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  گروه پروسه: فرستنده
  رخساره کوثری: نويسنده

  ٢٠١۴ می ٠٨
  

 کمونيستی در ايران -گيرِی جنبِش کارگری گاھی به تکوين و شکلن
  

ھای   پادشاھان قاجاريه و سالۀاين جنبش در دور. ی دراز و پرمشقت پيموده استجنبِش کارگری وکمونيستِی ايران، راھ

بيِگ   ابراھيمۀنام سياحت«  در کتاِب خود یئ العابدين مراغه زين. پايانِی اين سلسله بود که آغاز به شکل گيری کرد

ھای منتھی به اين  اريه و سال شاھاِن قاجۀحقوقی زيِر سلط ھای سرکوب، زورگوئی و بی به وضعيتی ازسال» یئ مراغه

بعضی از تعدِی حکام، برخی . گان چه کنندچار يست، کارنيست، نان نيست، بیدر ايران امنيت ن« : ای دارد دوره اشاره

برند که پنج شاھی پول دارد به ھزارگونه بر او  اين ناکسان در ھرکس بو می. ازظلِم بيگلربيگی، داروغه و کدخدا

آويزند که پسرعمويت چندی قبل شراب  گويند که برادرت سرباز بود از فوج گريخته، به ديگری می به يکی می. تازند می

 .»کنند  ھمسايه گرفته حبس و جريمه میۀحتا ھمسايه را در عوِض گناه ناکرد... خورده، و

کِش شھری و   زحمتھای فقير و  توده گی و تحقير و تبعيِد ناخواسته،ھا آوار حقوقی و سال سرکوب و بیدنباِل   به 

 سوسيال ۀ سياسی، مبارزۀخواھان آزاديۀ، وارد مبارز باری از آگاھی و تجربه ، در مراکز پرجمعيت با کولهئیروستا

 حزبِی ۀروند و سرانجام با اطمينان و اراده گام در راِه مبارز ی و صنفی پيش می ئ اتحاديهۀدموکراسِی خلقی و تا مبارز

  .گذارند سازمان يافته می

 دھقانی و يکی جمعيِت عمدتاً : داند  اجتماعی میی کارگِر ايران را دارای دو منشاۀنگار، طبق  نويسنده و تاريخيف عبدهللا

در برخی «: نويسد می)  ١٨٨٠-  ١٩١۴( کارگِر ايران ۀ طبقۀاو در مقال. ورِز شھری  و ديگری جمعيِت دستئیروستا

 کارگراِن ئیشود که دھقانان منبِع اصلِی پيدا  مبنی بر اين حقيقت يافت میشماری منابع و آثاِر ادبی، مآخِذ مستقيِم بی

گر آن است که استقرار و افزايِش جمعيِت چادرنشيِن  تاريِخ تأسيِس انحصاِر نفتِی بريتانيا در جنوب حکايت. ايرانی بودند

 تقريباً . اند ير و کارگر درصنعِت نفت بوده مزدبگۀاين منطقه و نيز برخی ديگر از مناطِق داخلی، منبِع اصلِی پيدايِش طبق

« : يعنی به ھنگاِم مراحِل آغازيِن عملياِت حفاری، کنسوِل روسيه در کرمانشاه چنين گزارش داد١٩٠٣در ساِل  

 رعيِت عزيز خان بادليان رئيِس سواِر ۀکه نيازی به مھارت ندارد به وسيل  آن  برداری و ديگر کارھای مشابه خاک

 آن اشاره به منبِع دوم ۀ در ھمين مقاله و در اداميف عبدهللا» .شود  انجام می،داِر حفاظت از اردوگاه بود ھدهنظامی که ع

ورزان بودند که بخِش قابِل توجھی از   کارگر دستۀدومين منبِع پيدائِی طبق«: نويسد  کارگِر ايران دارد و میۀپيدائی طبق

ھای بومی   نفوِذ رو به افزايِش کاالھای خارجی در بازارھای ايران، حرفهبه خاطرِ . شدند مجموِع کارگران را شامل می

در نتيجه توليِد منسوجاِت گوناگوِن . خارجی در کشور نبودۀ  سرمايۀگر و سلط قادر به مقابله با اِعماِل نفوذھای ويران
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ه زوال نھاد و فقط بعضی از  در رقابِت کاالھای خارجی رو بئیی و ابريشمی و پشمی به خاطِر عدِم توانائ  پنبه

 خارجی بود از خطِر رقابت مصون ۀ سرمايۀبافی، توليِد ترياک و غيره که مورِد عالق ن ھای خاصی چون قالي رشته

البته تعداِد . ھا کرد  خيابانۀ آوار،کشان صورِت زحمت ورز را به  چنين رقابتی آن شد که ھزاران دستئی غاۀنتيج. ماند

گرفتند و گذشته از اين، نوِع روابِط  جمعيت را در بر می% ٨٠تا%٧۵تر بود زيرا دھقانان  نان کمھا نسبت به دھقا آن

گی  بارزی داشت و دليلش ھم اين بود که رونِد وابستای بود که با روابِط نوِع شھری تفاوت کامالً  حاکم بر روستا به گونه

ھای فقيِر شھری بود که بخِش مھمی از   کارگر، تودهۀِن طبقميأمنبِع ديگِر ت. افتيی تری انجام م به زمين با سرعت بيش

ھا و بازارھای شھرھای ايران  ھای سياحان حکايت از آن دارد که خيابان سفرنامه. دادند جمعيِت شھرنشين را تشکيل می

ِش نيروی کاِر خود باشد که حاضر به فرو کار می نوا و بی ھای بی به ويژه مراکِز بزرگِ تجاری، مرکِز ثقِل ازدحاِم گروه

 ما شرايِط مساعدی جھِت تولد و ۀ مورِد مطالعۀاند که در دور  اين واقعيتۀقراين نشان دھند.  نانی ھستندۀبه بھای لقم

  ١». کارگر در ايران فراھم شده استۀ يک طبقئیشکوفا

در " ت و انقالب در ايرانطبقاِت اجتماعی، دول" درکتاِب تحقيقِی مشترک خود با ناِم علی بنوعزيزی و احمد اشرف

