرگَي دیشین هبي  شي ك٢ور یبثني. سمبم قَارداد سوادي که روُانه یک سبعز سشکیل می مجبرُه ثب ثی

اصلی قبنون کبر آذرثبیجبن ثود، ولی روشن نیسز که قبنون مِثور سب چه هبي   هب ویژگی لغو گَدیي. این

 انياُه عمال ثه اجَا درآمي.
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دبیبن  ، درسز یک سبل دس اُ سشکیل آن، ثه1325آذر  21ي دموکَار آذرثبیجبن در  کبر دولز فَقه

ي دموکَار را ثَ مسني قيرر نشبنيه ثود،  مسلق شوروي فَقههبي  رسیي. اُ آنجب که دششیجبنی نیَو

ي  هاسشبن آذرثبیجبن را سولیه کَدني كکومز فَق 1325اردیجهشز  16که، آن نیَوهب در  همین

 ).  183-198دموکَار سَنگون گَدیي (همبن: 
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 سهَان: انششبرار آگبه.

 .4، نشَیه سَدیچ، شمبره «سَاّدي قهَمبن). »1387دارالشفبء، یبشبر ( -
هبي آینيه، قبثل دسشَسی  هبي گذششه و راه ي کبرگَ: درس ٥جقه )، سبُمبنيهی2016رهنمب، سعیي. ( -

 در:

https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D
8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-

%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%DA%AF%D8%B0%D8%B4/ 

)، قبثل 1394(ثَرسی اعشَا١بر کبرگَي سبل « سذي می ُیَ دوسز شت، جنجشی در اعمبق» -

 دسشَسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2 
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، )«1342-57ي گسشَش ( : مَكلهداري در ایَان رشي رواث٤ سَمبیه»)، 1369سوداگَ، ملمير١ب. ( -

 َان: انششبرار شعله انيیشه.سه

 ، قبثل دسشَسی در:«سبریوچه قبنون کبر در ایَان»صفَُاده، هبله،  -

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm 

گیَي و فعبلیز اسلبدیه صنعشگَ در شهَ سننيع  شکل  ، )2017عِیِي، یيي و فالكی، مظفَ. ( -

 قبثل دسشَسی در:ي دی دي اف  )، ثبُنشَنسوه1367-1365(
 https://www.gozaar.net/a/8815 

 ، قبثل دسشَسی در: 1395گِارشی اُ مجبرُه و اعشَا١بر کبرگَي در سبل  -
http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2 

 ، قبثل دسشَسی در:1396گِارش مجبرُار و اعشَا١بر کبرگَان و ُكمشکشبن ایَان در سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96 

 :دسشَسی در، قبثل «ي کبرگَان معين شمشک  سبریوچه اسلبدیه»نژاد، مبُیبر.   گیالنی -

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286 

 ، قبثل دسشَسی در:«سبُي ري ي کبرگَان چیز سبریوچه اسلبدیه»نژاد، مبُیبر.  گیالنی -

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/ 

 مجبرُه کبرگَان دشَوشیمی و اصالكیه قبنون کبر در گفشگو ثب ثهَوُ هجبُ، قبثل دسشَسی در: -

-9%87D2%B8%D1%B8%D7%A8%D8%A8%D9%85%/%D2012/12/01/pak.org-http://b

-9%86D7%A8%D1%B8%DA%AF%D1%B8%D7%A8%D9%%DA%A

-9%88%D-C%8DB9%85%C%D%8DB4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D

9%86D7%A8%D9%82%%D-9%87C%D%8AD%DB8%D7%A8%D9%84%D5%B8%D7%A8%%D 

نشَ  ،يسَجمه: كسن مَس٢و ،«يدار  هیدر ثَاثَ سَمب یدموکَاس). »1386اِلِن ( نِوود،یس کیم -

 ثبُسبب نگبر.
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 ، قبثل دسشَسی در:1397نگبهی ثه جنجش کبرگَي ایَان در سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97 
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https://naghd.com 

 شمار تحلیلی گاه

 در ایران انکارگر یابی تشکل ها و ها، اعتراض اعتصاب

(7931-7821) 

 دومبخش 

 یاشار دارالشفاء

 

 7933اردیبهشت 



٢ 

 

داسان دس اصفهان )ته سهبشي  کاسگشي تحت حمایت کاسخانهي  گیشي اتحادیه شکل -

ي  کاسگشي اصفهان و نیض شوساي متحذهي  منظوس مقاتله تا اتحادیه شمس صذسي( ته

هنگبمی که سقی فياکبر اصفهبن را ثه قصي نمبینيگی مجلس چهبردهم : 3131مشکضي دس دي 

اسلبدیه مرکت اُ اكمي ي  کبرگران اصفهبن را ثه هیأر هفز نفرهي  امور اسلبدیهي  کرد، اداره  می سرك

دور، كسن عمرانی، علی ایبُي، کریم سیموري، كسن صرافیبن و شمس صيري  اهللا ثهرام کفعمی، نعمز

 سذرده ثود.

ع٢ویز در هیأر مِثور، مبنني اثشياي سأسیس آن، عبدالنه میبن ٥رفياران كِب سوده و موبلفبن سسل٤ 

دور،  اهللا ثهرام یعنی نعمز-كِب ثر اسلبدیه ثه سسبوي سقسیم شيه ثود. اع٢بي سنيروي كِب سوده 

 را سبثع كِب  روسر كِب، اسلبدیه ثرهالف سمبیل رهجران میبنه -عمرانی و کریم سیموري كسن

مِثور ي  گذاششني. در ١من دو دسشه  می هواسشني و ثوشی اُ وجوه اسلبدیه را در اهشیبر كِب  می

مو١وع مبلکیز هصوصی داششني. ٩رف چني مبه، شمس صيري که ي  اهشالفبر ایيئولوژیک هم درثبره

قيرسی را که فياکبر ثرقرار ي  ثود، ثب دششیجبنی کبرفرمبیبن ثرهم ُدن مواُنه« ریسجبف»ي  ني کبرهبنهکبرم

کرده ثود آغبُ کرد. صيري و دو سن دیگر اُ اع٢بي هیأر، یعنی اكمي کفعمی و علی ایبُي، موفق 

ران هود یعنی شيني كسن عمرانی را که یکی اُ ٥رفياران كِب سوده ثود اهراع کنني و یکی اُ ٥رفيا

دسز  اکظریز را ثه ،کبرگران اصفهبني  اسلبدیهي  امیر امیرکیوان را جبیگِین او سبُني و در هیأر ميیره

کوسبه ر١ب افشبري، اسشبنياري که جبیگِین ثهرامی شيه ثود و ثرهالف ي  آورني. صيري در دوره

هرسی کست کرد. هنگبمی که افشبر داران ثود، ش اش شيیيا مشمبیل ثه کبرهبنه ي1320دیشینیبنِ ثعي اُ 

کبرگران اصفهبن اسز، صيري چنبنکه در هب٥راسش آميه اسز، ي  اثراُ داشز درصيد انلالل اسلبدیه

هب را  کبرگران را مأیوس نکنیي. سعميا ثه دامبن ثیگبنگبن نینياُیي. آن»دوام اسلبدیه را هواسشبر شي: 

هواه هسشني. جِ نبن و فرهنگ و  این کبرگران و٥ن دوسز هسشني. فروش نکنیي. این کبرگران شبه و٥ن

 «هواهني.   نمی ثهياشز چیِ دیگري

گرفز، اینبن دس اُ چنيي داران قرار  سقب١بیش ٥رف سوجه کبرهبنهي  سجت للن چبدلوسبنه  صيري ثه

 هود درنظر گرفشني.ي  درورده اي دسز ١يسودهي  نبمِد مسلمی ثراي رهجري اسلبدیه  مظبثه وي را ثه

کبرگران اصفهبن و كِب سوده را ثگسلي. ثه این منظور ي  صيري قصي داشز همجسشگی میبن اسلبدیه

دور) که اُ اواس٤  نظر میبن فياکبر و اع٢بي ثیش اُ دیش سنيرو كِب سوده (ثهرام کوشیي اُ اهشالف

سب فياکبر را ثرداري کني. در جریبن این مو١وع صيري کوشیي  شي ثهره  می سيریغ آشکبر ثه 1323مرداد 

ثبُ ُد و ثه  مشقبعي سبُد که ثب كِب سوده آشکبرا ق٦ع راث٦ه کني. فياکبر اُ اجراي این دیشنهبد سر

 سمبم هواهي شي.  صيري گفز که ق٦ع راث٦ه آشکبر ثب كِب سوده ثه ُیبن اسلبدیه
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دور همز  ماهللا ثهرا اي هود، یعنی نعمز صيري دس اُ این نبکبمی، نسجز ثه اهراع رقیت اصلی سوده

دیگر  ،«دشمجبف»ي  دور در ثرااثر این سو٥ئه کوشیي ثب ملوریز کبرگران کبرهبنه گمبشز. امب ثهرام

اسلبدیه را را١ی ثه ثرگِاري انشوبثبر کني (در واکنش ثه سالش صيري ثراي اهراع او کبرگران ي  ثينه

کبرگران اصفهبن اعالم کردني). در این ي  اسلبدیهي  اسشقالل هود را اُ هیأر ميیره« دشمجبف»کبرهبنه 

میبن فياکبر ثه سجت دوري اُ اصفهبن جبیگبه دیشین هود را اُ دسز داده ثود؛ در كبلی که جریبن 

اراده   رو و سسز دور او را میبنه کرد، جریبن ثهرام  می صيري او را ثه هب٥ر دوسز كِب سوده ثودن، ٥رد

ثراي آششی  1323فشن نقوً فياکبر هنگبمی ثود که اوایل مهر کردني. مصياق ثبرُ اُ دسز ر  می سوصیف

را داشز، امب کبرگران اُ سونرانی او « دشمجبف»ي  دور قصي سونرانی در کبرهبنه دادن صيري و ثهرام

جلوگیري کردني. كِب سوده ثه جبي فياکبر، عجيالصمي کبمجوش را ثه اصفهبن اعِام داشز امب او نیِ 

دیگر كِب در مجلس جهز ي  ثجرد. در نهبیز مرس٢ی یِدي ثه عنوان نمبینيهنشوانسز کبري اُ دیش 

مششرکی ي  مهر مبه جلسه 15موبلف، در هبي   كل اهشالف وارد اصفهبن شي. او دس اُ مشورر ثب دسشه

 اي را ام٢بء کردني. ثرگذار کرد که در آنجب ٥رفین، موافقشنبمه

نبمه  کبرگران ثود. این موافقزي  ِب سوده ثر اسلبدیهاسشیالي کبمل كي  مِثور نشبنه ي نبمه موافقز

مرکِي ي  کبرگران اصفهبن که ثوشی اُ شوراي مشليهي  داشز که اُ این دس اسلبدیه  می ا٩هبر

 کبرگران و ُكمشکشبن اصفهبن نبمیيه هواهي شي.هبي   ایبلشی اسلبدیهي  اسز، شوراي مشليه

مهر را ثب اکراه ام٢بء کرده ثودني، همچنبن  15نبمه  ثب این وجود صيري و مشليانش که موافقز

هیأر نمبینيگبن  1323دي  4رو،  ُیر رهجري كِب سوده را س٢عیف کنني. اُ ایني  کوشیيني سب اسلبدیه

ر ثر انشوبثبر اسلبدیه کبرگران وارد اصفهبن شيني. دس اُ اینکه در ثیششر ركِب سوده ثراي نظب

دي  18اصفهبن، در ي  شوراي مشليهي  ي انشوبب شيني، هیأر ميیرها هب نمبینيگبن ١يسوده کبرهبنه

 اسشعفب داد سب راه را ثراي انشوبثبر سبُه هموار سبُد. 1323

اي را سشکیل  اصفهبن، اسلبدیهي  شوراي مشليهي  صيري و مشليانش دس اُ اسشعفب اُ هیأر ميیره

سشکیل شي، هود  1323سبُه که در دي ي  یهدادني که ُیر كمبیز هود کبرفرمبیبن قرار داشز. این اسلبد

کبرگران سمبم ي  نبمیي و ادعب کرد که نمبینيه« وران و دهقبنبن اصفهبن کبرگران و دیشهي  اسلبدیه»را 

 هبسز. کبرهبنه

ب ثه ه سأسیس اُ کبرهبنه  سبُهي  اسلبدیهي  نِدیک ثه هِار کبرگر ثه عنوان ثينه 1324فروردین  7در 

ني که این دروان شيني و در جریبن راهذیمبیی هود شعبرهبیی علیه كِب سوده سر دا  سوي دفشر اسلبدیه

ن كِب ثب اسنگ ثه سمز یکيیگر) میبن هوادار کردن درگیري شيیيي (ثه شکل درسببامر منجر ثه 

 ).289-295ادامه یبفز (همبن:  1325هب ثه سنبوب سب سبل  ایشبن شي. این درگیري
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« اسکی»دولشی ي  ثه مجموعه 1325در ُمسشبن  «و دهقبنبن اصفهبن وران شهیکبرگران و دي  هیاسلبد»

اصفهبن ثب هشونز ي  سنيیکبهبي کبرگري ایران) دیوسز. امب دس اُ اینکه شوراي مشليهي  (اسلبدیه

اُ سوي مظفر فیروُ (وُیر کبر و سجلیغبر دولز ائشالفی  1325نبشی اُ اعالم كکومز نظبمی در شهریور 

صيري را مِاكم هود یبفشني. آنبن ي  ن اسلبدیهادار ب گردیي، مقبمبر مللی و کبرهبنهقوام) سرکو

٥لجش امیر امیرکیوان، آن را ثیش اُ دیش  نفبق میبن شمس صيري و معبون جبه کوشیيني ثب ایجبد

اي سشکیل دهني. این  جياگبنهي  س٢عیف کنني. این امر سجت گردیي امیر امیرکیوان و دیروانش اسلبدیه

مرکِي ي  مرکِي اسلبدیهي  ، ثه صورر هسشه1326و ثهبر  1325سبُه، ٥ی ُمسشبن ي  اسلبدیه

). امب صيري ثبر دیگر اُ رواث٤ هویش 301درآمي (همبن: « امکب»کبرگران و کشبورُان ایران، مشهور ثه 

دولشی اُ  ثه اسکبي قيرر« اسکی»امیرکیوان را س٢عیف سبهز. ثه این سرسیت ي  اسشفبده کرد و اسلبدیه

 ).302کبرگري اصفهبن مسل٤ گردیي (همبن: ي  ، ثر صلنه1330ي  سب اوایل دهه 1325سبل 

کاسگشان و زحمتکشان خوزستان دس ي  ایالتی اتحادیهي  گیشي شوساي متحذه شکل -

شرکز نفز ایران و »فرهبد فالكشی کبرمني اهراجی  1323در فروردین سبل  :3131فشوسدین 

کبرگران و ُكمشکشبن هوُسشبن را ثراي مير کوسبهی در ي  ایبلشی اسلبدیهي  شوراي مشليه« انگلیس

فروردین، دس اُ سه هفشه و انيي فعبلیز مليود، ثه دسشور  27مِثور در ي  آثبدان ثنیبد نهبد. اسلبدیه

 فرمبنيار نظبمی آثبدان ثسشه شي. فرمبنيار نظبمی آثبدان ثه فالكشی، دثیر اسلبدیه، سوصیه کرد که اُ

ثردارد. دو روُ دس اُ آن، فالكشی هنگبم ثبُگشبیی دفشر اسلبدیه دسشگیر شي و   هود دسزهبي   فعبلیز

، 1323اردیجهشز  20دادگبه نظبمی آثبدان وي را ملبکمه و ثه اهراع اُ آثبدان ملکوم کرد. فالكشی در 

رقیت در سجریِ ثبهم  ي یبفز و دو اسلبدیه  می مرکِي در سهران سبُمبني  هنگبمی که شوراي مشليه

اي را آغبُ  ، در نهبن ثه آثبدان ثبُگشز سب ثراي سبُمبنيهی کبرگران آن شهر کوشش سبُهنيمشلي شي

و مقبمبر دولشی در هوُسشبن ثبر دیگر نشبن دادني مه شهر ُیر « شرکز نفز»کني. ولی شهرثبنی و 

ز و ثه اهواُ فرسشبده شي. ثب اینهمه، روُ فالكشی ثراي ثبر دوم ثبُداش کنشرل سبم آنبن اسز: فرداي آن

 هوُسشبن نجود.ي  این دبیبن کبر شوراي مشليه

هود در آثبدان شير ثوشیي. در آن هنگبم شمبر اع٢بي هبي   كِب سوده ثه فعبلیز 1324سبل ي  اُ نیمه

بغل در كِب سوده در آثبدان نِدیک ثه هِار سن ثرآورد شيه ثود که مرکت اُ کبرگران ثیکبر و کبرگران ش

کرد؛ رهجران اصلی آن که در    نمی ثودني. در اثشيا، كِب سوده جلسبر علنی ثرگِار« شرکز نفز»

آميني و هيف اصلی آنبن این ثود که   می مجموع نِدیک ثه ثیسز نفر ثودني، غبلجب موفیبنه گردهم

كِب هبي    روُنبمه سجلیغبسی اسلبدیه ثهي  و آثبدان را ثراي اسشفبده« شرکز نفز»ا٥العبر مرثو٣ ثه 

« شرکز نفز»هبي   سوده در سهران ثفرسشني. رهجران مِثور راننيگبن و کبرگران فنی و نگهجبنبن کبرگبه

، یعنی در اوع اهشالف ایران و اسلبد جمبهیر شوروي درثبره 1324اسفني  20ثودني. كِب سوده در 
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ي  انگلسشبن اُ جنوب ایران، شعجهمو١وع هروع نیروهبي شوروي اُ ایران، و دس اُ عِیمز نیروهبي 

و « شرکز نفز»سمبسی میبن  1325اردیجهشز  9همه، سب  كِب را در هرمشهر افششبف کرد. ثب این

ثبر در روُ مِثور، مهيي هبشمی نجفی (مشهور ثه  هوُسشبن ثرقرار نشي. نوسشیني  شوراي مشليه

ي  شعجهي  ) ثود همراه دو ع٢و ثرجسشهكِب سودههبي   ٩فر و رهجر (ارگبني  نجفی)، که موجر روُنبمه

ا٥الع داد که « شرکز نفز»مالقبر کرد. وي ثه ميیریز « شرکز نفز»ِب سوده ثب ميیریز مللی ك

مشکالر کبرگران ثب آنبن گفشگو کني و اُ جبنت دنجبه و دنغ سن ي  هب را ثجیني و درثبره مبیل اسز کبرگبه

دارني ثب ميیریز وارد مذاکره شود. ثه وي ا٥الع داده شي  سعمیر لوکوموسیو که شکبیز  کبرگران کبرگبه

هیچ وجه آمبده نیسز که او را ثه  دذیرد ولی ثه  می «٩فر»او را ثه عنوان موجر روُنبمه « شرکز»که 

هب و منب٥ق  دیياري اُ کبرگبه« شرکز»رسمیز ثشنبسي. سذس  کبرگري ثهي  عنوان رهجر اسلبدیه

 روُ ثعي، کبرگبه لوکوموسیو دسز ثه اعشصبب ُد. مسکونی ثراي وي سرسیت داد. 

شي که   می شکبیشی که نجفی ثه آن اشبره کرده ثود ثه سردرسز انگلیسی کبرگبه سعمیر لوکوموسیو مرثو٣

سنهب ثه کبرگران ایرانی فلبشی کرده اسز ثلکه در مواردي ثرهی اُ آنبن را کشک هم  شهرر داشز نه

شرکز »ارائه داد « شرکز نفز»آنبن را ثه هبي   کبرگران شبکی شکبیزُده اسز. هنگبمی که نمبینيه 

هوُسشبن، ثه رهجري نجفی، ي  مللی شوراي مشليهي  وي را اهراع کرد. نشیجه اینکه شعجه« نفز

اهراجی، ثلکه عذرهواهی سردرسز مِثور را نیِ ي  سنهب ثبُگردانين نمبینيه کبرگران را سشویق کرد که نه

هوُسشبن ي  ثبُ ُد، شوراي مشليه اُ مذاکره ثب نجفی سر« شرکز نفز»که  آن اُ دسهواسشبر شوني. 

درصيد ثرآمي که در روُ اول مبه مه سظبهراسی ثرگِار کني سب قيرر هود را اُ جهز سعياد اع٢بء ثه 

رغم این نمبیش قيرر شوراي مشليه  نمبیش گذارد. این سظبهرار ثيون سنش هبصی ثرگِار شي امب ثه

 15اعشنب مبني و ثه این سرسیت در  کبرگران سعمیرگبه لوکوموسیو ثیهبي   بن، همچنبن ثه هواسشههوُسش

٦یر و قیر دبالیشگبه آثبدان، ثه هميردي ثب کبرگران سقهبي   سن اُ کبرکنبن کبرهبنه 350اردیجهشز، 

 سعمیرگبه لوکوموسیو، دسز ثه اعشصبب ُدني.

کبر شيه ثودني، هیأر نمبینيگبن شوراي  مِثور مشغول ثه دركبلی که کبرکنبن انگلیسی در واكيهبي

هوُسشبن ثبُگردانين کبرگران اعشصبثی سعمیرگبه لوکوموسیو، درداهز دسشمِد کبمل روُهبي ي  مشليه

كکمیز ثراي رسیيگی ثه او١بع ي  اعشصبب، ثرکنبري سردرسز منفور کبرگبه لوکوموسیو، سشکیل کمیشه

مِثور مرکت اُ دو ع٢و (یک نفر اُ ي  سشبر گردیي. مقرر شي که کمیشهکبرگران را هواهبي   و شکبیز

 هوُسشبن) ثبشي.ي  و یک نفر اُ شوراي مشليه« شرکز نفز»ميیریز 

آمي؛ دس ثر آن شيني سب  شبن ثرنمی ثيون یبري ارسش و شهرثبنی کبري اُ دسز« شرکز نفز»مقبمبر 

« شرکز نفز»اردیجهشز، دس اُ آنکه  16آورني. در کبرگران را ثرهبي   مذاکره کنني و ثوشی اُ هواسشه

هوُسشبن فرسشبد و ثب ثبُگردانين کبرگران اعشصبثی ي  هیأر نمبینيگی هود را ثه شوراي مشليه
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سعمیرگبه لوکوموسیو و درداهز دسشمِد کبمل روُهبي اعشصبب موافقز کرد، اعشصبب ثه دبیبن رسیي. 

جبي اهراع سوثین گردد.  کرد که سردرسز مذکور ثهض موافقز هوُسشبن در عوي  شوراي مشليه

قول داد مو١وع را « شرکز نفز»هوُسشبن، ي  ل اهشالفِ دیشنهبدي شوراي مشليههیأر كي  درثبره

رسیي   می که قبنون کبر سبُه ثه سصویت هیأر وُیران مورد ثررسی قرار دهي، چراکه در هر صورر همین

دس اُ فرونشسشن اعشصبب ثب نمبینيگبن « شرکز نفز»نمبینيگبن  شي چنین هیأسی را ثذذیرد.  می نبگِیر

 کبرگران رسیيگی کنني.هبي   کردني سب ثه شکبیز  می ٥ور منظم مالقبر هوُسشبن ثهي  شوراي مشليه

درصي  44سنهب چني روُ دس اُ آنکه کبر در آثبدان اُ سر گرفشه شي، هجر رسیي که کبرگران آغبجبري که 

اردیجهشز مبه آغبُ  20اني. اعشصبب در ثعيا٩ُهر روُ  کردني، دسز اُ کبر کشیيه  می نفز هبم را سولیي

ثرآورد « شرکز نفز»را نیِ درثر گرفز. « شرکز»گردیي و كشی هيمشکبران منبُل کبرمنيان انگلیسی 

هوُسشبن ي  اني؛ شوراي مشليه هیِ دسز ثه اعشصبب ُده کرد که سه هِار سن اُ کبرگران منب٥ق نفز

اني. جبن لور وژسل، سفیر انگلسشبن در گِارشی که ثراي  ی شي که ده هِاُ سن ثه اعشصبب دیوسشهميع

کني؛ اینکه   می كق اعشصبب کبرگران اشبره ، عمال ثه منشأ ثهثود دهُکشورش سلگراف ي  وُارر هبرجه

قرار دارد و سر اُ معیبر دذیرفشه شيه  عمومی در آغبجبري در س٦لی دبیینهبي   مسکن و نیبُمنيي

 مسبعيي ثراي سجلیغبر كِب سوده فراهم آورده اسز.ي  ُمینه

سوان گفز که اعشصبب ثه   می اي نجودني، ثب آنکه کبرگران اعشصبثی آغبجبري هنوُ ع٢و هیچ اسلبدیه

کبرگران سوُیع ثهشر هبي   هوُسشبن صورر گرفشه ثود. هواسشهي  دهنيگبن شوراي مشليه سشویق سبُمبن

بمیينی و اعِام یک یب دو مبمب و سبیر هيمبر ثهياششی و درداهز ویژه ثراي مشبغل دشوار ین و آب آش

 گرفز.   می را درثر

نبمیي. در « مسوره»را هب  ثبُ ُد و آن کبرگران سرهبي   اُ رسیيگی ثه هواسشه« شرکز نفز»نوسز 

٤ کبر شرکز را را ثه ثبد انشقبد گرفز، و١ع ملی« شرکز نفز»همین ١من، م٦جوعبر كِب سوده 

را مشهم کرد که ثه امیي اینکه کبرگران را اُ گرسنگی ثه سسلیم وا « شرکز نفز»نبدذیر نبمیي و  سلمل

 دارد، سرثبُان را در دیرامون کبرگران اعشصبثی گمبرده اسز سب آب و مواد غذایی آنبن را ق٦ع کني. 

ثبر در ُمبنی کمشر اُ یک مبه ثراي دومین « شرکز نفز»سرانجبم اعشصبب آغبجبري دس اُ آنکه 

ي  نبمه در ثوشی اُ موافقز« شرکز نفز ایران و انگلیس»هرداد ثه دبیبن رسیي.  4امشیبُاسی داد، در 

العبده سلز عنوان  اعشصبب را ثذرداُد. این امشیبُ هبرقي  اعشصبب دذیرفز که دسشمِد دوره دبیبنِ

نهفشه شيه ثود. در واقع « نبن هود اسزاي اُ ل٦ف شرکز ثه کبرک نشبنه»درداهز ثالعوض که 

 هیِ را نیِ مشوقف سجت سهيیي اعشصبب عمومی كِب سوده که کبر در سبیر منب٥ق نفز ثه« شرکز نفز»

 کرد، سسلیم شيه ثود.  می
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ریبل  35هرداد كياقل دسشمِد روُانه  11) اُ 1داشز: (  می دبیبن اعشصبب همچنین مقرري  نبمه موافقز

چبي و شکر و نبن كذف گردد، که اكشمبال آنچه را اُ راه كياقل ي  اه ثب آن سمبم جیرهسعیین شود و همر

کبر جيیي را ي  مقررار الیله« شرکز نفز) »2داد؛ و (  می درصي کبهش 50دسشمِد ثه دسز آميه ثود 

اُ انجبم درهواسز درداهز دسشمِد روُهبي جمعه و سی روُ مرهصی « شرکز»رعبیز کني. ثب اینهمه 

 سی روُ مرهصی سبالنه ثب اسشفبده اُ كقوقي  درثبره« شرکز»ثبُ ُد.  النه ثب اسشفبده اُ كقوق سرسب

دهي   می بده اُ دسشمِدارد ثه کبرکنبن هود مرهصی ثب اسشفد  می گفز که ثیش اُ آنچه قبنون کبر مقرر  می

 ).214-227(همبن: 

 1325 ریس 26الی  23 جنوب: ینفتهاي   کاسگشان حوزه 3131 شیت خونین اعتصاب*موسد 

. شود   می لیسجي بنیکبرگران و کبرفرمب بنیم ي  منبُعه ي  هوُسشبن ثه عرصه ینفش يهب  سراسر كوُه

: عِل اسشبنيار، شي   می موارد را شبمل نینجود؛ م٦بلجبر کبرگران ا «نیدسشمِد دبئ»امب مسئله فق٤  ثبر  نیا

 يثه فعبالن کبرگر بنیداران و اوثبشِ در هيمز کبرفرمب  هوُسشبن (که در مقبم چمبق ریشبهلع سالف ع

 ياجرا زیو در نهب رانیا یدر امور داهل سیانگل -رانیشرکز نفز ا ي  )، عيم مياهلهشيني   می ور  كمله

 10اُ  شیث ز،كرک نیهوردن ا يیثود. روُ ثعي اُ کل ياعشرا١بر آغبجبر ي  کبمل قبنون کبر. قلت سذنيه

. ينيیشبن دسز اُ کبر کش  ق٦بران  ثب هم ینفز آثبدان در جهز اعالم همجسشگ شگبهیهِار کبرگر دبال

 یو سه نبو نظبم شود   می ی. اعالم كکومز نظبمکنني    نمی ینینش  امب عقت یسیانگل يو کبرفرمب زیكبکم

كِب  يمرکِ ي  شهیکم گریثبر د ،در اصفهبن ی. م٦بثق نوثز قجلگردني   می العرب ش٤ یانگلسشبن راه

سب ثب ثركذر داششن  شود   می اهواُ یراه« جودر نیكس» ثبر  نیو ا کني   می فبیسوده نقش سرمِکِش را ا

و ثر  رود    نمی یبنیدب درم نیثبر ا ریمعشصت ُ ي  کني. ثينه ریثه ه   کبرگران اُ سياوم اعشصبب، غبئله را هشم

کبرگر ثه  47و  رسي   می اش  ی٥جقبس يِیقهرآم زی. مواجهه ثه نهبورُد   می اصرار شیهو يهب  هواسشه

 يار،ی(دب افشي   می ثه راه هب  يریاُ دسشگ یو موج شوني   می یسن ُهم 150 ني،یآ  ی١رب گلوله اُ دب درم

سب  کوشي   می دهي   می اسفبق ثه دسز نیکه اُ ا یشیدر روا بنی). جبلت آنکه آثراهبم283-278: 1394

 را منصوب ثه كِب سوده کني. صبباعش يرهجر

شرکز »گشز که در جریبن آن ميیریز  در سیر مبه ثرمیهب  گیري نبر١بیشی اعشصبب ثه اوعي  عقجه

هبیی که  هوُسشبن امشنبع ورُیي. فهرسز هواسشهي  صبدقبنه ثب رهجري شوراي مشليهي  اُ مذاکره« نفز

سسلیم شيه « شرکز نفز»سیر ثه  12دسز ثه اعشصبب ُدني نوسز در هب  هب٥ر آن کبرگران آثبدان ثه

 فهرسز عجبرر ثود اُ:ي  ثود. مواد عميه

x درداهز دسشمِد روُهبي جمعه؛ 

x وفصل اهشالفبر میبن کبرگران و شرکز؛ ثراي كلهب  گمبردن نمبینيگبن کبرگران در کبرگبه 
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x دسشمِدهب؛ي  افِایش سبالنه 

x  روي  شبن سب ملل کبر چنيین کیلومشر دیبده هبي کبرگرانی که نبگِیرني اُ هبنهوسبیل نقلیه ثراي

 کنني.

سیر  14ثعيا٩ُهر روُ  5ا٥الع داده ثودني چنبنچه سب سبعز « شرکز نفز»در همبن هنگبم، کبرگران ثه 

ني اسشفبده هواه«  قب٥عهبي   روش»ثوشی دریبفز نيارني، ثراي اكقبق كقوق هود اُ  مبه دبسن ر١بیز

گیرد   می  شکل« شرکز»کرد. در این میبن ثبر دیگر مذاکراسی میبن نمبینيگبن شوراي مشليه ثب اع٢بي 

دهي. امب در   می دبسوگویی ثه م٦بلجبر کبرگران را ٥ول« دفشر لنين»ثه اسم اسشعالم اُ « شرکز»که 

كکومز نظبمی اُ یک وُیر (قوام) ثه ثرهورد سوز ثب کبرگران و اعالم  این كین ثب چراغ سجِ نوسز

ثب نظبمیبن انگلیس در عراق و نیِ نیروهبي مسلق « شرکز»٥رف، و ارسجب٣ مسشقیم ميیریز 

عرب دیرامون آثبدان اُ ٥رف دیگر، ُمینه ثراي یک درگیري سمبم عیبر میبن کبرگران هبي   نشین شین

 ).230-234: 1369هشمگین ثب نیروهبي سرکوثگر مذکور فراهم شي (نک ثه: الجوردي، 

ي  ا١بفه ریبل ثه 35ي  ثس، مقرر شي كياقل دسشمِدي ثه مجلغ روُانه در نهبیز دس اُ اعالم آسش

اعالم کرد که ثه درداهز « شرکز»درداهز دسشمِد ثراي روُهبي جمعه ثه کبرگران سعلق گیرد، امب 

کرد که   می هوُسشبن م٦بلجهي  دسشمِد ثراي روُهبي اعشصبب ر١بیز نوواهي داد. شوراي مشليه

دسشمِد سه روُ اعشصبب درداهز شود و ثه کبرگرانی که در مشبغل كیبسی ثبقی مبنيه ثودني دسشمِد دو 

ثه سوافق نرسیيه ثودني عجبرر ثود اُ هب  آني  ثراثر درداهز گردد. مو١وعبر دیگري که هنوُ درثبره

نبري سرهنگ آنيروود (مشبور ثهجود وسبی٤ نقلیه و افِایش وسبیل ثهياششی و مسکن، و ثه ویژه ثرک

و معبونش جیکبك؛ مصجبف فب٥می (اسشبنيار)؛ فبسق (فرمبنيار «) شرکز نفز ایران و انگلیس»سیبسی 

 ).239-240نظبمی)؛ لعلی (رئیس شهرثبنی) (همبن: 

دس اصفهان و قیام کاسگشان اصفهان دس فشوسدین  3131سال هاي   دسگیشيي  سلسله -

كِب  يبدیثود. ا يهیگرد لیسجي یبسیاصفهبن ثه آوردگبهِ فعبالن س يهب  بثبنیسبل ه نیدر ا :3131

سردار اعظم و مالکبن اصفهبن،  ییاليوله، چبقوکشبن روسشب  مسلق صبرم يبیشیلیم ب،ی١ يیو٥نِ س

 همجبرُان كِب سود گر،ید يکردني و در سو ییآرا  صف سو  کیو لشکر اصفهبن در  یشهرثبن يروهبین

اوثبش و مجبشران مالکبن، هبنه و کبشبنه را سرك و ثه  هب، رابیفشبر م ریا٥راف که ُ يدر روسشبهب رانیا

سو  گریکبرگران در د هیاصفهبن آميه ثودني و مجبرُان كِب در هودِ اصفهبن و فعبالن جبن ثر کف اسلبد

كِب و  يروهبیو ن شيني   می نشقلم مبرسشبنیهب نفر مجروف و ثه ث  نموده ثودني. همه روُه ده ییآرا  صف

مشعيد و هونینی هبي   درگیري 1323سب اسفني مبه  1323اُ فروردین ثودني.  تیسلز سعق يفعبالن کبرگر

هبي   فروردین کبرهبنه 29داران درگرفز (درگیري  دسشبن کبرهبنه ثه میبن کبرگران ع٢و اسلبدیه و چمبق 
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داران  کبرهبنه ثه روي کبرگران اُ سوي کبرهبنهکششه ثر سر ثسشن درب  2ثب « ریسجبف»و « شهر ١ب»

)/ 286-287: 1369ثب این شر٣ که اسلبدیه کبرگران ثبیي ثب كِب سوده ق٦ع ارسجب٣ کني (الجوردي، 

شير «). ُاده ركیم»ي  درگیري سیر مبه در کبرهبنه«/ دشمجبف»ي  هرداد در کبرهبنه 11درگیري 

نشسز دُرسنش در  کیكِب سوده در  یبلشیا ي  شهیران و کمکبرگ ي  هیکه اسلبد يیرس يثرهوردهب ثه كي

سب  بورنيیهب ث  هب را ثه کبرهبنه  هود، آن بنیهب و ک  كفب٩ز اُ هبنواده ياُ کبرگران هواسشني ثرا 1323اسفني 

نجرد  کی ن،یفرورد 22در  سجبفیر ي  کبرهبنه میچبقوکشبن ثه كر ي  مورد سعرض واقع نشوني. ثب كمله

 ي  و اداره شود   می نجرد ثه نفع کبرگران سمبم ي  جهی. نششود   می در س٦ق شهر آغبُ بریسمبم ع ي  مسللبنه

 نبن و آرد ثه شهر ثسشه ودور يجلو یاو١بع نی. ثب چنافشي   می و كِب هیشهر عمال در دسز اسلبد

 ٤یشرا نی. در اکنني   می   ییمواد غذا يکه کبرگران هم مشقبثال مجبدرر ثه شکسشن قفل انجبرهب شود   می

سفبرر انگلسشبن)  ي  هیاُ نبك ِی(و آن ن يسفبرر شورو ي  هیکه اُ نبك يكِب ثنب ثه فشبر زیمرکِ

شکسشه  قیدر مجلس ثب سقج ياسکنير رعیو ا ُني   می بُسرث بمیهبئنبنه اُ دفبع اُ ق یثود، در اقيام شیرو

 نی. ثه اکني   می قدر اسالم ن٦ زیمبلک يهب، در ثبب شأن واال  کبرهبنه ییمواد غذا يشين قفل انجبرهب

 سزیکمون ث» سوان   می اغراق  یآنچه ث بم،یق ي  ثب سبُش كِب سوده و افشبدن شکبف در ثينه تیسرس

 بی١رب و ششم و  بیکششه،  بیمجبرُان  يبیو ثقب انجبمي   می ثه شکسز ،يینبم« کبرگران اصفهبن ي  روُه

 ).77-92: 1393 ،یجبنی(نک ثه: آًرثب گردني   می اُ سرك شهر و اهشفب رینبگِ

کبرگران نفز کرمبنشبه  1324 مبههرداد  کاسگشان نفت کشمانشاه: 3131خشداد  9اعتصاب  -

ثه سشوه آميه ثودني، قفل سکور را  شیهو یششی٤ معیدسشمِدهب و وهبمز شرا نیدبئ بریکه اُ س٦ق ثس

اُ م٦بلجبر روُ را آمبده و  یسشی. نفشگران معشرض لينيیدسز اُ کبر کش کذبرچهیشکسشني و ثه صورر 

در  یلیروُ سع٦ کی ،یمِدهب، روُانه کبر هشز سبعش شیشرکز کردني. افِا یسیانگل بنیکبرفرمب میسسل

مِد کبرگران  يو ثراثر يکبرگر هیشنبهشن اسلبد زیمِد، ثه رسم بفزیسبالنه ثب در یهفشه، مرهص

شش روُ دس اُ اعشصبب  ثود.هب  هواسشه نیاُ جمله ا ،ي٤ همسبن کبریدر شرا یو هبرج یداهل

 400، نبدذیري در دیش گرفشه ثود که در ثراثر اعشصبب سیبسز سبُش« شرکز نفز ایران و انگلیس»

کبرگر اعشصبثی را که دیش اُ مهلز مقرر شرکز سر کبر هود ثبُنگششه ثودني، اهراع کرد  650سن اُ 

 ).92-93: 1394(دبیيار، 

وزیشي  نخستي  ته تهانه« مشکضيي  ي متحذهساشو»طشح مجذد مطالباتی از سوي  -

آن هبي   مرکِي س٢مین گردد؛ ثبشگبهي  اي مشليهرآُادي عمل شو :3131احمذ قوام دس تهمن 

کبر که ي  که ٥ی دنغ مبه گذششه ثسشه شيه ثود، اُ نو گشوده شود؛ آُادي م٦جوعبر اكیبء گردد؛ الیله

 در مجلس معوق مبنيه اسز، ثه سصویت رسي.
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كکومز  1324ثهمن  22ژیم، در مشبثه سبیر منشقيان رهبي   و هواسشههب  قوام در واکنش ثه این هواسشه

هبي   سیبسی ثرقرار شيه ثود لغو کرد و ثبشگبههبي   نظبمی را که در مرداد مبه ثراي جلوگیري اُ فعبلیز

ثبُگرداني. دو هفشه دس اُ آن اُ م٦جوعبر رفع سوقیف هب  آنمرکِي را ثه ي  يهكِب سوده و شوراي مشل

 ).100-101: 1369شي (الجوردي، 

-3131حذ فاصل  ته کمک حضب توده« آموزگاسان و دتیشاني  اتحادیه»شکل گیشي  -

  اي در دسشرس نیسز. اُ فعبلیز این اسلبدیه داده :3131

قوام  :3131تا تشکل کاسفشمایان دس فشوسدین نخستین مزاکشات میان تشکل کاسگشان  -

درون کشور شي. یکی هبي   دس اُ اینکه اُ فشبر شوروي ثه دولز هود کبسز دسز ثه کبر کبسشنِ سنش

اُ اثشکبرار وي ثرقراري مذاکرار مسشقیم میبن کبرگران و کبرفرمبیبن ثود. در سع٦یالر نوروُ که 

معبون هود مظفر فیروُ دسشور داد که ثب نمبینيگبن شوراي معموال فعبلیشی كریبن نيارد، قوام ثه 

آنبن موقشب وسبیلی فراهم آورد. در مرکِي و کبرفرمبیبن مالقبر کني و ثراي كل اهشالفبر ي  مشليه

مالقبسی سبریوی ثب شرکز ر١ب روسشب، دثیر شوراي مشليه، و عجياللسین نیکذور که رئیس اسبق 

مبد قوام ثود، موافقز گردیي که کبرفرمبیبن ثه کمک نیکذور نمبینيگبنی ثبُرگبنی سهران و مرد مورد اعش

ثراي مذاکره ثب نمبینيگبن کبرگران انشوبب کنني. در ١من مقرر شي نسجز ثه مو١وعبسی که ثب سوافق دو 

جبنجه كل نشود یب مظفر فیروُ هود سصمیم ثگیرد و یب آنهب را ثه کمیسیون كکمیز وُارر ثبُرگبنی و 

 هنر ارجبع کني. دیشه و

کبرفرمبیبن قم و سمنبن و  1325فروردین  15، در دانسز قوام مبیل ثه اقيام فوري اسز  می نیکذور که

ثنیبد نهبد. دو « شوراي صنعشی ایران»اي گردهم آورد و سبُمبنی ثه نبم  قِوین و سهران را در جلسه

رکِي ثبهم مالقبر کردني. این هفشه دس اُ آن نمبینيگبن شوراي صنعشی ایران و شوراي مشليه م

دولز ك٢ور نياشز که دو ٥رف را ي  رسجه آن مالقبر هیچ ع٢و عبلیاقشيار قوام ثود که در ي  نشبنه

عالوه . ثلورسبُي سهران ثودي  مهم این مالقبر كل اهشالفی در کبرهبنهدسشبورد . مججور ثه مذاکره کني

گی هود را ثراي رسیيگی ثه سبیر اهشالفبسی ثر آن موافقز گردیي که کمیسیون مششرك جلسبر هفش

 3آیي همچنبن سشکیل دهي. ثب اینهمه، جلسبر مذثور دس اُ دومین و آهرین جلسه در   می که دیش

اردیجهشز مبه ثه سصویت هیأر وُیران  29دیگر ثرگِار نشي، ُیرا قبنون کبر که در  1325اردیجهشز 

 ).101-102(همبن:  کرد  یم دیگري ثراي كل اهشالف معینهبي   رسیي روش

شيني معموال نمبینيگبن وُارر    نمی رسمیز شنبهشه کبرگري قبنونب ثههبي   ثب این كبل چون هنوُ اسلبدیه

ن نفوً چو. کردني  می ثبُرگبنی و دیشه و هنر در مقبم میبنجی یب داور اهشالفبر کبرگري را كل و فصل

کبرگران ثود، عجیت نجود که اغلتِ  ثیششر اُ نفوًمراست  کبرفرمبیبن در مأموران رسمی دولز ثه

 ).٥105رف کبرفرمب را ثگیرني (همبن: هب  میبنجی
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آميني هبیی که روي کبر  ، دولز1325رِ قوام در اردیجهشز سب سصویت قبنون کب 1323سبل ي  در فبصله

سقيیم کردني  کبر ثه مجلسي  در واکنش ثه اعشصبثبر و سبیر سلریکبر روُافِون در کشور دو الیله

 .کرد  می شير مليود که مشبرکز اسلبدیه هب را در كل و فصل اهشالفبر کبرگري ثه

ویلیبم هنيلی کبر وُارر ثبُرگبنی و دیشه و هنر ثه ي  كجیت نفیسی، ميیر کل اداره 1324در سبثسشبن 

)W.J.Handleyهنوُ آمریکب گفشه ثود که دولز مبیل نیسز در كبلی که کبرگري ي  )، واثسشه

 رسمیز ثشنبسي را قبنونب ثههب  اي کبرگري ثه رهجري سودههبي   سرثبُان شوروي در ایران هسشني، اسلبدیه

 ).106(همبن: 

ي  تا مطالبهها  خانه کاس اصفهانی دس تلگشاف کاسگشان تی 3131تست نشینی فشوسدین  -

ثه علز کمجود سقب١ب ثراي  داران اصفهبنی سصمیم گرفشني کبرهبنه 1325اُ اوایل فروردین  کاس یاتی:

فروردین، ثیش  27شبن نِدیک ثه هِار کبرگر را اهراع کنني. ثه این سرسیت در  هبي کبرهبنههبي   فرآورده

اي اُ  هود را ثب نمبینيههبي   ثس٤ نشسشني و شکبیزهب  هبنه کبرگر اهراجی در سلگراف 900اُ 

کبرفرمبیبن دسشور داده شود ثراي آنبن کبر سهیه وُیري درمیبن نهبدني و هواسشبر آن شيني که ثه  نوسز

 ).297کنني (همبن: 

قوام در ثوش دولشی همکبري  :کاسگشان از سوي دولت احمذ قوامهاي   تکشیم تشکل -

هن آ جلسبر مششرك کبرگران و ميیریز در ثنگبه راه 1325کبرگران و ميیریز را ثنب نهبد. در فروردین 

كسین جودر در جلسبر مذثور سمز سونگوي نمبینيگبن شوراي مشليه دولشی آغبُ ثه کبر کرد. دکشر 

کبرفرمبیبن کرد. یکی  ر ثه رسیيگی ثه شکبیبر کبرگران اُمرکِي را ثرعهيه داشز. او همچنین مجبدر

، چراکه صلق ثه منبفع کردني  می هود را سع٦یلهبي   دارانی ثود که کبرهبنه علیه کبرهبنههب  اُ این شکبیز

   آنبن دبیبن داده و موجت فرا رسیين روُهبي دُردردسر اهشالفبر کبرگري شيه ثود.ُمبن جنگ 

ثه کبرفرمبیبن اه٦بر کرد  1325فروردین  14اكميعلی سذهر که وُیر ثبُرگبنی و دیشه و هنر ثود، در 

اي اسهبمی را که ثبرهب شورسذهر . دهي سع٦یل نکنني  می هود را ثه دسشبویِ اینکه ١ررهبي   کبرهبنه

دیش هبي   کرده و ثه کبرفرمبیبن یبدآور شي که آنبن در سبلمرکِي م٦رف کرده ثود سکرار ي  مشليه

درصي سود  12اني دركبلی که قبنون سجبرر سنهب  هود سود ثردههبي   درصي اُ فروش فرآورده« چني صي»

اه٦بر او سوجه نکنني  ثبُرگبنی و دیشه و هنر ثه کبرفرمبیبن گفز که اگر ثهوُیر . را مجبُ شمرده ثود

شبن  مِثور را اُ سوي صبكجبنهبي   دولز ثه کبرمنيان ارشي و کبرگران اجبُه هواهي داد که کبرهبنه

 .کبر انياُني ثه
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مرکِي دعور ي  اي ثرداشز و اُ رهجران شوراي مشليه سبثقه فروردین مبه گبم ثی 18وُیر در  نوسز

آنبن، موافقز هبي   و هواسشههب  یزوي دس اُ اسشمبع شکب. کرد که در دفشر کبرش ثب او مالقبر کنني

 کرد که:

 ؛رسمیز ثشنبسي اي شوراي مشليه مرکِي را ثه نبمه الف) هیأر وُیران ثه موجت سصویت

هب  ، ثه چهل و هشز سبعز کبهش یبثي و جمعهدولزي  نبمه ب) سبعبر کبر در هفشه، ثه موجت سصویت

 شود؛سع٦یل ثب اسشفبده اُ كقوق ملسوب 

 ، آُاد کني؛مرکِي را که هنوُ ُنيانی هسشنيي  ع) وُیر جنگ سمبم اع٢بي شوراي مشليه

مرکِي اجبُه یبثني در جلسبسی اُ شوراي عبلی اقشصبد که مسبئل ي  نيگبن شوراي مشليهیبد) نم

 .شود شرکز کنني  می کبرگري م٦رف

، این ثود که دسشور داد وي اُ ایرانقوام دیش اُ عِیمز نیروهبي شوري  جویبنه مهمشرین اقيام آششی

 هیأر وُیران سهیه شود. این الیله نوسشین قبنون کبر جبمعیي  کبر ثراي ثررسی در جلسهي  الیله

ثبر اُ ایرانیبنی که و١ع قبنونی شبمل كبل  ثراي نوسشین١منب . شي که در سبرین ایران و١ع گردیي  می

را که ثعي سجيیل   آن شرکز کنني. این الیلهي  سيوین الیلهعمل آميه ثود که در  شي دعور ثه  می آنبن

ثه قبنون شي، کمیسیونی ثب شرکز ر١ب روسشب، مهنيس ُاوش و مهنيس سجریِي که هر سه اع٢بي 

 مرکِیز شوراي مشليه مرکِي ثودني، سهیه و سنظیم کرده ثود.

