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واکاوی جامعهشناختی تشکیل طبقۀ کارگر ایران در عصر قاجاریه و نقش آن در
نوسازی جامعه و جنبش مشروطه
محمد پیری
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(دريافت 1399 /6 /24 :پذيرش)1399 /11 /17 :

چکیده
طبقات اجتماعي مختلفي در جنبش مشروطه شرکت داشتند که هر کدام با انگیزههای متفاوتي
به اين حرکت پیوستند .کارگران يکي از اين طبقات بودند که بهتازگي در جامعۀ ايران رشد
مييافتند .آنان بهلحاظ نوع مشارکت در شیوة تولید و مالکیت ابزار کار با پیشهوران و اصناف
قديمي متفاوت بودند و بهسبب زيستن در بافت عشیرهای و جامعۀ مبتني بر اقتصاد کشاورزی
و دامداری ،به طبقۀ کارگر اروپايي شباهتي نداشتند .بسیاری از اين کارگران بهدلیل فشار طبقۀ
حاکم و وجود فقر ،ناگزير کار و کاشانۀ خود را ترک و به مناطق آبادتر يا کشورهای همجوار
مهاجرت ميکردند .آنان با مشاهدة وضعیت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی اين نواحي تحت
تأثیر قرار ميگرفتند و چون بیشترشان کارگران فصلي بودند ،پس از بازگشت به ايران ،ديدهها
و شنیدههای خود را برای هموطنانشان بازگو ميکردند.
هدف اين مقاله شناسايي سهم کارگران در زمینهسازی و شکل بخشیدن به جنبش مشروطۀ
ايران است که نويسنده ميکوشد با روش «توصیف تاريخي» و «اسنادی» ،به اين سؤال پاسخ
دهد که طبقۀ کارگر چگونه در جامعۀ ايران شکل گرفت و کارگران چه نقشي در بروز
انديشههای نوسازی اجتماعي داشتند؟
قشری اندک از نیروهای تولیدی را تشکیل ميداد .آگاهي کارگران ايراني از حقوق سیاسي و
 .1دانشیار گروه تاريخ دانشکدة ادبیات و علوم انساني دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران.
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چنین فرض ميشود که طبقۀ کارگر بسیار ديرتر از جوامع اروپايي در ايران شکل گرفت و
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اجتماعيشان نیز بیشتر از آنکه درونزا و برخاسته از توسعۀ صنعتي باشد ،از افکار چپگرايانۀ
مناطق قفقاز تأثیر پذيرفت و به همین دلیل با وجود مشارکت آنان در موج نوگرايي و نهضت
مشروطه ،اين طیف از جامعه نتوانست آنگونه که در انقالبهای بزرگ اروپايي نظیر انگلستان،
فرانسه و روسیه اثرگذار بود ،نقش تاريخي خود را ايفا کند.
اين بررسي نشان ميدهد که پیش از شکلگیری جنبش مشروطه برخي از کارگران در
انقالبهای حوزة قفقاز شرکت داشتند و با افکار انقالبي آن سامان آشنايي يافتند .اين کارگران
همصدا با ساير هموطنانشان به نهضت آزادیخواهي ايران پیوستند و با پخش اعالمیهها،
شرکت در اجتماعات و نیز حضور در صحنههای نبرد مسلحانه ،به مبارزه با استبداد برخاستند
و پايهگذار حرکتهای انقالبي آتي شدند.
واژههای کلیدی :طبقۀ کارگر ،مشروطه ،تحوالت فکری ،مهاجرت ،جامعهشناسي تاريخي.

مقدمه
وضعیت جامعۀ ايران در دورة قاجاريه بسیار آشفته بود و فقر و بیکاری در جامعه موج
ميزد .شکست در جنگ با روسیه ،و ديگر همسايگان ،واگذاری امتیازات به بیگانگان و
سفرهای پرخرج ناصرالدينشاه و مظفرالدينشاه به خارج ،بر اين آشفتگي ميافزود.
واکاوی جامعهشناختي اين دوره نشان ميدهد که پیوسته بر تعداد رعايای بيزمیني که
از روستايي به روستای ديگر مهاجرت ميکردند ،افزوده ميشد .دهقانان فقیر برای
گذران زندگي به شهرها روی ميآوردند .در میانۀ دورة قاجاريه امکان کار در صنايع
تازهتأسیس نفت ،ماهيگیری ،راهسازی ،احداث پلها ،بندرها و مؤسسات آبیاری فراهم
آمده بود .برخي از دهقانان بهصورت کارگر باربر ،پادو شرکتها ،خدمتکاران مؤسسات
و کارگران خانگ ي درآمده بودند ،اما در اين قبیل فعالیتها هیچ نوع تولید صنعتي ديده
نميشد .با شروع روند تأسیس کارخانه های جديد در ايران ،بسیاری از بیکاران با
شرايط سخت به استخدام اين کارخانهها درآمدند .اما بهزودی با بروز برخي مشکالت
بهخصوص شهرهای حوزة قفقاز و آسیای میانه مهاجرت کردند.
برخي از محققان به چگونگي تشکیل طبقۀ کارگر در ايران اشاره کردهاند (پاولوويچ،
1339؛ آدمیت1355 ،؛ اتحاديه )1381 ،و موضوع مهاجرت دهقانان فقیر در دورة
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بیشتر اين کارخانهها تعطیل شدند و سیل بیکاران برای يافتن کار به کشورهای همجوار
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قاجاريه نیز توجه نويسندگاني را جلب کرده است (لمتون1362 ،؛ عیسوی.)1369 ،
ناکامي صنايع داخلي هم در آثار نويسندگان دورة قاجاريه بازتاب يافته (ناظماالسالم
کرماني1371 ،؛ مراغهای1362 ،؛ ظهیرالدوله1351 ،؛ رسولزاده )1377 ،و هم برخي
محققان متأخر آن را موردتوجه قرار دادهاند (ملکزاده1363 ،؛ رفیعي1362 ،؛ ورهرام،
 .)1385سفرنامه نويسان اروپايي نیز اغلب به مشکالت صنايع ايران اشاره کردهاند
(اوبن1362 ،؛ ويشارد ،) 1363 ،لیکن در اين آثار ،تأثیراتي که ناشي از حضور کارگران
در مناطق قفقاز بوده ،از منظر جامعهشناسي تاريخي مورد تجزيهوتحلیل قرار نگرفته و
نقش طبقۀ کارگر بهمثابۀ معبری برای ورود افکار نوگرايانه بهطور خاص بررسي نشده
است.
مدعای اين تحقیق آن است که سازمانهای سوسیالیستي نواحي قفقاز که هدفشان را
دفاع از حقوق پايمالشدة کارگران اعالم ميکردند ،بخش وسیعي از کارگران ايراني را
جذب کرد .ايرانیان بهصورت گسترده در کنار کارگران روسي در قیامها و اعتصابات
انقالب 1905م روسیه شرکت کردند و همین افراد در آستانۀ جنبش مشروطه به کشور
بازگشتند و دوشادوش آزادیخواهان به حمايت از مشروطه برخاستند ،اما بهسبب
کمشمار بودن و ناتواني در تشکیل سازمانهای سیاسي و اجتماعي ،کارگران ايراني
نتوانستند مانند طبقۀ کارگر اروپايي بر روند تحوالت اجتماعي تأثیرگذار باشند .اين
قشر بیشتر از آنکه درک درستي از واقعیات جامعۀ ايراني داشته باشند ،به تقلید از شیوة
عمل چپگرايانهای که در نواحي قفقاز با آن آشنا شده بودند ،تندرویهايي را درپیش
گرفتند که در پارهای موارد تنشهايي را نیز درپي داشت .در اين مقاله ،ضمن بررسي
عوامل مؤثر در شکلگیری طبقۀ کارگر ايران ،ابعاد مختلف مشارکت آنان در رويدادهای
مشروطه با رويکرد جامعهشناختي تاريخي مورد تحلیل قرار.گرفته است.