 کتاب خود ۶۵ ۀ کارگِر ايران تعريفی نزديک به ھمين مضمون دارند و در صفحۀگيرِی طبق  آغاِز شکلۀارتباط با پروس

  :نويسند می

تِر کارگراِن ايران در بخِش کشاورزی،  بيش)   ميالدی١٩(ھجری ١٣ دوِم قرِن ۀتا نيم:  کارگِر صنعتِی نوپاۀطبق "

ھای قرن  در واپسين دھه. شدند به عنواِن کارگراِن غير ماھر استخدام می...  سنتی، خدمات وصنايِع دستیِ 

 کارگِر صنعتِی جديد شکل گرفت، اين ۀ، طبق)ميالدی٢٠(ھجری ١۴ھای قرِن  ، و نخستين دھه)ميالدی١٩(ھجری١٣

ايلی، فقرای شھری  و استادکاراِن ماھر برآمدند  ۀيافت يافته و نيمه اسکان کارگران از بيِن دھقاناِن فقر زده، مردماِن اسکان

  ٢».که بازاِر محصوالِت  خود را در برابِر کاالھای خارجی از دست داده بودند

 مياِن دو قدرِت  سنتِی آن روِز ايران، زمانی راِه فروپاشی و اضمحالل را در پيش گرفت، که ايران عمالً ۀرونِد جامع

 ۀھا پيش ضميم بريتانيا در شرق و شمال شرقی در حالی که ھندوستان را سال:  داشتبزرگ در آن دوره زيِر فشار قرار

ميِن امنيت در اين نقطه درتالش بود تا ايران را تبديل به مکانی نمايد که از طريِق آن أامپراتورِی خود نموده بود، برای ت

تر راِه دست  ل و شماِل غربِی ايران، پيشروسيه در شما. تر از حياِت خود در ھندوستان حراست نمايد بھتر و آسوده

 آباِد ايران را به خاِک خود ملحق ھای نسبتاً  اندازی به خاِک ايران را شروع کرده بود و طِی دو جنگ بخشی از سرزمين

. ھای مشترِک  خود داشتند گذاری اين دو نيرو نه تنھا ايران، بلکه تقسيِم ترکيه را نيز در برنامه و سياست. کرده بود

حاکميت در . باری داشت سفأرغِم ثبات و پايدارِی نسبِی خود در دو قرن اخير وضِع  ايران تحِت حکومِت قاجاريه علی

سرکوب، استثمار، فساد و .  حداقل اجتماعِی قراردادی مياِن مردم بسيار ناتوان بودۀ اموِر مملکت و ايجاِد يک رابطۀادار

ھای  ھا و مسافرت ھای گراِن عياشی ، فقر و فالکِت روز افزون، ھزينهھای مسری  ، بی حقوقی و بيماریئیزورگو

حقوق به   سنتی و بسته و بیۀشد تا ايران در مسيِر انتقال از يک جامع تر موجب می ھا و بيش  اينۀپادشاھاِن قاجار، ھم

 آن روز، ۀ و جامع نسبت به وضعيِت حکومتئیدنيای غرب با آشنا.  امروزی راِه دردناکی را در پيش گيردۀجامع

. پرداخت تری  به برقرارِی رابطه و اعماِل نفوذ می يابی به منابع و منافِع خود در ايران به طور گسترده برای دست

 ۀ سر سلسله و نخبآغامحمدخاِن قاجاربه نقل از .  شاھاِن قاجار راِه انحطاط را در پيش گرفتۀ ايران زيِر سلطۀجامع

  : گفته بوداند که شاھاِن قاجار آورده

                                                 
 عالِی مديريِت ۀدانائی مندرج در نشريه دانشجوياِن مدرس.ا. جۀيف ترجم  عبدهللاۀنوشت) ١٨٨٠- ١٩١۴( کارگِر ايرانۀطبق 1

 ٩ ۀشمار"الھيجان"گيالن
  يال ترابی فارسانی سھۀترجم- احمد اشرف وعلی بنوعزيزی–طبقاِت اجتماعی، دولت و انقالب در ايران  2
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اين گروِه فرومايه را بايد به خويش مشغول کردن که از ...رعيت چون آسوده گردد در فکِر عزِل رئيس و ضابط افتد "

رعيتی و گرفتاری فارغ نگردد و اال کاِر زراعت و فالحت نقصان يابد و توفير در غله و حاصل ضعيف شود و قحط 

يک ديگ ارباِب فالحت بايد چنان باشد که ده خانه را . ی عظيم روی دھدپديدار آيد و لشکری از کار بيفتد و فسادھا

...." ش يک روز به عطالت و انتظار به سر برند و اال رعيتی نکنند و نقصان در ملک روی دھدنباشد تا به جھِت طبخ

ر گرفته و به عينه کا ھای تحت ستم ايران به  امروز ھم توسط حاکمان جمھوری اسالمی نسبت به تودهينسياستی که ھم(

چيز در  ھای بی  کارگر وتودهۀداران حاکميت اسالمی به شدت مراقب ھستند تا طبقريزان و سردم شود، برنامه ھده میمشا

ای آب زير پوست مردم  فقر و محروميت نگه داشته شوند و نگذارند يک شب آسوده سر بر بالين بگذارند و قطره

 ساختارِی ايران در اين -ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی  گیماند   تماِم عقب.)ن جامعه بدودفرودست و اقشار پائي

ترين پادشاھاِن   آن در نگاِه يکی از مھمۀکه ريشروھای روسيه و انگلستان نبود، بلمرحله از تاريخ تنھا به دليِل فشاِر ني

ھای  ھای بزرگِ خارجی با دخالت در شرايطی که قدرت. پروری يافتنی بود داری و رعيت  مملکت قاجاريه نسبت به

   صنايِع داخلی و توليدات را گرفتهۀ سياسی و صادراِت محصوالِت توليدِی صنايِع خود، جلوی رشد و توسع-اقتصادی

ھای وارداتِی خارجی، ورشکسته  علِت عدِم رقابت با کاال ھای سنتِی ايران به ھا، صنايِع دستی و کارخانه بودند، کارگاه

ھای دولت و  کار و سرگردان شده، زيِر بار فشاِر مالياتي  بئیھای فقيِر شھری و خيِل روستا کارگران و توده. شده بودند

