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دیباچه
نزد مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی عالقهمند به مطالعهی ظهور و گسترش سرمایهداری در ایران ،شکلگیری
امپراتوری صفویه ( 752-2210 /2052-2211ق ).نقطهی عطف بهشمار میآید .صفویان بخش عمدهی نجد ایران
را زیر پرچم حکومت متمرکز واحدی درآوردند و ساختار اساساً قبایلی و کوچنشینانه را به جامعهای بیشتر
یکجانشین و شهریّتیافته تبدیل کردند ***.وانگهی ،حاکمان صفوی با اعالم اسالم شیعی بهعنوان مذهب رسمی،
نه فقط به هویت جمعی اتباع امپراتوری در مقابل خالفت سنیمذهب همسایه در امپراتوری عثمانی شکل دادند
بلکه جمعیت متجانستر و یکدستتری را نیز تدارک دیدند که آسانتر به حاکمیت حکومت استبدادی و پدرساالر
صفوی تن میداد .دورهی نسبتاً طوالنی ثبات سیاسی ،پایداری اجتماعی و اقتصادی را در امپراتوری صفوی به
دنبال آورد .افزون بر این ،فرایند یکجانشین کردن عشایر ،در کنار ثبات سیاسی باعث شد دودمان صفوی بیشتر
درآمدش را از کشاورزی و تجارت حاصل کند.
آنچه به ایران عصر صفوی در عصر تعامل جهانی ( )2505-2205جایگاهی پراهمیت میبخشید ،اگر نگوییم
ادغام بازار ملی بالندهاش در بازار گسترشیابندهی جهانی تحت حاکمیت پادشاهیهای اروپایی بود ،دستکم
پیوند میان آن دو بازار بود .در اینجا تاجران دریانورد ،خاصه کمپانیهای هند شرقی بریتانیا و هلند ،نقش
کارگزاران تجاری را ایفا میکردند و تهمیدات الزم برای کشاندن ایران به نظم درحالظهور سرمایهداری تجاری
را فراهم میآوردند .بنا بر گزارش شاهدی عینی« ،هلندیها و انگلیسیها با پول نقد و کاالهایی که یا از اروپا
آوردهاند یا از هندوستان ،به ایران میآیند و کاالهایشان را در اینجا با سود عالی میفروشند» و در بازگشت «تمثال
قدیسان ایرانی که با زر و سیم حاشیهدوزی شده ،ابریشم ،کتان ،و پردههای نگارین ایرانی ]و غیره[ را با خود
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میبرند».