اقتصاد ايران در اواخر قرن سیزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجری (قرن هجده و اوايل
قرن نوزده میالدی) بر پايۀ کشاورزی و دامپروری بود .بخش عمدهای از درآمدهای
دولتي را مالیات بر محصوالت کشاورزی تشکیل ميداد که بیشتر بهصورت جنسي
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وضعیت اقتصادی ایران قبل از جنبش مشروطه
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پرداخت ميشد .عوايد گمرکي ،پیشکشها و درآمد حاصل از ضرابخانهها نیز جزو
منابع مالي دولتي بودند .در سالهای نخستین حکومت قاجاريه ،بین درآمدها و
هزينه های حکومت موازنۀ نسبي برقرار بود ،اما با بروز جنگ بین ايران با کشورهای
همسايه و مداخلههای روسیه و انگلیس حکومت مرکزی تضعیف شد و بهدلیل ناتواني
در وصول مالیات ها ،میزان درآمد دولت به شدت کاهش يافت .پس از قتل
ناصرالدين شاه ،ضعف حکومت مرکزی بیشتر نمايان شد .از میانۀ سلطنت وی دولت
ناگزير بهدلیل کسری بودجه به روس و انگلیس روی آورد و با گرفتن وام و اعطای
امتیازات مختل ف بر مشکالت کشور افزود .سیاست ويرانگر استقراض گسترده و
واگذاری گمرکات برای بازپرداخت اين قرضها ،بحران اقتصادی بيسابقهای ايجاد کرد
و بسیاری از منابع درآمدی کشور در بانک های وابسته به بیگانگان به گرو رفت
(صفايي ،1353 ،صص9 .ـ .)10از سويي حکومت برای جبران هزينهها مالیاتها را
بهطور دائم افزايش مي داد که اين نیز فشار بیشتری را به کشاورزان و نیرویهای مولد
کشور وارد ميکرد و بر ويراني روستاها و ورشکستگي پیشهوران ميافزود .اين عوامل
موجب شد برخي از روستايیان برای کار به جاهای ديگر مهاجرت کنند .در شرق
ايران  ،دهقانان سیستان و قائنات به ديگر نقاط و حتي خارج از ايران رفتند و در جنوب
نیز افراد زيادی در جستوجوی کار پرسودتر به مناطق نفتخیز ميرفتند .اين دهقانان
بهصورت فصلي مهاجرت ميکردند و در زمستان راهي نواحي نفتخیز ميشدند و
هنگام برداشت محصول به روستاهايشان بازميگشتند .شهر اصفهان نیز که کارخانهها و
مؤسسات صنعتي آن به کارگر نیاز داشت ،برخي از آنان را جذب ميکرد .در سالهای
بعد نیز با گسترش صنايع اين قبیل کارگران برای جستوجوی کار به تهران روی
ميآوردند (لمتون ،1362 ،صص534 .ـ .)535اين شرايط قشر فقیری را بهوجود آورد
که بیشترشان اصناف شهری و روستايیان بودند.
ايران و ناتواني صنعتگران داخلي برای رقابت با محصوالت ارزان و پرکیفیت خارجي
در کنار نبودِ قوانیني که از تولیدات داخلي حمايت کند ،باعث بحران اقتصادی شد .اين
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ستمگری عامالن و حکمرانان اياالت و سیل ورود کاالهای اروپايي به بازارهای
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بحران فاصلۀ طبقاتي و نابرابری اجتماعي را بیشتر کرد و بر نارضايتي عمومي از
حکومت افزود.
تأسیس کارخانهها و صنعتی شدن جامعۀ ایرانی
با وقوع انقالب صنعتي اروپا ،کارخانههای زيادی ايجاد شد و ماشینها جای کارگران را
گرفتند .کارگران بیکارشده هم که سبب بدبختيهايشان را ماشینهای صنعتي
ميدانستند ،علیه کارخانهداران شورش کردند و درصدد تغییر شرايط کار و زندگيشان
برآمدند .اين تحول اجتماعي ،سرآغاز نخستین جنبشهای کارگری دوران جديد بود
(آبندروف ،1358 ،ص.)16 .
در جامعۀ ايراني ،شرايط بهگونهای ديگر رقم خورد و خالف اروپا ،کارخانههای
بزرگ صنعتي و کارگراني که در پای ماشین کار کنند ،تأسیس نشد .به همین دلیل
جنبشهای مردمي در ايران ،ماهیتي متفاوت با جنبشهای کارگری اروپايي داشت.
شکست های ايران در برابر کشورهای اروپايي موجب شد که از زمان فتحعليشاه
کوشش هايي برای اصالحات اجتماعي صورت گیرد و بخشي از هیئت حاکمه مانند
عباسمیرزا و میرزا عیسي قائممقام درصدد کارآمدتر کردن ساختار حکومت ايران
برآمدند .برای نیل به اين مقصود نیز تعدادی از جوانان برای کسب علوم جديد به اروپا
فرستاده شدند .در زمان صدارت امیرکبیر کارخانههای کاغذسازی ،بافندگي،
چیني سازی ،شکر و شیشه در شهرهای تهران ،قم ،ساری ،اصفهان و کاشان ساخته
شد(مستوفي ،بيتا ،ص .)99.امینالدوله نیز چند کارخانه در ايران تأسیس کرد .وی
افراد را تشويق ميکرد که به جای واردات کاالهای خارجي ،سرمايههايشان را صرف
تولیدات داخلي کنند و خود در شمیران کارخانۀ کبريتسازی و در کهريزک کارخانۀ
قند تأسیس کرد .کیفیت قند اين کارخانه بهمراتب از قند وارداتي روسیه مرغوبتر بود،
نميرسید .روسها نیز با تزريق قند فراوان به بازار ايران ،قیمت قند وارداتي را بهشدت
کاهش دادند و اين کارخانه ورشکست شد (ملکزاده ،1363 ،ص .)109 .کارخانۀ
کبريت سازی نیز در رقابت با محصوالت خارجي دوام نیاورد و تعطیل شد (رفیعي،
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لیکن بهسبب نبودن راه شوسه و وسايل حمل و نقل ،چغندر کافي به کارخانه
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 ،1362ص .)32 .با اين حال در قرن بیستم میالدی تعداد کارخانههای ايران رو به
افزايش گذاشت و در شهرهای مختلف کارخانههای رنگرزی ،قاليبافي ،شیشه و
صابونسازی شروع به کار کرد .از سال 1323ق1905 /م تا 1328ق1910/م تنها در
تبريز بیش از ده هزار کارگر در حدود صد کارخانه به تولید مشغول بودند و ارزش
محصول سالیانۀ آنها به سي میلیون منات ميرسید (پاولوويچ ،1339 ،ص.)69 ،52 .
کارخانه های بافندگي در تهران ،ريسندگي در کاشان و حريربافي در گیالن نیز تأسیس
شد ،اما موفقیت چنداني نداشت (فلور ،1371 ،ص.)99 .
با افزايش کارخانه ها بر تعداد کارگران ايران افزوده شد ،اما بیشتر اين کارگران
ازلحاظ ا قتصادی وضعیت مناسبي نداشتند .اين افراد حتي با کار بسیار سخت هم
نميتوانستند شرايط زندگيشان را بهبود بخشند (ناظماالسالم کرماني ،1371 ،ص.
