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(1303 – بهار 1286مبارزات کارگران چاپ خانه های تهران )تابستان 

 مبارزات کارگران چاپ خانه های تهران در کنار باراندازان و ماهی گیران انزلی و تلگراف چیان تبریز از اولین تجربه های مبارزات
 ، گس%تره  ی  متن%وعی از مب%ارزه ی اقتص%ادی ت%ا1303 ت%ا 1286طبقه ی کارگر در ایران به شمار می آید. در ب%ازه  ی هف%ده س%اله   ی 

  با تالش ک%%ارگران1286سیاسی توسط کارگران چاپ خانه های تهران انجام شد. اولین اتحادیه  ی کارگری در ایران نیز در سال 
  اتحادی%%ه ش%کل گ%رفت، ک%%ارگران16 که اتحادیه ی مرکزی کل کارگران تهران متشکل از 1300این صنف به وجود آمد. تا سال 

چاپ خانه همیشه از فعال ترین کارگران مبارز بودند.

شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 با پیشرفت و گستردگی مناسبات سرمایه داری در کشورهای غربی، رفته رفته باقیمانده    ی کشورهای جهان نیز در ش%کل جدی%د
 تجارت جهانی و در ادامه مناسبات مستقیم سرمایه داری، وارد می ش%دند. ب%رای ای%ران این فرآین%د از نیمه ی دوم ق%رن س%یزدهم
 هجری شمسی آغاز شد. کشورهای پیشرفته برای پیدا کردن ن%یروی ک%ار ارزان، من%ابع اولی%ه و بازاره%ای مص%رف ب%ه اش%کال
 متفاوتی با دیگر کشورها وارد رابطه می شدند. برخی با ورود نیروی نظامی و تسلط کامل بر اداره ی امور سیاس%%ی و اقتص%%ادی

مثل کشورهای مستعمره در آفریقا، آمریکای التین، هند و ... و برخی مثل ایران.

 ایران هیچ گاه مانند هند مستعمره نبود؛ با این همه در شرایط جغرافیایی ای قرار داشت ک%%ه از جن%%وب تحت انقی%%اد بریتانی%%ا و از
 شمال تحت انقیاد روسیه   ی تزاری بود. شاهان قاجار، زمین داران بزرگ، روحانیون، اشراف و تجار بزرگ همگی از این روابط
 جدید منتفع می شدند. برای کشاورزان و کارگران شرایط سخت تری نسبت به گذشته ح%%اکم می ش%%د: ح%%رص و طم%%ع وی%%ژه ی
 سرمایه داری، فشار تولید و بهره کشی را بیشتر می کرد ولی شیوه ی تولید با همان افزارهای قدیمی ش%%کل می گ%%رفت. ن%%تیجه ی

چنین شرایطی استثمار فزاینده  ی زحمت کشان و تشدید مبارزه ی طبقاتی بود.

 از سوی دیگر روبنای سیاسی جدیدی در ایران شکل می گرفت که آن را با مش%%روطه خواهی می شناس%%یم. انقالب مش%%روطه در
 ایران خواسته های متفاوتی از محدود کردن نظام شاهنشاهی مطلقه به مشروطه با محوریت مجلس تا حق آزادی بیان و آزادی

  آن تحت عن%%وان آزادی اتحادیه ه%%ا و21 قانون مشروطه تحت عنوان آزادی بی%%ان و م%%اده 20اجتماعات را پیگیری می کرد. ماده 
انجمن ها، بنیادی قانونی را برای پیشروی مبارزات کارگری فراهم ساخته بود.

