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 و اول يكشنبه و شنبه روزهاي در" اندازها چشم و موانع ايران، كارگري جنبش "سمينار
 .شد برگزار تورنتو شهر" متروهال "ساختمان كنفرانس هاي سالن در ٢٠٠٢ جون دوم

 كارگري و كار مسايل به عالقمندان از نفر يكصد از بيش حضور با سمينار روزه دو جلسات
 سمينار اين درباره جمعي هاي رسانه طريق از پيش هفته چند از اينكه با. شد انجام ايران در
 را كنندگان شركت اتفاق به قريب اكثر اما بود، شده تبليغ گوناگون هاي پانل و سخنرانان و

 و ميدادند تشكيل كارگري مسايل به عالقمند و چپ گرايش با اغلب اجتماعي و سياسي فعاالن
 چشم به ميكنند شركت سياسي و فرهنگي هاي برنامه در معموال كه كساني از حضوري
 سمينار موضوع بودن تخصصي ميتوان را حضور عدم اين داليل از يكي يقينا كه نميخورد
 و آمريكا مختلف شهرهاي از كه سمينار در كنندگان شركت از تن چند حضور اما. دانست
 .بود توجه قابل بسيار بودند، آمده تورنتو به كانادا
 با سمينار، مسئوالن از زهرايي مهدي توسط برنامه اعالم از پس سمينار شنبه روز صبح

 . شد آغاز كانادا كارگري و كار مسايل هاي شخصيت از تن دو سخنراني
 چنين برگزاري ضرورت به كانادا كار كنگره رئيس معاون ،"يوسف حسن "نخست

 .شد يادآور را كانادا چون كشوري كارگري و كار بخش تجربيات انتقال و سمينارها
 انتاريو ـ كانادا عمومي خدمات كارگران اتحاديه رئيس ،"رايان سيد "يوسف، حسن از پس
 خود نظر و ديد از ايران كارگران وضعيت از دقيق شناختي با و توجه جالب سخناني در

 ايران كارگري جنبش با كانادا كارگري نهادهاي نزديك و مستمر روابط برقراري ضرورت
 .كرد يادآوري را

 پرويز بابايي و يداله خسروشاهي در پانل اول 
 در نظر صاحب و پيشكسوت مترجم، و نويسنده بابايي، پرويز شركت با سمينار پانل نخستين
 دبير و نماينده خسروشاهي يداله و بود آمده كانادا به ايران از كه ايران، كارگري جنبش
 اكنون كه ايران نفت كاركنان سراسري شوراي سابق نماينده و نفت كارگران سنديكاي سابق
 .شد برگزار اروپاست، مقيم
 كارگري سنديكاهاي فعاليت و گيري شكل نحوه "عنوان تحت خود سخنان در بابايي پرويز
 .كرد اشاره ايران در سنديكاها گيري شكل تاريخچه به" ايران در

 مورد در كنندگان شركت از يكي به پاسخ در پانل اين پاسخ و پرسش بخش در بابايي
 :گفت ايران در ها اتحاديه و كار اسالمي شوراهاي

. بودند سردرگم و داشتند توهم اسالمي شوراهاي به نسبت ابتدا در كارگران است مسلم آنچه
 بعضي كه دارد وجود گزارشهايي. نيستند كارگر ضد كار اسالمي شوراهاي تمام من نظر به

 بايد ها مديره هيأت اوقات بعضي در حتي. ايستند مي و ميكنند كار و هستند واقعي شوراها
 تشكيل از مرتب مديريت" خودرو ايران "در. بگيرند تأييديه اقداماتشان براي شوراها از



 اين امسال اما آمد، وجود به شديدي برخورد گذشته سال و ميكرد جلوگيري كار شوراي
 .نميدهد نشان را گذشته مخالفتهاي مديريت و كرده تغيير وضعيت
 ميتوانند كارگران كه است راهي تنها چون ميكنند، دفاع كارگران حقوق از شوراها بعضي
 .نيستند هم كارفرما عامل و كنند دفاع خود صنفي منافع از

 :داد ادامه بابايي پرويز
 مهمي بخش طبعا است، عظيمي هاي سرمايه صاحب خود عمدتا چون دولت حاضر حال در
 اقدامي به دست كارگران اگر يعني است، دولت دستگاه خود به موكول كارگري جريانات از

