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  چكيده
حاصـل  به واسطة ماهيـت ائتالفـي خـود،     1357انقالب اسالمي ايران در سال 

يكـي از طبقـات   . ها و طبقات اجتمـاعي مختلـف بـود    تعامل و همكاري گروه
مسـئلة ايـن   . اجتماعي مهم حاضر در انقالب اسالمي ايران، طبقـة كـارگر بـود   

رغـم اعطـاي برخـي     پژوهش چرايي ورود كارگران به انقالب اسالمي ايران بـه 
است تا بـا   شدهامتيازهاي اقتصادي، رفاهي رژيم حاكم به آنان است كه كوشش 

شـناختي، بـه    ــ جامعـه   ـ تفسيري و رهيافت فرهنگـي  توصيفي استفاده از روش
آمـده در ايـن پـژوهش،     دسـت  طبق نتايج به. شود گويي بدان مسئله پرداخته پاسخ

كننده در انقالب اسالمي در يك راسـتا   فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو عامل تكميل
گيري نارضايتي كـارگران و در نهايـت    شكل كننده در و همسو با هم، نقشي تعيين

  .ورود كارگران به انقالب اسالمي داشتند
  .خميني، عامليت، پهلوي  كارگران، اقتصاد، فرهنگ، انقالب، امام :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

  بيان مسئله 1.1
 تـرين  مهم از امام خميني، يكي رهبري به 1357 سال در ايران اسالمي بزرگ انقالب رخداد

                                                                                                 

  h_aghajari@yahoo.comاستاديار گروه تاريخ، دانشگاه تربيت مدرس  *
 )مسئول ةنويسند(و انقالب اسالمي ) ره( امام خميني ةارشد تاريخ انقالب اسالمي، پژوهشكد كارشناس **

morteza.veisi@yahoo.com  
  12/12/1392 :تاريخ پذيرش ،17/9/1392: تاريخ دريافت
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 طبقـات  و هـا  گـروه  احزاب، اسالمي، انقالب وقوع در .رود شمارمي به ايران تاريخي مقاطع
 .داشـتند  نقش اسالمي انقالب پيروزي در خود سهم به هركدام و حضور مختلف اجتماعي

 مركـب  انقـالب  لحاظ اجتماعي و طبقـاتي، يـك   را به  ايران انقالب توان مي دليل، همين به
 مختلـف  سياسـي  احـزاب  ها، طبقات اجتمـاعي و  بين قشرها، گروه ائتالف حاصل كه ناميد
  .بود كارگر طبقة انقالب، در حاضر طبقات ترين مهم از يكي .است

 عالوه شده، كه طريقي هر به داشت سعي گسترش طبقة كارگر از آگاهي با پهلوي رژيم
 و استفاده بخش مشروعيت يك گروه عنوان  به آنان از كارگران، سياسي هاي حركت مهار بر

 بـه  سياسـت  از بـا اسـتفاده   رژيـم  دليـل،  همـين  به .كند كنترل را طبقه اين در نهفته نيروي
 شـاه  .خود داشت دلخواه سمت به كارگران مسير هدايت در چماق، سعي هويج و اصطالح

 1357 خـرداد  در اي مصـاحبه  در كه دانست مي كارگران حمايت به دلگرم قدري به  را خود
 هزار نظامي، كارگران و اكثريـت 700 زيرا كند، سرنگون مرا تواند نمي كس هيچ«: كرد عنوان
   ).499/ 2: 1386نجاتي، ( »هستند من پشتيبان مردم

 نظاميـان  همتـاي  حـامي،  نيـروي  يـك  عنوان به  كارگران شاه، خاصه پهلوي رژيم براي
 بـه  .بـود  سـخت  خيلي بپيوندند، انقالب به كارگران اينكه باور آنان براي و شدند مي قلمداد
   :هويدا فريدون قول

 كند قبول توانست نمي هرگز و ساخت خاطر آزرده شدت به را كارگران، شاه اعتصاب مسئلة
هـا،   كارگـاه  سـود  در شـركت  به مربوط اسناد دريافت هنگام 1354 دي در كه كساني همان
 دست او عليه بودند، اينك داشته اعالم شاهانه مبارك ذات از را خود پايان بي سپاس مراتب

  ). 54: 1388هويدا، (بزنند  اعتصاب به

 ديگـر  نسـبت  بـه  صـنعتي  كارگران پيوستند، هرچند انقالب به كارگران حال، هر به اما،
 را آن حركـت  انقـالب  بـه  كـارگران  ورود. گرويدنـد  انقالبي جنبش به ديرتر جامعه اقشار
را  ضـربه  آخـرين  مشهور است كه  طوري به  برد، باال را مبارز نيروهاي توان كرد و تر سريع

  .كردند وارد نفت شركت كارگران خاصه كارگران، شاه، رژيم به
 كارگران اينكه به با توجه: دهد پاسخ مهم پرسش به يك است كه آن پي در پژوهش اين

با  كرد مي سعي رژيم و بودند برخوردار مالي نسبي هاي حمايت از انقالب از پيش دوران در
كنـد، دو   حذف را عامليتشان اصطالح به آنان كردن سياسي غير تسلط فرهنگي بر كارگران و

عامل اقتصاد و فرهنگ چه تأثيري بر گسترش نارضـايتي كـارگران از حكومـت پهلـوي و     
  ورود كارگران به انقالب داشت؟
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  پيشينة تحقيق 2.1
خصـوص انقـالب اسـالمي،     معاصـر و بـه  هاي سياسي  دربارة مشاركت كارگران در جنبش

: توان به دو بخـش تقسـيم كـرد    اين مطالعات را مي. است گرفته مطالعات گوناگوني صورت
ها و مطالعاتي هستند كه با اهداف صرفاً سياسي و حزبي است كه به طور  نوشت يك، دست

ي است و ها در جهت امور تبليغ اكثر اين نوشته. شود كلي شامل احزاب چپ ماركسيتي مي
اما، در اين ميان، هستند . هاي سياسي به نسبت وجوه علمي آن تقدم دارد بيشتر از آن استفاده

از جملـة  . هاي علمي و دانشگاهي به اين مقولة مهم بپردازند افرادي كه سعي دارند با روش
هاي كارگري و خودكـامگي در   اتحاديهتوان به آثاري همچون  اين مطالعات و تحقيقات مي

) 1984( تأليف آصف بيـات  كارگران و انقالب ايران، )1369(تأليف حبيب الجوردي  يرانا
) 1358( ، هاليـدي )1387( و همچنين كارهاي جسته و گريختة افرادي همچون آبراهاميـان 

كاستي عمدة اين مطالعات، . اند، اشاره كرد كه به شكلي بسيار كلي به اين مسائل پرداخته... و
هاي طبقاتي ـ اقتصادي مبتني بر ماترياليسم تاريخي بدون توجه به   هيافتاستفادة صرف از ر