در این دوره کاالهای ساخت ایران که به بازار جهانی راه مییافتند عبارت بودند از انواع ابریشم ،پارچههای
زبر کتانی ،فرش ،میناکاریهای طالیی و نقرهای ،جنگافزار [شمشیر ،خنجر ،و مانند اینها] و اشیای فلزی ،چرم،
و بلور .این کاالها در کارگاههای شهرهایی همچون اصفهان ،شیراز ،یزد ،همدان ،قزوین ،و رشت تولید میشدند
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که برخی از آنها بالغ بر یکصد کارگر را با تقسیم کاری مشخص در استخدام داشتند.
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افول امپراتوری صفوی در اوایل سدهی هجدهم ،در آستانهی عصر جدید انقالب صنعتی ( )2205-2755که
در نتیجهی صنعتیشدن و ادغام جهانی از راه میرسید ،راه را برای رجعت سیاست قبیلهای هموار کرد و در
توسعهی سرمایهداری در ایران اخالل پیش آورد .فروپاشی سیاسی و انحطاط اقتصادی کموبیش یک سده ادامه
پیدا کرد .در آستانهی سدهی نوزدهم با تأسیس امپراتوری قاجار ( 2212-2155 / 2271-2710خ ).ایران به
مرزبندی سیاسی عصر صفوی بازگشت .با وجود این ،مرزهای امپراتوری تازهتأسیس قاجار ،در عصری که
قدرتهای استعماری درحالظهور همواره مشغول گسترش دامنهی نفوذ سرزمینیشان بودند ،دیر نپایید.
عهدنامههای  2121و [ 2111گلستان و ترکمنچای 2111 ،و  2151ق ،].که پیامد دو رویارویی نظامی طوالنی
با امپراتوری تزاری بود ،نهفقط واگذاری کامل خاک ایران در قفقاز را سبب شدند بلکه دگرگونی سیاسی و
اجتماعی ـ اقتصادی تدریجی اما مهمی را نیز رقم زدند .امتیازدهیهای سیاسی ،توافقنامههای تجاری ،و رخنهی
اقتصادی که پیامدهای مستقیم شکستهای نظامی بودند به وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به بازار بینالمللی و
نوسانات آن انجامید .سقوط ارزش داخلی و خارجی پول ایران ،از رونق افتادن محصوالت کشاورزی غیر قابل
صادرات و پیشههای سنتی و صنایع محلی ،افزایش سطح تجارت خارجی کشور ،تجاریسازی کشاورزی ،و
افزایش تولید محصوالتی که برای فروش در بازار تولید میشدند ،جملگی از پیامدهای مستقیم پیوند اقتصاد ایران
با بازار جهانی بودند 1.از تبعات این پیوند عبارت بود از جابهجایی طبقاتی و جمعیتی که افزایش تدریجی جمعیت
کشور از پنج یا شش میلیون نفر در  2155به حدود دهمیلیون نفر در  ،2725بر شدت آن افزود 5.چنین تحوالتی
نوعی الگوی مصرف جدید پدید آورد و متعاقباً هنجارهای اجتماعی ،قشربندی اجتماعی ،و ساختار قدرت سنتی
را دستخوش تغییر کرد .در  2117با حفر کانال سوئز که موجب دسترسی سهلتر کشتیهای اروپایی به اقیانوس
هند شد انحطاط اقتصادی ایران عمق بیشتری پیدا کرد .در عین حال ،اهمیت راه تبریز -طرابوزان رو به کاهش
گذاشت .مسدودشدن این راه که در طول سدهها مهمترین مسیری بود که اروپا را به شبهقارهی هند پیوند میزد،
بار دیگری بود بر دوش اقتصاد ایران که بهخودیخود نیز انحطاط اقتصادی فرسایندهای را از سر میگذراند.
ایران با وضعیتی نیمهاستعماری به سدهی بیستم پا نهاد .بریتانیا و روسیهی تزاری دو قدرت بزرگ بودند که
ایران را حیاطخلوت منافع سیاسی و اقتصادی خود میانگاشتند .واکنش به این وضعیت نیمهاستعماری ،سدهی
بیستم را به قرنی انقالبخیز برای ایران بدل ساخت .نخستین انقالب ،یعنی انقالب مشروطه (/ 2750-2757
 2115-2111خ ،).تحوالت ژرفی در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی رقم زد ،تحوالتی معطوف
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به تدارک نظم سیاسی جدید برای کشور ،الغای نظام سلطنت مطلقه ،استقرار نظم و قانون ،پاسخگویی در اعمال
قدرت سیاسی و اقتصادی ،و برابرانگاری همهی شهروندان (در این برهه فقط مردان) در پیشگاه قانون .نوسازی
جامعه از طریق صنعتیسازی اقتصاد کشور یکی از هدفهای دیگر انقالب مشروطه بود .ولی انقالب مشروطه
خیلی زود با موانع جدی روبهرو شد؛ نخست به علت فقدان حکومت مرکزی مقتدر ،سپس بر اثر سیاستهای
قهرآمیز روسیهی تزاری ،و بعدتر نیز به خاطر درگرفتن جنگ جهانی اول .اکتشاف نفت در جنوب ایران در 2751
[ 2112خ ].با انقالب مشروطه مصادف شد و اهمیت ژئواستراتژیک کشور را ارتقا بخشید .هنگامی که آغاز جنگ
جهانی اول نقطهی پایانی بر «صلح صدساله»ی اروپا (به تعبیر پوالنی )0گذاشت ،انتقال جهانی از زغالسنگ به
نفت در حوزههای فنّاوری ،نظامی ،و صنعت ،تبعات عظیمی برای اهمیت استراتژیک ایران و خلیج فارس بهعنوان
بزرگترین دارندهی ذخایر نفت جهان دربرداشت .نفت کاالی استراتژیک تأثیرگذاری بود که بهگونهای اجتماعی
تولید میشد ،و سرمایهداری نفتی در جهان جای سرمایهداری مالی سدهی نوزدهم را گرفت که این در سراسر
سدهی بیستم نیز به نوعی استمرار داشت.
موقعیت محوری نفت ایران در جنگ جهانی اول به تقدیر این کشور در سراسر سدهی بیستم شکل داد .دو
کودتا در  2177[ 2712خ ].و  ]2111[ 2701و دومین انقالب در  ]2102[ 2727جملگی به گونهای به نفت ارتباط
داشتند .با اینهمه ،اگرچه صنعت نفت در سراسر سدهی بیستم همچنان صنعتی اصلی و نماد صنعتی شدن و
شهری شدن برای ایران بود ،اما سدهی بیستم برای ایران چیزی بیش از نفت بود .اگر جنگ جهانی اول ایران را
به میدان جنگ قدرتهای بزرگ تبدیل کرد و در فرایند توسعهی اقتصادی و مشروطیت انقطاع پدید آورد ،در
جهانی که از ویرانههای جنگ جهانی اول سر برآورد ایران مانند همسایههایش ،روسیهی تزاری و ترکیهی عثمانی،
بهگونهای نو ظاهر شد .کودتای  2712صحنه را برای برآمدن سلسلهی پهلوی ( )2710-2727مهیا کرد و
مجموعهی گستردهای از سیاستهای نوسازی آمرانهی اقتصادی و سیاسی در ایران به اجرا درآمد .دولت مدرن
پهلوی بسیاری از مطالبههای مشروطهخواهان ،به استثنای اجتناب از خودکامگی ،را برآورد.
در میان مورخان اقتصادیِ ایران معاصر بر سر تلقی آغاز جنگ جهانی اول به عنوان نقطهی پایان گسترش
اولیهی سرمایهداری در ایران اجماع وجود دارد 1،اجماعی که دورهی پنجاهوچهارسالهی حکومت پهلوی را که از
پی آن آمد به دو دورهی تکوینیابی سرمایهداری صنعتی ( )2155-2151 / 2710-2711و دورهی گسترش
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مناسبات سرمایهدارانه ( )2151-2102 / 2711-2721بخش میکند.
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تاریخ و تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر
بیست سال پس از انتشار کتاب تکوین طبقهی کارگر در انگلستان ،تاریخنگاری ایران سرانجام بهیمن تالش
یرواند آبراهامیان با اثر نوآورانهی ای .پی .تامپسون آشنا شد 1.این آشنایی آغازین با تامپسون ،در  ،2711در نتیجهی
انتشار کتاب ایران بین دو انقالب ،تحلیل طبقاتی تاریخ ایران سدهی بیستم و دو انقالب  2757-2750و -2722
 2102-2101 / 2727حاصل آمد 7.در  2711که کتاب آبراهامیان منتشر شد ،بهت و حیرت از نتیجهی انقالب
[ایران] به کنشگران مارکسیست ایرانی منحصر نبود .دانشگاهیان مارکسیست نیز ،در تالش برای تشخیص پایگاه
اجتماعی انقالب  2727-2722که روحانیان سیاسی را به قدرت رساند ،روایت ذاتباورانه ( )essentialistو
غایتمندی ( )teleologicalرا ،که نسخههای خامتر ماتریالیسم تاریخی عرضه میکردند ،مورد تردید قرار دادند.
آبراهامیان ،متأثر از رهیافت نومارکسیستی تامپسون ،افق تازهای گشود که بر اساس آن طبقه میبایست در بافتار
وسیعتر فرهنگ هژمونیک و در ستیز اجتماعی با سایر طبقات فهم میشد.
کتاب تامپسون نهفقط تاریخنگاری اجتماعی و کارگری در شمال جهانی را دگرگون کرد ،بلکه در جنوب
جهانی نیز تاریخنگاری کارگری جدیدی را پدید آورد که به گونهای انکارناپذیر از گونهی قدیمیاش متمایز بود.
بنا بر توصیفی که مارسل فاندرلیندن از مسئله ارائه میدهد ،اگر تاریخنگاری قدیمی کارگری «ساختاری و متمرکز
بر شرح تحوالت سازمانی ،مناقشات سیاسی ،رهبران ،و اعتصابها» بود تاریخنگاری جدید کارگری «میکوشد
مبارزات کارگران را در متن بنگرد» آنهم از رهگذر بازیابی «نه فقط فرایندهای کار و فرهنگ روزمره بلکه
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جنسیت ،قومیت ،نژاد ،و سن ] [...بههمراه ساختارهای خانگی ،جنسیتی ،و سیاستهای غیررسمی».

در بازنگری تاریخ و تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر ایرانی ،دو جریان تاریخنگاری را میشناسیم که
تاریخنگاریهای کارگری قدیمی و جدید را نمایندگی میکنند .اگرچه در هر یک از این دو جریان رد پاهای
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جریان دیگر به چشم میخورد ،حضور یا غیاب تأثیر تامپسون است که عمیقاً یکی را از دیگری متمایز میکند.

