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 دیباچه

ری گی، شکلایرانداری در و گسترش سرمایه ظهور یهمند به مطالععالقه نزد مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی

 نجد ایران یهآید. صفویان بخش عمدشمار میعطف به یه( نقطق. 752-2210 /2052-2211امپراتوری صفویه )

 تربیش ایرا به جامعه هنشینانقبایلی و کوچاساساً  ساختارو  آوردنددرمتمرکز واحدی زیر پرچم حکومت را 

، رسمی عنوان مذهبوانگهی، حاکمان صفوی با اعالم اسالم شیعی به ***.کردندیافته تبدیل تو شهریّ نشینیکجا

مذهب همسایه در امپراتوری عثمانی شکل دادند نه فقط به هویت جمعی اتباع امپراتوری در مقابل خالفت سنی

 االرتر به حاکمیت حکومت استبدادی و پدرستری را نیز تدارک دیدند که آسانتر و یکدستبلکه جمعیت متجانس

پایداری اجتماعی و اقتصادی را در امپراتوری صفوی به  نسبتاً طوالنی ثبات سیاسی، یهداد. دورصفوی تن می

 تریشبعشایر، در کنار ثبات سیاسی باعث شد دودمان صفوی  نشین کردنبر این، فرایند یکجا افزوندنبال آورد. 

 درآمدش را از کشاورزی و تجارت حاصل کند.

بخشید، اگر نگوییم جایگاهی پراهمیت می (2505-2205عصر صفوی در عصر تعامل جهانی )چه به ایران آن

کم ، دستبود های اروپاییجهانی تحت حاکمیت پادشاهی یهیابنداش در بازار گسترشادغام بازار ملی بالنده

بریتانیا و هلند، نقش های هند شرقی تاجران دریانورد، خاصه کمپانی جااین در بود. آن دو بازارپیوند میان 

داری تجاری ظهور سرمایهنظم درحال بهایران  کشاندنکردند و تهمیدات الزم برای کارگزاران تجاری را ایفا می

ا از اروپ یاکه  ییکاالها پول نقد وبا  هایسیو انگلها یهلند»، ینیع یآوردند. بنا بر گزارش شاهدفراهم میرا 

تمثال »بازگشت  درو « فروشندیم یبا سود عال جاینادر آیند و کاالهایشان را به ایران میاز هندوستان،  یااند آورده

با خود را  ]یرهو غ[ یرانیا یننگار یهاو پرده ،کتان یشم،شده، ابر دوزییهحاش یمکه با زر و س یرانیا قدیسان

 2.«برندمی

ای هیافتند عبارت بودند از انواع ابریشم، پارچهکاالهای ساخت ایران که به بازار جهانی راه می در این دوره

 ،چرم فلزی، یو اشیا ها[افزار ]شمشیر، خنجر، و مانند اینجنگای، های طالیی و نقرهزبر کتانی، فرش، میناکاری

شدند و رشت تولید می ،، یزد، همدان، قزوینهای شهرهایی همچون اصفهان، شیرازو بلور. این کاالها در کارگاه

 1در استخدام داشتند. مشخصکاری  را با تقسیم کارگرصد ها بالغ بر یککه برخی از آن
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( که 2205-2755عصر جدید انقالب صنعتی ) یههجدهم، در آستان یهل سدیافول امپراتوری صفوی در اوا

و در  کرد هموار ایقبیله سیاست، راه را برای رجعت رسیدمیو ادغام جهانی از راه شدن صنعتی یهدر نتیج

مه وبیش یک سده ادا. فروپاشی سیاسی و انحطاط اقتصادی کمپیش آورداخالل داری در ایران سرمایه یهتوسع

( ایران به خ. 2212-2155/  2271-2710نوزدهم با تأسیس امپراتوری قاجار ) یهسد یهپیدا کرد. در آستان

تأسیس قاجار، در عصری که مرزبندی سیاسی عصر صفوی بازگشت. با وجود این، مرزهای امپراتوری تازه

 .دیر نپاییدشان بودند، نفوذ سرزمینی یهظهور همواره مشغول گسترش دامنهای استعماری درحالقدرت

رویارویی نظامی طوالنی که پیامد دو  ،ق.[ 2151و  2111چای، نم]گلستان و ترک 2111و  2121 هایعهدنامه

در قفقاز را سبب شدند بلکه دگرگونی سیاسی و  فقط واگذاری کامل خاک ایراننه ،با امپراتوری تزاری بود

 یهو رخن ،های تجارینامههای سیاسی، توافقاقتصادی تدریجی اما مهمی را نیز رقم زدند. امتیازدهیـ  اجتماعی

المللی و یناقتصاد کشور به بازار ب تربیشی نظامی بودند به وابستگی هااقتصادی که پیامدهای مستقیم شکست

 قابل غیررونق افتادن محصوالت کشاورزی  . سقوط ارزش داخلی و خارجی پول ایران، ازانجامیدنوسانات آن 

سازی کشاورزی، و های سنتی و صنایع محلی، افزایش سطح تجارت خارجی کشور، تجاریپیشه و صادرات

یران شدند، جملگی از پیامدهای مستقیم پیوند اقتصاد اتولید محصوالتی که برای فروش در بازار تولید می افزایش

جایی طبقاتی و جمعیتی که افزایش تدریجی جمعیت هتبعات این پیوند عبارت بود از جاباز  1.با بازار جهانی بودند

چنین تحوالتی  5افزود. آن بر شدت ،2725نفر در میلیون به حدود ده 2155کشور از پنج یا شش میلیون نفر در 

 و ساختار قدرت سنتی ،نوعی الگوی مصرف جدید پدید آورد و متعاقباً هنجارهای اجتماعی، قشربندی اجتماعی

 های اروپایی به اقیانوستر کشتیبا حفر کانال سوئز که موجب دسترسی سهل 2117را دستخوش تغییر کرد. در 

 کاهشن رو به ازورابط -ی پیدا کرد. در عین حال، اهمیت راه تبریزتربیشعمق دی ایران انحطاط اقتصاهند شد 

زد، هند پیوند می یهقارترین مسیری بود که اروپا را به شبهها مهمگذاشت. مسدودشدن این راه که در طول سده

 راند.گذای را از سر میفرسایندهخود نیز انحطاط اقتصادی خودیبار دیگری بود بر دوش اقتصاد ایران که به

بودند که  رگزتزاری دو قدرت ب یهبیستم پا نهاد. بریتانیا و روسی یهاستعماری به سدایران با وضعیتی نیمه

 یهسد ،استعماریانگاشتند. واکنش به این وضعیت نیمهمی خود خلوت منافع سیاسی و اقتصادیایران را حیاط

/  2750-2757یز برای ایران بدل ساخت. نخستین انقالب، یعنی انقالب مشروطه )خبیستم را به قرنی انقالب

فرهنگی رقم زد، تحوالتی معطوف ـ  اقتصادی و اجتماعیـ  (، تحوالت ژرفی در شرایط اجتماعیخ. 2111-2115
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در اعمال  گویی، استقرار نظم و قانون، پاسخمطلقه سلطنت نظام ینظم سیاسی جدید برای کشور، الغا به تدارک

 ازینوسشهروندان )در این برهه فقط مردان( در پیشگاه قانون.  یهبرابرانگاری همو قدرت سیاسی و اقتصادی، 