آنچـه ايـن تحقيـق را از ديگـر     . اسـت  نقش عامليت كارگران و فرهنگ مذهبي آنـان بـوده  
كند، ايـن اسـت كـه در كنـار توجـه بـه عوامـل سـاختاري و          شده متمايز مي مطالعات گفته

  .دهد مطالعه قرارمي اقتصادي، عوامل فرهنگي و مذهبي را هم مورد
 

 چارچوب نظري 3.1

اين دو . دار در تاريخ است براي بسياري يادآور دو مفهوم ريشه» طبقة كارگر«و » كارگر«نام 
اين موضوع ريشه در جايگاه و اهميت مفهـوم طبقـة   . است» انقالب«و » ماركسيسم«مفهوم 

پـرداز    عنـوان يـك نظريـه     بـه ماركس . كارگر در انديشة ماركس و رابطة آن با انقالب دارد
در نظر ماركس، طبقة كارگر بـه  . داند انقالبي، طبقة كارگر را ستون و محور يك انقالب مي

داري  داري، پيشرو در پيروزي انقالب و برانـدازي نظـام سـرمايه    عنوان گوركن نظام سرمايه 
ترين عامـل   مهم«نكتة مهم در اين چارچوب فكري اين است كه ماركس اعتقاد دارد . است

و بـا زيربنـاقراردادن ايـن مفهـوم، تمـام      » باشد ورود طبقة كارگر به انقالب عامل اقتصاد مي
  ).279- 276: 1386ليز،  كالين(داند  تأثير اين عامل مي هاي ديگر را روبنا و تحت علت

با اين حال، در مقابل هستند متفكراني كه نه عامل اقتصاد، بلكه عوامل ديگري همچـون  
گيري نارضـايتي و حضـور در يـك حركـت اعتراضـي ماننـد        را دليل اصلي شكل فرهنگ
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تامپسـون،  . پ. بار مـورخ انگليسـي، ا   در مورد طبقة كارگر براي نخستين. دانند مي» انقالب«
)E.P. Thompson ( مفهـوم  تشكيل طبقـة كـارگر انگلسـتان   در كتاب درخشان خود به نام ،

هـاي   هـاي روبنـا و زيربنـاي هميشـگي ماركسيسـت      لجاي تحليـ  كاربرد و به  فرهنگ را به
تامپسون بر آن . هاي كارگري مورد مطالعه قرارگرفت بار تأثير فرهنگ بر كنش كالسيك، اين

توانند حتي بـا وجـود تغييـر اقتصـاد، دلبسـتگي بـه ارزش و آداب و        است كه كارگران مي
ي فرهنگي براي دخالت فعال ها گونه دلبستگي رسومشان را حفظ كنند و به نوبة خود از اين
بـه  ). 307: 1388تريمبرگر، (شان استفاده كنند  در تالش براي تغيير شرايط عيني و اقتصادي

تركردن اهميت اقتصاد بر رفتارهاي كـارگران، تـأثير فرهنـگ را در     رنگ همين ترتيب، با كم
، تامپسـون در  در واقـع . تغييرات سياسي و اجتماعي كارگران انگليس مورد مطالعه قـرارداد 

عنـوان يكـي از     بـه ) هاي پيشيني يا پسـيني  فرهنگ(داد عامل فرهنگ  هاي خود نشان تحليل
تواند يكي از عوامل ايجـاد نارضـايتي    وجوه ايجادكنندة آگاهي طبقاتي در ميان كارگران، مي

  ).Thompson, 1966: 10-11( بين كارگران و كنش سياسي از سوي آنان باشد
پژوهش تركيبي از اين دو نظريه است كه اعتقاد دارد در يك انقـالب،  چارچوب نظري 

كنندة همديگر هستند؛ يعني، در يك انقـالب، هـيچ نارضـايتي     اين دو عامل مالزم و تكميل
در . انجامـد  اقتصادي بدون ايدئولوژي و نارضايتي فرهنگي به كنش اعتراضي و انقالبي نمي

قشار مردم ايران بـا تـأثير از ايـن دو عامـل مهـم در      اين چارچوب، كارگران در كنار ديگر ا
  .آفريني كردند انقالب ايران نقش

 
  روش 4.1

تفسيري  ـ همچنين، اين پژوهش بر مبناي روش توصيفي. اي است ها كتابخانه روش گردآوري داده
  .شناسي است و رهيافت آن فرهنگي ـ جامعه

  
  انقالب اسالميتا آستانة  1350وضعيت كارگران ايران در دهة . 2

  وضعيت اقتصادي 1.2
ايـن  . شـدن ايـران بـود    ، شاهد پويش سريع انباشت سـرمايه و صـنعتي  1355- 1342دورة 

كارگيري استراتژي جايگزيني واردات بود كه به توسعة صـنايع سـبك و    معني به فرآيند به 
سرمايه در مراكز عمدة شهري از جمله تهـران، كـرج، قـزوين، اصـفهان، شـيراز و منطقـة       
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هاي مشترك  شدن، در واقع، حاصل تالش موج نوين رشد صنعتي. خوزستان منتهي گرديد
اتكا بـه كنتـرل انحصـاري خـود بـر       دولت با. ويژه دولت بود سرماية خارجي و داخلي به

دارانه، از طريق ساخت زيربنـايي و   شدن سرمايه درآمد نفت و مجهز به ايدئولوژي مدرنيزه
گـذاري مسـتقيم، محـرك اصـلي      هـاي پـولي و سـرمايه    ريزي عمراني و نيز سياست برنامه
ي ساله چارچوب عمـومي توسـعة اقتصـاد    هاي عمراني پنج برنامه. شدن كشور بود صنعتي

رشد اقتصادي قابـل  ) 1351- 1347(و چهارم ) 1345- 1341(هاي سوم  شدند و طي برنامه
  ).45: 1384بيات، (پيوست  وقوع توجهي به

ميليون دالر در سـال   817، درآمد ناشي از نفت را از 1353افزايش قيمت نفت در سال 
. ترقـي داد  1357- 1356هـاي   ميليارد دالر در سـال 20ميليارد دالر و به حدود 25، به 1347

بود، ولـي در   درنظرگرفته 1356- 1351هاي  درصدي براي سال15برنامة پنجم، رشد ساليانة 
آمـد كـه بـه      عمـل  العاده و ناگهاني درآمد نفت در برنامة عمراني تجديدنظر بـه  افزايش فوق

اين رشدBashirieh, 1984( . :88 (شد  برابر افزايش داده 3موجب آن، توليد محصول خالص 
. شدت در حـال گسـترش بـود    شتابان در عين حال به معناي نياز به نيروي كاري بود كه به