 چنانچه و. ميكند سركوب و ميدهد نشان واكنش شدت به و ميكند ناامني احساس دولت ، بزنند
 خواهد ثباتي بي ايجاد و افتاد خواهد خطر در منافعش بگذارد، آزاد را كارگري جنبش دولت
 اينكه ديگر عامل. دارد وحشت كارگران شدن جمع و اتحاديه از همينطور هم كارفرما. كرد
 صاحبان اغلب مثال و ميكند جلب را كارگران ماهر كادرهاي ايران بورژواپذير خرده محيط
 همينطور هم مختلف هاي صنف در. اند بوده گذشته ماهِر كارگران تهران هاي چاپخانه
 در ولي است مشكل بسيار ماهر كارگران طبقه تغيير بزرگ هاي كارخانه در البته. است
 دنبال به اغلب كارگري فعال كادرهاي و ميدهند طبقه تغيير كارگران مختلف هاي صنف
 . ميكند مشكل را سنديكاها كار ادامه عوامل اين كه. ميروند گذاري سرمايه
 اسالمي شوراي عضو بايد يا. است داده قرار كارگران برابر در راه سه كنوني كار قانون
 سابق سنديكاهاي همان كه صنفي هاي انجمن يا باشند، داشته كارخانه در نمايندگي يا باشد،
 و تشكل بدون ايران در كار نيروي كلي طور به و هرحال به. دهند تشكيل را باشند

 .است نشده سازماندهي
 يابي تشكل موانع و ايران كارگري جنبش "عنوان تحت خود سخنان در خسروشاهي، يداله
 :گفت" آن
 تاريخ طي ايران كارگري جنبش اي پايه و اي گره معضل و اساسي هاي ضعف از يكي

 امر در آن فعاالن و جنبش اين توانايي عدم است، نشده آن حل به قادر هنوز كه آن پيدايش
 بزرگ نقص اين خاطر به متأسفانه. است ملي سطح در اي توده پايدار تشكل يك سازماندهي
 حاكمان توسط غيرانساني هاي روش و ها شيوه شديدترين به همواره كشورمان كارگران
 .است شده برده يغما به آنها دسترنج و شده سركوب وقت
 توانستند شدند، خود اي توده سازماندهي به قادر كارگران كه آنجا جهان كشورهاي ساير در
 به و آورند وجود به جامعه در دموكراتيكي نسبتا جو يك خود يكپارچگي و اتحاد با

 اجتماعي و اقتصادي سياسي، سرنوشت در و برسند خود مدت كوتاه و بزرگ دستاوردهاي
 اي توده مبارزه با توانست كارگري قدرت كه جا آن در. بگذارند سزايي به تأثيرات جامعه
 اين شد قادر دهد، تغيير تهيدست اقشار ساير و خود نفع به را جامعه درون قواي توازن
 كوتاه هرچند مدتي براي و دهد سوق رژيم تغيير و سياسي قدرت كسب طرف به را مبارزه
 .بزند انقالب بر را خود مهر و گيرد قرار عمومي جنبش رأس در
 ميدان وارد طبقه يك شكل به كارگران كه زودگذري مقاطع در ايران چون كشورهايي در

 به اما. روند پيش به رژيم سرنگوني و ها دولت تغيير تا خود اتحاد با توانستند شدند، مبارزه
 و رفت يغما به كارگري غير اقشار توسط آنها دستاوردهاي سازماندهي، مفرط ضعف خاطر
 .كردند رهسپار جامعه قعر به را آنان