 همان طور که طبقه ی حاکم در ایران تحت تاثیر مناسبات جدید سرمایه داری تغی%%یر ش%%کل می ی%%افت، طبقه ی تولیدکنن%%ده یع%%نی
 کشاورزان و کارگران نیز از دو سو در این تغییرات سهیم می شدند. نخست از طریق استثمار بیش%%تر و دوم از طری%%ق در ارتب%%اط
 قرار گرفتن با کارگران مهاجری که در این سال ها به قفقاز و مناطق صنعتی شمال برای یافتن کار مهاجرت ک%%رده و ب%%ا اص%%ول

مبارزه  ی طبقاتی در جایی که تولید سرمایه داری تعمیق یافته بود، آشنا می شدند.
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نخستین اتحادیه ی کارگری در ایران

  در ته%%ران،ک��وچکی هجری شمسی و در زمانه ای که در باال به اختصار به آن اشاره شد، کارگران چاپ خ%%انه ی 1286در سال 
 نخستین اتحادیه  ی کارگری را تاسیس کردند. کارگران چاپ خانه بیش از دیگر کارگران شهری دستمزد دریافت می کردن%%د، از
 دیگر کارگران تحصیل کرده تر بودند و در نهایت از آگاهی طبقاتی و بنابراین تش%%کل یافتگی بیش%%تری نس%%بت ب%%ه دیگ%%ر ک%%ارگران
 بهره مند بودند. هدف از تاسیس اتحادیه، بهبود وضعیت معیشت و شرایط کار کارگران بود. عالوه بر این با تش%%کیل گروه ه%%ا و

 ( و ارتب%%اط آن ه%%ا ب%%ا این ک%%ارگران، ه%%دف تش%%کیل1284 و اجتماعیون عامیون در 1283احزاب سوسیال دموکرات )همت در 
اتحادیه تنها مبارزه ی اقتصادی نبوده و پیوندی با مبارزه ی سیاسِی سوسیال دموکرات ها داشته است.  

1289اعتصاب بزرگ 

 می پردازیم:1289در تایید ادعای باال به اعتصاب چاپ چیان در 

 3 تعویض پیوسته  ی وزیران کابینه ی سپهدار، واکنش تمسخرآمیز بخشی از روزنامه ه%%ا را ب%%ه هم%%راه داش%%ت. در 1289در سال 
  روزنامه های مخ%الف توقی%ف ش%ده و سردبیران ش%ان ب%ه دادگ%اه احض%ار ش%دند. س%ردبیران از حض%ور در دادگ%اه1289خرداد 

 خودداری نموده و متعاقبا چاپ چیاِن اعتصابی را س%ازمان دادن%د. ب%%ا دخ%الت پلیس، ره%بران اعتص%اب در س%اختمان مجلس
 تحصن کردند تا کارگران دستگیر شده را آزاد کرده و هم زم%%ان خواس%%ته های دیگ%%ر خ%%ود را ن%%یز ب%%ه کرس%%ی بنش%%انند. مطالب%%ات

چهارده گانه  ی آنان به شرح زیر بوده است:

کاهش زمان کار به نه ساعت در روز.-1
 درصد به نسبت مبلغ دستمزد، اف%زایش یاب%د.12 تا 5 تومان شود. همچنین افزایش دستمزد از 3حداقل دستمزد ماهانه -2

  درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته ش%%ده و هرچ%%ه م%%یزان5 تومان بود، باید 25 تا 20مثال برای باالترین دستمزد که از 
  درصد به کارگران افزایش دستمزد تعلق گیرد. همچنین دستمزدها باید به ص%%ورت منظم12دستمزد کمتر باشد، تا سقف 

پرداخت شوند.
 اگر کارگری پس از شش ماه کار، بی تقصیر از کار اخراج شود باید پانزده روز اضافه مزد دریافت کرده و اگ%%ر پس از ی%%ک-3

سال اخراج شود به میزان یک ماه مزد دریافت کند.
در صورت جابه جایی کارگران بین چاپ خانه ها، کارگر حق دارد طلب پانزده روز مزد را از کارفرما داشته باشد.-4
ویراستاران و مدیران باید با کارگران با ادب رفتار کنند.-5
 برابر مزد کار در روز باشد.1.5مزد کار در شب باید -6
افزون بر عیدهای رسمی، کارگران باید هفته ای یک روز تعطیل باشند.-7
در صورت بیماری، کارگران باید مزد خود را تماما دریافت کنند.-8
در هر چاپ خانه یک پزشک باید آماده  ی خدمت باشد.-9
در صورت از کارافتادگی موقت، کارگر باید تا سه ماه تمام مزد خود را دریافت کند.-10
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اگر کارگری یکباره از کار بیافتد، میزان خسارت استحقاقی او توسط نمایندگان کارگران و کارفرما تعیین شود.-11
اگر کارگری در حین کار بمیرد، میزان خسارت به خانواده اش مثل باال تعیین شود.-12
هر چاپ خانه باید فقط یک مدیر داشته باشد.-13
مقررات همه ی چاپ خانه ها را باید مالکان چاپ خانه ها و نمایندگان کمیته ی کارگران وضع کنند.-14