از جریان نخست آغاز کنیم .پیشزمینهی مطالعات کارگری در ایران بهطور کلی به سدهی نوزدهم و عمدتاً به
کارگران صنعتی بازمیگردد .پژوهشها در خصوص تاریخ نیروی کار کشاورزی انگشتشمار است .یکی از

پیشگامان این عرصه ان لمبتن است که دو کتاب تأثیرگذار دربارهی مالکیت ارضی منتشر کرد :مالک و زارع در
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ایران ( ،2701ویراست مبسوط )2772 ،و اصالحات ارضی در ایران  21.)2717( 2699-2691اما این موضوع
در سالهای بعد عمدتاً مغفول ماند ،بهاستثنای پژوهش فرهاد کاظمی و یرواند آبراهامیان که دهقانان غیرانقالبی
در ایران معاصر را مورد بررسی قرار دادند 21.بعدتر ،فرهاد کاظمی مطالعهای تطبیقی را دربارهی دهقانان انقالبی
در ایران ،عراق ،و ترکیه در کتابی مشترک که به موضوع دهقانان و سیاست در خاورمیانه اختصاص داشت ،منتشر
کرد 25.در همان کتاب ،احمد اشرف مقالهای راجع به مناسبات ارضی در دورهی پیش و پس از انقالب به رشتهی
تحریر درآورد که زمینهای برای درک بهتر ترکیب طبقاتی انقالب  2727-2722ایران فراهم میکرد.
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شکلگیری طبقهی کارگر صنعتی ایران به نیمهی دوم سدهی نوزدهم بازمیگردد و طرفه آنکه خاستگاههایش
در جایی خارج از مرزهای سیاسی ایران قرار داشت .مهاجرت زحمتکشان ایرانی در جستوجوی کار در میانهی
سدهی نوزدهم آغاز شد .روسیهی تزاری ،هند و امپراتوری عثمانی ،و آفریقای شمالی و غربی مطلوبترین
مقصدهای مهاجرت بهحساب میآمدند .از میان این مقصدها روسیهی تزاری با اقتصادی شکوفا در اواخر سدهی
نوزدهم 21بسیاری از زحمتکشان ایرانی را عمدتاً از نواحی مرکزی و شمالی ایران به خود جذب میکرد .تا زمان
انقالب  2722روسیه ،صدهاهزار کارگر مهاجر ایرانی در آنجا حضور داشتند که عمدتاً در صنایع معدنی و نفتی
باکو مشغول به کار بودند و در مناطق جنوبی امپراتوری ،قفقاز و آسیای مرکزی جاده و خط آهن میساختند.
مورخان شوروی در پژوهش دربارهی این کارگران مهاجر پیشگام بودند .بلووا و استریگونُف با بهرهگیری از
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آرشیو غنی حکومت تزاری در قفقاز گزارش تقویمی مفصلی از کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز فراهم آوردند.

حسن حکیمیان به تأسی از این مورخان شوروی بود که مهاجرت نیروی کار ایرانی به جنوب روسیه را در
چارچوب اقتصاد سیاسی ایران اواخر سدهی نوزدهم و اوائل سدهی بیستم بررسی کرد.

21

در آغاز سدهی بیستم ،و در درون مرزهای سیاسی ایران ،صنعتیشدن بهآهستگی اما با قاطعیت پیش میرفت
و مجموعهی نوظهور کارگران صنعتی را در کشور ایجاد میکرد« .توسعهی بطئی صنعت بزرگمقیاس ،در شرایط
عدم ادغام در اقتصاد جهانی و سطح عموماً پایین تعرفههای گمرکی (حدود  0-5درصد) بر اجناس وارداتی ،و
صد البته سلسلهای از تحوالت سیاسی ،اتفاق افتاد» 27.عبداهللیف با پیروی از مسیر مورخان کارگری متقدم شوروی،
در سال  2711کتابی در خصوص صنعتی شدن و ظهور طبقهی کارگر ایران در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل
سدهی بیستم منتشر کرد 15.اگرچه چارچوبهای تحلیلی عبداهللیف ملهم از ذاتباوری شوروی ،و بیش از هر
چیز دیگر ،در درک شوروی ـ استالینیستی از ماتریالیسم تاریخی جلوهگر بود ،با این حال ،نباید سهم مهم او را
6

در فهم بهتر شکلگیری طبقهی کارگر در ایران دستکم گرفت ،خاصه زمانی که با واقعیتها و آمار و ارقام
سروکار داریم .اثر وی همچنان مرجعی اصلی برای مورخان کارگری بهشمار میآید.
ویلم فلور مورخ دیگری است که اندازه ،ترکیب ،و شرایط کاری طبقهی کارگر ایران را در طول واپسین دو
دههی سدهی نوزدهم بررسی کرده است 12.اگر ارجاعات اصلی عبداهللیف برگرفته از آمارها و گزارشهای
روسیهی تزاری است ،در کار فلور این گزارشها و روایتهای مسافران اروپایی و همچنین منابع دیپلماتیک
عمدتاً بریتانیایی هستند که تاریخنگاریاش را شکل میدهند .وجه مشترک در کار هر دو عبارت است از غیاب
منابع فارسی ،عمدتاً اسنادی برآمده از آرشیوهای مرکزی و محلی ،یا از آنهم مهمتر ،عریضههایی که کارگران به
شاه ،مقامات محلی ،و مؤسسات ارسال میکردند .عالوه بر این ،اگر در روایت عبداهللیف از بود و باش کارگری،
شکلگیری طبقهی کارگر ،و ساخت آگاهیاش را گسترش سرمایهداری و فرایند تضاد طبقاتی و مبارزهی طبقاتی
شکل میدهد ،فلور اصوالً نیروی کار ایرانی در این دوره را نه یک طبقه ،بلکه صرفاً دستهای از مردم تحت
حکومت یا رعایا قلمداد میکند« :کارگران دربارهی سرنوشت خویش ،سمتوسوی مسیری که در آن گام
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مینهادند ،و همینطور شتابی که باید به گامهایشان میدادند ،فاقد هرگونه حق نظارت و تصمیمگیری بودند».

جنبش جهانی و منطقهای پایبند به پیشرفت اجتماعی ،تجدد ،و نهایتاً مشروطیت که از میانهی سدهی نوزدهم
پا گرفته بود ،در سلسلهای از انقالبها در روسیهی تزاری ( ،)2751ایران ( )2750-2757و ترکیهی عثمانی
( )2751به اوج رسید .در جنبش مشروطیتی که در همهی این کشورها جاری بود ،هستهای از کنشگران سیاسی
رادیکال وجود داشت که خوانش آنان از مشروطیت ،فراتر از توانمندسازی استقالل فردی ،عاملیت انسانی ،و
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مقیدسازی اقتدار دولت در زمینهی کاربست قانون بود .آنها خواهان نظام حقوقی منسجم بودند.