 طرف به رفتن و خود اجتماعي و سياسي اقتصادي، هاي خواسته به كارگر طبقه دستيابي
 اين سياسي ـ اي توده سازماندهي درجه و توان و ضعف به بستگي سياسي قدرت تسخير
 به توسل با حاكمان كه شده باعث ايران كارگر طبقه ميان در سازماندهي ضعف. دارد طبقه
 برداري بهره حداكثر مستقل حركت هرگونه از جلوگيري ضمن نيرنگ و خدعه انواع
 .نگهدارند مطلق فقر در را آنها و آورد عمل به كارگران از را اجتماعي و سياسي
 تاكنون مدت كوتاه و تاريخي مقطع چند در جز به متعددي داليل به ايران كارگري جنبش
 اين خاطر به تاكنون و است نشده خود اي توده تشكيالتي حياتي ابزار اين از استفاده به قادر
 ها حكومت. دارد قرار اجتماعي و سياسي اقتصادي، شرايط بدترين در اي پايه بزرگ نقص
 هرگونه از جلوگيري ضمن بسيار ترفندهاي با اند داشته قدرت در كه آنجا تا خود نوبه به نيز
 خود نظامي نيروهاي سركوب با اكنون هم تا را كارگران مستقل حركت هر تشكل، ايجاد
 .اند گفته پاسخ



 كه ميشويم متوجه تاكنون، آن گيري شكل ابتداي از ايران كارگري جنبش تاريخ بررسي با
 خود مبارزاتي اسلحه و ظرف اين از نتوانند كارگران كه شده باعث بسياري نقايص و موانع
 .آورند وجود به ملي سطح در را پايدار و اي توده تشكل يك و آورند عمل به را الزم استفاده
 بودند عبارت تيتروار كه كرد اشاره موانع اين از مواردي به خسروشاهي بحث اين ادامه در
 :از
 كارگر طبقه گيري شكل ـ١
  غيردموكراتيك و استبدادي هاي حاكميت وجود ـ٢
 اقشار و افراد از آنها روي دنباله و كارگران نظري و كالسيك معلومات سطح بودن پايين ـ٣

  غيركارگري
 توليد پروسه به توجهي بي و توليدات بر تكيه عدم و نفت درآمد بر ها دولت بودجه اتكاء ـ٤
  كانال اين از درآمد كسب و
 و اي توده مستقل تشكالت گيري شكل عدم در) اپوزيسيون و دولتي (سياسي احزاب نقش ـ٥

 اين سازماندهي مورد در جامعه اقشار اين تاكنوني عملكرد و نظرات كارگر، طبقه سياسي
 تشكالت

 استفاده عدم و جهان سطح در كارگري جنبش با ايران كارگري جنبش فعالين ارتباط عدم ـ٦
  تجربه عظيم درياي اين از
 مقدار بي و احزاب رهبران و پردازان نظريه دادن قرار محور گرا، نخبه نگاري تاريخ ـ٧

 كارگران تجربه به كارگران دسترسي عدم كاري، هاي محيط مبارزين و فعالين شمردن
 خود از پيش نسلهاي

 يابي تشكل نظر از كارگري جنبش فعلي موقعيت ـ٨
  كارگري مستقل تشكل مفهوم ـ٩
 پايدار و اي توده تشكل ايجاد جهت كنوني موقعيت از كارگري جنبش رفت برون راه ـ١٠

  خويش
 و سئوال مورد كه موارد اين از برخي مورد در خسروشاهي يداله پاسخ و پرسش بخش در
 .كرد ارائه توضيحاتي بود، كنندگان شركت نظر و بحث

سخنراني دكتر حبيب الجوردي، : پانل دوم 
 بهروز دانشور و ايرج آذرين  

 ايران شفاهي تاريخ طرح رئيس الجوردي، حبيب دكتر سمينار دوم پانل در شنبه بعدازظهر
 مقيم" ايران در خودكامگي و كارگري هاي اتحاديه "كتاب نويسنده و هاروارد دانشگاه در

 فعال آذرين ايرج و اروپا مقيم ايران، در كارگري جنبش فعال دانشور، بهروز ، آمريكا
 .داشتند شركت اروپا مقيم باسابقه،
 در و كرد سخنراني ايران كارگر طبقه جنبش پيشاروي نظري موانع درباره دانشور بهروز
. داد پاسخ بود، كرده طرح كه موضوعاتي زمينه در سئوال چند به پاسخ و پرسش بخش
 ايراد" سياست؟ كدام استراتژي، كدام كارگري، تشكل "عنوان با را خود سخنان آذرين ايرج
 به وي كه بود مطالبي به مربوط پرسش و ها بحث بيشترين پاسخ و پرسش بخش در كه كرد
 .بود كرده اشاره آنها
 در سياست و كارگري هاي اتحاديه "عنوان با را خود سخنراني الجوردي حبيب دكتر اما