 .) 234در برخي موارد نیز در اثر رعايت نشدن بهداشت ،سالمت کارگران آسیب ميديد
و مرگومیرشان فزوني مييافت (پاولوويچ ،1339 ،ص .)54 .بهسبب نبودِ زيرساخت
مناسب جادهای و وسايط حمل و نقل ماشیني در ايران ،کارخانه بايد در مکاني ايجاد
مي شد که بتواند نیازهای اولیۀ آن را فراهم کند .حمل مواد خام از مسافتهای طوالني
موجب افزايش هزينهها ميشد و سود چنداني عايد نميگرديد .همین امر نیز تعطیلي
بسیاری از کارخانه ها و بیکاری کارگران را درپي داشت (گزارش هیئت هند بريتانیا،
 ،1358ص .)29 .تعدادی از کارخانهها مانند چینيسازی و آجرپزی امینالضرب در
تهران و حاجي عباسعلي و حاجي رضا در تبريز نیز بهسبب تنگناهای مالي و انساني
تعطیل شدند .تالشهای سرمايه گذاران ايراني با وجود کارشکني کشورهای غربي ثمری
نداشت و در اثر اقدامات روسیه نزديک 130هزار تومان به آنان ضرر وارد شد .در سال
1324ق1859/م کارخانۀ ريسمانبافي و در سال 1297ق1880/م کارخانۀ بلورسازی
تهران بهسبب کمبود مواد اولیۀ الزم تعطیل شد و کارخانۀ گاز هم بهدلیل تأمین نشدن
روسي که از سال 1307ق1890/م در نزديکي تهران ايجاد شده بود ،بهدلیل ناتواني در
رقابت با کبريتهای وارداتي اتريش و سوئد از کار افتاد .اين کارخانه در سال بعد
توسط کمپاني بلژيکي بلورسازی دوباره راهاندازی شد ،اما دوام نیاورد و بار ديگر
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تعطیل شد (ورهرام ،1385 ،صص .)208-205 .کارخانۀ ريسمانبافي که توسط حاجي
محمدتقي شاهرودی و با مشارکت صنیعالدوله با ماشینهای گرانقیمت در
سال1311ق1894 /م احداث شد نیز نتوانست با محصوالت خارجي رقابت کند و
ورشکست شد (هدايت مخبرالسلطنه ،1389 ،ص.)74 .
ورشکستگي کشور در کنار بيکفايتي رجال سیاسي ،موجبات بيرونقي صنايع
نوپايي را فراهم آورد که از نیمۀ دورة قاجاريه بهتدريج در ايران پايهگذاری شده بودند.
تعطیلي همین کارخانههای کوچک که قابلمقايسه با صنايع سنگین اروپايي هم نبودند،
بیکاری و سرگرداني کارگران آنها را درپي داشت و بر نارضايتيهای اجتماعي
ميافزود.
چگونگی شکلگیری طبقۀ کارگر در ایران
دهقانان منبع اصلي پیدايش طبقۀ جديد کارگر ايران بودند .روستايیان عصر قاجاريه در
فقر و فالکت زندگي مي کردند و نظام حاکم اقدامي برای بهبود وضع آنها انجام
نمي داد .بیشتر مالکان بزرگ از شاهزادگان و وابستگان درباری بودند که تنها به منافع
خودشان مي انديشیدند .با گسترش سريع شهرنشیني در اواخر دورة قاجاريه ،مهاجرت
دهقانان به تهران و ساير شهرهای بزرگ برای پیدا کردن کار و زندگي راحتتر به
جرياني دائم و شتابگیرنده تبديل شده بود .بیشتر اين مهاجران شغلهای موقت و
غیرتخصصي داشتند .اينان نسبتبه کارگران ماهری که در کارخانهها کار ميکردند،
بینش سیاسي پايینتری داشتند ،اما نسبت به گذشته ،افق ديدشان بهتر و از نفوذ
ا جتماعي بیشتری برخوردار بودند .اين قبیل کارگران تنها در مواقع معدودی به اعتراض
مي پرداختند و جز در موارد اندکي ــ مانند بلوای ناشي از کمبود نان ــ نسبت بهنظام
استبدادی از خود جهتگیری خاصي نشان نميدادند .با ورود افکار سوسیالیستي و
قرار گرفت ،لیکن طبقۀ نونهال کارگر ايران هنوز آمادة ايجاد جنبشهای کارگری
بهصورت جنبشهای کارگری در اروپا نبود (اتحاديه ،1381 ،ص .)320 .تا اين زمان
نام بردن از کارگران بهمنزلۀ طبقهای اجتماعي در بین نويسندگان قاجاری مطرح نبود،
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زيرا در اقتصاد فالحتي ايران طبقۀ کارگر هنوز جايي نداشت و آنها بیشتر به حقوق
اجتماعي برزگران ميانديشیدند (آدمیت ،1355 ،ص .)282 .برخي از نويسندگان مانند
صوراسرافیل و دهخدا هم که به اشتراکي کردن ابزار تولید اشاره کردهاند ،منظورشان
بهبود وضع کشاورزان است و اشارهای به طبقۀ کارگر نکردهاند (يزداني ،1386 ،ص.
 .)156برای نخستینبار در کتاب اصول علم ثروت ملل که يک سال پیش از مشروطه
توسط محمدعلي فروغي به چاپ رسید ،از طبقۀ کارگر نام برده شده است (حقدار،
 ،1383ص.)254 .
در دورة قاجاريه دو گروه کارگری در ايران فعالیت ميکرد :نخست آنان که در
صنايع دستي و سنتي اشتغال داشتند و گروه دوم کارگراني که در صنايعي مانند راهآهن،
راهسازی و کارخانههای تولیدی کار ميکردند« .آرتور دو گوبینو» سفیر فرانسه که در
1855م به ايران آمد و عقايد فلسفياش درخصوص عدم تساوی نژادها ،بهخصوص در
آلمان طرفداراني پیدا کرد ،معتقد است که کارگر ايراني زرنگ و ماهر است ،اما مثل
کارگر اروپايي خودش را به زحمت نمياندازد و فکر  10تا  15ساعت کار در روز را به
ذهنش راه نميدهد .وی مينويسد :در ايران مانند کشورهای اروپايي تقسیمکار وجود
ندارد و هر صنعتگری بهتنهايي کارش را انجام ميدهد .نتیجۀ اين عمل برای کارگر
ايراني ،بوالهوسي ،لذت ،فعالیت قوة تخیل و تا حدودی سهلانگاری است .در
کشورهای اروپايي برای ساخت هر ساعت يا سوزن قسمتهای مختلف کار را بین
کارگران زيادی تقسیم ميکنند و با اين کار ،نتايج سودمند تجاری ميگیرند .هر کارگر
نیز تخصص خاص خود را دارد و هرگز به کار ديگری دست نميزند .اگر هم از او
بخواهند غیر از کار تخصصياش کار ديگری انجام دهد ،ناراحت ميشود ،اما کارگر
ايراني اگر کاری که تاکنون انجام نداده به او محول شود ،خوشحال ميشود و با شور و
حرارت به کار ميپردازد .آنچه را از وی بخواهند ،بهسرعت ميفهمد و با هوش توأم با
زنان و کودکان نیز در صنايع کار ميکردند .برخي از صنايع بهطور کامل وابسته به
کار آنان بود .برای مثال ،بخش گستردهای از نیروی کار صنايع نساجي و قاليبافي را
زنان و کودکان تأمین ميکردند .يکي از نويسندگان دورة قاجاريه به وضعیت نامناسب
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نیروی کار در صنايع قاليبافي روستای «ساروق» اشاره ميکند و مينويسد دختری
شش ساله را ديده که در حال بافتن قالیچه بود (ظهیرالدوله ،1351 ،ص .)218 .بیشتر
خانوادههای فقیر کودکانشان را از شش يا دهسالگي با دريافت مزد دهساله به کارگاههای
قاليبافي تحويل ميدادند .اين کودکان در مکانهای تاريک و مرطوب در شرايطي
غیربهداشتي کار ميکردند (پاولوويچ ،1339 ،ص .)53 .در کرمان تأمین آذوقه چنان بر
طبقات محروم فشار وارد مي آورد که از شدت فقر فرزندانشان را به کارخانههای
شالبافي و فرشبافي ميفرستادند .اين کارگران درصورتي که ماهر ميشدند ده شاهي و
تازهکارها ،حداکثر سه تا چهار شاهي مزد ميگرفتند .زنان عالوه بر قاليبافي ،به خیاطي
نیز مشغول بودند (راوندی ،1347 ،ص .)538 .حقوق زنان بسیار پايین بود و به نوشتۀ
يک پزشک اروپايي دورة قاجاريه که بیست سال در ايران به سر برده ،حقوقشان از ده
سنت تجاوز نميکرد (ويشارد ،1362 ،ص .)135 .سلطانآباد (اراک) ،تبريز و کرمان از
مراکز عمدة صنعت قاليبافي بودند .سلطانآباد بهطور ويژه به صادرات قالي اختصاص
داشت و در يکي از کارگاههايش  80نفر مشغول قاليبافي بودند (کرزن :1373 ،ج/2.