  چاپ چیان به ره%بری »ش%ورای مرک%زی ک%ارگران«، ن%برد خ%ود را آغ%از کردن%د و در ن%تیجه ی اعتصاب ش%ان1289در خرداد 
 روزنامه ها تعطیل شد. آن ها برای اینکه مردم را از مبارزات خود آگاه کنند، روزنامه ای به نام »اتف%%اق ک%%ارگران« انتش%%ار دادن%%د.

  دومین م%%ردس��ردار اس��عدهرچند هیچ یک از خواسته های شان تامین نشد، روحیه ی مبارزه در ایشان از میان نرفت. به ویژه که 
 در واکنش از کابینه کناره گرفت.سپهدارتوانای کابینه به روزنامه ها اجاز ه ی انتشار مجدد داد و 

 گانه  ی کارگران و نیز عملکرد آنان چه نسبتی با مبارزه ی اقتصادی و سیاسی برقرار می کرد.14حال ببینیم که خواسته های 

  گانه غالبا بر بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد و سطح معیشت کارگران تمرکز دارند. کاهش فش%%ار ک%%ار از14خواسته های 
 طریق کاهش ساعات کار، تامین ایمنی در محل کار با در نظر گ%%رفتن پ%%رداخت خس%%ارت از س%%وی کارفرم%%ا در ص%%ورت ب%%روز
 حوادث و یا به خدمت گرفتن پزشک در محل کار، تامین امنیت شغلی در قالب تعهد کارفرما در قبال کارگران برای جلوگیری
 از اخراج بی دلیل، رعایت نزاکت در برخورد با ک%%ارگران، بهره من%%دی از تعطیالت رس%%می و هفتگی، همگی از مص%%ادیق بهب%%ود

  ب%ه ص%راحت تاکی%%د ش%ده اس%ت.6 و 2،% 1معیشت و شرایط کار هستند. مورد دیگر افزایش دستمزدها ب%وده ک%ه در بن%%دهای 
 ( از14 و 12،%% 11همچنین حق دخالت ورزی کارگران در اداره ی امور کار و اتفاقات به واسطه ی نمایندگان ک%%ارگران )بن%%دهای 

آموزه های بی نظیری است که نشان می دهد مبارزه    ی این کارگران تا چه اندازه% به بلوغ رسیده بود.

پیوند مبارزه  ی اقتصادی و سیاسی در فرایند مبارزه  ی طبقاتی

  نظمت%%ا ح%%دودیهر مبارزه ی اقتصادی کارگران تا اندازه ای% مبارزه ی سیاسی است. کارگران با به چالش کشیدن کارفرمای%%ان، 
  به چالش می کشند. نکته ی مهم در نظر گرفتن شرایط مشخص برای هر گام از پیش%%روینه به صورت بنیادیمستقر را هرچند 

 است. خصلت مبارزه ی طبقاتی کارگران چاپ خانه در تهران با استفاده از ابزار روزنامه برای ارتباط برقرارک%%ردن ب%%ا توده ه%%ا و
 گسترش مبارزه در سطح جامعه نشان از ورود به سطحی از مبارزه است که دیگر در مرزهای بسته ی مبارزه ی اقتصادی نمانده
 و خصلت سیاسی خود را بیشتر بروز می دهد. از سوی دیگر نمی توان منکر رابطه ای ارگانی%%ک بین گروه ه%%ای پیش%%رو سیاس%%ِی
 طبقه ی کارگر که به تصویر کالن مبارزه ی طبقاتی و به خصوص سنت مبارزه ی سیاس%%ِی طبقه ی ک%%ارگر واق%%ف بون%%د، ب%%ا رون%%د
 تشکیل اتحادیه و مبارزات چاپ چیان ش%%د. این س%%طح از تش%%کل یابی و مب%%ارزه ی چاپ چی%%ان مح%%دود ب%%ه مرزه%%ای مب%%ارزه ی