سوسیالیستهایی ایرانی که با نام اجتماعیون ـ عامیون شناخته میشدند ،با خط مشی صراحتاً سوسیال دموکراتیک،
و ارتباطاتی با بینالملل دوم احزاب سوسیالیستی و کارگری ( )2117-2721حزب خود را به نام حزب سوسیال
دموکراتیک (اجتماعیون ـ عامیون) پیش از انقالب مشروطه بنیاد گذاشتند .از پی انقالب ،آنها حزب دموکرات
ایران را تأسیس کردند و فعالیتهایشان را در مجلس [شورای ملی] پی گرفتند 15.آغاز جنگ جهانی اول و انقالب
روسیه باعث رادیکالیزه شدن این سوسیال دموکراتها شد و عاقبت در ژوئن  2715گروهی از اینان حزب
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کمونیست ایران را بنیاد نهادند.
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با تولد حزب کمونیست ایران ،حزبی همبسته با بینالملل سوم (کمینترن) ،بهتدریج مکتب جدیدی حول
مطالعات کار و تاریخنگاری کارگری در ایران پا گرفت .تحت تأثیر مارکسیسم ـ لنینیسم و با بازنگری تاریخ ایران
اواخر سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم ،بر عاملیت طبقهی کارگر از دریچهی طبقه و تضاد طبقاتی در تاریخ
ایران معاصر تأکید شد .سلطانزاده ،یکی از بنیادگذاران حزب کمونیست ایران و عضو فعال نخستین سالهای
کمینترن ،در این تاریخنگاری سهمی چشمگیر داشت 11.وی در نخستین کتاب تحقیقیاش با عنوان ایران معاصر،
منتشرشده به سال  ،2711که بر پایهی کار میدانی استوار بود ،تحلیلی از اقتصاد ارضی ایران و همچنین گسترش
سرمایهداری در این کشور بهدست داد .در کنار این تحلیل ،او دربارهی جایگاه اجتماعی کارگران کشاورزی و
کارگران شهری در اقتصاد کشور از اواخر سدهی نوزدهم بحث کرد 12.سلطانزاده در کتابی دیگر ،منتشرشده به
سال  ،2715بار دیگر گسترش طبقهی کارگر ایران را مورد مطالعه قرار داد و آن را به تحوالت سیاسی در ایران،
که از پی جنگ جهانی اول و قدرتگیری رضاخان شکل گرفته بود ،پیوند زد .سلطانزاده رضاخان را بهعنوان
نمایندهی بورژوازی ملی میستود ،و این با موضعی که کمینترن و شوروی در آن زمان نسبت به ایران و ترکیهی
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رضاخان و آتاتُرک داشتند ،همخوانی داشت.

پیش از آنکه این پژوهش را دربارهی تاریخ و تاریخنگاریهای کار در ایران سدهی بیستم پیش از جنگ جهانی
اول و در دورهی بین دو جنگ ادامه دهیم ،شاید جالب باشد که به نخستین رمان کارگری که در ایران منتشر شده
نیز اشاره کنیم .روز سیاه کارگر ،نوشته شده در فاصلهی سالهای  2710-2711به قلم احمدعلی خداداده ،روایتی
است از کارگر کشاورزی فقیری که در گریز از شرایط زیستی و کاری تحملناپذیر روستا به دنبال کار روانهی
شهر میشود .این روایت که قالب سفرنامهی ادبی ،ژانری متداول در ادبیات فارسی در آن زمان ،به خود میگیرد،
زیست روزمرهی رنجبران را موشکافانه وصف میکند که ،به ادعای نویسنده ،از کارگران ،و حتی کارگر رنجبر،
متمایز است .این گروه آخری ،یعنی کارگر رنجبر را نویسنده در شمار بردگان میخواند.
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تاریخهای کار و طبقهی کارگر در دوران بین دو جنگ جهانی را دیگرانی ،مارکسیست و غیرمارکسیست،
گردآوری کردهاند .جانمایهی تمامی این تاریخها ،بدون استثنا ،نیروی کار سازمانیافته و روایتهای جنبش
متشکل کارگری است .تاریخچهی نهضت کارگری در ایران به قلم شکراهلل مانی نمونهی برجستهای است از

8

ایندست روایتها .این اثر حتی امروز نیز گزارش دست اول مهمی از جنبش سندیکایی در ایران بهحساب
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میآید.

در دهههای  2715و  2725میالدی مورخان حزب توده در تبعید 12با ارجاع به نوشتههایی نظیر روایت شکراهلل
مانی و سایر گزارشهای برگرفته از حزب کمونیست ایران و آرشیو کمینترن ،پژوهشهایی در زمینهی تاریخ
جنبشهای کمونیستی و طبقهی کارگر در ایران انجام دادند .وجه تمایز این مطالعات ،فهم مورخان حزب توده
دربارهی تاریخ کار است .نزد این مورخان ،تاریخ کار عبارت است از تاریخ نیروی کار سازمانیافتهی مستقر در
کارخانه که با جنبش کمونیستی در ارتباط است .اردشیر آوانسیان ،از اعضای اصلی حزب کمونیست و سپس
حزب توده ،در متن زیر به این ارتباط اشاره میکند:
از تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران اتحادیههای کارگری* به دست کمونیستها بهوجود آمده و
رهبری میشدند .از اینرو اتحادیههای کارگری ایران روح و سنت انقالبی داشتهاند .سندیکاهای
کارگری ایران ،در عمل ،عاری از شیوهها و سنن تردیونیونیسم [اتحادیهگرایی] مرسوم در اروپای
باختری بودهاند .به دیگر سخن ،بهطورکلی حزب کمونیست از نهضت اتحادیهای بهوجود نیامده ،بلکه
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حزب است که پایهی اتحادیهها را گذاشته است.

در نقدی بر این ادعا ،صاحب این قلم رابطهی میان سندیکا و حزب در تاریخ کار ایران را ،آنگونه که آوانسیان
روایت میکند ،مورد تردید قرار دادم و آوردم که چگونه از نخستین روزهای شکلگیری کمینترن و در تاریخنگاری
کارگری استالینیستی ،حزب و سندیکا را یکی میگرفتهاند .همانجا نیز آوردم که در آن مکتب تاریخنگاری،
فراموشی گزینشی سبب شده تا حضور و حیات سندیکاهای مستقل کارگری که با احزاب سیاسی در پیوند نبودند
نادیده انگاشته شوند 15.جلیل محمودی و ناصر سعیدی نیز در کار مشترکشان دربارهی جنبش کارگری پیش از
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جنگ جهانی دوم با من همعقیدهاند.