صص623 .ـ.)624
در سالهای  1872و 1874م تقاضا برای قالي ايران افزايش يافت .همین امر موجب
شد تولید فرش در خانهها نیز انجام گیرد .در اين سالها بیشتر بازرگانان بر تولید فرش
در نواحي روستايي نظارت ميکردند (لندور ،1388 ،ص .)125 .اين قبیل کارگاهها
مورد استقبال زنان و مردان فقیر قرار ميگرفت (روحالقدس تربتي ،1363 ،ص .)26 .در
سالهای  1905و1906م ،صد کارخانۀ بزرگ و کوچک قاليبافي در تبريز داير بود .در
اين کارگاهها ده هزار نفر کار ميکردند .در يکي از اين کارگاهها ششصد نفر ازجمله
پسربچهها هم کار ميکردند .برای بافتن هر قالي بهطور متوسط هشت تا نه کارگر
موردنیاز بود .در اين کارگاهها کارگران خردسال ماهي سه تا هفت تومان و سرکارگرها
از ديگر مشاغل سنتي کار در معادن بود .کارگران معدن ناچار بودند برای دريافت
مزد اندک ،کارهای پرزحمتي انجام دهند .اينان گاهي در برابر نه تا ده ساعت کار
طاقتفرسا ماهانه  20تا  25منات دريافت ميکردند .اين کارگران اغلب از منازل مجاني
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و يا پرداخت اجارهبها به آنها و نیز از آب و نفت مجاني و امتیازات ديگر استفاده
ميکردند .بهطور معمول هر ده تا پانزده نفر در يک خانه با شرايط نامناسب ،اسکان داده
ميشدند (رسولزاده ،1377 ،ص .) 78 .معدن فیروزة نیشابور از معادني بود که پیش از
عصر قاجاريه زير نظر حکومت قرار داشت ،اما توسط قاجارها به افراد اجاره داده شد و
جنبۀ خصوصي پیدا کرد .در اين معدن کودکان  1/2تا  3/4قران مزد ميگرفتند .اين
نونهاالن بیرون از معدن با چکش سنگها را خرد ميکردند .معدنچیان بزرگسال نیز
باوجود خطر باالی ريزش ،ناگزير درون معدن به حفاری مشغول بودند (يیت،1365 ،
صص377 .ـ .) 378از ديگر مشاغل سنتي ،بارکشي در بندرها بود که با کشف نفت بر
تعداد بارکشها افزوده شد .در شهرها نیز حمالهای کولهای مشغول کار بودند (پوالدی
و کمالي ،1381 ،ص .) 108 .اين کارگران بااينکه بارهای سنگین را بر پشتشان تا
مسافتهای طوالني حمل ميکردند ،دستمزد ناچیزی ميگرفتند (شهری ،1369 ،ص.
 .)609در بیمارستان هايي هم که ايجاد شده بود ،کارگراني مشغول کار بودند .ازجمله در
بیمارستاني که توسط بهجتالملک امیر تومان نايبااليالۀ کرمان و بلوچستان برای
بیماران فقیر در داخل ارگ حکومتي ساخته شده بود ،تعدادی کارگر مشغول کار بودند
(سپهر ،1368 ،ص .)169 .در اين دوره برخي از سربازان نیز بهدلیل دريافت نکردن
جیره و مواجب کافي مجبور به کارگری ميشدند (سیّاح ،1346 ،صص216 .ـ.)217
با ايجاد کارخانههای جديد تعداد زيادی از کشاورزان و روستايیان فقیر جذب اين
مراکز شدند .اين کارگران در راهآهن ،راهسازی ،قطع درختان جنگلي ،تأسیسات شرکت
نفت ،کارگاههای پنبهپاککني ،کارخانههای ابريشمتابي ،کاغذسازی ،نخريسي ،برق،
فشنگسازی و آجرپزی کار ميکردند (ورهرام218 ،1385 ،ـ  .)219بیشتر افرادی که در
صنايع سنتي و نوين مشغول کار بودند ،مورد ستم کارفرمايان و حتي آزار جسمي
توسط آنان قرار ميگرفتند (ويجويه ،1348 ،ص .)165 .با اين حال نسبتبه زارعان
با کارگران نداشتند و در بهکارگیری يا اخراج آنها آزادی عمل داشتند (رسولزاده،
 ،1377ص .)79 .برای مثال ،کارگراني که در کارگاههای باستانشناسي زير نظر
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پیمانکاران به حفاری مشغول بودند ،هر آن در معرض اخراج قرار داشتند (انه،1368 ،
ص.)65 .
سرمايهداران سهم عمدهای از حاصل کار کارگران را به خودشان اختصاص ميدادند.
اينان برای کسب سود بیشتر ،پیوسته ساعات کار را افزايش و دستمزد را کاهش
ميدادند (اتحاديه ،1361 ،صص238 .ـ .)239بهدلیل مزد کم ،نان غذای اصلي طبقۀ
کارگر ايران بهشمار مي رفت .فقیرترين طبقات مردم ايران نان خود را از جو يا ارزن
تهیه ميکردند که نشانه ای از قناعت و زندگي فقیرانۀ آنان بود (پوالک ،1368 ،صص.
.)85-84
به گزارش کنسول روسیه در کرمانشاه ،در سال 1218ق1803/م کارهای ساده و
انواع کارهايي را که به مهارت احتیاجي نداشته است ،دهقانان «بديلیان» از توابع دزفول
انجام ميدادند .اين دهقانان در برابر مزد کار نميکردند ،بلکه «عزيز خان» از متنفذان
محلي ،آنها را بهزور وادار به کار ميکرد.
شرکت عشاير بهمنزلۀ کارگر غیرمتخصص در کارهای صنعتي ،بهخودیخود پديدة
مثبتي برای رشد جامعۀ ايران بود ،لیکن اين امر به زيان آبادی خوزستان تمام شد ،زيرا
تعداد زيادی از نیروهای کار که در باغات کار ميکردند ،راهي نواحي نفتخیز شدند.
در آغاز جنگ جهاني اول ،بختیاریها ،فارسها و اعراب برای يافتن کار به مناطق
نفت خیز مسجدسلیمان ،ناصری (اهواز) و محمره (خرمشهر) روی آوردند .اين دهقانان
قبل از ايجاد شرکت نفت ،راهي بصره و ساير بندرهای خلیجفارس ميشدند .بخش
ديگری از کارگران شرکت نفت انگلیس در جنوب را روستايیان بيزمین اصفهان
تشکیل ميدادند .براساس اين گزارش بیش از  1500نفر از کارگران نفت جنوب را
نیروی کارگری اصفهان تشکیل ميدادند .اين افراد پیوندشان را با روستاهای محل
سکونت خود قطع نکردند .خانوادة اين کارگران در روستاها باقي ماندند و بعضي از
کارخانهها بود .صنايعي مانند تصفیۀ شکر و ماهیگیری بهصورت فصلي به کارگر
احتیاج داشتند و کارخانۀ قند کهريزک بلژيکيها ،در فصل تصفیۀ شکر حدود سیصد
کارگر را جذب ميکرد.
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آنها به کشاورزی ادامه دادند .آنچه به اين امر کمک ميکرد ،فصلي بودن بخشي از
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منبع ديگر تأمین نیروی کارگری ايران ،پیشهوران بودند .با ورود روزافزون کاالهای
خارجي ،صنايع بومي نتوانست از نفوذ مخرب کاالهای خارجي مصون بماند.
پارچههای مختلف پنبهای ،ابريشمي و پشمي ايراني در رقابت با اجناس اروپايي نابود
شدند .در اين بخش تنها صنعت قاليبافي و تولید ترياک که محصوالتش صادر ميشد،
باقي ماندند .در نتیجۀ ورشکستگي صنايع داخلي نیز چندين هزار کارگر بیکار شدند.