رفز سصویت و اعالم   می آنانشظبر هب  کبر را که ميري  الیله 1325اردیجهشز  29هیأر وُیران در 

کم  کبر قوام، دسزقبنون . االجراسز کرد که مقررار آن سب سصویت نهبیی در مجلس دبنِدهم الُم

کبرگري دنجبل هبي   ، كق کبرگران را مجنی ثر اینکه منبفع اقشصبدي هود را اُ راه سشکیل اسلبدیه٩بهرا

موسوم ثه  1315مرداد  19جبري قبنون مصوب اُ آن سنهب قبنون کبر دیش . شنبهز  می رسمیز کنني ثه

در كبلی که رعبیز كياقل ثهياشز در  1315ثود. قبنون « مؤسسبر صنعشیکبرهبنجبر و ي  نبمه نظبم»

هبیی که ثه اهالل  ثنيي و سو٥ئه و سبیر فعبلیز دسشه»، کبرگران را اُ شمرد  می ملی٤ کبرهبنه را الُم

 ).105-103منع کرد (همبن: « رفز سولیي ثینجبميآرام امور کبرهبنه و دیشي  در اداره

، یک هفشه دس اُ عِیمز سرثبُان شوروي، ایران نوسشین قبنون کبر هود را 1325در اواهر اردیجهشز 

، سصویت کرد. ثب این شنبهز  می رسمیز کبرگري را ثههبي   دسشه جمعی اسلبدیهي  که اصوال كق مذاکره

ُمبمياري وي، دودهلو ثود؛ چراکه ي  ثیششر دسشبوردهبي کبرگري دورههمه، قبنون کبر قوام، مبنني 

قبنونی دیش هبي   ، راهاجراییهبي   نبمه آیینثه صورر هب  یژه سفسیر آنو مقررار هبصی اُ قبنون، و ثه

هب  آنکبرگري ثکبهي و هبي   رواث٤ صنعشی شود و اُ نفوً اسلبدیهي  گذاشز سب وارد صلنه  می دبي دولز
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نمبینيگی کبرگران ثبُدارد. دس اُ آنکه وُارر کبر سأسیس شي، دولز اُ کبرگران مشوقع ثود که او را  را اُ

 .ينکبرگري مجبرُ نياششه ثبشي  كبف٨ واقعی منبفع هود ثيانني و دیگر نیبُي ثه اسلبدیه

واكيي شبغل قبنون کبر قوام كق سشکیل اسلبدیه را ثراي کبرگرانی که در کبرهبنه یب صنف  21ي  مبده

اُ للب٧ »را   اسلبدیهي  اسلبدیه سنهب مو٩ف ثود که اسبسنبمهي  هیأر ميیره. شنبهز  می رسمیز ثودني ثه

، نمود  می که ثبیي سبده و معقول آن ثه طجز ثرسبني. دركبلی که این شر٣ چنبن« سأمین و١ع قبنونی

مقررار مرثو٣ ثه »سبهز:   می را آشکبرآن ي  مبهیز موًیبنه کشیي  می دنجبل ثه 21ي  اي که مبده سجصره

 ).107(همبن: « هیأر وُیران ثرسي.شود سب ثه سصویت   می اي ميون نبمه آییندر هب  اسلبدیه

نگبرش قوانینی که اصول »نویسي که   می الجوردي در سللیل موًیبنه ثودن قوانینی اُ این دسز چنین

را معین هب  هیأر وُیران جِئیبر دقیق آناجرایی مصوب هبي   نبمه دارد سب ثعي آیین  می کلی را اعالم

 (همبن).« ، سرفني سیبسی معمول در ایران معبصر ثوده اسزکني

نبمه قبنون کبر را سصویت کرد و١ع ثه همین  آیین 1325در واقع، دس اُ آنکه شوراي عبلی کبر در آًر 

بن کبرگران ثراي شوراي کبرهبنه صورر درآمي. یکی اُ نکبر اصلی گفز و شنود ٥رُ انشوبب نمبینيگ

اني که  مرکِي در شوراي عبلی کبر، در سراسر مجبكظبر، اصرار ورُیيهي  ثود. نمبینيگبن شوراي مشليه

ثه رهجران کبرگري که در کبرهبنه شبغل نیسشني اجبُه داده شود سب نمبینيگی کبرکنبن کبرهبنه را در 

ورُیي سب   می مرکِي روي این نکشه اصراري  راي مشليهشوراي کبرهبنه  ثرعهيه گیرني. در كبلی که شو

ثه دالیل « شرکز نفز ایران و انگلیس»دسز آورد، نمبینيگبن  ثههب  اُ این راه جبي دبیی در کبرهبنه

مجبكظبر سهیه شي، نظر ي  نویس نشیجه روشن، سوز موبلف این فکر ثودني. سرانجبم وقشی دیش

کبرگر ثبیي شبغل در ي  کرد که نمبینيه  می نبمه مقرر آمي. آیینفبیق « شرکز نفز ایران و انگلیس»

کبرگري را وارد ي  دهنيگبن کبرآُموده مرکِي نشوانسز سبُمبني  کبرهبنه ثبشي. نه سنهب شوراي مشليه

کبرفرمبیبن كق اهراع کبرگران را ثراي هود كف٨ کردني و  -كشی مهمشر اُ آن-کني، ثلکه هب  کبرهبنه

 ).109کبرگران هموار سبهشني (همبن: « نبم٦لوب»را ثراي اهراع نمبینيگبن ثيین سبن راه 

مرکِي اُ قبنون کبري که در ي  روشن نیسز چرا شوراي مشليه»نویسي که   می الجوردي ثب سعجت

این قبنون را ي  کرد اسشقجبل نمود، در كبلی که سبیرین هصلز سرکوثگرانه  نمی واقع منبفع آن را سأمین

 ).110(همبن: « دیيني  می آشکبرا

ي  و وُارر هبرجه« شرکز نفز ایران و انگلیس»، که ثعيي قبنون کبر راهبي   نبمه ]ثه این سرسیت[ آیین

) ع٢و سفبرر انگلسشبن و Kenneth Hirdز هیرد (بنه در انشظبر آن ثودني، کنانگلسشبن مششبق

سهیه کرده ثودني. هیأر « انگلیسشرکز نفز ایران و ») یکی اُ ميیران A.C.V.Lindonلینين (
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آمي،   نمی كسبب مرکِي دیگر نیروي سیبسی ثهي  ، که شوراي مشليه1325اسفني  12وُیران در 

 مِثرور را سصویت کرد.ي  نبمه آیین

کرد که دیش اُ اقيام ثه   می کبرگري را مو٩فهبي   گذاران اسلبدیه نبمه ثینبن دوم این آییني  مبده

نیبر هود را کشجب ثه وُارر کبر ا٥الع دهني و رونوشز شنبسنبمه و گواهی عيم سشکیل اسلبدیه 

آن کنني. مقرر شيه ثود که ي  اني ١میمه اي را که ٥جق مقررار سکمیل کرده سوءدیشینه و درسشنبمه

وُارر کبر ٩رف یک مبه دس اُ دریبفز ميارك مِثور، موافقز یب موبلفز هود را ثب نیبر کبرگران ثراي 

کرد، سنهب راه چبره این ثود که کبرگران اُ   نمی ل اسلبدیه اثراُ دارد. چنبنچه وُارر کبر موافقزسشکی

شوراي عبلی کبر وُارسوبنه که اکظریز اع٢بي آن نمبینيگبن دولز و کبرفرمبیبن ثودني سقب١بي 

 ).107-108سجيیينظر کنني (همبن: 

هاي معوقه و احتمال تشاي دستمضد 3131اعتصاب کاسگشان سیسنذگی سمنان دس  -

نفشی جنوب ثود ثه ُد و هورد هبي   این اعشصبب که چني مبه ثعي اُ اعشصببِ كوُه تعطیلی کاسخانه:

 ).283: 1394کبرگر شي (دبیيار،  5ثب نیروهبي دلیس انجبمیي که ثبعض کششه شين دسشکم 

کاسفشما دس آتان آهن تهشان تا تشخوسد غیشانسانی  کاسگشان تاستشي ساه مثلِ مقاتله ته -

ملو و هبي   ، ثه عنوان یکی اُ راه1325هیأر دولز هود در مهر ي  قوام، چنيي دس اُ سصفیه :3131

نبثودي نفوً كِب سوده، شمبري اُ رؤسبي مؤسسبر دولشی را که هوادار کبرگران ثودني اُ کبر ثرکنبر 

آهن  رئیس ملجوب ثنگبه راه اي گمبرد. یکی اُ ثرکنبر شيگبن کرد و ثه جبي آنبن رؤسبي ١يسوده

دولشی، یعنی مهنيس اكمي مصيق، فرُني دکشر مصيق ثود. جبنشین وي هسرو هيایز، یکی اُ رهجران 

کرد. این انشصبب اُ   می كِب دموکرار ثود که چنبنکه گِارش شيه اسز هواهر همِاد شبه اُ او كمبیز

شرکز نفز ایران و »کبرگر، دس اُ آهن ثب سی و دنغ هِار  این نظر اهمیز داشز که ثنگبه راه

 رفز.   می شمبر ثِرگشرین کبرفرمبي ایران ثه« انگلیس

آهن را  هود شي، ورود اشوبص مشفرقه ثه ادارار و سأسیسبر راهي  دار مقبم سبُه که عهيه هيایز همین

ثيیهی اسز صلجز ثب کبرمنيي را گرفشه ثبشي. ي  مرثو٥ه اجبُهي  ممنوع کرد مگر آنکه اُ رؤسبي اداره

مرکِي ثه ملل کبر ي  اي شوراي مشليه گبن كرفهيدهن که این دسشور ثراي جلوگیري اُ ورود سبُمبن

« دیکشبسوري فبشیسشی»كِب سوده ثه هيایز كمله کردني که هبي   صبدر شي. در دی این جریبن روُنبمه

٥الع داد که درنظر دارد مرکِي ثه شوراي عبلی کبر وُارر کبر اي  ثرقرار کرده اسز، و شوراي مشليه

ي  اعشصبب عمومی اعالم کني مگر آنکه انشصبب هسرو هيایز لغو شود. شوراي عبلی کبر هواسشه

 مرکِي را هالف مقررار سشویص داد و رد کرد.ي  شوراي مشليه
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آهن  دیوسز یکی اُ ثبُرسبن انجبر ثنگبه راه  می وقوع ثه 1325آثبن  هنگبمی که این رویيادهب در اواس٤

مرکِي ي  آهن که همگی اع٢بي شوراي مشليه یکی اُ ثبرثران آن ثنگبه را کشک ُد. ثبرثران انجبر راه

آثبن شمبر عظیمی اُ آنبن ثه ثبُرس مِثور  19ثودني، در واکنش ثه این كمله درصيد انشقبم ثرآميني و در 

ي  آهن و ثنب ثر گفشه ور شيه و او را سوز م٢روب کردني. در این هنگبم مأموران انشظبمی راه كمله

كمله کردني و در نِاعی که در دی آن درگرفز « اوثبش كِب دموکرار»لوروژسل (سفیر انگلسشبن) 

 ).130-131: 1369هشز ثبرثر ُهمی شيني و یک ثبرثر کششه شي (الجوردي، 

مشکضي کاسگشان ایشان دس تهشان ي  شوساي متحذه 3131آتان  33اعتصاب سشاسشي  -

آثبن مبه ثب  20مرکِي در ي  شوراي مشليه آهن: ته شذن کاسگش تاستشي ساهدس اعتشاض ته کش

اي روُ ثعي را روُ اعشصبب عمومی در سهران اعالم کرد و هواسشبر شي که مسئولین  صيور ثیبنیه

مِثور ي  مجبُار شوني. در ١من ثیبنیه« آهن رئیس سلمیلی راه»، اُ جمله هسرو هيایز «کششبر»

 «جهبن اعالم هواهي داشز.ي  دیکشبسورمنشی كکومز کنونی ایران را ثه همه»سهيیي کرد که 

مرکِي انشقبد کرد که اجبُه نياده ي  اي اُ شوراي مشليه در روُ اعشصبب، وُارر کبر ثب صيور اعالمیه

ُد و هورد مِثور سلقیق کني و مو١وع را ثه کمیسیون اسشینبف ي  اسز شوراي عبلی کبر درثبره

بع دهي. ثنبثراین شوراي عبلی کبر نبگِیر اسز اعشصبب را غیرقبنونی اعالم دارد. شهرثبنی و کبرگران ارج

قبنونی سرکوب که دیششر ثه آن اشبره شي، ي  فرمبنياري نظبمی سهران همراه ثب وُارر کبر، م٦بثق شیوه

 ).131-132دسز ثه شکسشن اعشصبب ُدني و صي و سی سن کبرگر را دسشگیر کردني (همبن: 

ثیسز و دنغ سن اُ  کاسگشان:هاي   یاتی تا سازمان 3131آرس ي  گشانه شخوسدهاي سشکوبت -

ي  اسشبن مبُنيران دسشگیر شيني و دولز مرکِي ادارههبي   مرکِي در کبرهبنهي  رهجران شوراي مشليه

نیروهبي را ثه فرمبنيار نظبمی سذرد. در آًر مبه، دولز كکومز نظبمی اعالم کرد و هب  آن کبرهبنه

ي  ثیششري ثه شهرهبي صنعشی مبُنيران گسیل کرد. چني روُ دس اُ آن یک هنگ سرثبُ کبرهبنه

کنني اشغبل کرد. سذس   می «سهيیي ثه قیبم»كریرثبفی چبلوس را ثه عنوان اینکه سیصي کبرگر آن 

را رسي. در اواس٤ آنبن في  درنگ کبرگران مِثور را دسشگیر کرده ثه ُنيان فرسشبدني سب ُمبنِ ملبکمه ثی

سنگ ُیرآب در اسشبن مبُنيران ثلوایی رُم داد که گفشه شي کبرگران اعشصبثی ثه  آًر مبه در معين ُغبل

نیروهبي نظبمی سیرانياُي کردني و کوشیيني سب در معين هراثکبري کنني. ٥جق كکم یک هیأر نظبمی، 

جب اعيام  جران اعشصبب را در همبنآًر سه سن اُ ره 17یکصي و چهل کبرگر دسشگیر شيني و در روُ 

کردني. ثیش اُ صي کبرگر دسشگیر شيه را ثه سهران آوردني و چنيي ثعي چهبر سن اُ ایشبن را ثه دنغ 

نفر را ثه سبیر نقب٣ کشور سجعیي نمودني. در همبن هنگبم، کبرگرانی را  70سبل ُنيان انفرادي ملکوم و 

 ).133ع کردني (همبن: که در ثلوا شرکز کرده ثودني اُ کبر اهرا
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مشکضي دس شهشیوس ي  دولتی ته منظوس مقاتله تا شوساي متحذههاي   گیشي اتحادیه شکل -

« شرکز نفز ایران و انگلیس»که اعشصبثبر کبرگري در  1325در  و سشنوشت آن: 3131

قیي و  افِایش یبفز و كِب کبرگر در انگلسشبن روي کبر آمي، سیبسز انگلسشبن در ایران موبلفز ثی

را دردیش « غیرسیبسی»کبرگري هبي   کبرگري را رهب کرد و دششیجبنی اُ اسلبدیههبي   شر٣ ثب اسلبدیه

، 1325وُارر کبر و سجلیغبر ثود. در ثهبر ي  کبرگري ١يکمونیسز آفریيهي  سرین اسلبدیه گرفز. مهم

اي ثه  دو جبنجهي  كملهآن کشور ثه ي  گفز و شنود میبن سفبرر انگلسشبن در سهران و وُارر هبرجه

کبرگري كِب سوده، هبي   نفوً کمونیسم در میبن کبرگران ایران منجر گردیي: نبثودي فيراسیون اسلبدیه

« غیرسیبسی»کبرگري هبي   ممکن، و ایجبد اسلبدیهي  مرکِي، ثه هر وسیلهي  یعنی شوراي مشليه

سر آُموده ثودني.  فهبن ثر كست مورد دیشاهیر را مأموران دولز در سجریِ و اصي  جبي آن. این شیوه ثه

سرین ٥رف اُ این دسز را ثرعهيه  ٥لجبنه وُارر کبر و سجلیغبر در سهران سردرسشی جبه 1325در شهریور 

مشهور شي، سأسیس « اسکی»سنيیکبهبي کبرگران ایران را، که ثه نبم اهشصبري ي  گرفز و اسلبدیه

 کرد.

اُ كقوق هود و اُ راه و رسم »گفز که کبرگران « اسکی»اُ وُارر کبر ثراي سوجیه دششیجبنی هود 

 «سبُمبنيهی نبآگبه و نیبُمني هيایز ]ثودني[.

امبمی کذاشز که شوهر  مهيي شریفي  را ثه عهيه« اسکی»اكمي آرامش، وُیر کبر وقز سشکیل 

 كل اهشالف وُارر کبر و سجلیغبر ثود. ي  هواهرش و رئیس اداره

، شبه ثه یبري هواهر همِادش اشرف دهلوي، ثراي 1325لز قوام در مهر هیأر دوي  دس اُ سصفیه

سري ُد.  ثبُسبُي قيرر درثبر و گسشرش کنشرل آن ثر سراسر امور سیبسی کشور دسز ثه اقيامبر سریع

 اي در دسز قوام یب در دسز سبیر موبلفبن سیبسی درثبر، مسشقل، یب اسلبدیه« اسکی»آنبن دریبفشني که 

مبنعی در راه سقویز سل٦نز شود. ثنبثراین، ثراي دیشگیري اُ این امر ثر آن شيني که ثه کمک سواني   می

در ثهبر  سسل٤ هود ثگیرني. ثه این سرسیترا ُیر « اسکی»آرا، رئیس سشبد ارسش  سذهجي كبجعلی رُم

گران و کبري  عمل آوردني: ر١ب روسشب (رئیس شوراي مشليه ، ٥ی چني هفشه چنيین اقيام مهم ثه1326

« اسکی»ع٢و كِب سوده) دسشگیر شي، و شریف امبمی که مشوصص امور کبرگري ثود اُ ریبسز 

ثرکنبر گردیي و هسرو هيایز که یکی اُ وفبدارن ثه درثبر ثود جبي او را گرفز. همچنین در هرداد 

که اُ  آرامشي  همبن سبل، سلمبن اسيي نیِ ثه جبي آرامش ثه سمزِ وُارر کبر منصوب شي. ثه گفشه

هر گونه صورر »سغییر و سلوالر مِثور نبهشنود ثود، هيایز چنيي دس اُ انشصبب ثه ریبسز اسکی 

ُده، و  ثه صورر مرد ثسیبر هودآرایی، ثب ُلف دبرافین»را نیِ اُ دسز داد و « ٩بهر دیوني ثب کبرگران

 آمي، ده دقیقه  می «یاسک»وي ثه جلسبر « درُرق و ثرق درآمي.هبي   ع٦رآلوده و کراوارهبي   دوشز
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هبي   رفز. انشصبب هيایز ثه جبي شریف امبمی گبم مهمی در جهز ادغبم اسلبدیه  می مبني، و سذس  می

 اي و همراسشبي آرُوي درثبر ثراي اُمیبن ثرداششن سمبم مراکِ مسشقل قيرر ثود. کبرگري غیرسوده

ایجبد شيه ثود، « ِب دموکرار ایرانك»ثه عنوان ثبُوي كِب سبُه سأسیس قوام، « اسکی»در كبلی که 

سبُي اسشیالي كِب سوده ثر  اش (هنظی سرانجبم رسیين ثوش مهمی اُ مأموریز اینک دس اُ ثه

شي و ثه عنوان ثبُوي   می ثبیسز اُ ُیر کنشرل قوام و وُارر کبر هبرع  می یبثی کبرگران)، سبُمبن

 کرد.  می عمل« درثبر»

ي  مقبم معبونز وُارر کبر که ثب دششیجبنی درشور و شوق هیأر مؤسلفهدر این میبن كجیت نفیسی در 

١يکمونیسزِ مرکت اُ ثریشبنیبي کجیر و ایبالر مشلي و درثبر و ارسش و كِب دموکرار ایران و 

 ُعم هود کوشیي ثه  می مرکِي را نبثود کني، اینکي  داران سوانسشه ثود شوراي مشليه کبرهبنه

ي را ثنیبن نهي. این دركبلی ثود که شبه مششبق ثود وُارر کبر را در «سشقلم»کبرگري هبي   اسلبدیه

هواسشني   می نسبجی اصفهبنهبي   کبر گیرد، و صبكجبن صنبیع، ثه رهجري کبرهبنه هيمز اهياف هود ثه

کرد سمبم مشکل در اسشیالي   می مذکور را اسبسب اُ میبن ثردارني. نفیسی که امب گمبني  وُارسوبنه

مقبمی وُارر کبر در  کبرگري ثوده اسز، کوشیي سب دس اُ انشصبثش ثه قبئمهبي   ثر اسلبدیههب  سزکمونی

سوانني روي دششیجبنی او كسبب کنني. ثه عنوان   می کبرگران را مشقبعي کني که ُین دس 1326مرداد 

 4اعشصبب ي  مجبُ شنبهشن اعشصبب دیروي کرد (نمونهي  سبثقه اطجبر كسن نیز هویش اُ سیبسز ثی

سهران ثه هب٥ر کبهش مجلغ مِدشبن ثراي هر هبي   دِهبنه سن اُ کبرگران کوره 4500 1326شهریور 

ریبل ثه رقم مذکور رسیيه  40اُ « شوراي مشليه مرکِي»ریبل }که ثر اطر مجبراُر  65هِار آجر اُ 

 ریبل). 5/64ریبل و در نهبیز كشی قبنع نشين کبرگران ثب رقم  60ثود{ ثه 

ورُیي که وُارر کبر   می داران ثه انلالل وُارر کبر، انگلسشبن ثیش اُ دیش اصرار ثراثر اصرار کبرهبنهدر 

آوردن  آورد سب ثراي گردهم  می سفبرر انگلسشبن ثه وُارر کبر فشبر 1326سع٦یل نشود. اُ اوایل دي مبه 

کبرگري انگلسشبن اقيامبسی هبي   اسلبدیهي  کبرگري در فيراسیون واكيي مبنني کنگرههبي   سمبم اسلبدیه

ي  شکل دادن چنین فيراسیونی ثود. او ثراي جبمهي  نفیسی آمبده 1326عمل آورد. در اردیجهشز  ثه

مرکِي که رهجرشبن (ر١ب روسشب) در ي  شوراي مشليههبي   عمل دوشبنين ثه این ایيه كشی اُ ثبُمبنيه

. در كي فبصلی که شوراي مشليه س٢عیف شيه عمل آورد که الجشه دبسوی نگرفز ُنيان ثود دعور ثه

اي کوچک دیگري نیِ شکل گرفشه ثودني. همچنبن که  ١يسودههبي   ، اسلبدیه«اسکی»ثود، ثجِ 

شمس صيري در اصفهبن ثود، و اُ دل آن انشعبثی ثه رهجري امیر ي  در اسلبدیه« اسکی»هبسشگبهِ 

اُاي کشوري یبفشه ثود که دس اُ  دیه نیِ مبثهثیرون آميه ثود، این اسلب« امکب»امیرکیوان سلز نبم 

کرد. نفیسی در آغبُ دیشنهبدي مجنی ثر سقسیم   می آن را اداره« اصغر نوراليین آششیبنی علی»کیوان 

کبرگري موشلف (ثيون اعمبل انلصبر اُ جبنت هبي   کشور ثه منب٥قی سلز انلصبر سبُمبنيهی سبُمبن
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و « اسکی»سوافق امب در نهبیز ثه ام٢بي سني همجسشگی میبن جریبن انياهز. این  را ثه«) اسکی»

اي در آثبن مبه  انجبمیي که مبكصل آن کنگره 1326ثيون رهب کردن اسشقالل هود در شهریور « امکب»

واثسشه ثه آن) (نک ثه: همبن: هبي   و اسلبدیه« اسکی»و ثبقی اُ « امکب»سن اُ  46نمبینيه ( 130ثود ثب 

سصمیم ثه هروع اُ « امکب»دو جریبن، هبي   ه امب ثه سجت عيم سنبست نسجز نمبینيه). در ادام321-312

مشهم ثه « امکب»سب ثه آن كي دیش رفز که « اسکی»ي  آن گرفز. فشبر هسرو هيایز و مجموعه

كمله « امکب»ثه ثبشگبه « اسکی»اوثبش  1326آًر  23دسز كِب سوده ثودن شي و كشی در ي  ثبُیچه

رغم  علی« امکب»ر اهشیبر هود گرفشني. دلیل این كمالر روشن ثود. آششیبنی دثیر ثرده و آن را د

). در آهرین 326-327گردانی درثبر اُ قوام، و ثرکنبر شين وي، همچنبن ثه قوام وفبدار ثود (همبن:  روي

مجیي درثبر آشکبرا کوشیي سب درون آن اهشالف ثینياُد و امیر امیرکیوان و  ،«امکب»ي  ١رثه ثه ثينه

٥ور هم شي و آششیبنی و جنبكش ثه اسهبم  مهیمن را علیه آششیبنی و افراششه ثسیغ کني که همین

). این سرنوشز در سبلِ ثعي ثر 329اهراع شيني (همبن: « امکب»چبدلوسی ثراي مظفر فیروُِ در سجعیي اُ 

عِیِ قِلجبش  1327در آًر « اسکی»ي  هم آمي و ُمبنی که در جریبن دومین کنگره« اسکی»سر هودِ 

قصي داشز رهجري اسلبدیه را اُ دسزِ هيایز درآورد، ثب سرکوثی جيي مواجه شي (نک ثه: همبن: 

سبهشه، ثب - رسمیِ دولزهبي   ). در نهبیز ثب ثه م٢لکه ثيل شين موقعیز اسلبدیه333-331

ايِ  ١يسودههبي   ایشگري  اي شي ثراي ادغبم مجيد کلیه چینی ، ُمینه1329آرا در سیر  وُیري رُم نوسز

ثه طمر نشسز (نک ثه:  1329سبهشه ًیل یک فيراسیون واكي. این فيراسیون سرانجبم در اسفني - دولز

 ).334-335همبن: 

ها:  و سشنوشت آن 3131کاسگشي دولتی دس خوزستان از دي هاي   گیشي اتحادیه شکل -
غیرسیبسی معرفی نکرده ثود. دیش اُ ي  هیچگبه هود را جبنجيار اسلبدیه« شرکز نفز ایران و انگلیس»

ورُیي که كشی ثه کبرکنبن   می کبرگري موبلفزي  ، چنبن سرسوشبنه ثب هر گونه اسلبدیه1324سبل 

كِب کبرگر در ثریشبنیب ثه قيرر  1324داد. همینکه در سیر   نمی  سعیین نمبینيهي  انگلیسی هود نیِ اجبُه

ثبال گرفز، دولز « شرکز نفز ایران و انگلیس»، کشمکش در سأسیسبر 1325رسیي و در ثهبر 

کبرگري ثه هبي   را وادار کرد که سیبسز موبلفز سبم هود را ثب اسلبدیه« شرکز نفز»انگلسشبن 

 سجيیل کني.« غیرسیبسی»کبرگري هبي   جبنجياري اُ اسلبدیه

گروهی اُ  انگلسشبن،ي  وُارر هبرجهي  ثراي اجراي رهنمود سبُه« شرکز نفز ایران و انگلیس»

) یکی اُ آنبن ثود. A.C.V.Lindonمشبوران رواث٤ صنعشی را ثه کبرمنيان هود افِود که لینين (

اي در آثبدان  که ثه وي شغل ميیریز ثلني دبیه« شرکز»سذس اُ دیشنهبد مص٦فی فبسق ميیر دوش 

عمومی هود را سقویز  داده شيه ثود، اسشقجبل کرد سب ثيان وسیله اُ نفوً سرهنگ آنيروود ثکبهي و رواث٤

اي دارد که موبلف  سبُهي  اسلبدیه»نیبُ ثه سشکل « شرکز»کني. فبسق ثه ميیریز کل سوصیه کرد که 
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ميیر کل « دهنيه دیشنهبد کرد. كِب سوده ثبشي، و ثراي این کبر یوسف افشوبري را ثه عنوان سبُمبن

ي  ثراي کبرگران ع٢ویز در یک اسلبدیه»فبسق موافقز نمود ُیرا ثنب ثر ا٩هبر او: ي  شرکز ثب ثرنبمه

 «اي نجبشني. کبرگري راسشین ثه مراست ثهشر اُ این اسز که اصال داراي اسلبدیه

هیأر »کبرگري مشهور ثه ي  یبُده نفر (اُ جمله یوسف افشوبري ثنیبنگذار اسلبدیه 1325دي مبه  30در 

« رسمیي  دس اُ کست اجبُه»ثودني، « شرکز نفز»که همه کبرگران شبغل یب دیشین «) مرکِي

کبرگران ي  کننيگبن آن سشکیل اسلبدیه اي ه٦بب ثه همکبران کبرگر هود صبدر کردني که ام٢بء ثیبنیه

شرکز نفز ایران و »نفز را ثه ا٥الع عموم رسبنيني و دیوسشن سمبم کبرگران را هواسشبر شيني. ثب آنکه 

آشکبري ثه ي  دانسز که نجبیي عالقه  می ین کني،هود را س٢مي  مششبق ثود که موفقیز آفریيه« انگلیس

مِثور را ي  کبرگران نفز اُ هود نشبن دهي؛ ُیرا اگر کبرگران مظنون شوني که اسلبدیهي  اسلبدیه

کني، اُ دیوسشن ثه آن اجشنبب هواهني کرد. ثه همین دلیل مقبمبر   می یب دولز كمبیز« شرکز نفز»

هبیی فراهم آورني سب ثشواني ادعب  کبرگران نفز فرصزي  اسلبدیهدرصيد ثرآميني که ثراي « شرکز نفز»

یوسف ي  دسز آورده اسز. یکی اُ موارد ثرنبمه هبیی ثه دیروُي« شرکز»کني که در مذاکرار هود ثب 

 اهراع شيه ثودني. 1308افشوبري ثبُگردانين کبرگرانی ثود که در سبل 

کرد دنهبن کني، رهجران   می کبرگران نفزي  اسلبدیهکه اُ  کوشیي سب كمبیشی را« شرکز نفز»ثب آنکه 

و دولز دنهبن نکردني. رهجران اسلبدیه چنيثبر سالش « شرکز»اسلبدیه گرایش هود را ثه ٥رفياري اُ 

و مقبمبر دولشی در اسشبن را سلسین کرده، اع٢بي « شرکز نفز ایران و انگلیس»اي کردني سب  ویژه

اي که در  آیی اي دردیش گیرني. مظال در گردهم جویبنه ب آنبن نگرش آششیهود را وا دارني که در ارسجب٣ ث

مب کبري ثب سیبسز نيارد. این ي  سبُهي  این اسلبدیه»ثرگذار گردیي، ثه کبرگران گفشه شي:  1325ثهمن 

کنني   می که همواره ثراي رفبه شمب کبر« شرکز»اسلبدیه سنهب ثراي رفبه کبرگران اسز. ثه دولز و 

جو، یب  فبیيه اسز ُیرا دولز كق دارد هر کسی را که ثه اشوبص صلق ميهیي. این کبر ثی دشنبم

 «دهي ُنيانی کني.  می مأموران دولز دشنبم

رسمی اسوبً نشيه ي  هیچ رویههب  طجز رسبنين اسلبدیه در اسفبقی دیگر، وُارر کبر هنگبمی که ثراي ثه

ي  اي ثراي طجز اسلبدیه هر سقب١بنبمه»اي صبدر کرد که  طجز آثبدان رهنمودهبي ویژهي  ثود، ثراي اداره

و اطبص شوراي هب  عالوه، فرمبنيار نظبمی آثبدان سبهشمبن ثه« درنگ دذیرفشه شود. کبرگران نفز ثبیي ثی

 کبرگران نفز گذاشز.ي  هوُسشبن را که مصبدره کرده ثود، در اهشیبر اسلبدیهي  مشليه

انگیِ نجود که ثیششر  کبرگران نفز، شگفزي  اُ اسلبدیه« رکز نفزش»ثب این دششیجبنی آشکبر دولز و 

گِارش داده شي  1326سبُه امشنبع ورُیيني. ثب سياوم این روني، در هرداد ي  کبرگران اُ دیوسشن ثه اسلبدیه

شود، و دو مبه دس اُ آن وي ثه سهران رفز و ثه فرمبنياري نظبمی   می رفشه دلسرد که افشوبري رفشه

 ا٥الع داد که ثه هوُسشبن ثبُ نوواهي گشز. آثبدان
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 رو روشنی ثب شکسز روثه اي ثه اي ١يسوده ثراي سأسیس اسلبدیه« شرکز نفز»در كبلی که اثشکبر 

، دکشر شبدور ثوشیبر، که 1326شي، دولز ثراي دسز یبفشن ثه آن هيف دیشفيم گردیي. در هرداد   می

شهریور ثب انششبر  11کبرگري ُد، و در ي  یل اسلبدیهکبر هوُسشبن ثود، دسز ثه سشکي  رئیس اداره

 مسشقل اُ اكِاب سیبسی سشویق کرد.هبي   آگهی کبرگران را ثه سشکیل اسلبدیه

کبرگران هبي   شوراي مرکِي اسلبدیه« شرکز نفز ایران و انگلیس»کبرکنبن  1326در ثهمن 

ثود: آثبدان، مسجي سلیمبن، هفشگل، اللی. جياگبنه ي  هوُسشبن را سشکیل دادني که مرکت اُ چهبر شبهه

سبُه نمبینيگبن کبرگران در شوراهبي کبرهبنه ثودني. این اسلبدیه در راسشبي رهنمود ي  رهجران اسلبدیه

کبرگري ي  اعالم کرده ثود که صرفب اسلبدیه« شرکز نفز ایران و انگلیس»دکشر ثوشیبر و سیبسز 

کبرگران هوُسشبن هبي   این، دکشر ثوشیبر شوراي مرکِي اسلبدیهاي ثه سیبسز نيارد. ثنبثر اسز و عالقه

 رسمیز شنبهز. درنگ ثه اي راسشین ثی عنوان اسلبدیه را ثه

عمل آمي ثب اسشقجبلی که  کبرگران هوُسشبن ثههبي   اي که اُ شوراي مرکِي اسلبدیه اسشقجبل عمومی

شرکز »ود چنيان سفبور نياشز. کبرگران کبرگران نفز، ثب آن مواجه گردیيه ثي  سلفش، یعنی اسلبدیه

شرکز »شنبهشني. كشی مقبمبر   می «آلز دسز شرکز و دکشر ثوشیبر»آن را « نفز ایران و انگلیس

 «دکشر ثوشیبري  اسلبدیه»کبرگران هوُسشبن را هبي   نیِ شوراي مرکِي اسلبدیه« نفز ایران و انگلیس

وي ثه سود ي  هواسز اُ این کبر که ثه گفشه« رکز نفزش»رواث٤ صنعشی اُ ي  نبمیيني. رئیس اداره  می

 شود هودداري کني.  می كِب سوده سمبم

کبرگران هوُسشبن دیوسشه هبي   ، نِدیک ثه سه هِار کبرگر ثه شوراي مرکِي اسلبدیه1327سب شهریور 

در آثبدان، سلرکی را  سجت فقيان اع٢بي ُیبد یب دُرشور و شوق، كیبر ثی مِثور ثهي  ثودني. اسلبدیه

دس اُ آنکه شوراي « شرکز نفز ایران و انگلیس»سر آورد.  در سهران، ثه« اسکی»مشبثه كیبر 

ثِرگی اُ آن هود را جبیگِین آن سبُد ي  هوُسشبن را اُ میبن ثرداشز و نشوانسز اسلبدیهي  مشليه

ثراي دبسن دادن  اي وسیله مظبثه ثه« شرکز»شوراهبي کبرهبنه در ي  شجکهي  کوشش هود را ثر سوسعه

 ). 256-261غیرسیبسی کبرگران مشمرکِ کرد (همبن: هبي   ثه شکبیز

 :3131مشکضي توسط دولت دس تهمن ي  شوساي متحذهي  ایجاد چنذدستگی دس تذنه -
مرکِي ثودني ثرهی اُ ي  شمبري اُ کبرگران که ميعی ع٢ویز در شوراي مشليه 1325ثهمن  24در 

و « اسکی»مرکِي دعور کردني. در واقع ي  دفشر مرکِي شوراي مشليههجرنگبران م٦جوعبر را ثه 

وُارر کبر این کبرگران را ثسیغ کرده ثودني. کبرگران مِثور دس اُ اینکه ثب كرارر سمبم نبر١بیی هود را 

ي  هیأر اجرائیه« انشوبب»مرکِي اثراُ داششني، اقيام ثه ي  اُ ر١ب روسشب و سبیر رهجران شوراي مشليه

مرکِي، یعنی دکشر كسین جودر و ي  ي شوراي مشليه«رو میبنه»اي کردني که مرکت اُ رهجران  سبُه

 یک در آن جلسه ك٢ور نياششني.  فياکبر و مهنيس سجریِي ثود که هیچ  سقی
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اي صبدر کرده و سنفر هود را اُ سبکشیک دولز ثراي ایجبد نفبق  جودر و فياکبر فرداي آن روُ اعالمیه

مرکِي اثراُ داششني. ر١ب روسشب (دثیر شوراي مشليه) نیِ اعشراض نموده ي  شوراي مشليهمیبن اع٢بي 

شوراي ي  و دفشر کبر هود را ثه سبهشمبن دیگري منشقل و اعالم کرد که آنجب دفشر مرکِي سبُه

 ).135-136مرکِي اسز (همبن: ي  مشليه

هاي   جهانی اتحادیهسیضي دولت تشاي استقبال  از نماینذگان فذساسیون  تشنامه -

سنذیکاهاي کاسگشان ي  )اتحادیه« اسکی»دولتی ي  منظوس معشفی اتحادیه کاسگشي ته

مشکضي دس اسفنذ ي  جاي شوساي متحذه واقعی کاسگشان تهي  عنوان نماینذه ایشان( ته

دموکرار ي  فرقه»ي  ، دو روُ دس اُ ثبُسشبنين آًرثبیجبن اُ دسزِ اداره1325آًر  23در : 3131

« نشبنيگبن دسز»، سظبهر کننيگبن ٥رفيار دولز در سهران اع٢بي كِب سوده را ثه عنوان «آًرثبیجبن

مرکِي ي  اسلبد جمبهیر شوروي مشهم کردني. فرداي آن روُ، دفبسر مرکِي كِب سوده و شوراي مشليه

ثسشه شي و ثه اشغبل نیروهبي امنیشی « عنوان اینکه ثراي مصبلق دولز ُیبنجبر اسز  ثه»در سهران 

 درآمي.

هبیش و نياششن مشليان نیرومنيي در  هب٥ر سرکوب روُافِون فعبلیز  مرکِي، ثهي  شوراي مشليه

دارد کبرگري درهواسز کرد که هیأسی را ثه ایران اعِام هبي   درون کشور، اُ فيراسیون جهبنی اسلبدیه

ع٢و فيراسیون سلقیق کني. در كبلی که اکظریز هبي   اقيامبر دولز علیه یکی اُ سبُمبني  سب درثبره

سلقیق ي  کبرگري، نشیجههبي   در اسلبدیههب  اي دنياششني ثه دلیل نفوً سوده  می اع٢بي هیأر دولز

ایران موبلفز  فيراسیون جهبنی سجت شرمنيگی دولز هواهي شي، ثب ورود هیأر نمبینيگی آن ثه

ورُیيني. اكمي آرامش ثه عنوان وُیر کبر امب ثب این نظر موبلفز کرد و معشقي ثود ك٢ور هیأر مذکور 

نظیري اسز سب داسشبنِ هود را ثه جهبنیبن ثگویي. وي گفز که وُارر کبر شواهي  ثراي دولز فرصز ثی

انير  کبري مقبمبر شوروي دسزمرکِي ثب همي  کني شوراي مشليه  می مسشنيي در دسز دارد که طبثز

کبر سو٥ئه ثوده اسز. ثب اصرار آرامش و نفیسی، معبون او، هیأر دولز منع صيور روادیي ثراي هیأر 

 نمبینيگی فيراسیون جهبنی را دس گرفز. 

مرکِي ثراي ي  روُ ششم اسفني، دركبلی که ر١ب روسشب و ثوش عظیمی اُ اع٢بي شوراي مشليه

فيراسیون جهبنی در فرودگبه مهرآثبد منشظر ورود آنبن ثودني، كجیت نفیسی اُ اسشقجبل اُ نمبینيگبن 

سوي دولز دسشور داد که مسیر هوادیمبي نمبینيگبن فيراسیون را سغییر داده و آن را در فرودگبه نظبمی 

 سهران فرود آورني.