 :گفت الجوردي. كرد ايراد" ايران
 فضاي بين ناگسستني پيوند نشانگر گذشته سال صد طي ايران كارگري نهضت بررسي
 سياسي آزاديهاي از برخورداري هاي دوره در. است كارگري هاي اتحاديه و ايران سياسي
 پديدار ايران سياسي صحنه در كه بودند نهادهايي نخستين از يكي كارگري هاي اتحاديه
 هاي اتحاديه اول مرحله در ميگشت، مسلط دوباره سياسي اختناق كه زمان هر و ميشدند
 جمعيت و سياسي احزاب و مقننه قوه و مطبوعات نوبت سپس ميشدند، سركوب كارگري
 .ميرسيد قدرت مستقل مراكز ساير و صنفي هاي



 و سياسي آزاديهاي بين ارتباط كه كرد اشاره ايران تاريخ از دوره دو به سپس الجوردي
 :از عبارتند دوره دو اين. ميدهند نشان را كارگري هاي اتحاديه نمو و رشد

  رضاشاه تاجگذاري تا مشروطه انقالب از ،)١٩٢٥ تا ١٩٠٦(
  ١٣٢٧ بهمن ١٥ تا ١٣٢٠ شهريور از) ١٩٤٩ تا ١٩٤١(

 :گفت خود تاريخي بررسي اول دوره مورد در الجوردي حبيب
 پاي به پا ايران كارگري جنبش) شمسي ١٢٨٧ تا ١٢٨٥ (ميالدي ١٩٠٨ تا ١٩٠٦ سال از

 سياسي زمينه اجتماع، و تشكل حق تضمين با اساسي قانون. برميداشت گام مشروطه جنبش
 اساسي قانون عالوه، به. آورد فراهم كارگري هاي اتحاديه پرورش و پيدايش براي را الزم
 بود آن از مانع كرد، واگذار ملي شوراي مجلس به و گرفت او از را پادشاه مطلق قدرت كه
 .كند سركوب سهولت به را مستقل نهادهاي دولت كه
 و شد كار به دست قانوني حكومت برقراري براي سرعت به ملي شوراي مجلس اول دوره
 تصويب به را مطبوعات و ها شهرداري واليتي، و ايالتي هاي انجمن مانند هايي قانون
 اتحاديه نخستين پروانه محمد) ١٢٨٥(١٩٠٦ سال در كه بود شرايطي چنين در. رساند

 .داد سازمان ناصريه خيابان تهران، در واقع" كوچكي چاپخانه "در را ايران كارگري
 مخالفت با مشروطه، حكومت برقراري براي مجلس تالش داريد، استحضار كه همانطور

 در ملي شوراي مجلس او، دستور طبق كه كشيد جايي به كار و شد روبرو محمدعليشاه
 كارگران وضع در استبداد بازگشت و شد بسته توپ به) ١٢٨٧ تيرماه(١٩٠٨ ژوئيه

 .شد تعطيل آنان اتحاديه: گذاشت مستقيم اثر" كوچكي چاپخانه"
 گرديد افتتاح) ١٢٨٨ پاييز(١٩٠٩ نوامبر در دوم مجلس احمدشاه، رسيدن سلطنت به از پس
 تأسيس قانون، حكومت برقراري نتايج از يكي. كرد دنبال را مشروطه حكومت ريزي پايه و

" كارگران اقاتف "نام تحت اتحاديه، روزنامه نشر و چاپ صنعت كارگران سراسري اتحاديه
 .بود
 را كارگران تشكل مجددا كه شد روبرو متعددي مشكالت با ايران بعد، سال هشت طي

 .ساخت متوقف
 انتخابات مقدمات آمدن فراهم و اول جهاني جنگ اتمام از پس ،)١٢٩٧(١٩١٨ سال در

 سيدمحمد رهبري به اي اتحاديه توانستند ها چاپخانه كارگران ديگر بار چهارم، مجلس
 موفق و زد روزه چهارده اعتصاب به دست چندي از پس اتحاديه اين. دهند تشكيل دهگان
 ساعت هشت به ايران در بار اولين براي را ها چاپخانه كارگران روزانه كار ساعت شد
 .دهد تقليل