  نش%%ان ازادامه دار بودن مبBBارزهخودبه خودی نبوده است؛ چنان چه خواهیم دید، این فرایند تا سال های بعد ادامه یافت و این 
پختگی در مبارزه ی طبقاتی دارد.

  را تاسیس کردند. با این همه متاثراتحادیه ی  ملی کارگران چاپ خانه« کارگران چاپ خانه های سراسر ایران، »1290در سال 
 از افول مبارزات مشروطه خواهی و فشارهای مستقیم دولت های بزرگ سرمایه )روسیه از ش%%مال و بریتانی%%ا از جن%%وب( ب%%رای

کنترل و سرکوب مبارزه ی طبقاتی، پیشروی مبارزه ی این اتحادیه به شدت محدود شد.
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ایستادگی در مبارزه، پیروزی بزرگ

 هجری شمسی( هزاران تن از مردم ایران از گرسنگی و سرما جان سپردند. این وض%%ع در اث%%ر1297در پایان جنگ جهانی اول )
 احتکار و کم فروشی صاحبان نانوایی ها هر روز وخیم تر می شد. در واکنش به این شرایط، کارگران نانوایی با تشکیل اتحادی%%ه و
 اعتصاب سراسری، حکومت را مجبور ساختند تا آن ها را به رسمیت بشناسد. تشکیل این اتحادی%%ه روح ت%%ازه ای در اتح%%ادیه ی
 چاپ چیان دمید و این دو در یک اتحاد طبقاتی هم صدا% به مبارزه علیه محتک%%ران و ص%%احبان نانوایی ه%%ا پرداختن%%د. حم%%ایت از
 انقالب طبقه ی کارگر روسیه با برافراشتن پرچم های سرخ در طول مبارزه علی%%ه احتک%%ار و کم فروش%%ی ص%%احبان نانوایی ه%%ا این

مبارزه را مزین می کرد.

 در اینجا شاهد آن هستیم که بخش های متفاوت طبقه ی کارگر شهری چطور در بزنگاه های متفاوت، من%%افع مش%%ترک خ%%ود را
 درک کرده و متحد می شوند. در این سال ها هرچه انقالب مشروطه و آزادی خواهِی آن که برای مبارزه ی طبق%%اتی ت%%اثیر مثب%%تی
 دربرداشت کم رنگ تر و سرکوب  شده تر بود، نیروی عظیم پیروزی انقالب پرولتری در روسیه روح مبارزه ی طبق%%اتی ک%%ارگران و

زحمت کشان ایران را این بار با ترسیم خطوط طبقاتی پررنگ تری به پیش می راند.

  اعتصاب دیگری را سازمان دادند که دو هفته طول کشید و حکومت را ناچ%%ار س%%اخت ت%%ا اتحادیه ش%%ان را1297چاپ چیان در 
  عضو داشت، کارفرمایان و حکومت را وادار ساخت که خواسته های ش%%ان2000به رسمیت بشناسد. این اتحادیه که در آن زمان 

را بپذیرد. برخی از این خواسته ها که از خواسته های هفت سال قبل پیش روانه تر بود به شرح زیر است:

همه ی کارگران چاپ خانه ها باید روزی هشت ساعت کار کنند.%-1
در صورت بیمارِی کارگر، کارفرما باید دو ماه دستمزد او و صورت حساب پزشک را بپردازد.-2
کارفرما باید یک ماه پیش از اخراج به کارگر اخطار کند و یک ماه دستمزد به او بپردازد.-3
 اگر در حین کار اتفاقی بد برای کارگر پیش آید که به علیل شدن او بیانجامد، کارفرما باید نیمی از دستمزد ماهی%%انه ی-4