ميليون  1.2افزايش يافت و % 133) 1355- 1345(ميزان اشتغال در دورة بين دو سرشماري 
  ).48: 1367اشرفي، (نفر را دربرگرفت 

ها سـير  با رونق بازار، بهاي نيروي كار نيز رو به افـزايش گذاشـت و سـطح دسـتمزد    
طبق آمار بانك مركزي، شاخص دستمزد كارگران صنايع منتخب در سال . صعودي پيمود

آهنـگ ايـن   . زيادتر شـد % 46معادل  1348نسبت به  1355و در  %14.6، نسبت به 1349
تـر بـود، بـه     هاي پيش سـريع  ، نسبت به سال1355و  1354هاي  ويژه در سال افزايش به

افـزايش  % 32.9و % 47.7ترتيـب    نسبت به سال پيش، به هاي نامبرده كه در سال طوري  
بيشترين افزايش دستمزدها در صنايع نفـت و مشـروبات غيرالكلـي و كمتـرين     . داشت

تـرين   كارگران نساجي از محروم. داد افزايش دستمزد در صنايع دخانيات و نساجي روي
هـاي   يگـر بخـش  رفتنـد و بـا رونـق بـازار كـار در د      شمارمي عوامل در صنايع كشور به

 سوي ديگر صـنايع هجـوم آوردنـد    اقتصادي، بسياري از آنها كار خود را رها كرده و به 
  ).694- 692: 1369سوداگر، (

هـاي پـيش افـزايش     با ادامة افزايش درآمـد نفـت، دسـتمزد كـارگران نسـبت بـه دوره      
بسـياري  نظـر   ايـن موضـوع بـه    . سـابقه بـود   اي يافت كه در طول تاريخ ايران بـي  سابقه بي

منـد   شـدت از ايـن موضـوع بهـره     اي درخشان براي رژيم پهلوي بود كه كارگران به كارنامه
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اگر بر مبناي شواهد كميِ تغييرات دستمزدها قضاوت كنيم، شكي وجـود نـدارد كـه    . بودند
هـاي   اين تجربه كارگران ايران را نسـبت بـه سـاير كـارگران نقـاط جهـان، خاصـه كشـور        

  .دهد عيت ممتازي قرارميتوسعه، در موق درحال
رژيم پهلوي به پشتوانة درآمد نفت و انباشـت ثـروت حاصـل از آن در جهـت تطميـع      

هـايي   توان به برنامـه  بود؛ از جمله مي هاي بسياري را درنظرگرفته كارگران، امكانات و برنامه
هـاي توليـدي،    هـا، گسـترش مالكيـت    شدن كارگران در سود كارخانـه  همچون اصل سهيم

كرد؛ حتي، رژيم بـراي اجـراي    هاي بهداشتي اشاره خت وام، تهية مسكن و افزايش بيمهپردا
آورد تا با حكومت همراه شوند؛ به عنوان مثال، هويـدا   ها، به كارفرمايان فشار مي اين برنامه

در ميان جمع كارگران، از صاحبان صنايع خواست با توجه به رسالت كارگران در رسـاندن  
هاي تمدن بزرگ، در جهت رفاه بيشتر كارگران حداكثر تالش خود را  ازهكشور خود به درو

اي بـود كـه موجـب نارضـايتي      گونه اين موضوع به ). 19/12/1353آيندگان، (آورند  عمل به
هـاي كـارگريِ آن    برخي از صاحبان صنايع گشت و در اظهارنظرهاي خود دربارة سياسـت 

  ).106: 1358 گراهام،(كردند  دوران، انتقاداتي بيان مي
، بانكي براي كارگران بـه نـام   1340ها، دولت در سال  براي تسهيل در اجراي اين برنامه

بود هدف از  كه در اساسنامة اين بانك قيد شده  طوري  تأسيس كرد، به» بانك رفاه كارگران«
تأسيس آن، بهبود وضع زندگي كارگران و رفاه آنان و دادن كمك مالي بـه كـارگران اسـت    

: محمدرضاشاه هنگام تشكيل اين بانك و عملكرد آن چنين ادعا كرد). 296: 1356وانف، اي(
منظور كمك بيشتر، بانك رفاه كارگران تأسيس شده كه وظيفة اصلي آن دادن وام و اعتبار  به«

  ).76: 1374بشيريه، (» به كارگران است
ووسـي در كتـاب   كا. داد هاي بسياري مـي  رژيم براي حل مسائل مسكن كارگران، وعده

  :نويسد مي كارگر ايراني امروز
شـود؛   هاي سازماني براي كارگران ساخته شاهنشاه آريامهر بارها تأكيد فرمودند كه بايد خانه

كارگران بايد از دو نوع مسكن . دهند كارفرمايان براي ايجاد مسكن تمام تالش خود را انجام
هـاي شخصـي بـراي     اشـتغال، خانـه  هـاي سـازماني بـراي دوران     برخوردار باشـند، خانـه  

  ).89: 2535كاووسي، (بازنشستگي 

. دانسـت  اي خود را خدمتگزار كارگران مـي  دولت پهلوي در اين زمان بيش از هر دوره
آمد، چه شاه و چه مسئوالن، خيلي سريع با اسـتفاده از آمـار، از    هرگاه نام كارگر به زبان مي

گونـه بـود كـه     آيا واقعاً وضع كارگران همـان . كردند منافعي كه به كارگران رسيده بحث مي



 7   مرتضي ويسيو  سيدهاشم آقاجري

  

كرد؟ ورود كارگران به انقالب و بيان مطالبات اقتصـادي و رفـاهي از سـوي     دولت ادعا مي
  .خواهدشد هاي بعدي به آن پرداخته داد، كه در بخش كارگران، ضد اين قضيه را نشان

  
  وضعيت فرهنگي 2.2

  : ان متأثر از سه عامل مهم بودايران در اين دور حيات فرهنگي كارگران
هـا و طبقـات اجتمـاعي آن دوران از     اگر مذهب بـراي بسـياري از گـروه   : مذهب 1.2.2
ناپذير حيات اجتمـاعي   هاي اكتسابي آنان بود، اما براي كارگران، مذهب جزء جدايي ويژگي

انقـالب  اطالعات بسياري وجوددارد كه در دوران پـيش از  . شد مي شان محسوب و فرهنگي
عنوان يك روال فرهنگي، در فضاي كارخانه و در ميـان كـارگران     اسالمي، عامل مذهب به

يافته كه بيشـتر   برخالف كارگران كشورهاي صنعتي توسعه. جايگاهي عميق و استوار داشت
و » هــاي عمــومي ميخانــه«، »هــاي كــارگري كلــوپ«هــايي چــون  وقــت خــود را در مكــان

گذراندند، كارگران ايراني بيشتر وقت خود را بعد  مي» يكشنبههاي كارگري روزهاي  مدرسه«
  .گذراندند ها مي هاي مذهبي و زيارت امامزاده از فراغت از كارخانه در مساجد، هيئت