 .كرد تشكل به تشويق را اقتصادي واحدهاي ساير كارگران ها، چاپخانه كارگران پيروزي
 هشت شد موفق مركزي كارگران عمومي اتحاديه ،)١٩٢٢(١٣٠١ سال تا دهگان، گفته به

 .دهد سازمان را تهران كارگر هزار سي از هزار
 منجمله گرفت، صورت كارگران حقوق پيشبرد جهت در گوناگون اعتصابات ، دوره اين در

 حقوق ماه شش براي كه تهران مدارس معلمان و پستخانه، تلگرافخانه، كاركنان اعتصاب
 توقيف به نسبت ها چاپخانه اتحاديه اعتراض به مربوط بعدي اعتصاب. بودند نكرده دريافت
. بودند نوشته انگليس دولت و ايران دولت عليه انتقادآميزي مقاالت كه بود روزنامه چهارده
. است كرده بيكار را كارگر پانصد ها روزنامه توقيف كه بود مدعي ها چاپخانه اتحاديه
 در چهارم، مجلس رئيس الملك، مؤتمن وساطت با مطبوعات و كارگران و دولت اختالف
 .شد رفع موقتا ١٣٠١ شهريور
 و مرج و هرج "مملكت ممتاز بخش ديد از كه ١٩٢٣ تا ١٩١٨ سالهاي سياسي باز فضاي
 در) ١٩٢١ فوريه(١٢٩٩ اسفند سوم روز او. شد بسته رضاخان دست به ميشد، تلقي" ناامني
 مسئوليت سپه سردار ابتدا. گرفت خود سلطه زير را دولت و شد تهران وارد ها قزاق رأس

 برقراري لواي تحت كوتاه مدت ظرف توانست عمال و داشت، عهده به را جنگ وزارت
 و مطبوعات جمله از ايران سياسي نوپاي نهادهاي بر ارتش قدرت از استفاده با و امنيت
 .شود مسلط ملي شوراي مجلس
. كرد تضعيف شدت به را كارگري هاي اتحاديه موقعيت مقننه، قوه بر سپه سردار تسلط
 عالقه همه اين با نميكردند، حمايت ها اتحاديه از چندان مجلس در مستقل نمايندگان اگرچه
 به را كارگري جنبش مجلس، خود اختيارات و حقوق و سياسي آزادي حفظ به آنان پايدار
 .ميكرد پشتيباني غيرمستقيم طور



. داد رخ) ١٩٢٢(١٣٠١ مهرماه در ملي شوراي مجلس و سپه سردار برخورد نخستين
 نقض به سپه سردار كردن متهم ضمن تبريز، شجاع نماينده معتمدالتجار، خان محسن ميرزا
 دولت كه هنگامي چرا گفت او. كرد انتقاد مجلس در خود همكاران از اساسي، قانون

 خالفكاريهاي از كه ـ را آنها سردبيران و كرده تعطيل قانوني مجوز بدون را ها روزنامه
 .اند مانده ساكت است، كرده دستگير ـ بودند كرده انتقاد نظامي مقامات
 مافوق مجلس قدرت كه شد يادآور خود همكاران به مدرس سيدحسن بعدي، مذاكرات طي
 را سلطنت داريم قدرت كه ما ... نداريم ترسي رضاخان از ما "گفت او. است دولت قدرت
 ."ميدهيم تغيير هم را رضاخان ... كنيم عزل را الوزرا رئيس داريم قدرت ... بدهيم تغيير
 حضور در و آورد گردهم را ارتش سران او. بود موثر و سريع سپه سردار العمل عكس
 تحريك آلت و نيستند طالب را مملكت اين سعادت كه معدودي عده عنوان به مخالفان از آنان
 . است كرده تقديم احمدشاه به را خود استعفاي گفت و كرد ياد ميشوند، واقع اجانب
 كه كساني صفوف از ميكردند جانبداري مشروطه دولت از كه كساني صفوف رفته رفته
 نميگرفتند، جدي چندان را اساسي قانون مقررات و ميخواستند" باثبات و نيرومند "دولت