تاریخنگاری کار در ایران برای دههها ملک طلق مورخان کمونیست تلقی میشد .با این حال ،با انتشار کتاب
اتحادیههای کارگری و خودکامگی در ایران ،اثر حبیب الجوردی ،به  ،2710تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر
در ایران با کار پژوهشگر غیرمارکسیست جدیدی غنا یافت 11.اگرچه جانمایهی کتاب الجوردی سالهای 2752
تا  2701را دربر میگیرد ،نویسنده در مقدمه و مؤخرهی کتاب ،دامنهی کارش را ،با مسامحه ،تا انقالب مشروطه
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و انتهای عصر پهلوی بسط میدهد .الجوردی در ردیابی کارگران ،تحلیلش را به نیروی کار متشکل ،عمدتاً در
دورهی بروز شکلهای چشمگیرتر و تقابلگرانهتر کنش ،متمرکز و محدود میکند .دشوار بتوان در مطالعهی
الجوردی گزارشی از نیروی کار غیرمتشکل یا سایر شکلهای اعتراضهای کارگری ،همچون عریضه فرستادن،
یا شکلهای دیگری از اعتراضهای صلحآمیز یافت .با وجود این ،نمیتوان دو دستاورد شایان ذکر کار الجوردی
را دستکم گرفت .نخست آنکه رهیافتی متمایز اتخاذ میکند و جنبش کارگری را تابع و دنبالهرو امر سیاسی
نمیانگارد؛ در عوض ،عاملیت نسبتاً مستقلی را به جنبش کارگری نسبت میدهد .و دوم آنکه از منابع درخور
اعتنا و متنوعی بهره میگیرد؛ فارسی و غیرفارسی ،عمدتاً گزارشهای دیپلماتیک آرشیوهای ایاالت متحد و بریتانیا.
البته در کار او از منابع اصلی موجود در آرشیوهای شوروی دربارهی ایران خبری نیست.
دربارهی تاریخ کار ایران پیش از جنگ جهانی دوم ،دو اثر دیگر در دههی  2715منتشر شد :کتاب فرهنگ

قاسمی با عنوان سندیکالیسم در ایران  122013-2121و سندیکاهای کارگری ،قانون و شرایط در ایران (-2612
)2633
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به قلم ویلم فلور .هر دوی این آثار رهیافت غیرمارکسی یا غیرمارکسیستی داشتند .همانگونه که از

عناوین این دو مطالعه برمیآید ،نیروی کار متشکل و فعالیتهایشان هستهی اصلی تحلیلهای نویسندگان را شکل
میدهد .با این حال ،آنچه تحلیل قاسمی را از تحلیل فلور متمایز میسازد ،رهیافت قاسمی به مفهوم عاملیت
کارگری در جنبش کارگری است .اگرچه وی وابستگی سیاسی جنبش کارگری را عمدتاً در رابطه با گروهها و
احزاب سیاسی سوسیالدموکراتیک و سوسیالیستی و کمونیستی برجسته میسازد ،اما در تحلیلش از پیشزمینهی
کنشگران کارگری ،نمونههایی بهدست میدهد از آنچه شاید بتوان آن را نوعی ابتکار عمل نسبتاً مستقل در این
جنبش خواند .از سوی دیگر ،به زعم فلور ،در تاریخنگاری کارگری ،عاملیت مستقل کارگران جای تردید دارد،
چرا که «اتحادیههای کارگری را مردانی به راه انداختند و استمرار بخشیدند که پیشزمینهی مادی و فرهنگیشان
آنها را به اعضای طبقهی متوسط نزدیک میکرد» ،و:
کارگران بهطور معمول از زمان و توان الزم و همینطور درک و توانایی سازماندهی کنشگران کارگری
ــ چه رسد به بهراهانداختن جنبشی کارگری ــ بیبهره بودند .این اعضای روشنفکر ،که در عینحال
مارکسیست هم بودند ،مشکل کارگران را جزء الینفک نظام اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسیای
17

میانگاشتند که امپریالیسم و سرمایهداری نیروهای محرکهاش بهشمار میآمدند.
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بداعت کار فلور را نباید دستکم گرفت .نیز ،او از گسترهی وسیعی از منابع دست اول و دوم که عمدتاً به
زبانهای اروپایی است بهره میگیرد تا شرایط زیستی و کاری کارگران همچون هزینهی زندگی ،دستمزد ،بهداشت
و تغذیه ،ساعات کار ،و ایمنی را به تصویر بکشد .افزون بر این ،فلور شرحی تفصیلی از قوانین و مقررات کارگری
در ایران در طول چهار دههی آغازین سدهی بیستم بهدست میدهد.

زیر سایهی ای .پی .تامپسون
چنانکه پیشتر به آن اشاره رفت ،بههمت یرواند آبراهامیان بود که تاریخنگاری اجتماعی و کارگری ایران با ای.
پی .تامپسون و کتابش ،تکوین طبقهی کارگر در انگلستان ،آشنا شد .آبراهامیان گرچه فقط یک پژوهش آشکارا
کارگری منتشر کرده 55،موضوع تاریخ نیروی کار ایران معاصر بهوضوح در سراسر نوشتههایش حضور دارد.
نخستین و برجستهترین اثر آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،تاریخ اجتماعی ایران سدهی بیستم است به سیاقی
محققانه ،مستند ،و تحلیلی .این اثر سترگ نسلی از دانشجویان تاریخ اجتماعی ایران را تربیت کرد .این اثر ،بخش
عظیمی از تاریخ کارگری را ،از اوایل سدهی بیستم تا انقالب  ،2727-2722دربر میگیرد .تحلیل اجتماعی و
فرهنگی آبراهامیان از تاریخ طبقهی کارگر ،که این را میتوان دربارهی سایر نیروهای اجتماعی که در کتابش مورد
تحلیل قرار میدهد بیان کرد ،تا حد زیادی از مکتب گذشته و حال مورخان مارکسیست بریتانیایی تأثیر پذیرفته
است :دانا تور ،کریستوفر هیل ،اریک هابسباوم ،و بهویژه ای .پی .تامپسون:
فرض زیربنایی در سراسر این کتاب ،رهیافت نومارکسیستی ای .پی .تامپسون خواهد بود مبنی بر آنکه
پدیدهی طبقه را باید نه صرفاً بر حسب رابطهاش با شیوهی تولید (آنگونه که مارکسیستهای
ارتودوکس اغلب استدالل کردهاند) بلکه برعکس ،در بافتار زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی با سایر
52

طبقات معاصر فهم کرد.