جمعی اُ  کبرگران دسشههيف اصلی وُارر کبر این ثود که ثه نمبینيگبن فيراسیون جهبنی نشبن دهي که 

اني. ثيین منظور نفیسی و  دیوسشه« اسکی»دولشی ي  مرکِي انشعبب کرده و ثه اسلبدیهي  شوراي مشليه
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که  راه انياهشني. همین را علیه ر١ب روسشب ثه« هودانگیوشه»شریف امبمی چني سظبهرار ثه اص٦الف 

گلیسی و فرانسوي، ثه هشل درثني )، نمبینيگبن انMaleffetes) و مبلِفِز (E.P.Harrisهبریس (

دادني   می مرکِي شعبري  که علیه روسشب و شوراي مشليه« کبرگران»رسیيني، ثب اسشقجبل گروهی اُ 

دهبنیبر سهران رم داد که در آنجب کبرگران ي  روثرو شيني. سظبهرار دوم در مقبثل در ورودي کبرهبنه

این نمبیش دوم « روسشب دول مب را دُدیيه اسز!» و« مرگ ثر روسشب»ُدني   می اُدكبم کرده و فریبد

شوروي ي  )، نمبینيهBorrisovآنچنبن هبریس و نمبینيگبن همراه او را که یکی اُ آنهب ثوریسف (

 ).134-137ثود، مشنفر کرد که جملگی دیش اُ سکمیل دیيارشبن کبرهبنه را سرك کردني (همبن: 

 15در مشکضي: ي  ل شوساي متحذهو انحال 3131سوءقصذ ناموفق ته شاه دس تهمن  -

اي  شبه اُ دانشگبه سهران، نبصر فورآرایی که ٩بهرا عکبس روُنبمهي  ، هنگبم دیيار سبالنه1327ثهمن 

نوسشین هبي   ثب گرایش مذهجی ثه نبم درچم اسالم ثود، چني گلوله ثه سوي او شلیک کرد. گِارش

و در اصل -اسالمی معرفی کرد، ولی سذس دولز درسشی سوءقصيکننيه را ع٢و یک گروه افرا٥ی  ثه

درصيد ثرآمي که سمبم سقصیر این رویياد را ثه گردن كِب  -آرا، رئیس سشبد ارسش سذهجي كبجعلی رُم

را « كِب سودهي  اسنبد غیرقبثل انکبر سو٥ئه»وُیر، ادعب کرد که دولز  سوده ثینياُد. ملمي سبعي نوسز

 ).155-156سوءقصيکننيه ع٢و كِب سوده ثوده اسز (همبن: کشف کرده اسز و سردیيي نيارد که 

ثهمن مبه دولز که كِب سوده غیرقبنونی اسز و ثبیي منلل شود، ارسش و شهرثبنی  16در دی اعالم 

ثبر سصرف  مرکِي ثراي آهریني  كِب سوده و شوراي مشليههبي   کبر شيني. ثبشگبه ثه سرعز دسز  ثه

مرکِي، دبنصي سن اُ کسبنی که یبفشنی ثودني، دسشگیر ي  وراي مشليهگردیي. اُ رهجران كِب سوده و ش

 ).158(همبن:  شيني

رژیم شبه ثه عنوان  1328در سبل  :3131اعتصاب خونین کاسگشان نساجی شاهی دس  -

سر سبهز  کبر کبرگران را ٥والنیي  دار صبكت نسبجی شبهی ثه ٥ور همِمبن اُ یک سو روُانه سرمبیه

مواجه  انکبرگري  دسشمِد آنهب را دبئین آورد. اقيام کبرفرمبیبن ثب موبلفز و عصیبن سودهو اُ سوي دیگر 

داران  کبرگران دسز ثه اعشصبب ُدني. آنبن سظبهرار ثب شکوهی را در اعشراض ثه سصمیم سرمبیه .شي

رد. رؤسبي دولشی کبرهبنه سبُمبن دادني. سظبهراسی که كمبیز و هميلی اهبلی کبرگر شهر را ثه دنجبل آو

شرکز اُ اعشصبب کننيگبن هواسشني سب ثه سر کبر ثبُ گردني و کبرگران هر نوع ثبُگشز ثه کبر را در 

گرو الغبء سصمیمبر ميیران اعالم کردني. کشمکش ادامه یبفز، م٦بثق معمول نیروي انشظبمی و قواي 

نه رفشني و در همبن للظبر هب را ثه سینه کبرگران نشب سرکوب رژیم وارد میيان شي. سرکوثگران سفنگ

کبرگر دیگر را ُهمی کردني. کششبر سوده  53را اُ دبي در آوردني و کششني و معشرض کبرگر  5نوسز 

در شهر شبهی و سبیر شهرهبي ایران مواجه شي.  دیگر کبرگرانکبرگر ثب موع سنفر و اعشراض نیرومني 

فبجعه ثه هون کشیين اعشراض در مجلس سرمبیه مورد گفشگو قرار گرفز. سبعي نوسز وُیر وقز ثه 
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نفر دیگر اعشراف کرد. او ثسیبر عوامفریجبنه  53کبرگر و ُهمی شين  5وقوع این جنبیز، کششه شين 

بن آورد، امب آنچه در عمل رم داد، مظل همیشه هالف این سون اُ سعقیت قبسالن و عوامل کششبر ثر ُث

كرفهب ثود. کمیسیون دولشی که ٩بهراً و٩یفه ثررسی مبجرا را ثه دوش گرفز! ثه مل٠ ورود ثه شهر 

 ).286-287: 1394(دبیيار،  نفر اُ فعبالن جنجش کبرگري را دسشگیر و سسلیم سیبهچبل نمود 15شبهی 

ثب سصویت قبنون  :و دولت مصذق 3111 دس فشوسدیناعتصاب گستشده کاسگشان نفت  -

، شرکز انگلیسی نفز ثه منظور 1320اُ سوي مجلس شبنِدهم در اسفني « ملی شين صنعز نفز»

% ا١بفه 30کني، اُ جمله    می آورد و یک سري اُ مِایبي کبرگران را ق٦ع   می هبیی  مقبثله ثه مظل ثهبنه

هبي هوارو ثبر فروشی را در   شود و یک سري مغبُه   می ق٦عكقوق دسشمِدي که قجال گرفشه ثودني 

 هب ثبعض ثردب شين مجيد جنجش کبرگري در هوُسشبن  ثنيني. سلریکبر انگیسی   می من٦قه هوُسشبن

 .شود   می

ُنني. کبرگران    می ) کبرگران ثنير مبهشهر دسز ثه اعشصبب30ثه دنجبل این واقعه (در فروردین 

شود و    می ُنني، ثه ُودي اعشصبب سراسري   می کنني و دسز ثه اعشصبب   می ب كمبیزه  آغبجبري اُ آن

هب و كمل و   دیونيني، هالصه هِاران کبرگر نفز و سعمیرگبه   می کلیه کبرگران هوُسشبن ثه این اعشصبب

، 30ین کشني و اعشصبب عمومی در فرورد   می نقل همه ثه دششیجبنی اُ کبرگران اعشصبثی دسز اُ کبر

 .گیرد   می هوُسشبن را در ثر

کني. این دفعه انگلیس نبوگبن شبمل    می اي را شروع  هب سرکوب وكشیبنه  مجيدا دولز ثه کمک انگلیسی

 نبو مین افکن و سعيادي ُیبدي کششی ثه دریبي عمبن و هلیغ فبرس گسیل 12نبو هوادیمب ثر و  2

 شبن گسشرش  شوني و مقبومز   نمی هب کبرگران سسلیم  ل اینکني سب کبرگران را سرکوب کني. در مقبث   می

ُنني، مبنني    می مبنيه ثودني دسز ثه اعشصبب  هبیی اُ کبرگران و کبرمنيان که ثبقی  یبثي و ثوش   می

کشی جنوب و کبرمنيان اداره شرکز نفز، در همین سبل صياي کبرگران   کبرگران سبهشمبنی و لوله

شود، و اعشصبثبر وسیعی سبیر شهرهبي    می ن ثبُ ثه دششیجبنی اُ کبرگران نفز ثلنيایران در سراسر ایرا

گیرد. اعشصبب یک مبه ادامه دارد. کبرگران اُ    می هبي همجسشگی ثب کبرگران جنوب شکل  دیگر سظبهرار

دان و کنني. فشبر عميسب مشوجه آغبجبري، آثب   می ُن و مرد در مقبثل ارسش ایران و انگلیس مقبومز

گیرد که شرکز انگلیسی نفز    می مبهشهر اسز. اثعبد سظبهرار و مجبرُار مردم هوُسشبن چنبن وسعز

 اي ثب کبرگران سن  گیرد اسجبع امریکبیی و انگلیسی را اُ هوسشبن هبرع کني، و ثه موافقز نبمه   می سصمیم

 ). 454-453: 1389{ 16دهي (نک ثه: آثراهبمیبن، }چ   می

فروردین ثود. در آن روُ، هنگبمی که نِدیک ثه چهبر هِار سن اُ  23روُ اعشصبب عمومی سرین  سوز

کوشیيني سظبهرار هیبثبنی کبرآموُان را   می شبن در ثراثر نیروهبي شهرثبنی که کبرگران و هواداران

نياُي انجوه دسز ثه سیراي  کردني، نیروهبي نظبمی ثراي دراکنين آن سوده  می مشفرق کنني ایسشبدگی
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ده ایرانی ُُدني. سه سن اُ اسجبع انگلسشبن و شش سن اُ ایرانیبن کششه شيني و شش انگلیسی و یب

اعالم کرد ثه کبرگرانی « شرکز نفز ایران و انگلیس»فروردین که  31مجروف گردیيني. سرانجبم در 

ن و همچنین یک در ثراثر هرگونه ارعبثی اعشصبب، عمال سمبم سی هِار کبرگر دبالیشگبه آثبدا»که 

 نفز اُ کبر ثبُمبنيه ثودني.هبي   چهبرم کبرگران میيان

قبنون »نِدیک ثه دو هفشه دس اُ اعشصبب هوُسشبن، مجلس دکشر ملمي مصيق را ثب مأموریز اجراي 

وُیري ثرگِیي. ثنبثراین، آنچه ثراي مصيق ثیش اُ همه اولویز  نوسز  ثه« ملی شين صنعز نفز

نفز را اُ راه مذاکره ثب دولزِ هنوُ نیرومني انگلسشبن كل کني. در نشیجه، ي  هداشز این ثود که مسئل

دوم اهمیز ي  کبرگري، در درجههبي   اسلبدیهي  شمبري اُ مو١وعبر داهلی، مبنني سیبسز دولز درثبره

 ي اي کرد؛ و نه عالقه یک گروه سوجه ویژه مظبثه ثهقرار گرفز. عالوه ثر این، مصيق نه ثه کبرگران 

 کبرگري و اكِاب سیبسی نشبن داد.هبي   هبصی ثه سشکیل اسلبدیه

کبرگري ایران ثه رهجري امیر امیرکیوان و عِیِ قِلجبش آشکبرا اُ مصيق و هبي   اسلبدیهي  کنگره

کبرگري ایران و رهجران آن را در و١ع هبي   اسلبدیهي  کرد. این انشقبدار کنگره  می او انشقبدهبي   سیبسز

اي نبشیبنه هود را  سب انياُه»مِثور، ثه ُثبن سفبرر آمریکب، ي  نبهوشبینيي قرار داد، چرا که اسلبدیه

انگلسشبن گرفشه شيه ي  نبمیيه ]ثود[، نبمی که دقیقب اُ اسلبدیه« کبرگري ایرانهبي   اسلبدیهي  کنگره»

 «ثود که شهرر داشز سجت جلت دششیجبنی آن شيه اسز.

کبرگري ثه دبیبن کبر رسیيني و هبي   و سقو٣ دولز مصيق، اسلبدیه 1332مرداد  28ثب وقوع کودسبي 

 کشور را درثر گرفز.ي  كکومز نظبمی همه

 1330سبل  جهشزیارد 30در  :3111اعتصاب کاسگشان معذن مس گاجشه دس اسدیبهشت  -

دسز ثه اعشصبب ُدني.  شبنینبُل مِدهب بریدر اعشراض ثه س٦ق ثس« گبجره»کبرگران معين مس 

شبه ثه همه سرفنيهب سوسل جسز سب  میرا مشوقف سبهشني. رژ يیثب هشم و قهر چرم کبر و سول بنیمعينچ

هورده ثه عنوان  تیسرسذرده و فر يسب اُ وجود عيه ا يیآنهب را ثه سر کبر ثبُ گرداني. اُ جمله کوش يیشب

ثه هشم آورد.  شیاُ د شیکبرگر را ث يه هبسود كکومزهبي   سهی. دسيیاعشصبب شکن سود جو يروین

ثب شروع مجبرُه کبرگران، شوراي مشليه مرکِي ثه جنت و  کردني. یسشبدگیا زیو درا یآنبن ثب سرسوش

سومبن جمع آوري نمودني سب در  6000جوش افشبد و فعبلین سنيیکبئی ع٢و شورا در ٥ول ميسی کوسبه 

كمبیز هود اُ هب  طیر فعبالن كِثی ثود که ثسیبري اُ اسلبدیهاهشیبر اعشصبب کننيگبن قرار گیرد. سلز سأ

ثه هب  و دششیجبنیهب  روُ ٥ول کشیي و ثب اسشمياد اُ این همراهی 6اعشصبب را اعالم کردني. اعشصبب 

 ).285-286: 1394(دبیيار،  ي رسیيُدیرو

 :3113-3113اعتصاتات کاسگشي  -
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چیز سبُي ري واقع در شهرري و ثه مبلکیز کبرهبنه سِي:   کاسگشان چیتي  *تشکیل اتحادیه

هبي موشلفی چون ریسنيگی،  هبي سبُه سبسیس آنِمبن ثود که اُ قسمز کوروس اهوان یکی اُ کبرهبنه

ثبفنيگی، آُمبیشگبه، سعمیرار، موسورهبنه، رنگرُي و گلُ ُنی، انجبر و ثوش اداري ثب ثیش اُ هِار کبرگر 

هبنه مبنني صيهب واكي سولیيي دیگر اع٢بي كِب سوده ایران و مشغول سولیي دبرچه ثود. در این کبر

اکجر نعمشی ميیر داهلی کبرهبنه ث٦ور مشکوکی  1331سبُمبن جوانبنش شبغل ثودني. در اواس٤ شهریور 

ثه دسشور کوروس اهوان اهراع شي. اکجر نعمشی ميیري دلسوُ و هوشنبم و مورد اعشمبد کبرگران ثود و 

 مقبثل در کبرهبنه هبي قسمز همه کبرگران رسبنی، ا٥الع ثب. گردیي برگرانک هشم ثبعض  اهراجش 

 اُ نعمشی اکجر. شيني سرکبر ثه نعمشی اکجر ثبُگشز هواسشبر و کرده سجمع کبرهبنه اداري سبهشمبن

سشفبده کرده و اُ اسلبد کبرگران و ١رورر سشکیل اسلبدیه صلجز نمود و سذس اسشبد اکجر، ا فرصز

کبرگران سونرانی کرد. در ٥ی سبلهب فعبالن سبُمبن جوانبن كِب سوده ایران شبغل در یکی دیگر اُ 

هبي سنيیکب ًهن کبرگران را آمبده کرده ثودني و همچنین مجبرُار جبنبنه شوراي  کبرهبنه در مورد هوثی

ن . این فعبالدر میبن ُكمشکشبن ثرانگیوشه ثود مشليه مرکِي در س٦ق جبمعه هم شوق و شور ُیبدي

اُ فرصز اسشفبده کرده وارد عمل گردیيه و ثبعض سشکیل اسلبدیه کبرگران کبرهبنه چیز ري شيني. ثه 

این سرسیت جهز کست هواسشه هبي کبرگران، آن روُ اعشصبب یک روُه اعالم نموده و اُ میبن افراد 

که هبنم هب  داو٥لت ثراي ع٢ویز در هیبر عبمله ( ميیره ) اسلبدیه، راي گیري شفبهی ثه عمل آمي

، اکجر نعمشی ميیر داهلی کبرهبنه، کبرهبنه، مریم هبنم کبرگر ثبفنيهدور سردرسز آُمبیشگبه  مهري گیلک

دو ثرادر اسشبد اکجر و اسشبد ملمي اُ قسمز ثبفز و ریسنيگی، شبیبن اُ ثوش اداري و یک نفر دیگر 

ي آن روُ ثب اثقبي اکجر نعمشی که مشصيي قسمز ریسنيگی ثود سوس٤ کبرگران انشوبب شيني. اُ فردا

الُم ثه ًکر اسز که این  .سبعز کبهش یبفز 8سبعز ثه  10اعشصبب دبیبن یبفشه و سبعز کبر اُ 

دوثبره ثه  1331سیر 30اسلبدیه در شرای٦ی که دکشرمصيق دس اُ فياکبري و اعشصبب ُكمشکشبن در 

 نوسز وُیري ثبُگششه ثود ثنیبن گذاششه شي.

دار  او ثراي ُنبن ثبردار و ثچه. رگر کبرهبنه چیز سبُي ري نمبینيه کبرگران ُن شيدور کب مهري گیلک

سبعز یکجبر ثراي شیردادن  2اسبقی را اُ کبرفرمب گرفز و ثه کودکبن شیر هوار اهشصبص داد که هر 

ر این كقوق که ثراي اولین ثب« شیر ثراي مبدران شیرده و قسمز ثبفز کبرهبنه. کودکبن اسشفبده شود،و

ثرقرار ثود ، ثعيهب در  1332در سبرین جنجش کبرگري و سنيیکبیی گرفشه شي و سب قجل اُ کودسبي سبل 

: 1394نژاد،  (گیالنی دهه چهل این كقوق سوس٤ كکومز دهلوي ثصورر دیشکشی ملوکبنه اع٦ب شي

 ي).ر يسبُ زیکبرگران چ هیاسلبد وچهیسبر

اُ  ینبش ياقشصبد میوه ٤یدر شرا: 3113سمنان دس تاتستان  یسنذگیاعتصاب کاسگشان س*

 1331سبل  وریشهر 13مجبدرر ثه اهراع کبرگران هود کردني. در هب  اُ کبرهبنه يبریثس 1331در  میسلر
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ي  هود (که اُ جمله يثِرگ هواسشبر سلقق هواسشه هب یگردهمبئ کیسمنبن در  یسنيگیکبرگران ر

 بنهیوكش يهب ورشیثبر آمبع  نیکبرگران ا ی. اجشمبع اعشرا١ينيیگردثبُگشز ثه کبر ثود) هب  آن

معشرض کبرگر هبي   دوشبن مسلق مِدور ثه صفوف سوده سرکوب كکومز قرار گرفز. چکمه يروهبین

نفر را مصيوم و مجروف سبهشني. هجر  20اُ  شیکبرگر را کششني و ث 5سمبم  زیكمله کردني، ثب سجع

 14ثعي در روُ  ی. سبعبسيیچید رانیا يدر س٦ق شهر سمنبن و همه شهرهب عیسر بریکبرگران ثس ششبرک

کششبر،  زیدادني و ١من ملکوم لیسشک يا سهران جلسه يسبُ زیکبرگران کبرهبنه ثِرگ چ وریشهر

اُ  زیكمب يثرا يا شهیکبرهبنه ثِرگ دعور کردني سب دسز در دسز هم کم 43همِمبن اُ کبرگران 

و هب  کبرهبنه يبریاُ ثسهب  يجبنجيار لیثعي س يدهني. در روُهب لینبن سشکمجبرُار کبرگران در سم

 نیکه اعشراض ا يینکش یاُ مجبرُار کبرگران سمنبن ثلني شي. ٥ول رانیدر سراسر ا يیمراکِ کبر و سول

گششني (همبن:  بُث شیشيني و کبرگران ثه سر کبر هو میداران سسل کبرگران ثه ثبر نشسز و کبرهبنه

295-294.( 

دو مسششبر  يیثبُد يوقوع اعشصبب مبجرا نهیُم :3113*اعتصاب کاسگشان دخانیات تهشان دس 

ثب ا٥الع اُ هجر  که عميسب سلز سأطیر كِب سوده ثودني، سبُمبن ملل اُ کبرهبنه ثود. کبرگران ییکبیمرآ

دسز  رانیا یدر امور داهل کبیمرآدولز هبي   يورود مسششبران ثيون فور وقز در اعشراض ثه دهبلشگر

مجبور شروع ثه سر دادن هبي   بثبنینمودني، در ملو٥ه شرکز و ه لیرا سع٦هب  کبرگبه يني،یاُ کبر کش

 نيگبنیکردني. هجر سظبهرار کبرگران ثه گوش نمب یسیو انگل ییکبیمرآهبي   سزیبلیامذر هیشعبر عل

 ).295(همبن:  ينيیهود گرد ياریو آنبن مججور ثه لغو ثرنبمه د يیسبُمبن ملل رس یاعِام ییکبیمرآ

سبل، شهر سهران شبهي اعشصبب  نیا يمبه د سشمیروُ ث :3113*اعتصاب کفاشان دس دي 

١يکبرگر و  یسشیفبشهبي   اُ گروه یکیکبرگر کفبش ثه دسز  کیاُ آن،  شید يدر روُهب. کفبشبن ثود

ثه را در س٦ق شهر  بنکفبش یکبرگر هشم و اعشراض سمبم نی. کششه شين ايی١ي چخ ثه قشل رس

را مِار کبرگر  شیهو سجمعسظبهرار صبدر کردني و ملل  ي. کبرگران فراهوان ثرگِاردنجبل داشز

. کبرگران بفشنيیثِرگ ك٢ور  شینمب نینفر در ا 3000اُ  شینمودني. در روُ موعود ث نییسع قشولم

 لوهب،یاُ جبنت کبرگران س ینيگبنیسوده کبرگر شبغل در راه آهن سهران، نمب نيگبنیکفبش، نمب

گل هبي   لقهثب نظبر ك گرید يهب، سبهشمبن و جبهب کوره دِهبنه مبن،یس ،يسبُ زیچ بر،یب، دهبنه چبدوبنه

 ).295(همبن:  مراسم شرکز جسشني نیدر ا کششه شيهثر مِار کبرگر 

نهم ثهمن سبل : 3113دس تهمن  سازي ممتاز تبشیض کاسخانه کبشیت*اعتصاب کاسگشان 

ثب موع اعشراض و  بنیکبرفرمب میکردني. سصم کبریمؤسسه را اهراع و ث نیسه کبرگر معشرض ا 1331

ممشبُ،  يروُ ثعي کبرگران کبرهبنه هب 3. يیمواجه گرد گریمقبومز کبرگران شرکز و چني کبرهبنه د
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. آنهب اعالم داششني که سب ثبُگشز اهراع شيگبن ثه سر ينيیدسز اُ کبر کش ِیشهر سجر ی٩فر، کلکشه چ

 کبر، اعشصبب را ادامه هواهني داد.

در این سبرین کبرگران صنبیع : 3113پشم اصفهان دس اسفنذ  عیکاسگشان صنا*اعتصاب 

ثب م٦بلجبر کبرگران داران  ، امب کبرهبنهب ٥رف م٦بلجبر هود دسز ثه اعشصبب ُدنيدشم اصفهبن ث

کبرگران  رواریثالدرنگ اعشصبثبر گسشرده و ُنج موبلفز آنبن،ي  و در نشیجهموبلفز کردني، 

را درثر گرفز. در ادامه کبرگران  و٥نو  ر١ب، نوشبب رود، شهنبُ، شبه نيهیُا سجبف،یرهبي   کبرهبنه

  شبه را دبییني  و مجسمه معروف ثه مجسمه اجشمبع کردني يانیرودهبنه در م یدر کرانه شمبل معشصت

 ).296کشیيني (همبن: 

 ).297(همبن:  3113مهشماه  33 اعتصاب کاسگشان ساه آهن دس *

 (همبن). 3113 نیماه فشوسد 31دس  یشاه ياعتصاب کاسگشان ششکت کنسشوساز *

 (همبن). 3113 بهشتیاسد 31تهشان دس  اتیکاسگش دخان 3111اعتصاب  *

 (همبن). 3113خشداد  9ی یضد دس اعتصاب کاسگشان کاسخانه هشات *

کاسگش  31)که ته کشته شذن  3113*اعتصاب کاسگشان نفت مسجذسلیمان دس مشداد 

 (همبن). نفش از ایشان انجامیذ( 11و زخمی شذن 

 

 سام کشدن اسب سشکش(: 3113-3113دوسه چهاسم )

نوسشین اعشصبب مهم کبرگري  این :3111دس شهشیوس  کاسگشان پاالیشگاه آتاداناعتصاب  -

شبن اعشراض کردني. در  که در جریبن آن کبرگران ثه س٦ق نبُل دسشمِدهبي ثبشي  می دس اُ کودسب

ثِرگ هبي   و شورشهب  مبلک منب٥ق نفشی کنسرسیوم، ثب سياعی موب٥رار جنجش دارانِ سرمبیهمقبثل 

گیري مجيد مجبرُار نفشگران و اُ دسز دادن طجبر گورسشبنی  دیش، در هراس اوعهبي   کبرگري سبل

 اعشصبب موافقز کردنيهبي   نشینی دیش گرفشني و ثب ثوشی اُ هواسز هب، راه عقت كبصل كمبم هون

 ).317: 1394(دبیيار، 

آنهب هواسشبر  :311١تاتستان سال  دس کاسگشان نفت مسجذسلیمان و آغاجاسياعتصاب  -

 کبر ثودني و همِمبن ثر كق اعشصبب و مجبرُه و مششکل شين هویش اصرارافِایش ثهبي نیروي 

نشيني، در ثراثر موع اعشراض ایسشبدني و دبسن هب  ورُیيني. کبرفرمبیبن این ثبر كب١ر ثه قجول هواسز  می

سران کنسرسیوم اُ دولز  ثه دنجبل این مبجرارژیم واگذار کردني.  گرنیروهبي سرکوث هکبرگران را ث
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مؤطر هبي   و اعشصبثبر روُ کبرگري دسز ثه چبره انيیشیهب  ه هواسشني که ثراي مقبثله ثب هیِشسرمبی

ُنني. درهواسشی که ثيون فور وقز مسبعيسرین دبسن هب را دریبفز کرد. مجلس الیله اي را ثه 

ُمره سصویت رسبني که ثه موجت آن هر نوع اعشصبب یب سالش کبرگران ثراي سوقف چرم کبر و سولیي در 

قهر دلیسی هبي   گردیي! دسشگبه  می و مسشوجت مجبُار مرگ گرفز  می رین جرائم سیبسی قرارس سنگین

و ثسیبري را  و امنیشی رژیم ثب كصول مجوُ الُم ثه جبن فعبلین کبرگري منب٥ق موشلف نفشی افشبدني

 ).318ُنيان کردني (همبن: ي  دسشگیر و روانه

آجردِان در  :311١آجشپضي اطشاف شهش تهشان دس سال هاي  کاسگشان کوسهاعتصاب  -

صيا هواسشبر افِایش دسشمِد شيني.  دور اُ هم، ثه ٥ور یکذبرچه و یکهبي   مراکِ موشلف کبر و کوره

ُدني. صبكجبن مراکِ سولیي مصبلق  دیونيهواسشني   می آنبن ثبُگشز هود ثه کبر را ثب قجول كشمی آنچه

سبهشمبنی ثب مشبهيه سرسوشی کبرگران ثه ثوشی اُ م٦بلجبر آنبن جواب مسبعي دادني و سوده کبرگر 

 ).319(همبن:  هود را دیروُمني اعشصبب اكسبس کرد

ثر افِایش  این کبرگران عالوه :311١کاسگشان سنگ معذن ستاط کشیم دس سال اعتصاب  -

سبل . دبي فشردنيهب  ٤ کبر و نوع اینیه مسکن، ثهجود غذاي کبرهبنه، ثهشر شين شرامِدهب، کمک هِین

ثب مجبرُار کبرگران در شهرهب و مراکِ سولیيي ثبال ثه فرجبم هود رسیي. شرائ٤ روُ جبمعه در  1336

ُد که سوده هبي کبرگر هود را ثراي مجبرُار گسشرده سر ثب هيف سلمیل   می سمبمی سبر و دود هود فریبد

 ).319-320(همبن:  م٦بلجبر روُ هویش ثر سرمبیه داران و دولز آنهب آمبده هواهني کرد

فروردین در  23راننيه سبکسی در 12000 :3111دس فشوسدین  تهشان نانسا اعتصاب تاکسی -

دسز ثه راهذیمبئی ُدني و در میيان ثهبرسشبن ثب  آنبندسز اُ کبر کشیيني.  دسشمِدشبناعشراض ثه 

« منوچهر اقجبل»هواسشبر سلقق م٦بلجبر هود گردیيني. سجمع ثِرگ راننيگبن ثه دسشور  سجمعثردبئی 

انجبمیي شمبر ُیبدي کبرگر  که ثه دسشگیري واقع شي مأموران شهرثبنینوسز وُیر وقز آمبع هجوم 

 ).320ُنيان شيني (همبن: ي  نفر روانه 25یبن که اُ آن م

این دومین  :3111دس سال  اصفهانهاي   اعتصاب کاسگشان تافنذه و سیسنذه نساجی -

، لجبس کبر، افِایش دسشمِدهواسشبر افِایش  ثود که در جریبن آن کبرگران1337اعشراض کبرگري سبل 

اعشرا١بر و ي  هرچني که نظر ثه سبثقه. شبن ثودني ثه ٥ور کلی ثهجود شرای٤ معیشزسهمیه نبن و 

ثبر هم ثوشی اُ مبجرا ثه هشونز کشیيه شي امب ثه ثوشی اُ  اعشصبثبر کبرگران در اصفهبن این

 (همبن).عمل دوشبنيه شي ي  م٦بلجبر کبرگران هم جبمه

در سومین اعشصبب سبل  :3111دس سال  كجضیشه خاس کش لوله اناعتصاب کاسگش -

ثبرگیري و صبدرار نفز هبي   سرین اسکله رکِ اسشقرار یکی اُ عظیمکش م لولهکبرگر  500كيود 1337
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ثب ٥رف هواسز افِایش دسشمِد آغبُ کردني. کبرفرمبیبن ١من سالش ثراي رد  ، اعشصبب هویش راجهبن

آلود آنبن، ثب م٦بلجه افِایش دسشمِد موافقز  کبرگران، ثب مشبهيه مقبومز و سرسوشی هشمهبي   هواسز

 (همبن). کردني

نِدیک  :3111دس سال  مختلف کشتیشانی توشهشهاي   تنذس دس ششکت انکاسگش اعتصاب -

ثه هِار کبرگر در اعشراض ثه س٦ق نبُل دسشمِدهب دسز اُ کبر کشیيني که در نهبیز ثب افِایش آن 

 ).321اعشصبب ثب دیروُي سمبم شي (همبن: 

در ثیسز و سوم مبه مهر آغبُ شي. این اعشراض  :3111س دس مهش اعتصاب نفتگشان تنذس شاهپو -

هب  کششی ثِرگ نفشکش در کنبر اسکله 8را سع٦یل کردني. هب  کبرگران در این روُ، کبر ثبرگیري کششی

در ثراثر فشبرهب و سهيیيهب، کبرگران ثراي كمل نفز لنگر انياهشني امب هیچ نفشگري كب١ر ثه کبر نشي. 

ِدهب ثه سر کبر ثبُ نوواهني گشز. کبرفرمبیبن، رؤسبي کنسرسیوم و ثيون افِایش م اعالم داششني که

 20کبرگران سوانسشني  در نهبیز امبروُ مقبومز کردني.  5مردان در مقبثل فشبر هشم کبرگران سب  دولز

  ي (همبن).ریبل افِایش دسشمِد روُانه را ثر صبكجبن سرمبیه سلمیل کنن

عالی کاس و ایجاد سنذیکاهاي کاسگشي گیشي شوساي  ، شکل3111قانون کاس سال  -

ه جمشیي آموُگبر وُیر کبر ثود، کمیسیون کبر مجلسین شورا ک 3111اسفني  27در  ساخته:-دولت

شي، سصویت کرد. قبنون کبر   می 1328اي را که جبنشین قبنون کبر مصوب سبل  کبر سبُهي  و سنب، الیله

هبي   نبمه اصول و ٥رُ اجراي آن ثود. آییني  ثسیبر موشصر و سنهب كبوي م٦بلجی درثبره1337سبل 

ي عبلی کبر اكشیبع داشز که قرار ثود مرکت اُ سه ع٢وِ ثه رااجرایی مشمم آن سنهب ثه سصویت شو

 سرسیت اُ سوي دولز و ميیریز و کبرگران ثبشي ولی در واقع وُیر کبرِ وقز آن را کنشرل کني.

مرثو٣ ثه شوراي هبي   نبمه آیین 1338در دبییِ سبل  شوراي عبلی کبر در شهریور مبه ثرگِیيه شي و

همه، در مورد مو١وعبر  وفصل اهشالفبر، اسشويام اسجبع ثیگبنه را سصویت کرد. ثب این کبرهبنه، كل

كياقل دسشمِد هیچ اقيامی ي  طجز رسبنين سنيیکبهب و سجيیينظر درثبره كسبسی مبنني سشکیل و ثه

 بنیوُارر کبر، کبرفرمب بنیم يثب همکبر کبیسني 25كيود  1337سبل دوم  مهیدر ٥ول نعمل نیبمي.  ثه

قبنون ي  ، مشکل امب سوقف روني طجز سنيیکبهب ثه واس٦هکردني زیاعالم موجودهب  و صبكجبن کبرهبنه

کبرگري مؤطري نشو و نمب کني، ثب این هبي   سرسیي چنبنچه اجبُه دهي اسلبدیه  می ثود. دولز 1337سبل 

مبنني اع٢بي دیشین كِب سوده کنشرل آن را « مسئولیز و هراثکبر عنبصري ثی»شود که ه٦ر روثرو 

 ). 376-378: 1369دسز هود ثگیرني (الجوردي،  ثه

کبرگران کبرهبنه  :3111 فشوسدیننساجی اصفهان دس هاي   کاسگشان کاسخانه اعتصاب -

چرم سولیي را اُ کبر انياهشني، ثر افِایش دسشمِدهب و درداهز  1338سبل ریسجبف اصفهبن در فروردین 
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اصرار ورُیيني که موفق ثه سلمیل ثوشی اُ هواسز هود ثه کبرفرمبیبن شيني (همبن: موقع آنهب  ثه

321.( 

یک مبه دس اُ مجبرُار  :3111دس اسدیبهشت  تهشانهاي   کاسگشان چاپخانه اعتشاض -

موشلف سهران ثه هبي   اصفهبن جمعیز چني هِار نفري کبرگران چبدوبنهنسجشبً موفق کبرگران ریسجبف 

درصي  50شبن اعشراض کردني. چبدچیبن هواهبن  ثبر معیششی و میِان نبُل مِدهبي و١عیز رقز

عيم سوجه آنبن در عین كبل سهيیي نمودني که در صورر . شيني« قبنون کبر»افِایش دسشمِد و اجراي 

دسز ثه اعشصبب هواهني ُد. هواسز کبرگران ثب مقبومز سوز کبرفرمبیبن مواجه  شبن هبي ثه هواسز

 25ثه  اي اُ مذاکرار میبن نمبینيگبن کبرگران ثب کبرفرمبیبن، سرانجبم آنبن دس اُ درگرفشن سلسلهشي. 

 ).322(همبن:  درصي ر١بیز دادني 50درصي افِایش مِدهب ثه جبي 

روُهبي آهر هرداد در  :3111دس خشداد اصفهان  کاسخانه وطن خونین کاسگشان اعتصاب -

کبرگر این کبرهبنه ثِرگ نسبجی ثب ٥رف م٦بلجبر هود، اُ جمله ثهجود  1700، ثیش اُ 1338سبل 

. ثب هجوم دلیس ثه سجمع امب او١بع ثه رفشن مِدهب، چرم سولیي را اُ کبر انياهشني ٤ کبر و ثبالیشرا

عيه قبثل سوجهی  اطر شلیک گلوله کششه و کبرگر در همبن دقبیق نوسز ثر  10هشونز کشیيه شي. 

 ).323(همبن:  ُهمی و راهی ثیمبرسشبن شيني

هِار  30اُ  ثیش، 1338 د سبلهردا :3111دس خشداد تهشان هاي   پضخانه کوسه اعتصاب دوم -

هبي   هِار کبرکنبن دیگر که راننيگبن کبمیون 30و  ا٥راف شهر سهرانهبي   کبرگر کوره دِهبنه

ثب سر دادن صياي اعشراض علیه گرسنگی دسز ثه اعشصبب ُدني.  شي  می را نیِ شبملهب  دِهبنه کوره

جبي  علز اعشصبب کبرگران این ثود که کبرفرمبیبن هفز مبه دسشمِد آنبن را درداهز نکرده ثودني و ثه

اعشجبر هب  دِهبنه معینی در ا٥راف کورههبي   دادني که سنهب در مغبُه  می یدسشمِد نقي، ثه کبرگران قجو١

درصي افِایش دسشمِد هسشني و سب كصول این هيف ثه سر  35آنبن اعالم داششني که هواسشبر داشز. 

 50دس اُ فشبر شيیي شهرثبنی و نیروهبي ارسش (که ٩بهرا کششه شين نِدیک ثه گردني.   نمی کبر ثبُ

درصيي قنبعز کنني و  20همراه داشز) و نیِ سبواك، اعشصبثیون نبگِیر شيني ثه افِایش  ثه کبرگر را

 ).380-381: 1369اعشصبب را دبیبن دهني (الجوردي، 

ر کبرهبنه شهنبُ ُنبن در قجبل روُانه د :3111دس آتان  اعتصاب کاسگشان کاسخانه شهناز اصفهان

اره مورد اعشراض کبرگران ُن گرفشني. جنبیشی که همو  می مِدریبل کمشر اُ مردان  3سبعشه هویش  10کبر 

  ز.داشقرار
 «مواد دهگبنه قبنون کبر»کل کبرگران کبرهبنه در اعشراض ثه عيم اجراي آنچه  1338آثبن  15در روُ 

نبمیيني آمبده اعشصبب شيني و ُنبن در صف مقيم این هیِش، هواسز ثراثري دسشمِد ثب مردان را ثه   می
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م٦بلجبر همگبنی سوده کبرگر افِودني. کل کبرهبنه ثه ور٥ه سع٦یل فرو رفز. کبرگران ثر سلقق لیسز 

و م٦بثق معمول اعشرا١برِ کبرگري در اصفهبن ثب ورود دلیس ثه مو١وع،  هواسشه هبي هود دبفشبري کردني

بن ثه رفسنجبن کبرگر را اُ اصفه 18همه فعبلین کبرگري را دسشگیر کردني. ف٢ب ثه هشونز کشیيه شي و 

نفر را ثراي همیشه اُ کبرهبنه اهراع  80. ثیش اُ و سعياد قبثل سوجهی را ثه ُنيان فرسشبدني سجعیي نمودني

ثسیبر وكشیبنه ثه چوب ثسشني و سنجیه ثينی هبي   ثرهی فعبلین کبرگري را در ملی٤ کبرهبنه ثه شکلو  کردني

 ).327: 1394(دبیيار،  نمودني

 :3111 دیگش اعتصاتات سال -

 ).328(همبن: اصفهان « پشمباف»اعتصاب کاسگشان *

کم »این اعشصبثبر اُ نوع اعشصبب  شهشضاي اصفهان:هاي   *اعتصاب کاسگشان کاسخانه

 معروف اسز (همبن).« اعشصبب ایشبلیبیی»ثود که در ادثیبر کبرگري ثه « کبري

. اعشصبب کم کبري ُدنياین ثبر کبرگران دسز ثه  :کاسخانه شهناز*اعتصاب مجذد کاسگشان 

روُ مرهصی در سبل، افِایش مِدهب و  12اي فبكش دبئین آوردني، هواسشبر  س٦ق سولیي را ثه گونهآنبن 

  (همبن). روُ ادامه یبفز و سرانجبم ثب دیروُي کبرگران دبیبن یبفز ٤6 کبر شيني. اعشصبب یثهجود شرا

یک سبل دیش اُ شروع  1339در آثبن مبه  :3119سذ دز دس آتان اعتصاب کاسگشان  -

هب، کبرگران این مجشمع در اعشراض ثه کمی دسشمِدشبن کبرهب را سع٦یل کردني و هواهبن  ثرداري ثهره

ُمبن م٦بلجه کبهش سبعبر کبر را نیِ دیش کشیيني. ثه دلیل كسبسیز  افِایش دسشمِد شيني و هم

دلیل سعياد قبثل سوجه کبرگران معشصت،  موقعیز سي و واثسشگی دیگر مراکِ صنعشی ثه کبر آن، و نیِ ثه

هبي    اي اُ هواسشه کبرفرمبیبن نبگِیر ثه عوضِ روي آوردن ثه سرکوب و سهيیي و اهراع، ثه ثرآوردن دبره

 ).329(همبن:  کبرگران سن دادني

 :کاسگشي دس معادنهاي   و تشکیل اتحادیه 3119شمشک دس آرس  انیچ اعتصاب معذن -
آوار جبن هود را اُ دسز  ریکبرگر ُ 21سنگ شمشک   معين ُغبل ِشیمبه و سبل ثه علز ر نیا در

عِادار شيني. صيهب کبرگر عِادار ثالفبصله در اعشراض  یشيني و ُنبن و کودکبن ینفر ُهمهب   دادني و ده

 میرا قبسل مسشقسود ي   سشنه بنِیدسز ثه اعشصبب ُدني. آنبن کبرفرمب شبن  قبنیکششبر هبموش رف نیثه ا

اُ قجول  بنیفبجعه صرفبً فرار کبرفرمب نیوقوع ا لیکردني که دل قیشيگبن دانسشني و سصر کششه

 لیو سع٦ شیثه اعشراض هو بنیکبر در معين ثوده اسز. معينچ ٤یثهجود شرا يثرا بُیمورد نهبي   نهیهِ

اُ سهران و  ِین گریو مراکِ کبر د معبدنو هب   اُ کبرگران کبرهبنه يبدیکبر معين ادامه دادني. شمبر ُ

امب در ). 330-331(همبن:  کنني یاعالم همجسشگ شبنیشمشک شيني سب ثب ا یراه گرید يشهرهب
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نه  بیثرده اسز  ییم٦بلجبر کبرگران راه ثه جب بیآ نکهیاُ ا ياعشراض هم هجر نیگِارشبر ثجب مبنيه اُ ا

 .سزیدر دسز ن

آقبُاده،  يریثه دثهب  رسشوران-کبفه  يکبهبی، سني1339ًر مبه معين در آ ِشیري   كبدطه بنیجر در

کبرگران کفبش ثه  يکبیسني ،يرینص نیو كس يانفراد لیجل ،یاكمي کبثل يثه رهجر کیمکبن-فلِکبر

. شنيششبف ونیو اعشصبث يگبنید  تیآس يبریکبرگران قنبد ثه  يکبیو سني ،یسمنبن نیكس يرهجر

 یكبدطه را ملکوم و جملگ نیا يا هیا٥الع یسهران ٥ یکبرگران شرکز واكي اسوثوسران يکبیسني

که  بفشنيیشيگبن معين شمشک ك٢ور  در مراسم چهلم کششه يمسشقل کبرگر يکبهبیسني نیسران ا

سبریوچه اسلبدیه کبرگران معين »نژاد،   گیالنیثه همین هب٥ر ثسیبري اُ ایشبن را دسشگیر کردني (

 «).شمشک

و تشکیل  3119اجشایی تشکیل و ثبت سنذیکاها دس سال هاي   نامه تصویب آیین -

 ییِاجراهبي   نبمه نییمو١وع آ گریثبر د ،یامبم فیکبر آمي دولز شر يثب رو سنذیکاهاي قانونی:

کرد. ٩رف شش  تیرا سصوهب  کبر آن یعبل يثعي شورا يو چني يیآمبده گرد کبهبیو طجز سني لیسشک

و سب دبیبن  يیطجز رس ثه یقبنون نیدر اصفهبن ٥جق مواُ کبیدر سهران و هفز سني کبیمبه، دنجبه سني

یکی اُ مقبمبر سفبرر آمریکب، فرآیني طجز ي  ثه شصز افِایش یبفز. ثه گفشههب  سبل شمبر آن

ثه سنيیکب اثراُ شي سنهب اي که در سراسر کشور  رغم عالقه ثه»سنيیکبهب در سبل ثعي مشوقف گردیي و 

ي  اسلبدیه»و دیگري « سبُان جمعیز کمک دنيان»این دو سنيیکب یکی « دو سنيیکب ثه طجز رسیي.

 ثود.« دوُنيگبن در مشهي

شرف و سفسیر ي  سنهب معيودي اُ سنيیکبهبي سهران ثه آن انياُه هوب سبُمبن یبفشه ثود که شبیسشه

بیی که كق ع٢ویز درداهز کنني دراهشیبر داششه ثبشي که ثشواني کبفی اع٢ي  انياُه اي ثود یب ثه ویژه

 دفشر مأمور سمبم وقشی را ثذرداُد:ي  كقوق و اجبره

این سنيیکب ثین دو سب سه هِار ع٢و و دنغ دفشر جياگبنه در سهران و  :سنذیکاي نانواهاي تهشان%

هشیبر داشز. اُ آنجب که قیمزِ نبن وقز)، در ا ثگیر (یکی سمبم وقز و دیگري نیمه كومه، دو مأمور كقوق

آمي، مهم ثود که سنيیکبهبي نبنواهب كف٨ شود سب دولز   می شمبر اُ نظر سیبسی مو١وع كسبسی ثه

گذاري نبن را ثهشر کنشرل کني. دثیر کلی سنيیکبهبي نبنواهب را عجبس هرم، یکی اُ  ثشواني عر١ه و قیمز

امور کبرگري ي  سوسعهي  ادارهي  آمریکب (ثرنبمهي  مشليهکبرگري ایبالر ي  کننيگبن در ثرنبمه شرکز

در معرض »گویي که هرم   می سفبرر آمریکبهبي   هیأر عملیبسی) ثرعهيه داشز. یکی اُ گِارش

ثيرفشبري ثسیبر ُیبد سبواك و مأموران گونبگون وُارر کبر اسز. این مأموران ثیششر اوقبر سروکبر 

 «دانني.  می دذیرني، دردسري ثیهوده  نمی اداششن ثب کبرگرانی که دبسن نه ر
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ع٢و داشز که  1200کبرگري شجیه ثود، ي  ثیششر ثه اسلبدیه :سازي سنذیکاي کاسگشان شیشه%

یک درصي اُ دسشمِد هود را ثه درداهز كق ع٢ویز اهشصبص داده ثودني. سنيیکبي مِثور را اکجر 

آموُش کبرگران ثود که هبي   کننيگبن در ثرنبمه کرد و وي نیِ یکی اُ شرکز  می امیراكميي رهجري

 آن را ثرعهيه داشز.ي  ایبالر مشليه اداره

اهللا  کرد و رهجر آن فشق  می را نیِ منششر« اسلبدیه»هفشگی ي  روُنبمه :سنذیکاي کاسکنان دولت%

 غفبري ثود 

 ).389-387: 1369(الجوردي، ثه رهجري كیير ركمبنی : سنذیکاي کاسکنان ششکت ملی نفت%

سشکل  1339در ثهمن : 3111 بهشتیاعتصاب گستشده معلمان آموزش و پشوسش دس اسد -

كقوق  شیصبدر کرد و در آن  هواهبن افِا يا هیبنیث« کلوح مهرگبن» یعنیآن روُ معلمبن،  یصنف

اُ  یجبنیثه دشش یی٥ومبرهب يآور  آموُگبران سراسر کشور ثب جمع ،«هیبنیث» نیا ی. در ديیآموُگبران گرد

اُ ٥رف  زیمعلمبن در كمب ي، ٥ومبرهب1340مبه  جهشزیارد نیآغبُ يدرداهشني. در روُهب هیبنیث نیا

ثه انششبر ٥ومبر آموُگبران مشهي، دامغبن،  سوان   می شي که اُ آن جمله سر شیو ث سر شیثبشگبه مهرگبن ث

دوم و چهبرم    نیثه سبر هبنکی روُنبمه در …و ِیریرشز، ثبثل، مراغه، ثراُجبن، گرمسبر، شهسوار، س

 يهِار معلم در جلو 4ثه  کینِد 1340 جهشزیارد 12روُ  بریآن سبل اشبره کرد. در نه جهشزیارد

 يروهبین ِیآم  که ثب دهبلز هشونز دهني   می مصوثبر دولز شکل هیرا عل يا مجلس سظبهرار گسشرده

 نیو دکشر عجياللس شوني   می ه معلم مجروفکم س  آن دسز یکه ٥ شود   می مجيل يا  يریثه درگ سیدل

سر مورد ي   هیفلسفه) ثه ١رب گلوله اُ نبك يدکشرا يو دانشجو یجبم رسشبنیدث نیسبر ری(دث یهبنعل

و  بنیك٢ور انجوه معلمبن، دانشجو بنیدر م یهبنعل کری. روُ ثعي دسذبرد   می و جبن ردیگ   می اصبثز قرار

 يمجلس ثِرگياشز در سراسر کشور اُ سوهب  . دهشود   می عییسش يکبرگر يکبهبیو سني بنیثبُار

 زیدر ملکوم يمشعيدهبي    و ق٦عنبمههب  هیبنیو ث شود   می ثرگِار یدکشر هبنعل يثرا فموشلهبي    گروه

ثه این  ثود. بفشهیارسقب « دولز يثرکنبر»كقوق ثه  شیهواسز افِا نکی. اگردد   می صبدر زیجنب نیا

 شود.  می گذاري نبم« روُ معلم»اردیجهشز ثه  12سرسیت اسز که 

اعشرا١بر  نیاُ دسِ اهب  آن سبل سزی٥لت و ١يکمون  اصالف بسشمياریس ،ینیام یکبر آمين عل يامب رو

چراکه ملمي درهشش اُ  ي؛یوجود آ  ثه ییيهبیسرد جهشزیارد 12ثبعض شي سب در هصوص اصبلز كرکز 

ي  نهیدرهشش در کبث که یهم شي وقش ششریث یُمبن يهبی. سردآمي   می ثه شمبر ینیام کبنیدوسشبن و نِد

ملصول فشبر  یثه نوعهب  انشصبب در آن سبل نیفرهنگ منصوب شي. الجشه ا ریثه سمز وُ ینیام

 نیثود. ثب ا یهوث غیاُ مصبدره شين كرکز سجل يریجلوگ ضیکه اُ ك شي   می ریثه دولز سعج نیمعشر١

داشز:  يشواهي کرد   می عیکه اُ کل وقب یهوانش يهم ثرا يیجي زیو١ع نیا ریسعج گریوجود شق د
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صورر  ،ینیثه شوص ام -دموکرار آن را ثه دسز داشز يکه کني- کبیدولز وقز آمر ژهیوي   عالقه

اُ  یكرکشثبشگبه مهرگبن، در واقع امر  لیسشک یکه گفشه شود كش کرد   می كي دگرگون نیمبجرا را سب ا

چرا که در  ؛یامبم  فیشر لزثوده اسز ثه منظور سقو٣ دو ینیو امهب  شيه سوس٤ دموکرار ی٥راك شید

 يثرا يگریثبشگبه د جبدیدرصيد ا بریثوش موریشوص س زیثب ملور یهمبن ُمبن دسشگبه ا٥العبس

 ییگفشگوهب« ر١ب معرفز»ثبسبثقه ثه نبم  بنیاُ فرهنگ یکیکبر ثب  نیا يو ثرا ني،یآ  یثرم بنیفرهنگ

 یوقز مجلس که ثه نوع نيهی(نمب یگرج هللارا ثه سراغ عجيا شیهب  آدم بری. دس اُ معرفز، ثوشکنني   می

 ردیدذ   نمی را شنهبدی) دیاو (عجياهللا گرج زی) فرسشبده ثود که در نهبشي   می هم شنبهشه بنیفرهنگ نيهینمب

 ).64: 1387(دارالشفبء، 

 :)369-373: 1394(نک ثه: دبیيار،  3111دیگش اعتصاتات سال  -

 .3111دس اسدیبهشت  نخ تاب وشهناز اصفهان يها کاسگشان کاسخانه*اعتصاب 

 .3111دس اسدیبهشت  مانیمسجذ سل یاعتصاب کاسگشان حوزه نفت*

 .3111دس اسدیبهشت  شازیدس ش« پاسس» کاسگشان ششکت *اعتصاب 

 .3111نساجی سشت دس اسدیبهشت ي  شذهاس ک *تحصن کاسگشان تی

دس خشداد  شهش اصفهان یسنذگیوس یمختلف تافنذگهاي   کاسگش کاسخانه*اعتصاب 

3111. 

و موج اعتصاب  3111دس اسدیبهشت و خشداد « نختاب»ي  *اعتصاب کاسگشان کاسخانه

کبرگران این کبرهبنه که در جریبن سصویت قبنون سنيیکبهب صبكت سنيیکبیی ثودني که دس اصفهان: 

المللی ایبالر مشلي  ثیني  آموُش کبرگران سبُمبن سوسعههبي   ُاده، در ثرنبمه رهجر آن، كسن نجی

کبرآميسرین رهجر سنيیکبیی »ُاده که ثه گواه مسششبران کبرگري آمریکب  شرکز کرده ثود. نجی

کبرگران ثب ميیریز کبرهبنه همکبري کرده ثود سب سولیي را ثین هفشبد سب ي  ثود، در مقبم نمبینيه« اصفهبن

انجبم رسیي ُیرا  این کبر ثه»یکی اُ مسششبران کبرگري آمریکب، ي  صيدرصي افِایش دهي. ثه گفشه

رد وي کبرفرمبیبن را مشقبعي ُاده ثه کبرگران گفشه ثود اگر ثشوان افِایش چشمگیري در سولیي ديیي آو نجی

رسي که ُیرثبر این مو١وع   می امب ثه نظر« هواهي کرد که اُ سود كبصله سهمی هم ثه کبرگران ثيهني.