در واقع کارگراِن مھاجِر ايرانی . شدند سپاِر روسيه و کشورھای ديگر میناچار رھ افتادند و به  از پا میحکاِم محلی

نواتر از  پوشانی پريشان و بی ژنده. شدند ھای روسيه می رِد سرزمينرسته وا گاِن از جان گان و غارت شدزد  جنگۀمثاب به

طور که برای ما مفھوم است،  ، نه آن"شھریھم"لقاِب کارگِر ايرانی از جمله ا. ھای ديگر درمنطقه کارگراِن تماِم مليت

. شد  ايرانی داده میۀارزده و آو بينِی شوونيستی به کارگِر فلک بلکه با باری از تحقير و سرزنِش ناشی از خودبزرگ

گی، و در حالتی غيِر عادی و زيِر فشاِر دو  اقتصادی و گسيخت-حطاِط اجتماعی ايران در شرايِط انۀحکومت و جامع

 . دردناک آغاز کردۀگيرِی خود را در اين دور  شکلۀ کارگِر ايران پروسۀ گذار شده و طبقۀقدرِت بزرگ، وارِد مرحل

موجِب ) ميالدی١٩ھای پايانی قرن   دھه( ھجری ١۴ھای نخستيِن قرِن  نوظھوِر جھانی در دھهادغاِم ايران در اقتصاِد «

تِر توليد   چندپاره که در آن بيشۀتجاری و نظاِم مبادل ا پيشۀاقتصاد از شيو. اِت مھمی در ساختاِر اجتماعِی کشور شدتغيير

تجاری . شد د و مقداِر کمی تجارِت خارجی نيز انجام میميِن نيازھای ضروری بود، به اقتصاِد بازار تبديل گرديأبرای ت

شدِن کشاورزی، بھبوِد حمل و نقل و ارتباطات، و ايجاِد صنايِع کوچِک جديد، باعِث افزايش درآمِد ملی، عوايِد دولت و 

به . ِت سنتی شداِت اقتصادی منجر به پيدايِش طبقاِت جديِد اجتماعی در کناِر طبقاتغييراين . معيارھای زندگی شھری شد

گاِه دولت و گروِه جديدی از تجاِر بزرگ  دست ی در چارچوبِ ئ ساالر و حرفه فکراِن  ديوان ويژه گروِه کوچکی از روشن

  ٣». کارگِر صنعتِی نوپا از اھميِت خاصی برخوردار بودندۀگذاران و يک طبق و سرمايه

دو " درکتابی با ھمين ناِم ۵٣ ۀ روز ارائه داده در صفححزِب کمونيسِت ايران در دو سند که در ارتباط با اوضاع آن

کاری در دھاِت ايران رواج کامل داشته و مالکين به زوِر شالق و   بیألۀھنوز که ھنوز است مس«: نويسد می" سند

ھا  ای آن ارباب برۀھای ايران از ھر حقی محروم ھستند لذا اراد  که دھقان ئیجا از آن. کشند ھا کار می شکنجه از دھقان

ھا را  ھنوز ھم حِق قضاوِت بين دھقان. ھا برای ارباب حکِم زرخريد را دارند قانوِن مطلق بوده و در حقيقت دھقان

کنند و در صورِت ظاھر چنان به نظر   میئیروا  خود فرمانۀھا حِق مسلِم خود دانسته در دھات بر حسِب اراد ارباب

طور است  باشند ولی حقيقِت امر اين ر يک قريه يا مزرعه، آزاد و مختار میھای ايران در کارکردن د رسد که دھقان می

ھا مقروض ھستند بنابراين حِق خروج از قريه را نداشته و بدين وسيله شرايِط غالمی و  ھا به ارباب  دھقانکه چون غالباً 

مين و آبياری و ھم از حيث مال و جان  ھای ايران ھم از حيِث ز بنابراين دھقان. شود ھا مجری می  آنۀ درباربندگی کامالً 

                                                 
  ھمان منبع 3
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. سر برند  تحِت اختياِر مالکين بوده مجبور ھستند که سر زيِر تيِغ بی دريِغ ارباب فرود آورده زندگی غالمی را بهکامالً 

مه سه  حاکۀ طبقۀکاران  اصول خيانتۀکه در نتيج نمايند تا آن ھای ايران تماِم عمِر خود مواِد خاِم صنعتی تھيه می دھقان

گی پرمشقت  کش با زند ھا دھقاِن زحمت ميليون. ھای ھمان مواِد خام به خارجه بپردازند برابِر قيمت را برای فابريک

 نان به شھرھای قفقاز و ۀسالی ھزاران ھزار دھقاِن ايرانِی سر و پا برھنه برای پيدا کردِن يک لقم. برند سر می به

الی ھزاران ھزار دھقاِن ايرانی از ناچاری و فقر از دھات فرار اختيار نموده س. نمايند سواحِل دريای خزر مھاجرت می

خيز  ھای حاصل تماِم اين بدبختی و مذلت ناشی از اين است که يک مشت مالک زمين. شوند  شھرھا میۀ روانئیبرای گدا

  ٤».بردند ھا را به غارت می رنِج دھقان را تصاحب نموده دست

  

 مھاجرت کارگران

ھای شغلی بھتر   و اوايِل قرِن بيستِم ميالدی، با وخيم شدن ِشرايِط اقتصادی در ايران و وجوِد فرصت١٩ِر قرِن دراواخ

ھا ھزار نفر از کارگراِن ايرانی به مھاجرت به اين مناطق ترغيب شدند  در اياالِت جنوبی روسيه در قفقاز و ترکستان ده

 ميالدی، فقط ١٩٠١در ساِل . آھن و مناطِق نفتی به کار بپردازند ھای کشاورزی، صنعت، ساختمان، راه تا در بخش

در .  ويزای ورود به روسيه صادر کرد٣٢٨۶۶ ميالدی، تعداِد ١٩٠٣ و در سال٢۶٨۵۵کنسوِل روسيه درتبريز تعداِد 

در  . رسيد۵۴٨۴۶ميالدی، تعداِد ويزاھای صادر شده برای کارگراِن غيِر ماھِر ايرانی در تبريز و اروميه به ١٩٠۴سال