 او را مادام که چاپخانه دایر است بپردازد. افزون بر آن، عالوه بر روزه%%ای تعطی%%ل رس%%می، ک%%ارگران ح%%ق دارن%%د در
 روز آزاد بوده و در هر سال ده روز از روزهای تعطیل را دستمزد بگیرند.25روزهای عید، دست باال در هر سال 

 از موارد مهم تر این نکته بود که به واسطه ی ادامه دار بودن مبارزه ی کارگران چاپ خانه ها، سرانجام حکومت و کارفرمایان وادار
 به پذیرش این موضوع شدند که قرارداد کارگران باید به صورت دسته جمعی باشد. درست است که هیچ ک%%دام از خواس%%ته های

  پذیرفته نشد، اما کارگران با پایبندی به اصل ادامه دار بودن مبارزه و پیگیری صبورانه و جنگ جویانه ی1290پیشین کارگران در 
 مطالبات خود، نهایتا با یک فاصله ی زمانی هفت ساله موفق شدند که خواسته های شان را که بسیار بیشتر از دفعه ی قبل بود به

کرسی بنشانند.

 و ایستادگی در آن است که امکان ایجاد تغییر به نفع طبقه ی کارگر را مهی%%ا میکن%%د. درفرآیند مبارزه برای کارگران مبارز، این 

  خود به عنوان پایان می نگریستند و دست از مبارزه برمی داشتند، هیچ گاه نمی توانس%%تندلحظه ی شکستمقابل اگر کارگران به 
 مدتی بعد خواسته های رادیکال ترشان را به دشمن طبقاتی خود بقبوالنند. اما چه چیز امکان ادامه دار شدن مب%%ارزه ی ک%%ارگران
 را فراهم می ساخت؟ تشکیالت مستقل کارگران و ارتباط ارگانیک با احزاب سوسیال دموکرات. تص%%ور کنی%%د ک%%ه اعتراض%%ات

کارگران در قالب اتحادیه منسجم نمی شد:
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- توان سرکوب کارگران از سوی کارفرما و دولت بسیار بیشتر می بود.1

  ساله که احتماال بسیاری از کارگران جابه جا، اخراج و یا جدیدا اس%%تخدام ش%%ده اند امک%%ان بهره من%%دی از8-در بازه ی زمانی 2
 تجربیات شکست قبلی را نداشته و هیچ بعید نبود که اشتباهات گذشته را تک%رار کنن%%د. پس مب%ارزه  ی ک%%ارگرانی ک%ه متش%کل

شده اند امکان انتقال تجربه را فراهم کرد.

  حاصل مبارزه ی طبقاتی کارگران بوده و نه فضل و بخش%%ش دولت1369ما بسیار شنیده ایم که به طور مثال قوانین% کار مصوب 
 و کارفرمایان. با نگاهی دوباره به خواسته های کارگران چاپ خانه که در باال ذکر شد، به صحت این ادعا پی می بریم. آن سوی
 قضیه نیز صادق است. با کم رنگ شدن مب%%ارزه  ی طبق%%اتی و س%%نگینی کفه ی ت%%رازو ب%%ه نف%%ع س%%رمایه داران و دولت ش%%ان هم%%ان

  تبدیل شده بود، در سی سال گذشته یکی پس از دیگ%%ری1369دستاوردهایی که روزی به قوانین% پذیرفته شده ِی دولتی در سال 
 توسط سرمایه داران پس گرفته شد. وقتی به وضعیت مبارزه  ی طبقاتی در این سال ها می نگریم، واضح می  ش%%ود ک%%ه چط%%ور ب%%ا
 کم رنگ شدن مبارزه توسط کارگران )از طریق سرکوب، تطمیع و یا تبلیغ و ترویج( دولت و طبقه ی ح%اکم ت%وان این را می یاب%د
 که دستاوردهای به قانون تبدیل شده  ِی کارگران را از آن ها بازپس گرفت. خ%روج بنگاه ه%ای% کوچ%ک از ق%وانین ک%ار، تش%کیل
 مناطق ویژه ی اقتصادی و آزاد که بیرون از قوانین کار حق به کارگیری نیروی کار را دارند، عدم اف%%زایش دس%%تمزد ب%%ه اقتض%%ای

  بیرون آمده است. چه رسد به این که حاال سرمایه داران و1369تورم، عدم رتبه بندی مشاغل و بسیاری دیگر از قوانین مصوب 
دولت شان به دنبال برقراری دستمزد منطقه ای هستند. 