بسیاری از مورخان اجتماعی و کارگری جوان که روی ایران کار میکردند بهواسطهی یرواند آبراهامیان با
تامپسون و اثر برجستهاش آشنا شدند ،هرچند این اثر بهتازگی به فارسی ترجمه شده است 51.آبراهامیان در مقالهای
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که در  1521به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار تکوین طبقهی کارگر در انگلستان به انتشار رساند ،میراث
فکری تامپسون را چنین برجسته کرد:
ای .پی[ .تامپسون] با اجتناب ورزیدن از روایت کالن ،تعمیمدهیهای کلی ،و موشکافیهای انتزاعی،
برای مورخانی جذابیت یافت که مایل بودند خودشان را در گذشته غرق کنند و تنها پس از کندوکاو
در انبوه دادههای تجربی به نتیجههای کالنتر دست یازند.
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من و مارسل فان درلیندن در  1551شمارهای از نشریهی بررسی تاریخ اجتماعی بینالملل را به «ایران سدهی
بیستم :تاریخ از پایین» اختصاص دادیم 55.این شماره شامل سه مقاله دربارهی تاریخ سدهی بیستم طبقهی کارگر
ایران بود .کاوه احسانی در مقالهای به بررسی نقش کارگران ،مهاجران ،زنان ،و کارمندان دونپایه در تکوین و
شکلدهی به شهر آبادان در طول سدهی بیستم پرداخت 50.نکتهی واجد اهمیت در کار احسانی آن است که او
خود را منحصراً به مطالعهی کارگران صنعت نفت در آبادان محدود نمیکند و از مقاومت آبادانیها در مبارزهشان
برای بازتعریف فضای شهرک شرکتی و ازآنِ خودسازی آن سخن بهمیان میآورد .دومین مقاله در شمارهی مزبور،
پژوهش من بود در خصوص ابعاد فراملی شکلگیری طبقهی کارگر 51.با تکیه بر اسنادی که از آرشیوهای تزاری،
شوروی و ایران بهدست آورده بودم ،تاریخ زیست روزمرهی زحمتکشان و طبقهی کارگر ایرانی را در حاشیههای
امپراتوری تزاری پیش از انقالب  2722روسیه مورد مطالعه قرار دادم ،و نیز با تمرکز بر زیست روزمرهی نیروی
کار مهاجر و ارزیابی فرهنگی و سیاسی گسترده در شهری که به آن مهاجرت میکردند ،هویتهای چندگانهی
کارگران مهاجر ،تعلقات طبقاتی ،قومی ،زبانی ،و سیاسیشان را برجسته ساختم ،و سرآخر به بررسی چگونگی
پیشی گرفتن یک هویت بر هویت دیگر در بطن واقعیت سیاسی مشخصی رسیدم .مقالهی دیگر ،پژوهش ویلم
فلور دربارهی کار ،روابط کارگری ،و شرایط زندگی کارگران در کورههای آجرپزی جنوب تهران بود 52.فلور در
این مقاله بر شرایط کاری و زیستی دهشتناک این کارگران (تا حدی شهرنشین و تا حدی نیز یک پا در روستا
مانده) انگشت گذاشت که در زمرهی فقیرترینها در میان طبقهی زحمتکشان ایرانی بهشمار میآمدند .او همچنین
فعالیتهای صنفی وضعیت کارگری در میان کارگران آجرپزی را از رهگذر مقایسه میان شش اعتصاب در حد
فاصل ژوئیهی  2701و آوریل  2727مورد بررسی قرار داد.

02

در پروژهای دیگر ،مطالعهای تطبیقی دربارهی پذیرش و مقاومت فرودستان ایرانی در برابر تجدد آمرانهی
امپراتوری عثمانی ،با الهام از کار ای .پی .تامپسون دربارهی زمان و انضباط کاری ،به بررسی استفاده از ساعت
مکانیکی عمومی و باب شدن اندازهگیری زمان در میان نیروی کار شهری بعد از سدهی شانزدهم پرداختم .در این
نوشته به بررسی قدیمیترین موج صنعتی شدن پرداختم که درک جدیدی از زمان ،کار گروهی ،سازمان و تعاون،
و همچنین مقررات کارگری اولیه بهدست میداد .مقرراتی که به شکلی سختگیرانه انضباط کاری جدید را به
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اجرا میگذاشت.

در  ،1525در پژوهشکدهی بینالمللی تاریخ اجتماعی ،در پسزمینهی تاریخ فراگیر کارگری در جهان،57
پروژهای پژوهشی با موضوع تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران ،آغاز شد .این پروژه با هدف گسترش
بررسی تجربی و کیفی کار و طبقهی کارگر در طول تاریخ یکصدسالهی صنعت نفت ایران ( ،)2751-1551و با
تکیه بر دستاوردهای نظری و تحلیلی که تاریخ جدید کار در اختیار میگذاشتند ،بر پنج حوزهی اصلی متمرکز
بود :ترکیب نیروی کار (قومیت ،جنسیت ،سن)؛ فرایند شکلگیری نیروی کار (استخدام ،مهارتها ،آموزش،
تحصیالت)؛ مناسبات کاری (دستمزدها و انضباط کاری)؛ مهاجرت کارگری ،تحرک و ادغام؛ و شرایط
زندگی/کیفیت زیست (مسکن ،تغذیه ،بهداشت ،سالمت ،فراغت).
این پروژه تا اینجا دو رسالهی دکتری 05و تعداد زیادی مقاله به ارمغان آورده است؛ با چند کتاب در دست
نگارش یا انتشار .در پاییز  1521نشریهی تاریخ جهانی کار و طبقهی کارگر شمارهی ویژهای در زمینهی تاریخ
اجتماعی کارگران نفت در ایران منتشر کرد 02.یکی از مقالههای آن ،مقالهای بود از من دربارهی شکلگیری طبقهی
کارگر در صنعت نفت 01.در آن مقاله به بررسی شکلگیری آغازین کارگران نفت پرداختم که عمدتاً از میان
زحمتکشان و رعایای روستاها و ایالت و عشایر استخدام میشدند و در معرض انضباط کاری اقتصاد صنعتی
پیشرفتهای قرار میگرفتند .همین گروهها نهایتاً در شکلگیری دستههای اولیهی طبقهی کارگر در ایران معاصر
نقش داشتند .در این پژوهش ،بر سر شکلگیری آگاهی کارگران ،با زَکریا الکمَن همنظرم که شکلگیری طبقهی
کارگر به همان اندازه که حاصل جمعبست فرایندی مادی است ،نتیجهی فرایندی گفتمانی نیز هست 01.به داوری
من ،با تشکیک در تعریف ابژکتیویستی و ساختارگرایانهی متعارف از کارگر و طبقهی کارگر میتوان چنین استدالل
کرد که پس از فرایند طوالنی استخدام و اعمال انضباط کاری نو ،زحمتکشان صنعت نفت ایران تصویر تازهای از
خود بهمثابهی گروهی متمایز با نوعی هویت اجتماعی جمعی بهدست آوردند ،تصویری که عبارت است از
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چشمانداز نمادین همبستگی گروهی ،تصویری که مردم را از خالل نزاعهای فرهنگی زیست روزمرهشان گرد هم
میآورد و نهفقط نوعی آگاهی طبقاتی جمعی ،بلکه سایر شکلهای آگاهی را نیز برمیسازد ،بهگونهای که آگاهی
طبقاتی همزمان که برآمده از نمایندگی اجتماعی است ،برآمده از رسمیت یافتن اجتماعی نیز هست.
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یکی دیگر از نویسندگان این شمارهی ویژهی نشریهی تاریخ جهانی کار و طبقهی کارگر ،مارال جفرودی
است .او مقالهای دارد دربارهی «دههی طوالنی شصت» ،یعنی زمانی که حکومت ایران در ضمن اصالحات
اقتصادی و اجتماعی آمرانه ،موانع صعبی نیز بر سر راه سندیکاگرایی مستقل ایجاد کرد .در این مقاله ،جفرودی
روایت مسلط در تاریخنگاری ایرانی را ،مبنی بر اینکه در این دوره سرکوب دولتی یا کاستیهای فرهنگی درون
طبقهی کارگر مانع از کنش جمعی رادیکال از سوی کارگران شد ،به چالش میکشد .او معتقد است که ،برعکس،
این شرایط عینی و ذهنی طبقهی کارگر بود که کارگران را به شکلهایی از کنش جمعی کشاند که واکنش
خصمانهی دولت را برنمیانگیخت و مزایایی را که در نتیجهی اصالحات اجتماعی کسب کرده بودند به خطر
نمیانداخت .وانگهی ،او بر این باور است که در مجموع ،ذخایر کنش جمعی کارگران باید به شیوهی کیفی و با
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تکیه بر بافتار تحلیل شود ،نه اینکه با گونهای ایدهآل از رادیکال مورد مقایسه قرار گیرد.