 نفر ١٠١٠٠٠رفتند در حالی که   ايرانی به روسيه می١٢۶٠٠٠طوِر متوسِط ساليانه  چھارده ساِل نخسِت قرن بيستم، به

 نفر ايرانی طِی اين دوره در روسيه باقی ٣۵٣٣٧۴٣رسد تعداِد   درمجموع به نظر می. گشتند ھا به ايران باز می از آن

  ٥.کردند ، ترکيه، ھرات، مسکو و حتا زنگبار مھاجرت می)کراچی(ن به ھندچني کارگراِن ايرانی ھم .ماندند

گام با تعميِق   بحران اقتصادی، مھاجرِت فردی و دسته جمعی از ايران آغاز شد و ھمۀميالدی، در نتيج١٩ ۀاز اواسِط سد

به صورت فصلی يا دست بودند که  وران تھی ان و پيشهئيبسياری از اين مھاجران، روستا. بحران، گسترش يافت

 پس از کردند و عمدتاً  رفتند و درمزارع، معادن و صنايع کار می مدت به مناطِق مھاجرپذير و از جمله به قفقاز می کوتاه

دستی و مھاجر بودِن کارگراِن  تھی. گشتند گی تا مھاجرِت بعدی به ايران باز می تِن مبلغی برای گذراِن بھتِر زنداندوخ

ھا دشوارترين  و  شد تا آن ز حقوِق فردی و اجتماعِی خويش به عالوه نداشتِن تخصِص فنی موجب میايرانی و ناآگاھی ا

و )  ساعت١٨تا١۵در برخی مشاغل بين  (ترين کارھا  را متقبل شوند و نسبت به طوالنی بودِن ساعِت کار  پرمخاطره

 ٦.طور که ھست پذيرا شوند رايط را ھمانھا اعتراض نکنند و ش تر از کارگراِن ديگر مليت مزِد کم دريافِت دست

 

   طبقاتی ۀ کارگران در مبارزۀمشارکت و تجرب

ھای ايرانی با يک آغوِش باز، يک محيِط ماليم و يک زندگانِی  ن و فراریااگر چه در آن سوی مرزھای ايران، مھاجر

دانستند که از خطِر  کشيدند و می حتی میھا با رد شدن از مرز، نفس را چاره شدند اما اين بی خالی از مشقت استقبال نمی

کار بردِن زحمت و فروِش نيروی بازواِن خود  اند و برای به  پيدا کردهئیرحم رھا موريِن دولت و اشراِر بیأارباب و م

در قفقاز، ترکستان و سايِر نقاِط مختلِف روسيه، . توانند شب را بدون ھراسی استراحت کنند محل وکاری پيدا کرده و می

و ) نفت(اين شھر طالی سياه.  معادِن نفِت بادکوبه به کارگِر ارزان احتياج داشتمخصوصاً . کار و کارگری زياد بود

تر،  نمود ولی کارِگر ايرانی از ھمه ارزان ميليونرھا، اگرچه از تماِم دنيا کارگر و استادکار و کارشناس جلب می

                                                 
  ١٣٠٨ -   ١٣٠٢-)حزِب کمونيسِت ايران (فرقه : دوسنداز 4
  سھيال ترابی فارسانیۀ ترجم–احمد اشرف و علی بنوعزيزی–طبقاِت اجتماعی، دولت و انقالب در ايران  5
  محمد حسين خسرو پناه و اليور باست–ی عدالِت ايران  فرقه 6
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از . تر رغبت داشتند جا بيش  به سمِت کارگری رفتند، به آنه اجباراً خوِد کشاورزاِن ايرانی ک. تر بود پرکارتر و قانع

 ۀعد. ترين و دشوارترين کارھا را در مقابِل مزِد بسيار ناچيز گردن بگيرند شدند، پست چارگی حاضر می استيصال و بی

ھا از   متوسط آنۀمزِد ماھيان. شد المللِی گذشته به صدھزار نفر بالغ می کارگراِن ايرانِی معادِن مزبور، در اثنای جنگِ بين

ھای گوناگون و  انداز نموده، برای فاميِل خود و پرداخِت ماليات با وجوِد اين، آنان مبلغی پس. کرد ده تومان تجاوز نمی

قاز، عالوه بر معادِن نفِت بادکوبه، اکثر کارگراِن  راه آھِن قف. فرستادند ميِن اشتھاِی سيری ناپذيِر ارباب به ايران میأت

چنين در کارھای بزرگ و  ، و ھم]در روسيه[شيالِت اطراِف درياِی خزر و باربری مصِب شِط ولگای حاجی ترخان

  .کوچِک شھرھای ترکستان، ايرانی بودند

بدين وسيله خيلی . ثير نبودأت  ايرانی بیۀھا، محيِط بادکوبه و ترکستان و سايِر شھرھای روسيه، در روحي  اينۀبا ھم

او ھم .  ديگری ھم نبودۀ طبقاتی کشيده شده بود و چارۀ به مبارزشھریھمکه ما بتوانيم تصور کنيم  اينزودتر از 

کاراِن   و ھمءرفقا. خواست زندگی کند، جريمه ندھد و از مرخصی و سايِر امکاناِت فرھنگی و بھداشتی استفاده نمايد می

ب کنند و از حقوِق کارگر دفاع نمايند؛ بنابراين وارِد مذاکره خواستند اتحاديه تشکيل دھند، اعتصا  او میۀعاقل و فھميد

تر  مظلوم. کتک خورده بود. او باھوش بود. پرسيدند اش را می ی و عقيدهأر. دانستند او را صاحِب حِق حساب می. شدند 

ِس اکابر درس درکال. کرد گرفت و اعتصاب می شد، تصميم می کشيد و وارِد بحث می البته خود را کنار نمی. ھم بود

زد،  شد، حرف می ھای کارگری حاضر می در حوزه و اتحاديه. گرفت خواند و نزِد کارگراِن مطلع سياست ياد می می

از خاطراِت اشخاص . رسانيد کرد و موجوديِت خود را به اثبات می شد، اداره می فھميد، متشکل می کرد، می مبارزه می