 انقالب مشروطه ولیدیگر انقالب مشروطه بود.  هایهدفسازی اقتصاد کشور یکی از جامعه از طریق صنعتی

های اثر سیاست برسپس  مقتدر، ان حکومت مرکزینخست به علت فقد ؛رو شدهخیلی زود با موانع جدی روب

 2751و بعدتر نیز به خاطر درگرفتن جنگ جهانی اول. اکتشاف نفت در جنوب ایران در  ،تزاری یهقهرآمیز روسی

جنگ  آغاز که با انقالب مشروطه مصادف شد و اهمیت ژئواستراتژیک کشور را ارتقا بخشید. هنگامیخ.[  2112]

سنگ به گذاشت، انتقال جهانی از زغال( 0به تعبیر پوالنی)اروپا  ی«هصلح صدسال»پایانی بر  یهجهانی اول نقط

عنوان و صنعت، تبعات عظیمی برای اهمیت استراتژیک ایران و خلیج فارس به ،اوری، نظامیهای فنّنفت در حوزه

ای اجتماعی گونهبه بود که گذاریذخایر نفت جهان دربرداشت. نفت کاالی استراتژیک تأثیر یهترین دارندبزرگ

در سراسر  را گرفت که ایننوزدهم  یهداری مالی سدجای سرمایه جهان داری نفتی درو سرمایه شد،می تولید

 استمرار داشت. نوعیبیستم نیز به  یهسد

بیستم شکل داد. دو  یهموقعیت محوری نفت ایران در جنگ جهانی اول به تقدیر این کشور در سراسر سد

به نفت ارتباط  ایگونهجملگی به [ 2102] 2727و دومین انقالب در [ 2111] 2701و خ.[  2177] 2712کودتا در 

شدن و  بیستم همچنان صنعتی اصلی و نماد صنعتی یههمه، اگرچه صنعت نفت در سراسر سداین داشتند. با

ای ایران چیزی بیش از نفت بود. اگر جنگ جهانی اول ایران را بیستم بر یهاما سد بود،شدن برای ایران  شهری

اقتصادی و مشروطیت انقطاع پدید آورد، در  یههای بزرگ تبدیل کرد و در فرایند توسعبه میدان جنگ قدرت

 ،یعثمان یهتزاری و ترکی یههایش، روسیهای جنگ جهانی اول سر برآورد ایران مانند همسایهجهانی که از ویرانه

و  کرد( مهیا 2710-2727پهلوی ) یهصحنه را برای برآمدن سلسل 2712. کودتای ای نو ظاهر شدگونهبه

دولت مدرن  .درآمداجرا به اقتصادی و سیاسی در ایران  یهآمران نوسازیهای ای از سیاستگسترده یهمجموع

 .را برآورد ،به استثنای اجتناب از خودکامگی ،خواهانهای مشروطهپهلوی بسیاری از مطالبه

پایان گسترش  یهبر سر تلقی آغاز جنگ جهانی اول به عنوان نقط معاصرایران  در میان مورخان اقتصادیِ

حکومت پهلوی را که از  یهوچهارسالپنجاه یهاجماعی که دور 1داری در ایران اجماع وجود دارد،سرمایه یهاولی

گسترش  یه( و دور2155-2151/  2710-2711داری صنعتی )یابی سرمایهتکوین یهدوردو پی آن آمد به 

 2کند.می بخش( 2151-2102/  2711-2721) دارانهمناسبات سرمایه
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 کارگر یهکار و طبق نگارییخو تار یخرتا

 تالشیمن نگاری ایران سرانجام بهتاریخ ،کارگر در انگلستان یهتکوین طبق کتاب بیست سال پس از انتشار

 یهدر نتیج، 2711این آشنایی آغازین با تامپسون، در  1ای. پی. تامپسون آشنا شد. یهنوآورانند آبراهامیان با اثر اویر

-2722و  2757-2750بیستم و دو انقالب  یهتحلیل طبقاتی تاریخ ایران سد ،ایران بین دو انقالبانتشار کتاب 

 انقالب یهبراهامیان منتشر شد، بهت و حیرت از نتیجآکه کتاب  2711در  7حاصل آمد. 2101-2102 / 2727

خیص پایگاه برای تش تالشمارکسیست نیز، در  دانشگاهیانگران مارکسیست ایرانی منحصر نبود. به کنش ]ایران[

و  (essentialist) باورانهذات ن سیاسی را به قدرت رساند، روایتاکه روحانی 2727-2722اجتماعی انقالب 

مورد تردید قرار دادند.  ،کردندتر ماتریالیسم تاریخی عرضه میهای خامکه نسخه ،را( teleological)مندی غایت

ست در بافتار بایآن طبقه می اساسای گشود که بر مارکسیستی تامپسون، افق تازهنوآبراهامیان، متأثر از رهیافت 

 شد.تر فرهنگ هژمونیک و در ستیز اجتماعی با سایر طبقات فهم میوسیع

ب در جنوبلکه نگاری اجتماعی و کارگری در شمال جهانی را دگرگون کرد، فقط تاریختامپسون نه کتاب

ز بود. اش متمایقدیمی یهیر از گونانکارناپذای گونه نگاری کارگری جدیدی را پدید آورد که بهجهانی نیز تاریخ

و متمرکز  ریساختا»کارگری قدیمی نگاری دهد، اگر تاریخلیندن از مسئله ارائه میدرانبنا بر توصیفی که مارسل ف

 دکوشمی»کارگری جدید نگاری بود تاریخ« هاو اعتصاب ،بر شرح تحوالت سازمانی، مناقشات سیاسی، رهبران

نه فقط فرایندهای کار و فرهنگ روزمره بلکه »هم از رهگذر بازیابی آن« در متن بنگردمبارزات کارگران را 

  25«.غیررسمی هایو سیاست ،جنسیتی، خانگیهمراه ساختارهای به ]...[و سن  ،جنسیت، قومیت، نژاد

ه ک اسیمشنمینگاری را کارگر ایرانی، دو جریان تاریخ یهنگاری کار و طبقدر بازنگری تاریخ و تاریخ

کنند. اگرچه در هر یک از این دو جریان رد پاهای های کارگری قدیمی و جدید را نمایندگی مینگاریتاریخ

 22.کندیمتمایز م یتامپسون است که عمیقاً یکی را از دیگر تأثیرخورد، حضور یا غیاب جریان دیگر به چشم می

به نوزدهم و عمدتاً  یهکلی به سد رطوایران به مطالعات کارگری در یهزمیناز جریان نخست آغاز کنیم. پیش

شمار است. یکی از تاریخ نیروی کار کشاورزی انگشت در خصوصها گردد. پژوهشکارگران صنعتی بازمی

و زارع در  مالکارضی منتشر کرد:  مالکیت یهپیشگامان این عرصه ان لمبتن است که دو کتاب تأثیرگذار دربار
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اما این موضوع  21(.2717) 2699-2691ارضی در ایران  اصالحات( و 2772، ویراست مبسوط، 2701) انایر

آبراهامیان که دهقانان غیرانقالبی  یروانداستثنای پژوهش فرهاد کاظمی و های بعد عمدتاً مغفول ماند، بهدر سال

دهقانان انقالبی  یهدربار راای تطبیقی بعدتر، فرهاد کاظمی مطالعه 21را مورد بررسی قرار دادند. معاصردر ایران 

ر در خاورمیانه اختصاص داشت، منتش که به موضوع دهقانان و سیاست و ترکیه در کتابی مشترک ،عراق در ایران،

 یهپیش و پس از انقالب به رشت یهای راجع به مناسبات ارضی در دوردر همان کتاب، احمد اشرف مقاله 25کرد.