ُاده و همکبرانش در سنيیکب اُ کبرهبنه، کبرگران را ثه هشم آورد و  نرفشن کبرفرمبیبن، و نیِ اهراع نجی

 27000در کنبر مجلغی دیگر، در مجموع « ثبُهریي»وان مجبدرر ثه اعشصبب کردني. دیش اُ این ثه عن

اني، رئیس  ثر این، چنبنکه کبرگران گفشه  جویبنه اسشعفب دهي. عالوه ُاده دادني سب مسبلمز سومبن ثه نجی

ُاده، ثه او فشبر آورده و سهيیي کرده ثود که نبم او را در  هيمز نجیي  سبواك ملل نیِ ثراي هبسمه
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اصفهبن هبي   ثه سبیر کبرهبنه« نوشبب»وارد هواهي کرد. اعشصبب کبرگران هب  سزفهرسز اسبمی کمونی

سوجه این راهذیمبیی كمل  کشیيه شي و در جریبن راهذیمبیی کبرگران ثه اوع هود رسیي. ثوش جبلت

ثود. كبمالن جنبُه « شهنبر»ي  ثه عنوان قرثبنی هشونز مأموران شهرثبنی در کبرهبنه« اي جنبُه»

را ثه ُمین انياهشني و در « جنبُه»آیني، نگران شيه و   می ه هجر رسیي سرثبُان ثه سوي آنبنهنگبمی ک

 اُ سبثور هویش ثرهبسز و دب ثه فرار گذاشز.« جنبُه»این للظه 

ُاده و امیر امیرکیوان ثه اسهبم رهجري این سظبهرار ثراي شش مبه ثه رفسنجبن  در نهبیز كسن نجی

اُ کبر « شهنبُ»و « ُاینيه رود»نسبجی هبي   اوان، رؤسبي سنيیکبهبي کبرهبنهسجعیي شيني. در همبن 

 ).402-404: 1369اهراع گردیيني (الجوردي، 

 .3111دس شهشیوس  شهش لنگشود یو نظافتچ یکاسگشان آتش نشان*اعتصاب 

 .3111دس مهش  لیاعتصاب کاسگشان شهش منج*

 .3111وزیشي دس دي  خستکاس شهش تهشان مقاتل دفتش ن *تحصن کاسگشان تی

 سیو انگل شانینفت ا ومیکنسشسو اخشاجی  کاس یکاسگش ت 1111از  شیت*اعتشاض 

 .3111دس دي ( يتنذس معشوس )ماهشهش تعذ

ثود که ثه غذاي ثيي هب  کبرگران این کبرهبنه مير: 3113جیپ سال ي  خشاتکاسي دس کاسخانه -

 داششني، و مسئوالن کبرهبنه ثه آن سوجهی نشبنگردیي اعشراض   می ثیمبري رودهي  که سجت اشبعه

رفز مرثو٣ ثه این نبر١بیشی اسز   می دادني، در نهبیز در جریبن یک هراثکبري که اكشمبل ثبال  نمی

ثیسز و هفز هِار دالري آن ي  جوشکبري در چبه عمیق کبرهبنه انياهشه شي و سلمجههبي   مقياري دانه

 ).400: 1369هراب شي (نک ثه: الجوردي، 

 

 (: زمستان است3111-3113) دوسه پنجم

سولیي را هبي   همه سبلنکبرگران  :3113دس آتان سود  کاسگشان سیسنذگی زاینذهاعتصاب  -

سع٦یل کردني، کبرهبنه را ثه اشغبل هویش درآوردني، انجبرهبي دبرچه را اُ دسز کبرفرمبیبن هبرع سبهشني 

هویش ثه سصرف کبرهبنه و انجبرهب ادامه هواهني داد. کبرگران هبي   هو اعالم داششني که سب كصول هواسش

 .)373: 1394(دبیيار،  هواسشبر افِایش دسشمِد و ثیمه درمبن و ثهجود معیشز هود شيني

در اعشراض ثه عيم  آنبن :3111 خشدادکاسگشان ششکت پشمباف اصفهان دس اعتصاب  -

شرکز »دسز ثه اعشصبب ُدني. جبر و جنجبل  صبكجبن کبرهبنههویش اُ سوي « سود ویژه» درداهز 
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ار١ی در دسشور  اصالكبراُ همبن شروع  شبه ثود که رژیم وییسنبری« کبرگران در سود ویژه کبرهبنه

که ثوشی اُ ثهبي نیروي کبر کبرگران ُیر این نبم درداهز  ، و هيف اُ آن این ثودکبر هود قرار داد

هر ُمبنی که طبنیب شریک سود کبرهبنه هسشني!!!  راسشی ثهنهب شود سب اوالً چنین القبء کني که گویب آ

م هود را ُیر نبم ق٦ع یب را کردني، سهبج دسشمِدثه هر دلیل آهنگ کبهش ثهبي نبچیِ  داران کبرهبنه

ثه این سرسیت اُ ! دنهبن سبُني و !ثه دلیل واهی و دروغین کم شين سود کبرهبنه!« سود ویژه»کبهش 

 .(همبن) ثکبهني کبرگران ییفشبر نبر١ب

ثراي ثبر دوم در یک فبصله ُمبنی کوسبه،  :3113 دس آرس تاکسی دس تهشان گانساننذاعتصاب  -

راننيه سبکسی در سهران علیه س٦ق نبُل ثهبي نیروي کبرشبن دسز اُ کبر کشیيني. راننيگبن  16000

 .کل شجکه كمل و نقل شهري را موشل سبهشني و هواسشبر ثبال رفشن نرم کرایه سبکسی گردیيني

 شيني كکومزثه سلمیل هواسز هویش ثر موفق رانبن  اعصشبب، سبکسیسرانجبم دس اُ سه روُ 

 .)374: 1394(دبیيار، 

، دسشگبه 1343ثهمن  20در : 3111دس تهمن  3111تجذیذنظش دس قانون کاسِ مصوب  -

عمل آورد. یکی اُ مقررار این سجيیينظر در قبنون  را ثه 1337سل٦نز آهرین سجيیينظر در قبنون کبرِ 

سوان نمبینيگبن کبرگران یب مقبمبر اسلبدیه را اُ کبر   نمی کبر مِثور این ثود که ثيون سأییي قجلی وُارر

مِثور ثرعهيه دارني هبي   اهراع کرد یب مشبغل آنبن را ٥وري سغییر داد که اُ اجراي و٩بیفی که در سمز

كکمیز »كل اهشالفبر آن ثود که ثه ي  جلوگیري کني. یکی اُ دیگر مقررار مهم قبنون سبُه وسیله

 ).418-419: 1369(الجوردي، « جبمیي.ان  می اججبري

ثه ٥ور کبرگران  :3111دس سال کاسگشان معذن سشب دس حوالی شهش قم اعتصاب  -

دسشجمعی کبر را سع٦یل کردني. آنهب در اداره سلگراف دلیجبن اجشمبع نموده و دسز ثه سلصن ُدني. 

کبرگران ثب ٥رف درهواسز افِایش دسشمِد اعالم داششني که سب كصول كشمی این هواسز اُ شروع کبر 

و سبیر منب٥ق کشور، سر ثبُ هواهني ُد. رژیم شبه سراسیمه و نگران انششبر هجر اعشصبب در س٦ق شهر 

م٦بثق معمول دسز ثه کبر سرکوب اجشمبع کبرگران شي. نیروهبي ژانيارم اُ همه سو راهی اداره 

 .)375: 1394(دبیيار،  دبیبن دادني راسلصن  سرکوبسلگراف شيني و ثب سوسل ثه 

فشبر اقشصبدي ثر : 3111تافی جهان چیت دس سال  پاسچهي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

 12ریبل و  30ثه اوع هود رسیي ثه ٥وري که کبرگران ثب روُي  45کبرگران این کبرهبنه در سبل 

شيني. اولین اعشصبب کبرگران در همین ُمبن و ثب هيف کم   می کبر گرفشه فرسب ثه سبعز کبر ٥بقز

سوانسز سبعبر کبر  کردن سبعبر کبر و ا١بفه کردن دسشمِد انجبم شي، اعشصبثی که موفق ثود و

نفري  12چیز را ثه هشز سبعز در روُ ثرسبني. امب ثه دنجبل دیروُي اعشصبب یک گروه  کبرگران جهبن
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 يکبرگر نیاعشصبب هون: 1398(فریيونی،  سر ثودني، اهراع شيني اُ کبرگرانی که در جریبن اعشصبب فعبل

 ).1350سبل 

( دس سال تهشان و اصفهانویژه  )تهدس شهشهاي مختلف ها  کاسگشان نساجیاعتصاتات  -

 .)375-376: 1394(دبیيار،  3111

سن اُ  4000ثیش اُ  1348در اسفني :  3111اعتصاب کاسگشان پاالیشگاه آتادان دس اسفنذ  -

ثنيي مشبغل  مرسج٤ ثب آن، اعشصبثی را در اعشراض ثه ٥رف ٥جقههبي   کبرگران دبالیشگبه آثبدان و ثوش

هبي   روُ ثه دراُا انجبمیي سرانجبم ثب قجول هواسز 20دادني. اعشصبب که در شرکز نفز سبمبن 

هبیی که در دسز اسز، اشبره ثه  اعشصبب دبیبن گرفز. گِارشي  کبرگران و كشی درداهز كقوق دوره

هبیی  هبیی اُ شبه را در دسز داششني و نوششه این دارد که کبرگران در جریبن اعشصبب و اعشراض، عکس

هبیی اُ شبه ثود و نقش کبرگران در انقالب سفیي. روایشی نیِ داریم اُ اینکه کبرگران در  لقو که نقل

ثِرگی اُ شبه هبي   هبیی هود ثراي مصون مبنين اُ یورش نیروهبي انشظبمی و ا٥العبسی، عکس نشسز

شبن وارد  زکردن سصویر ثشوانني ثه نشس  چسجبنيني سب مهبجمبن سنهب ثب دبره  می را ثه درِ ملل نشسشن

 ).123-124: 1396شوني (اسبثکی، 

 

 (: از کاسخانه ته جنگل3111-3111) دوسه ششم

در  :3111اعتشاضات مشدم تهشان نسبت ته افضایش قیمت تلیط اتوتوس دس اسفنذ  -

اد و در هب سغییراسی انجبم د در ه٤ مسیر اسوثوس رانی سهران شرکز واكي اسوثوس 1348اسفني  3سبرین 

ثراثر هم  3هب افِایش دیيا کرد. در ثع٢ی اُ ه٦و٣ این افِایش سب  نرم اسوثوس نشیجه این سغییرار عمالً

دانشجویبن سهران در مقبثل دانشگبه،  1348اسفني  4دس اُ این افِایش قیمز اُ ثبمياد  .رسیي

هب شيني. ُد و هورد میبن  ان کردني و مبنع آمي و شي آنهب در هیبثبنهبي شرکز واكي را سنگجبر اسوثوس

دلیس و دانشجویبن در مقبثل دانشگبه آغبُ شي. ثه وسیله دانشجویبن چنيین اسوثوس ثه آسش کشیيه 

اي را کششه و ثرهی دیگر را ُهمی کرد. سعياد ُیبدي اُ  شي. دلیس ثب درگیر شين ثب دانشجویبن عيه

ین شورش ثبُداشز شيني. دیرو این اعشرا١بر مردم نیِ در ثبُار و مراکِ شهر ثه دانشجویبن در ا

را مبمور  عجبس هویيا ،ملمير١ب دهلوي .هب كمله کردني و هواهبن لغو افِایش قیمز شيني اسوثوس

هب ثه كبلز قجل  قیمز هیئز دولز رسیيگی ثه مشکل ایجبد شيه کرد. دس اُ سشکیل جلسه ویژه

 .ثبُگشز

این اعشرا١بر، نوسز غیر سیبسی ثود و دانشجویبن ُیبدي در آن شرکز کرده ثودني، ولی کم کم كبل 

ثب ثردبیی سظبهرار هواسشبر آُادي ثبُداشز  هبي سهران دانشگبه و هواي سیبسی دیيا کرد و دانشجویبن
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هلق در سوق دادن مبجرا ثه سمز و   فياییهبي   جریبن چریک در این میبن نقش .شيگبن گردیيني

 سوي سیبسی ثسیبر دُررنگ ثود.

 .هب آُاد شيني کلیه دانشجویبنی که در سظبهرار دسشگیر شيه ثودني ثب ١مبنز دانشگبه 1348اسفني  9در 

هِار  18 :3119سانی تهشان و حومه دس اسفنذ  اعتصاب کاسگشان ششکت واحذ اتوتوس -

شکسشن اعشصبب هود را موکول ثه اجراي سونبن شبه اسفني،  11در کبرگر شرکز مِثور در اجشمبعی 

 .کردني که گفشه ثود کبرگرانی که سود سهبم نيارني ثبیي سه مبه دبداش ثگیرني

ي جهبن  کبرگران کبرهبنه: 3111چیت سي دس اسدیبهشت ي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

چیز کرع در اعشراض ثه دسشمِد کم، سبعبر کبر ٥والنی و نجود ثیمه ثه مير سه روُ دسز ثه 

ي  اردیجهشز ثب كمله 8اردیجهشز شروع شيه ثود در سبرین  6اعشصبب ُدني. این اعشصبب که اُ سبرین 

  .کبرگران ثه رگجبر ثسشه شيني ،گروهی اُ مبموران امنیشی رژیم شبه

مبه ثه مير سه روُ در اعشراض ثه دسشمِد  کبرگران جهبن چیز اُ ششم سب هششم اردیجهشز 2000

دبیین، سبعبر کبري ُیبد و ثیمه نشين و شرای٤ ثي کبري دسز ثه اعشراض و اعشصبب ُدني. اعشصبب 

کبر در  اي نياد و کبرگران سصمیم گرفشني ثه سمز وُارر ي کبرهبنه نشیجه سه روُه و سجمع در ملو٥ه

ثعي اُ ٩هر وقشی که کبرگران ثه کبروانسراي سنگی  5سهران راهذیمبیی کنني. در میبن راه، سبعز 

 3ثنيني؛ در این كبدطه   می ثرني و آنهب را ثه رگجبر  می هب ثه سمز کبرگران یورش رسیيه ثودني، ژانيارم

 شوني  می کششه و سعياد ُیبدي مصيوم )کبرگر یو عل کوکبریكسن ن روُ،یف كشم اهللا هیوج( کبرگر

  ).1350سبل  يکبرگر نیاعشصبب هون: 1398(فریيونی، 

جهبن ي  فيایی هلق، فبسق یِدي، رئیس کبرهبنههبي   ، سبُمبن چریک1353مرداد  20سه سبل ثعي در 

 اي آورني که: چیز را هنگبمی که عبُم ملل کبرش ثود، سرور کردني و در اعالمیه

عهيه داشز و  انقالثی هلق، فبسق را ثه هب٥ر نقش مؤطري که در کششبر کبرگران جهبن چیز ثهدادگبه »

اش در كق کبرگران ثه مرگ ملکوم کرد و فبسق هونووار را ثه سِاي  ٩بلمبنههبي   کُشی ثه هب٥ر كق

دریغ هود  فيایی هلق دششیجبنی مسللبنه و ثیهبي   اعمبل ننگینش رسبني. ثب اعيام فبسق، سبُمبن چریک

دهي   می دارد و ثب صراكز ثه دشمن هشيار  می کبرگران سراسر ایران، اعالمي  ٥لجبنه را اُ مجبرُار كق

نقل اُ: اسبثکی،   (ثه« جواب نوواهي گذاشز کبرگر ایران ثیي  گونه جنبیشی را در كق ٥جقه که هیچ

1396 :124.( 

کبرگر در اعشراض ثه کمی  9000كيود  کاسخانه مجتمع کفش ملی: 31اعتصاب کاسگشان  -

ي  رغم مياهله معیششی و اقشصبدي دسز اُ کبر کشیيني. علیهبي   هواسشههبي   دسشمِدهب و ثب ٥رف
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کبرگران سن  نیروهبي ژانيارمري اعشراض چني روُ ثه ٥ول انجبمیي و سرانجبم ثه ثوشی اُ م٦بلجبر

 .)434: 1394داده شي (دبیيار، 

هرداد هِاران کبرگر  3در روُ : 3113دس خشداد « ایشان یاسا»ي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

ثبر ١من  همیشگی ارسش، ایني  رغم مياهله افِایش دسشمِد دسز اُ کبر کشیيني. علیي  ثب م٦بلجه

سب  45نشینی کبرگران، ميیریز کبرهبنه ثب ثرآورد ١رر نبشی اُ اعشصبب، قجول کرد که ثین  عيم عقت

لیسزِ ي  ا١بفه کني. در روُهبي ثعي در كبلی که ميیریز کبرهبنه درصيد سهیهدرصي دسشمِدهب را  60

سیبهی اُ کبرگران فعبل در اعشصبب ثود سب جلوي سکرار این مو١وع را در آینيه ثگیرد، ثبر دیگر ثب 

 ).445: نشینی کرد (همبن اعشصبب کبرگران روثرو شي و عقت

 :3113دیگش اعتصاتات سال  -

جهان »، «جیپ لنذسوس»، «سیتشوئن»، «دنیاي فلض»واحذ صنعتی  1*اعتصاب کاسگشان 

 .)451: (همبنو ...  « چیت

اش ثب  ُمبنی این اعشصبب همي  نکشهدي:  3دس « سازي تبشیض ماشین»کاسگش  111*اعتصاب 

جریبن فيایی در هبي   اعشرا١بر دانشجویبن دانشگبه سجریِ و ثه ُنيان افشبدن ایشبن ثود که سجت فعبلیز

آُادي دانشجویبن را ثه عنوان  ،، کبرگران اعشصبثی در ادامهشي و سوأمبن میبن کبرگرانهب  میبن آن

 شوني (همبن).  می کبرگر اهراع 100هویش م٦رف کردني. نِدیک ثه ي  ثوشی اُ م٦بلجه

 .(همبن)تهمن  1دس « اهوازي  نوسد و لوله»کاسگش  3111*اعتصاب 

شوني   می کبرگر اهراع 25«: سازي آسیا جیپ»ي  کاسگش کاسخانه 3111*اعتصاب 

 .)452:(همبن

 .)457: (همبن 3113*اعتصاب کاسگشان ششکت نفت آتادان دس اسفنذ 

 .3111اعتصاب کاسگشان نفت تهشان دس تهاس  -

کبرگران در اعشراض ثه عيم : 3111جیپ لنذسوس دس سال ي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

ثنيي مشبغل سعهي شيه ثود، ثراي  سومبن که مجشنی ثر ٥رف ٥جقه 500سب  300درداهز ا١بفه دسشمِد 

 20کردني. در نهبیز ثب ثه هشونز کشیيه شين اعشصبب « کم کبري»مبه مجبدرر ثه اعشصبب  4مير 

 ).465: شوني (همبن  می ُنياني  کبرگر دسشگیر و روانه
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شهریور در  8کبرگران در : 3111اعتصاب کاسگشان ششکت آطوس )فشوزان( دس شهشیوس  -

روُ اعشصبب  7هود دسز اُ کبر کشیيني و ثراي مير ي  مبه و نیم سود ویژه 4اعشراض ثه عيم دریبفز 

نشینی شي، هر چني که در روُهبي دس اُ دبیبن اعشصبب  را ادامه دادني. در نهبیز کبرفرمب نبگِیر اُ عقت

 ).468-469: کبرگر کرد (همبن 20مجبدرر ثه اهراع نِدیک ثه 

کبرگر در یکی اُ روُهبي مرداد در  80: 3111شاهی دس مشداد ي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

هبي   دیگر گروه ،اعشراض ثه هیبثبن کشیيه شينِ کمی دسشمِد دسز اُ کبر کشیيني. در اطراعشراض ثه 

دیوسشني و در نشیجه قواي نظبمی ثب دسشور سیر ثه منظور سرکوب اعشراض وارد صلنه  بنثه آن نیِ مردم

 ).463: کبرگر جبن ثبهشني (همبن 8اي که رم داد  درگیريي  شي، و در نشیجه

هِاران کبرگر در اعشراض ثه کمی : 3111تبشیض دس اوایل هاي   پضخانه اعتصاب کاسگشان کوسه -

روُ اعشصبب کردني و موفق شيني سب کبرفرمبیبن  5قیمز آجر ثراي مير رفشن رغم ثبال دسشمِدشبن علی

 ).470: درصيي دسشمِد را١ی کنني (همبن 50را ثه افِایش 

فذایی خلق تا کاسگشان از اواخش هاي   گیشي استباطات اسگانیک سازمان چشیک شکل -

گیري کبرگري  مزفيایی هلق ایران سهبي   ، شوراي عبلی سبُمبن چریک1354در سبثسشبن  :3111

درصي انرژي سبُمبن در راسشبي  ٥80ور مشوص مورد سأییي قرار داد و سصمیم گرفز که  سبُمبن را ثه

در اواهر « نجرد هلق ویژه کبرگران و ُكمشکشبن انششبر یبثي.»ي  جنجش کبرگري مشمرکِ شود و نشریه

نجرد هلق که ارگبن ي  نشریهکبرگران و ُكمششکبن که ثب ي  نجرد هلق ویژهي  نشریه 1354سبل 

ي  فيایی هلق نشریههبي   سبُمبن ثود سفبور داشز، منششر شي. در همین ُمبن سبُمبن چریک

منششر کرد. در راسشبي رویکرد سبُه سیبسی و نیِ کبرگري، در « دیبم دانشجو»نبم  دانشجویی هود را ثه

دیبم دانشجو ي  در نوسشین شمبره« رانفيایی هلق ثه دانشجویبن مجبرُ ایهبي   رهنمود سبُمبن چریک»

 هوانیم:  می اُ جمله چنین

سلقیق در شرای٤ ي  کبرگري کردن در سع٦یالر سبثسشبنی دانشگبه در شهر و روسشب ثهشرین وسیله»

عینی جبمعه اسز. ٥جعب کبرگري کردن در درجبر موشلف اُ کبرگر سبده سب کبرگر مشوصص و سرکبرگر 

اني، اول ثبر دشوار  سبده ثراي کسبنی که شرای٤ ُنيگی مرفه ثورژوایی داششه مفیي اسز ولی اگر کبرگري

هبیی ثیبموُني و  سوانني هود را در این کبراکشر سوجیه کنني، ثهشر اسز اثشيا سوصص  نمیهب  اسز و آن

 «سذس ثه کبرگري ثروني.

دهي، سب در   می ار« دانشجویی-کبرگريهبي   سشکیل هسشه»سذس ثه دانشجویبن دیشنهبد « رهنمود»

هبي   گیري سیبسی و سشکیل هسشه صورر عيم ارسجب٣ ثب سبُمبن، هود مسشقال ثه منظور ارسجب٣

 دانشجویی ثه میبن کبرگران ثروني.-کبرگري
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سعيادي سیم کبرگري .. ثب هيف کبر سیبسی در  1354اُ اواس٤ سبل »دور  ثه روایز مجیي عجيالركیم

گرفز. كیير سجریِي و٩بیف این سیم   در سبُمبن شکل« مسشعي ثراي فعبلیزو جذب کبرگران هب  کبرهبنه

، شنبسبیی -که ثسیبر مشکل ثود-کبرگري، ثرقراري ارسجب٣ ثب کبرگران هبي   گِارشي  را اُ جمله سهیه

دانسز. ثه روایزِ او، در این   می سبُمبن و اكشمبال عملیبر نظبمیهبي   ملی٤ کبر ثراي دوش اعالمیه

سبُمبن هبي   کبرگري در اعالمیهي  هودانگیوشههبي   و اعشصببهب  هبیی اُ اعشراض اهجبر و گِارشدوره 

کبرگري سهران، سجریِ، هبي   شود. اهجبر و جنت و جوش  می و نیِ نجرد هلق، ثه شکل چشمگیري ثیششر

 آثبدان و اعشصبب کبرگران نسبجی مبُنيران.

کبرگري داشز و ي  در جریبن ارسجب٥بسی که سبُمبن ثب ثينه ثه ثعي، 1354ي  الجشه سب دیش اُ ثرنبمه

 ثه سبُمبن فيائیبن دیوسشه ثودني:  آن، ثرهی دیشگبمبنِ کبرگريهبي   فعبلیز

) ع٢و 1319-1350نژاد ( ؟)، اسکنير صبدقی-1353)، سعیي دبیبن (1324-1352كسن نوروُي (

سنيیکبي فلِکبر مکبنیک که در جریبن ) ع٢و 1319-1349سنيیکبي فلِکبر مکبنیک، جلیل انفرادي (

 ).124-134: 1396) (اسبثکی، 1331-1352کششه شي و یوسف ُرکبري (« سیبهکل»

اعشصبب ي  اُ اوایل هرداد که ُمِمه: 3111دس خشداد « ایشانا»ي  اعتصاب کاسگشان کاسخانه -

سبُي  ثراي عقیمدر میبن کبرگران ثه سجت س٦ق نبُل دسشمِدهب قور گرفز، عوامل امنیشی کبرهبنه 

هرداد مجبدرر ثه ثب٥ل کردن کبرر چني سن اُ کبرگران فعبل و ُدن  6اكشمبل اعشصبب در صجق روُ 

نفر  3000هرداد نِدیک ثه  7ثر دیوار کبرهبنه کردني. نشیجه امب ثرعکس ثود و روُ هب  كُکم اهراع آن

 کبرگر دسشگیر 35رسش كيود اي  گرانه سرکوبي  کبرگر شیفز صجق دسز اُ کبر کشیيني. ثب مياهله

 کبرگر اعشصبب را ادامه 2000شود و   نمی شوني. امب ثب ورود کبرگران شیفز شت داسشبن سمبم  می

را آُاد کنني. هب  دار سصمیم گرفشني سب ثبُداششی این اسشمرار ارسش و کبرهبنهي  دهني. ثب مشبهيه  می

کبرگران و سرس اُ اهراع و صيور كکم اهراع روُ اعشصبب، ثب ارعبب  12سرانجبم ثعي اُ نِدیک ثه 

سبرین جنجش کبرگري  :2019کبرگر، اعشصبب ثيون دسشبوردي ثه دبیبن رسیي (دبیيار،  150نِدیک ثه 

 ایران).

 

 (: ته سوي انقالب3111-3111) دوسه هفتم

هود  دل ا نیِ دردس اُ اسمبم اجراي اصالكبر ار١ی سب هنگبم انقالب رهبي   این دوره ثه نوعی جمعجنيي سبل

دارانه ثه  کبرگر، شبهي گسشرش منبسجبر سرمبیهي  دارد. این كيفبصلی اسز که ١من افِایش جمعیز ٥جقه

گذششه این دوره را مجشنی ثر سللیل و نه هبي   شين و گسشرش شهرنشینی هسشیم. ثرهالف دوره اعشجبر صنعشی
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و ... اُنظر هواهیم گذراني و ثوش اعظم این سللیل مشکی ثر هب  گیري اسلبدیه و شکلهب  روُشمبر اعشصبب

 .اسز «صنعشی در انقالب ایران کبلجيشکبفی انقالب: نقش کبرگران»دژوهش اكمي اشرف ثب عنوان 

٥رُ  فيایی هلق، ثههبي   ششم اشبره شي، ثب ١رثه هوردن سبُمبن چریکي  همچنبن که در جمعجنيي دوره

كيود  1355كبلی که در  ثه شير اُفز کرد. در 1356-1357هبي   رگري در سبلچشمگیري سعياد اعشصبثبر کب

مورد کبهش یبفز (الجشه این  10ثه  1357نوسز ي  مبهه 8مورد کبسشه شي، در  15ثه  1356مورد ثود و در  35

 مي اشرففعبلیز اقشصبدي ثنب ثه آمبري که اكهبي   سعياد اعشرا١بر در مراکِ صنعشی اسز و اال در دیگر رششه

 رسي).   می مورد 17ثه  57سب  55ي  دهي در ثبُه  می

هود اُ نظر سوش و سوان هب  کننيه ثود که در كبلی که آن كيي نگران سیبسی چخ ثههبي   مو١وع اُ نظر گروه

 وهب  عملی کبرگران را در قبلت ثیبنیه شبن نسجز ثه ثی اي ثودني، سعجت و اعشراض سبُمبنی در موقعیز فرودسشبنه

 اي ثب م٢مون ُیر صبدر اعالمیه 1357فيایی هلق در شهریور هبي   هبیی ثروُ دادني. سبُمبن چریک اعالمیه

 کني:  می

اني ... امب هنوُ این آغبُ کبر اسز.  دب هواسشه کبر ثه مردم علیه رژیم جنبیزهبي   امروُ در سمبم شهرهبي مب سوده»

اني ... مب  کبرگران) آن ٥ور که ثبیي و شبیي ثه میيان نیبميههنوُ ثوش ثِرگی اُ نیروهبي هلق (ثه هصوص 

عبم  هواهیم که در مقبثل قشل  می فيایی هلق ایران اُ سمبمی کبرگران ُكمشکش و مجبرُهبي   سبُمبن چریک

در ثبران مردم ُكمشکش  کبر سبکز نبیسشني ... در مقبثل گلوله سوس٤ مِدوران رژیم شبه جنبیز  دیيه رنغهبي   سوده

رژیم جهز ثرگِاري سظبهرار دولشی و هبي   اعشراض کنیي ... ثب سو٥ئههب  و دانشجویبن در دانشگبههب  هیبثبن

 ).1: 1390(ثه نقل اُ: اشرف، « قالثی سوس٤ کبرگران نبآگبه مجبرُه کنیي.

بن مجبهيین سبُم»کبرگر (انشعببِ مبرکسیسشی اُ ي  اي دیگر  سبُمبن دیکبر در راه آُادي ٥جقه در اعالمیه

 هوانیم:  می ) چنین1354در سبل « هلق

گذراني   می سرین روُهبي هود را عملی ثیرون آییي ... اکنون که کشور مب انقالثی رفقبي کبرگر! ... شمب ثبیي اُ ثی»

ثه کنني ... مب ثبیي   نمی ٥ور فعبل در این مجبرُه شرکز کبرگر اسز ثهي  ٥جقهي  ٥ور که شبیسشه ... کبرگران آن

صف دیشگبمبن جنجش کبرگري اهیر، یعنی کبرگران صنعز نفز، ًوب آهن و ثرق ... ثذیونيیم. راسشی چرا این 

گذرد ثه   می سفبور ثه این امور، که در ا٥راف مب کنني ولی مب سقریجب ثی  می کبرگران این گونه ثب رژیم مجبرُه

 (ثه نقل اُ: همبن).« دهیم؟  می کبرمبن ادامه

انقالب در ي  کبرگر اُ صلنهي  دیشگبمبنِ ٥جقهي  کني فریبدهبي نومیيانه  می اكمي اشرف اشبره که ٥ور همبن

ي  که ٥جقه کني. یکی این  می کبرگر در انقالب روشني  نقش ٥جقهي  اسبسی را درثبرهي  گرمبگرم مجبرُه، دو نکشه

نقشی در انقالب نياشز، و دیگر «) ثِرگسظبهرار ي  مركله»سوم (اُ نظر اشرف ي  کبرگر صنعشی سب آهر مركله

نیِ سنهب ثوشی اُ این «) کننيه همگبنی و فلغهبي   اعشصببي  مركله»چهبرم (اُ نظر اشرف ي  که در مركله این
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هبیی که كرکشی کردني  سفبور مبني و ثه کبر هود ادامه داد، یب آن ٥جقه وارد مجبرُه شي و ثوش ثِرگ آن یب ثی

 «سیبسی ... قيم نگذاردنيي  مجبرُهي  ثه عرصه»درجب ُده و  «اقشصبدي-رُار صنفیدر چبرچوب مجب»سنهب 

 (همبن).

سب ثهمن  1356گبنه اُ روني منجر ثه  انقالب در كيفبصل فروردین  ثنيي دنغ دسز دادن یک دوره اشرف ثب ثه

 دقیق روشن کني: آمبريِهبي   کوشي سب سهم کبرگران را مجشنی ثر داده  می 1357

واكي سولیيي دسز ثه اعشصبب صرفب  15صنعشی در هبي   کبرگران کبرهبنه 1356نوسز انقالب در ي  مركلهدر 

رفبهی و دراکنيه ثراي ا١بفه دسشمِد ُدني. در اواهر همین سبل ثود که رژیم گروهی اُ کبرگران را ثراي كمله 

ي  م٢روب و مجروف کرد. در مركله ثه اجشمبع عنبصر ملی و لیجرال در کبروانسراي سنگی ثسیغ و كب١ران را

هبي   ثبر ثه اعشصبب10جریبن داشز، کبرگران صنعشی فق٤  1357نوسز ي  مبهه 6دوم و سوم انقالب که در 

هبشبن ثه سرعز اعشصبب را دبیبن دادني. و این  صرفب رفبهی و دراکنيه دسز ُدني و دس اُ ثرآورده شين هواسز

اي، سظبهرار  دورههبي   و روكبنیبن اغششبشهب  نقالثی، دانشجویبن، ثبُارياي  دركبلی ثود که در این دو مركله

 ).9عظیم علیه رژیم ثردب کرده ثودني (همبن: هبي   دراکنيه و راهذیمبیی

ثِرگی در چني شهر مرکِي کبرگري ثردب شي. اُ جمله سظبهرار و اعشراض سجریِ در هبي   در این دو دوره اعشراض

سوم انقالب، اعشراض و سظبهرار ثِرگ ي  و در مركله 1357اردیجهشز  19اعشراض یِد در و  1356ثهمن  29

اي اُ  یک اُ این مجبرُار ثبلنسجه ثِرگ و مؤطر انقالثی هجر و اطر عميه ، در هیچ1357مرداد  20اصفهبن در 

موجود هبي   ٥جق گِارش شود. ]...[ در مقبثل،  نمی دیيه« ٥جقه»مشبرکز کبرگرانِ صنبیع جيیي ثه عنوان اع٢بي 

وُیر،  ثب ك٢ور جمشیي آموُگبر، نوسز 1356چخ، رژیم در اسفني مبه هبي   شيیي سبُمبنهبي   و اعشراض

سبُي و  هِار نفري در سجریِ ثردب کرد و کبرگران صنبیع جيیي سجریِ، اُ جمله مبشین 100سظبهرار ثِرگ 

د، در كبلی که اُ شرکز دادن ثبُاریبن و اصنبف و جمعی در این سظبهرار شرکز دا سراکشورسبُي، را دسشه

دانشجویبن و روكبنیبن در این سظبهرار هجري نجود. دولز فق٤ قبدر ثود کبرمنيان و کبرگران را ثسیغ کني (ثب 

ُمبن و ثب  که این دو ٥جقه، هم سظبهرار ١يانقالثی ثکشبني. جبلت ایني  سفبور) و ثه عرصه میل، یب ثی میل، ثی

رو انقالب شيني  چهبرم انقالب دنجبلهي  یکسبن (اعشصبب) ثه ائشالف انقالثی دیوسشني و در مركلهي هب  شیوه

 (همبن).

سرین  کبرگر صنعشی، همراه کبرمنيان ادارار وارد گود شي. مهمي  چهبرم انقالب ثود که ٥جقهي  در مركله

شبن کم و  سی، میِان مشبرکزهبشبن غیرسیب مشبرکز کبرگران صنبیع جيیي آن اسز که هواسزي  هصیصه

کبرمنيي واكيهبي عظیم هيمبر عمومی و منبثع -کبرگريهبي   میِان سأطیرشبن ثسیبر انيك اسز، فق٤ اعشصبب

 کني.  می شود و رژیم را فلغ  می ملی اسز که کبرسبُ
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ثرق در  دسز، دهبنیبر، آب وهبي   واكي اصلی و فرعی (مظل شعجه 229در این دوره (آًر و دي مبه) كيود 

و مجبرُار در هب  هب) که داري ثوش کبرگري ثودني، اعشصبب کردني. نِدیک ثه نیمی اُ این اعشصبب اسشبن

در چني واكي صنعشی اُ هب  سرین و مؤطرسرین اعشصبب ثردب شيني. مهمهب  سولیيي و ثقیه در سبیر گروههبي   کبرهبنه

یعنی آب و ثرق و موبثرار و ارسجب٥بر، روي دادني که  گروه نفز و دهبنیبر و ًوب آهن و دو گروه اصلی دیگر،

 کبرمنيي ثودني (همبن).-کبرگري

سن و  100ثِرگ ثوش صنعشی (ثب هبي   واكي کبرهبنه 773واكي اُ  109، كيود 1357آًر و دي هبي   در مبه

گرفشني.   می را درثرثِرگ هبي   درصي کبرهبنه 14ثیششر) ثه اعشصبب دسز ُدني. ثنبثراین، واكيهبي اعشصبثی فق٤ 

هوادار هبي   ثِرگ، ثه قول یکی اُ سبُمبني  کبرهبنه 664واكي اعشصبثی كيود  109ثه ثیبن دیگر، در مقبثل 

سفبور  انقالثی سراسر کشور را فرا گرفشه ثود، کبرگران سقریجب ثیي  در كبلی که اعشصبب و مجبرُه»کبرگر، ي  ٥جقه

سبُه همین انيك مشبرکز نیِ منلصر ثود  «دادني.  می گذشز ثه کبرشبن ادامه  می شبن ثه این امور که در ا٥راف

رفز. یعنی در كبلی   نمی دسشمِد و سود ویژه و كق مسکن فراسر صرفب رفبهی که اُ كيود ا١بفههبي   ثه هواسز

الثی در سیبسی و انقهبي   شي و سبیر ٥جقبر اجشمبعی ثب هواسز  می که انقالب ثه آهرین مراكل هود نِدیک

کردني، کبرگران صنعشی نبب نقش نبچیِي در انقالب ایفب   می همگبنی شرکزهبي   سظبهرار هیبثبنی و اعشصبب

درصي ثراي مشبرکز در امور  13درصي ثراي كف٨ کبر و  19هبشبن رفبهی،  درصي درهواسز 88که  کردني. چنبن

 ).9-10کبر ثود (همبن: 

گبه نوثز  درصي واكيهب اعشصبب کردني. آن 84که  اعشصبب ثود، چنبنغبلت اقيامبر جمعی این دوره ي  شیوه

سر مرثو٣ ثود ثه صنبیع دولشی، ثه هصوص شرکز نفز و  درصي اقيامبر جمعی، که ثیش 12سظبهرار ثود ثب 

اسبسی این هبي   ثود. اُ ویژگیهب  و اعشراضهب  درصي، شکبیز 4موارد ثب ي  سبُي اراك و ًوب آهن. ثقیه مبشین

آمیِ ثود و ثه نيرر اُ  درصي موارد مسبلمز 90که  کبر نجردن اثِارهبي سرکوب ثود. چنبن دوره، نجود هشونز و ثه

مبلی و هبي   هم که غبلجب ثراي هيفهب  شي. نسجز موفقیز اقيامبر جمعی و اعشصبب  می اعمبل هشونز اسشفبده

موفق و فق٤ یک چهبرم نبموفق و در همین كيود هب  رفبهی ثود، ثبلنسجه ثبال ثود، چنبن که نِدیک ثه دو سوم آن

 ).11نبمعلوم گِارش شيه ثود (همبن: 

هيمبر عمومی و منبثع ملی شبمل چني واكي ثسیبر ثِرگ صنبیع نفز، آب و « کبرمنيي-کبرگري»واكيهبي 

 واكيهب را  آهن و دهبنیبر هسشني. وجوه سمبیِ این آهن، ثنبدر و کششیرانی، ًوب ثرق، دسز و موبثرار، راه

 ):13سوان ثه شرف ُیر دانسز (همبن:   می

x نفر اُ  66000دولشی هسشني و ثوش کبرمنيي ثسیبر نیرومنيي دارني. مظال اُ كيود هب  آني  همه

نفر کبرکنبن  37000که اُ  کبرکنبن صنبیع نفز ثیش اُ یک سوم کبرمني و ثقیه کبرگر ثودني، یب این

نیمی کبرگر ثودني. در اعشصبثبر و مجبرُار عظیم این واكياهبي آب و ثرق کشور نیمی کبرمني و 

ي  کرده ثِرگ، کبرمنيان (و كشی در مواردي کبرکنبن ارشي) و ثه هصوص کبرمنيان جوان و سلصیل
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و سظبهرار و مجبرُار این هب  مجبرُ نقش عميه و اسبسی داششني. اُ همین رو نیِ در اهجبر اعشصبب

ي و نه کبرگران را. در مواردي نیِ ثردن  می کبر ثه را «کبرکنبن»ي  واژه گروهیهبي   واكيهب، رسبنه

 هود را اعالم کردني.هبي   اعشصبب، هواسز« کبرمنيان و کبرگران»کردني که   می سأکیي

x سرین كرکز  کشور اهمیز کلیيي و كسبس داششني و کوچکي  امور روُمرهي  این واكيهب در اداره

مردم و گردش منظم واكيهبي سولیيي کشور را ي  و ُنيگی روُمرهآنبن ثالفبصله ملسوس ثود 

 کرد.  می فلغ

x گسشرده در سراسر کشور فعبل ثودني و در نشیجه هر كرکشی اُ سوي آنبن هبي   آنبن در شجکهي  همه

که دیگر واكيهبي صنعشی چنین  گذاشز. كبل آن  می کرد و اطر  می ثه سراسر کشور سرایز

 اي نياششني. هصیصه

x  این واكيهب مشکی ثه درآمي نفز ثودني و ثنبثراین، دشز کبرکنبن این واكيهب گرم ثود و غم كف٨

ورشکسشگی ي  کبر سأمین شغلی نياششني. ثرهالف کبرکنبن دیگر واكيهبي سولیيي که دائمب دلهره

 کبرهبنه و ثیکبري را داششني.

x گبه اُ اوایل  دیوسشني و آنهب  شصببکبمال رفبهی ثه صف اعهبي   در مهر مبه ثه آرامی و ثب هواسز

نوسز ي  افِودني و دس اُ یک مبه سکور نسجی سب نیمههب  مالیم را ثيانهبي   مبه هواسز  آثبن

دولز نظبمی که اُ اواس٤ آثبن سب اواس٤ آًر ادامه یبفز، دوثبره وارد گود شيني و ثه مجبرُه و ي  دوره

سلز فرمبن رهجري انقالب و نمبینيگبن وي قرار قب٥ع و علنی ثب رژیم ثرهبسشني و ي  معبر١ه

 گرفشني و در واقع اُ ارکبن اصلی ایجبد دوگبنگی در كبکمیز شيني.

کبرگر ثه نسجز هود و دیگران اُ این قرار ثود (همبن: ي  و اقيامبر جمعی ٥جقههب  اعشصببهبي   ثنبثراین، ویژگی

11:( 

x درصي  84در این دوره ثود، یعنی هب  اعشصبب درصي کل 16کبرگر فق٤ ي  ٥جقههبي   نسجز اعشصبب

 اني. را ٥جقبر دیگر راه انياهشههب  اعشصبب

x انقالب ثود.ي  درصي کل سظبهرار دوره 1کبرگر ثسیبر نبچیِ و كيود ي  نسجز سظبهرار ٥جقه 

x صرفب مبلی و رفبهی، یب ثراي كف٨ کبر ثود که دس اُ ثرآورده شين هب  در این دوره غبلت هواسز

یبفز. در كبلی که در همبن ُمبن فرهنگیبن و دانشجویبن و ثبُاریبن و   می مجبرُه دبیبنهب  آن

 ُدني.  می و سظبهرار عظیم دسزهب  سني سیبسی و انقالثی ثه اعشصببهبي   روكبنیبن ثب هواسز
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x سنهب اُ نظر کمیز و کیفیز، ثلکه اُ نظر میِان سأطیر نیِ اعشصبب ثسیبري اُ واكيهبي کبرگري  نه

کبرمنيي هيمبر عمومی و منبثع ملی) سأطیر ُیبدي در فلغ کردن -(ثه اسشظنبي واكيهبي کبرگري

 نظبم كبکم نياششني.

 

 ادامه دارد...
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)، هب٥رار دوران سذري شيه (هب٥رار و اسنبد یوسف افشوبري 1370سفرشی، مجیي. ( ثیبر، کبوه و -

 )، سهران: انششبرار فردوس.1329سب 1299

سب)، کبرگران و انقالب در ایران: ثبُنگري سجرثیبر کنشرل کبرگري در ایران،  ثیبر، آصف. (ثی -

 :(سرجمه فصل هفشم کشبب PDFسرجمه: داریوش افشبر، نسوه 

 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience 
of Workers’ Control (London, 1987).( 

وني، قبثل  (مصبكجه)، امیر عجبس آُرم« مرداد 28جنجش کبرگري و کودسبي ). »1392ثبثبیی، درویِ. ( -

 :دسشرسی در

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html 

راهه، ُنيانی گمراهه، در جسشجوي راه)،  ، نبصر. (ثی سب)، سبرین جنجش کبرگري ایران (مشولي ثیدبیيار -

 .جب ثی

 )، سبرین جنجش کبرگري ایران، قبثل دسشرسی در:2019دبیيار، نبصر. ( -
http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm 

و فرهبد  ی، سرجمه: كسن فشبرک«معبصر يدار  هی٥جقه در سرمب). »1390( کوسیدوالنِاس، ن -

 نشر رهياد نو. دور،  یمجلس
 :95آًر  21سسنیم،  -

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210 

عيالز ایران: اُ جنوب قفقبُ سب شمبل ي  )، فرقه1388هسرودنبه، ملميكسین و ثبسز، الیور. ( -

 .)، سهران: انششبرار دردیس دانش و شرکز نشر و دژوهش شیراُه1920-1917هراسبن (

انششبرار ثنیبد ي  )، سبرین شفبهی شوراي کبرگران نفز، کمیشه1392هسروشبهی، یياهللا. ( -

 کبرگران (دبك).آموُشی -دژوهشی

 ، قبثل دسشرسی در:«ي مشوس٤افسبنه و افسون ٥جقه»هسروي، کمبل.  -

D9%86%D7%A8%D3%B8%D9%81%D7%A8%/%D2018/07/16https://naghd.com/

-9%86D9%88%D3%B8%D9%81%D7%A8%%D-9%88%D-9%87
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-C%8C%DB2%80%8E9%87%D9%82%D8%A8%D7%B8%%D
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  ف سوسیبلاجشمبعی جنجش مشرو٥یز و انکشب-اقشصبديهبي   )، دیشینه1384شبکري، هسرو. ( -

 .دموکراسی، سهران: انششبرار اهشران

کبرگري و هودکبمگی در ایران، سرجمه: ١یبء صيقی، هبي   )، اسلبدیه1377الجوردي، كجیت. ( -

 .سهران: نشر نو

کبرگري در هبي   )، شوق یک هیِ ثلني: نوسشین اسلبدیه1381ملمودي، جلیل و سعیيي، نبصر. ( -

 .ار ق٦ره)، سهران: انششبر1320-1285ایران (

 )، اجشمبعیون عبمیون، سهران: نشر نی.1391یِدانی، سهراب. ( -

ُنی کبرگران در ایران دس اُ انقالب)،  ٥جقه (سوان چبنه )، کبرگران ثی1397هیراللهی، علیر١ب. ( -

 سهران: انششبرار آگبه.