 كارگران عمومي اتحاديه و مطبوعات از بخشي و مجلس نمايندگان از اي عده. شد مشخص
 دولت و ممتاز طبقات و ارتش كه حالي در ميكردند، جانبداري اساسي قانون از مركزي
 .بودند خودكامه حكومت جانبدار انگليس
 استعفاي او و رسيد نتيجه به موقتا مجلس، و سردارسپه آشتي براي پرده پشت هاي تالش
 روزافزون قدرت از و بود اروپا در كه احمدشاه بعد، سال دو ولي. گرفت پس را خود

 و ديگر بار. كرد عزل وزيري نخست از تلگراف وسيله به را او بود، شده نگران سردارسپه
 هم مجلس و كردند تهديد نظامي حمله به را مجلس استانها، در ارتش فرماندهان بالفاصله
 .نمود انتخاب وزيري نخست به مجددا را سردارسپه

 متمركز او دست در قدرت تمام)١٩٢٥(١٣٠٤ سال در رضاشاه رسيدن سلطنت به از پس
 هاي اتحاديه و آمد سر به سياسي آزاديهاي دوره مشروطه، حكومت تضعيف با و شد،

 .رفتند ميان از هم كارگري
 از تاريخي بررسي دوم دوره درباره خود سخنان از ديگري بخش در الجوردي حبيب

 و  آزادي دوره دومين "را آن كه ،)١٩٤٩ تا ١٩٤١ (١٣٢٧ بهمن ١٥ تا ١٣٢٠ شهريور
 :گفت ناميد،" ها اتحاديه دوباره تولد

 و انگليس نيروهاي تجاوز غيرمستقيم اثر ١٣٢٠ دهه در كارگري جنبش سريع گسترش
 كشور اداره طرز در چشمگيري تحول نتيجه، در. بود رضاشاه استعفاي و ايران به شوروي
 دولت هيأت و وزير نخست. گرفت عهده به را مشروطه پادشاه نقش محمدرضاشاه. آمد پديد

 مذاكرات از پس را قوانين و بازيافت را خود استقالل مجلس. شدند مملكت اداره مسئول
 اوان، همان در. شد چندبرابر منتشره هاي روزنامه تعداد. ميرساند تصويب به طوالني
 شوراي و توده حزب آنها مهمترين كه شد تشكيل جديد كارگري هاي اتحاديه و احزاب
 .بود مركزي
 توده حزب وسيله به ١٣٢٠ پاييز در" مركزي شوراي "به معروف ايران، كارگران اتحاديه
 آن بنيانگذاران از نفر هشت. يافت سازمان تجديد سال همان زمستان در و شد تشكيل ايران
 .بودند توده حزب اعضاي از

 كه خراسان و مازندران، گيالن، آذربايجان، استانهاي در مركزي شوراي محلي هاي اتحاديه
 متمركز داشتند، قرار شوروي جماهير اتحاد نيروهاي اشغال در ١٣٢٥ تا ١٣٢٠ سال از
 گرديده تأسيس محلي هاي اتحاديه نيز تهران و قم، قزوين، صنعتي شهرهاي در. بودند شده
 .بود
. شد تأسيس فداكار تقي رهبري به كارگري اتحاديه ترين مستقل اصفهان در دوره اين در
 مقننه و مجريه قوه بين تهران در قدرت تقسيم با مستقيم رابطه سازمان اين حيات ادامه
 .داشت
 و هزار كه داد رخ ١٣٢٠ بهمن در رضاشاه، گيري كناره از پس عمده اعتصاب نخستين
 كار تهران در دادگستري وزارت جديد بناي احداث براي كه (ساختماني كارگر پانصد
 ٢٥ از بود عبارت كارگران هاي خواسته. كشيدند كار از دست روز چند براي) ميكردند
 روزهاي دستمزد پرداخت و روزانه، كار ساعت هشت داشتن مقرر دستمزد، اضافه درصد



 نيروهاي توسط بهارستان ميدان در كارگران تظاهرات شكستن درهم وجود با. جمعه
 .شد برآورده اي اندازه تا آنان هاي خواسته انتظامي،
 به جمعي دسته مذاكره حق و كارگري هاي اتحاديه بايد كه كرد اعالم توده حزب بعد، اندكي
 .شد كار قانون تصويب خواستار حزب عالوه، به. شود شناخته رسميت
 و ملي منافع مدافع را خود مدتي براي توانستند مركزي شوراي و توده حزب كه حالي در