 20کرد.ایران فراهم می 2727-2722ای برای درک بهتر ترکیب طبقاتی انقالب تحریر درآورد که زمینه

هایش که خاستگاهگردد و طرفه آننوزدهم بازمی یهدوم سد یهکارگر صنعتی ایران به نیم یهگیری طبقشکل

 یهدر میان کارجوی و. مهاجرت زحمتکشان ایرانی در جستداشتار در جایی خارج از مرزهای سیاسی ایران قر

 ترینمطلوبو آفریقای شمالی و غربی  ،، هند و امپراتوری عثمانیتزاری یهروسی .شد نوزدهم آغاز یهسد

 یهاواخر سد در شکوفا یتزاری با اقتصاد یهآمدند. از میان این مقصدها روسیحساب میمقصدهای مهاجرت به

کرد. تا زمان بسیاری از زحمتکشان ایرانی را عمدتاً از نواحی مرکزی و شمالی ایران به خود جذب می 21نوزدهم

جا حضور داشتند که عمدتاً در صنایع معدنی و نفتی هزار کارگر مهاجر ایرانی در آنروسیه، صدها 2722انقالب 

 د.ساختنفقاز و آسیای مرکزی جاده و خط آهن میباکو مشغول به کار بودند و در مناطق جنوبی امپراتوری، ق

یری از گاین کارگران مهاجر پیشگام بودند. بلووا و استریگونُف با بهره یهپژوهش دربارمورخان شوروی در 

 22مفصلی از کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز فراهم آوردند. تقویمیقفقاز گزارش در آرشیو غنی حکومت تزاری 

حسن حکیمیان به تأسی از این مورخان شوروی بود که مهاجرت نیروی کار ایرانی به جنوب روسیه را در 

 21.کرد بررسیبیستم  یهنوزدهم و اوائل سد یهچارچوب اقتصاد سیاسی ایران اواخر سد

 رفتیم یشآهستگی اما با قاطعیت پشدن بهبیستم، و در درون مرزهای سیاسی ایران، صنعتی یهدر آغاز سد

 رایط، در شمقیاسبطئی صنعت بزرگ یهتوسع»کرد. نوظهور کارگران صنعتی را در کشور ایجاد می یهو مجموع

و  ،درصد( بر اجناس وارداتی 0-5های گمرکی )حدود تعرفه اقتصاد جهانی و سطح عموماً پایینعدم ادغام در 

یف با پیروی از مسیر مورخان کارگری متقدم شوروی، عبداهلل 27«.اتفاق افتاد ،ای از تحوالت سیاسیالبته سلسله صد

ل ینوزدهم و اوا یهدر اواخر سد کارگر ایران یهشدن و ظهور طبق کتابی در خصوص صنعتی 2711در سال 

بیش از هر و باوری شوروی، یف ملهم از ذاتهای تحلیلی عبداهللاگرچه چارچوب 15.منتشر کردبیستم  یهسد

را مهم او  همسبا این حال، نباید  ،گر بودماتریالیسم تاریخی جلوه از استالینیستیـ  در درک شوروی ،ز دیگرچی
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ها و آمار و ارقام کم گرفت، خاصه زمانی که با واقعیتکارگر در ایران دست یهگیری طبقبهتر شکل در فهم

 آید.می شمارسروکار داریم. اثر وی همچنان مرجعی اصلی برای مورخان کارگری به

کارگر ایران را در طول واپسین دو  یهو شرایط کاری طبق ،ویلم فلور مورخ دیگری است که اندازه، ترکیب

های یف برگرفته از آمارها و گزارشاگر ارجاعات اصلی عبداهلل 12نوزدهم بررسی کرده است. یهسد یهده

سافران اروپایی و همچنین منابع دیپلماتیک های مها و روایتتزاری است، در کار فلور این گزارش یهروسی

مشترک در کار هر دو عبارت است از غیاب  وجهدهند. اش را شکل مینگاریعمدتاً بریتانیایی هستند که تاریخ

ه ب کارگرانهایی که تر، عریضههم مهمیا از آن آرشیوهای مرکزی و محلی،برآمده از منابع فارسی، عمدتاً اسنادی 

ی، کارگر باش و بودیف از کردند. عالوه بر این، اگر در روایت عبداهللو مؤسسات ارسال می ،محلیشاه، مقامات 

طبقاتی  یهداری و فرایند تضاد طبقاتی و مبارزاش را گسترش سرمایهو ساخت آگاهی ،کارگر یهگیری طبقشکل

 ای از مردم تحتبلکه صرفاً دسته ،دهد، فلور اصوالً نیروی کار ایرانی در این دوره را نه یک طبقهشکل می

 گامسوی مسیری که در آن وخویش، سمت سرنوشت یهکارگران دربار»کند: قلمداد می رعایاحکومت یا 

  11«ند.گیری بودو تصمیم حق نظارت، فاقد هرگونه دادندهایشان میبه گامطور شتابی که باید و همین ،نهادندمی

نوزدهم  یهسد یه، و نهایتاً مشروطیت که از میانتجددبه پیشرفت اجتماعی،  ندبپایای جنبش جهانی و منطقه

عثمانی  یه( و ترکی2750-2757(، ایران )2751تزاری ) یهها در روسیای از انقالبدر سلسله ،پا گرفته بود

 گران سیاسیای از کنشهستهجاری بود، این کشورها  یهه در همیتی ک( به اوج رسید. در جنبش مشروط2751)

مندسازی استقالل فردی، عاملیت انسانی، و از توان فراتر از مشروطیت، آنان رادیکال وجود داشت که خوانش

 11. آنها خواهان نظام حقوقی منسجم بودند.بودکاربست قانون  یهمقیدسازی اقتدار دولت در زمین

راتیک، مشی صراحتاً سوسیال دموک با خطشدند، عامیون شناخته میـ  هایی ایرانی که با نام اجتماعیونلیستسوسیا

حزب سوسیال  خود را به نام ( حزب2117-2721الملل دوم احزاب سوسیالیستی و کارگری )و ارتباطاتی با بین

ت ها حزب دموکراگذاشتند. از پی انقالب، آن دعامیون( پیش از انقالب مشروطه بنیا ـدموکراتیک )اجتماعیون 

آغاز جنگ جهانی اول و انقالب  15پی گرفتند. ]شورای ملی[ مجلسهایشان را در ایران را تأسیس کردند و فعالیت

حزب گروهی از اینان  2715ها شد و عاقبت در ژوئن شدن این سوسیال دموکرات روسیه باعث رادیکالیزه

 10نهادند. دکمونیست ایران را بنیا
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ی حول مکتب جدیدتدریج بهالملل سوم )کمینترن(، نیست ایران، حزبی همبسته با بینبا تولد حزب کمو

یخ ایران ارلنینیسم و با بازنگری تـ  . تحت تأثیر مارکسیسمپا گرفتدر ایران  نگاری کارگریطالعات کار و تاریخم

ر تاریخ دطبقه و تضاد طبقاتی  یهاز دریچکارگر  یهبر عاملیت طبق، بیستم یهل سدینوزدهم و اوا یهاواخر سد