سومین قشر کارگر ايران را نیز تودههای فقیر شهری تشکل ميدادند .در کوی و
برزن شهرهای ايران فقیران بسیاری پرسه ميزدند .بهخصوص بازارهای مراکز بازرگاني
پر از افراد بیکار و دورهگرد بود .اين واقعیت نشان ميدهد که در اين دوره شرايط الزم
برای رشد طبقۀ کارگر وجود داشته است ،لیکن چون ساختار اقتصادی و اجتماعي
کشور توان جذب اين نیروی عظیم را نداشت ،درنتیجه اين نیروی فقیر و مستأصل،
ناگزير به خارج از مرزها مهاجرت کردند (عیسوی ،1369 ،صص72 .ـ.)74
مهاجرت کارگران به خارج در دورۀ قاجاریه
شرايط نامناسب کار و اوضاع بد اقتصادی و بیکاری عدة زيادی از کارگران و نیز نظام
اقتصادی ايران که خالف اروپا در جهت ايجاد و رشد بنگاههای اقتصادی پیش
نمي رفت ،موجب شد تا نیروی کاری که از بخش سنتي آزادشده بود ،به خارج از کشور
روی آورند .يکي از نويسندگان دورة قاجاريه با نقلقول از يک کارگر ايراني ساکن
قفقاز ،دلیل مهاجرت ايرانیان به اين منطقه را بیکاری ،فقر ،گرسنگي ،ناامني ،ظلم
حاکمان و ستم کدخدا و داروغه برميشمارد (مراغهای ،1362 ،ص )50 .تهیدستي
دهقانان قائنات و سیستان موجب مهاجرت بسیاری از آنان شد (لمتون ،1362 ،ص.
 )534و نظام ظالمانۀ مالیاتگیری از عوامل اصلي اين قبیل مهاجرتها بود .يکي از
فعاالن نهضت مشروطه ،ضمن اشاره به مالیاتهای مضاعفي که از روستايیان گرفته
رعیت بیچاره در [سراسر] سال تمام شبانهروز را کار کرده ،آخراالمر از حاصل،
قدر نان خانهاش هم عايدی ندارد و گاو وگوسفند[ش] را در زير شالق [در]
عوض فروع مالیاتي و قلق و غیره از او ميگیرند .او هم بعد از يکي دو سال
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تحمل ،عاقبت زن و بچهاش را انداخته ،از خاک ايران فرار کرده ،در واليت خارجه
به حمالي و فعلگي بپردازد و زن و بچهاش ناچار در شهر يا ده به گدايي و
خوشهچیني ميگذرانند (مجداالسالم کرماني ،1347 ،صص335 .ـ.)336

در اثر شرايط پیچیده و ناخوشايندی که در ايران وجود داشت ،تعداد زيادی از
ايرانیان به قسمت جنوبي روسیه و از نواحي شمال شرقي ايران به هرات و از جنوب
شرقي به کراچي ،مسقط و حتي به جزاير زنگبار مهاجرت کردند .اين مهاجرتها به
هند و عثماني هم انجام ميشد .تعداد مهاجران ايراني به آسیای میانه نیز با وجود
موانعي چون خطر گرفتاری به دست ترکمانان و عبور از نواعي لميزرع مرزی قابل
توجه است .کردهای کاکاوند که اطراف زنجان اقامت داشتند ،برای کار به ترکستان تا
هرات ،مرو ،بخارا و سمرقند مهاجرت ميکردهاند .به گزارش سرکنسول روسیه در ايران
طي سال 1318ق1900/م از روستاهای «سهکوهه» سیستان نیز ده تا پانزده هزار نفر برای
کار در راهآهن به مرو و عشقآباد رفتند .از خراسان نیز مهاجرتهای گروهي به ماورای
خزر انجام ميشد .در سال 1327ق1909/م تقاضای مهاجرت در خراسان چنان فزوني
گرفت که مراکز صدور گذرنامه در خراسان از  10به  25دفتر افزايش يافت .در سال
1323ق1905/م تعداد کارگران ايران در عشقآباد به  5150نفر ميرسید .بر تعداد
دهقانان و پیشه وران فقیر ساکن بنادر خزری و ولگا نیز سال به سال افزوده ميشد .در
داغستان و آستاراخان نیز تعداد زيادی کارگر ايراني زندگي ميکردند .براساس مدارک
موجود ،کارگران ايراني تا معادن «کريویراگ» و حوزة زغالسنگ «دن» نیز برای پیدا
کردن کار رفتهاند (عیسوی ،1369 ،صص77 .ـ.)78
مهاجراني که به مناطقي غیر از روسیه ميرفتند ،بهدلیل اينکه در آن کشورها
صنعت رشد نکرده بود ،نميتوانستند در کارخانههای صنعتي کار پیدا کنند .مهاجرت
ايرانیان به خارج از کشور ،بیشتر از مناطق شمالي صورت ميگرفت ،زيرا افزون بر
شرقي سطح اقتصادی و اجتماعي باالتری داشتند .بخش عظیمي از ساکنان استانهای
شمالي از طريق آذربايجان به ماورای قفقاز ــ بهخصوص آذربايجان روسیه ــ مهاجرت
کردهاند .مشخص کردن آمار دقیق آنان بهدلیل اينکه تعداد زيادی بهصورت قاچاقي از
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تراکم بیشتر جمعیت در اين مناطق ،نواحي شمالي نسبتبه مناطق جنوب و جنوب
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مرز عبور ميکردهاند ،ممکن نیست .بر اساس اطالعات ناقص در سال 1318ق1891/م
تنها در تبريز  26855نفر و در سال 1321ق1903/م  32866نفر اجازة ورود دريافت
کردهاند .از کل اجازههايي که در سال 1322ق1904 /م در تبريز و ارومیه صادر شده،
 54846مورد مربوط به کارگراني بوده است که تخصصي نداشتند .تعداد کارگراني را
که از ايران به روسیه مهاجرت کردهاند در سال 1323ق1905/م سیصد هزار نفر برآورد
کردهاند .در سال 1329ق1911/م نیز  193000کارگر از ايران رهسپار روسیه شدند
(عیسوی ،1369 ،صص75 .ـ .)76برخي محققان تعداد کارگران مهاجر در اين سال را
 200هزار نفر اعالم کرده اند .مهاجرت از مرزهای خراسان به ترکستان نیز انجام ميشده
است .در سال 1891م  11درصد و در سال 1903م  22/2درصد کارگران باکو را
ايرانیان تشکیل ميدادند (رفیعي،1362 ،ص .)32 .هرچند بسیاری از کارگران مهاجر به
کشور بازگشتند و از  193هزار کارگر مهاجر سال 1329ق1911/م  160هزار نفر به
ايران آمدند ،با اين حال بهدلیل فراواني تعداد مهاجران ،همچنان هزاران کارگر ايراني در
ماورای قفقاز در صنايع مشغول کار بودند .در سال 1311ق1893/م هفت هزار کارگر
در صنعت نفت آذربايجان روسیه کار ميکردند که  11درصد آنها ايراني بودند .ده سال
بعد اين تعداد به  23500نفر افزايش يافت که  22/5درصد آن ( 13500نفر) ايراني
بودند .مهاجران ايراني در صنعت نفت باکو رديف اول را داشتند .در معادن استان
«الیزابتپول» بیشترين نیروی کار را ايرانیان تشکیل ميدادند .در سال1330ق1912/م
 27/5کلّ کارگران ذوب آهن «کدابک» ايراني بودند (سیوری ،1362 ،ص)76 .
بیکاری و تنگدستي طبقۀ پیشهور و کارگر موجب ميشد که آنان برای کسب درآمد
(در مناطقي چون عثماني ،آسیای میانه و قفقاز) به کارهايي چون حمالي و نظاير آن تن
در دهند .در مناطق جديد نیز با آنان رفتار مناسبي نداشتند و گاه اتفاق ميافتاد که
توسط کارگران بومي کتک بخورند و يا ناچار زير تابش آفتاب به سختي کار کنند
باکو درگرفت که در آن تعداد زيادی از ايرانیان به قتل رسیدند .در اين ماجرا خانهها و
مغازههای بسیاری از مسلمانان توسط ارامنه نابود شد و دو هزار نفر به قتل رسیدند .اين
حوادث موجب شد  25هزار کارگر مسلمان ايراني به وطن بازگردند (سپهر،1368 ،
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(مراغهای ،1362 ،ص .)50 .در سال 1323ق نزاع شديدی بین مسلمانان و ارامنه در
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صص302 .ـ .)303در اين بین بیچارهترين کارگران در باکو «حماالن پل» بودند .آنها با
حمل  12تا  13ساعت بار بر پشتشان روزی  60کپک يا ماهانه  15تا 20منات حقوق
مي گرفتند .به کارگران مؤسسات ديگر دفترچۀ انفصال از خدمت داده ميشد که اگر
زماني اخراج يا مصدوم شدند ،به او پولي پرداخت کنند ،اما اين قواعد شامل باربران پل
نميشد .به همین دلیل رسولزاده ( ،1377ص )79 .آنان را به تشکیل تعاونيهای
کارگری تشويق ميکرد تا از حقوقشان دفاع کنند.