طبق تحقيق، در ميان كارگران تهراني، رفتن به مسجد در ميان ديگر موارد گذران اوقات فراغت، 
ـارگران    ). 69: 1353نجار،  يجواد(از اهميت بيشتري برخوردار بود  ـابه در مـورد ك طبق تحقيق مش

بـه   .)Ershad, 1981: 305( گذراندنـد  كارگران وقت آزاد خود را در مسجد مي% 40شهر اراك، 
نگارنده با كارگران اسالمشهر، كارگراني كه قادر بـه مسـافرت بودنـد،      عالوه، طبق مصاحبة 

  .كردند، قم و مشهد بود يترين شهرهايي كه براي مسافرت انتخاب م مهم
طور كل اماكن مذهبي براي كارگران، ايجادكنندة يك فضاي عمومي بود كه  مسجد و به 

كرد، بلكه موجـب گردهمـايي و ديـدار مجـدد      تنها هزينة مادي بااليي بر آنها تحميل نمي نه
 گيـري يـك   ها فضاي مناسـبي بـراي شـكل    در واقع، اين محيط. شد كارگران بعد از كار مي

توان در  تأثير اين موضوع را مي. هويت طبقاتي با پشتوانة يك فرم و ايدئولوژي مشترك بود
هـاي سـاواك دربـارة     عنوان مثال، در يكـي از گـزارش    محيط كارخانه هم مشاهده كرد؛ به

  :است گونه عنوان شده وگو ميان سه كارگر اين گفت
پـور، در   مي و سـيامك حسـيني  فارسيجاني و پرويز قوا 19/5/37مورخة  14:30در ساعت 

كه رفتيد   بودند كه فارسيجاني اظهار داشت وقتي كتابخانة كارخانة صنايع فلزي ايران نشسته
است بخريم، زيرا اغلب كارگران ) ع(هايي كه از سخنان علي كتاب بخريم يادتان باشد كتاب

   ).370/ 8: 1384اسناد ساواك، (اند  ها از ما خواسته از اين قبيل كتاب
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دهندة عمق نفوذ مذهب در ميان كارگران است كه تـأثيرات فرهنگـي و    اين قضيه نشان
  .سياسي خاص خود را داشت

عنوان يكي از عامـل فاكتورهـاي    مهاجرت در تحوالت ايران معاصر به : مهاجرت 2.2.2
فـرد مهـاجر كـه در يـك محـيط جديـد       . اسـت  تأثيرگذار مورد بحث و بررسي قرارگرفتـه 

شـود كـه بيشـتر ناشـي از گسسـت       د، داراي روحيات و رفتارهاي خاصـي مـي  گير قرارمي
پديـدة مهـاجرت و   . فرهنگي از نظام اجتماعي پيشين و عدم اختالط در محيط جديد است

نشيني و فرآيند سازگاري مهاجران در شهرها، يكي از مسائلي اسـت كـه    رابطة آن با حاشيه
ران روسـتايي بـا اصـول اجتمـاعي، اقتصـادي و      بودن مهـاج  بيگانه. بايد مورد توجه قرارداد

فرهنگي زندگي شهري، پيامدهاي گوناگون جمعيتي، رفتاري، اخالقي و رواني خاص خود 
  ).61: 1381جمالي، (را دارد 

هايي كه يك فرد مهاجر به همـراه دارد، وقتـي    احساس عميق غربت به همراه نوستالژي
گيـري احساسـاتي    تلفيق شود، بـه شـكل  ) خاصه شهري(با عدم هماهنگي با فضاي جديد 

به همـين دليـل،   . شود همچون خودي و غيرخودي، تمايز و انكار در زندگي جديد منجرمي
بـر اسـاس   . هميشه يك ظرفيت قوي اعتراضي در بطن شخصيت فرد مهـاجر وجـود دارد  

از هر «: است ، عنوان شده1357شناسي شهري در سال  شده توسط گروه جامعه تحقيق انجام
كـارگر فقـط يكـي در شـهر متولـد       3از هـر  . باشـد  نفر متولد تهران مي  كارگر تنها يك 10
شده كه غالب جمعيت كارگري در ايـن دوران، پيشـينة    داده در اين تحقيق نشان. »است شده

گونـه بيـان    همچنين، در ادامة ايـن . اند روستايي دارند كه به شهرهاي صنعتي مهاجرت كرده
عنـوان يـك پديـدة تـازه در برابـر كـارگران         صنعت جديد نيست كه بـه اين تنها «: كند مي

هاي زندگي در پايتخت براي آنها بيگانـه و تـازه    است، بلكه كلية جنبه روستايي متجلي شده
  ).43: 1357شناسي شهري،  گروه جامعه(» است

گيري فرم خاصي از فرهنگ كـارگري   بيگانگي با محيط شهري و دنياي صنعتي به شكل
آوردن آنان در يك منطقة خاص از شـهر كـه عمـدتاً حاشـيه      رشد كه آنان را به گردهممنج

اي كه حتي كـارگران مـاهر را كـه معمـوالً دسـتمزد بيشـتري از        گونه داد، به بودند سوق مي
كشاند و تنها دليـل ايـن موضـوع،     كردند هم به اين مناطق مي كارگران غيرماهر دريافت مي

  . سان بين كارگران در آن زمان بودوجود پيشينه و فرهنگ يك
 1357- 1342هـاي   محمدرضاشاه گسترش طبقة كـارگر را در سـال   :رژيم پهلوي 3.2.2

عبارت ديگر، طبقة كارگر در ايـن    به. دانست سازي كشور مي نماد موفقيت خود در صنعتي
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بـه  . شـد  مـي  شكلي نمادين در جهت موفقيت مدرنيزاسيون ايراني در دنيا معرفـي   دوران به
  كوشيد طبقة كارگر را در يك فرم مـدرن قراردهـد و كـارگران را بـه     همين جهت، شاه مي
كـارگران بايـد   . هاي راضي از مدرنيزاسيون شـاه جلـوه دهـد    ترين گروه عنوان يكي از مهم

در اين . شدند كه هيچ فرقي با همتايان غربي خود ندارند مي داده مند و شاد نشان گروهي بهره
بـراي  . هاي خود قراردهد تأثير سياست شدت تحت كوشيد كارگران را به حاكميت ميراستا، 

  بـه (اي همچون تلويزيون و راديو  كرد با ايجاد امكاناتي، وسايل رسانه اين كار، شاه سعي مي
بيشتر در دسـترس كـارگران قرارگيـرد تـا كـارگران در معـرض       ) ساز عنوان وسايل فرهنگ