های نخستین سالگذاران حزب کمونیست ایران و عضو فعال دزاده، یکی از بنیاکید شد. سلطانتأ معاصرایران 

 ،ایران معاصراش با عنوان وی در نخستین کتاب تحقیقی 11داشت. ی چشمگیرنگاری سهمکمینترن، در این تاریخ

استوار بود، تحلیلی از اقتصاد ارضی ایران و همچنین گسترش  کار میدانی یهکه بر پای ،2711 سال منتشرشده به

کشاورزی و  کارگراناجتماعی  جایگاه یهدرباراو دست داد. در کنار این تحلیل، داری در این کشور بهسرمایه

 زاده در کتابی دیگر، منتشرشده بهسلطان 12.بحث کردنوزدهم  یهشهری در اقتصاد کشور از اواخر سد کارگران

 ،را مورد مطالعه قرار داد و آن را به تحوالت سیاسی در ایران کارگر ایران یهگسترش طبق بار دیگر، 2715 سال

ان عنوبهرضاخان را  زادهسلطان. ، پیوند زدشکل گرفته بود گیری رضاخانجنگ جهانی اول و قدرت که از پی

 یهنسبت به ایران و ترکی ن زمانآدر  که کمینترن و شوروی یموضعو این با  ستود،ملی می بورژوازی یهنمایند

  11.داشتند، همخوانی داشت رکرضاخان و آتاتُ

ی بیستم پیش از جنگ جهان یههای کار در ایران سدنگاریو تاریختاریخ  یهاین پژوهش را دربارکه پیش از آن

 هبین دو جنگ ادامه دهیم، شاید جالب باشد که به نخستین رمان کارگری که در ایران منتشر شد یهاول و در دور

به قلم احمدعلی خداداده، روایتی  2710-2711 هایسال یهفاصل درشده  نوشته، روز سیاه کارگرکنیم.  اشاره نیز

 یهوانرناپذیر روستا به دنبال کار کشاورزی فقیری که در گریز از شرایط زیستی و کاری تحمل کارگراست از 

یرد، گبه خود می، متداول در ادبیات فارسی در آن زمان ژانری ،ادبی یهود. این روایت که قالب سفرنامششهر می

 ،بررنج و حتی کارگران، کارگراز  ،به ادعای نویسنده ،که کندوصف میموشکافانه را  انرنجبر یهروزمر زیست

 17خواند. رنجبر را نویسنده در شمار بردگان می متمایز است. این گروه آخری، یعنی کارگر

، مارکسیست و غیرمارکسیست، یدیگرانان بین دو جنگ جهانی را کارگر در دور یههای کار و طبقتاریخ

 های جنبشو روایت یافتهسازمانها، بدون استثنا، نیروی کار تمامی این تاریخ یهمایجان. اندگردآوری کرده

از  تای اسبرجسته یهبه قلم شکراهلل مانی نمون کارگری در ایراننهضت  یهچتاریخ. است یمتشکل کارگر
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حساب در ایران به سندیکاییاول مهمی از جنبش  . این اثر حتی امروز نیز گزارش دستهادست روایتاین

 15آید.می

هایی نظیر روایت شکراهلل با ارجاع به نوشته 12مورخان حزب توده در تبعیدمیالدی  2725و  2715های در دهه

اریخ ت یههایی در زمینپژوهش ،های برگرفته از حزب کمونیست ایران و آرشیو کمینترنمانی و سایر گزارش

مورخان حزب توده  فهم. وجه تمایز این مطالعات، انجام دادندکارگر در ایران  یههای کمونیستی و طبقجنبش

تقر در مس یهیافتتاریخ کار است. نزد این مورخان، تاریخ کار عبارت است از تاریخ نیروی کار سازمان یهدربار

 پسسکارخانه که با جنبش کمونیستی در ارتباط است. اردشیر آوانسیان، از اعضای اصلی حزب کمونیست و 

 کند:زیر به این ارتباط اشاره می متنحزب توده، در 

ه و وجود آمدها بهدست کمونیست هب *کارگریهای اتحادیهاز تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران 

های سندیکااند. روح و سنت انقالبی داشتهایران  کارگریهای اتحادیهرو این شدند. ازرهبری می

مرسوم در اروپای  [گراییاتحادیه] ها و سنن تردیونیونیسمعاری از شیوه ، در عمل،کارگری ایران

ه، بلکه وجود نیامدبهای اتحادیهطورکلی حزب کمونیست از نهضت سخن، به به دیگراند. باختری بوده

  11را گذاشته است.ها اتحادیه یهحزب است که پای

 

یان گونه که آوانسو حزب در تاریخ کار ایران را، آن سندیکامیان  یهرابطدر نقدی بر این ادعا، صاحب این قلم 

نگاری گیری کمینترن و در تاریخچگونه از نخستین روزهای شکلم و آوردم که کند، مورد تردید قرار دادروایت می

، نگاریمکتب تاریخجا نیز آوردم که در آن . هماناندگرفتهرا یکی می سندیکاحزب و  ،کارگری استالینیستی

نبودند  که با احزاب سیاسی در پیوند کارگری مستقل سندیکاهایتا حضور و حیات  هفراموشی گزینشی سبب شد

جنبش کارگری پیش از  یهبارشان درکمشتر کاردر نیز جلیل محمودی و ناصر سعیدی  15نادیده انگاشته شوند.

  10اند.عقیدههم منجنگ جهانی دوم با 

 تابک شد. با این حال، با انتشارها ملک طلق مورخان کمونیست تلقی میبرای دهه نگاری کار در ایرانتاریخ

کارگر  یهنگاری کار و طبقتاریخ، 2710 به ،اثر حبیب الجوردی، های کارگری و خودکامگی در ایراناتحادیه

 2752 هایکتاب الجوردی سال یهمایجاناگرچه  11غیرمارکسیست جدیدی غنا یافت. پژوهشگردر ایران با کار 

تا انقالب مشروطه  ،با مسامحه ،کارش را یهکتاب، دامن یه، نویسنده در مقدمه و مؤخرگیرددربر میرا  2701تا 
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تاً در عمد ،کارگران، تحلیلش را به نیروی کار متشکل دهد. الجوردی در ردیابیو انتهای عصر پهلوی بسط می

 یهکند. دشوار بتوان در مطالع، متمرکز و محدود میتر کنشگرانهر و تقابلگیرتچشم هایشکلبروز  یهدور

 ،نفرستاد همچون عریضه ،کارگری هایاعتراضهای الجوردی گزارشی از نیروی کار غیرمتشکل یا سایر شکل

دی کار الجورذکر  توان دو دستاورد شایانآمیز یافت. با وجود این، نمیصلح هایدیگری از اعتراض هایشکلیا 

یاسی رو امر سکند و جنبش کارگری را تابع و دنبالهکه رهیافتی متمایز اتخاذ میکم گرفت. نخست آنرا دست

 رکه از منابع درخودهد. و دوم آنعوض، عاملیت نسبتاً مستقلی را به جنبش کارگری نسبت می انگارد؛ درنمی

انیا. های دیپلماتیک آرشیوهای ایاالت متحد و بریتعمدتاً گزارش فارسی و غیرفارسی، ؛گیرداعتنا و متنوعی بهره می