مهاجرت کارگران منبع درآمدی برای حکومت شده بود و بهطور معمول از
رفتوآمد آنان  5يا  6میلیون پول طال وارد ايران ميشد (مستوفي ،بيتا ،ص.)92 .
همچنین ،زماني که کارگری در معادن يا کارخانههای قفقاز کشته ميشد ،پول بیمهای را
که به بستگانش تعلق مي گرفت ،قبل از اينکه به دست آنان برسد ،توسط
کنسولگریهای ايران مصادره ميشد (شاکری ،1384 ،ص .)122 .به همین دلیل
حکومت قاجاريه اقدامي برای جلوگیری از مهاجرت اين افراد نميکرد.
تأثیر حضور کارگران در پیروزی جنبش مشروطه
در جريان جنبش مشروطه مطالبات اقشار مختلف مردم نسبتبه مسائل سیاسي،
اجتماعي و اقتصادی افزايش يافت .در اين نهضت گروهای گوناگون اجتماعي مانند
پیشهوران ،بازرگانان ،روحانیون ،کسبه و تودههای فقیر شهری مشارکت داشتند و
همگي خواستار نظام مشروطه و انعقاد انجمنها بودند (کسروی ،1370،ص.)239 .
کارگران نیز مانند ساير اقشار در مبارزه علیه استبداد شرکت کردند .آنچه به حضور
بیشتر اين قشر در اعتراضات انجامید ،افزايش قیمت نان و ملزومات اولیۀ زندگي و نیز
نفوذی بود که روحانیون بر آنها داشتند (پاولوويچ ،1339 ،ص .)36 .در اين زمان هنوز
طبقۀ کارگر در ايران گسترش پیدا نکرده بود و به همین سبب نتوانست همانند
حال طبقۀ نوپای کارگر ايران با اشتیاق به جنبش مشروطه پیوستند و در اعتصابهای
گستردة سالهای  1906تا 1910م شرکت کردند .از جملۀ اين حرکتهای ضداستبدادی
مي توان به اعتصابات ماهیگیران شرکت شیالت متعلق به روسیه ،ملوانان و باراندازان
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بندر انزلي ،کارگران چاپخانه و تلگراف و کارگران چرمسازی تبريز اشاره کرد .دو
گروه نخست متأثر از افکار سوسیال دموکراتهای قفقاز بودند ،اما کارگران
چاپخانهها از طريق روزنامهها ،از روشنفکران راديکال تأثیر ميپذيرفتند (فوران،
 ،1389صص172 .ـ  .) 274در گیالن نیز کارگران ماهیگیر برای لغو امتیازنامۀ لیانازنوف
دست به اعتراض زدند .کرجيهای انزلي نیز از حمل کاالهای کشتيهای روسي در
دريای خزر جلوگیری کردند (آدمیت ،1355 ،ص .)461 .افکار سوسیال دموکراتهای
قفقاز بر کارگران ايران تأثیر زيادی گذاشت تا جايي که يکي از آنان اعالم ميکرد :از
قفقازيه نسیم آزادی با عبور از کوههای بلند به ايران ميوزد (بهرامي ،1363 ،ص.)60 .
اين شیفتگي نسبتبه جريانهای سیاسي آن سوی مرزها نشان ميدهد که کارگران
ايراني ساکن قفقاز تا چه اندازه از ايدلوژیهای چپگرايانۀ اين منطقه تأثیر پذيرفتهاند.
تعداد کارگراني که در معادن نفت صابونچي و باالخاني کار ميکردند به ده هزار تن
ميرسید .اين کارگران که با انديشههای احزاب سوسیالیستي روسیه آشنا شده بودند،
پس از بازگشت ،به تبلیغ اين افکار در بین طبقۀ کارگر نوبنیاد ايران مبادرت ورزيدند و
آنان را به مبارزه با نظام مستبد قاجاريه تشويق کردند .کارگران و اقشار فرودست نیز که
از ستم حا کمان درمانده شده بودند ،جذب اين افکار شدند و به صف مشروطهخواهان
پیوستند (کسروی ،1370،صص193 .ـ.)194
آشنايي کارگران ايراني ساکن قفقاز با افکار انقالبي به آرامي صورت گرفت .اين
کارگران در ابتدای ورود به قفقاز آگاهي سیاسي چنداني نداشتند و بهدلیل شرايط
نامساعد زندگي ،هر کاری را با دستمزد بسیار کم ميپذيرفتند .اين امر بر بازار کار
کشور میزبان تأثیر منفي داشت و گاهي از کارگران ايراني برای شکستن اعتصاب
کارگران حوزة قفقاز استفاده ميشد ،اما کارگران ايراني به مرور با مسائل سیاسي و
سازماني آشنا شدند و تماس و آشناييشان با جنبشهای کارگری قفقاز و روسیه ،آنها
روسیه شرکت کردند (شاکری ،1384 ،ص .)154 .برای مثال 2500 ،کارگر ايراني هستۀ
اصلي اعتصاب معادن مس «اهللوردی خان» ارمنستان را در سال 1324ق1906/م برعهده
داشتند و در تابستان همین سال نیز کارگران ايراني به همراه قفقازیها و روسها در
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را به مسائل حقوقيشان آگاه کرد تا جايي که در بعضي از اعتصابات کارگری آذربايجان
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کارخانۀ نساجي متعلق به «تقياُف» سرمايهدار ايراني ساکن قفقاز دست به اعتصاب
زدند و از کنسول ايران خواستند به نفع آنان مداخله کند (سپهر ،1368 ،ص.)122 .
احزاب سوسی الیست روسي نیز برای استفاده از توان مسلمانان منطقۀ قفقاز علیه
دستگاه استبدادی تزار روسیه نخست حزب همت را که شاخهای از حزب سوسیال
دموکرات بود ،تشکیل دادند و برای جذب کارگران ايراني از درون آن ،حزب
اجتماعیون عامیون باکو را در سال 1322ق1904/م تأسیس کردند .بسیاری از اعضای
اين حزب کارگران ايراني ساکن قفقاز بودند .پس از انقالب 1905م روسیه ،ايرانیان
ساکن قفقاز جنوبي فعالیتهای خود را افزايش دادند تا جايي که در اعتصاب
1324ق1906/م حدود 25هزار از کارگران آذربايجاني ايران هستۀ اصلي اعتصابیون را
تشکیل ميدادند (عیسوی ،1369 ،ص .)76 .اعضای اجتماعیون عامیون ساکن قفقاز با
چاپ بیانیه و سرودن اشعار حماسي که آنها را بهصورت مخفیانه به ايران ميفرستادند،
آموزش کارگران را آغاز کردند و روزنامههای اين حزب به تبلیغ مرام سوسیالیستي در
بین مسلمانان و کارگران ايران ميپرداخت (شاکری ،1384 ،ص .)157 ،127 .در
اعتصابات کارگران چاپخانه و تلگرافخانهها در سال 1323ق نیز خواستههای
کارگران افزايش دستمزد ،حقوق بازنشستگي و ترفیع بود که شاه فوراً خواستههای آنها
را پذيرفت .در همین سال کارگران تلگراف و برق تبريز دست به اعتصاب زدند (همان،
صص134 .ـ .)135کارگران ايراني ساکن قفقاز از طريق ارتباطي که با کارگران روسي
پیدا کردند ،با مفهوم آزادی و فداکاری برای کسب آزادی آشنا شدند و جزو تندروترين
نیروهای فعال در مبارزات مشروطهخواهي بودند .اين کارگران در مکتوبي که به سید
محمد طباطبايي نوشتند ،اعالم کردند:
ما پنجاه هزار رعايای ايران که از ظلم و ستم اولیای دولت ،ايران را ترک [کرده] و
در بادکوبه مشغول کسب و کار و فعلگي هستیم ،با افتخار و از صمیم قلب اعالم
بازماندگانمان با شما در پیشبرد جنبش مشروطه همراهي کنیم (ناظماالسالم
کرماني ،1371 ،ص.)511 .