  .ميت پهلوي باشندهاي مدرنيزاسيون حاك پيام
كـارگران صـنعتي داراي   % 80هاي آخر حكومت پهلـوي، تقريبـاً    طبق برآوردي در سال

تلويزيون بودند كه در يك شرايط غيردموكراتيك، تنها خدمت به گسترش فرهنـگ مسـلط   
طور تقريبي هر  توجه به مسابقات ورزشي كارگران كه به ). 31: 1384بيات، (رود  شمارمي به

دليـل   ها مشاهده كرد، صرفاً نه بـه   توان در بخش صفحة ورزش روزنامه بار مي سه روز يك
دليل ارائة تصوير يـك طبقـة كـارگر بـا سـبك زنـدگي و         جلب رضايت كارگران، بلكه به

تـوان در   هاي فرهنگي پهلوي را دربـارة كـارگران مـي    بازتاب سياست. فرهنگ مدرن است
يـك  » پنجـره «كرد؛ به عنوان مثـال، قهرمـان فـيلم     عنوان يك متن فرهنگي مشاهده سينما به 

كند و اوقات فراغت وي در  او فردي شاد است كه با عالقه در كارخانه كار مي. كارگر است
همچنين، برخي از كارگران از وجود اردوهاي تابسـتاني  . گذرد ها و نقاط تفريحي مي كلوپ

ن اردوهـا دقيقـاً برگرفتـه از الگـوي     اي). مصاحبه با نگارنده(كنند  براي فرزندان خود ياد مي
به هر حـال، حكومـت پهلـوي بـا امكانـاتي كـه در اختيـار داشـت،         . سبك امريكايي است

كوشيد الگوهاي فرهنگي خود را كه مبتني بر مدرنيزاسيون آن دوران و زنـدگي شـهري    مي
  .دهد بود، به كارگران تحميل كند و كارگران را متناسب با الگوهاي خود نشان

 

  گيري نارضايتي كارگران شكل .3
  اقتصادي 1.3
هاي رژيـم پهلـوي در جهـت افـزايش رفـاه كـارگران، كـارگران مشـكالت          رغم تالش به

تـرين مـوارد ايـن مشـكالت را در مـوارد ذيـل        اقتصادي و رفاهي زيادي داشتند كه مهـم 
  :توان تشريح كرد مي
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هـاي اشـتباه پهلـوي در     تورم يكي از نتايج ناگزير سياسـت  :افزايش تورم و ركود 1.1.3
تورم اقتصادي با بحران اقتصادي از حـدود سـال   . مواجه با ثروت بادآوردة درآمد نفت بود

اين موضوع بـيش از هـر   . تر شد عميق 1356- 1355هاي  تدريج تا سال آغاز شد و به 1354
 1352ة اقتصاد كشور بـود كـه از سـال    تأثير تزريق درآمدهاي سرشار نفت به بدن چيز تحت

ايـن موضـوع   . ترين نتيجـة آن افـزايش تـورم در سـطح جامعـه بـود       بود و مهم شده شروع
، 1976افزايش داشت، در سـال  % 9.9تنها  1354بود كه هزينة زندگي كه در سال  شده باعث

شد كه از  مي اين موضوع باعث). 556: 1388فوران، (رسيد % 25.1به  1356و در % 16.6به 
  .نماند افزايش دستمزد كارگران، نمايش و ظاهري صرف چيزي باقي

تورم باعث شد كه دولـت بـا تعيـين سـقف معينـي بـراي افـزايش دسـتمزدها و لغـو          
، كـاهش حقـوق و دسـتمزدها را    1356هـاي تابسـتان    هاي ساالنه، به تدريج در نيمه پاداش

شمار بيكاران از صفر به چهارصـدهزار  ، 1356تا اواخر  1355هاي  در طي سال. شروع كند
ايـن در شـرايطي   ). 631: 1378آبراهاميان، (كاهش يافت  30%ها حدود  نفر رسيد و حقوق

تنهـا حاضـر نبودنـد مزايـايي را كـه       بـود و نـه   شـدت بـاال رفتـه    بود كه توقع كـارگران بـه  
بودنـد كـه    دهبدهند، بلكه خواستار توقعات و انتظارات جديدي شـ  اند ازدست آورده دست به

شاه كه هميشـه  . بيشتر حاصل نفوذ زندگي شهري و الگو قراردادن طبقة متوسط شهري بود
كـرد، در يـك كنفـرانس مطبوعـاتي      از افزايش رفاه و سطح دستمزد كارگران حمايـت مـي  

ايـن قابـل تحمـل    . اسـت  دولت رفاه كارگران را با پشم نـرم پوشـانده  «: گونه عنوان كرد اين
ايـن در   .)همـان (» اندازيم گيريم و بيرون مي كنند دمشان را مي ا كه كار نميآنهايي ر. نيست

تـا آنجـا كـه بـه رفـاه      «: بـود  اي اعالم كرده در سخنراني 1353شرايطي بود كه شاه در سال 
بـود؛ مزايـايي بـه آنـان      تـر خـواهيم   كارگران مربوط است، ما همواره چند گام از آنان پيش

  ).422: 1369الجوردي، (» كردند را نمي داد كه هرگز تصورش خواهيم
بود كه  ه واقعيت امر آن است كه در دوران افزايش درآمد نفت، شاه به غروري دچار شد

اين در حالي . كند تواند رضايت همة كارگران را جلب كرد به پشتوانة درآمد نفت مي فكر مي
جـز   شد كـه چيـزي بـه   بود كه مديريت ناشايست اقتصادي كشور دچار بحران و نابساماني 

اثـر تـورم و كـاهش تـوان خريـد      . نگذاشت جا  سرخوردگي و نارضايتي در بين كارگران به
عنوان مثال،   خوبي در مطالبات كارگران در جريان انقالب اسالمي مشهود بود؛ به كارگران به

اره افتـاده اشـ   هاي عقـب  كارگران شركت نفت بارها در اعتصابات و مطالبات خود به معوقه
پرداخت دو ماه پاداش سـاليانة  «هاي هميشگي آنان  ترين درخواست كردند و يكي از مهم مي
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آرشـيو اسـناد انقـالب اسـالمي،     (بود » عيدي بدون كسر ماليات در شش ماهة اول هر سال
خواهان افزايش دستمزدها معادل » ارج«؛ همچنين، كارگران كارخانة صنعتي )14274ب .ش

ماه حقوق مطابق با ميزان افزايش هزينة زندگي بودند، اما در طي  و افزايش هر شش% 300
 1357اضــافة حقــوق را بــراي ســال % 10روزة مهــر مــاه فقــط توانســتند  12اعتصــابات 

توان در تمام اعتصـابات كـارگران    اين موضوع را مي). 37103ب .ش: همان(آورند  دست به
  .كرد شاهدهدر همة واحدهاي توليدي در جريان انقالب اسالمي م