 .4، نشریه سردیچ، شمبره «سراژدي قهرمبن). »1387دارالشفبء، یبشبر ( -
آینيه، قبثل دسشرسی هبي   گذششه و راههبي   کبرگر: درسي  )، سبُمبنيهی ٥جقه2016(رهنمب، سعیي.  -

 در:

https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D
8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-
%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-
%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%DA%AF%D8%B0%D8%B4/ 

)، قبثل 1394(ثررسی اعشرا١بر کبرگري سبل « سذي  می ُیر دوسز شت، جنجشی در اعمبق» -

 دسشرسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2 

، )«1342-57گسشرش (ي  : مركلهداري در ایران رشي رواث٤ سرمبیه»)، 1369سوداگر، ملمير١ب. ( -

 سهران: انششبرار شعله انيیشه.
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 ، قبثل دسشرسی در:«سبریوچه قبنون کبر در ایران»صفرُاده، هبله،  -

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm 

گیري و فعبلیز اسلبدیه صنعشگر در شهر سننيع  شکل  ، )2017عِیِي، یيي و فالكی، مظفر. ( -

 ي دی دي اف قبثل دسشرسی در: )، ثبُنشرنسوه1367-1365(
 https://www.gozaar.net/a/8815 

 ، قبثل دسشرسی در: 1395گِارشی اُ مجبرُه و اعشرا١بر کبرگري در سبل  -
http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2 

 ، قبثل دسشرسی در:1396گِارش مجبرُار و اعشرا١بر کبرگران و ُكمشکشبن ایران در سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96 

 :، قبثل دسشرسی در«کبرگران معين شمشکي  سبریوچه اسلبدیه»نژاد، مبُیبر.   گیالنی -

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286 

 ، قبثل دسشرسی در:«سبُي ري کبرگران چیزي  سبریوچه اسلبدیه»مبُیبر. نژاد،  گیالنی -

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/ 

 مجبرُه کبرگران دشروشیمی و اصالكیه قبنون کبر در گفشگو ثب ثهروُ هجبُ، قبثل دسشرسی در: -

-9%87D2%B8%D1%B8%D7%A8%D8%A8%D9%85%/%D2012/12/01/pak.org-http://b

-9%86D7%A8%D1%B8%DA%AF%D1%B8%D7%A8%D9%%DA%A

-9%88%D-C%8DB9%85%C%D%8DB4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D

9%86D7%A8%D9%82%%D-9%87C%D%8AD%DB8%D7%A8%D9%84%D5%B8%D7%A8%%D 

نشر  ،يسرجمه: كسن مرس٢و ،«يدار  هیدر ثراثر سرمب یدموکراس). »1386اِلِن ( نِوود،یس کیم -

 ثبُسبب نگبر.
 ، قبثل دسشرسی در:1397نگبهی ثه جنجش کبرگري ایران در سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97  
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 اعتصابی:هاي   نمونه

ي    هب زض نیمه ظمبن ثب گسشطش اعشهبب هم :1357نساجی در مهر هاي   *اعتصاب کارگران کارخانه

ضفبهی اعشهبب ٦طزنس، مبننس چیز ضي، اطلس ثبفز، هبي   نسبجی ثب ذواسزي    ، ٦بضگطان چنس ٦بضذبنه1357مهط 

زیگط زض سهطان، انفهبن و یعز ثه اعشهبثیبن ي    ٦بضذبنه 15سبظي ضي و مهمل ٦بقبن. آنگبه حسوز  ممشبظ، چیز

هبي   ٦طه ضا ثب ٦بضفطمبیبن و وظاضر ٦بض گكوزنس و اظ وظاضر ٦بض زضذواسز ٦طزنس ٦ه ثه ذواسزدیوسشنس و ثبب مصا

هب، هطچه ظوزسط دبسد گوینس سب آنبن اظ اعشهبب زسز ثطزاضنس. دس اظ  ٦بمال ضفبهی آنبن، و حشی ثه ثطذی اظ آن

سبعشه  23ي سهطان، مصا٦طار  ذبنهجمعی، ٦ه ثه انطاض و دیگیطي ٦بضگطان چنس ٦بض زسشههبي   زنجبل ٦طزن ا٢سام

میبن سنسی٧بي ٦بضگطان نسبجی، سنسی٧بي نبحجبن ننبیع نسبجی و نمبینسگبن وظاضر ٦بض ثه عمل آمس، ی٥ 

ضیبل ثه عمل  5000سب  3000هعاض سن ٦بضگطان ننبیع نسبجی، اظ  150جمعی ثطاي ايبفه زسشمعز  مواف٣ز زسشه

٦بضگطان سط ٦بض ضفشنس. زض م٣بثل، نمبینسگبن ٦بضگطان ٢ول زازنس سب  آثبن 4آمس و اعشهبب ثالفبنله ق٧ز و زض 

سط حس ام٧بن نسجز ثه افعایف سولیس و س٣لیل يبیعبر و نظم ٦بض و حفظ منبثع ملی ا٢سام الظم ضا ثه عمل آوضنس 

 (.10)همبن: 

مهط  18آنبن ثه جبي اعشهبب زض  :1357*تهذیذ به اعتصاب کارگران صنایع چاپ در مهر 

هب   ذبنه اي ثه زولز و نبحجبن چبح ٦بمال ضفبهی ذوز ضا اعالم ٦طزنس و ی٥ اسمبم حجز ی٥ هفشههبي   اسزذو

 ٦نس: می ي اسبسی ضا ضوقن ذوز منشكط ٦طزنس چنس ن٧شههبي   اي ٦ه آنبن ثطاي ططح ذواسز زازنس. نبمه

 اذالل زض ٦بض؛ثسون ایجبز هب   ( ذوززاضي اظ اعشهبب و ٦وقف ثطاي ضسیسن ثه ذواسز1

هم دیبزه قوز، سحول هب   ي آن زضثبضههب   ( دصیطفشن این٧ه اگط ٢بنون ٦بض و ثیمه و سهیم قسن زض سوز ٦بضذبنه2

 حبنل ذواهس قس؛هب   ٦لی زض ثهجوز ويع آن

هب، زض محل ٦بض حبيط ذواهنس قس و يمن  انس ٦ه زض نوضر انجبم نكسن ذواسز ( این ٦بضگطان نیع اعالم ٦طزه3

 ذبنه اظ انجبم ٦بض ذوززاضي ذواهنس ٦طز. وض زض چبححً

 (.10-11مهط ثب ٦بضگطان ثه سواف١ ضسیس و آنبن مجبزضر ثه اعشهبب ن٧طزنس )همبن:  25زض نهبیز وظاضر ٦بض زض 

٦ه زض جطیبن آن ثب ٢جول  :1357ي سیمان فارس در ضیراز در مهر  *اعتصاب کارگران کارخانه

 (.11ثه سط ٦بض ذوز ثبظگكشنس )همبن: هب   مسئوالن ٦بضذبنه، آن٦بضگطان اظ ططف هبي   ذواسز

٦ه قبمل هب   ي س٣بيبهبي آن ٦ه ٦لیه: 1357ي سیمان اقلیذ در مهر  *اعتصاب کارگران کارخانه

ضیبل ثبثز ایبب و شهبب و  1500ضیبل ثبثز نبهبض و  1500زضنس، دطزاذز مبهیبنه  15افعایف زسشمعز ثه میعان 

 ي مس٧ن ثوز، موضز مواف٣ز ٢طاض گطفز و ٦بضگطان زسز اظ اعشهبب ٦كیسنس )همبن(. ینهدطزاذز ٦م٥ هع
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آنبن هبي   ذواسز :1357*اعتصاب کارکنان و کارگران ضرکت سیتروئن و سایپا در اواخر مهر 

نفط اظ  ٦6000بضي و ایجبز قط٦ز سعبونی ثوز. حسوز  سبعز ايبفه 50قبمل ايبفه ح٣و٠، زضیبفز ح١ اوالز، 

هبي   مهط اعشهبب ٦طزنس. ذواسز 20ضگطان و ٦بض٦نبن گطوه ننعشی ضنب )ظامیبز، فنطسبظي و ضازیبسوضسبظي( اظ ٦ب

ي عمل دوقبنسه قسن ثه ا٦ظطِ  آنبن قبمل سطمیم ح٣و٠، ح١ مس٧ن، سنوار ذسمز، و ح١ ذواضثبض ثوز. ثب جبمه

 ٦كنس )همبن(. می آنبن نیع زسز اظ اعشهببهب   این ذواسز

اعشهبب زض ننبیع نفز زض زو مطحله و اظ سوي زو  :1357گران آبادان از مهر تا آرر  *اعتصاب نفت

واثسشه ثه هبي   ضا چنس گطوه اظ ٦بض٦نبن و ٦بضگطان قط٦زهب   گطوه مشمبیع اظ ٦بض٦نبن آغبظ قس. نرسشین اعشهبب

فع سجعیض و همسبن قسن ويع آنبن ض  اول و زوم مهط مبه آغبظ ٦طزنس. ذواسزهبي   ننعز نفز زض هفشه

قبن ثب ٦بض٦نبن زائمی قط٦ز نفز ثوز. ٦بضگطان دیمبن٧بضي سنظیمبر، ٦بضگطان حمل و ن٣ل و  ا٢شهبزي و معایبي

ي ٦بالي دبالیكگبه آثبزان و ثه ذهول ٦بض٦نبن سعبونی ننعز نفز، این  سبظي و سعمیطار، ٦بضمنسان ازاضه قج٧ه

 ضفبهی ٦بض٦نبن و ٦بضگطان مو٢شب دبیبن یبفز.هبي   زثب ٢ول ضسیسگی ثه ذواسهب   اعشهبب

( زض آثبزان آغبظ قس. یعنی هنگبمی 1357مهط  24ي آذط مهط مبه )زض ضوظ  اعشهبب انلی زض ننعز نفز زض هفشه

قهطیوض( ثوز، اظ سوي  17ي سیبه ) ٦ه اعشهبب سطاسط ٦كوض ضا فطا گطفشه ثوز. این ضوظ ٦ه مهبزف ثب چهلم جمعه

ی و آیبر طالطه )قطیعشمساضي، گلذبیگبنی، نجفی مطعكی( ثه عنوان ضوظ ععاي عمومی اعالم قسه ثوز. امبم ذمین

ي ٦بال و آظمبیكگبه قط٦ز زض آثبزان زسز ثه اعشهبب ظزنس. مأموضان انشظبمی )گبظ و  زض این ضوظ ٦بض٦نبن ازاضه

ثه ذبضع اظ دبالیكگبه ثطزنس و ضهب ٦طنس، ولی ي ٦بال ضا ثب ذوز  نفط اظ ٦بض٦نبن ازاضه 70نفز( واضز محوطه قسنس و 

نفط ضا سب قت هنگبم زض ثبظزاقز نگه زاقشنس. ٦بض٦نبن دبالیكگبه ثه عنوان اعشطاو ثه این عمل، فطزاي  12سب  8

آن ضوظ زسز ثه اعشهبب ظزنس. ی٥ هعاض نفط اظ ٦بضمنسان سبظمبن عملیبر غیطننعشی نیع ثه حمبیز اظ ٦بض٦نبن 

ي  ي مط٦عي قط٦ز ملی نفز اجشمبع ٦طزنس. واحسهبي اعشهبثی اظ این ٢طاض ثوزنس: ازاضه ازاضهاعشهبثی جلوي 

ي ثوزجه، مسیطیز ازاضي، انجبضهبي ٦بضگبه  ي حسبثطسی، ازاضه ي ٦بال، ازاضه ي آظمبیكگبه، ازاضه مهنسسی، ازاضه

فز سطایز ن٧طزه ثوز. زض ضوظ مط٦عي و ٦بضگبه حمل و ن٣ل و سعمیطار، هنوظ اعشهبب ثه واحس انلی دبالیف ن

ي ذوز ضا ثه این  چهبضگبنههبي   ي مط٦عي اجشمبع ٦طزنس و زضذواسز ٦بض٦نبن زوثبضه زض ثطاثط ازاضه 1357مهط  26

 قطح اعالم زاقشنس:

x  زضنس ايبفه ح٣و٠ اظ اول مهط؛ 5/12دطزاذز 

x  سومبن ٦م٥ قغل؛ 750دطزاذز 

x آنبن؛ي  ي جنسی ثه ٦بضمنسان و ذبنوازه زازن جیطه 

x ي وضوز مأموضان  نفز، و سع٣یت مسججین حبزطه زثط٦نبضي فوضي سیمسبض ٦لیبیی، ضئیس گبضز ننع

 امنیشی ثه دبالیكگبه و اهبنز ثه ٦بض٦نبن.
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 ي مط٦عي هط ضوظ سب ی٥ هفشه ازامه یبفز.  اعشهبب و اجشمبع زض م٣بثل ازاضه

ي ذبض٤، الوان، ثهطگبن، اهواظ، گچسبضان،  یطهثه زنجبل مجبضظار ٦بض٦نبن آثبزانی، ٦بض٦نبن ننعز نفز زض جع

ثی ح٧یمه و قط٦ز سهبمی ذسمبر نفز ایطان زض اهواظ و آثبزان و سبیط  آغبجبضي، مسجسسلیمبن، مبضون و ثی

 منبط١، ثه اعشهبب دیوسشنس.

اهمیز سولیس نفز اضسجبط نعزی٥ زاقشنس، هبي   زض این میبن اعشهبب ٦بض٦نبن ننعز نفز زض اهواظ، ٦ه ثب چبه

ضسس ٦ه زض میبن ٦بض٦نبن نفز، ٦بضمنسان قط٦ز سهبمی ذبل ذسمبر ننعز  می ذبنی زاقز. چنین ثه نظط

سیبسی ٦بض٦نبن ننبیع نفز زاقشنس. ثسین معنب ٦ه آنبن ثه هبي   نفز زض اهواظ ن٣ف ماططي زض سعمی١ ذواسز

نفز اهواظ ثه مطوض ضهجطي مجبضظار ننعز ان٣الثی همجسشه قسنس. ٦بض٦نبن هبي   سطعز ثب فطهنگیبن و زیگط گطوه

سیبسی هبي   ي زوم آثبن مبه ثب ذواسز زض هفشههب   ي اعشهبب نفز ضا زض زسز گطفشنس و سجت گسشطش زوثبضه

 (.15قسنس )همبن: 

اي ضوي زاز ٦ه موجت سوجه عموم ثه اهمیز جطیبن نفز زض قبهط٨ ا٢شهبز ٦كوض و ظنسگی  زض این هنگبم وا٢عه

نطفب ضفبهی زسز ثه اعشهبثی هبي   ٦بضگطان انجبض نفز ضي ثطاي ذواسز 1357مهط  29طزم قس. زض ي م ضوظمطه

ي چنس سبعشه زض سحویل  هبقبن ثه ٦بض ثبظگكشنس. امب همین و٢فه چنس سبعشه ظزنس و ثالفبنله ثب سح١٣ ذواسز

گطان  ٢سضر ظیبز زض میبن نفزثنعین ثه سبن٧طهب، اويبع سهطان ضا ثه ٦لی آقفشه ٦طز. این ضویساز سجت احسبس 

وگو ثب انهبضي، مسیطعبمل قط٦ز، اظ مويوع ٢سضر و ثب  ذوز ضا زض گفزهبي   ذواسزهب   اهواظ و آثبزان قس و آن

 سطسرشی عنوان و زنجبل ٦طزنس.

اي وعسه و نویس ثه ٦بض٦نبن نفز،  اي و نیع زازن دبضه دس اظ حًوض مسیطعبمل مصا٦طه و ذواسشن مهلز زو هفشه

ي زوم آثبن مبه ثه  هبقبن زوثبضه زض هفشه ٦بض ثبظگكشنس، ل٧ن ثه سجت انجبم نكسن ذواسز  گطان ثه طوهی اظ نفزگ

اعشهبب سطاسط ذوظسشبن ضا فطا گطفز. زض این ظمبن ثوز ٦ه  1357آثبن  8اعشهبب سطاسط زسز ظزنس و زض 

سط ظیط نفوش  ذیع جنوب، ٦ه ثیف ١ نفزي مكشط٤ ٦بنون ٦بضمنسان ننعز نفز و نمبینسگبن ٦بضگطان منبط ٦میشه

ي ذوز  گطان ضا زض زسز گطفز و زض نرسشین جلسه و ضهجطي ٦بضمنسان مجبضظ ٢طاض زاقز، ضهجطي مجبضظار نفز

گطان ضا  سیبسی نفزهبي   سن اظ نمبینسگبن ٦بضمنسان و ٦بضگطان ننعز نفز سك٧یل قس، ذواسز ٦60ه ثب حًوض 

ي ظنسانیبن سیبسی و زو سن  آنبن ذواهبن ثطچیسه قسن ح٧ومز نظبمی، آظازي همهثبض اعالم ٦طز.  ثطاي نرسشین

اظ هم٧بضان ظنسانی ذوز، انحالل سبوام، مجبظار وظضا و م٣بمبر فبسس، همجسشگی ثب فطهنگیبن و ایطانی ٦طزن 

ي  ضهضوظ دیف اظ دبیبن گطفشن زو 7گطان  سیبسی نفزهبي   ٦بمل ننعز نفز قسنس. زض وا٢ع اعالم ذواسز

ضفبهی و هبي   ثعض٨ ثوز؛ یعنی حشی ٦بض٦نبن ننعز نفز هم زض م٣بیسه ثب سبیط نیطوهب ذواسزهبي   اعشهبب

، 1357آثبن  10سیبسی سجسیل ٦طزنس. ثب وضوز اضسف ثه سأسیسبر نفشی زض هبي   اجشمبعی ضا ذیلی زیط ثه ذواسز

 (.17)همبن: ضسس  می اجشمبع سیهسنفطي ٦بضمنسان اعشهبثی ثه زو هعاض نفط
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آثبن زولز نظبمی ضوي ٦بض آمس و اعالم ٦طز ٦ه هط ٦سی ٦بض ن٧نس اذطاع، و زض نوضر م٣بومز زسشگیط  15زض 

سن اظ سطان ٦بض٦نبن اعشهبثی ثبظزاقز قسنس. ثه سسضیغ ٦بض٦نبن ننعز نفز، همبننس  200ذواهس قس. حسوز 

ولز نظبمی ثه ٦بض ثبظگكشنس و سولیس نفز، ٦ه ثه ی٥ زولشی و ذهونی ظیط فكبض زهبي   و سبظمبنهب   زیگط زسشگبه

میلیون ثك٧ه زض ضوظ افعایف یبفز. ثسین گونه مسر ی٥ مبه  6میلیون ثك٧ه زض ضوظ ٦بهف یبفشه ثوز، ثه حسوز 

 زض س٧ور نسجی گصقز.

و عبقوضا، گیطي سظبهطار مبه محطم و ثه ذهول دس اظ ثطگعاضي مطاسم سبسوعب  ي آشض مبه، همگبم ثب اوع اظ نیمه

هبي   آشض مبه اعشهبب 23گطان زوثبضه مجبضظه ضا آغبظ ٦طزنس و زض  ٦ه وضق٧سشگی زولز نظبمی آق٧بض قس، نفز

هب، نسوض نفز  زي مبه ثب گسشطش اعشهبب 5میلیون ثك٧ه ٦بهف یبفز و زض  1سطاسط ثطدب قس و سولیس نفز ثه 

هعاض  220فز، سولیس نفز ثطاي مهطف زاذلی ثه زي مبه ثب سط ٦بض ضفشن ٦بض٦نبن ن 10ثه ٦لی ٢ُع قس. زض 

ذیع ضفز )ثه ضیبسز مهنسس مهسي ثبظضگبن( و  زي هیأر اععامی امبم ذمینی ثه منبط١ نفز 17ثك٧ه ضسیس. زض 

ننعز نفز عمال زض اذشیبض این هیأر ٢طاض گطفز و ططاض قس ف٣ط ثطاي مهطف زاذلی نفز سولیس قوز و اظ نسوض 

 آیس.عمل  نفز جلوگیطي ثه

زض همین اوان، سنسی٧بي مكشط٤ ننعز نفز ایطان، ٦ه قبمل ٦بضمنسان و ٦بضگطان و ظیط ضهجطي گطوهی اظ 

هبي   ي اطالعبر چبح قس، ذواسز زي مبه زض ضوظنبمه 20اي ٦ه زض  جوانبن دطقوض ٦بضمنس ٢طاض زاقز، زض اعالمیه

و نیع اعالم آمبزگی زض جهز سأمین سوذز هب   بذوز ضا اعالم ٦طزنس ٦ه قبمل دكشیجبنی ٦بمل اظ ان٣الب و اعشهب

 (.17زاذلی ثوز )همبن: 

 ضهجطان سوسط ٦ه ثبظاضیبن ن٣سيِ هنگفز هبي ٦م٥ ثسونهمچنین زض ذهول این اعشهبب گفشنی اسز ٦ه 

ي اعشهبب  قس، ازامه قوضاهبي نفز ثطاي ٦م٥ ثه ٦بضگطان نیبظمنس سحویل زازه می اي دبضه ثه آظازي نهًز

 .(«نسهیآ يهب گصقشه و ضاه يهب ٦بضگط: زضس ي طج٣ه یهز سبظمبن»: 2016)ن٥ ثه: ضهنمب،  یط نجوزدص ام٧بن

هعاض ٦بض٦نبن  37نیمی اظ  :1357وزارت نیرو در مهر هاي   *اعتصاب کارمنذان و کارگران نیروگاه

ذبنه اذشالف  آن ٦بضمنس و نیمی زیگط ٦بضگط ثوزنس. ٦بض٦نبن وظاضر نیطو ٦ه اظ چنس سبل دیف ثب این وظاضر

قهط اعشهبب  ٦19م زض  زض ن٣بط مرشلف ٦كوض زسز اظ ٦بض ٦كیسنس و زسز 1357ي اول مهط  زاقشنس، اظ هفشه

نفط ٦بض٦نبن )٦بضمنسان و ٦بضگطان( سبظمبن آب و ثط٠ مكهس  850طو ثطدب ٦طزنس. نرسشین واحس اعشهبثی وظاضر نی

ذوز ضا هبي   قهطیوض زض محل ٦بضذبنه اجشمبع ٦طزنس و ذواسز 16مبلی زض هبي   و قیطاظ ثوزنس ٦ه ثب زضذواسز

 مهط اعشهبب ٦طزنس. 16اعالم نموزنس و ثب زضیبفز مهلز ی٥ مبهه ثه اعشهبب دبیبن زازنس و زوثبضه زض 

ظیط نظط این قط٦ز مبننس نیطوگبه ططقز، قهطیبض هبي   مهط مبه گطوهی اظ ٦بض٦نبن قط٦ز سوانیط و نیطوگبه 10زض 

آثبز سهطان و همچنین ٦بض٦نبن ثط٠ سهطان، ثه عنوان اعشطاو ثه میعان ح٣و٠ و زسشمعز زسز اظ ٦بض  و فطح

 ٦كیسنس.
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اي ثه فطمبنساض نظبمی سهطان اعالم ٦طزنس ٦ه  نبمهاي سهطان طی  ٦بضمنسان سبظمبن آب من٣ُه 1357مهط مبه  11

آنبن ٢بنونی اسز و ثطاي ذوززاضي اظ اجشمبع، نمبینسگبنی ثطاي مصا٦طه ثب م٣بمبر مسئول سعیین هبي   ذواسز

 آنبن ضا اعالم ٦ننس:هبي   انس سب ذواسز ٦طزه

x ثنسي مكبغل؛ اح٧بم طج٣ه 

x ضي؛جبهبي   افعایف ح٣و٠ ثب سوجه ثه ضقس قبذم هعینه 

x ا٢سام اسبسی و فوضي ثطاي سأمین مس٧ن؛ 

x جبي ضاثُه؛ جبیگعینی يبثُه ثه 

x ح٣و٠ ثبظنكسشگی؛ 

x فطمبیكی و آموظش ٦بضمنسانهبي   جلوگیطي اظ ثوضس 

آثبز انفهبن زسز اظ ٦بض ٦كیسه و اعشهبب غصا ٦طزنس. علز اعشهبب  مهط، ٦بض٦نبن مط٦ع سولیس ثط٠ قبه 12زض 

اعشهبب »انس ٦ه  ٦بض٦نبن این مط٦ع اعالم ٦طزه« ٦بمل اظ معایبي ٢بنونی اسز. ي ٦می زسشمعز و عسم اسشفبزه»

 «ي ننفی زاضز و ثه هیچ وجه سیبسی نیسز. نطفب جنجههب   آن

ذواسز ضفبهی و ننفی زسز ثه  22مهط مبه ثب  7سن اظ ٦بضمنسان و ٦بضگطان آب و ثط٠ ذوظسشبن هم اظ  2349

و ٦بضگطان قط٦ز هب   نس. زض ثنسضعجبس هم نمبینسگبن، مهنسسبن، س٧نسیناعشهبب ظزنس و سب زو هفشه ازامه زاز

 مهط آن ضا ازامه زازنس. 13مهط زسز ثه اعشهبب غصا ظزنس و سب  11سوانیط اظ 

گیطي مجبضظار ان٣الثی زض اوایل آثبن مبه،  مهط مبه مو٢شب دبیبن یبفز. همگبم ثب اوع 18اعشهبب وظاضر نیطو زض 

مكبض٦ز و سیبسی ضا هبي   و نیع ثبض زیگط ثه اعشهبب زسز ظزنس و ثسیهی اسز ٦ه ذواسز٦بض٦نبن وظاضر نیط

مطزم قسنس و اظ ح٧ومز نظبمی انش٣بز هبي   سكسیس ٦طزنس، اظ جمله ذواهبن انشربب ضؤسب و همجسشگی ثب ذواسز

 ٦طزنس.

ي مجبضظار ان٣الثی زض  زوثبضه گیطي ظمبن ثب اوع هم امب٦بض٦نبن وظاضر نیطو ثب سك٧یل زولز نظبمی سب٦ز قسنس، 

مبه محطم، ثطذی اظ واحسهبي ثط٠ سهطان واضز مجبضظه قسنس و این ثبض ثب اعشهبب ذوز زض ی٥ نیطوگبه، موجت 

 ذبموقی زض سهطان قسنس. نظبمیبن این نیطوگبه ضا اقغبل ٦طزنس.

گطان  ل ٦طزنس سب اذجبض اقغب می زض همین ظمبن ٦بض٦نبن ثط٠ سهطان هنگبم درف اذجبض سلویعیون، ثط٠ قهط ضا ٢ُع

ي  نظبمی اظ سلویعیون درف نكوز. این ٦بض٦نبن نیع ثه حب٦میز امبم ذمینی و گطوه اععامی منشرت وي زض ظمینه

 (.19و  17: 1390اعشهبب گطزن نهبزنس و اظ زي مبه سب دیطوظي ان٣الب، ذوز ضا زض اذشیبض ان٣الب نهبزنس )اقطف، 
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ي زوم مهط  آهن اظ هفشه زض ضاههب   آغبظ اعشهبب :1357آهن در مهر  ران راه*اعتصاب کارکنان و کارگ

آهن جنوب ثوز. ٦بض٦نبن این  ي ضاه ي ن٣ف ماطط زض ان٣الب، ثب نبحیه ثوز. آغبظگط اعشهبب و ایفب ٦ننسه 1357

هفشه، ثب ٢ول مهط مبه، دس اظ ی٥  15ضفبهی( و زض هبي   مهط مبه زسز ثه اعشهبب ظزنس )ثب ذواسز 8نبحیه اظ 

مهط مبه  15آهن و نبحیه ثسان دبیبن زازنس. زضسز دس اظ موف٣یز نسجی این نبحیه ثوز ٦ه زض  مسبعس ضؤسبي ضاه

ي آشضثبیجبن )سجطیع( نیع زسز ثه اعشهبب ظزنس. زض همین ضوظ زض  ي مسبفطي، نبحیه ذبنه ٦بضذبنجبر جطیه و واگن

ی اظ ٢ُبضهبي مسبفطي اظ سهطان مشو٢ف قس. ضوظ ثعس اعشهبب ي اعشهبب آغبظ، و حط٦ز ثعً سهطان نیع ظمعمه

 عمومیز یبفز.

و زازن ٢ول مسبعس ثه هب   آن ضفبهی ثوز، و ثب ضسیسگی ثه ذواسزهبي   ي ذواسز ثه زنجبل این اعشهبب ٦ه همه

زیگط آهن سهطان و  ي ضاه ٦بضي زض واحسهبي نبحیه ٦بض٦نبن، اعشهبب ثه سطعز ق٧سز ولی حبلز ثحطانی و ٦م

 آهن ازامه یبفز. واحسهبي مط٦عي ضاه

و ثبضگیطي ذوززاضي ٦طزنس. زض همین   آهن و گمط٤ جلفب زسز اظ ٦بض ٦كیسنس و اظ سرلیه مهط ٦بض٦نبن ضاه 16زض 

سط قس و  آهن آضام ي نواحی ضاه مهط اويبع زض همه 20ي اضا٤ زسز اظ ٦بض ٦كیسنس، ل٧ن زض  ضوظ ٦بض٦نبن نبحیه

جب ثه اوع ضسیسه ثوز، ٦بض٦نبن  زض همههب   ي اول آثبن ٦ه اعشهبب بلز عبزي ثبظگكز. زض هفشهحط٦ز ٢ُبضهب ثه ح

ي نواحی و  ضفبهی زوثبضه زسز ثه اعشهبب ظزنس ٦ه این ثبض همههبي   آهن ثه سجت سأمین نكسن ذواسز ضاه

 آنبن ثه قطح ظیط ثوز:هبي   واحسهب ضا زضثط گطفز. ذواسشه

x مسیطان ذبضجی )مبننس فطانسویبن( احبله قسه؛ ضوقن قسن ٦بضهبیی ٦ه ثه 

x گیطز؛ می ثبالي ازاضي ٢طاضهبي   ي م٣بم ٦ه موضز اسشفبزههب   ضسیسگی ثه ويع ثوضس 

x هبیی ٦ه زض  ٦طزه و سبیط سحهیلهب   فطاهم نموزن ام٧بنبر الظم ثطاي سط٢ی مهنسسبن، س٧نسین

 آهن ضاه دیكطفز ثط آنبن ثسشه قسه اسز؛ ضاه

x ي ٦بض٦نبن، اعم اظ ضسمی و ضوظمطز و غیطه؛ ي مس٧ن ثه ٦لیه م و هعینهدطزاذز وا 

x ي ٦بض٦نبن؛ غیطن٣سي ثطاي ٦لیههبي   اعُبي ٦م٥ 

x مهنسسی؛  ي ذسمبر ثه فنی سجسیل ضسشه 

x دطزاذز وام يطوضي؛ 

x سغییط يطیت ح٣و٢ی؛ 

x هب؛ ي ضسشه جبي مسض٤ زض ٦لیه ثه  گعینی سجطثه ضفع محسوزیز مسض٤ سحهیلی و جبي 
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x آهن اظ وظاضر ثهساضي؛ ضاههبي   گبه و زضمبنهب   ي ثیمبضسشبن گطفشن ٦لیه دس 

x آهن؛ موجوز قط٦ز سعبونی مهطف و مس٧ن ٦بض٦نبن مط٦عي ضاههبي   ضفع محسوزیز 

x معز و دیمبنی؛ظضسمی قسن ٦بض٦نبن ضو 

x  انس. هآهن زضآمس ثه اسشرسام ضاه 1345زضنظطگطفشن سواث١ ذسمشی ٦بض٦نبنی ٦ه دس اظ مهط مبه سبل 

آهن هم فطو٦ف ٦طز و  ازاضي و زولشی ثب آمسن زولز نظبمی ست اعشهبب ٦بض٦نبن ضاههبي   همبننس زیگط زسشگبه

٢ُبضهب ثه حبلز عبزي ثبظگكز. ثب اوع گطفشن مجبضظار زض مبه محطم و دس اظ سبسوعب و عبقوضا، ثه   حط٦ز

آهن جنوب زوثبضه دیكگبم مجبضظه قس  ي ضاه هزي مبه، نبحی 9گیطي اعشهبب ٦بض٦نبن نفز زض  ذهول دس اظ اوع

و همبهن٩ ثب اعشهبثیبن نفز، اعشهبب، و اظ حمل مواز نفشی ثطاي اضسف ذوززاضي ٦طز و مسش٣یمب سحز فطمبن 

آهن جنوب ثه اعشهبب دیوسشنس. زض این  هیأر اععامی امبم ذمینی ٢طاض گطفز. نواحی زیگط نیع ثه دیكگبمی ضاه

آهن سیبسی قس و ایكبن ضسمب ثه ان٣الب دیوسشنس و زض ایجبز حب٦میز  ٦بض٦نبن ضاههبي   ظمبن ثوز ٦ه ذواسز

 (.21و  19زوگبنه ماطط قسنس )همبن: 

آغبظگط اعشهبب زض این واحسهب  :1357*اعتصاب کارکنان و کارگران بنادر و گمرکات در مهر 

ي مطظي  ي منبط١ عمسه عشهبب، همهمهط ثه اعشهبب زسز ظز و ظطف ی٥ هفشه ا 15گمط٤ سهطان ثوز ٦ه زض 

٦بمال ضفبهی زسز اظ ٦بض هبي   سن( ثب ذواسز 400مهط ثبضثطان گمط٤ جلفب ) 16وضوز ٦بال ضا فطاگطفز. زض 

٦كیسنس. سذس ٦بض٦نبن گمط٦بر و ثنبزض ثنسض ثوقهط، ثنسضعجبس، ثنسض قبهذوض، ضيبئیه و ذطمكهط ثه اعشهبب 

مهط ثب اثالغ  30زض هب   ٦ه اعشهبب طا٦نسه سب اواذط مهط ازامه زاقز، سب آنطوض د ثههب   زسز ظزنس. این اعشهبب

فطمب قس، زوثبضه گمط٦بر و ثنبزض  افعایف ح٣و٠ دبیبن یبفز. زض زي مبه ٦ه هطع و مطع سیبسی ثط ٦كوض ح٧م

ا زض اذشیبض ثعض٨ آن ظمبن دیوسشنس و ذوز ضهبي   همبننس سبیط واحسهبي عمومی زسز اظ ٦بض ٦كیسنس و ثه اعشهبب

 (.21ي منشرت امبم ٢طاض زازنس )همبن:  ٦میشه

واحس هبي   ضاننسگبن قط٦ز: 1357*اعتصاب راننذگان اتوبوس، تاکسی و کامیون در مهر و آبان 

عمومی هبي   زاضان نیع زض این زوضه ثه اعشهبب و ٦بمیون  ضانی قهطهب و ضاننسگبن ٦بمیون ضانی، سب٦سی اسوثوس

 ذوز ضا ٦ه ف٣ط ضفبهی و مبلی ثوز، اعالم نموزنس.هبي   دیوسشنس و ذواسز

قهط و  8ضانبن  قهط، سب٦سی 9ضانی و مسبفطثطي  واحس اسوثوسهبي   ي مهط و آثبن، قط٦ز زض زو مبهه

زاضان  قهط زسز ثه اعشهبب ظزنس. ثه عنوان نمونه، ذواسز هبي ٦بمیون 8زاضان و ضاننسگبن ٦بمیون زض  ٦بمیون

 ثوز: ٢عوین اظ این ٢طاض

x زاضان؛ سك٧یل سنسی٧بي مسش٣ل ٦بمیون 

x آظاز قسن وضوز السشی٥؛ 
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x هب؛ سعطیض جبزه 

x گبه ثین ضاه و آسبیكگبه؛ ایجبز سو٢ف 

x هب؛ سأمین امنیز جبزه 

x حصف عواضو؛ 

x ضاه.  ثینهبي   سأمین ثهساقز ٦بفه 

 ضاننسگبن سب٦سی اظ این ٢طاض ثوز:هبي   ذواسز

x ايبفه ٦طزن ٦طایه؛ 

x  دال٤ سفیس قرهی؛هبي   سب٦سیجلوگیطي اظ ٦بض 

x ي زضمبنی و مس٧ن؛ ثیمه 

x اضظان ٦طزن یس٦ی دی٧بن؛ 

x .٦كی٥ جلوي گبضاغ 

امبمی قعبض  اي علیه زولز قطیف زض اعالمیه 1357آثبن  14ضانی سهطان زض  میبن ف٣ط قط٦ز واحس اسوثوس زض این

٦طزنس و ذوز ضا زض اذشیبض و سحز اوامط  زازنس و زض زي مبه، ٦ه ٦بض زض قطف دبیبن ثوز، ثب ان٣الب اعالم همجسشگی

س٧لیف قطعی حبيط ثه ٦بض هسشنس  س ٦ه سنهب ثه امط طبل٣بنی و سعییناهللا طبل٣بنی ٢طاض زازنس و اعالم ٦طزن آیز

 )همبن(.

هبي   هوادیمبیی ملی ایطان )همب( و فطوزگبه: 1357*اعتصاب کارکنان هواپیمایی و فرودگاه در مهر 

مهط مبه سط ٦بض حبيط قسنس، ولی اظ  15ي زولشی ذسمبر عمومی هسشنس. ٦بض٦نبن همب زض ٦كوض نیع اظ واحسهب

انجبم ٦بض ذوززاضي ٦طزنس؛ هطچنس دس اظ مصا٦طه ثب مسیطعبمل سط ٦بض ضفشنس و اويبع قط٦ز ثه حبلز عبزي 

ب همه جبنجه زض ي چهبضم مهط، اعشهب ي آنبن مطثوط ثه ثیمه و ثبظنكسشگی ثوز. زض هفشه ثطگكز. س٣بيبي عمسه

ه جعو وظاضر جن٩ ثوزنس، س٣بيبي ثطاثط طان ضخ زاز. ٦بض٦نبن این واحسهب ٦مربثطار و هواقنبسی فطوزگبه سه

ي ٦بض٦نبن همب ثه طوض ٢بطع و ثب  قبن ضا ثب ح٣و٠ و معایبي اضسكیبن زاقشنس. ٦لیه قسن ح٣و٠ و معایبي

ي دطواظهب ضا ٢ُع  ز ثه اعشهبب ٦بمل ظزنس و همهي زوم آثبن مبه زس ضفبهی و سیبسی زض هفشههبي   ذواسز

 نس.ز٦ط

ي هطع و مطع ان٣الثی و افول حب٦میز زض زي مبه، ٦بض٦نبن همب هم ثب ان٣الب اعالم همجسشگی ٦طزنس و  زض زوضه

 (.٦23بمال سیبسی ثه ان٣الب دیوسشنس )همبن: هبي   ثب ذواسز
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شطاو ٦بض٦نبن دسز ثه ويعیز ح٣و٠ و زض این زوضه، اع: 1357*اعتصاب کارکنان پست در مهر 

ضوظ مشوالی ثه اعشهبب زسز ظزنس و معایبي جسیسي  5معزقبن اظ ظمبنی آغبظ قس ٦ه ٦بض٦نبن مربثطار  زسز

سطي اظ ٦بض٦نبن مربثطار زاقشنس، زض ثهمن  زسز آوضزنس. ٦بض٦نبن دسز ٦ه دیف اظ آن ح٣و٠ و معایبي ٦م ثه

ي  هفسه گبنههبي   مهط ثب ذواسز 11زض هب   س ٦ه اعشهبب ٦طزنس. آننرسشین واحس ذسمبر عمومی ثوزن 1357

 آنبن ثه این قطح ثوز:هبي   ٦بمال مبلی و ضفبهی اعشهبب ٦طزنس و ذواسز

x ي آن ثه نوضر ی٥ سبظمبن مسش٣ل؛ ذطوع سك٧یالر دسز اظ قمول ٢بنون اسشرسام و ازاضه 

x ي ظنسگی؛ سأمین ح٣و٠ و معایبیی منبست ثب هعینه 

x  قطایط احطاظ ثب سوجه ثه جبیگعینی سجطثه ثه جبي مسض٤ سحهیلی، ثسون ٢یس و قطط؛سعسیل 

x اسشح٣ب٢ی؛هبي   ٦سط قسه و اعُبي دبیههبي   اسشطزاز دبیه 

x هبي   سجسیل ويع ٦بض٦نبن دیمبنی ثه ضسمی، ثب احشسبب سنوار ذسمز دیمبنی و اعُبي گطوه و دبیه

 اسشح٣ب٢ی؛

x ث١ ثب ٦بض٦نبن قط٦ز مربثطار ثسون زضنظط گطفشن ضسشه و دطزاذز معایبي قغلی مشنبست و مُب

 ضقشه؛

x  ي  سبعز ثطاي ٦لیه 120دطزاذز ايبفه ٦بض سبعشی مبهیبنه، مشنبست ثب سبعبر ٦بض ايبفی حسا٢ل

 ٦بض٦نبن و ثه طوض مسشمط؛

x ي اسشفبزه اظ زو ضوظ سعُیلی زض هفشه و سبیط سعُیالر ضسمی، و یب زض نوضر اججبض ثه انجبم  اجبظه

 وظیفه، دطزاذز معایب مُبث١ ثب قط٦ز مربثطار؛

x المسر ٦م ثهطه،  سبظمبنی زض محل منبست ثب وام طویلهبي   ي مس٧ن سب ایجبز ذبنه سأمین هعینه

 مُبث١ ثب قط٦ز مربثطار؛

x ي اسشفبزه اظ سعبونی قط٦ز مربثطار؛ سعبونی مهطف یب اجبظههبي   ایجبز قط٦ز 

x ثب قط٦ز مربثطار؛ غیطن٣سي مُبث١هبي   اسشفبزه اظ ٦م٥ 

x اذشهبل حسا٢ل نسي زه ح٣و٠ و معایب ثه عنوان ثسي قطایط محیط و سرشی ٦بض؛ 

x سأمین ٦مجوز دطسنل موضز نیبظ؛ 

x اذشهبل و دطزاذز دبزاش معبزل ح٣و٠ و معایب زوثبض زض سبل؛ 
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x بن؛و ضاننسگبن و نگهجبنهب   اذشهبنی دسشچیهبي   و هعینههب   افعایف و دطزاذز ح١ مأموضیز دی٥ 

x و ضاننسگبن و مأموضین سرلیه و افطاز مكبثه ثه علز ذُطار نبقی هب   و دی٥هب   ي عمط دسشچی ثیمه

 اظ ٦بض؛

x .ضسیسگی ثه ويع ٦بضگطان ضوظمعز دسز مُبث١ ثب ٢بنون ٦بض 

٦ه  ي سمبم ازامه زاقز سب آن اعشهبب ٦بض٦نبن دسز ثه سطاسط ٦كوض سطایز ٦طز و سب اول آثبن ثه مسر سه هفشه

 طوض مكطوط اعشهبب ق٧سز )همبن(. ثه

ي ٦كوض نیع اظ اول  دبضچه ي مربثطاسی ی٥ ٦بض٦نبن دطوغه: 1357*اعتصاب کارکنان مخابرات در مهر 

٦بضي،  ي دیگیط و مساوم ظزنس سب ثه اسشرسام ضسمی مربثطار زضآینس. آنبن اظ اعشهبب، ٦م مهط زسز ثه ی٥ مجبضظه

هبقبن اسشفبزه ٦طزنس. اعشهبب آنبن چنسین هفشه ثه طوض  ثه ذواسشه اجشمبع و حشی اعشهبب غصا ثطاي ضسیسن

دسز هبي   انجبمیس و سطانجبم دس اظ ان٣الب ثه اسشرسام ضسمی مربثطار زضآمسنس. دس اظ دبیبن مكطوط اعشهبب

ي اول آثبن و ضوي ٦بض آمسن زولز نظبمی، ويع این واحسهب س٣طیجب ثه حبلز عبزي ثطگكز. ثب اوع  زض نیمه

طفشن مجبضظار ان٣الثی زض زي مبه، زوثبضه واحسهبي دسز و مربثطار زسز ثه اعشهبب ظزنس و گطوهی اظ آنبن ٦

 (.٦25طزنس )همبن:  می ي منشرت امبم، هنوظ م٣بومز حشی دس اظ اعالم دبیبن اعشهبب اظ سوي ٦میشه

آهن انفهبن زسز  ٦بض٦نبن شوب 1357مهط  11 :1357آهن اصفهان در مهر  *اعتصاب کارکنان روب

٦بض٦نبن ثطآوضزه قس و آنبن هبي   مهط غبلت ذواسز 24ضاه انساذشنس. زض  ثه اعشهبب ظزنس و حشی اعشهبب غصا ثه

٦ه اظ اواذط آشض مبه ثه علز  زاز سب آن می سط ٦بض ضفشنس و شوب آهن س٣طیجب سب اواسط زولز نظبمی ثه ٦بض ذوز ازامه

 آهن زض ذُط سعُیلی ٦بمل ٢طاض گطفز )همبن(. مبن ضوي زاز، شوبهبیی ٦ه زض معبزن شغبل ٦ط اعشهبب

ننبیع مس سطچكمه اظ واحسهبي ثعض٨ زولشی ثوز  :1357*اعتصاب کارکنان مس سرچشمه در مهر 

مهط مبه زض  17ي سأسیس و گسشطش ٢طاض زاقز. ٦بض٦نبن، مهنسسبن و ٦بضگطان این واحس زض  ٦ه زض مطحله

آنبن قبمل افعایف ح٣و٠، مس٧ن و ثیمه ثوز. آنبن زض هبي   هبب ظزنس. ذواسزسطچكمه و سهطان زسز ثه اعش

گیطي ان٣الب و سعسز حب٦میز زض زي مبه، زوثبضه ثب  ي زولز نظبمی، سب٦ز قسنس و ثب اوع ي اول زوضه نیمه

نهًز امبم ذمینی اعالم همجسشگی ٦طزنس و ثط٦نبضي يطغبمی )مسیطعبمل( و اذطاع ٦بضقنبسبن ذبضجی ضا 

ذبضجی و ٦كشه قسن ی٥  175ي ٦بضهب ثب ضفشن  ذواسشبض قسنس. يطغبمی زض اول ثهمن اعالم ٦طز ٦ه همه

 آمطی٧بیی مشو٢ف قسه اسز )همبن(.