اند، پيداست که حزِب سوسياليسِت محلی    و سايِر شھرھای قفقاز شرکت داشتهمبارزی که در نھضِت کارگراِن بادکوبه

کارگِر ايرانی با کارگِر روسيه .  شايانی کردۀھا در مبارزه، استفاد داد و از وجوِد آن به کارگراِن ايرانی خيلی اھميت می

ھا احساس کرده بودند که به  ، سوسياليست خودۀ مبارزۀھای اولي در ھمان قدم. و سايِر ملِل قفقاز تماِس نزديکی  داشت

ھا برای يک کارگِر  با دانستِن اين.  اگر چه سواد ندارد، ولی انقالبی استشھریمھ. کمِک کارگراِن ايرانی احتياج دارند

 و محيط رو به رشِد ء در فضا٧.سياسی، يک سوسياليسِت با ايمان، نزديک شدن به کارگِر ايرانی اشکالی نداشت

ھای    باکو ، در موِرد سازمان آسيای مرکزی، قفقاز و عمدتاً ۀکارگری و آغاِز جنبِش سوسيال دمکراسی در منطق

. پرداختند" ھمت "ۀگوناگوِن انقالبی ايران  پيش از ھر گونه بحثی به بازنگرِی مختصِر پيدايش، گسترش، و برنام

سيس شد که جمھورِی آنان تا ھمين اواخر أھا ت  ساکِن شماِل روِد ارس و برای آنسازمانی که از سوی مسلماناِن قفقازِ 

ش در ترويِج عقايِد سوسيال دمکراتيک در مياِن و رھبران" ھمت"زيرا . شد يده میجمھورِی آذربايجاِن شوروی نام

توان گفت به  ندند، گرچه نمی ياری رساعاميون  اجتماعيونۀفرق کردند و به ءکارگراِن مھاجِر ايرانی نقش مھمی ايفا

. بعدھا خدماِت با ارزشی برای جنبِش کمونيستِی ايران انجام داد" ھمت"از آن گذشته .  کمک کردندسيِس آن عمالً أت

ثيِر قطعی خود را بر أھای مارکسيسِم روسی به ايران ت به عنواِن يک مجرای انتقاِل عقايد و روش" ھمت"خالصه آن که 

 ٨."رجای گذاشته استجنبِش چِپ ايران ب

کارزاِر مبارزاتِی نيروھا و کارگراِن مھاجِر ايرانی در تماس و فعاليت با تشکيالِت حزِب سوسيال دمکراِت روسيه و 

ھای فرھنگی و  ھای آموزشی، باشگاه با تأسيِس مدرسه. و چند تشکيالِت موجوِد ديگر، محدود نماند" ھمت"تشکيالِت 

 وسيِع ۀھای کار و سکونِت خود، وارِد عرص  مسائِل اجتماعی در محلۀ دربارمذاکره  برای بحث وئیايجاِد دفترھا

تر شدن در کاِر  ديده تِر عقايِد سوسياليستی، و آب   طبقاتی و اجتماعی شد و با فراگيرِی ھر چه بيش- سياسیۀمبارز

 . بود خودۀ تشکيالت  سياسِی منسجم  با برنامئیدنباِل ايجاد و برپا سازماندھی،  به

                                                 
  جعفر پيشه وری–ی حزِب عدالت  تاريخچه 7
  خسرو شاکری-اجتماعِی جنبِش مشروطيت و انکشاف سوسيال دمکراسی- ھای اقتصادی پيشينه 8
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 بسيار ۀھا، يک مانوِر بسيار بزرگ، آزمايِش بسيار مفيد و ميداِن تجرب اين نبرِد سخت و پر از زد و خورد برای آن

اولين جلساِت اين حزِب کارگری، در . روی آن پايه گرفته و باال آمده است" حزِب عدالت"توان گفت  وسيعی بود که می

ھای  ھا و تشکل ھای خشن و کثيِف کارگری تشکيل گرديد، و کميته  نيمکتآلوِد سياه و مرطوب و بر روی معادِن نفت

طوِر کلی بالفاصله پس از سقوِط تزاِر  حزِب عدالت به. مختلِف آن از ھزاران کارگِر متعصِب فداکار انتخاب شد

- رئيس، ميرزاقوام- رزادهااسدهللا غف: توانيم نام ببريم از پيش قدماِن آن، افراِد زير را می. کار کرد ، شروع به]روسيه[

زاده، محمد حسين صمدزاده، قاسم معروف به پيغمبر، آقايف محرم، مال بابا، رستم کريمزاده، آقايف بھرام، منشی، ممي

 .زادهخان طالب هللا اوغلی، حسين مدفتحزاده، محيوسف زاده، آقابابا هللا ابراھيم مشھدی آقاوردی، قارداداش، سيف

بود که تميزترين " شھری ھم] "باکو[ھای دور و نزديِک   شکيِل حزِب عدالت در تماِم کارخانهبه محِض انتشاِر خبِر ت

 ۀمدرس(چی   صابونۀھای خود را پوشيده، ريش سفيد و سرشناس و باسواِد خود را جلو انداخته، دسته دسته به محل لباس

 شده و کارِت عضويت ئیسسيِن حزب پذيراؤجا از طرِف م شتافت و در آن می) تمدن ايرانيان که محل مرکز حزب بود

 ٩.گرفت می

ھای کارگرِی  ھا، معادن و محله ش را در کارخانهھاي ، فعاليت" به تمام معنا بوديک حزِب کارگریِ " عدالت که ۀفرق

متمرکز کرد و به عضوگيری و سازماندھِی ...) چی، باالخانی، بی بی ھيبت و مانند صابون(پيراموِن شھِر باکو 

ھا، عالوه بر شورای کارگراِن مھاجِر ايرانی که اينک  ن ھا و معد در ھر يک از کارخانه. ان ايرانی پرداختکارگر

 عدالت مانند ديگر احزاِب سوسيال دموکرات و سوسياليسِت باکو، شعبه و ۀکردند، فرق اعضای فرقه آن را اداره می

ِن تئاتر و وخوری و بازی و سال خانه، تاالِر چای  قرائتخانه، ھای کوچک کتاب در اين باشگاه" باشگاه خود را داشت،