 كارگران اعتراضات سركوب با موارد بيشتر در دولت كنند، معرفي كارگر طبقه حامي
 دولت به متعلق كه تهران مس تصفيه كارخانه ،١٣٢٢ مرداد در مثال ميداد، نشان واكنش
 . كرد اخراج را مركزي، شوراي رئيس محضري، ابراهيم بود،
 پديد ايران سياسي امور در تحوالتي كه شد موجب مشروطه سلطنت دوباره پيدايش كه آن با
 خصومت مواردي در و توجهي، بي از حاكي كه خود رفتار به همچنان اجرايي دستگاه آيد،
 ظاهرا كه كارگري مقررات و قوانين كليه تقريبا. داد ادامه بود، كارگري هاي اتحاديه با

 عمومي نارضايي طغيان فرونشاندن براي تدابيري صرفا شد وضع كارگران به كمك براي
 .بود

 طبقات واقعي هاي نماينده يافتن راه براي بود مهمي فرصت چهاردهم مجلس براي انتخابات
 و محضري ابراهيم خود دبير و رئيس مركزي شوراي منظور بدين. مجلس به مردم مختلف
 .كرد معرفي تهران انتخاباتي نامزدهاي را جهاني حسين
 توده حزب انتخاباتي نامزدهاي آراي تعداد جمع. شد اعالم ماه چند عرض در انتخابات نتايج
 يك كه بود ايران سراسر در صندوقها در شده ريخته آرا كل هشتم يك مركزي شوراي و

 ٩ توده، حزب انتخاباتي نامزد پانزده از مجموع، در. ميشد برآورد هزار پانصد و ميليون
 در بود، شدگان انتخاب جزو اصفهان، كارگران اتحاديه دبير فداكار، تقي. شدند انتخاب نفر
 سه حدود آنها از هريك راي تعداد. نشدند انتخاب مركزي شوراي دبير و رئيس كه حالي
 .بود تهران صندوقهاي در شده ريخته راي هزار يك و چهل مجموع از هزار

 فقط چون بودند، اقليت در قطع طور به چهاردهم مجلس در كارگران و توده حزب نمايندگان
 فريبنده اي اندازه تا ارقام اين همه، اين با. داشتند اختيار در را كرسي ١٣٦ از كرسي ٩

 اصالح پيشنهادات از غالبا مصدق، دكتر مانند ، مستقل نمايندگان از معدودي زيرا است،
 رغم علي حزب، نمايندگان عالوه، به. ميكردند حمايت توده حزب به وابسته نمايندگان طلبانه

 عمومي افكار در تأثير و عقايد ابراز براي بلندگويي عنوان به مجلس از ميتوانستند تعدادشان
 .ميكردند منتشر كاست و كم بي را آن مطبوعات كه مخصوصا كنند، استفاده
 :منجمله يافت، دست متعددي هاي موفقيت به متحده شوراي دوره اين در
  ايران صنعتي مراكز بيشتر در كارگر هزار صد از بيش تشكل ـ
  كارگران بيمه اليحه و كار قانون تصويب و كار وزارت تشكيل در موثر نقش ايفاي ـ
 )مورد چند در (كارفرمايان با جمعي دسته مذاكره شيوه برقراري ـ

 مطرح جامعه در آنان مسايل سالي چند براي كه شد موجب كارگران تشكل كه اين خالصه
 .گردند پاسخگويي به مجبور كارفرمايان و دولت و شود
 دستگاه كه اين با. بود ايران در اساسي قانون مجدد استقرار موفقيت، اين اصلي ساز زمينه
 هاي اتحاديه به عالقه بي افراد اختيار در كماكان ارتش، همچنين و حكومت، اجرايي
 كارگران مينمود، جانبداري كارفرمايان از همچنان دولت كه آن با و داشت، قرار كارگري

 مجلس وسيله به ( ميكرد حراست آنان حقوق از اساسي قانون محدود اجراي كه اين سبب به
 .بمانند باقي آنها عضو و بپيوندند كارگري هاي اتحاديه به ميتوانستند) احزاب و مطبوعات و

 دنباله اين گزارش را در شهروند سه شنبه بخوانيد  
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