تر باشد، مفهوم فقر نسـبي   هرچه در يك جامعه توزيع ثروت غيرمتعادل :فقر نسبي 2.1.3
در واقع، افراد درآمد خود را بـه نسـبت درآمـد ديگـران در جامعـه      . يابد عينيت بيشتري مي

ترين معضالت اقتصادي كـارگران، فقـر نسـبي     يكي از مهم). 81: 1377زياري، (سنجند  مي
دهد كه سطح دستمزدها همراه با رونق نفتي، باعـث افـزايش    مي ارقام دولتي نشان. آنان بود

  .است قابل توجه كارگران شده
اي بسـيار مهـم در مـورد كـارگران توجـه داشـت و آن        قبل از هرچيـز بايـد بـه نكتـه    

عبـارت ديگـر،    بـه  . ها و واحـدهاي توليـد اسـت    نبودن وضعيت آنان در كارخانه دست يك
. مـاهر  كارگران ماهر و كـارگران غيـر  : طورمشخص تفكيك كرد وع كارگر را بهتوان دو ن مي

ديده و داراي تخصصي خاص بودند و تعداد آنهـا هـم    كارگران ماهر عموماً افرادي آموزش
. نديده كه عموماً مهاجران روسـتايي بودنـد، بسـيار كمتـر اسـت      به نسبت كارگران آموزش

افراد در حوزة صنعت، غالباً دستمزد اين افراد بسـيار  دليل نياز به تخصص اين  همچنين، به 
هـا شـاهد    بـه همـين دليـل، مـا در آن زمـان در كارخانـه      . بيشتر از كارگران غيرماهر است

هستيم كه سبك زندگي و سطح رفاه آنها غالباً » آريستوكراسي صنعتي«گيري يك نوع  شكل
دولتي در مورد كارگران ماهر و داراي  عموماً، آمارهاي. بسيار بيشتر از كارگران غيرماهر بود

  ).1387؛ اشرف و بنوعزيزي، 1369؛ سوداگر، 1358هاليدي، (تخصص بود 
واحـد صـنعتي    2779هزار كارگر را در 224شد و  آماده 1354اي كه در سال  در بررسي

  : شد، چنين نتايجي را دربردارد شامل مي
ريـال در سـاعت،    16مزد كارگر غيرماهر دست. ها فقط يك منبع درآمد دارند دهم خانواده نه

ريال در سـاعت و بـاالخره    43ريال در ساعت، دستمزد سركارگر  21دستمزد كارگر ماهر 
هاي كارگري درآمد  بيش از نيمي از خانواده. ريال در ساعت است 69دستمزد يك تكنسين 

 501ايـن مـدت   هركـدام در   %34.5ريال دارند و حال آنكه  100اي كمتر از  هفتگي سرانه
از % 73طـور كلـي دسـتمزد     شود كه بـه   مي از اين گزارش نتيجه گرفته... ريال درآمد دارند

  ).200: 1358هاليدي، (ي كمتر است كارگران از حداقل دستمزد قانون
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بايد توجه داشت كارگران اين شكاف درآمدي را از نزديك و در محوطـة كـاري خـود    
طـور مثـال     ديگر مشاهدات اجتماعي پيرامـون خـود، بـه   كردن  كردند و با لحاظ مي مشاهده

كردند و با بيـان ايـن    هاي ثروتمند و اشرافي كار مي كارگران خدماتي كه در دربار و خانواده
كردند، آنـان   مشاهدات براي همتايان خود يعني كارگران كه عموماً در يك محل زندگي مي

ايـن موضـوع   ). 413- 412: 1369 الجـوردي، (كرد  را متوجه يك شكاف طبقاتي عميق مي
عنـوان فقـر     توان از آن بـه  شد؛ چيزي كه مي باعث ايجاد محروميتي عميق بين كارگران مي

  .نسبي ياد كرد
اي تهران كه عموماً كارگران صنعتي بودند، بيش از  در مناطق حاشيه :كمبود مسكن 3.1.3

مترمربع سرپناه در اختيار داشـتند، در   2.5ها به ازاي هر نفر فقط  خانوار اين سكونتگاه% 63
بنا به گزارش نشرية نويد ). 129: 1373زاده،  مشهدي(مترمربع بود  18.5كه استاندارد  حالي 

كنـد   كـارگران سـنگيني مـي   % 90ارگان حزب توده، در اين دوران، مشكل مسكن بر دوش 
توان بـا رجـوع    كنيم، مي نمايي تلقي ا مبالغه و بزرگها ر اگر اين گزارش). 16: 1355نويد، (

بنا بـه گـزارش روزنامـة    . هاي دولتي در اين دوران هم عمق فاجعه را درك كرد به گزارش
اي در منـاطق   هـاي اجـاره   كارگران فاقد مسـكن هسـتند و در خانـه   % 60آيندگان، بيش از 

كـه عمومـاً     تند و مابقي هـم ـ  هاي سازماني هس داراي خانه% 8كنند و  اي زندگي مي حاشيه
مالـك و صـاحب مسـكن     30%ــ حـدوداً     جزو كارگران متخصص با دستمزد بـاال بودنـد  

  ).6/4/1357آيندگان، (شخصي بودند 
بود كه خود شاه و مسئوالن با اعتـراف   حدي رسيده  بحران مسكن در ميان كارگران به

شـاه در سـخناني   . دلخـوش كننـد  هايي كارگران را  كردند با وعده به اين موضوع سعي مي
 »هايي با صد كارگر بايد بـه فكـر مسـكن بـراي كـارگران باشـند       كارخانه«: كنند عنوان مي

 هويـدا،  كابينة و امور اجتماعي كار طور منوچهر آزمون، وزير همين). 11/3/1357آيندگان، (
قسـم  مـن  «: كنـد  هويـدا عنـوان مـي    دولـت  سقوط از پس سال، يك مدت  به 1355 سال از
  ).25/7/1355آيندگان، (» خورم مشكل مسكن كارگران را حل كنم مي

نتيجه بود، بـه   مجموعة اقدامات كارگزاران رژيم پهلوي در قبال حل مسكن كارگران بي
بايد قبول كنيم كه برنامة تأمين مسكن براي كـارگران از  «: اي كه خود شاه اعتراف كرد گونه

گرفت، مـوادي   هايي كه انجام راكه با تمام كوشششد، چ مي نقاط ضعف سياسي ما محسوب
» هـاي خـود در اختيـار نداشـتيم     مثل سيمان و آجر و امكانات كافي براي نيل به همة برنامه

مجموعة اين عوامل باعث نارضايتي شديد بين كـارگران  ). 165: 1371محمدرضا پهلوي، (
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تـوان در   مينـة مسـكن مـي   ها و اقـدامات دولـت در ز   نارضايتي كارگران را از سياست. شد
  .كرد گيري انقالب اسالمي مشاهده مطالبات آنها در جريان شكل