مقالهی پیمان جعفری دربارهی کارگران نفت در دههی  ،2725دههی منتهی به انقالب  ،2727-2722نیز در
این مجموعه به چاپ رسیده است .جعفری در زمینهی تاریخ کارگران نفت و انقالب ،تصویری از شرایط نهادینهی
اجتماعی ـ اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی در میان کارگران نفت در ایران در سالهای ماقبل انقالب ترسیم میکند
و عوامل توضیحدهندهی مشارکت آنان در انقالب را شرح میدهد .جعفری ضمن تشکیک نسبت به مفهوم رایج
«اشرافیت کارگری» ،که اینجا و آنجا به کارگران نفت دوران پیش از انقالب اطالق میشود ،به کاوش در
سازوکارهایی میپردازد که در پیدایش نظارت ،تضاد ،و درگیری در صنعت نفت نقش ایفا میکردند .او نشان
میدهد چگونه این سازوکارها به ایجاد نارضایتی در میان کارگران نفت منجر شد ،نارضایتیهایی که به
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نارضایتیهای طبقات فرودست کل جامعه شباهت داشت.

تاریخ کارگران نفت ،مهاجرت کارگران ،تحرک ،و ادغام فرامنطقهای در چند مقالهی دیگر نیز مورد بررسی
قرار گرفت .عاملیت کارگران مهاجر هندی در صنعت نفت ایران در طول نیمهی نخست سدهی بیستم ،هویتهای
قومی ـ مذهبی آنها ،فرایند استخدام ،شرایط کاریشان ،مواد قرارداد ،و تجربههایشان پس از استخدام ،در نوشتهی
تازهای از من مورد مطالعه قرار گرفته است 02.ادغام فرامنطقهای کار در طول جنگ جهانی اول موضوع پژوهشی
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بود که با کاوه احسانی انجام دادم .انتقال جهانی از زغالسنگ به نفت در طول جنگ جهانی اول ،که سرمایهداری
نفتی زاده شد ،راه را برای رژیم سیاسی ـ اقتصادی نوظهور فوردیسم فراهم کرد که مشخصهاش مصرف و تولید
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صنعتی انبوه تحت مدیریت علمی کار بود.

در زمینهی تاریخ اجتماعی کار ،باید به رسالهی دکتری سرهان افاجان نیز اشاره شود که در زمینهی تاریخ
اجتماعی کار در صنعت نساجی ایران ،از آغاز انقالب مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه در ،]2115[ 2752
نگاشته شد 07.آنچه اهمیت فراوانی به پژوهش افاجان میبخشد ،نهفقط استفادهی وسیع از عریضههای کارگران،
بلکه همچنین دیدگاه و مفهومپردازیاش دربارهی کار است که از نیروی کار متشکل رسمی و سنتی و کنش
کارگری جمعی فراتر میرود .افاجان عالوه بر بررسی کارگران شاغل در کارخانهها ،عاملیت آندسته از کارگران
را که در صنایع پیشهورانه مشغول به کار بودند ،احیا میکند .او همچنین در سراسر پژوهش خود ،سایر ابعاد
متنوع حیات کارگری را در کنار تجربههای کارگران در محل کار در نظر میگیرد.
ولنتاین مقدم با تأکید بر جای خالی مؤلفههای جنسیتی در روندهای اصلی تاریخنگاری ایران ،از جمله
تاریخنگاری اجتماعی ،مشارکت اقتصادی زنان در «قرن طوالنی بیستم» ایران را در نوشتههایش برجسته میکند.
بنا بر گفتهی مقدم ،زنان کارگر و دهقان ایرانی ذخایر عظیمی از نیروی کار ارزان را شکل دادهاند که تفاوت
چندانی با کار کودک ندارد .افزون بر این ،مقدم در طبقهبندیای که از نیروهای کار ارائه میدهد ،کارگران خانگی،
خدمتکاران ،و روسپیان را در قلب عاملیت گمشدهاش در تاریخنگاری مینشاند ،هرچند این اشارهی بسیار مهم
15

به هیچوجه در پژوهش او جای بسندهای برای خود باز نکرده است.