کارگراِن ايرانی با داشتِن . المللی بودند ھا بين اغلِب باشگاه. مھيا بود] کارگران[ھا  ھمه گونه وسايِل وقت گذرانی برای آن

 عدالت دارای ۀنيز فرقھای کارگری  درمحله. " کارگران  استفاده کنندۀتوانستند از وسايِل فرھنگِی ھم  خود میۀشعب

ھا نظرات و مواضِع  رانیھا و سخن مله با برگزارِی ميتينگھا به اشکاِل مختلف از ج ھای محلی بود و اين کميته کميته

 عدالِت ۀ فرق١٩١٨ھا موجب شد تا در مقطعی از سال   اين قبيل فعاليتۀمجموع. کرد  عدالت را تبليغ و ترويج میۀفرق

 ۀ به لحاِظ کمی، به يکی از احزاِب نيرومند سوسيال دمکرات درمنطق شش ھزار عضو، صرفاً ايران با حدود چھار تا

 ١٠.قفقاز تبديل شود

ش تماِم آداب و رسوِم حزِب کارگِر سوسيال ھاي ازماندھِی تشکيالت و فعاليت عدالِت ايران که در سۀ مرکزِی فرقۀکميت

تشکيالِت دسِت چپ آن حزب يعنی جناحِ بلشويک را سرمشق قرار کار بسته بود، طرِز تبليغات و  دمکراِت روسيه را به

 سراسری در توسعه و تحکيِم تشکيالت و ۀ اھميت و ضرورِت روزنامۀ دربارلنين.ا.و  ۀداده بود و به پيروی از نظري

 عدالت ۀرا  به عنواِن  ارگاِن  فرق" بيرِق عدالت "ۀتبليغ و ترويِج  نظرات و مواضِع حزِب سوسيال دمکرات، مجل

 ١١.منتشر کرد

 مقاالِت اين مجله ۀشد، عمد ای سياسی، اجتماعی و ادبی بود، که به زبان فارسی و ترکی منتشر می ھفته نامه" بيرق"

 مرکزِی فرقه بوده، اعتقاد داشت که مخاطِب ۀ که دبيِر کميتغفارزاده. آمد  تحرير درمیۀ به رشتاسدهللا غفارزادهتوسِط 

 بيرق ۀ عالوه بر ھفته نام عدالتۀفرق. کيد داشت که مقاالت به زباِن ساده نگاشته شودأرانی ھستند و ت، کارگراِن اي  مجله

در . شد کی منتشر می به فارسی و تربود، که عمدتاً " حريت" سياسی، اجتماعی و ادبی نيز به نام ۀدارای يک روزنام

، افرادی از سازماِن "کند  عدالِت ايران را منتشر میۀفرق و عقايِد ءحريت، آرا"ِت تحرير اين روزنامه که مدعی بود،أھي

 انقالب ۀانديش: " بر اين باور بودجعفرجوادزادهھای اين روزنامه به سردبيرِی  آخرين شماره. ھمت نيز حضور داشتند
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نظور  تحوالت و م[ھا ضمِن شرکت در انقالِب دنيا  آن. اند کشاِن ايران حقوِق خود را فھميده در ايران بيدار شده، زحمت

ما به . در ايران ھستند] کمونيسم[به فکِر اجرای اصوِل اشتراکيت] بر استوآمدھای جنگِ جھانِی اول و انقالب اکت پی

 ١٢."ھا ايمان داريم پيروزِی آن

ان و از  عدالت تالش کرد با فعاليِت مستقيم در بيِن کارگرۀ  فرق١٩١٧ساکِن باکو، در سال*  ايرانيانِ ۀاما در مورِد جامع

سساِت ؤ ايرانِی مھاجر را متشکل و منسجم کند و در ايجاد و تقويِت مۀ متحد با احزاِب ايرانی، جامعۀطريِق تشکيِل جبھ

ھای کارگران  چنين، به عنواِن حزِب کارگراِن ايرانی تالش کرد شکايت ھم. ھای باکو مشارکت داشته باشد تمدنِی ايرانی

يابی به برخی از اين  دست. گری خاتمه دھدموران کنسولأری کرده و به اجحافاِت مگي گری را پیموراِن کنسولأاز م

، رھبران ١٩١٧ در طوِل سالِ مثالً .  ايرانياِن مھاجر مغايرت نداشت، آسان بودۀھای جامع ھا که با منافِع ديگر بخش ھدف

در " جمعيِت نشِر معارف"کيل و تش"  وطنۀمدرس"سيِس أرغِم درآمِد اندِک خود، در ت  علی عدالتۀفرقو اعضای 

 ۀمدرس"، )باکو"( اتحاِد ايرانيانِ ۀمدرس"،  کمِک مالی به )درگنجه" (جمعيِت نشِر معارف"، تشکيِل ) سراِب باکوۀقصب(

 عدالت، اخباِر ۀ بيرِق عدالت نيز بدوِن اشاره به نقِش فرقۀمجل. مشارکت داشتند... و ) چی  صابونۀمحل" (تمدِن ايرانيان

تنھا از . کرد ھا را منتشر می کرد و به منظوِر قدردانی از اعانه دھندگان اسامی آن ه اين اقدامات را منعکس میمربوط ب

 ١٣."توان به مشارکِت اعضای فرقه در اين قبيل اقدامات پی برد طريِق اين اسامی است که می

 عدالت در باکو ۀگاِه فری صنفی، موقعيت و جايھا ر سازمانھا د تعداِد رو به افزايِش کارگراِن ايرانی، و متشکل شدِن آن

 ۀ عدالت نسبت به سازماِن ھمت و کميتۀ جمعيِت کارگراِن ايرانی بود، مرتب در حاِل تقويت شدن بود و فرقۀکه محِل عم

، ١٩١٩ چششم مار/ ١٣٣٧ در سوم جمادی الثانی مثالً . "گذاشت تری روی مسائِل کارگری می ثيِر جدیأبلشويکِی باکو ت

 اعتصاِب ،جمعی ھای صنفی ماننِد عقِد قرارداِد دسته دست آوردِن برخی درخواست کنفرانِس کارگران به منظوِر به

 سياسی ھم بدھند و ۀھا تالش کردند به آن جنب که اعتصاب صنفی بود اما بلشويک با اين. عمومی در باکو برپا کرد