سازي و تراکتورسازي تبریس در  سازي اراك و ماضین ماضینهاي   *اعتصاب کارگران کارخانه

و سطا٦شوضسبظي سجطیع اظ واحسهبي دیكطو و  سبظي سبظي اضا٤ و مبقین مبقینهبي   ٦بضذبنه :1357ضهریور 

زض هب   ي اسشظنبیی زاقشنس. این ٦بضذبنه ٦كوض سب حسي جنجههبي   فعبل زض جطیبن ان٣الب ثوزنس و زض میبن ٦بضذبنه
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ثه جهز این ٦ه اظ ننبیع  امبآینس،  ي واحسهبي ثعض٨ ذسمبر عمومی و منبثع ملی ثه قمبض نمی وا٢ع زض ظمطه

 انس. سبظي و فلعي و زولشی هم هسشنس و زض ان٣الب ن٣ف فعبلی زاقشه اسبسی مبقین

ضفبهی و ننفی زسز ثه هبي   قهطیوض ثه ثعس( ثب ذواسز 11ي زوم قهطیوض مبه ) ن این واحسهب زض هفشها٦بضگط

ین ٦بضگط زض ا 2000قهطیوض اعشهبب ٦طزنس و  16سب  11سبظي سجطیع اظ  اعشهبب ظزنس. ٦بضگطان و ٦بض٦نبن مبقین

اعشهبب قط٦ز زاقشنس. زولز اعشهبب ضا غیط٢بنونی اعالم ٦طز، ٢طاضزاز جمعی ضا لغو و ٦بضذبنه ضا سعُیل ٦طز و 

 ٦بضگطان ثه قطح ظیط ثوز:هبي   ثه اسشرسام زوثبضه ٦بضگطان دطزاذز. زض جطیبن اعشهبب ذواسز

x ي ظنسگی؛ ٦می زسشمعز ثب سوجه ثه گطانی و ثبال ثوزن هعینه 

x ذهی سبالنه؛٦می زوضان مط 

x قوز؛ می زازن ح١ مس٧ن ثه طوض مسبوي ثه سمبم افطاز ٦بضذبنه ٦ه سنهب ثه افطاز مشأهل زازه 

x  وام سبظمبن گسشطش ثین مسیطان و مهنسسبن ٦بضذبنه س٣سیم قسه و ثه ٦بضگطان چیعي نطسیسه

 اسز؛

x ثنسي نحیح زض موضز ٦بضگطان عملی نكسه اسز؛ طج٣ه 

x ف اظ هط موضز زیگطي زضز مب ٦بضگطان اسز، چطا ٦ه هط مبه مجلغ زضمبنی ثیهبي   مك٧الر ثیمه

 قوز؛ قوز، ولی زض عمل زوا و زضمبن ذوثی اضائه نمی می ظیبزي اظ زسشمعز مب ٦سط

x .غیجز، ٦سط ح٣و٠، سوثید و ثی٧بضي 

و ٢طاض قس  ي اعشهبب، مصا٦طاسی میبن نمبینسگبن ٦بضگطان و ٦بضفطمب انجبم و ازامههب   ثه زنجبل اعالم ذواسز

 اظ ثبظگكز ثه ٦بض ذوززاضي ٦طزنس.هب   ، آنضوظ ٦بض ضا قطوع ٦ننس. امب 4ان ظطف ٦بضگط

ي  ن٧شه اي اعالم ٦طز. سبظي سجطیع مويع ذوز ضا زض ٢جبل ٦بضگطان طی اعالمیه ي مبقین زض این هنگبم ٦بضذبنه

زولز هبي   ن، ثه علز ٦م٥ضغم يطض و ظیب اسبسی زض این اطالعیه آن اسز ٦ه زض واحسهبي زولشی، ثه

 ي ٦بض ضا زاقشنس، زض حبلی ٦ه این ويع زض واحسهبي ذهونی غیطمم٧ن ثوز. سوانبیی ازامههب   ٦بضذبنه

هبي   سبظي ثوزنس، ثب ذواسز ضو مبقین سبظي، ٦بضگطان سطا٦شوضسبظي سجطیع، ٦ه غبلجب زنجبله ثه زنجبل اعشهبب مبقین

قهطیوض ازامه زازنس، ولی زض حس ٦بضگطان  24اعشهبب ٦طزنس و آن ضا سب ي سوم قهطیوض مبه  ضفبهی زض هفشه

 ذطع نسازنس. سبظي دبیساضي ثه مبقین

ي زوم قهطیوض اعشهبب ضاه انساذشنس.  سبظي سجطیع زض هفشه ظمبن ثب ٦بضگطان مبقین سبظي اضا٤ هم ٦بضگطان مبقین

 مواضز اعشطايی ٦بضگطان ثه این قطح ثوز:
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x  اي ٦بضگطان؛ ثیمهنبمعلومی ويعیز 

x نبمعلومی سطنوقز ذطیس ظمین ثطاي سبذشن مس٧ن ثطاي ٦بض٦نبن؛ 

x ٦طز سنسی٧بي ٦بضگطان؛ عسم قفبفیز هعینه 

x انساظ ح٣و٠ ٦بض٦نبن؛ يبثُگی لغو ٦سوضار جهز دس ثی 

x عملیبسی نكسن سعُیلی ضوظهبي دنجكنجه زض ٦بضذبنه؛ 

x ثالس٧لیفی سبذزِ مسجس زض ٦وي ٦بضگطان؛ 

x مبنگبه، ثیمبضسشبن و سطویس ضفز و آمس زض قهط ننعشی و ٦وي ٦بض٦نبن؛فطاهم نكسن زض 

x ثنسي مكبغل؛ ي ططح طج٣ه عسم اجطاي عبزالنه 

x گیطي ضئیس انشظبمبر ٦بضذبنه؛ ٦نبضه 

x ٦بسشه قسن اظ سعساز مسیطان ٦بضذبنه، ثه ویژه مسیطانی ٦ه زض زفشط مط٦عي سهطان هسشنس؛ 

سن ثوزنس، زض جطیبن اوع  6000سطا٦شوضسبظي سجطیع و اضا٤ ٦ه جمعب حسوز سبظي و  مبقینهبي   ٦بضگطان ٦بضذبنه

ذوز ضا ثه مسبئل مطثوط ثه هبي   ي مهط مبه زوثبضه اعشهبب ٦طزنس و این ثبض ذواسز زض نیمههب   گطفشن اعشهبب

هب   نیع ثسانمالیم سیبسی ضا هبي   مبه ذواسز  مسیطیز، سنسی٧ب و اموض ٦بضذبنه گسشطش زازنس و زض اوایل آثبن

ي ٦بضگط( ٦ه زسز ثه  سبظي اضا٤ زض وا٢ع سنهب گطوهی ثوزنسنس )اظ طج٣ه افعوزنس. زض این میبن ٦بضگطان مبقین

 (.27ضاهذیمبیی ثعض٨ زض آن زوضه ظزنس )همبن: 

مهط ثه اعشهبب  ٦11بض٦نبن زذبنیبر سهطان اظ : 1357*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در مهر 

 آنبن ثه این قطح ثوز:هبي   قهط ثه آنبن دیوسشنس. ذواسشه 11نجبل آنبن واحسهبي زذبسیبر زض زسز ظزنس و ثه ز

x افعایف میعان ح٣و٠؛ 

x سبعز زض هط قیفز؛ 6ي  ٦بهف سبعبر ٦بض ثه انساظه 

x  ضوظ ثه ی٥ مبه افعوزه گطزز؛ 12ضوظهبي مطذهی سبالنه اظ 

x ي سبالنه؛ دطزاذز ح٣و٠ و معایب زض ایبم مطذهی ی٥ مبهه 

x سعل١ گطفشن سوز ویژه ثه ٦بضگطان همبننس ٦بضگطان ثرف ذهونی؛ 
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مهط دبیبن  24گبنه، زض 17هبي   ضوظه، ثطاي ضسیسگی ثه ذواسز 15اعشهبب ٦بض٦نبن زذبنیبر دس اظ ی٥ مهلز 

ي زوم  ان٣الثی، زض مطحلههبي   ضفبهی ثب سعمی١ حوازص و جطیبنهبي   یبفز، ولی ثه علز ضسیسگی ثه ذواسز

ي مسیطیز و ٢طاضزازهبي ذبضجی و  اي ٦ه مطثوط ثه نحوه سبظههبي   آثبن آغبظ قس، ذواسز ٦9ه اظ هب   اعشهبب

جسیسي ٦ه دس اظ این هبي   ايبفه قس. ذواسشههب   ي سیبسی زاقز، ثسان ي اموض قط٦ز ثوز و سب حسي جنجه ازاضه

 گبنه ايبفه قس، اظ این ٢طاض ثوز:17ي  ضوظه ثه سیبهه 15مهلز 

x ن٧ه ٢طاضزازهبي قط٦ز زذبنیبر ایطان ثب ٦مذبنی ضنو زض آمطی٧ب و ٢طاضزازهبي عبملیز سبیط ثب ای

آمطی٧بیی و انگلیسی زض قطایط ذبل و ثه طوض محطمبنه سنظیم قسه، مع هصا مسلم هبي   سی٧بضر

سط و  سبل دیف ظیط ثبض نن٩ آن نطفشنس، سحمیلی 150اسز ٦ه اظ ٢طاضزاز ضغي، ٦ه دسضان مب 

سط اسز. لغو فوضي ٢طاضزاز معثوض و نظم فوضي ٢طاضزاز معثوض و نظم فوضي وضوز و فطوش  ظبلمبنه

 ذبضجی ضا ذواهبنیم.هبي   سیگبضر

x  ثب سوجه ثب این٧ه ثبظاض سیبه اظ عوامل مهم ایجبز نبضيبیشی و نبامنی اجشمبعی قنبذشه قسه، ثه حسبب

انحهبض سوظیه ٦بالي زذبنیبر زض  قط٦ز موظع، ٦ه ثب اسبمی مرشلف زض طول دبنعزه سبل گصقشه

سهطان ضا زاقشه اسز، ز٢ی٣ب ضسیسگی قوز و ثب لغو ٢طاضزاز قط٦ز موظغ، سوظیع ٦بالي زذبنیبر زض 

 سعبونی مهطف ٦بضمنسان و ٦بضگطان زذبنیبر انجبم گیطز.هبي   سهطان ثه زسز قط٦ز

x فطوش ٦بالي ٢بچب٠  % شذیطه و15هبیی ٦ه زض دنغ سبل گصقشه اظ محل  نوضر ٦بملی اظ دبزاش

% 10قوز، حسا٦ظط ثب  می هبیی ٦ه اظ این محل دطزاذز زازه قسه، منشكط قوز. و اظ این ثه ثعس دبزاش

 اذشالف، ثه طوض مسبوي ثه عموم ٦بض٦نبن زازه قوز.

x ي انشهبثبر زض  اي ثه نبم ٦یشه و مكبغل حب٦م ثط يواثط اسز: ٦میشههب   ضواثط زض اعُبي دسز

گطزز( زض آن  می ي منشرت ٦بضمنسان )٦ه هط سبل سجسیس انشربثبر آیس ٦ه نمبینسهوجوز  قط٦ز ثه

 عًویز زاقشه ثبقنس.

، ٦بض٦نبن زذبنیبر 1357ي سعسز حب٦میز زض زي مبه  سیبسی، یعنی زض زوضههبي   ي سوم ا٢سام زض مطحله

نهًز ان٣الثی دكشیجبنی ٦طزنس  ، قبمل ٦بضمنسان و ٦بضگطان نبزض و اظ«جبمعه ٦بض٦نبن»اي ثه امًبي  اعالمیه

 (.29)همبن: 

 ي ضورایی (: نان، کار، آزادي/ اداره1360-1357) دوره هشتم

ي ٢سضر سط٦وب  و فطسبیف فعاینسه 1356هب، همطاه ثب سكسیس ثحطان ا٢شهبزي زض سبل  اي اظ ٦بضذبنه زض دبضه

ثنسي مكبغل و  زسشمعزهب، طج٣ه هبي ا٢شهبزي ذوز اظ جمله افعایف قبه، ٦بضگطان و ٦بضمنسان ثط ذواسز

اي زض این  دطا٦نسه  هبي ثه اعشهبب 1357مكبض٦ز زض سوز سهبم دبي فكطزنس. این حط٦بر اظ اواسط سبل 
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ضا « قوضا»انجبمیس ٦ه سطانجبم نبم « هبي اعشهبب ٦میشه»هب منشهی قس و زض اغلت مواضز ثه ایجبز  ٦بضذبنه

ي اعشهبب سك٧یل زازنس و  سط و ٢جل اظ ان٣الب ٦میشه ي ظمبنی ثیف فبنله هبیی نیع ثوزنس ٦ه ثب ٦بضذبنه .ثطگعیسنس

ي اعشهبب، دس اظ  هبیی ثوزنس ٦ه ثسون زاقشن ٦میشه ثالفبنله نبم قوضا ضا دصیطفشنس. گطوه سوم آن ٦بضذبنه

 .ان٣الب ثطاي ذوز قوضا سك٧یل زازنس

  ٦بض، زولز مو٢ز مهنسس ثبظضگبن، هیئزثالفبنله دس اظ ان٣الب و زسشوض ضهجط ان٣الب ثطاي ثبظگكز ثه 

( واحس ننعشی ثرف ذهونی ٦ه 800)ثعساً  580هب و مسیطان جسیسي ثطاي ننبیع زولشی و نیع ثطاي  مسیطه

سطین ن٣ف قوضاهب زض ننبیع زولشی و  سحز ٦نشطل زولز و یب قوضاهب زضآمسه ثوزنس، سعیین ٦طز. زض این زوضان مهم

هبي سیبسی و ا٢شهبزي ٦بضگطان و سأمین  انشهبثی، اعمبل فكبض ثطاي سأمین ذواسزقسه، م٣بثله ثب مسیطان  ملی

 .هب ثوز مكبض٦ز زض مسیطیز ٦بضذبنه

٦ه  ٦طز. ثبالذم آن هب ضا ذُطي ثطاي ذوز اضظیبثی می اعشمبز ثوز و آن حب٦میز جسیس اظ آغبظ نسجز ثه قوضاهب ثی

٦ه جنبحی اظ  هبي سیبسی ٢طاض زاقشنس. ثب آن ل سبظمبنسعساز ثسیبض ظیبزي اظ قوضاهبي ننبیع مهم سحز ٦نشط

زاز، امب  هبي ٢طآنی زض ثبب قوضا و مكبوضه عُف سوجه می گفز و ثه آیه ضغیم عمومب اظ اهمیز قوضاهب سرن می

اینبن نوعی قوضاي  .چه ٦ه ٦بضگطان و ٦بضمنسان ثط آن سأ٦یس زاقشنس، مشفبور ثوز زض٦ف اظ قوضاهب ٦الً اظ آن

جنبح زیگط جمهوضي اسالمی ططفساض ثبظاض و ا٢شهبز  .٦ه سحز ٦نشطل زولز اسالمی ثبقس، زضنظط زاقشنسمكوضسی 

قوضاهب  دوقی و ثسون ٢یس و قطط ثب قوضاهب مربلف ثوز. زولز ثبظضگبن نیع عال٢ه و اعشمبزي ثه  دطزه آظاز ثوز، ثی

 .نساقز

ي ثعس اظ ان٣الب، جمهوضي اسالمی زض  مطاحل اولیه نظطهب و عمسسبً ثه علز ٢سضر قوضاهب زض ثطاطط این اذشالف

٦طز سب ثل٧ه قوضاهب ضا  ي زیگطي جع سحمل مو٢شی قوضاهب نساقز، زض این مو٢عیز سعی فطاوان می آغبظ چبضه

هبي مشفبور سیبسی و  زلیل گطایف هب و ایسئولوغي ذوز سبظز. دیكجطز چنین سیبسشی ثه جصب سیبسز

قوضاهبي »قوضاهب و ایجبز  همین زلیل سهمیم ثه حصف این مطي غیطعملی ثوز و ثهایسئولوغی٥ ضهجطان و اعًب ا

ثوزنس ٦ه ثب ٦م٥  «هبي اسالمی انجمن»قوضاهب  ي انلی حصف این هب گطفشه قس. وسیله زض ٦بضذبنه« اسالمی

هبي اسالمی يمن ایجبز فًبي  انجمن .هبي ٦كوض دسیس آمسنس حعب جمهوضي اسالمی زض سمبمی ٦بضذبنه

ظمبن  طوض وسیعی ثه سجلیغبر ایسئولوغی٥ زض میبن ٦بضگطان و ٦بضمنسان زسز ظزنس و هم هب، ثه حكز زض ٦بضذبنهو

مجلس ٢بنون قوضاهبي اسالمی ٦بضذبنجبر ضا اظ سهویت  ٦1359طزنس. زض قهطیوض  علیه فعبالن قوضایی ا٢سام می

قسنس، سنهب  وظاضر ٦بض و اموض اجشمبعی ثطگعیسه میقبن ثب نظبضر  گصضانس. ثط طج١ این ٢بنون قوضاهب ٦ه نمبینسگبن

ي هم٧بضي ثب مسیطان ٦بضذبنجبر ضا ثطعهسه زاقشنس. همطاه ثب اسشح٧بم ٢سضر حب٦میز  ي مكوضسی و وظیفه جنجه

ن السو و سًعیف و ظوال زضونی قوضاهب اظ سوي زیگط، سهبجم علیه قوضاهب سكسیس قس و ثسیبضي اظ فعب اظ ی٥

 .و یب اذطاع قسنس و زض م٣بثل زض اغلت ٦بضذبنجبر قوضاهبي اسالمی مسش٣ط قسنسقوضایی ثبظزاقز 
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سطزیس عبمل ثسیبض  زیگط س٣طیجبً سمبمی قوضاهبي انلی منحل و نبثوز قسنس. ضونس یبزقسه ثی 1360سب اواسط سبل 

بضگط و ي ٦ مهمی زض ق٧سز جنجف قوضایی زض ایطان ثوز. امب ظوال قوضاهب عمسسبً اظ يعف زضونی طج٣ه

عالوه مبهیز اسودی٥  قس. ثه هبي ننبیع ٦كوض نبقی می هبي چخ و نیع مبهیز ذوز قوضاهب و ویژگی سبظمبن

هبي ضازی٧بل  قس ٦ه آضمبن قوضاهب و ٦نشطل ٦بضگطي و اثهبمبسی ٦ه دیطامون این مفبهیم وجوز زاقشنس، سجت می

 آینسه(.هبي   گصقشه و ضاههبي   ي ٦بضگط: زضس ٣ه: سبظمبنسهی طج2016)ضهنمب،  این قوضاهب نشواننس مشح١٣ قونس

و « ي ان٣الب زوضه»، «دیف اظ ان٣الب»ي  اقطف ثب زضنظط گطفشن ٦م و ٦یف اعشطايبر ٦بضگطان زض سه زوضه

طوض ٦ه نیطوهبي  دطولشبضیبي ننعشی ایطان، آن»)ثه طوض ذبل سه سبل اول( معش٣س اسز ٦ه « دس اظ ان٣الب»

اش ضا ثه این ق٧ل ثه اعساز  (. اقطف مسعی33: 1390)اقطف، « و قو٠ ان٣الثی نساقز چخ انشظبض زاقشنس، قوض

 ٦نس: می و اض٢بم مسشنس

 23ي دس اظ ان٣الب  زضنس و زض زوضه 14ي ان٣الب  ثعض٨، زض زوضههبي   نس ٦بضذبنهزض 12دیف اظ ان٣الب ف٣ط 

دطولشبضیب ثه طوض عمسه معُوف ثه اموض هبي   زوضه ذواسز 3زسز ثه مجبضظه ظزنس. سبظه، زض هط هب   زضنس آن

دطزاذز )همبن(. جسول ظیط ٦ه اظ  می ان٣الثیهبي   ا٢شهبزي ثوز و ثه نسضر ثه اموض سیبسی و هسف-ننفی

ي دس اظ ان٣الب ضا   دژوهف آنف ثیبر ثطگطفشه قسه، ثه طوض ذبل ٦م و ٦یف مُبلجبر ٦بضگطان زض ی٥ سبله

 «(:٦بضگطان و ان٣الب زض ایطان»زهس )ثیبر،  می نكبن
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چه  ان٣الب یب دیف اظ ان٣الب، ثه سجت فكبض و سط٦وب ضغیم ٢بثل فهم ثوز، امب آنهبي   عملی دطولشبضیب زض زوضه ثی

ي ان٣الب و سبل  عملی نسجی ٦بضگطان ننبیع ٦كوض زض زوضه موجت قگفشی و زلسطزي نیطوهبي چخ قس، ثی

گیطي ان٣الب، زض مطاحل سوم و چهبضم ان٣الب، ٦ه س٣طیجب  ي اوع ز. زض زوضهنرسز دس اظ دیطوظي ان٣الب ثو

ان٣الثی مجبضظه ضا هبي   دب ذبسشه ثوزنس، انواع قیوه ي طج٣بر و ٢كطهبي اجشمبعی زض قهطهب ثط يس ضغیم ثه همه

طوض نسجی سب٦ز ثوز و  ي ٦بضگطان ننعشی ثه زازنس، طج٣ه می ثطزنس و قسیسسطین قعبضهبي سیبسی ضا سط می ٦بض ثه

، 1357مهط و آثبن هبي   ضفبهی ثوز. زض مبههبي   طوض عمسه ثطاي ذواسز ظز، ثه می هط گبه نیع ثه عملی زسز

ي ٦بضگط زض  زاز و نسجز سظبهطار طج٣ه می ضا سك٧یلهب   زضنس اظ ٦ل اعشهبب ٦16بضگطي ف٣ط هبي   اعشهبب

ي دس اظ  ي ی٥ سبله ي ان٣الب ثوز. زض زوضه س ٦ل سظبهطار زوضهزضن 2سب  1محل سولیس ثسیبض نبچیع و حسوز 

ي ٦بضگط  ثطزنس، طج٣ه می ضذنه ٦طزه ثوزنس و اظ آظازي نسجی آن زوضه سوزهب   ان٣الب، ٦ه نیطوهبي چخ ثه ٦بضذبنه

ثبظ  (.35و  33: 1390چنسان جنت و جوقی اظ ذوز نكبن نساز و مجبضظان چخ ضا سطذوضزه و نومیس ٦طز )اقطف، 

٦بضگطان و ان٣الب »سوانس گواهِ این مسعی ثبقس )ثیبر،  می ي اول ثعس اظ ان٣الب هم آمبضهبي اعشطايبر سه سبله

 «(:زض ایطان
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 1349-1359ي  ثبظههبي   عملی دطولشبضیب زض دیف و حین و دس اظ ان٣الب ضا مسشنس ثه زازه اقطف نیع مسعی ثی

 ٦نس: می اطجبر

 80واحس یب  96انس، ٦ه اظ این میبن  ثبض اعشهبب ٦طزه165واحس ٦بضگطي  120نسجشب طوالنی، ي  زض این زوضه»

انلی فعبلیز هبي   جسیس ننعشی ثعض٨، و ث٣یه ثه سبیط گطوههبي   مشعل١ ثه گطوه ننبیع یب ٦بضذبنههب   زضنس آن

ثیف اظ هبي   زضنس ٦بضذبنه 12(. واحسهبي ننبیع اعشهبثی حسوز 2و  1هبي   انس )جسول ا٢شهبزي سعل١ زاقشه

اعشنب ثه  واحس ثعض٨ ننعشی ثی 677واحس اعشهبثی،  96گطفشنس. یعنی زض ثطاثط  نفط ٦بضگط ضا زضثطمی 100

زض واحسهب نیع ٦م ثوزه اسز. یعنی غبلت هب   انس. اظ این گصقشه، س٧طاض اعشهبب ثه ٦بض ذوز ازامه زازههب   اعشهبب

انس:  واحس ثیف اظ زو ثبض اعشهبب ضاه انساذشه 9انس و ف٣ط  سنهب ی٥ ثبض اعشهبب ٦طزهي طوالنی  واحسهب زض این زوضه

ثبض، و نسبجی 4ي اضع سهطان هط ٦سام  سبظي سو٦لی، دبالیكگبهِ آثبزان، نوضز اهواظ، و ٦بضذبنه جهبن چیز، ٦جطیز

سطین مواضز  ٦ننسه و ثیف شهببثبض ... ثیكشطین واحسهبي اع3قبهی، ٦فف ثال، ثی.اف.گوزضیچ و ثنع ذبوض هط ٦سام 

ي ننبیع جسیس سعل١ زاضز: ننبیع فلعي و مبقینی و ننبیع نسبجی و ٦فبقی؛ این زو  اعشهبب ثه زو گطوه عمسه

 دنجم واحسهبي اعشهبثی ضا قبمل گطفشنس، ثیف اظ سه گطوه زض حبلی ٦ه ف٣ط زو دنجم واحسهبي ثعض٨ ضا زضثطمی

واحس ٦بضگطي مشعل١  24ضا هب   ي اعشهبب (. ث٣یه3انس )جسول  ضا ضاه انساذشههب   قسنس و ثه همین نسجز اعشهبب می

موضز اظ واحسهبي  15انس، اظ جمله ضاننسگبن و ٦بضگطان معبزن ٦ه  فعبلیز ا٢شهبزي سطسیت زازههبي   ثه سبیط گطوه

طوض  ثبض اعشهبب ثه1/1 ثبض اعشهبب ثوزه اسز، یعنی28گطفشنس. جمع ٦ل اعشهبب این واحسهب  اعشهبثی ضا زضثطمی

زضنس  ٦3ننسگبن زض غبلت مواضز، مبلی و ضفبهی ثوزه و ف٣ط زض  اعشهببهبي   (. ذواسشه5و  2هبي   مشوسط )جسول

ثه سنسی٧ب و اعشطاو ثه مسیطیز و مبننس آن اضسجبط هب   زضنس ث٣یه، ذواسز 4سأمین قغل و زض هبي   مواضز ذواسز

 زضنس مواضز ضا زضثط ٦87ه  مجبضظه زض این زوضه اعشهبب ثوز، چنبن ي غبلت (. قیوه7زاقشه اسز )جسول 

زضنس مواضز اظ انواع سظبهطار، مبننس ضاهذیمبیی و  5زضنس مواضز اظ اعشطاو و ق٧بیز و زض  8گطفز. ف٣ط زض  می

مواضز، اظ ذكونز و آمیع ثوز و زض ثیف اظ زو سوم  غبلجب مسبلمزهب   (. اعشهبب8اجشمبع، اسشفبزه قسه اسز )جسول 
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٦بض ضفشه اسز.  اذطاع و زضگیطي گعاضقی زض زسز نیسز. ف٣ط زض ٦مشط اظ ی٥ سوم مواضز زضگیطي و ذكونز ثه

زضنس اظ مواضز اظ  9ي مجبضظه اذطاع قسنس، زض  سن اظ ٦بضگطان دس اظ ذبسمه 1482زضنس اظ مواضز حسوز  6زض 

سن اظ ٦بضگطان  340زضنس زیگط اظ مواضز حسوز  9، و زض نیطوهبي انشظبمی ثطاي اضعبب ٦بضگطان اسشفبزه قس

 17زضنس ثب٢ی مبنسه،  ٦4بضگط انجبمیس و زض  120زضنس اظ مواضز زضگیطي ثه ظذمی قسن  2زسشگیط قسنس. زض 

و اظ این ٢طاضنس: و٢بیع   وا٢عه 6ذونین ثه قهبزر ضسیسنس. این مواضز منحهط ثه هبي   ٦بضگط زض جطیبن زضگیطي

و چیز  1354، نسبجی قبهی زض 1353، جیخ و لنسضوض و ایطانب زض 1352جهبن چیز و ثنع ذبوض زض هبي   ٦بضذبنه

ثب هب   ذهول فساییبن و مجبهسین، اظ اعشهبب چخ، ثههبي   هبیی ٦ه گطوه نگبقز . ]...[ ثطضسی س1355٥ضي زض 

انس. زض  ف و ثه سفبضی١ انجبم گطفشهمرشلهبي   ی٧سیگط همبهنگی نساقشه و هط ٦سام ثه نوضر جساگبنه و زض ظمبن

٦طزنس، ولی زض م٣بثل زض مواضز  می ي ٦بضگطان ٦بضذبنه زض آن قط٦ز دبضچه ثوزه و همه ب ی٥ه مواضزي اعشهبب

ي ٦بضگطان. ]...[ زض غبلت مواضز، ٦بضگطان زض  سنهب قبمل ثركی اظ ٦بضذبنه ثوز و نه همههب   مشعسز اعشهبب

انس. مظال زض چنس موضز ٦ه زانكجویبن ثه یبضي ٦بضگطان ضفشه و  ه سعی زاقشهغیطسیبسی نگهساقشن مجبضظ

« جبویس قبه»انس. زض مواضزي قعبض  ضا دبضه ٦طزههب   انس، آنبن ضا اظ ٦بضذبنه ضانسه و اعالمیه هبیی درف ٦طزه اعالمیه

  وضظیسنس ٦ه اعشهبب می زازنس، حشی زض جطیبن ان٣الب، دیكشبظان نفز سب آذطین ضوظهبي مهط مبه انطاض سطمی

 (.5-٦7بمال ننفی اسز و اثسا سیبسی نیسز و ثب زولز و نظبم سیبسی ٦بضي نساضنس. )همبن: هب   آن
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 ثوز اقبضه ٦طز:هب   عملی ٦بضگطان ثبیس ثه ذُطاسی ٦ه زض ٦مین آن امب ثطاي ضوقن قسن زالیل ثی
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ي مجبضظه اعشهبب ثوز، ٦بضگطان غبلجب ثب ذُط  ضفبهی و قیوههب   ذواسزي دیف اظ ان٣الب ٦ه  زض زوضه (1

گطفز،یب زض قطایط  می ي اعشهبب نوضر ضو ثوزنس. اذطاع زض این زوضه یب دس اظ ذبسمه اذطاع ضوثه

ثحطانی ثب سعُیل ٦بضذبنه و اسشرسام زوثبضه، یب ثب سعُیل ٦بضذبنه و اسشرسام ٦بضگطان ذبضجی، یب 

ط١ زیگط ٦كوض. زض م٣بثل، سب٦شی٥ ٦بضگطان آن ثوز ٦ه هنگبم اعشهبب سنگط سولیس ضا، ٦ه ٦بضگطان منب

قبن ضا زاقز، ضهب ن٧ننس و زض مواضز ثحطانی زض ٦بضذبنه ثمبننس و زض آن ثسز ثنكیننس  ح٧م ذبنه و ٦بقبنه

 (.43سب نیطوهبي نظبمی ٦بضذبنه ضا اقغبل ن٧ننس )همبن: 

٦طز، آقفشگی اويبع ا٢شهبزي، ٦مجوز ثط٠ و سوذز، ٦مجوز  می سهسیس ذُط زوم ٦ه ٦بضگطان ننعشی ضا (2

ي ان٣الب ثوز ٦ه ثه ضاحشی ثه سعُیل یب  مواز اولیه و حشی ض٦وز ثبظاض فطوش ٦بالهبي ننعشی زض زوضه

٦بهف ظطفیز ٦بض، و مأال يطض و ظیبن ٦بضذبنه و اظ میبن ضفشن منجع زضآمس و معبش ٦بضگطان ثیف اظ 

ثوزنس. نبحجبن سطمبیه، ٦ه هب   یه زض ف٧ط حفظ و نگهساضي و جطیبن سولیس زض ٦بضذبنهنبحجبن سطمب

ثوز و زض وا٢ع ثه زولز و هب   قبن زض گطو آن وام ٦الن زولشی زض اذشیبض زاقشنس، غبلجب ٦بضذبنههبي   وام

ازنس، ثل٧ه اظ ز سنهب چیعي اظ زسز نمی نههب   ننعشی سعل١ زاقز؛ ثب سعُیل قسن ٦بضذبنه آنهبي   ثبن٥

هب   ي دطزضزسط ٦بضذبنه زض قطایط ثحطانی و ججطان يطض و ظیبن آن قط دطزاذز زسشمعز ٦بضگطان و ازاضه

 (.44قسنس )همبن:  می نیع ذالل

این زو ذُط دس اظ ان٣الب و زض جطیبن سك٧یل قوضاهبي ٦بضگطي ٦ه عمومب زض ٦بضذبنجبر ثعض٨ِ مشعل١ ثه 

ي  : سبظمبنسهی طج٣ه2016زیگطي همطاه ثب موانع جسیس سساوم یبفشنس )ضهنمب،  زولز سك٧یل قسنس، ثه اق٧بل

 آینسه(:هبي   گصقشه و ضاههبي   ٦بضگط: زضس

هبي سنشی ٦وچ٥، ثب ی٥ یب چنس ٦بضگط سك٧یل  اغلت ٢طیت ثه اسفب٠ ننبیع ایطان ضا ٦بضذبنجبر و ٦بضگبهالف( 

 5432)سبل آذطین آمبض ننعشی ٢جل اظ ان٣الب( سنهب  1355هعاض ٦بضگبه موجوز زض سبل  250زازنس. اظ حسوز  می

زضنس این ننبیع  70س٣طیجبً حسوز  واحس سحز عنوان ٦بضگبه ثعض٨ )ثب زه نفط ٦بضگط یب ثیكشط( وجوز زاقز.

واحس ننعشی هط ی٥ ثب ثیف اظ هعاض ٦بضگط  107سنهب  .نفط ٦بضگط و ٦بضمنس زاقشنس 50سط اظ  انُالح ثعض٨ ٦م ثه

و ٦بضمنس وجوز زاقز. ثسین سبن سعساز ننبیعی ٦ه جمع وسیعی اظ ٦بضگطان ضا زض ذوز جبي زهنس و سك٧یل 

 .هنس ثسیبض محسوز ثوزضا ثس« زغهبي ٦بضگطي»انُالح  ثه

واحس ننعشی  986ا٦ظط ٦بضذبنجبر ثعض٨ مشعل١ ثه زولز یب سحز ٦نشطل آن ثوزنس. دس اظ ان٣الب، زولز ب( 

زاز امب زض  ٦ه این ض٢م زضنس ٦وچ٧ی اظ ٦ل ننبیع ٦كوض ضا سك٧یل می ثعض٨ ضا زض مبل٧یز یب ٦نشطل زاقز. ثب آن

سطین  فز. ا٦ظطیز ٢طیت ثه اسفب٠ این ننبیع، ٦ه يمنبً م٣ط مهمگط وا٢ع سمبمی ننبیع مهم ٦كوض ضا زض ثط می

هبي مسش٣یم و غیطمسش٣یم زولز اس٧ب زاقشنس. ثسون چنین  ي حیبر ذوز ثه ٦م٥ قوضاهب نیع ثوزنس، ثطاي ازامه

هبیی ننبیع معثوض ثبالذم زض قطایط ثحطان ا٢شهبزي دس اظ ان٣الب ٢بزض نجوزنس ثه حیبر ذوز ازامه  حمبیز

ي حیبر  ی٥ اظ ننبیع ثعض٨ ٦كوض ثسون اس٧ب ثه زولز ٢بزض ثه ازامه زض چنین قطایُی ٦ه س٣طیجبً هیچ .زهنس



٢٤ 

 

سوانسز مح١٣ قوز.  نجوزنس، قعبض انلی قوضاهبي این ٦بضذبنجبر، یعنی ٦نشطل ٦بضگطي و مسیطیز اظ دبیین، نمی

منشرت ذوز ضا ثه قوضاهب ث٣جوالننس، اي ٦ه زولز مو٢ز سوانسز زض ثسیبضي مواضز مسیطان  ی٧ی اظ زالیل عمسه

 .ي سولیس نجوزنس هب ثسون حمبیز مبلی زولز ٢بزض ثه ازامه ی٥ اظ این ٦بضذبنه این وا٢عیز ثوز ٦ه س٣طیجبً هیچ

هبي چنسملیشی و سحز امشیبظ س٧نولوغي  ي مسش٣یم یب غیطمسش٣یم ثب قط٦ز زض ضاثُه اغلت ننبیع ثعض٨ ٦كوضع( 

هبي چنس ملیشی  ثه قط٦ز هب عالوه ثط سواف١ واگصاضي ح١ امشیبظ سطین آن عمسه ٦طزنس و واضزاسی عمل می

گصاضي  سمبمی ننبیع سحز ح١ امشیبظ ذبضجی، چه سوؤم ثب سطمبیه .نیع ثب آنبن زاقشنس گصاضي مكشط٤ سطمبیه

ح١ اسشفبزه اظ ذبطط  قسر ثه واضزار س٧نولوغي، مواز و ٢ُعبر منفهله واثسشه ثوزنس و ثه مكشط٤ یب ثسون آن، ثه

هبي چنس ملیشی  هبي سحمیلی موجوز زض ٢طاضزازهبي قط٦ز امشیبظ س٧نولوغي نبچبض ثه سجعیز اظ قطایط و محسوزیز

هبي منظوض  ثسین سطسیت ثبسوجه ثه اس٧بي قسیس ثه س٧نولوغي و مواز واضزاسی و اججبض ثه سجعیز اظ محسوزیز. ثوزنس

سوانسز مح١٣  یشی، هسف انلی قوضاهب زایط ثط ٦نشطل و سوظیع نمیهبي چنسمل زض ٢طاضزازهبي ح١ امشیبظ قط٦ز

هبي سحز  هبي چنسملیشی لعومبً مربلف واگصاضي امشیبظ ثه قط٦ز قوز. این سرن ثسان معنب نیسز ٦ه قط٦ز

هب ثه س٧نولوغي سحز  ٦نشطل ٦بضگطي ثوزنس ثل٧ه ن٧شه این اسز ٦ه ثه لحبِ مبهیز ننبیع و اس٧بي قسیس آن

هبي  ي ذبضجی ٦ه موضز نظط قوضاهب و سبظمبن هبي چنسملیشی، آن نوع ٦نشطل مسش٣ل اظ سطمبیه ز٦نشطل قط٦

 .دصیط نجوز چخ ثوز عمالً ام٧بن

قوضاي »یبثی ٦بضگطان زض ایطان ثعس اظ ان٣الب اسالمی،  امب همچنبن ٦ه اقبضه قس، مهمشطین ق٧ل سك٧ل

 بثل سوجهِ سعیس ضهنمب، ثه قطح ظیط اسز )همبن(:این قوضاهب ثنب ثط دژوهف ٢هبي   ثوز. ویژگی« ٦بضگطي

ثگیط ننبیع اظ ٦بزضهبي زفشطي سب  هب ٦بضمنسان ح٣و٠ قوضاهب سنهب سك٧ل ذبل ٦بضگطان نجوزنس. آن (1

گطفشنس. زض موضز  ٦بضمنسان اضقس، سطدطسشبن، مهنسسبن و زض مواضزي مسیطان سُوح میبنی ضا نیع زضثط می

ثرف ذهونی، قوضاهب عمسسبً اظ ٦بضگطان سك٧یل می قسنس. زض سط، ثبالذم ننبیع  ننبیع ٦وچ٥

هبي مرشلفِ قوضاهب  زازنس و زض اضگبن ثسیبضي مواضز ٦بضمنسان، اعًبي ماسس قوضاهب ضا سك٧یل می

ي قوضاهبي ٦بض٦نبن ننبیع واثسشه  ي اسحبزیه گیطي زاقشنس. ثطاي نمونه، زض هط سه ٦نگطه حًوض چكم

سطین ننبیع ٦كوض  واحس اظ ثعض٨ 90نمبینسه اظ  300ط ی٥ مشجبوظ اظ ثه سبظمبن گسشطش، ٦ه زض ه

هبي  زازنس. زضنس ٦بضمنسان زض اضگبن نمبینسگبن ضا ٦بضمنسان سك٧یل می زضنس 40قط٦ز زاقشنس، حسوز 

 16« ي هیبر اجطاییه»ي آن و ثبالذم زض  نفطه  55ي اسحبزیه اظجمله زض قوضاهبي مط٦عي  ٦ننسه ازاضه

هبي سرههی قوضاي مط٦عي عمسسبً اظ مهنسسبن و سبیط ٦بزضهبي  سط ثوز. ٦میشه مطاست ثیف ثهنفطه 

ي  ٦ه هم سك٧ل ٦بضگطان و هم سك٧ل طج٣ه مبهیز نبهمگن قوضاهب، این .قس اي سك٧یل می حطفه

هبي مظجز و منفی زاقز. معیز این امط آن ثوز ٦ه ٦بض٦نبن  ثگیط ثوزنس، جنجه مشوسطِ جسیس ح٣و٠

هبیی ضا ٦ه ٦بضگطان فب٢س آن ثوزنس زض  هبي فنی و مسیطیز، یعنی سوانبیی ثگیط ٢بزض ثوزنس سوانبیی ح٣و٠

هب ثهطه جوینس. امب  قبن ثب مسیطیز ٦بضذبنه اظ این سوانبیی اذشیبض قوضاهب ٢طاض زهنس و قوضاهب زض مصا٦طار
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یبض ثوز. گطوهی اظ ٦بضمنسان قس، ثس هبي این سط٦یتِ نبهمگن ٦ه اظ مبهیز مشفبور اعًب نبقی می ظیبن

هبي زیگط منبفع ذوز ضا زض نظط  ٦طزنس و گطوه هبي چخ زاقشنس اظ منبفع ٦بضگطان زفبع می ٦ه گطایف

 .زاقشنس

هبي  اسحبزیه»حشی زض مواضزي نیع ٦ه سعسازي اظ قوضاهب  .ی منفطز ثوزنسیهب سك٧ل قوضاهب ي ههم (2

ثطاي  .هبي ننعشی عمل ٦ننس چون اسحبزیه سوانسشنس هم هب نمی سك٧یل زازه ثوزنس، این اسحبزیه« قوضایی

ي قوضاهبي ننبیع سبظمبن  مظبل، قوضاي مط٦عي ٦بضگطان و ٦بضمنسان قط٦ز ملی نفز ایطان، اسحبزیه

ي مط٦عي قوضاهبي ٦بضذبنجبر گیالن و قوضاي مط٦عي ٦بضگطان و ٦بضمنسان ننبیع  گسشطش، اسحبزیه

طوض ٦لی، ف٣سان ضواثط  ٦طزنس. ثه بي منفطز ذوز ضا ایفب میفوالز، همگی ن٣ف چشطِ دوقكی قوضاه

ننفی ثین قوضاهبي دطا٦نسه، ثه این معنی ثوز ٦ه قوضاهب نشواننس اظ سمبمی منبثعی ٦ه زض اذشیبض  زضون

عالوه،  ثه .زاقشنس، اسشفبزه ٦ننس و ثب همبهنگی ثه م٣بثله ثب ا٢سامبر يسزمو٦طاسی٥ و يسقوضایی ثذطزاظنس

اي  ٦ه اغلت قوضاهب اسبسنبمه آن . ثبثهطه ثوزنس اي ثی ی٥ سبذز مكرمِ سبظمبنی و اسبسنبمه قوضاهب اظ

گونه عًویز ضسمی زض قوضاهب وجوز نساقز. قوضاي ٦بضذبنه  ثطاي ذوز سنظیم ٦طزه ثوزنس، لی٧ن هیچ

بن ٦بضذبنه ي ٦بض٦ن نوعی همه ٦طز، ثه عمل می« ٦بضگبه ثسشه»نوعی سك٧ل همگبنی یب   مظبثه زض وا٢ع ثه

٦ه زضوا٢ع هیچ عًویز سظجیز قسه ثب دطزاذز ح١ عًویز زض ٦بض نجوز.  حبلی گطفز، زض ضا زض ثط می

هب آن ضا انشربب  هب و ٦میشه ي قوضا و اضگبن ٦ننسه ٦بض٦نبن سنهب زض مجمع عمومی قوضا ٦ه اعًبي ازاضه

ل ذوزقبن حس سعل١ نساقشنس و ٦طزنس. ثط این اسبس، ثسیبضي اظ ٦بض٦نبن ثه سك٧ ٦طزنس، قط٦ز می می

 .دكشیجبنی آنبن حبلشی مو٢شی و مكطوط زاقز

هب  سطین ویژگی قوضاهب مطثوط ثه اذشالفبر سیبسی و ایسئولوغی٥ زضونی آن سومین و زض وا٢ع ثطجسشه (3

ویژه  هبي سیبسی، ثه اي زیگط ططفساض سبظمبن عسه. ثوز. ثعًی اظ آغبظ حبمی جمهوضي اسالمی ثوزنس

هبي  سعساز ثسیبضي اظ اعًبي قوضاهب اضسجبط مسش٣یم ثب این سبظمبن .مرشلف چخ ثوزنس هبي سبظمبن

هب ضا اعمبل ٦ننس. سعساز ثسیبضي اظ اعًبي  هبي این سبظمبن ٦طزنس سیبسز سیبسی زاقشنس و سعی می

 ضهجطيِ قوضاهبي ثبنفوش، اظجمله قوضاهبي قط٦ز نفز، ننبیع فوالز و سبظمبن گسشطش یب مسش٣یمبً زض

زنجبل  هب. ا٦ظطیز این فعبالن قوضایی ثه هبي سیبسی ثوزنس و یب هوازاض این سبظمبن ضاثُه ثب سبظمبن

سجطثگی فعبالن هوازاض  اذطاع و یب ظنسانی قسنس. ثی 1360آذطین ق٧سز جنجف قوضایی زض سبل 

ي  مظبثه ثههبي زمو٦طاسی٥، سجت قس ٦ه قوضاهب ضا  قبن اظ سبظمبن هبي سیبسی و زض٤ نبزضسز سبظمبن

ه ثه هبي سیبسی ذوز زضآوضنس. ی٧ی اظ نشبیغ این امط آن ثوز ٦ه ٦بضگطان واثسش ي سبظمبن ظائسه

عالوه، سجلیغبر وسیع  جبي هم٧بضي، ثه ض٢بثز ثب ی٧سیگط ثذطزاظنس. ثه هبي سیبسی مرشلف، ثه سبظمبن

يس٦مونیسشی و يسچخ همطاه ثب سجلیغ ثه ططفساضي اظ قوضاهبي واثسشه ثه زولز، ق٧بف وسیعی زض 

هبي سیبسی ٦ه گهگبه نیع ثه انكعبب منجط  نفوف ٦بضگطان ایجبز ٦طزه ثوز. اذشالفبر زضون سبظمبن
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هبي  ي این سبظمبن ظز. همه یبفز و ثه مك٧الر زامن می زضون قوضاهب ضاه میقس، مسش٣یمبً ثه  می

ي عمل٧طز قوضاهب اطط  ي قوضاهب و حب٦میز ثعس اظ ان٣الب ثط نحوه سیبسی، ثب نظطیبر مشفبورِ ذوز زضثبضه

 ثبضي ثطاي قوضاهب ثه همطاه هبي سیبسی سأطیطار فبجعه هبي دودولیسشیِ این سبظمبن گصاقشنس. زیسگبه

ي  هبي چخ، ثب نبزیسه گطفشن العامبر عینی و سبذشیِ مطاحل مرشلفِ سوسعه زاقز. س٣طیجبً سمبمی سبظمبن

و سأمین نیبظهبي آنی   ا٢شهبزي و اجشمبعی و مك٧الر وا٢عیِ ضقس ا٢شهبزي، سنهب ثط سوظیع عبزالنه

 .٦طزنس ي ٦بضگط سأ٦یس می طج٣ه

 زدایی (: سرکوب و تشکل1369-1360) دوره نهم

ب انحالل قوضاهب، ممنوعیز فعبلیز احعاب )ثه ویژه احعاب چخ(، زسشگیطي ثسیبضي اظ فعبالن ٦بضگطي، و زض ث

ثط اعشطايبر  1332ثبض زیگط زوضانی قجیه ثه دس اظ سبل هب   زض ٦بضذبنه« اسالمیهبي   انجمن»نهبیز اسش٣طاض 

اي  زاز، مسئله می منشهی ثه ان٣الب گواهیهبي   مبهاف٧نس. زض وا٢ع همچنبن ٦ه ضونسِ اعشطايبر  می  ٦بضگطي سبیه

ضفز زض زوضان دس اظ ان٣الب هم ثسل ثه مهمشطین میبنجی ضویبضویی ٦بضگطان ثب حب٦میز جسیس قوز،  می ٦ه

 ثوز. « ٢بنون ٦بض»سسوین 

٦ه زض ضوظنبمه  سهیه ٦طز ینویس منجط قس. وظاضر ٦بض دیف 1360نویس ٢بنون ٦بض زض سبل  این ضونس ثه سهیه دیف

منشكط قس، « نویس ٢بنون ٦بض ططح دیف»منشكط قس. زض این مشن ٦ه ثب عنوان 1361آشض مبه  30قنجه  ٦یهبن سه

٦بضدصیط و نبحت ٦بض( سواف١ میبن ططفین سعیین قسه  ضثطضاثُه ٦بضگط و ٦بضفطمب )یب ثه انُالح آن مشن ٦ب يمجنب

زانسز ٦ه ثطاسبس اح٧بم اولیه ف٣ه  می اجیط و موجط ي ن ضاثُهثوز. این ٢بنون ضاثُه ٦بضگط و ٦بضفطمب ضا همب

نویس هط نوع زذبلز زولز زض  زض این دیف .قوز یمیبن ططفین سنظیم م یزض چبضچوب ٢طاضزاز ذهون یاسالم

زانسز.  ، مواف١ مواظین قطع نمییضا ثه سجعیز اظ قطایط ٢بنون -یعنی ٦بضفطمب- ی٥ ططف عامضواثط ٦بض و ال

٢بنون  نیثب سواف١ ٦بضفطمب و ٦بضگط سعیین قسه ثوز. ا سینو فی٦بض آنبن زض این د يهب ٦بضگطان و سبعزح٣و٠ 

٢بنون زض  نیاعمبل ا يسالش نبموف١ ثطا. ثوز يو يا ماسلفه بنی٦بض زولز و٢ز و همشب طیوظ ،یاحمس سو٦لدیكنهبزِ 

ضواثط »ي ثه طینرسز وظ ضوی٧طزحعب سوزه زض  ي بنهیچخ گطاهبي   كهیثه نفوش انسین جنبح وا٢ع ثه سجت ثبوض ا

قس امب  تیضا ثطذوز زاقز زض مجلس سهو «٦بض ي حهیال»چهبضم ٦ه نبم  سینو فید سطانجبم .زاقز «٦بض

 میمجمع سكر لیآن امشنبع ٦طز. دس اظ سك٧ سأییسكریم زاز و اظ س یطاسالمینگهجبن آن ضا غ يقوضا