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با تسلیم شاه در برابر نیروهای مشروطهخواه مردم تبريز نیز بازارها را بستند و با
تشکیل گروه های مقاومت خواستار تأسیس انجمن ملي شدند .انقالبیون تبريز در
اعالمیۀ  25جمادی الثاني 1324ق اعالم کردند« :رنجبران متحد شويد .صدور دست
خط همايوني مبني بر استقرار رژيم مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملي که ما
سوسیال دموکراتها مژده آن را داديم را تبريک ميگويم .خصوصاً الزم ميدانیم،
مراتب تبريکات صادقانه خود را حضور حضرات علما اعالم ،اصناف و بازرگانان و
کارگران غیور ايران تقديم داريم» (اوبن ،1362 ،صص69 .ـ.)88
قانون انتخابات 1324ق1906/م به شاهزادگان قاجاری ،روحانیون ،اعیان و اشراف،
بازرگانان ،اصناف و مالکان اجازة شرکت در انتخابات را ميداد ،لیکن طبقات محروم و
کارگران از شرکت در انتخابات محروم شدند (ناظماالسالم کرماني ،1371 ،ص.)514 .
اين در حالي بود که کارگران در مخالفت با حکومت استبدادی محمدعليشاه و حمايت
از نظام مشروطه مشارکت فعال داشتند .بهطوری که پس از بمباران مجلس اول و درپي
تعطیلي عمومي بازار رشت و انزلي ،سربازان روس هر اندازه کوشیدند ،موفق نشدند
کارگران باربر را به حمل بار به کشتيهای روسي مستقر در بندر انزلي وادار کنند
(براون ،1351 ،ص .)134 .در نتیجۀ اين حرکت کارگران تمامي باراندازهای بندر
تعطیل شد .مردم نیز در حمايت از اين حرکت با جمعآوری اعانه کوشیدند زيان آنها
را جبران و معیشت غذاييشان را تأمین کنند (جورابچي ،1363 ،ص.)86 .
بدين ترتیب کارگران ،تهیدستان شهری و دهقانان با حرکتي آرام به نیروی اصلي
جنبش تبديل شدند .بهخصوص کارگران ايراني ساکن قفقاز که اطالعات فراواني
نسبت به مسائل روز به دست آوردند .اينان با انقالبیون قفقاز ارتباط برقرار کردند .پیامد
اين ارتباط در بازگشت به ايران ،آرمانهای انقالبي علیه حکومت استبدادی بود .گام
بعدی همکاری ايرانیان ساکن قفقاز با مشروطهخواهان ،ارسال سالحهايي مانند تفنگ و
سالح داشت .برخي از اعضای حزب سوسیال دموکرات حوزه قفقاز درخواست کردند
که حزب آنها را برای دفاع از جنبش مشروطه و مردم تبريز به ايران اعزام کند .حزب
نیز در اعالمیه ای به کارگراني که آموزش نظامي ديده و تجربه مبارزه و مهارت ساخت
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بمب داشتند ،اجازه داد با لوازم جنگي به تبريز بروند (کسروی ،1370 ،صص.
726ـ .) 727رايس نیز در گزارش  10ربیع الثاني 1325ق به ادواردگری اعالم ميکند
که گروه فدائیان باکو و شمال ايران قسم ياد کردهاند که جان خود را فدای سعادت
مملکت خويش کنند و دشمنان کشور را ازبین ببرند (کتاب آبي ،1363 ،ج/1.ص.)41 .
تشکیل احزاب کارگری در ایران
با تشکیل حزب سوسیال ـ دموکرات کارگران روسیه در 1898م ملیتهای غـیرروسـي
مانند مسلمانان قفقاز ،ارمنیان و گرجیان که جملگي در صف مخالفان حکومت تزاری
قرار داشتند نیز به اين حزب پیوستند .حزب اجتماعیون عامیون در باکو در اوايل سال
1283ش1904/م توسط گروهي از مهاجران ايراني تأسیس شد .اين حزب برای
سازماندهي صد هزار کارگر مهاجر ايراني که بیشتر آنها در حوزة نفتي باکو کار
ميکردند ،باشگاه «همت» را در اواخر سال 1904م تشکیل دادند .حزب همت از نظر
سازماني مانند بخشي از کمیتۀ باکوی حـزب سـوسیال ـ دموکرات کارگران روسیه بود
(ابراهامیان ،1377 ،ص .)99 .با آغاز جنبش مشروطه در ايران ،مرامنامۀ اجتماعیون
عامیون باکو به فارسي ترجمه شد و يک انجمن نیز به نام «مرکز غیبي» تأسیس شد
(کسروی ،1370 ،ص .)391 .بنیانگذار شـعبۀ اجـتماعیون ـ عامیون تبريز «علي مسیو»
بود که در سفرهايي که به گرجستان داشت ،ماهها در تفلیس ماند و با آزادیخواهان
آنجا تـماس برقرار کرد (جاويد ،1345 ،ص .)13 .مرکز غیبي پس از به توپ بسته
شدن مجلس از طريق ايـجاد ارتباط مستقیم و منظم با انقالبیون قفقاز موفق شد،
مقاومت مسلحانه در تبريز را سامان دهد (کتاب نـارنجي ،1367 ،ج/1 .ص .)264 .به
گواهي سندی که در  15شعبان 1325ق منتشر شد ،فعالیتهای اين حزب تا شمال
ايران گسترش يافته بود (اتحاديه ،1381 ،ص .)135 ،133 .بـنیانگذاران و اعـضای
ايراني ساکن قفقاز و کساني بودند که در مؤسسات نفت کار ميکردند .اين افـراد در
ايـران به نام «مجاهدان قفقازی» شناخته ميشدند ،حال آنکه تنها لباس قفقازی به تن
مـيکردند و در اصل ،ايراني بودند (کسروی ،1370 ،صص193 .ـ .)194کنسول
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انگلیس در رشت در گـزارشي که در  31دسامبر  1906تهیه کرده ،دربارة کمیتۀ
سوسیال ـ دموکرات ايران در قفقاز مينويسد:
ايـن جمعیت فقط در بادکوبه قريب به شش هزار نفر ميشوند .اينها غـالب ًا
ايـرانیاني هستند که از ايران مـهاجرت کرده و در آنجا به کسب و تجارت
مشغولاند .با اين فرقه ،اغلبي از گرجيها و بعضي از ارامنه و جمعیتي از روسها،
يعني از آزادیطلبان روس هـمراهي تامه دارند .اسباب ناريه ،از قبیل تفنگها و
مـوزر و طـپانچه و قـوای ديـنامیتي مـوجود دارند که در الپارتـرهای [البـوراتوار]
مخفي آماده کردهاند (رابینو ،1368 ،صص.)66-65 .

دوتن از رهبران اجتماعیون که نقش مهمي در ساماندهي فعالیتهای اين حزب در
ايران داشتند« ،حیدرخان عمواغلي» و «محمدامین رسولزاده» بودند .حیدرخان
مي کوشید بین افراد محروم و کارگران نفوذ کند .وی با کار در کارخانۀ برق مشهد
فعالیتش را آغاز کرد ،لیکن چون کارخانه و کارگر زيادی در اين شهر نبود ،کاری از
پیش نبرد (رائین ،1356 ،ص .)34 .حیدرخان ميکوشید افراد متخصص را به پیوستن به
فرقۀ اجتماعیون عامیون تشويق کند .وی سپس در تهران شعبۀ اجتماعیون ـ عامیون را
تشکیل داد و در سال 1325ق کارگران کارخانۀ برق اين شهر را برای اعتصاب
ساماندهي کرد .کارگران درخواست افزايش حقوق ،تضمین مالي در صورت تصادف و
مرگ و تأمین لباس کار را داشتند (اتحاديه ،1361 ،ص.)138 ،75 ،71 .