توان گفت در  با مشاهدة مطالبات كارگري در جريان اعتراضات انقالب اسالمي قطعاً مي
شـد؛ بـه    هاي كارگران به مسكن مربوط مـي  تمامي اعتراضات كارگري، يكي از درخواست

) 81/ 12: 1384اسـناد سـاواك،   (ادن، رسيدگي به وضع مسكن عنوان نمونه، صنايع نفت آب
   طـور مسـاوي بـه تمـام افـراد كارخانـه        سازي تبريـز، دادن حـق مسـكن بـه     ماشين

آهـن، پرداخـت وام هزينـة مسـكن بـه كليـة كـارگران         ، كـارگران راه )17/7/1357كيهان، (
حقـوق و مزايـا    برابـر  22فوالد پهلـوي اهـواز، وام مسـكن بـه ميـزان      ) دي 20اطالعات (
. )17/7/1357كيهـان،  (ريسندگي اقبال يـزد، افـزايش وام مسـكن    ) 29/7/1357اطالعات، (

هـاي   توان گفت تجلي اعتـراض بـه مشـكل مسـكن در تمـام درخواسـت       ترتيب، مي بدين
  .كارگران مشهود بود

  
  فرهنگي 2.3

هـاي فرهنگـي شـاه     داليل زيادي از سياست هاي پيش از انقالب، كارگران ايران به  در سال
هاي پهلوي تأثير بپذيرنـد، بـيش از هرچيـز     كارگران بيش از آنكه از سياست. ناراضي بودند

كارگراني كه مدت زيادي نبود به شـهرها مهـاجرت   . تأثير مذهب و پيشينة خود بودند تحت
اد عنوان نم تأثير فرهنگ قبلي خود بودند و احترام به روحانيت به  بودند، همچنان تحت كرده

هـاي   اين در شـرايطي بـود كـه دقيقـاً سياسـت     . مذهب در بين كارگران همچنان شايع بود
به همـين جهـت، شـكافي عميـق بـين      . كرد فرهنگي پهلوي ضد اين جريان را پيگيري مي

براي كـارگران  . بود آمده وجود كرد، به فرهنگ كارگري و فرهنگي كه شاه آن را نمايندگي مي
هاي فرهنگـي آزادي زنـان    ت بااليي برخوردار بود و با سياستداشتن حجاب زنان از اهمي

طور كلي، روستا نماد يكپارچگي و شهر نماد گسست و چندپارگي   به. رابطة خوبي نداشتند
  .بود شده ترين مسئلة فرهنگي كارگران در اين دوران تبديل به مهم

 هـاي  ياسـت س بـا  آن تقابـل  عـين حـال   در و اسـالم  بـه  كـارگر  طبقة گرايش و عالقه
 تحوالتي دستخوش ايراني جامعة در فرهنگ كه شد مي انجام شرايطي در دولت تجددگرايانة

 هاي جريان گيري شكل باعث خود مسئله اين كه بود شده مختلف طبقات و دينداران بين در
 پيش هاي سال در دكتر علي شريعتي كه گفتماني .بود دين از تازه هاي نگاه و تفسيرها از تازه
 رسالت ترين مهم اساساً و ايدئولوژي پيكر در بود ديني بود، كرده ارائه تشيع دربارة انقالب از
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 حسينية در هاي دكتر شريعتي سخنراني .دانست مي سياسي و اجتماعي تعهد و مبارزه را خود
 اختصـار،  بـه  .كرد نفوذ روحانيون و مساجد ميان مردم، در سرعت به و نماند محبوس ارشاد
 را دولت از خارج فرهنگي هاي حوزه تمامي كه بود انقالبي اسالم احياي دوران، دوران اين

 در .بود كرده باز عميق جايگاهي مختلف اقشار و طبقات ميان در خود براي و بود درنورديده
 اين از بسياري براي و بودند شده مجهز دين از جديد تفسيرهاي با مختلف طبقات ميان، اين

 امـري  عنـوان  بـه   بلكـه  مانـدگي،  عقـب  عامـل  يك عنوان  به ديگر نه دين طبقات، و اقشار
   .بود مجزا هويتي ايجادكنندة و بخش رهايي

 و اقشـار  .شد تبديل حاكم گفتمان به بود،  تنيده درهم سياست با كه اسالمي سياسي اسالم
 بـراي  سياسـي  اسالم يعني، شدند؛ مواجه موضوع اين با انحاي گوناگون به مختلف طبقات
 ايجاد اقشار، اين همة ميان در فهم مشترك وجه شايد، .شد نمي درك يكسان به طبقات همة

 دين با يكسان اي رويه با ها گروه و طبقات اين همة اما بود، اسالم تعاليم در) سوژگي(تعهد 
 بـا  قيـاس  قابـل  سياسـي  اسـالم  بـا  طبقة كارگر برخورد مثال، عنوان  كردند؛ به نمي برخورد
 قشـر  و متوسـط  طبقات اساساً، .نبود روشنفكران قشر و جديد متوسط طبقة فهم و برخورد

 بـه  .كردنـد  مي نگاه مسائل اين به شده عرفي و سكوالر مشي يك با )چپ خاصه(روشنفكر 
 فضـاي  از ناشـي  مبـارزاتي  ايـدئولوژي  عنوان يك به  اينان براي اسالم پذيرش علت، همين

 .بـود  شاه با مبارزه در پيشين فكري هاي نظام از افراد اين سرخوردگيو  شكست و تاريخي
 در ديـن  به كارگران نگاه اساساً و بود زندگي در الينفك امر يك كارگر طبقة براي دين اما،
 و زنـدگي  فهـم  بـراي  باشد، چارچوبي مبارزاتي برنامة يك به نياز اينكه از بيش دوران اين

   .بود پهلوي هاي فرهنگي سياست با مقابله در امن مأواي
 .كـرد  نمـي  كمـك  موضـوع  اين در طبقة كارگر به مذهب اندازة به مفهومي و نهاد هيچ
پهلـوي   عصـر  در شـتابان  توسـعة  با روستاها، از مهاجر كارگران خاصه كارگر، طبقة اساساً،

 كـه  كـرد  مـي  حركت بر مبنايي توسعه اين چراكه داشتند، روحي لحاظ به  بنيادين مشكالت
 زنـدگي  در كامـل  طـور  بـه   كـه  بـود  سـنتي  و ديني زندگي مفهوم سمت به آن حملة نوك

  .نهاد مي بنا مبنا آن بر را خود زندگي وجوه تمام روستايي يك و داشت جريان روستايي
هاي مـذهبي، نقـش    مساجد، هم به عنوان يك نهاد و هم محلي براي عبادت و همايش