  اولین تظاهرات روز کارگر در تهران برگزار شد. در این روز کارگران چاپ خانه های تهران دست از ک%%ار1301 اردبیهشت 10در 
کشیده و تظاهرات کردند و در میتینگ های سیاسی در مسجد شاه شرکت جستند.

رضاخان و سرکوب اتحادیه های کارگری

 ، رضاخان ک%%ه می خواس%%ت ج%%ای مش%%یرالملک س%مت نخس%%ت وزیر فعلی را اش%%غال کن%%د،1302در زمان انتخابات مجلس در 
 اتحادیه های کارگری را مانع بزرگی بر سر راه خود یافت و به وسیله ی نظامیاِن تحت امر خود همه ی اتحادیه ه%%ای ک%%ارگری را
 منحل کرد. با این همه پس از به قدرت رسیدن رضاخان و کسب جایگاه نخست وزیری، ک%%ارگران چاپ خان%%ه ب%%ه س%%ازماندهی
 مجدد خود اقدام کرده و با توجه ب%ه تظ%اهر رض%اخان در مب%ارزه ب%ا نف%وذ خ%ارجِی بریتانی%ا، ب%ا این تص%ور ک%ه او مخ%الف نف%وذ
 امپریالیسم بریتانیا است و می خواهد در مقابل نظام شاهنشاهی، جمهوریت وضع کند، خود را در جبهه ی رضاخانی ق%%رار داده

  در زمان بازگشت رضاخان به تهران، چاپ چی%ان ته%ران در اس%تقبال رض%اخان حاض%ر1302 آبان 19و از او حمایت کردند. در 
 بوده و پرچم هایی را با عبارت »اتحادیه ی چاپ چیان به سرداِر س%په م%دافع اتحادیه ه%ای ک%ارگری ای%ران خوش آم%د می گوی%د«
 حمل می کردند. تصور باطلی که رضاخان می خواهد به ج%ای س%لطنت تش%کیل جمه%وری ده%د، کمی بع%دتر ب%ا تاج گ%ذاری و

تشکیل سلسله  ی پهلوی نقش بر آب شد و مبارزات طبقاتی کارگران چاپ خانه های تهران نیز سرکوب شد.

، چاپ چیان یک روز اعتصاب کرده و برای آخرین بار این روز را جشن گرفتند.1303 ادبیهشت 11در جشن روز کارگر 
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مروری بر مهم ترین آموزه های مبارزه ی کارگران چاپ چی در تهران

 ایجاد تشکل مستقل کارگری با هدف تمرکز بر مبارزه و جلوگیری از سرکوِب معمولی ک%%ه مب%%ارزه ی ف%%ردی و ب%%دون-1
تشکل دچار آن می شد.

هم بستگی، پایمردی در مبارزه، نا امید نشدن از شکست ها و فرایندی دیدن مبارزه.-2
انتقال تجربه و آموزه های% صحیح به دیگر کارگرانی که در طول سال های بعد به استخدام چاپ خانه ها درآمدند.-3
هم بستگی و همکاری با کارگران اصناف دیگر در مبارزه طبقاتی.-4
 تشخیص بزنگاه صحیح برای پیشروی به مطالبات و افزارهای مبارزه ی سیاسی از طریق داشتن ارتباط ارگانی%%ک ب%%ا-5

احزاب و گروه های سوسیال دموکرات انقالبی.

***

یادی می کنیم از کارگران چاپ خانه های تهران،

اولین فراگیران و آموزگاران مبارزه ی طبقاتی در ایران
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