اين . را به آن تزريق کردند... بانی از روسيه شوروی وو پشتي"  قدرت در دست شوراھای آذربايجانۀھم"شعارھای 

که، پس   حائِز اھميت اينۀنکت. ھا موجِب تفرقه در بيِن کارگران شد و اعتصاب دو روز بعد درھم شکست اقداِم بلشويک

 به  از حمايِت اعتصاب دست کشيد و کارگراِن مسلمان پيش از ديگر کارگرانھمتاز طرِح شعارھای سياسی، سازماِن 

 ۀکه در جنب سياسی شدِن اعتصاب حمايت کرد بل عدالت نه تنھا ازۀسِرکار بازگشتند، اما خالِف سازماِن ھمت، فرق

 ١٤."سياسی دادن به اين اعتصاب ھم نقش داشت

 جنبِش لۀصد سا ھای تاريِخ يک  احزاب و سازمانيۀھای کارگرِی ايرانی از ميان کل حزِب عدالت در رديف اولين تشکل

، ھواداران، رھبری و گردانندگان و دست اندرکاراِن آن را کارگران تشکيل ء اعضاۀيستی ايران است که کليکمون

 ۀ خود را جا گذاشته و رواندۀگی و خانه و خانو کارگراِن مھاجری که از روی درماندگی، برای يافتِن کار، زند. دادند می

ھای کاِر سخت، طوالنی  ، ضرورتءکارگرانی که از ھمان ابتدا. د باکو و آذربايجان شده بودنشھرھای روسيه، و  عمدتاً 

تر در فکر و در کشآکِش  داد وکم ھا را به طرِف حزب و کاِر سازماندھی شده سوق می ، و زندگی پرمشقت، آن و پرمحنت

، کارگرانی بودند  نيروھای پيوسته به حزِب عدالتۀکلي. فکرِی امروزی بودندی، فرقه گرايانه، و روشنئ ھای مجادله بحث

ا در مناسبات حاکم بر حقوقی ر  تلِخ استثمار، نابرابری و بیۀ از سواِد خواندن و نوشتن ھم محروم بودند، مزکه عموماً 

اين کارگران عالوه بر استثمار و روابطی که ھنوز رفتاِر ناشی . کردند شان را با گوشت و پوست خود لمس می  روابط

راه با اعاِت طوالنِی کاِر روزانه را ھمکرد، خشونت و س داری بر آن سنگينی می  سرمايهاز مناسباِت حاکميِت پيشا

 .کردند جا تحمل می حرمان و دوری از خانواده و تحقيِر کارفرمای بيگانه يک

                                                 
  ھمان منبع 12
  ِع پيشينمنب 13
  منبِع پيشين 14



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

يه و پای نيروی انقالبِی منطقه، سوسيال دموکراسِی روس گری و فعاليِت انقالبِی خود را پا به  عدالت کاِر سازمانۀفرق

بر، جنگِ جھانی و تحوالِت ودنباِل انقالِب اکت به. جانبه گسترش داده بود ای ھمه ھای ديگر، در مبارزه  احزاب و دسته

طقه در ارتباط با گيری در تحوالِت من  عدالت نقِش چشمۀفرق...   آسيای مرکزی، قفقاز، ترکستان وۀآمد در منطق پی

 تاريخی روی مبارزاِت کارگران و ۀ عدالت در اين مرحلۀثيری که فرقأت. خواھانه و انقالبی داشتمبارزاِت آزادي

ھا   تری از آن ثر نبود نقِش کمؤی مئ ھای منطقه تر از ديگر احزاب و سازمان کشان و مردِم انقالبی داشت، اگر بيش زحمت

و ايران در جريان بود، برخورد  آسيای مرکزی، قفقاز، آذربايجان ۀتحوالتی که در اين مرحله از تاريخ در منطق. نداشت

، و انقالِب ١٩٠۶چنان از ساِل  که ھم- در آذربايجان، انجام رسالت و وظايِف خود در قباِل ايران ھا مساواتیبا حکومِت 

 .ھای فرقه بود  بخشی از فعاليت-مشروطيت، در وضعيت انقالبی و در ھيجان بود

کرد، به لحاِظ  تری پيدا می ش ھرروز ابعاد سياسِی گستردهفعاليتای که در طِی مدِت  بارزه عدالت درکشاکِش مۀفرق

 عدالت به تدريج در برخی از مناطِق قفقاز ۀھای فرق به بعد، شعبه١٩١٧ / 1335ِاز بھار. "تشکيالتی ھم دامنه پيدا کرد

 ھمت و حزِب بلشويک ھای فرقه در قفقاز اعضای ايرانی سازمانِ   شعبهۀگذاران و اعضای اولي بنيان. و ايران تشکيل شد

از اواخِر سال : نويسد  عدالت میۀ با توجه به اسناِد برجای مانده از فرقابراھيموفھای قفقاز،   شعبهۀدربار. بودند

گويا . تشکيل شد...  عدالت در داغستان، ھشترخان، باطوم، ايروان، گنجه وۀھای فرق شعبه١٩١٨تا اوايِل ساِل ١٩١٧

 ۀ در ھفت سازماِن حزبی متشکل شده بودند و کميتء عضو داشت و اين اعضا۴٧٠که  گنجه بود  ترين شعبه مھم

 به تشکيِل پالستونھا،  عالوه بر اين شعبه. کرد  اين ھفت سازمان را اداره میزاده ميرزا علیشھرستاِن گنجه به رياسِت 

چنين  کند و ھم اشاره می." ..ف، رستوف، والدی قفقازيسا، کييھای ايرانی در شھرھای اود ھای کمونيست حوزه"

ھای مسلمانان  دفتِر مرکزِی سازمان" عدالت يک سازماِن حزبی در مسکو داشت که با ۀ فرق١٩١٩نويسد در سال  می

 ١٥."کرد کاری می فعاالنه ھم) مسلم بورو" (روسيه) بلشويک(حزِب کمونيست

 ايرانِی مھاجر که مياِن تبريز و قفقاز و در ارتباط ای از کارگرانِ  و عده" اجتماعيون و عاميون ايران" ۀ شناخته شدۀفرق