 ایران خبری نیست. یهالبته در کار او از منابع اصلی موجود در آرشیوهای شوروی دربار

: کتاب فرهنگ منتشر شد 2715 یهدو اثر دیگر در ده، کار ایران پیش از جنگ جهانی دوم تاریخ یهدربار

-2612کارگری، قانون و شرایط در ایران ) سندیکاهایو  013212-2121در ایران  سندیکالیسمقاسمی با عنوان 

ه از گونه ک. همانداشتندیستی سغیرمارکاین آثار رهیافت غیرمارکسی یا  یبه قلم ویلم فلور. هر دو 11 (2633

ان را شکل های نویسندگاصلی تحلیل یههایشان هستآید، نیروی کار متشکل و فعالیتعناوین این دو مطالعه برمی

سازد، رهیافت قاسمی به مفهوم عاملیت چه تحلیل قاسمی را از تحلیل فلور متمایز میدهد. با این حال، آنمی

ها و کارگری در جنبش کارگری است. اگرچه وی وابستگی سیاسی جنبش کارگری را عمدتاً در رابطه با گروه

 یهزمینپیشاز  شسازد، اما در تحلیلو سوسیالیستی و کمونیستی برجسته میدموکراتیک احزاب سیاسی سوسیال

در این  مستقلعمل نسبتاً  را نوعی ابتکار چه شاید بتوان آندهد از آندست میهایی بهگران کارگری، نمونهکنش

، ارددعاملیت مستقل کارگران جای تردید نگاری کارگری، در تاریخبه زعم فلور، از سوی دیگر، جنبش خواند. 

شان مادی و فرهنگی یهزمینکارگری را مردانی به راه انداختند و استمرار بخشیدند که پیش هایاتحادیه» چرا که

  :و ،«کردنزدیک میمتوسط  یهآنها را به اعضای طبق

کارگری  کنشگراندهی سازمانطور درک و توانایی الزم و همین توانطور معمول از زمان و کارگران به

حال نعی بهره بودند. این اعضای روشنفکر، که دربی ــ انداختن جنبشی کارگریراهچه رسد به به ــ

ای اقتصادی و سیاسیـ  بودند، مشکل کارگران را جزء الینفک نظام اجتماعیهم کسیست رما

  17آمدند.شمار میبهاش داری نیروهای محرکهانگاشتند که امپریالیسم و سرمایهمی
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اً به که عمدت دست اول و دوموسیعی از منابع  یه، او از گسترنیزکم گرفت. بداعت کار فلور را نباید دست

ت زندگی، دستمزد، بهداش یهگیرد تا شرایط زیستی و کاری کارگران همچون هزینبهره می استهای اروپایی زبان

گری ، فلور شرحی تفصیلی از قوانین و مقررات کارافزون بر اینویر بکشد. و تغذیه، ساعات کار، و ایمنی را به تص

 دهد.دست میبیستم به یهآغازین سد یهدر ایران در طول چهار ده

 

 تامپسون. یپ .یا یهیسا یرز

 نگاری اجتماعی و کارگری ایران با ای.آبراهامیان بود که تاریخ یرواندهمت ، بهبه آن اشاره رفتتر که پیشچنان

کارا آشنا شد. آبراهامیان گرچه فقط یک پژوهش آش، کارگر در انگلستان یهتکوین طبق ،پی. تامپسون و کتابش

هایش حضور دارد. وضوح در سراسر نوشتهبه معاصرموضوع تاریخ نیروی کار ایران  55کارگری منتشر کرده،

به سیاقی  ستا بیستم یهتاریخ اجتماعی ایران سد ،ایران بین دو انقالبترین اثر آبراهامیان، تین و برجستهنخس

و تحلیلی. این اثر سترگ نسلی از دانشجویان تاریخ اجتماعی ایران را تربیت کرد. این اثر، بخش  ،محققانه، مستند

گیرد. تحلیل اجتماعی و می دربر، 2727-2722بیستم تا انقالب  یهل سدیاز اوا ،را عظیمی از تاریخ کارگری

سایر نیروهای اجتماعی که در کتابش مورد  یهتوان درباراین را می که ،کارگر یهفرهنگی آبراهامیان از تاریخ طبق

پذیرفته  رت بریتانیایی تأثیمورخان مارکسیس و حال گذشتهتا حد زیادی از مکتب  ،دهد بیان کردتحلیل قرار می

 پی. تامپسون: ویژه ای.دانا تور، کریستوفر هیل، اریک هابسباوم، و به است:

که ر آنپی. تامپسون خواهد بود مبنی ب مارکسیستی ای.وکتاب، رهیافت ناین فرض زیربنایی در سراسر 

های گونه که مارکسیستتولید )آن یهاش با شیوطبقه را باید نه صرفاً بر حسب رابطه یهپدید

اند( بلکه برعکس، در بافتار زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی با سایر ارتودوکس اغلب استدالل کرده

 52طبقات معاصر فهم کرد.

 

آبراهامیان با  یرواند یهواسطکردند بهبسیاری از مورخان اجتماعی و کارگری جوان که روی ایران کار می 

ای آبراهامیان در مقاله 51به فارسی ترجمه شده است. تازگیبهاش آشنا شدند، هرچند این اثر ثر برجستهتامپسون و ا
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د، میراث به انتشار رسان کارگر در انگلستان یهتکوین طبقبه مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار  1521که در 

 :کردفکری تامپسون را چنین برجسته 

 ،های انتزاعیو موشکافی ،های کلیدهی، تعمیمروایت کالنورزیدن از  با اجتناب [تامپسون] ای. پی.

برای مورخانی جذابیت یافت که مایل بودند خودشان را در گذشته غرق کنند و تنها پس از کندوکاو 

 51دست یازند. ترکالنهای های تجربی به نتیجهدر انبوه داده

 

 یهایران سد»به را  المللبررسی تاریخ اجتماعی بین یهنشریای از شماره 1551در درلیندن  انو مارسل ف من

ر کارگ یهبیستم طبق یهتاریخ سد یهاین شماره شامل سه مقاله دربار 55.اختصاص دادیم« بیستم: تاریخ از پایین

پایه در تکوین و و کارمندان دون ،، مهاجران، زنانکارگراننقش  بررسیای به ایران بود. کاوه احسانی در مقاله

واجد اهمیت در کار احسانی آن است که او  یهنکت 50بیستم پرداخت. یهدهی به شهر آبادان در طول سدشکل

ان شها در مبارزهکند و از مقاومت آبادانیکارگران صنعت نفت در آبادان محدود نمی یهخود را منحصراً به مطالع

بور، زم یه. دومین مقاله در شمارآوردمیان میسخن بهخودسازی آن  آنِو از شرکتی شهرکبرای بازتعریف فضای 

با تکیه بر اسنادی که از آرشیوهای تزاری،  51کارگر. یهگیری طبقخصوص ابعاد فراملی شکل بود در منپژوهش 

های در حاشیهرا کارگر ایرانی  یهکشان و طبقزحمت یه، تاریخ زیست روزمرمدست آورده بودشوروی و ایران به

نیروی  یهبا تمرکز بر زیست روزمرو نیز  ،مروسیه مورد مطالعه قرار داد 2722امپراتوری تزاری پیش از انقالب 

 یههای چندگانکردند، هویتدر شهری که به آن مهاجرت می گستردهرزیابی فرهنگی و سیاسی اکار مهاجر و 