. ٢بنون ٦بض ثه آن سذطزه قس و این اولین زسشوض٦بض مجمع سكریم مهلحز ثوز تیو سهو یمهلحز ، ثطضس

قس و  یمجلس ثطضس یو اسشرسام يمبه زض ٦میسیون ٦بض و اموض ازاض ٦16بض مسر نعزی٥ ثه  الیحهدس اظ این 

آن زض  ثه مجلس اضائه قس و ٦لیبر 1365زض آن ثه نفع ٦بضگطان زازه قس. گعاضش ٦میسیون زض قهطیوض  یسغییطاس

و  ی٦میسیون انل نوانمهطمبه ثه سهویت مجلس ضسیس. دس اظ آن، ی٥ سبل زیگط زض ٦میسیون یبز قسه ثه ع

جلسه زضثبضه  16قوض زوم ثه مجلس فطسشبزه قس. مجلس طی  يقس و سطانجبم، ثطا یچنس ٦میسیون فطعی ثطضس

 يقوضاز. نگهجبن فطسشب يثه قوضااظهبضنظط  يآن ضا سهویت و ثطا 1366ن آثب 28الیحه ٦بض ثحض ٦طز و زض 
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نگهجبن ثه مبزه ی٥ این  يسطین ایطاز قوضا یثط مشن مهوب مجلس واضز ٦طزه ثوز. انل يثسیبض ينگهجبن ایطازهب

ضا ٦ه ثه هط  يو ٦كبوضظ ی، ذسمبسی، ننعشيسسبر سولیسام يهب ٢بنون ثوز ٦ه ٦لیه ٦بضفطمبیبن، ٦بضگطان، ٦بضگبه

نمبینس ثه سجعیز اظ این ٢بنون  یاسشفبزه م ی، مواز اولیه و اعشجبضار ثبن٧يضظ، انطغا ظلم ینحو اظ ام٧بنبر زولش

٢بنون ٦بض زض مجمع  1367زوثبضه مويوع، زض آذط آشضمبه  يطیگی٦طز. ثب آغبظ زوضه سوم مجلس و د می مججوض

 یمجمع ضا ط یزاذل نبمه نیآئ 10مص٦وض مطاحل م٣طض زض مبزه  حهیال»ن٧شه ٦ه  نیمجمع ثب ش٦ط ا یمُطح قس. ول

 طازاریاظ ا يبضیثوزن ثس ضفعثط ٢بثل  ینگهجبن مجن يقوضا ياظ ف٣هب یثب سوجه ثه اظهبضار ثعً عین٧طزه اسز و ن

 نی، ا ٢69بنون ٦بض زض آثبن سبل  یینهب تیظمبن سب سهو نیا اظ .مهوثه ضا ثه مجلس ثطگطزانس...« زض مجلس 

 مینگهجبن و مجلس و ... ٢طاض گطفز و سطانجبم، ثه مجمع مجلس سكر يقوضا یططح ثبضهب موضز ثحض و ثطضس

مشعسز زض مجمع  يهب جلسه یآثبن مبه آن سبل، مهوثه ط بنیو سب دب 1369سبل  یمهلحز نظبم فطسشبزه قس. ط

 تیسطس نی. ثسسیمجمع ضس ینهبئ تیثه سهو 1369ن آثب 29سجهطه زض  121مبزه و  203مكشمل ثط  وقس  یثطضس

قس )نفطظازه، االجطا  الظم 1369اسفنس  14 دیثهمن مبه اظ سبض 28موضخ  ی٦بض دس اظ انشكبض زض ضوظنبمه ضسم٢بنون 

 «(.سبضیرچه ٢بنون ٦بض زض ایطان»

ثب وجوز آن٧ه اظ دیف اظ ان٣الب سنسی٧بهبي ٦بضگطي ثسیبضي وجوز زاقشنس و زض اوایل ان٣الب هم زض ثسیبضي اظ 

هب   ، امب سمبمی این سالشثوزنس  سولیسي ٦بضگطان ا٢سام ثه سك٧یل قوضا و اسحبزیه ٦طزههبي   و مجشمعهب   ٦بضذبنه

منحل و غیط٢بنونی اعالم  1360ي  و سطاسط زهه 1357-1360ي  سحز سأطیط جو سیبسی و ملشهت سه سبله

٢بنون »ت ظمبن ثب اضائه لوایح ٢بنون ٦بض جسیس و سهوی ٦ه زض ثبال ش٦ط قس، این ويعیز همهمچنبن . قسنس

ثوز. ثب سهویت این ٢بنون، قوضاهبي اسالمی ٦بض جبیگعین سنسی٧بهبي دیكین قس و این « قوضاهبي اسالمی ٦بض

ثوزنس. زض  1369ي قهز سب سهویت ٢بنون ٦بض جسیس زض سبل  قوضاهب منحهطا سنهب سك٧ل ضسمی زض زهه

ن ی٥ واحس، ف٣ط می سواننس ی٧ی اظ سه ٦بضگطا»این ٢بنون سهویت قسه اسز ٦ه  131ي  ي چهبضم اظ مبزه سجهطه

ثنبثطاین ثه نوضر ٦لی این ٢بنون «. موضز قوضاي اسالمی ٦بض، انجمن ننفی یب نمبینسه ٦بضگطان ضا زاقشه ثبقنس

ضا ثب هب   مبناي اظ این سبظ ثینی قسه ٦بضگطي اسز و ف٣ط انواع ذبل و دیفهبي   ي سبظمبن مربلف سك٧یل آظازانه

 (. 39-38: 1397)ذیطاللهی، سبثس  و قطایط عًویز و انشربب ذبل ثطمیهب   ، اسبسنبمه٢وانین

زسز »، «سجمع»، «اعشهبب»یب واغگبن و انُالحبسی نظیط « اعشطاو»ي  ٦لمه 1369زض مشن ٢بنون ٦بض سبل 

سوان  می نیبمسه اسز. سنهب جبیی ٦ه ثب سفسیط سأویل -ثه ططی١ اولی-هب   و نظبیط آن« سحهن»، «٦كیسن اظ ٦بض

فكبض جمعی ضا ثه منظوض زسشیبثی ثه ح٣و٠ هبي   گصاض ثه سلویح ثطاي ٦بضگطان ح١ اسشفبزه اظ اهطم گفز ٢بنون

این مبزه آمسه زض . گطزز جمعی ثبظمی زسشههبي   فهل مصا٦طار و دیمبن 142ي  ، ثه مبزهثینی ٦طزه اسز دیف

٢جلی و یب هط ی٥ اظ هبي   ون و یب دیمبننظط زض موضز مواز مرشلف این ٢بن زض نوضسی ٦ه اذشالف»اسز: 

، منجط ثه سعُیل ٦بض يمن حًوض ٦بضگط زض ٦بضگبه و مويوعبر موضز زضذواسز ططفین ثطاي انع٣بز دیمبن جسیس

یب ٦بهف عمسي سولیس اظ سوي ٦بضگطان قوز، هیئز سكریم موظف اسز ثط اسبس زضذواسز هط ی٥ اظ 



٢٨ 

 

٦بضفطمبیی، مويوع اذشالف ضا سطیعب موضز ضسیسگی ٢طاض زازه و  ٦بضگطي وهبي   ططفین اذشالف و یب سبظمبن

، سجمع، سحهن و یب ٦ال اعشطاو ٦بضگطي شیل عنوان مجهم ضسس اعشهبب می ثنبثطاین ثه نظط« اعالم نظط نمبیس.

ثه سفسیطي سلجی اظ « ٦بهف عمسي سولیس اظ سوي ٦بضگطان»و « سعُیل ٦بض يمن حًوض ٦بضگط زض ٦بضگبه»

 (.73)همبن:  قوز گصاض دصیطفشه قسه اسز و ثنبثطاین غیط٢بنونی سل٣ی نمی ونمنظط ٢بن

( ثطاي 74: 1397انس )ن٥: ذیطاللهی،  هم اشعبن زاقشه« ضواثط ٦بض»ي  همچنبن ٦ه زیگط دژوهكگطان حوظه

 ، آمبض مسونی ثههب ٦بضگطانِ ایطان و نسیز زالیل مرشلف ثطوظ آن« سجمعبر اعشطايی»ثطضسی میعان قیوع 

ذجطي و هبي   هب، سبیز آضقیو ضوظنبمهسوان ثب اس٧ب ثه  می نوضر ضسمی و ٢بثل زسشطس اسبسب وجوز نساضز و سنهب

. ثه این اعشجبض اظ مجموع ظنی دطزاذز ثه گمبنههب   آنیب اظهبضار قفبهی افطاز ثه اعسازي ضسیس و زضثبضه ٦یفیز 

. ثب این حبل زض ظیط ثه چنس بض ٦می زض زسز اسزي قهز و هفشبز اطالعبر ثسی اعشطايبر ٦بضگطي زض زهه

 ٦نیم:  می مسش٣ل اقبضههب   یبثی موضز اظ اعشطايبر و سك٧ل

اظ اواسط  و سرنوضت آن: 1365ي صنعتگر سننذج در اردیبهشت  گیري اتحادیه ضکل -

اسحبزیه ثب ي سك٧یل  ٦بضي ٦بضگطانِ سننسع، ایسه-معیكشیهبي   ثه سجت ثسیبضي اظ گطفشبضي 1364سبل 

ثب مواف٣ز سعساز ٢بثل سوجهی اظ ٦بضگطان، آنبن  1365قس. اواذط اضزیجهكز  می اسشفجبل آنبن مواجه

گیطنس. اظ آنجب ٦ه ثیكشط ٦بضگطانی ٦ه زض آغبظ زوض هم جمع قسه  می قبن سهمیم ثه علنی ٦طزن ایسه

ضان اسومجیل ثطاي سك٧ل مطثوطه انشربب ثوزنس اظ سعمیط٦بضان اسوموثیل ثوزنس، نبم زفشط نمبینسگی سعمیط٦ب

٦بضگطي ذیبطبن و هبي   ي ٦بض واضز گفشگو قوز. زض این ضاسشب اعًبي اسحبزیه گطزیس و ٢طاض قس ثب ازاضه

ي ٦بض اجبظه  ثسیبض، ازاضههبي   سطاقی ذجبظان قهط ثه این ٦بضگطان ٦م٥ ٦طزنس. سطانجبم دس اظ مبنع

ي  قوز سب ٦بغصي ثه عنوان سأییسیه زهس، منشهی حبيط نمی می سك٧یل چنین سك٧لی ضا ثه ٦بضگطان

دیوسشنس. اولین ننفی  می مرشلف ثه اسحبزیههبي   ضسمی ازاضه ٦بض نبزض قوز. ثه سسضیغ ٦بضگطان اظ ضقشه

سب ٢جل اظ آن زض چنسین مجمع هب   ٦ه ثه فطاذوان واضز قسن زض اسحبزیه، دبسد زازنس، نجبضهب ثوزنس. آن

ي ٦بض زض ٦بضقبن  قبن ضا ثطاي ایجبز ی٥ اسحبزیه اثطاظ ٦طزه ثوزنس، امب ازاضه ذوزقبن سهمیمعمومی 

هب   ٦بضان، ن٣بقبنِ اسوموثیل، و ثبفنسه جوق٧بضان، فلع٦بضان، آلومینیومهب   سطاقی ٦طزه ثوز. ثعس اظ آن اق٧بل

یل اسحبزیه جمعیز آن ثه مبه اظ سك٧ 2هم ثه اسحبزیه دیوسشنس و ثه این سطسیت ثب گصقز نعزی٥ ثه 

 نفط ضسیس. مويوعبسی ٦ه اسحبزیه زض زسشوض ٦بض ذوز ثطاي ضسیسگی ٢طاض زاز ثه این قطح ثوزنس: 250

x ٦وچ٥؛هبي   ويعیز ٦بضگبه 

x ثیمه؛ 

x سوازآموظي؛ 

x .ایجبز قط٦ز سعبونی ثطاي ٦بضگطان 
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زسشگیطي »همچنین و « ایجبز سعبونی»، «ننسو٠ مبلی»سجت عسم موف٣یز اسحبزیه زض ایجبز  امب ثه

سوسط ح٧ومز، نشوانسز جب دبي مح٧می زض میبن ٦بضگطان ثطاي ذوز ایجبز ٦نس و زض « فعبالن اسحبزیه

 (.٦2017بضِ آن ذبسمه یبفز )ن٥ ثه: ععیعي و فالحی،  1367نهبیز زض اوایل سبل 

، 1365زض ی٧ی اظ ضوظهبي فطوضزین سبل  :1365خودرو در فروردین  اعتراض کارگران ایران -

ذوزضو ثطاي سبعبر مشوالی مجبزضر ثه اعشهبب ٦طزنس و زسز اظ ٦بض  ٦بضگط قط٦ز ایطان 5000حسوز 

ذبطط  ٦كیسنس. اعشطاو این ٦بضگطان ثه سبظو٦بض سفشیف ثسنی سوسط حطاسز ٦بضذبنه ثوز ٦ه ثه

 گطفز. اعشطاو ثب زذبلز نیطوهبي امنیشی ذبسمه می جلوگیطي اظ وضوز اعالمیه ثه زاذل ٦بضذبنه نوضر

 ضسس. ي ٦بضگطان ثه جبیی نمی یبثس و مُبلجه می

این ٦بضگطان ثه زلیل  :1365اکریل اصفهان در اردیبهشت  اعتراض کارگران کارخانه پلی -

ا زض سطو٦بض زاقشن ثب مواز قیمیبیی، زض معطو سموم مرشلفی ٢طاض زاقشنس ٦ه اسشعساز اثشال ثه سططبن ض

ثطز. زض این قطایط ٦بضگطان ذواهبن ایمنی محیط ٦بض ذویف و همچنین ثبظگكز  می میبن آنبن ثبال

دعق٥ اذطاجی ٦بضذبنه قسنس. اعشهبب ی٥ هفشه طول ٦كیس و سطانجبم ٦بضفطمب ثب دصیطش ثركی اظ 

 مُبلجبر ٦بضگطان ثه اعشهبب آنبن ذبسمه زاز.

زض اوایل سبل : 1365ی تهران در خرداد ران اعتراض کارگران ضرکت واحذ اتوبوس -

زضنس ٦ل ضاننسگبن قط٦ز واحس  20ثبیسز  می اي نبزض قس ٦ه مُبث١ ثب آن ثركنبمه 1365

اي  نبمه جن٩ قونس. ٦بضگطان نسجز ثه چنین ثرفهبي   ي میسان ضانی سهطان و حومه ضوانه اسوثوس

 ٦طز. نكیشی اعشطايبر مشعسزي ٦طزنس و سطانجبم ح٧ومز اظ آن ع٣ت

دیف هب   این ٦بضگطان ٦ه اظ مسر :1365همذان در تیر هاي   پسخانه اعتصاب کارگران کوره -

ضوظ زسز ثه اعشهبب ظزنس. اعشهبب ثب  8قبن ثوزنس، زض سیط مبه ثه مسر  ذواهبن افعایف زسشمعزهبي

 زضنسي زسشمعزهب دبیبن یبفز. 4مواف٣ز ثب افعایف 

اعشطاو ٦بضگطان ثه نمبیكی ثوزن  :1365در تیر  اعتراض کارگران کارخانه سیمان تهران -

 1365ثوز. آنبن زض اعشطاو، ا٢سام ثه سحطیم انشربثبر قوضا زض سیط مبه « قوضاي اسالمی ٦بضگطان»

 ٦طزنس.

هبي   ٦بضگطان زض اعشطاو ثه لغو سعُیلی :1365اعتراض کارگران کارخانه چیت ري در مهر  -

٦بضگط، قوضاي  2000ي اعشطاو نعزی٥ ثه  ثه واسُه دنجكنجه زسز ثه اعشطاو ظزنس. زض نهبیز

 اسالمی ٦بضذبنه منحل گطزیس.
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٦بضگط نبضايی  12000نعزی٥ ثه  :1366کفش ملی در خرداد   اعتصاب کارگران کارخانه -

ثنسي مكبغل ٦ه ثه ذبطط آن ٦بضفطمب مجبزضر ثه  ٦بضذبنه  زض اعشطاو ثه عسم اجطایی قسن ططح طج٣ه

٦طزه ثوز، زسز ثه اعشهبب ظزنس. اعشطاو ثب فكبضهبي امنیشی و اذشالف میبن افعایف سبعز ٦بض 

 اي دبیبن یبفز و دس اظ آن ثسیبضي اظ ٦بضگطان زسشگیط و اذطاع قسنس. ٦بضگطان ثسون حهول نشیجه

٦بضگط  4000حسوز  :1366تپه خوزستان در تیر  ضکر هفت اعتراض کارگران کارخانه نی -

سوان  می هب  ي این ذواسز قبن اعالم اعشهبب نموزنس. اظ جمله مُبلجبر این ٦بضذبنه ثب لیسز ٦طزن

 مواضز ظیط ضا نبم ثطز:

x ي جنگی و قطایط سرز؛ دطزاذز غطامز ٦بض زض من٣ُه 

x سجسیل ٢طاضزازهبي مو٢ز ثه طبثز و یب زضاظ مسر؛ 

x .ععل مسیطیز ٦بضذبنه ثه ذبطط ضفشبض ذهمبنه ثب ٦بضگطان 

ضو قس و ثه سجت وا٢ع قسن آن زض  ي نیطوهبي امنیشی ضوثه بضگطان ثب مساذلهاعشطاو ثه ذبطط مساومز ٦

 جبیی نطسیس. ي جنگی ثب ثیكشطین حس سط٦وب موضز ثطذوضز وا٢ع قس و مُبلجبر ٦بضگطان ثه من٣ُه

 (: خارج از محذوده1380-1369دوره دهم )

ثه اوع ذوز  72و  71هبي   زض سبلهبي   ثی٧بضسبظي موع اذطاع ٦بضگطان سیط نعوزي زاقز. 1370ي  طی زهه

سعساز اذطاع ٦بضگطان زض  -ضئیس و٢ز هیئز مسیطه قوضاهبي اسالمی اسشبن سهطان-گفشه دطویع احمسي  ضسیس. ثه

٦بض و »نفط ثوزه اسز )ضوظنبمه  96000و  78888، 92497، 82721ثه سطسیت  76و  75، 74، 73هبي   سبل

 (. 1377ثهمن  11، «٦بضگط
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 :قس هم و٢عی گصاقشه نمی« قوضاهبي اسالمی ٦بض»نِ سولیسي حشی ثه ٢بنوهبي   سز ٦ه زض ثنگبه یاین زض حبل

ثه زلیل عسم مواف٣ز مسیطان ثیف اظ نیمی اظ ٦بضگطان "ثه گفشه قب٦طي، عًو قوضاي اسالمی اسشبن لطسشبن »

 (.1376ثهمن  28، «٦بضگط ٦بض و»)ضوظنبمه « "واحسهبي سولیسي اسشبن لطسشبن فب٢س قوضاي اسالمی ٦بض هسشنس

آن اسشرسام مو٢ز  اي نبزض ٦طز ٦ه طج١ نبمه ثرف 15/12/1373زض چنین اويبع و احوالی وظاضر ٦بض زض سبضید 

ي علی  ثنب ثه گفشه ایم ٦ه ٦بضگطان جنجه ٢بنونی و ضسمی دیسا ٦طز، و اظ آن مو٢ع سب ثه ا٦نون ثه جبیی ضسیسه

میلیون نفط زاضاي  11میلیون ٦بضگط قبغل زض ٦كوض،  13اظ » -می ٦بضعًو ٦بنون عبلی قوضاهبي اسال- انالنی

( و 9/11/1396، سبضید انشكبض: 96110804692، ٦س ذجط: www.isna.ir)ذجطگعاضي « ٢طاضزاز مو٢ز هسشنس

« مو٢ز»زضنس ٢طاضزازهب  94نعزی٥ ثه  -مسیط ٦ل ضواثط ٦بض وظاضر ٦بض-آظاز  مهُفی ظطیفی ي ثنب ثه گفشه

 (.2/6/1396، سبضید انشكبض: 6216895، ٦س ذجط: www.yjc.irذجطگعاضي هسشنس )

اولین گعاضش ضسمی ٦ه اظ ی٥ اعشطو ٦بضگطي  :1374ضهر در فروردین  اسالمهاي   ضورش -

دبنعزهم فطوضزین سبل  قهط زض ثوس اسالم جسي دس اظ دبیبن جن٩ زاضیم، ثه اعشطاو ضاننسگبن مینی

زسز ثه اعشهبب ظزنس. ف٣سان وسیله ن٣لیه عمومی  قبن زسشمعزهبيثطاي اعشطاو ثه ويعیز  1374

قهط ٢طاض  اي اظ مطزم جنوب غطب سهطان، زض ا٦جطآثبز و اسالم ثطاي ضفشن ثه سط ٦بض موضز اعشطاو عسه

زضنسي ٦طایه حمل و ن٣ل ثبعض قس  30هبي موجوز زضثبضه ٦مجوز ثنعین و افعایف  گطفز امب نبضيبیشی

آثبز و  ٦طیم، سلُبن  ار ثعضگی ثب حًوض هعاضان سن ثه دب قوز ٦ه زامنه آن ثه ضثبططی چنس سبعز سظبهط

و ثه ذهول زض مسیط حط٦ز ثه سمز  قهطهبي   آثبز نیع ضسیس. سیل جمعیز زض ثطذی اظ ثرف نبلح

هبي زولشی و ظز و ذوضز ثب نیطوهبي ثسیغ و سذبه ٦طزنس و موف١ قسنس  سهطان ا٢سام ثه سرطیت سبذشمبن

 .سبوه ضا مسسوز ٦ننس -ه سهطانجبز

امب این ويعیز زیطي نذبییس و ٢طاضگبه طبضاهللا زض اولین عملیبر ذوز اظ ظمبن سك٧یل آن زض همبن سبل، 

ثه عنوان مسئول حفظ امنیز دبیشرز، معشطيبن ذكمگین ضا زض وضوزي سهطان و زض من٣ُه چهبضزانگه، 

 ظیط آسف سنگین نیطوهبي ویژه ٢طاض زاز.

و اعتراض بسرگ آنان در تابستان  1369گیري ضوراي کارگران نفت تهران در  ضکل -

زومین اعشطاو ٢بثل سوجه اعشطاو ٦بض٦نبن قط٦ز نفز ثوز ٦ه دس اظ اعشطاو معطوف : 1375

زسز ثه  ٦1375ه ن٣ف چكمگیطي زض سطنگونی ضغیم و٢ز زاقز، ثبض زیگط زض سبل  1357سبثسشبن 

این اعشهبب نمبینسگبن ذوز ضا اظ چنس قهط انشربب ٦طزنس و عالوه ثط  اعشهبب ثعضگی ظزنس و زض جطیبن

این اعشهبب  .مسش٣ل ٦بضگطي ضا نیع زض آن مُطح ٦طزنسهبي   ضفبهی، س٣بيب ثطاي سك٧لهبي   ذواسشه

قسیسا سط٦وب قس امب اظ آنجب ٦ه ٦بضگطان نفز ثه زلیل ٦لیسي ثوزن این ننعز و همچنین زاقشن 
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٦بضگطي زاقشنس، هبي   ضظار ٦بضگطي، ثه طوض سنشی سأطیط ثعضگی ثط ضوي سبیط ثرفسبضیرچه طوالنی مجب

 .٦بضگطي آقنب سبذزهبي   این اعشهبب ثسیبضي اظ ٦بضگطان ضا ثب ایسه ایجبز سك٧ل

یساهللا ذسطوقبهی )٦بضگط و همچنین اظ ضهجطان مجبضظار ٦بضگطان نفز زض دیف و دس اظ ان٣الب( زض 

این هبي   ، ثه ظمینهمجبضظار این ٦بضگطان دطزاذشه اسز ثه ش٦ط سبضید قفبهیمفهلی ٦ه هبي   مهبحجه

اقبضه ٦طزه اسز. ثه سجت اهمیز این  1375ي اوع سبل  سب ن٣ُه 1369اعشطاو گسشطزه اظ اواذط سبل 

اعشطايی ٦بضگطي هبي   اعشطاو زض سبضید اعشطايبر ٦بضگطان ایطان ثعس اظ ان٣الب و سأطیطي ٦ه ثط جطیبن

هیأر ثبظگكبیی و سأسیس سنسی٧بهبي » گیطي ي هكشبز و ق٧ل )ثه ویژه آغبظ زهه اظ ذوزدس 

 :ي ذسطوقبهی ضا اظ نظط ذواهیم گصضانس گصاقز، ثركی اظ مهبحجه«( ٦بضگطي

ايبفه هب   سومبن ثه ح٣و٠ 2000آن  زنجبل هبیی انجبم گطفز ٦ه ثه حط٦ز 1369-70هبي   زض سبل»... 

مسر ی٥ مبه و  -قیطاظ، انفهبن، سهطان و سجطیع زض-هب   زض ا٦ظط دبالیكگبهب ه  ثچه 1372قس. زض سبل 

اظ آن هم چنس ضوظي زسز اظ  ذوضزنس. ثعس غصاي سط ٦بضقبن ضا ثه عنوان اعشطاو نمی  انسي ی٥ وعسه

ضسیس ...  می قوضاي ٦بضگطي ثه گوش هبیی جهز سك٧یل ظمعمه ٦1371بض ٦كیسنس ... آضام آضام اظ سبل 

ثه ذوز گطفز. زض این سبل زوض هم ثه نوضر  ٢ُعی و مبزي ق٧لهب   ٦ه این ظمعمه 1375سبل سب 

 زض سبلهب   علنی جمع قسیم و آق٧بضا انشربثبسی ثطاي سك٧یل قوضا ثطدب ٦طزیم. ثنبثطاین جمع قسن ثچه

 1375ض سبل ز ٦بضگطانهبي   . ... ی٧ی اظ ذواسشه71-72هبي   سبلهبي   گطزز ثه همبن ظمعمه ثطمی 1375

سبل هم  ٢جال سهویت قسه ثوز. هط ثنسي مكبغل ططح طج٣ه ثنسي مكبغل ثوز. مطثوط ثه ططح طج٣ه

ؤل قسه ثوز ٦ه سوهب   مسئله ثطاي ثچه زازنس. این ٦بض٦نبن چیعي نمی قس ولی ثه می ثوزجه ثطایف سعیین

قعبضهبیی ضوي زض و زیواض نوقشه آمس و  وجوز هبیی ثه ظمینه ٦م قوز. ٦م می این ثوزجه نهیت چه ٦سبنی

عسه ظیبزي  1375قس ثطاي اعشطاو، فالن ضوظ نهبض ذوضزه نكوز. سب این٧ه زض مطزاز  می قس. حشی نوقشه

لوله، درف، سأسیسبر و  ذُوط- نفز سهطان زیگطهبي   اظ ٦بض٦نبن دبالیكگبه سهطان و ٦بضگطان ٢سمز

 جب آن ضاهذیمبیی ٦طزنس. زض ي مط٦عي ططف ازاضه اول جلوي ذبنه ٦بضگط جمع قسنس و ثعس ثه -غیطه

آ٢بظازه )وظیط نفز(، معبونف علی هبقمی و زیگط آ٢بیبن آمسنس و نحجز ٦طزنس ٦ه ثه مب ی٥ فطنشی 

هیچ ٦بضي ن٧طزنس. ثعس اظ آن هب   ثسهیس. امب آن مسسی ٦ه ذوزقبن مهلز ذواسشه ثوزنس سمبم قس و آن

« قوضاي ٦بضگطان دبالیكگبه سهطان»آن هم  ٦ننس. نبم ضا زضسز سهمیم گطفشنس سك٧ل ذوزقبنهب   ثچه

 (.23-21: 2001، 5)٦شبب دژوهف ٦بضگطي، قمبضه « ثوز

 5قوز و اظ میبن ٦سبنی ٦ه ٦بنسیس قسنس،  می ثطگعاض« ذبنه ٦بضگط» هبیی زض انشربثبر ثعس اظ ٦بضق٧نی

 قونس می نفط ثه عنوان نمبینسه انشربب 20م . اظ ٦ل ننبیع نفز هقونس می نفط ثه عنوان نمبینسه انشربب

امب حطاسز وظاضر نفز  گیطنس می نفط موضز سأییس وظاضر ٦بض هم ٢طاض 5ي آن  ي اول همه و زض وهله
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 قوز می اسشعفب زهنس. ثبض زیگط ثنب زهس سب می ، ثل٧ه سحز فكبضقبن هم ٢طاض٦نس سأییس نمی ضاهب   آن سنهب نه

اظ  نمبینسگبنی قوز و می ثطگعاض اي ٦ه زض ضسشوضان دبالیكگبه سهطان . زض جلسهقوزانشربثبر سجسیس 

ي این٧ه ثنبسز نمبینسگبنی ضا ثه ایكبن  حًوض زاضنس، ٦بضگطان ثب مكبهسه حطاسز ٦ل سب وظاضر ٦بض

 زض حبلی ٦ه ٦بضگطان اظ دیف 1375ثهمن  28ضیعنس. سطانجبم زض ضوظ  می ، جلسه ضا ثهمسحمیل ٦ننس

وا٢ع زض ذیبثبن طبل٣بنی ثطونس و ثسیبضي اظ  ثوزنس ثطاي اعشطاو جلوي ازاضه مط٦عي نفز سواف١ ٦طزه

 ثبض گیطز. وظیط، این می نفط ق٧ل 2000آمسه ثوزنس، سجمعی ثب حًوض نعزی٥ ثه  ٦بضگطان اظ قهطسشبن

و سطانجبم ثب  قوز نمیگویی زض ثطاثطقبن حبيط  ثطاي دبسد قنبسس و زض ثه ضسمیز نمی ٦ننسگبن ضا سجمع

 (.26-24)ن٥ ثه: همبن:  ٦كس می زذبلز نیطو انشظبمی و ... ٦بض ثه يطب و قشم معشطيبن

مسش٣ل ٦بضگطي ثه وجوز آمس و هبي   هبیی ثطاي حمبیز اظ ایجبز سك٧ل زض همین زوضان اسز ٦ه ٦میشه

٦بضگطان زفبع ٦ننس، زض  هبي  مسش٣لی ٦ه ثشواننس اظ ذواسشههبي   ثحض يطوضر ثه وجوز آمسن سك٧ل

 ثعًی اظ مُجوعبر ٦بضگطي نیع مُطح قس.

ي  اظ جمله اعشطايبر قنبذشه قسه :1370ي  ي دهه دیگر اعتراضات کارگري ضناخته ضذه -

 :سوان ثه این مواضز اقبضه ٦طز می ي زوم سبل( )ثه ویژه زض نیمه 70ي  زهه

علیه طرح فروش بیمارستان *راهپیمایی کارگران کارخانجات مختلف در کاضان بر 

 تأمین اجتماعی. سازمان خوابی تخت 420

کارگر نساجی قائم ضهر مازنذران که به گروگان گرفتن مذیر  2500*اعتراض 

آورد  در نهایت سپاه پاسذارن کارخانه را به محاصره خود درمی انجامذ و می کارخانه

(1378.) 

 کارگر این کارخانه. 260*اعتصاب کارگران فرش مازنذران علیه اخراج 

*اعتصاب کارگران کارخانه ارج در اعتراض به عذم پرداخت دستمسد، پاداش و 

 عیذي.

*تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه آبادان در کارگاه مرکسي علیه خصوصی کردن 

 بیمارستان ضرکت نفت.

 *اعتراض کارگران نازپوش انسلی و مسذود نمودن پل اصلی غازیان.

 (.1379ارکنان ضرکت ملی حفاري ایران )*اعتراض ک
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*اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوء مذیریت و عذم دریافت حقوق و 

 (.1379مسایا )

 (.1379ءالذین )ي کارگران ضرکت عال *اعتصاب و اعتراض چنذین روزه

 (.1379*اعتراض کارگران کارخانه سیمین اصفهان )اسفنذ 

 احیا(: 1389-1380دوره یازدهم )

 1380، ٦بض و ضفبه اجشمبعی، طی ثهمن و اسفنس سبل ی٥ گعاضش اسشظنبیی زض وظاضر سعبونهبي   ثط اسبس زازه

ضخ زازه اسز. زض این گعاضش مكرم قسه « سحط٤ ٦بضگطي» 43و  ٦48كوض ثه سطسیت هبي   زض ٦ل ٦بضگبه

سحط٦بر ٦بضگطي زض  سطین و ثیفي مسش٣یم زاضز  ي ثنگبه ضاثُه اسز ٦ه سعساز سحط٦بر ٦بضگطي ثه انساظه

٦نس ٦ه  می انس. همچنین این گعاضش مكرم زاقشه« ٦بض٦ن» هبیی ثوزه اسز ٦ه ثیف اظ نس نفط ٦بضگبه

ثوزه اسز. زض میبن « عسم دطزاذز ح٣و٠ و معایب»٦بضگطي زض این م٣ُع ظمبنی هبي   آضامیسطین علز ثطوظ نب انلی

« سجمع»ي گعاضش وظاضر سعبون، ٦بض و ضفبه اجشمبعی(  سعجیط نویسنسه )ثه« ٦بضگطيهبي   ثحطان»اق٧بل مرشلف  

 انس ثعسي ثوزههبي   ثه سطسیت زض ضزه« اعشطاو»و « زضگیطي»و « اعشهبب» فطاوانی ضا زاقشه و سطین ثیف

 (.75: 1397)ذیطاللهی، 

ضسیسن ثه این نشیجه ٦ه ٦الن ا٢شهبزي و هبي   ثه آمبض این گعاضش، ثب ثطضسی قبذم اي مسشنس مبلجو زض م٣بله

 زض ثهشطین قطایط نسجز ثه این نشیجه ٦ه اويبع ا٢شهبزي ٦كوض زض سبل ٦1380كوض زض سبل  اويبع ا٢شهبزي

سحط٦بر ٦بضگطي زض این »٦نس:  می آن ثوزه اسز، چنین اسشسالل زض ثهشطین قطایط نسجز ثه ٢جل و ثعس اظ 1380

ضگطان[ زض ثهشطین حبلز ف٣ط زض دی زضیبفز ح٣و٠ معو٢ه یب زو مبه سطقشی عمی٣ب سسافعی زاقز، یعنی ]٦ب

سطي ٦ه قطایط ظنسگی و ٦بضي ٦بضگطان ضا ثه  مُبلجبسی حسا٢لی اظ این نوع ثوز]نس[ و نه سح١٣ مُبلجبر ثنیبزي

 )همبن(.« اي زگطگون سبظز طوض ضیكه

 مواضز مهم اعشطاو ٦بضگطان:

زض ظمسشبن سبل  :1382زمستان آباد کرمان در  اعتصاب خونین کارگران مس خاتون -

، ٦بضگطان سبذشمبنی زض اعشهبب و سحهن زض ٦بضذبنه شوب مس زض نعزی٧ی ضوسشبي ذبسون آثبز 1382

اسشبن ٦طمبن قط٦ز ٦طزنس. این ٦بضذبنه مشعل١ ثه ننبیع ملی مس ایطان ثوز ٦ه سوسط ی٥ دیمبن٧بض 

انجبم نكسه ٦بضذبنه زض موضز اسشرسام آنهب  قس. ق٧بیز ٦بضگطان سبذشمبنی زض موضز وعسه می چینی ازاضه

٦بضگطان ثه سحهن دیوسشنس. زض ضوظ هكشم اعشهبب و هبي   دس اظ س٧میل سبذشمبن ٦بضذبنه ثوز. ذبنوازه

مشحهن آنهب زض ٦بضذبنه حمله ٦طزنس. زض هبي   ٦ننسگبن و ذبنوازه سحهن، نیطوهبي امنیشی ثه اعشهبب
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سن ظذمی، و  300، چهبض ٦بضگط ثه يطب گلوله ٦كشه قسنس، مشعب٢ت آنهبي   این حمله و زضگیطي

 قهطه گكز. « ٢یبم ذبسون آثبز»ثسیبضي ثبظزاقز قسنس. این اعشطايبر زض  اشهبن عمومی ٦بضگطان ثه 

گیري هیأت مؤسس و بازگشایی سنذیکاهاي کارگري و سرنوضت آن در  ضکل -

گیطز.  می ذوز ي زیگطي ثه ازامه چهطهامب اويبع و احوال اعشطايبر ٦بضگطي زض  :1381اردیبهشت 

اي اظ  زض جطیبن سساض٤ مطاسمی ثطاي ضوظ جهبنی ٦بضگط اظ سوي عسه 1381اضزیجهكز  11سبضید  زض

ذواهبن ضفعِ ممنوعیز اظ » زاضنس ٦ه می اي اعالم ، نسهب سن زض ٢بلت ٢ُعنبمهفعبالن ٦بضگطي زض سهطان

زضذكبن چنسین سبله اظ مجبضظاسز ننفی و زفبع اظ ح٣و٠ ي ضوقن و  فعبلیز سنسی٧بهبیی ٦ه سبث٣ه

هبي   هیأر»هسشنس. ثه این سطسیت « انس ٦بضگطان ضا زاقشه و ثه نوضر غیط٢بنونی اظ فعبلیز منع گطزیسه

دبیه گصاضي قسنس. دس اظ این اعًبي هیأر ماسس « و سنسی٧بهبي ٦بضگطيهب   ماسس انجمن

ذُبب ثه وظیط ٦بضِ و٢ز )نفسض حسینی( ثط  22/3/1382ثه سبضید اي سطگكبزه  ٦وقیسنس ثب انشكبض نبمه

 87ي  نبمه م٣بوله ثه زوهب   ي زولز يطوضر ثه ضسمیز قنبذشن سنسی٧بهبي ٦بضگطي مجشنی ثط الشعام ٦لیه

فعبلیز  ٢بنونیهبي   ٦بضگطي( هطچه ثیكشط ظمینههبي   )زض اضسجبط ثب آظازي سك٧ل سبظمبن جهبنی ٦بض 98و 

ثه « ي ٦بضگط ذبنه»و « حعب اسالمی ٦بض»زض این ثین  ٦بضگطي ضا فطاهم ٦ننس. سنسی٧بهبي

و سنسی٧بهبي ٦بضگطي دطزاذشنس و « هیأر ماسس»جسي ثب ثبظ قسن ام٧بن فعبلیز ثطاي هبي   مربلفز

ثب این وجوز امب  زاظنس.ثذط زض مُجوعبرِ ذویف ظنی نسجز ثه ایكبن و اسهبم  سعی ٦طزنس ثه ٦بضق٧نی

 مشعسزهبي   ظگكبیی مش٧ی ثه محسوز ام٧بنبسی ٦ه زض اذشیبض زاقز ا٢سام ثه ثطگعاضي ٦السهیأر ثب

 ي ثبظگكبیی سنسی٧بهبي اولیههبي   هسشههب   آموظش ٦طز و اظ ذالل همین می آموظقی ثطاي ٦بضگطان

و فلع٦بض »، «٦بضگطان ن٣بش سبذشمبنی»، «ضانی سهطان و حومه قط٦ز واحس اسوثوس» اي چون ٢سیمی

 ق٧ل گطفشنس.« ٦فبقبن سهطان»و « ٦بضگطان ذیبط»، «م٧بنی٥

مجشنی « ح١ سك٧ل مسش٣ل ٦بضگطي»و سأ٦یس زوثبضه ثط  1383ثب انشكبض ی٥ ٢ُعنبمه زیگط زض ضوظ ٦بضگط 

ي زیگطي ثه وظیط  ي سطگكبزه ، و نیع انشكبض نبمهالمللی و نیع ٢بنون اسبسی ٦كوض ثینهبي   نبمه ثط م٣بوله

ذواسزِ سك٧ل مسش٣ل ٦بضگطي عینیز ثیكشطي ثه ذوز گطفز  23/7/1383بل٣ی( ثه سبضید ضِ و٢ز )ذ٦ب

 انس. نكبن زازنس ٦ه زض این ضاه طبثز ٢سم« هیأر ماسس»و اعًبي 

رانی تهران و حومه و سرنوضت آن در  گیري سنذیکاي ضرکت واحذ اتوبوس ضکل -

سنسی٧بهبي مرشلف قطوع ثه ٦بض هبي   همچنبن ٦ه گفشه قس ثه مطوض اظ زل این هیأر، هسشه: 1383

ضانی سهطان و  سنسی٧بي ٦بضگطان قط٦ز واحس اسوثوس» ثهمطثوط هب   و ماططسطین سالش ٦طزنس. مهمشطین

آثبز زض  اي ضا زض محل انجمن ننفی ذجبظان وا٢ع زض میسان حسن حسینیه 1383ثوز ٦ه اظ اواذط « حومه
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هب فعبلیز مسشمط و اضسجبط  دس اظ مبه ٦طزنس. می آموظقی هبي اذشیبض گطفشه و ا٢سام ثه ثطگعاضي ٦الس

 ي اول سبل گبن زضذواسز سك٧یل سنسی٧ب ٦طزنس. سطانجبم زض نیمه چهطه، سعساز ظیبزي اظ ضاننس ثه  چهطه

ي ٦بض سسلیم قس. جسي قسن مسبله سك٧یل  آوضي و ثه ازاضه امًبهبي ثسیبضي اظ ٦بضگطان جمع 1384

ي ٦بضگط و قوضاهبي اسالمی، مربلفز جسي و علنی ذوز ضا ثب این فعبلیز  سنسی٧ب، ثبعض قس ذبنه

هبیی میبن ٦بضگطان ططفساض  نكبن زازه و ثه نوضر عملی مبنع فعبلیز این سنسی٧ب قسنس ٦ه ثه زضگیطي

گبن ثبعض قس ٦ه  دبفكبضي و انطاض ضاننس ،فطاوانهبي   سنسی٧ب و این نهبزهب انجبمیس. دس اظ ٦ف و ٢وس

 19شوض قوضاي سأمین اسشبن، قطایط ثطاي انجبم انشربثبر فطاهم قوز و سطانجبم ثب ضؤي ٦بضگطان ثب زس

هبي   نفط ثه عنوان ثبظضس انشربب قسنس. عسم ضسیسگی ثه ذواسشه 2مسیطه و   نفط ثه عنوان هیأر

ونس. و حل مك٧السكبن ثه اعشهبب مشوسل قهب   ٦بضگطان سجت قس ٦ه آنبن ثطاي زسشیبثی ثه ذواسشه

ثوز. زض جطیبن این حط٦ز، زض  84مهط  16هب زض سبضید  هبي اسوثوس اولین اعشطاو ضوقن ٦طزن چطاغ

هبي قط٦ز واحس زض سُح سهطان ضوقن قس ٦ه زض  هبي سعساز ظیبزي اظ اسوثوس ضوظي آفشبثی چطاغ

حبيط قسنس  جمهوضي مسیطه زض همبن ضوظ زض زفشط ضئیس جبمعه ثبظسبب زاقز و چنس نفط اظ اعًبي هیأر

و اعشطاو ضاننسگبن، زومین اعشطاو هب   سوجهی ثه این ذواسشه گبن ضا مُطح ٦طزنس. ثی و مك٧الر ضاننس

 ي دبنعزه ضوظ ثه ق٧ل نگطفشن ثلیط اظ قهطونسان ق٧ل گطفز. ثب فبنله

 ي اعشطايبر ٦بضگطي معلمبن ثه جطگههب   زض این ثین دس اظ سبل :1385تجمع معلمان در اسفنذ  -

زض ثطاثط مجلس ثطاي اعشطاو ثه ويعیز  1385اسفنس سبل  23زض جطیبن سجمعی ثه سبضید  دیونسنس و می

نفط اظ ثبظزاقز  ٦9م  قونس ٦ه زسز می نفط اظ ایكبن زسشگیط 400ح٣و٠ و معایبي ذویف، ثیف اظ 

 مبننس. می زض ظنسان 1386قسگبن سب نوضوظ 

ضکر  گیري سنذیکاي کارگران نی ضکلتپه و  ضکر هفت اعتراضات کارگران نی -

 یذوز ضا ط یاعشطاي يهب هفز سذه، حط٦ز ك٧طی٦بضگطان مجشمع ٦كز و ننعز ن تپه: هفت

 نیآغبظ ٦طزنس. نرسش «میا گطسنه م،یا گطسنه م،یا مب ٦بضگط هفز سذه»، ثب قعبض 1385و  1384 يهب سبل

 ن،یفطوضز يهب ثوز. امب زض مبه یزسشمعز ثه مسر سه مبه مشوال بفزیاعشطاو ٦بضگطان، عسم زض لیزل

ثه اق٧بل گونبگون،  یاعشطاي يهب هب و حط٦ز اعشهبب نی، ا1386مهط و اسفنس سبل  وض،یقهطذطزاز، 

زض ن٣بط  ییمبیضاهذ ،ياظ جمله اسشبنساض ینكسشن زض ٦بضذبنه، سحهن زض م٣بثل امب٦ن زولش همچون ثسز

 12قس. زض وا٦نف ثه ذجط فطوش هعاض ه٧شبض اظ  بنیثه اهواظ، نمب مك٥یه انسمرشلف قهط، ثسشن جبز

هفز  ك٧طی؛ ٦بضگطان ٦بضذبنه ن1387 جهكزیاضز 16 دی٦بضذبنه، زض سبض نیا ي٦كبوضظ یهعاض ه٧شبض اضاي

 ازامه زازنس: فیهب ثه اعشطايبر ذو ذواسشه نیسذه ثب انشكبض ا
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 ؛سه مبه زسشمعز ع٣ت افشبزه دطزاذز -

 ؛ثه زازگبه يزازن احًبض فعبالن ٦بضگط بنیو دب نیزضوغ يهب يسبظ زازن ثه دطونسه بنیدب -

 ؛قط٦ز طهیمس ئزیه يعبمل و اعًب طیمس يثط٦نبض -

 ؛حفبظز سیضئ يثط٦نبض -

 ي.مسش٣ل ٦بضگط ي٧بیسنس جبزیا -

٦ل ٦بض اسشبن  طیثه مس يا سذه زض نبمه هفز ك٧طینفط اظ ٦بضگطان ن 2500، حسوز 1386مبه  زض آثبن

 نی. اقسه ثوز سیسأس 1353زض سبل  سط فی٦ه د قسنس ذوز ي٧بیسنس ییذوظسشبن ذواسشبض ثبظگكب

ضا سحز  نبمه٦ه  یقس و ٦سبن یثطضس یشیامن يا عنوان مسئله اسشبن ذوظسشبن ثه نیسأم يمسئله زض قوضا

 .امًبء ٦طزه ثوزنس، ثبظزاقز قسنس ٧بیسنس ییثبظگكب ئزیعنوان ه

نموز.  زیاعالم موجوز یثه نوضر علن 1387 جهكزیزض اضز ٧بیسنس نیا ییثبظگكب ئزیوجوز، ه نیا ثب

نفط اظ ٦بضگطان مجشمع  1000اظ  فیث ي٦بضگطان و ثب آضا یعموم يطیگ يثب ضؤ 1387آثبن  1زض نجح 

 وهب  مربلفز ضغم یسذه، عل هفز ك٧طی٦بضگطان قط٦ز ن ي٧بیهفز سذه، سنس ك٧طی٦كز و ننعز ن

 یطوض ضسم ثه ؛يوظاضر اطالعبر ثه فعبالن ٦بضگط يفطاوان وظاضر ٦بض و هكساضهب يهب ممبنعز

 قس. ییثبظگكب

و چهبض عًو  سیمهط، ضئ يسضیو محمس ح دوض ی٢طثبن عل ٧وفطز،ین سونیفط ،ياحمس لیجل ،ینجبس یعل

 ٥ینظبم محب٦مه و ثه  هیعل غیزازگبه ان٣الب ثه اسهبم سجلزض  1389اضزیجهكز زض  ٧بیسنس طهیمس ئزیه

٦بضگطان مح٧وم  یو انشربثبر ننف هب زیفعبل یاظ حًوض زض سمبم زیسبل حجس و سه سبل محطوم

 ١یهب ثه مسر دنغ سبل سعل مهط( اظ مسر ظنسان آن يسضیمحمس ح يقسنس. قف مبه )هكز مبه ثطا