بعد از بمباران مجلس در سال 1327ق اعتراضات زيادی از سوی حزب سوسیال
دموکرات باکو و تفلیس در محکومیت تعطیلي مجلس توسط محمدعلي شاه انجام
دادند (نوايي ،1356 ،ص.)8 .
در رشت نیز که پیش از وقوع مشروطه محافل سیاسي سرّی شکل گرفته بود ،پس
از رويارويي محمدعلي شاه با مجلس ،روابط نزديکتری بین اين مجامع با
سوسیال ـ دموکراتهای گرجستان و قفقاز بهوجود آمد و تماس دائمي ساکنان اين
انگلیس در نامهای در  17ذيحجۀ  1324به وزير خارجۀ آن کشور ،خبر از تشکیالت
سرّی و علني فدايیان رشت داد که از دستورات کمیتۀ قفقاز پیروی ميکردند و موجب
وحشت و نگراني دولت ايران شده بودند (کتاب آبي ،1363 ،ج/1 .صص23 .ـ.)24
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فرقۀ مجاهدين رشت با چهارده شاخهاش که نام «انجمن عباسي» بر آنها نهاده بودند،
در سـراسر گـیالن نفوذ يافته بود (آدمیت ،1355 ،ص .)21 .همچنین کـمیتۀ ايراني
سوسیال ـ دموکرات قفقاز در همکاری تنگاتنگ با کمیتۀ ستّار در رشت ،به صورت
متوالي داوطلباني را با جنگافزار کامل از قـفقاز به ايران ميفرستاد (کسروی،1378 ،
ص .)11 .اين رفتو آمدهای مسلحانه و استقبال مردمي از آنان از ديد مأموران انگلیسي
نیز دور نماند .چرچیل نمايندة دولت انگلیس در ايران مينويسد« :کامالً بر من ثابت
شده است که کلیۀ طرح ها و درگیریهايي که در رشت بهوجود ميآيد ،توسط يک
گروه  50نفرة داوطلب قفقازی انجام ميشود .طي شش ماه اخیر تعداد آنها به  350نفر
رسیده است» (کتاب آبي ،1363 ،ج/2 .ص.)461 .
پیوند تنگاتنگي که شعبۀ اجتماعیون رشت با مبارزان قفقازی داشت ،در بیرون
آوردن رشت از دست مستبدان و سپس فتح تهران در  27جمادیالثاني  1327نقش
مؤثری داشت و سبب قدرشناسي مشروطهخواهان شد (دولتآبادی ،1362 ،ج/3 .ص.
 .)115در مجلس دوم دو حزب «اجتماعیون ـ عامیون» با نام «حزب دموکرات» و حزب
«اعتدالي» اعالم موجوديت کردند .برنامههای حزب دموکرات يا «اجتماعیون» واگذاری
حقوق دموکراتیک به کارگران ،مانند آزادی تشکلهای سیاسي ،آزادی بیان ،گردهمايي،
حق اعتصاب ،تعیین ساعات کار و دستمزد و ممانعت از کار کودکان بود (اتحاديه،
 ،1361ص.)113 .
در ايران خالف غرب که نخست احزاب اشرافي و محافظهکار و سپس لیبرال و
احزاب سوسیالیست موجوديت پیدا کردند ،بهدلیل موقعیت خاص و نزديکي به قفقاز،
جريان برعکس شکل گرفت .به اين ترتیب که اول احزاب سوسیاالیست ايجاد شدند،
بعد احزاب ديگر بهوجود آمدند.

طبقۀ کارگر ديرتر از جوامع اروپايي در ايران شکل گرفت و قشری اندک از نیروهای
تولیدی را تشکیل مي داد .آگاهي کارگران ايراني از حقوق سیاسي و اجتماعيشان نیز
بیش از آنکه درونزا و برخاسته از توسعۀ صنعتي باشد ،از افکار چپگرايانۀ مناطق
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قفقاز تأثیر پذيرفت .صنايع ايران به صورتي وابسته پديدار شد و شیوة تولید نیز شباهتي
به کارخانجات جديد غربي نداشت .به همین دلیل کارگران نتوانستند مانند همتايان
اروپايي ،نقش تاريخي خود را ايفا کنند .در روسیه و چین که کشورهايي آسیايي شمرده
ميشدند و کشاورزان نیروی عمدة کار را تشکیل ميدادند ،با روی کار آمدن يک دولت
سوسیالیستي ،صنايع رشد کرد و طیف وسیعي از کارگران صنعتي پديدار شدند .در اين
کشورها کارگران يکي از ارکان توسعۀ اجتماعي و اقتصادی شمرده شدند و در ابعادی
گسترده به مشارکت در امور سیاسي ،اجتماعي پرداختند.
اين بررسي نشان ميدهد که در دورة قاجاريه بسیاری از نیروهای کار در اثر فشار
طبقۀ حاکم و وجود فقر ناگزير کار و کاشانۀ خود را ترک و به مناطق آبادتر يا
کشورهای همجوار مهاجرت ميکردند .کارگران با مشاهدة وضعیت سیاسي ،اجتماعي
اين نواحي ،تحتتأثیر قرار ميگرفتند و پس از بازگشت به ايران ،ديدهها و
شنیدههايشان را برای ديگران بازگو ميکردند .آنان از نخستین طبقاتي بودند که به
جنبش مشروطه پیوستند و در کنار ساير هموطنانشان ،به مبارزه با استبداد پرداختند.
آنان با پخش اعالمیهها ،شرکت در اجتماعات و نیز حضور در صحنههای نبرد مسلحانه،
فعاالنه به مبارزه برای کسب آزادی برخاستند ،لیکن تأثیرپذيری کارگران از فضای
فکری بولشويکي حاکم بر قفقاز ،موجب درپیش گرفتن مشي تندروانهای شد که
درنهايت به رويارويي خشونتآمیز سلطنت و مجلس انجامید.
مي توان حدس زد که با پیشي گرفتن رويدادهای سیاسي بر سرعت تحوالت
اجتماعي و اقتصادی فرصت رشد طبیعي طبقۀ کارگر در ايران ازدست رفت .شرکت
ايالت در فتح پايتخت و بروز ناامنيهای داخلي و ناکارآمدی نهادهای نوبنیاد سیاسي و
اجتماعي دوران مشروطه از يکسو موجب پیچیدگي اوضاع کشور شد و بروز جنگ
جهاني نیز از سوی ديگر لطمهای شديد بر سازمانبندی آرام کارگران وارد آورد؛
ايران فرصت حضور جدی در رويدادهای سیاسي و اجتماعي را نیافت.
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Abstract
Different social classes, each with their own motives, participated in the
Iranian Constitutional Revolution. Workers were one of the emergent
classes in Iranian society. They differed from the old tradesmen and guilds
in terms of their participation in production processes and their ownership of
the means of production; moreover, they did not resemble their European
counterpart because they lived in a tribal context and in a society based on
agricultural and livestock economy. Due to the pressure of the ruling class
and poverty, many of these workers were forced to leave their home and
migrate to more prosperous areas or neighboring countries. They were
impressed by the political, social, and economic situation in these areas.
Since most of them were seasonal workers, after returning to Iran, they
shared what they had observed with their compatriots.
The purpose of this article is to explore the contribution of workers in
shaping the Iranian constitutional movement. Using a historical methodology,
the author tries to address how the working class was formed in Iranian society
and what role workers played in the emergence of social modernization.
It is proposed that the working class was formed in Iran much later than
in European societies, and it constituted only a small section of the
productive forces. The awareness of Iranian workers of their political and
social rights was influenced more by leftist ideas in the Caucasus than by
endogenous causes and industrial development. Therefore, despite its
involvement in modernization and the constitutional movement, this
spectrum of society could not play its historical role as it did in the great
European revolutions in Britain, France, and Russia.
This study shows that before the development of the constitutional
movement, some workers participated in the revolutions in the Caucasus and
became acquainted with its revolutionary ideas. These workers, in union
with other compatriots, joined the Iranian liberation movement and fought
against tyranny by distributing leaflets, participating in rallies, and appearing
on the battlefields, and thus paved the way for future revolutionary
movements.
Keywords: working class; constitutional movement; intellectual
developments; migration; historical sociology.
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