گونگی ررسی چو سرآخر به ب ،مشان را برجسته ساختقومی، زبانی، و سیاسی کارگران مهاجر، تعلقات طبقاتی،

ویلم  هشدیگر، پژو یه. مقالرسیدم یگرفتن یک هویت بر هویت دیگر در بطن واقعیت سیاسی مشخص پیشی

ر فلور د 52های آجرپزی جنوب تهران بود.در کوره کارگرانو شرایط زندگی  ،کار، روابط کارگری یهدربارفلور 

ستا یک پا در روحدی نیز  )تا حدی شهرنشین و تا کارگراناین مقاله بر شرایط کاری و زیستی دهشتناک این 

 چنیناو همآمدند. شمار میزحمتکشان ایرانی به یهها در میان طبقفقیرترین یهانگشت گذاشت که در زمر (مانده

از رهگذر مقایسه میان شش اعتصاب در حد کارگری در میان کارگران آجرپزی را وضعیت  های صنفیفعالیت

  مورد بررسی قرار داد. 2727و آوریل  2701 یهفاصل ژوئی
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 یهدر برابر تجدد آمرانفرودستان ایرانی پذیرش و مقاومت  یهدربارای تطبیقی مطالعه ،ای دیگردر پروژه

اعت س استفاده اززمان و انضباط کاری، به بررسی  یهدربارپی. تامپسون  با الهام از کار ای.، امپراتوری عثمانی

ین در ا. مشانزدهم پرداخت یهاز سد بعد در میان نیروی کار شهریزمان  گیریشدن اندازه مکانیکی عمومی و باب

 ،عاون، سازمان و تگروهیکه درک جدیدی از زمان، کار پرداختم شدن  ترین موج صنعتیبه بررسی قدیمینوشته 

گیرانه انضباط کاری جدید را به شکلی سخت مقرراتی که به .داددست میبهقررات کارگری اولیه و همچنین م

 51گذاشت.میاجرا 

، 57کارگری در جهان فراگیرتاریخ  یهزمینپسدر  ،تاریخ اجتماعی المللیبین یهپژوهشکددر  ،1525در 

 با هدف گسترش هپروژاین ای پژوهشی با موضوع تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران، آغاز شد. پروژه

و با  ،(2751-1551صنعت نفت ایران ) یهصدسالکارگر در طول تاریخ یک یهبررسی تجربی و کیفی کار و طبق

لی متمرکز اص یهگذاشتند، بر پنج حوزدر اختیار می نظری و تحلیلی که تاریخ جدید کار دستاوردهایتکیه بر 

 ،ها، آموزشکار )استخدام، مهارت گیری نیرویسن(؛ فرایند شکل ،: ترکیب نیروی کار )قومیت، جنسیتبود

مناسبات کاری )دستمزدها و انضباط کاری(؛ مهاجرت کارگری، تحرک و ادغام؛ و شرایط  تحصیالت(؛

 فراغت(. ،سالمتست )مسکن، تغذیه، بهداشت، زندگی/کیفیت زی

کتاب در دست با چند  ؛به ارمغان آورده است تعداد زیادی مقالهو  05دکتری یهجا دو رسالاین پروژه تا این

 تاریخ یهزمین ای درویژه یهشمار کارگر یهکار و طبق جهانی تاریخ یهنشری 1521. در پاییز یا انتشارنگارش 

 یهگیری طبقشکل یهباردر منای بود از ، مقالهآنهای یکی از مقاله 02اجتماعی کارگران نفت در ایران منتشر کرد.

که عمدتاً از میان  مگیری آغازین کارگران نفت پرداختدر آن مقاله به بررسی شکل 01ت نفت.عکارگر در صن

 باط کاری اقتصاد صنعتیضشدند و در معرض اناستخدام می ایالت و عشایرزحمتکشان و رعایای روستاها و 

 عاصرمکارگر در ایران  یهطبق یهاولی هایهگیری دستها نهایتاً در شکلگرفتند. همین گروهقرار می ایپیشرفته

 یهبقگیری طکه شکل منظرزَکریا الکمَن هم باگیری آگاهی کارگران، بر سر شکلدر این پژوهش، نقش داشتند. 

به داوری  01فرایندی گفتمانی نیز هست. یهنتیجفرایندی مادی است، بست حاصل جمع که کارگر به همان اندازه

وان چنین استدالل تمیکارگر  یهکارگر و طبقاز متعارف  یهبا تشکیک در تعریف ابژکتیویستی و ساختارگرایانمن، 

ای از زها، زحمتکشان صنعت نفت ایران تصویر تنو انضباط کاریاعمال پس از فرایند طوالنی استخدام و کرد که 

دست آوردند، تصویری که عبارت است از گروهی متمایز با نوعی هویت اجتماعی جمعی به یهمثاببه خود
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شان گرد هم روزمره های فرهنگی زیستتصویری که مردم را از خالل نزاع ،انداز نمادین همبستگی گروهیچشم

آگاهی  ای کهگونهبهسازد، آگاهی را نیز برمی هایشکلبلکه سایر  ،فقط نوعی آگاهی طبقاتی جمعیآورد و نهمی

 05.نیز هست اجتماعی یافتن رسمیتبرآمده از  است، برآمده از نمایندگی اجتماعیطبقاتی همزمان که 

ی مارال جفرود ،کارگر یهکار و طبق جهانی تاریخ یهنشری یهویژ یهشماریکی دیگر از نویسندگان این 

، یعنی زمانی که حکومت ایران در ضمن اصالحات «طوالنی شصت یهده» یهدرباردارد ای است. او مقاله

جفرودی  ،گرایی مستقل ایجاد کرد. در این مقالهسندیکاموانع صعبی نیز بر سر راه  آمرانه،اقتصادی و اجتماعی 

ی درون های فرهنگکاستیکه در این دوره سرکوب دولتی یا مبنی بر این ،نگاری ایرانی راروایت مسلط در تاریخ

کشد. او معتقد است که، برعکس، به چالش می ،کارگر مانع از کنش جمعی رادیکال از سوی کارگران شد یهطبق

هایی از کنش جمعی کشاند که واکنش کارگر بود که کارگران را به شکل یهاین شرایط عینی و ذهنی طبق

اصالحات اجتماعی کسب کرده بودند به خطر  یهدر نتیج انگیخت و مزایایی را کهدولت را برنمی یهخصمان

با  کیفی و یهشیو ، ذخایر کنش جمعی کارگران باید بهدر مجموعوانگهی، او بر این باور است که  انداخت.نمی

 00رادیکال مورد مقایسه قرار گیرد.از  لآایدهای گونهکه با نه این تکیه بر بافتار تحلیل شود،

، نیز در 2727-2722منتهی به انقالب  یه، ده2725 یهکارگران نفت در ده یهبارجعفری در پیمان یهمقال

 یهنتاریخ کارگران نفت و انقالب، تصویری از شرایط نهادی یه. جعفری در زمینه استاین مجموعه به چاپ رسید

 کندیمهای ماقبل انقالب ترسیم و فرهنگی در میان کارگران نفت در ایران در سال ،اقتصادی، سیاسیـ  اجتماعی

ج مفهوم رای تشکیک نسبت بهجعفری ضمن  دهد.میدر انقالب را شرح  آنانمشارکت  یهدهندو عوامل توضیح