 اسز. قسه

 «:کارگران ایرانمنشور مطالبات حذاقلی »بیانیه چهار تشکل کارگري تحت عنوان  -

، سذه نیع چهبض سك٧ل مسش٣ل ٦بضگطي )سنسی٧بي قط٦ز واحس، سنسی٧بي نیك٧ط هفز 1388ثهمن مبه 

منكوض مُبلجبر » اي سحز عنوان اسحبزیه آظاز ٦بضگطان و انجمن ننفی ثط٠ و فلع٦بض ٦طمبنكبه( ثیبنیه

مُبلجبر ذوز ضا زض زه ثنس ثه قطح ظیط زهنس. زض این مشن آنبن  می ضا انشكبض« حسا٢لی ٦بضگطان ایطان

 آوضزنس:

هبي مسش٣ل ٦بضگطي، اعشهبب، اعشطاو،  قسن ثی ٢یس و قطط ایجبز سك٧ل ضسمیز قنبذشه هث .١

 .سجمع، آظازي ثیبن، مُجوعبر و سحعب



٣٨ 

 

لغو فوضي مجبظار اعسام و آظازي فوضي و ثی ٢یس و قطط ٦لیه فعبلین ٦بضگطي و زیگط  .٢

 .ظنسانهبي اجشمبعی اظ  جنجف

افعایف فوضي حسا٢ل زسشمعزهب ثطاسبس اعالم نظطذوز ٦بضگطان اظططی١ نمبینسگبن منشرت  .٣

 .آنهب زض مجبمع عمومی ٦بضگطي

هیچ عصض  و ثی اًهب ثبیس مشو٢ف و زسشمعزهبي معو٢ه ٦بضگطان ثبیس فوض ططح هسفمنس٦طزن یبضانه .٤

 ..اي دطزاذز گطزز و ثهبنه

سمبمی معزثگیطان، لغو ٢طاضزازهبي مو٢ز و سفیس امًبء، سبمین امنیز قغلی ثطاي ٦بضگطان و  .٥

هبي ٦بض و سسوین و سهویت ٢بنون ٦بض جسیس  سبظ زولشی اظ محیط ثطچیسه قسن ٦لیه نهبزهبي زسز

 .بي منشرت مجبمع عمومی ٦بضگطانه ثب زذبلز مسش٣یم نمبینسه

٦سبنی ٦ه ثی٧بض  اي ثبیس مشو٢ف گطزز و سمبمی اذطاع و ثی٧بض سبظي ٦بضگطان ثه هط ثهبنه .٦

انس و یب ثه سن اقشغبل ضسیسه و آمبزه ثه ٦بض هسشنس ثبیس سب ظمبن اقشغبل ثه ٦بض اظ ثیمه ثی٧بضي  قسه

 .مشنبست ثب ی٥ ظنسگی انسبنی ثطذوضزاض قونس

آمیع نسجز ثه ظنبن و سًمین ثطاثطي ٦بمل و ثی ٢یس و قطط ح٣و٠  لغو ٦لیه ٢وانین سجعیض .٧

 .هبي ظنسگی اجشمبعی، ا٢شهبزي، سیبسی، فطهنگی و ذبنوازگی نهظنبن و مطزان زض سمبمی عط

ثطذوضزاضي سمبمی ثبظنكسشگبن اظ ی٥ ظنسگی مطفه و ثسون زغسغه ا٢شهبزي و ضفع هطگونه  .٨

 .منسي آنبن اظ سبمین اجشمبعی و ذسمبر زضمبنی سجعیض زض دطزاذز مسشمطي ثبظنكسشگبن و ثهطه

بزي و اجشمبعی والسین، نوع جنسیز و سمبمی ٦وز٦بن ثبیس جساي اظ مو٢عیز ا٢شه .٩

هبي ملی و نژازي و مصهجی اظ ام٧بنبر آموظقی، ضفبهی و ثهساقشی ی٧سبن و ضایگبنی  واثسشگی

 .ثطذوضزاض قونس

اول مبه مه ثبیس سعُیل ضسمی اعالم گطزز و زض س٣ویم ضسمی ٦كوض گنجبنسه قوز و هطگونه  .١٠

 .گطزز ممنوعیز و محسوزیز ثطگعاضي مطاسم این ضوظ ملغی

 (: علیه بازار1397-1389دوره دوازدهم )

و فروردین و  1389سه اعتصاب کارگران پتروضیمی بنذر امامِ ماهشهر در اسفنذ،  -

مبه سه اعشهبب گسشطزه ضا  7زض این سبل ٦بضگطان دشطوقیمی ثنسض امبمِ مبهكهط طی  :1390مهر 

 7سبظمبنسهی ٦طزنس. زض اعشهبب اول ٦ه اظ جبنت ٦بضگطان دشطوقیمی زض سجطیع نوضر گطفز ٦بضگطان اظ

ضوظزسز ثه اعشهبب ظزه و ثبالذطه این اعشهبب ثب دبسرگویی ثه مُبلجبر  10ثه مسر  1389اسفنسمبه 



٣٩ 

 

فطوضزین  ٦20بضگط قط٦ز زاقشنس. اعشهبب زوم زض 1500بضگطان دبیبن یبفز ٦ه زض این اعشهبب حسوز ٦

ضوظ ازامه یبفز ٦ه ٦بضگطان  11اظجبنت ٦بضگطان دشطوقیمی ثنسض مبهكهط آغبظقس و ثه مسر  1390

٧بضي دیمبنهبي   ذوز ٦طزه و ثطاي ثطچیسن قط٦زهبي   مسیطیز ضا وازاض ثه دصیطش ثركی اظذواسشه

نفط ثه  6000زضاین واحس مهلشی سه مبهه ثه مسیطیز زازنس. اعشهبب سوم زض مهط مبه ثب قط٦ز ثیف اظ 

مبه ٦كم٧ف میبن مسیطیز و٦بضگطان دشطوقیمی ثنسض  6زنجبل دبیبن مهلز م٣طض و دس اظ حسوز 

نع٣بز دیمبن٧بضي و اهبي   مبهكهط نوضر گطفز و ٦بضگطان ثط ذواسز ذوز مجنی ثط ثطچیسن قط٦ز

ب ثاعشهبب ٦بضگطان دشطوقیمی مبهكط زض گفشگو »جمعی ٦بض دبفكبضي ٦طزنس )ن٥ ثه:  ٢طاضزازهبي زسشه

 «(.مجبضظه ٦بضگطان دشطوقیمی و انالحیه ٢بنون ٦بض زض گفشگو ثب ثهطوظ ذجبظ»و « ی٥ فعبل ٦بضگطي

هبي   ثطچیسن قط٦ز» و« سبظي ٢طاضزازهب مو٢شی»این مهمشطین اعشطاو ٦بضگطان زض ثعس اظ ان٣الب ثه 

 زهس. می اي ثه این اعشهبب ثوز ٦ه سوؤم قسن آن ثب موف٣یز ٦بضگطان جبیگبهِ ویژه« دیمبن٧بض

 :1391اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم سال  -

حسوز  1391زض اضزیجهكز مبه : 1391تپه در اردیبهشت  ضکر هفت *اعتصاب کارگران نی

 ننعز ٦بضون قوقشط اظ ٦بض ثی٧بض قسه و زسز ثه اعشطاوثُطان قط٦ز ٦كز و  نفط اظ نی 2000

 ظننس. می

حسوز  1391زي مبه  :1391*اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفاي ساوه در دي 

مبه معو٢بر ذوز ثطاي مسر  6زض اعشطاو ثه عسم زضیبفز « ٦بضذبنه نوضز لوله نفب»٦بضگط  1200

 ظننس. می چنسین ضوظ زسز ثه اعشهبب

ضاننسگبن  1391آشض  14: 1391ضانی سهطان و حومه زض آشض  *اعشطاو ضاننسگبن قط٦ز واحس اسوثوس

امًبء زض سُح قط٦ز واحس جهز  2000وضي آ قط٦ز واحس اسوثوسطانی سهطان وحومه ا٢سام ثه جمع

 ٦ننس. می ٢بنون ٦بض ي انالح اعشطاو ثه الیحه

 :1392اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم سال  -

نفط اظ  800حسوز  1392آشض  6اثشسا  :1392سه اعتصاب معادن چادرملوي اردکان در سال  *

زض اضز٦بن زض اعشطاو ثه زسشمعزهبي نبعبزالنه و همچنین اذطاع ضئیس نهبز « چبزضملو»٦بضگطان معسن 

٦بضگطي این معسن ثیف اظ ی٥ سبعز زسز اظ ٦بض ٦كیسه و سجمع ٦طزنس. دس اظ حًوض ٦بضفطمب زض 

هبیی ثطاي حل مك٧الر ننفی ٦بضگطان، این اعشطاو ننفی ثه  ع ٦بضگطان مشحهن و ططح وعسهجم

 طوض مو٢ز ذبسمه یبفز.



٤٠ 

 

« نژاز ثهطام حسنی»هعاض ٦بضگط معسن چبزضملو زض وا٦نف ثه اذطاع  2نعزی٥ ثه ثیف اظ  1392آشض  15

زض  یبثس. می آشض ازامه ٦18ه سب  ظننس می زثیط سك٧ل ٦بضگطي این قط٦ز دیمبن٧بضي زسز ثه اعشهبب

اي ثه نمبینسه اضز٦بن  جطیبن این اعشهبب جمعی اظ فعبالن ٦بضگطي معبزن قهطسشبن ثبف١ ثب اضسبل نبمه

 زض مجلس، ثه حمبیز اظ اعشهبب ٦بضگطان معبزن چبزضملو دطزاذشنس.

قبن  اذطاع نمبینسه ننفیهعاض نفط اظ ٦بضگطان زض وا٦نف ثه ح٧م  2ثبض زیگط ثیف اظ  1392ثهمن  8زض 

سس امب  می نفط 28ثه هب   ٦كنس. سب ضوظ قكم اعشهبب سعساز ثبظزاقشی می آینس و زسز اظ ٦بض می انسثه می

اسفنس  15 و زهس می سطانجبم م٣بومز ٦بضگطان نشیجه زهنس. می قبن ازامه ثه اعشهبب ٦بضگطان همچنبن

٦بضگطان قط٦ز آسفبلز طوس )دیمبن٧بض نیطوي انسبنی معسن و٦یلِ عًو اذطاجی انجمن ننفی  1392

 .زهس می چبزضملو( اظ سواف١ قفبهی ثب این قط٦ز دیمبن٧بضي ثطاي ثبظگكز ثه ٦بض مو٦لف ذجط

 :٦م اظ سه نظط اهمیز زاقز این اعشهبب زسز

قبن  اعشطاو« ٢بنونی نكبن زازن» ٢بنون ٦بض ثطايهبي   اول( زسز گصاقشن آق٧بض ٦بضگطان ثط ظطفیز

 ٢بنون ٦بض(. 131)مبزه 

 ثوز(.« ی٧ی ثطاي همه و همه ثطاي ی٧ی»)٦ه مهسا٠  قبن زوم( ایسشبزگی زض حمبیز اظ نمبینسه

 سوم( سجلی همجسشگی ٦بضگطي ثه اعشجبض حمبیز ٦بضگطان معبزن ثبف١ اظ ٦بضگطان چبزضملو.

 :1393اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم سال  -

زض مجموع زض سبل «( سذس می ظیط دوسز قت، جنجكی زض اعمب٠»)ثب عنوان  ]١[طثنب ثط سح٣ی٣ی معشج

ذسمبسی زسشروش اعشطاو ٦بضگطي ثوزه اسز ٦ه این عسز ثه ططظ -واحس سولیسي 365حسوز  1393

 جبلجی ثب ضوظهبي سبل ثطاثط اسز.

 ثبض 1393زض سبل : 1393*اعتصاب کارگران معذن چادرملو حذفاصل اردیبهشت تا تیر 

سبظي  اضزیجهكز زض اعشطاو ثه ذهونی 27ثبض اظ  آینس و این می زیگط ٦بضگطان چبزضملو ثه میسان

ثب لغو مهوثه ذهونی سبظي معسن و زسشیبثی   1393سیط  4. سطانجبم زض ٦كنس می ٦بض قط٦ز زسز اظ
                                                           

هبي ضسمی جسشجو قسنس و  هب و اعساز و اض٢بم منسضع زض این گعاضش زض ذجطگعاضي ضوسز ٦ه اوال ثه نوضر سهبزفی زازه زانسشن این دژوهف اظ آن« معشجط»علز 

زسز آمسه سوسط مب زض این گعاضش  و م٣بیسه آن ثب عسزِ ثه 1396ثوزنس و طبنیب زض دژوهف اذیط همین سیم زضثبضه سعساز اعشطايبر ٦بضگطي زض سبل همگی ثطاثط ثب وا٢ع 

هب و  ضي ایسئولوغی٥ زض اعالم یبفشهزازن جبنجسا هب ثطي اظ زذبلز آن دژوهف گبنزهنس انجبم ی اظزهس ٦ه سیم می هب ثبهم اسز و این نكبن یبفشه ي ثسیبض ٦مِ حب٦ی اظ فبنله

گطان اهشمبم جسي ثه ثبظنمبیی ز٢ی١ وا٢عیز زاضنس و زض مواضزي  زهس ٦ه دژوهف می ٣ی نظیط موضز ظیط زض این گعاضش نكبنی. وجوز مهبزهسشنسانجبم ذوزِ ضونس سح٣ی١ 

 انس: اي نساقشنس نبز٢بنه اعالم ٦طزه ٦ه زازه

احس، نسجز ثه عسم زضیبفز ثه مو٢ع زسشمعز و معایب ثه اق٧بل مرشلف اظجمله سجمع و اعشهبب زسز ثه اعشطاو ظزنس. سعساز ٦بضگطان و 259اظ این میبن، ٦بضگطان زض»

 .«یسز(ن زسز زض اطالعی زیگط واحس 159اظ. )اسز قسه گعاضش نفط 34236 واحس، ٦100ننسه زضاعشطاو زض  قط٦ز



٤١ 

 

هعاض ٦بضگط معسن سن٩ آهن  ٦5بضگطان ثه ثرف مهمی اظ مُبلجبسكبن ٦بضگطان، اعشهبب ثیف اظ 

قوز و  می دصیطز. اسشبنساض یعز زض جمع ٦بضگطان مشحهن حبيط مط٦عي ثبف١ دس اظ چهل ضوظ دبیبن می

زضنس اظ سهبم معسن سن٩ آهن مط٦عي ثبف١ ثه ثرف  5/28مهوثه هیأر زولز مجنی ثط لغو واگصاضي 

 ٦نس. می ذهونی ضا ٢طائز

 مسئولین مجنیهبي   آهن ثبف١ ٦ه دیگیط وعسه بن ٦بضگطان معسن سن٩زو سن اظ نمبینسگ 1393مطزاز  28

سن  16قونس و سالش ثطاي ثبظزاقز  ثبظزاقز می ثط سو٢ف واگصاضي قط٦ز ثه ثرف ذهونی ثوزنس

همبن قت اعشهبب ٦بضگطان زض اعشطاو ثه ثبظزاقز  10مبنس. سبعز  زیگط ثب م٣بومز ٦بضگطان نب٦بم می

هبي  ٦بضگط زیگط زض دنجمین ضوظ اعشهبب، ذبنوازه 5قوز. ثب ثبظزاقز  میقبن آغبظ  سن اظ ضف٣بي 2

ضوظ اعشهبب ٦بضگطان  ٦17ننس. سطانجبم دس اظ  ٦بضگطان ثبظزاقشی م٣بثل زفشط ٦بضفطمب سحهن می

زضنسي  5/28امنیشی اسشبن یعز اظ لغو ٢ُعی واگصاضي سهبم -و معبون سیبسی قونس می ثبظزاقشی آظاز

 زهس. می معسن ثبف١ ثه ثرف ذهونی ذجط

سبظي ثوزه اسز و اظ این حیض  ي لغو ذهونی مُبلجه سطین اعشهبب ٦بضگطي ثعس اظ ان٣الب ثب این جسي

 ي عُف زضنظط گطفز. هن٣ُعنوان  ثهآن ضا  ان٣الب ثبیس زض سبضید اعشطايبر ٦بضگطي دس اظ

اي زیگط اظ اعشطايبر  زض نحنه :1394  و فروردین 1393 *اعتراض معلمان در اسفنذ

ثط علیه سجعیض و قهط ٦كوض  20اسشبن و  11اسفنس معلمبن زض ثیف اظ  10، ضوظ ٦93بضگطي سبل 

 ظننس. می گسشطزه، ف٣ط و فكبضهبیی ٦ه ثط معلمبن ایطان وجوز زاضز زسز ثه سجمعی ويعیز ثس معیكشی

 قوز. می انجبم« ٦بنون ننفی معلمبن سطاسط ٦كوض»این سجمع ثه زعور 

فطوضزین، سجمع س٧ور  27قنجه  هب ازامه دیسا ٦طز. ضوظ دنغ دس اظ سعُیالر نوضوظي این اعشطاو

هبي ذطاسبن ضيوي، لطسشبن، هطمعگبن، ٦طزسشبن،  معلمبن زض قهطهبي ثعض٨ ثطگعاض قس. اسشبن

ذوظسشبن، فبضس و ٢عوین قبهس سجمع اعشطايی معلمبن ثوزنس. زض سهطان ثیف اظ زوهعاض معلم زض ثطاثط 

مكهوض قس، ذواسشبض « رسجمع س٧و»معلمبن زض این گطزهمبئی ٦ه ثه  .سبذشمبن مجلس سجمع ٦طزنس

زضنسي ثوزجه آموظش و دطوضش زض الیحه  22العبزه قغل، افعایف  زضنسي زسشمعز و فو٠ 30افعایف 

٢بنون  68مبزه  5ذبنه، اجطاي ثنس  هعاض میلیبضزي این وظاضر 5و ثطططف قسن ٦سطي ثوزجه  94ثوزجه 

ن م٣بطع سه گبنه، اعشطاو ثه ذسمبر ٦كوضي، انشربب مكبوضان وظیط آموظش و دطوش اظ میبن معلمب

ثنسي معلمبن و نیبنز ح٣و٢ی و ٢ًبیی اظ قرهیز معلم، سو٢ف  سهویت و اجطاي ططح ضسجه

سبظي مساضس و محفوِ مبنسن فطنز اسشفبزه اظ سحهیل ضایگبن ثه عنوان ی٥ ح١  ذهونی

 قهطونسي قسنس.
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 :1394  اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم سال -

اي مكمول ضقس  زض ٢یبس ثب سبل ٢جل اظ آن، ثه ططظ ٢بثل مالحظه 1394زض سبل امب اعشطايبر ٦بضگطي 

واحس  515. ثنب ثط دژوهف نوضر گطفشه )همبن( ٦بضگطان زض این سبل مجموعب زض سزا ٦می و ٦یفی

 41ح٧بیز اظ ضقس  این ض٢م زض ٢یبس ثب سبل ٢جلسولیسي ثه اق٧بل مرشلف زسز ثه اعشطاو ظزنس ٦ه 

 :مواضز ظیط اقبضه ٦طز سوان ثه می دطاهمیز این سبلهبي   اظ جمله اعشهببزاضز.  زضنسي اعشطايبر

 زض زو مطحله.«( ٦یسون»ضوظه ٦بضگطان ٢ُبضقهطي اهواظ )قط٦ز  54اعشهبب  -

 ضوظه ٦بضگطان لوله ونوضزنفب زض زو مطحله. 47اعشهبب  -

 ضوظه ٦بضگطان ٦بضذبنه فوالز و چسن زضوز طی سه مطحله. 40اعشهبب  -

 :انس ظمبن مواضز ظیط حبئع سوجه همچنین زض موضز اعشهبب و سجمع هم �

 مبهكهط وعسلویه.هبي   ٦بضگطان دشطوقیمی ظمبن اعشطاو هم -

 اضا٤، انفهبن، سجطیع و مبهكهط.هبي   دشطوقیمی  ظمبن ٦بضگطان اعشطاو هم -

چكمه دوزنه، انلی، سن٩ ٦وهجنبن اظجمله دبثسانبي جنوثی،  ٦بضگط معبزن ظغبل 2000ظمبن  اعشهبب هم -

 هكونی.

ویژه اظ سیسشم  طوض ماطط اظ ام٧بنبر اینشطنشی ثه ثه 93مجبضظه و اعشطاو معلمبن زض زي و اسفنس مبه  �

ننفی و سبظمبنسهی هبي   سلگطام ثطاي ثحض و سجبزل نظط زض موضز مُبلجبر معلمبن، آموظش فعبلیز

هبي  ذوز ضا ثه سطعز زض گطوه سوانسشنس این ام٧بنبر،ثب اسشفبزه اظ  ٦طزنس. معلمبن  می اعشطايبر اسشفبزه

هبي  هب و سجمع مهمشطین اعشطاو .سنسطاسطي ضا سساض٤ ثجینهبي   سلگطام سبظمبنسهی ٦ننس و اعشطاو

 :عجبضر ثوز اظ 1394سطاسطي معلمبن زض سبل 

 فطوضزین مبه. 27سجمعبر اعشطايی سطاسطي زض  -

 معلم. اضزیجهكز ثمنبسجز ضوظ 17زض   سجمعبر سطاسطي -

آظازي معلمبن زض ثنس اظ جمله اسمبعیل   سیط ثب ذواسز 31 زض ضوظ  سجمع اعشطايی زض م٣بثل مجلس -

 عجسي و ضسول ثساغی.

 مهط مبه.16 سجمع اعشطايی سطاسطي زض  -

ومطا٦ع هب   زض قهطسشبنهب   معلمبن، زض ضوظهبي زیگط ثب همبن ذواسشه موضز اعشطاو سوسط  18ثیف اظ  -

 ثطگعاض قس.هب   اسشبن



٤٣ 

 

٦م زض  زسز سط اظ گصقشه اعشطايبر ذوز ضا اعالم زاقشنس ٦ه زض این سبل دطسشبضان نیع ثسیبض دُطضن٩ �

ثیمبضسشبن ثه سجمع واعشهبب  17زض  قبن مو٢ع مُبلجبر سُح دبیین زسشمعز و عسم دطزاذز ثه ثحض اظ

 زسز ظزنس.

 :1395سال اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم  -

گعاضقی اظ مجبضظه و اعشطايبر )» 1394دژوهكی مكبثه دژوهف مطثوط ثه اعشطايبر ٦بضگطي سبل 

مط٦ع سولیسي و  653، ٦بضگطان زض 1395حب٦ی اظ آن اسز ٦ه زض طول سبل «( ٦1395بضگطي زض سبل 

سبل  ذسمبسی ثه اق٧بل مرشلف ثطاي ٦ست مُبلجبر ذوز زسز ثه اعشطاو ظزنس. این ض٢م نسجز ثه

زضنسي  27  زهنسه افعایف حسوز واحس ثوزیم نكبن ٦515ه قبهس اعشطاو ٦بضگطان زض  1394

هبي ٦بضگطي یعنی ثُوض  موضز اعشطاو 1264، 1395زض مجموع طی سبل  .اعشطايبر ٦بضگطي اسز

هب زض طول سبل، ضونسي نعوزي  ثه و٢وع دیوسز. اعشطاو اعشطاو ٦بضگطي 3مشوسط هط ضوظ ثیف اظ 

 :گیطي افعایف یبفز زض سه مبه دبیبنی ثُوض چكم زاقز و

 موضز( 106موضز؛ ذطزاز:  100موضز؛ اضزیجهكز:  62موضز: ) فطضزین:  268سه مبهه اول سبل )ثهبض(: 

 موضز( 104موضز؛ قهطیوض:  108موضز؛ مطزاز:  82موضز: )سیط: 294سه مبهه زوم سبل )سبثسشبن(: 

 موضز( 95موضز؛ آشض:  103؛ آثبن: 101)مهط: موضز:  299سه مبهه سوم سبل )دبئیع(: 

 موضز( 146موضز؛ اسفنس:  123موضز؛ ثهمن:  130موضز: )زي:  403سه مبهه چهبضم سبل )ظمسشبن(: 

 

سوان مواضز  می ،ي مكرهی هم ث٧نیم امب اگط ثرواهیم ثه مواضز ٢بثل سوجه اعشطايی زض این سبل اقبضه �

 ظیط ضا ثطقمطز:
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سنسی٧بي ٦بضگطان قط٦ز واحس »ثه زعور  1395آثبن  25انالح ٢بنون ٦بض زض اعشطاو ثه الیحه  -

 «.ضانی سهطان و حومه اسوثوس

ثوز ٦ه ثه سجت سعساز زفعبر و « ثبظنكسشگبن»آمسن ثسیبض دُطضن٩  ین سبلِ ثه میساننهمچ 95سبل  -

ثطذی اظ مواضز هم یبز قس ٦ه زض شیل ثه « جنجف ثبظنكسشگبن» ثب عنوانهب   ٦یفیز حًوضقبن اظ آن

 :٦نیم می گیط آن اقبضه چكم

 فطوضزین: سجمع هعاضان ثبظنكسشه ننعز فوالز ٦كوض زض م٣بثل مجلس. 30و 29

 فطوضزین: سجمع معلمبن ثبظنكسشه م٣بثل مجلس. 30

 مهطمبه: سجمع سطاسطي ثبظنكسشگبن فطهنگی. 9

سبظي و  همسبن سجمع نسهب نفط اظثبظنكسشگبن فوالز سطاسط٦كوض م٣بثل وظاضر ٦بض ثطايآثبن  9

 دطزاذز ثه مو٢ع مسشمطي.

 سجمع ثبظنكسشگبن سبظمبن سأمین اجشمبعی م٣بثل مجلس.  آثبن: 25

 آشض: سجمع سطاسطي فطهنگیبن ثبظنكسشه. 14

و « زسشفطوقبن»ي زیگط اعشطايبر ٦بضگطي این سبل، اعشطايبر ٢بثل سوجهی اظ سوي  ن٧شه -

زض موضز ٢بثل سوجه آن  ین اعشطايبر ثوز ٦هثطذوضزهبي نیطوي انشظبمی و یب مأموضان قهطزاضي ثب ا

 نس:مواضز ظیط

 مهط: سجمع اعشطايی زسشفطوقبن زض م٣بثل قهطزاضي سننسع. 7

 اسفنس: سجمعبر ذبنوازگی زسشفطوقبن همسان م٣بثل فطمبنساضي و قهطزاضي. 18

٦بضگطان ٦ه ضیكه زض مسبیل   موضز ا٢سام ثه ذوز٦كی سوسط 16حسا٢ل  1395همچنین زض طول سبل  -

 .موضز آن ثه مط٨ منجط قس ٦9بضي زاقشه گعاضش قسه اسز ٦ه 

 : 1396اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم   -

سبظي واحسهبي ا٢شهبزي  هبي زولز زواظزهم اسز، فطاینس ذهونی گصاضي ٦ه آغبظ سیبسز 96سبل زض 

طوضي ٦ه  آمیع ذهونی قسه ثه موف٣یزآموظش عمومی و عبلی ثنحوي   سب حس ظیبزي س٧میل قسه،

زضنس هعینه آموظش عمومی ضا ذوز  60زضنس آموظش عبلی زولشی ثب٢ی مبنسه و نعزی٥ ثه  10حسوز 

٦ننس. عطنه سالمز نیع سب حس ظیبزي ثه ثرف ذهونی واگصاض قسه، ططح مس٧ن  مطزم دطزاذز می

طفشه قسه ثوز ثب سمبم ٢وا زض زولز هبي ثسیبض زض زولز زهم دی گ ثبض ثب ن٣هبن اجشمبعی ٦ه آذطین
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دس اظ  96گیطز، ثه نحوي ٦ه ضییس جمهوض زض سبل  یبظزهم و زواظزهم اظ اسبس  موضز حمله ٢طاض می

سواننس ثطاي ذوزقبن ذبنه  می مطزم ثهشط» ٦نس:  می ي ٦طمبنكبه اعالم سرطیت مس٧ن مهط زض ظلعله

ي اقشغبلی، ٢هس زاضز  ی١ سهویت و اجطایی ٦طزن ثسشهزولز اظ طط 96عالوه ثب آغبظ سبل  هث«. ثسبظنس

هبي  ، دیبمسهب و ثحطان94ي اقشغبل نیع ثطزاضز. ثسین سطسیت اظ سبل  گبم مهمی زض ع٣ت نكینی اظ حوظه

سبظي واحسهبي ا٢شهبزي ٦ه ثه عسم دطزاذز زسشمعز و ثی٧بضي منجط قسه ثوز، زض  نبقی اظ ذهونی

ضفبه عمومی ثطاي مطزم، ثحطان هبي   یبثس. ثب افعایف هعینه می قسر گطفشن اعشطايبر ٦بضگطي نموز

ي نوز و ذواسز وضوز جمعیز  گطزز. اظ ططفی ثحطان اقشغبل ثب آغبظ زهه حسا٢ل زسشمعز نیع ايبفه می

سز ي این مرشهبر زض قطایُی حب٦م ا یبثس. همه هب ثه ثبظاض ٦بض نموزي عینی می ي قهشی عظیم زهه

گیطز ٦ه  نكینی ضا ثب قسر ثیكشطي دی می ، سیبسز ع٣ت96زض سبل  زوض زوم ٦ه زولز ضوحبنی زض

اسز. قسر و ٦ظطر « ططح ٦بضوضظي»و ثه ویژه « ي اقشغبلی زولز ثسشه»سطین نموز آن  اولین و مهم

هبیی اسز ٦ه سبلهب ثطاي نیطوي ٦بض  ي ثحطان ثبظنمبیی س٧بمل همه 96اعشطايبر ٦بضگطي زض سبل 

افعایی نیع آغبظ قسه اسز. این ثطضسی فعلی، همین  این سبل زوض جسیسي اظ ثحطانانجبقز قسه و زض 

٦ه  96زهس؛ ضونس افعایكی اعشطايبر زض سبل  نكبن می 96سطا٦م و ٦ظطر اعشطايبر ٦بضگطي ضا زض سبل 

مه ٦طزن آن ثبظ هم ازامه یبفز و سب امطوظ ازا هبي اجشمبعی ثسل قس و ثعس اظ فطو٦ف زض زي مبه ثه فوضان

 زاضز. 

٦ه سعساز اعشطايبر  95موضز اعشطاو وجوز زاقشه ٦ه این سعساز نسجز ثه سبل  1251زض این سبل 

موضز ثوزه، س٣طیجبً طبثز مبنسه اسز. الجشه آمبضهبي گونبگونی اظ سعساز اعشطايبر وجوز زاضز و ثب  1264

ذوضز.  چكم می هب ثه زازههبیی زض  طايبر، سفبورثنسي و سُح سحلیل آمبضي اعش سوجه ثه نوع س٣سیم

 653واحس سولیسي وذسمبسی زض این اعشطايبر قط٦ز ٦طزنس ٦ه زض م٣بیسه ثب   ٦689بضگطان همچنین 

 .زضنسي اظ نظط سعساز واحسهب اسز 5/5، نكبنگط افعایف 95واحس زضسبل 

 :1397اعتصابات و اعتراضات کارگري مهم سال  -

سوان گفز ٦ه اظ اوایل زهه قهز ثه این سو سعساز و  می اطمینبنثب سوجه ثه آمبض و اض٢بم زض زسشطس، ثب 

گبه ثه این انساظه و زضاین سُح نجوزه اسز. حشی زض م٣بیسه ثب چنس سبل  ٦بضگطي هیچهبي   اثعبز اعشطاو

سوان اسشظنبیی  می ضا 1397یبثنسه اعشطايبر ٦بضگطي ثوزیم، ثبظ هم سبل  گصقشه ٦ه قبهس ضونس افعایف

موضز اعشطاو  1700وضز. اض٢بم ذوز گویبسز: زض طول سبل گصقشه زض مجموع آقمبض  همیبن ثزض این 

و٢وع دیوسز. این  مرشلف، ثههبي   ٦بضگطي زض مطا٦ع سولیسي و ذسمبسی و سوسط ثبظنكسشگبن زض ثرف

موضز ضا  1340دیف یعنی حسوز هبي   ضا زض سبلهب   اعشطاو سعساز ثیكشطین ٦ه 96 ض٢م زض م٣بیسه ثب سبل

زضنسي اسز. ثه ثیبن زیگط، زض این سبل  27زهنسه افعایف حسوز  ثه ذوز اذشهبل زازه ثوز، نكبن
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موضز و  3سوز ح 1395اعشطاو ٦بضگطي ثه و٢وع دیوسز. این ض٢م زض سبل  5/4طوض میبنگین هط ضوظ  هث

 .موضز ثوز 5/3حسوز  1396زض سبل 

 انس اظ: اعشطايبر مهم این سبل عجبضر

هبي  ٦بضگطان این زو مجشمع سولیسي، هم سوانسشنس ٦ه اعشطاو کارگران فوالد اهواز و هفت تپه:*

هب اظ ی٥ زیگط حمبیز ٦طزنس و زض  ذوز ضا ثُوض همعمبن سبظمبنسهی ٦ننس و هم این٧ه زض جطیبن اعشطاو

هب موجی اظ  عالوه این اعشهبب و اعشطاو هیبثی ثطزاقشنس. ث هبي ثلنسي ثطاي سك٧ل همبن حبل گبم

ثركی اظ  ثبظنكسشگبن، هبي سك٧ل ٦بضگطي، مسش٣ل هبي سك٧لهمجسشگی سطاسطي ضا ثه زنجبل زاقز: 

زانكجویبن، نویسنسگبن و و٦ال ثب انشكبض ثیبنیه و اطالعیه اظ این ٦بضگطان حمبیز ٦طزنس. همچنین 

و مجبضظه دكشیجبنی  ویژه مطزم اهواظ و قوش ثه اق٧بل مرشلف اظ این اعشهبب ههبیی اظ مطزم ث ثرف

 . ٦طزنس

هبي ذوز ضا ثهشط و  هبي ننفی معلمبن موف١ قسنس ٦ه اعشطاو زض سبل گصقشه ٦بنون معلمان:*

هبي مسش٣ل ٦بضگطي ثب  سط اظ ٢جل سبظمبنسهی ٦ننس. همچنین قبهس ثوزیم ٦ه ٦ه زیگط سك٧ل همبهن٩

 . اعالم ٦طزنسانشكبض ثیبنیه و اطالعیه، همجسشگی ذوز ضا ثب مُبلجبر معلمبن 

یبثی ثطزاضنس. افعون ثط آن  هبي ثلنسي زض جهز سك٧ل ثبظنكسشگبن سوانسشنس گبم بازنشستگان:*

هبي قبغل ٦بضگطان و اظ جمله  هبي ثبظنكسشگی ثب زضایز، همجسشگی ذوز ضا اظ مجبضظه ثرف سك٧ل

هبي ذوز ثه مسئله  ثیبنهگونه معلمبن زض  همین نس و اظ آنبن دكشیجبنی ٦طزنس. ثهمعلمبن اعالم زاقش

 .زضذوض نكبن زازنس یهبي ثبظنكسشگی سوجه ثبظنكسشگبن و ننسو٠

ن آ٢جل هب زض سبل گصقشه همچون سبل مب اعشطايبر دطسشبضان و ٦بض٦نبن ثیمبضسشبن پرستاران:*

هبیف ضا ثبیس زض سبظمبن  )٦ه ضیكه 95و  94هبي  زامه یبفز. دس اظ افول اعشطايبر دطسشبضان زض سبلا

طلجبن ح٧ومشی زض آن ا٦ظطیز  هبي این سبظمبن جسشجو ٦طز ٦ه انالح نظبم دطسشبضي و هیئز مسیطه

 . ثوزیم 97 و 96 هبي سبل زض اعشطايبر این ي دطا٦نسه امبزاضنس.( قبهس ضونس ضقسیبثنسه 

هب زض سبل گصقشه زض همبن  الشحهیالن زانكگبه اعشطايبر جوانبن مش٣بيی ٦بض و فبضغ کاران: یب*

یبثی و  هبیی اظ همبهنگی، سالش ثطاي سك٧ل یف سبل مب٢جل جطیبن زاقز و نكبنهو٦ سُوح و ٦م

 .سبظمبنسهی اعشطاو ثه ثی٧بضي ثب ذواسز ح١ زاقشن ٦بض، مكبهسه نكس

 :اعتراضات اقشار اجتماعی دیگر �



٤٧ 

 

زاضان و  زاضان، سب٦سی ٦بمیون 1397 زض سبل داران و صاحبان وسایل نقلیه عمومی: میون*کا

اظ جمله هب   فطمب و ٦بضفطمبیبن ٦وچ٥( نسجز ثه افعایف هعینه )ذویفهب   ثوس و اسوثوس نبحجبن مینی

موضان زولشی أ٦ی و عسم زضیبفز حمبیز زولشی زض این ظمینه، اذبشي میس وسبیل زیگط و ٢یمز السشی٥

سشه ثه زولز، ننفی واثهبي   ثبضثطي و فسبز انجمنهبي   اجحبفبر و ظوضگویی قط٦ز ثه نسجز نیع و

زاضان چنس ثبض زض سُح سطاسطي اعشهبب  ویژه ٦بمیون ه اعشطاو ظزنس. زض این اضسجبط ثهثبضهب زسز ث

ذوززاضي ٦طزنس. الظم ثه سص٦ط اسز ٦ه اعشطاو نبحجبن وسبیل هب   ٦طزنس و اظ ثبضگیطي و حمل محموله

 .مرسوش ٦طز و هط زو ضا ی٧ی زانسز ن٣ل ضا نجبیس ثب اعشطاو ٦بضگطان ضاننسه )مكمول ٢بنون ٦بض(و حمل

مُبلجبر  سح١٣ جهز زض زضوا٢ع ثوزنس، ٦طزه قط٦ز ٦ه زض این اعشطايبرهب   زسشه اظ ضاننسه نآ

مكرم ٦بضگطان ضاننسه زض این اعشطايبر جبیگبهی هبي   ٦بضفطمبیبن ذوز ثوزنس. ثه ثیبن زیگط ذواسشه

٦ه ضاننسگبن زض  ثوزیم؛ اظ جمله اینهب   سگبن ٦بمیوننساقز. الجشه زضچنس سبل گصقشه قبهس اعشطايبر ضانن

سبظي، نساقشن امنیز قغلی و عسم  المللی ذلیغ فبضس نسجز ثه ذهونی قط٦ز حمل و ن٣ل ثین

 .زاضي زسز ظزنس دطزاذز مُبلجبر ذوز ثه اعشطاو زامنه

 ي عبزالنهآثی و عسم سوظیع  هبیی اظ ٦كبوضظان اظ جمله زض انفهبن نسجز ثه ٦م ثرف کشاورزان:*

هبیی اظ  آب، چنسین ثبض زسز ثه سجمع ظزنس ٦ه ثب سط٦وب و ذكونز زولشی ضوثطو قسنس. همچنین ثرف

و هب   نكسن اظ سوي زولز و ن٣ف واسُه ثوزن سُح زضآمس ذوز، حمبیز ٦كبوضظان نسجز ثه دبیین

 .ثطدب ٦طزنسقبن ثبضهب سجمع اعشطايی  زض ثه جیت ظزن حبنل زسشطنغهب   زالل

 منابع:

(، ایطان ثین زو ان٣الب اظ مكطوطه سب ان٣الب اسالمی، سطجمه: ٦بظم 1377آثطاهبمیبن، یطوانس. ) -

ي زیگطي اظ  چی، سهطان: نكط مط٦ع. و ایًب سطجمه آوضي و محسن مسیطقبنه  فیطوظمنس، حسن قمس

 .محمسي و محمس اثطاهیم فشبحی، سهطان: نكط نی این اطط سوسط احمس گل
 هبي ثعض٨ و ٢یبم ٦بضگطان انفهبن، آثبزان: نكط دطسف. (، نجطز ٢سضر1393آشضثبیجبنی، ا٦جط. ) -

ضاهی زیگط: زض ثوز و »فسایی، اظ ٦شبب هبي   (، ٦بضگطان زض گفشبض و ٦طزاض چطی1396٥اسبث٧ی، سوضع. ) -

 سبضید اجشمبعی.المللی  ، نكط ن٣ُه و انسشیشوي ثین«فسایی ذل١ ایطان )جلس اول(هبي   ثبش چطی٥

هبي   اي زض ثطاثط سجسز آمطانه: نگبهی ثه سالش (، سجسز ضایعنبنه، گعینه1397اسبث٧ی، سوضع. ) -

ي مسنی زوضان دسبمكطوطه، سهطان: فهلنبمه نگبه  ٦نكگطان ٦بضگطي ایطان زض سوانمنسسبظي جبمعه

 .123-126: 120نو، سبل ثیسز و هكشم، قمبضه 



٤٨ 

 

بفی ان٣الب: ن٣ف ٦بضگطان ننعشی زض ان٣الب ایطان، ٦بنبزا: فهلنبمه (، ٦بلجسق1390٧اقطف، احمس. ) -

 .4و  3، قمبضه 26نبمه، سبل  ایطان

 ب ی٥ فعبل ٦بضگطي، ٢بثل زسشطسی زض:ثاعشهبب ٦بضگطان دشطوقیمی مبهكط زض گفشگو  -

http://b-
pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-

%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D9%85%D8%B5%D8%A7/ 

(، ذبططار زوضان سذطي قسه )ذبططار و اسنبز یوسف افشربضي 1370ثیبر، ٦بوه و سفطقی، مجیس. ) -

 (، سهطان: انشكبضار فطزوس.1329سب 1299

سب(، ٦بضگطان و ان٣الب زض ایطان: ثبظنگطي سجطثیبر ٦نشطل ٦بضگطي زض ایطان،  ثیبر، آنف. )ثی -

 :)سطجمه فهل هفشم ٦شبب PDFسطجمه: زاضیوش افكبض، نسره 

 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 
Workers’ Control (London, 1987).) 

ونس، ٢بثل  )مهبحجه(، امیط عجبس آظضم« مطزاز 28جنجف ٦بضگطي و ٦وزسبي »(. 1392ثبثبیی، دطویع. ) -

 :زسشطسی زض

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html 

ضاهه، ظنسانی گمطاهه، زض جسشجوي ضاه(،  دبیساض، نبنط. )ثی سب(، سبضید جنجف ٦بضگطي ایطان )مشولس ثی -

 .جب ثی

 (، سبضید جنجف ٦بضگطي ایطان، ٢بثل زسشطسی زض:2019دبیساض، نبنط. ) -
http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm 

و فطهبز  ی، سطجمه: حسن فكبض٦«معبنط يزاض  هیطج٣ه زض سطمب(. »1390) ٧وسیدوالنعاس، ن -

 نكط ضذساز نو. دوض،  یمجلس
 :95آشض  21سسنیم،  -



٤٩ 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210 

ي عسالز ایطان: اظ جنوب ٢ف٣بظ سب قمبل  (، فط٢ه1388ذسطودنبه، محمسحسین و ثبسز، الیوض. ) -

 .(، سهطان: انشكبضار دطزیس زانف و قط٦ز نكط و دژوهف قیطاظه1920-1917)ذطاسبن 

ي انشكبضار ثنیبز  (، سبضید قفبهی قوضاي ٦بضگطان نفز، ٦میشه1392ذسطوقبهی، یساهللا. ) -

 آموظقی ٦بضگطان )دب٤(.-دژوهكی

 ، ٢بثل زسشطسی زض:«ي مشوسطافسبنه و افسون طج٣ه»ذسطوي، ٦مبل.  -

D9%86%D7%A8%D3%B8%D9%81%D7%A8%/%D2018/07/16https://naghd.com/

-9%86D9%88%D3%B8%D1%9%8D7%A8%%D-9%88%D-9%87

-C%8C%DB2%80%8E9%87%D9%82%D8%A8%D7%B8%%D

/7B8%D3%B8%D9%88%AA%D8%D9%85%%D 

  اجشمبعی جنجف مكطوطیز و ان٧كبف سوسیبل-ا٢شهبزيهبي   (، دیكینه1384قب٦طي، ذسطو. ) -

 .زمو٦طاسی، سهطان: انشكبضار اذشطان

گی زض ایطان، سطجمه: يیبء نس٢ی، ٦بضگطي و ذوز٦بمهبي   (، اسحبزیه1377الجوضزي، حجیت. ) -

 .سهطان: نكط نو

٦بضگطي زض هبي   (، قو٠ ی٥ ذیع ثلنس: نرسشین اسحبزیه1381محموزي، جلیل و سعیسي، نبنط. ) -

 .(، سهطان: انشكبضار ٢ُطه1320-1285ایطان )

 (، اجشمبعیون عبمیون، سهطان: نكط نی.1391یعزانی، سهطاب. ) -

ظنی ٦بضگطان زض ایطان دس اظ ان٣الب(،  طج٣ه )سوان چبنه ٦بضگطان ثی(، 1397ذیطاللهی، علیطيب. ) -

 سهطان: انشكبضار آگبه.

 .4، نكطیه سطدیچ، قمبضه «سطاغزي ٢هطمبن(. »1387زاضالكفبء، یبقبض ) -
آینسه، ٢بثل زسشطسی هبي   گصقشه و ضاههبي   ي ٦بضگط: زضس (، سبظمبنسهی طج٣ه2016ضهنمب، سعیس. ) -

 زض:

https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D
8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-



٥٠ 

 

%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-
%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%DA%AF%D8%B0%D8%B4/ 

(، ٢بثل 1394)ثطضسی اعشطايبر ٦بضگطي سبل « سذس می ض اعمب٠ظیط دوسز قت، جنجكی ز» -

 زسشطسی زض:

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2 

، («1342-57ي گسشطش ) : مطحلهزاضي زض ایطان ضقس ضواثط سطمبیه»(، 1369سوزاگط، محمسضيب. ) -

 سهطان: انشكبضار قعله انسیكه.

 ، ٢بثل زسشطسی زض:«سبضیرچه ٢بنون ٦بض زض ایطان»نفطظازه، هبله،  -

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm 

گیطي و فعبلیز اسحبزیه ننعشگط زض قهط سننسع  ق٧ل  ، (2017ععیعي، یسي و فالحی، مظفط. ) -

 دی زي اف ٢بثل زسشطسی زض:ي  (، ثبظنكطنسره1367-1365)
 https://www.gozaar.net/a/8815 

 ، ٢بثل زسشطسی زض: 1395گعاضقی اظ مجبضظه و اعشطايبر ٦بضگطي زض سبل  -
http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2 

 ، ٢بثل زسشطسی زض:1396گعاضش مجبضظار و اعشطايبر ٦بضگطان و ظحمش٧كبن ایطان زض سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96 

 :، ٢بثل زسشطسی زض«قمك٥ي ٦بضگطان معسن   سبضیرچه اسحبزیه»نژاز، مبظیبض.   گیالنی -

https://rahekargarnews.wordpress.com/2014/12/25/gile-286 

 ، ٢بثل زسشطسی زض:«سبظي ضي ي ٦بضگطان چیز سبضیرچه اسحبزیه»نژاز، مبظیبض.  گیالنی -

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/ 

 مجبضظه ٦بضگطان دشطوقیمی و انالحیه ٢بنون ٦بض زض گفشگو ثب ثهطوظ ذجبظ، ٢بثل زسشطسی زض: -



٥١ 

 

-9%87D2%B8%D1%B8%D7%A8%D8%A8%D9%85%/%D2012/12/01/pak.org-http://b

-9%86D7%A8%D1%B8%DA%AF%D1%B8%D7%A8%D9%%DA%A

-9%88%D-C%8DB9%85%C%D%8DB4%B8%D9%88%D1%B8%AA%D8%BE%D9%%D

9%86D7%A8%D9%82%%D-9%87C%D%8AD%DB8%D7%A8%D9%84%D5%B8%D7%A8%%D 

نكط  ،يسطجمه: حسن مطسًو ،«يزاض  هیزض ثطاثط سطمب یزمو٦طاس(. »1386اِلِن ) نعووز،یس ٥یم -

 ثبظسبب نگبض.
 ، ٢بثل زسشطسی زض:1397نگبهی ثه جنجف ٦بضگطي ایطان زض سبل  -

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97 