به انقالب  2727-2722و دورهی پس از انقالب که میرسیم ،آصف بیات در انجام کار میدانی وسیع در میان
کارگران در تهران و تبریز از  ]2107[ 2715تا  ]2115[ 2712پیشگام بوده است 12.بیات گذشته از بررسی مناسبات
صنعتی در ایران ،ایران پس از انقالب را از دریچهی چشم کارگران مورد بازنگری قرار داده و همین است که
مطالعهی کار بیات را ضرورت میبخشد .مصاحبهشوندگان او افرادی بودند که در انقالب و به زیر کشیدن سلطنت
شرکت داشتند .آنها شوراهایی ،اگرچه کوچک و موقتی ،برای کنترل محل کار (عمدتاً کارخانههای بزرگ) تشکیل
داده بودند.
تحلیل دانشگاهی دیگری دربارهی عاملیت طبقهی کارگر ایرانی در انقالب  2727-2722و پس از آن را احمد
اشرف ارائه داده است .او در این پژوهش باریکبینانه که هم کمّی است و هم کیفی ،تحوالت و تغییرات اقتصادی
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را که ایران در دههی  2725و اوایل دورهی پس از انقالب از سر گذراند ،تحلیل میکند و سرشت انقالبی طبقهی
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کارگر ایرانی را مورد تردید قرار میدهد.

فخرالدین عظیمی در قالب ژانری متمایز از خالل مصاحبه با امیر ،رانندهی کامیون متولد  2155[ 2712خ ].و
خانوادهاش ،گزارشی تصویری از زحمتکشان ایرانی در سدهی بیستم فراهم آورده است .روایت امیرآقا از زیست
روزمرهی پیش از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ ،زمانی که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمده بود ،و
همچنین ارزیابیهایش از جنبشها و احزاب سیاسی در دورهی پس از جنگ تا انقالب  ،2727-2722یکی از
معدود خاطرات ثبتشدهی کارگران از تحوالت اجتماعی و سیاسیای است که ایران در سدهی بیستم از سر
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گذراند.
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تاریخ طبقهی کارگر ایران در دورهی پس از انقالب موضوع مقالهای است از هایده مغیثی و سعید رهنما.

مغیثی و رهنما پس از مروری بر تکامل جنبش طبقهی کارگر ایران در سدهی بیستم ،به دورهی پس از انقالب
میپردازند .نویسندگان آرایش زحمتکشان ایرانی را بررسی میکنند و گزارشی تفصیلی از ترکیب نیروهای کار در
میانهی دههی  2775بهلحاظ اشتغال ،حرفه و جنسیت بهدست میدهند .سرانجام ،مغیثی و رهنما به «دلمشغولیهای
کارستیزانه»ی حکومت اسالمی از زمان استقرار و مقاومتهای جنبش مستقل طبقهی کارگر و کالً جنبش جامعهی
مدنی در برابر آن میپردازند.
دربارهی کارگری در دورهی بعد از انقالب و جنبش حقوق مدنی ،پیمان جعفری دو مقاله به رشتهی تحریر
درآورده است .وی در مقالهی نخست به دگرگونیهای بهوقوعپیوسته در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کارگران و
کارگری در طول چهار دورهی مجزا میپردازد :جنگ ایران و عراق ()2107-2112 / 2715-2711؛ بازسازی
اقتصادی در دورهی ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی ()2111-2121 / 2717-2772؛ اصالحات در دوران
ریاستجمهوری محمد خاتمی ()2121-2115 / 2772-1550؛ نئوپوپولیسم محمود احمدینژاد (/ 1550-1521
 11.)2115-2171در مقالهی دوم ،جعفری این دگرگونیها را در متن فرایندهای بازشکلگیری طبقه مینشاند و
استدالل میکند که کارگری ،بهطرزی فزاینده ،با صور عامتر جامعهی مدنی و مطالبههای مرتبط با دموکراتیزاسیون،
حقوق زنان ،و پایداری بومشناختی ،در پیوند قرار گرفته است.
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بررسی پژوهشهای کسانی که به تاریخ کار و طبقهی کارگر در ایران پرداختهاند بدون ذکر اسناد نشریافتهی
خسرو شاکری نمیتواند کامل باشد .اگرچه پژوهشها و تألیفات شاکری عمدتاً به جنبشهای سوسیالیستی و
06

کمونیستی در ایران مربوط بوده است ،اسناد منتشرشدهاش دربارهی وضعیت طبقهی کارگر در ایران از اوایل
سدهی بیستم تا انقالب  2727-2722همچنان منبعی اصلی برای مورخان کارگری و اجتماعی ایران نوین بهشمار
میآید .این اسناد از آرشیوهای ملی و دیپلماتیک ایاالت متحد ،بریتانیا ،آلمان ،و فرانسه ،و به درجهای کمتر از
پژوهشکدهی پیشین مارکس ـ انگلس ـ لنین در مسکو اخذ شدهاند و همچنین جزوهها و کتابچههای گروهها و
11

احزاب سیاسی متعدد را دربر میگیرند.

مورخان کارگری و مورخان اجتماعی که کار عالقهمند به مطالعهی ایران نوین ،باشند میتوانند از روایتهای
منثور داستانی رماننویسان و داستانکوتاهنویسان ایرانی بهرهمند شوند 17.پیمایش و تحلیل این ادبیات خود موضوع
مقالهی دیگری است و در حوصلهی نوشتهی حاضر نمیگنجد .با وجود این ،نمیتوان از ذکر چند نمونهی
21

شاخص در این ژانر ،نویسندگانی همچون ابراهیم گلستان 25،احمد محمود 22،محمود دولتآبادی 21،ناصر تقوایی
و نسیم خاکسار 25چشم پوشید.

پایان سخن
در مقام نتیجهگیری از مقالهی حاضر ،و با نگریستن به کموبیش یکصد سالی که از زمان تقریر نخستین
سرگذشتها و تاریخهای کار و طبقهی کارگر در ایران میگذرد ،یقیناً میتوان گفت که تاریخنگاری کارگری
ایران با پای نهادن به مسیرهای نظری و روششناختی تازهای که در وادی تاریخ کارگری جهانی گشوده شدهاند،
خود را دگرگون ساخته است .در بخش عمدهی این یکصد سال ،تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر در ایران با
تاریخ جنبش سوسیالیستی عجین بوده است .از این گذشته ،تاریخنگاری کار در ایران ،با گرایش ذاتباورانه و
غایتمند به بازنگری گذشته ،مدتهای مدیدی از کاوش مسیرهای جدید بازماند ،مسیرهایی که در آنها کارگران
صرفاً گروهی از مردان شهری ،غیرمهاجر ،متشکل ،مستقر در کارخانه ،آزاد ،مزدبگیر ،و مسلمان نبودند .ردیابی
هویتهای چندگانهی طبقهی کارگر ،بدون تردید ،مورخ کار و طبقهی کارگر ایران را با چالشهای تازهای روبهرو
ساخته است.
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پینوشتها
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دانشگاه لیدن ،هلند .تازهترین کتاب ایشان:
Турадж АТАБАКИ, Лана РАВАНДИ-ФАДАИ
ЖЕРТВЫ ВРЕМЕНИ, Российская Академия Наук, Институт востоковедения, Москва,
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