 ۀھای آستارا و تبريز به طريق شعبه.  بودند که در ايران متشکل شدندئیھا  عدالت در تردد بودند، اولين شعبهۀبا فرق

 مؤسِس ۀجلستر از دو ماه پس از   عدالت درايران است، کمۀ فرقۀ اولين شعب آستارا که احتماالً ۀشعب. نخست تشکيل شدند

چند نفر " آستارا را از سویۀ عدالت با چاِپ خبر، تشکيِل  شعببيرقِ  ۀ تشکيل شد و مجلمحمد آخوندزاده ۀفرقه به وسيل

 تبريز ھم در سال ۀشعب...و."کيد می کندأ مرکزی اين شعبه را تۀادار: "اعالم کرد" جواِن فعال

 به باکو رفتند تا وضعيت تبريز و موقعيت و  رضازادهعلی و حسين قنادزاده تشکيل شد و ١٩١٧ميالدی/ھجری١٣٣۵

دوِش شعبه در جرياِن قياِم خيابانی ھماعضای اين ...  عدالت اطالع دھند وۀ مرکزِی فرقۀامکانات اين شعبه را به کميت

 احمِد ۀوشت تبريز کم و بيش با استقبال مواجه شده بود و به نۀھای شعب گويا فعاليت. ھا در قيام شرکت داشتند دمکرات

شانزده فرقه در ." کوشيدند خبر می به شورانيدِن مردِم بی"بودند و پنھانی " گروِه انبوھی به بلشويکی گرويده"کسروی 

 اردبيل، ۀتالش بودند تا با اعزاِم کادرھا و اعضای خود فعاليِت تشکيالتِی خود را به مناطِق ديگر نيز گسترش بدھد، شعب

 . بودندزنجان و مشھد از اين جمله

: نويسد خود می اجتماعِی جنبِش مشروطيت و انکشاِف سوسيال دمکراسِی - اقتصادیۀپيشين در کتاِب خسرو شاکری

اما . خير افتادأ دير ھنگام بود و انکشاِف جنبِش کارگری به تھای اقتصادِی جديد در ايران کامالً  پيدايِش صنايع و بنگاه"

. ايرانی در خارج از کشور سرانجام به گسترِش عقايِد راديکال در ايران انجاميدسياسی شدِن تدريجِی کارگراِن مھاجِر 

 ئیھای آسيا  بودند که به صورِت فصلی در ايالتئیھا ويژه آن  ترويِج اين عقايد کارگراِن مھاجر و بهۀعامِل عمد
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ھای کارگری زمينه را برای  زمانانتقاِل عقايِد راديکال درخصوِص نياز به سا. شدند امپراتورِی روسيه مشغوِل کار می

 ".پيدايش جنبِش کارگری در داخِل ايران نيز مھيا کرد

ھای کارگری به ايران انجام گرفته، براساِس اسناد و مدارِک اندکی بوده و  تحقيقاتی که تا کنون در ارتباط با وروِد انديشه

 و آغاِز جنبش مورد ءی در ايران ناميد و مبدا جنبِش کارگرء آغاز و محِل کارزاری را مبداۀتوان نقط سختی می به

ھا و  در اين ارتباط بديھی است که مثِل ھرجای ديگری که فرماسيون. جنبِش کمونيستی است  ِن امروز فعاالۀمناقش

راه با تحوالِت اقتصادی و اجتماعی راه پيش و ھماھای نوين نيز پيش شوند، انديشه ھای اجتماعِی کھنه مغلوب می نظام

 دوِم قرِن نوزدھِم ميالدی در تالش و ۀھای ميانی و آخِر نيم ايران در سال. ابنديی ذ و گسترِش خود را در جامعه منفو

ِن جنبِش کارگری و انقالبی و گاِن فعاال  از پويندئیھا رِد پای بخش. تکاپو است تا راِه خود را به دنيای مدرن باز کند

 جنبِش ۀسوسيال دموکراسی در دور.  در اين مسير قابل رديابی استجنبِش سوسيال دمکراسی از ابتدای تحوالت

طبقاتِی -  سياسیۀی و تحوالِت انقالبی داشته، و بعدھا در مبارزئ ثيِر غير قابِل انکاری روی جنبِش تودهأمشروطيت ت

 . ما بوده استۀ اجتماعی در توازِن قوای مبارزاتِی جامع-جنبِش کارگری و کمونيستی يکی از نيروھای اصلِی سياسی

 جنبِش کمونيستی و کارگری، و ۀبا دست يافتن بر آرشيوھا، و کشِف برخی اسناد و گزارشات و منابِع ديگری در حوز

ھای ما را از  گيرد، اطالع و آگاھی  انديشمندان و محققان به طور مستمر انجام میۀ که از ناحيئیوجوھا تحقيق و جست

 وروِد ۀھای تحقيقی از قبل، در زمين ھا و مقاله برخی از کتاب. دھند رتب افزايش می جنبِش کارگری و کمونيستی مۀگذشت

برای نخستين بار در ايران در ربِع آخِر قرِن گذشته . " دارندئیھا  ما اشارهۀھای کارگری و سوسياليستی به جامع انديشه

شنائی با انديشه و تفکر سوسياليستی به شکل ترين جنبِش پرولتری قرِن نوزدھم يعنی کمون ِپاريس  آ ثيِر بزرگأتحِت ت

گروه نھيليست "گان خود با   برای آشنا کردن خوانند١٨٨٠چ مار٨ ۀدرشمار" ايران "ۀروزنام. ناقصی آغاز گرديد

نويسنده مقصود . چاِپ استانبول درج کرده بود" اختر" مترقِی ۀ مفصلی را به چاپ رساند که روزنامۀمقال" سوسياليست

 و عمله را در کِل اموال مردم مشترک سازند و از اين راه معيشت و سعادِت ءفقرا: "کند روه را چنين بيان میاز ھدِف گ

در آن مقطع "(اند  شمار نوشته ليفات بیألفيِن بسيار تؤ و رنجبران را خاطر جمعی دھند و در اين خصوص مءحال فقرا

 ).م و مارکسيسم بديھی است که مشکل بودهھای فلسفی، و تعريِف علمی از سوسياليس تميِز بين ايده

 ادامه دارد