به کاوش در شود، از انقالب اطالق می دوران پیش به کارگران نفتجا جا و آنکه این، «اشرافیت کارگری»

شان ن . اوکردندو درگیری در صنعت نفت نقش ایفا می ،، تضادنظارتپردازد که در پیدایش سازوکارهایی می

هایی که به یتی در میان کارگران نفت منجر شد، نارضایتدهد چگونه این سازوکارها به ایجاد نارضایمی

  01های طبقات فرودست کل جامعه شباهت داشت.یتنارضای

مورد بررسی نیز  دیگر یهچند مقالای در تاریخ کارگران نفت، مهاجرت کارگران، تحرک، و ادغام فرامنطقه

های بیستم، هویت یهنخست سد یهقرار گرفت. عاملیت کارگران مهاجر هندی در صنعت نفت ایران در طول نیم

 یشتهنوهایشان پس از استخدام، در و تجربه شان، مواد قرارداد،مذهبی آنها، فرایند استخدام، شرایط کاری ـ قومی

ای کار در طول جنگ جهانی اول موضوع پژوهشی ادغام فرامنطقه 02.ه استمورد مطالعه قرار گرفت ای از منتازه
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اری د، که سرمایهدر طول جنگ جهانی اول به نفتسنگ زغال. انتقال جهانی از ماحسانی انجام داد با کاوهبود که 

ولید اش مصرف و تکه مشخصهفراهم کرد فوردیسم  اقتصادی نوظهورـ  را برای رژیم سیاسی راه شد،نفتی زاده 

 01تحت مدیریت علمی کار بود. صنعتی انبوه

ریخ تا یهزمین که در شوداشاره نیز ان جدکتری سرهان افا یهتاریخ اجتماعی کار، باید به رسال یهدر زمین

 ،[2115] 2752از آغاز انقالب مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه در  ،اجتماعی کار در صنعت نساجی ایران

، رانکارگهای وسیع از عریضه یهفقط استفادبخشد، نهان میجچه اهمیت فراوانی به پژوهش افاآن 07نگاشته شد.

که از نیروی کار متشکل رسمی و سنتی و کنش کار است  یهاش دربارپردازیبلکه همچنین دیدگاه و مفهوم

دسته از کارگران ها، عاملیت آنان عالوه بر بررسی کارگران شاغل در کارخانهج. افاودرکارگری جمعی فراتر می

 ، سایر ابعادخود همچنین در سراسر پژوهش . اوکندمشغول به کار بودند، احیا می ورانهیشهپ یعرا که در صنا

 گیرد.های کارگران در محل کار در نظر میکارگری را در کنار تجربهمتنوع حیات 

نگاری ایران، از جمله های جنسیتی در روندهای اصلی تاریختأکید بر جای خالی مؤلفهبا  ولنتاین مقدم

. کندمیه برجستهایش در نوشتهرا  ایران« قرن طوالنی بیستم»نگاری اجتماعی، مشارکت اقتصادی زنان در تاریخ

اند که تفاوت زنان کارگر و دهقان ایرانی ذخایر عظیمی از نیروی کار ارزان را شکل داده مقدم، یهبنا بر گفت

، دهد، کارگران خانگیای که از نیروهای کار ارائه میبندیبر این، مقدم در طبقه افزونچندانی با کار کودک ندارد. 

م بسیار مه یهاین اشار هرچندنشاند، نگاری میاش در تاریخهشدو روسپیان را در قلب عاملیت گم ،کارانخدمت

 15ای برای خود باز نکرده است.وجه در پژوهش او جای بسندهبه هیچ

رسیم، آصف بیات در انجام کار میدانی وسیع در میان پس از انقالب که می یهو دور 2727-2722به انقالب 

بیات گذشته از بررسی مناسبات  12.ه استگام بودپیش[ 2115] 2712تا [ 2107] 2715تبریز از تهران و کارگران در 

 و همین است که هچشم کارگران مورد بازنگری قرار داد یهصنعتی در ایران، ایران پس از انقالب را از دریچ

سلطنت ن کشید زیر شوندگان او افرادی بودند که در انقالب و بهمصاحبه بخشد.کار بیات را ضرورت می یهمطالع

شکیل ت (های بزرگعمدتاً کارخانه)برای کنترل محل کار  ،و موقتی کوچکاگرچه  ،شرکت داشتند. آنها شوراهایی

 داده بودند. 

و پس از آن را احمد  2727-2722کارگر ایرانی در انقالب  یهعاملیت طبق یهباردیگری در دانشگاهیتحلیل 

 یبینانه که هم کمّی است و هم کیفی، تحوالت و تغییرات اقتصادباریک اشرف ارائه داده است. او در این پژوهش
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 یهکند و سرشت انقالبی طبقپس از انقالب از سر گذراند، تحلیل می یهل دوریو اوا 2725 یهرا که ایران در ده

  11دهد.کارگر ایرانی را مورد تردید قرار می

و خ.[  2155] 2712کامیون متولد  یهرانند ،مصاحبه با امیرفخرالدین عظیمی در قالب ژانری متمایز از خالل 

بیستم فراهم آورده است. روایت امیرآقا از زیست  یهاش، گزارشی تصویری از زحمتکشان ایرانی در سدخانواده

پیش از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ، زمانی که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمده بود، و  یهروزمر

یکی از ، 2727-2722پس از جنگ تا انقالب  یهها و احزاب سیاسی در دورهایش از جنبشن ارزیابیهمچنی

ر از سبیستم  یهای است که ایران در سدکارگران از تحوالت اجتماعی و سیاسی یهشدمعدود خاطرات ثبت

  15.گذراند

 10است از هایده مغیثی و سعید رهنما.ای پس از انقالب موضوع مقاله یهکارگر ایران در دور یهتاریخ طبق

 البپس از انق یهبیستم، به دور یهکارگر ایران در سد یهمغیثی و رهنما پس از مروری بر تکامل جنبش طبق

ر کنند و گزارشی تفصیلی از ترکیب نیروهای کار دپردازند. نویسندگان آرایش زحمتکشان ایرانی را بررسی میمی

های یمشغولدل». سرانجام، مغیثی و رهنما به دهنددست میلحاظ اشتغال، حرفه و جنسیت بهبه 2775 یهده یهمیان

 یهکارگر و کالً جنبش جامع یههای جنبش مستقل طبقحکومت اسالمی از زمان استقرار و مقاومت ی«هکارستیزان

 پردازند.مدنی در برابر آن می

یر تحر یهجنبش حقوق مدنی، پیمان جعفری دو مقاله به رشتبعد از انقالب و  یهکارگری در دور یهباردر

و  اقتصادی کارگرانـ  پیوسته در شرایط اجتماعیوقوعهای بهنخست به دگرگونی یهاست. وی در مقال درآورده

(؛ بازسازی 2107-2112/  2715-2711پردازد: جنگ ایران و عراق )مجزا می یهکارگری در طول چهار دور

؛ اصالحات در دوران (2111-2121/  2717-2772) جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانیریاست یهدور اقتصادی در

/  1550-1521نژاد )(؛ نئوپوپولیسم محمود احمدی2121-2115/  2772-1550جمهوری محمد خاتمی )ریاست

 نشاند وطبقه می گیریها را در متن فرایندهای بازشکلدوم، جعفری این دگرگونی یهدر مقال 11(.2171-2115

اسیون، های مرتبط با دموکراتیزمدنی و مطالبه یهتر جامع، با صور عامفزایندهطرزی کارگری، به کند کهاستدالل می

 12در پیوند قرار گرفته است. ،شناختیو پایداری بوم ،حقوق زنان

 یهتاند بدون ذکر اسناد نشریافکارگر در ایران پرداخته یههای کسانی که به تاریخ کار و طبقبررسی پژوهش

ی و های سوسیالیستها و تألیفات شاکری عمدتاً به جنبشتواند کامل باشد. اگرچه پژوهشخسرو شاکری نمی
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ل یاکارگر در ایران از او یهطبق وضعیت یهاش دربارکمونیستی در ایران مربوط بوده است، اسناد منتشرشده

شمار همچنان منبعی اصلی برای مورخان کارگری و اجتماعی ایران نوین به 2727-2722تم تا انقالب بیس یهسد

تر از مای کو فرانسه، و به درجه ،آید. این اسناد از آرشیوهای ملی و دیپلماتیک ایاالت متحد، بریتانیا، آلمانمی

 ها وهای گروهو کتابچه هاهاند و همچنین جزومسکو اخذ شده لنین درـ  انگلسـ  مارکس پیشین یهپژوهشکد

 11گیرند.می احزاب سیاسی متعدد را دربر

 هایاز روایت توانندباشند می ایران نوین، یهمند به مطالعکار عالقه که مورخان کارگری و مورخان اجتماعی

پیمایش و تحلیل این ادبیات خود موضوع  17.مند شوندبهرهنویسان ایرانی کوتاهنویسان و داستانمنثور داستانی رمان

 یهتوان از ذکر چند نمونگنجد. با وجود این، نمیحاضر نمی یهنوشت یهدیگری است و در حوصل یهمقال

 21ناصر تقوایی 21آبادی،محمود دولت 22احمد محمود، 25شاخص در این ژانر، نویسندگانی همچون ابراهیم گلستان،

 .چشم پوشید 25و نسیم خاکسار

 

 پایان سخن

تقریر نخستین  سالی که از زمان صدوبیش یکنگریستن به کمبا و  ،حاضر یهگیری از مقالدر مقام نتیجه

ری نگاری کارگکه تاریخ گفتتوان گذرد، یقیناً میکارگر در ایران می یهکار و طبق هایتاریخها و سرگذشت

اند، هشد ای که در وادی تاریخ کارگری جهانی گشودهشناختی تازهبه مسیرهای نظری و روش نهادن ایران با پای

کارگر در ایران با  یهنگاری کار و طبقصد سال، تاریخاین یک یهخود را دگرگون ساخته است. در بخش عمد

باورانه و اتذ گرایش، با نگاری کار در ایرانتاریخ جنبش سوسیالیستی عجین بوده است. از این گذشته، تاریخ

های مدیدی از کاوش مسیرهای جدید بازماند، مسیرهایی که در آنها کارگران مند به بازنگری گذشته، مدتغایت

 بودند. ردیابینو مسلمان  ،غیرمهاجر، متشکل، مستقر در کارخانه، آزاد، مزدبگیر ،مردان شهریگروهی از  صرفاً

رو های روبهای تازهکارگر ایران را با چالش یه، بدون تردید، مورخ کار و طبقکارگر یهطبق یههای چندگانهویت

 ساخته است. 
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 هانوشتپی

قاله م نیا یهیاول سینوشیپ یهسودمندشان دربار اتینظر یبرا یبروجرد یمحمد مالجو، و اسکندر صادق ان،یآبراهام رواندیاز  *

 ت. ا. کنم. می یگزارسپاس

ی تاریخ اجتماعی، و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در ** تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده

 ترین کتاب ایشان: دانشگاه لیدن، هلند. تازه

Турадж АТАБАКИ, Лана РАВАНДИ-ФАДАИ 

ЖЕРТВЫ ВРЕМЕНИ, Российская Академия Наук, Институт востоковедения, Москва, 

6102. 

 مهاجر گرانکار و سیاسی پناهندگان یزمانه و کارنامه .:فتادگان در گرد باد ،فدایی ـ راوندیتورج اتابکی، النا ترجمه به فارسی: 

 .2170، کادمی علوم روسیهآانستیتو خاورشناسی، ، مسکو، استالینی شوروی در ایرانی

نقد ( منتشر شده است. 221تا  201های ، صفحه2171، بهار 221ی )شماره نگاه نوی نخستین بار در فصلنامه این مقاله***

 اقتصاد سیاسی

 

 

 

2. J. A. de Mandelslo, The Voyages and Travells of the Ambassadors Sent by Frederick Duke 

of Holstein…, (London, 2111), in Charles Issawi (ed.), The Economic History of Iran, 2155-

2725 (Chicago and London, 2722), pp. 22-21. 

 و 21 .( ص2115)تهران،  داری در ایرانتکوین سرمایه. محمدرضا فشاهی، 1

Issawi, The Economic History of Iran, 2155-2725, p. 111. 

1. Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran (London, 2712), p. 12. 

5. Issawi, The Economic History of Iran, 2155–2725, p. 15. 

0. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time 

(Boston, 1552), p. 0.  

صورت، مفهومی اروپامحورخواهد بود. در طول این پوالنی افزوده شود، در غیر این  ی«هصلح صدسال»باید به  «اروپایی»صفت 

 های استعماری فراوانی در خارج از اروپا بود.  ، جهان شاهد جنگ«صد سال»

 ، وداری در ایرانتکوین سرمایه. فشاهی، 1
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رشد روابط ( و محمدرضا سوداگر، 2102)تهران،  ،انتقالی یهداری در ایران: مرحلرشد روابط سرمایه. محمدرضا سوداگر، 2
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7. Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton, 2711). 
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-2011) قلم میرزا ابوالقاسم استرآبادی فندرسکیبه صنایع یهرسالاصناف در ایران،  یهترین آثار موجود در زمین. یکی از قدیمی22

را  گران در ایران عهد صفوی و وابستگی متقابل شهرنشینانیوران و صنعتاختصار موقعیت پیشهاست که در آن نویسنده به (2155
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W.M. Floor, “The Guilds in Iran – An Overview from the Earliest Beginnings till 2721”, Zeitschrift 

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 210:2 (2720), pp. 77-221. Idem, Guilds, 

Merchants, & Ulama in Nineteenth-Century Iran (Washington, 1557). 

تصویری  گیرد وو گرجی بهره می ،توان استثناء تلقی کرد، زیرا او از منابع روسی، ارمنیاصناف را می یهاثر کوزنتسووا درزمین

گیرد، کارگران استخدامی، عمله( در ر است، یعنی کسی که مزد میکند که امالی صحیح آن مزدوُاز عمله )او به مزدوَر اشاره می

 کند. هجدهم و نوزدهم ترسیم می یهایران سد

N. A. Kuznetsova, “Materialy k kharakterstike remeslennogo provizvodstva v iranskom grode 

XVIII-nachala XIX veka”, in Issawi, The Economic History of Iran 2233–2621, pp. 110-171. 
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27. Julian Bharier, Economic Development in Iran 2633-2693 (London, 2722), p. 222. 
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انیان با نخستین آشنایی ایرپیرامون »، آگاهیهای سوسیال دموکراتیک اولیه، بنگرید به عبدالحسین . در خصوص تاریخ سازمان15
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