از آنجا كه سركوب منظم مسجد و مـردمِ درون آن بـراي   . مهمي در پيروزي انقالب داشتند
دادنـد كـه ديگـر     حكومت غيرعملي بود، مسجدها امتيازاتي را در اختيار انقالبيـون قرارمـي  

هـاي انقـالب را در    كـرد كـه كميتـه    امام خميني علما را ترغيب مـي . ها فاقد آن بودند مكان
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 و مسـاجد  بـا  تنگاتنـگ  اي رابطـه  كـه  كـارگران ). 154: 1386هيـرو،  (مساجد مستقر كنند 
  .كنند حركت گفتماني چتر اين از خارج توانستند نمي داشتند، مذهبي هاي هيئت

. در ماه مرداد وارد فاز جديدي از شـكل اعتراضـي شـد    1357هاي انقالبي سال  حركت
بود، موقع و فرصتي براي برگزاري روزانة تظاهرات ضد  زمان شده مرداد كه با ماه رمضان هم

هـاي آتشـين    هنگام خود سـخنراني  هاي شب بسياري از واعظان در موعظه. كرد رژيم فراهم
كردند و اغلب اوقات شنوندگان را به هنگام ترك مساجد و در راه بازگشت به خانه، بـه   مي

  ).172: 1387اشرف و بنوعزيزي، (كردند  انجام اعتراضات پراكندة خياباني تحريك مي
هاي روحانيت بر منابر مسجد محدود به اقشار متوسط سنتي و  ها و حركت اين سخنراني

ها را نيز فتح كردند و نفـوذ   تدريج روحانيون منابرِ مخصوص به كارخانه جديد نبود، بلكه به
هـاي سـاواك    خود را در ميان كارگران افزايش دادند؛ به عنوان مثـال، در يكـي از گـزارش   

  مـذهبي   سخنراني ضمن تهران، امير مسجد در اوارسز نام  به  واعظي: است گونه ذكر شده اين
   :است گفته و اشاره كرده عدالت به 30/5/57 روز 23:30 ساعت

 چـه  ايـن . باشد يكسان مردم و حكومت كارفرما، و كارگر مانند طبقات بين در بايد عدالت
 يـا  پرداختـه  لعـب  لهوو به پاريس در سن رود كنار در كارفرمايان فرزندان كه است  عدالتي

 يا نداشته اتاق دو كارگران كه درحالي  باشند،  گذراني خوش مشغول هاليوود در دخترانشان
   .باشند نداشته آن را اجارة پرداخت قدرت

 كـه  بـرده  نـام  امـام  و پيشـوا  عنـوان   به را  خميني اهللا روح خود  سخنراني خاتمة در مشاراليه
 .)357/ 9: 1384اسناد سـاواك،  (اند  فرستاده صلوات او جهت بار سه مجلس حاضر در جمعيت
ترتيب، روحانيون با آگاهي از احساسات مذهبي كارگران و همچنين بـا درنظرگـرفتن    بدين

مشكالت صنفي آنان و با تأكيد بر تقابل سـبك زنـدگي كـارگران بـا حاكميـت در جهـت       
  .كردند كردن آنان و پذيرش رهبري امام خميني تالش مي همراه

در ايـن  . هاي كارگري از شدت بيشتري برخوردار شد شهريور، حركت 17واقعة بعد از 
بود؛ به عنوان مثال، جامعـة روحانيـت    آمده وجود فاصله، تعاملي بين كارگران و روحانيون به

اي صادر كردند كه  آبادان دربارة همبستگي كارگران صنعت نفت با نهضت اسالمي، اعالميه
درود و سالم خدا بر كارگران قهرمان و از جان گذشتة صـنعت  «: شد مي با اين جمله شروع

همچنين در ادامه، حركت كارگران صنعت نفت را حركتي آگاهانه بـه رهبـري امـام    . »نفت
). 628- 627/ 4: 1374اسـناد انقـالب اسـالمي،   (دانـد   خميني براي سرنگوني رژيم شاه مـي 

ن بـا درنظرگـرفتن مشـكالت    روحانيون با آگاهي از احساسات مذهبي كـارگران و همچنـي  
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كردن آنان  ه صنفي آنان و با تأكيد بر تقابل سبك زندگي كارگران با حاكميت در جهت همرا
  .كردند و پذيرش رهبري امام خميني تالش مي

هـاي دينـي و مـذهبي در     در اين زمان، رژيم شاه كه خود را در مقابل نفوذ باالي ارزش
بـراي ممانعـت از گسـترش هرچـه بيشـتر ايـن        ديـد،  خصوص كارگران مي بين مردم و به

موضوع، شريف امامي را روي كار آورد تا با استفاده از پيشينة به ظاهر مذهبي او، رضـايت  
سابقه را در طول تاريخ  شريف امامي در راستاي همين برنامه يك كار بي. مردم را جلب كند

اعالم  57شهريور سال  7ه در روز داد؛ اين برنامه بدين قرار بود ك حيات كارگري ايران انجام
ترتيب عيد فطر،   اين سه عيد مذهبي به. شد سه عيد مذهبي به تعطيالت كارگران اضافه شد

اين مسـئله  ). 7/6/57آيندگان، (بود ) عج(و ميالد حضرت قائم) ص(مبعث حضرت رسول
از ايـن   ها و نگرانـي رژيـم   بيش از هرچيز نمايانگر نفوذ باالي فرهنگ ديني در كارخانه

اي متفاوت از خود در ميـان   رژيم با اتخاذ اين تدابير، سعي در نمايش چهره. مسئله بود
  .كارگران داشت

خميني از   شدن هرچه بيشتر اعتصابات كارگري، پذيرش رهبري امام در ادامه، با سياسي
ايـن  نمونـة بـارز   . ها و اقدامات خود اعـالم شـد   سوي كارگران به انحاي مختلف، در بيانيه

اي كه از سوي كارگران  در نخستين بيانيه. موضوع دربارة كارگران شركت نفت نمود داشت
گيرنـد   جز امـام خمينـي، از كسـي دسـتور نمـي      شركت نفت انتشار يافت، اعالم شد كه به

رسد تا به  امام هم با اعتقاد به اينكه پول نفت بيشتر به امريكا مي). 17/10/1357اطالعات، (
ايـن  ). 132/ 2صـحيفة نـور،   (خود را از كارگران صنعت نفـت اعـالم كـرد     مردم، حمايت

توان پذيرش رهبري امام  موضوع به صنعت نفت محدود نماند، بلكه در صنايع ديگر هم مي
نـام   عنوان مثال، در صنايع تراكتورسازي گزارش شده فـردي بـه     كرد؛ به خميني را مشاهده

 1/9/1357تـا   30/8/1357صبح روزهاي  8ساعت گري، از  محمدزاده، كارگر بخش ريخته
عليه حكومت شاه سخنراني كرده و شعارهايي به زبان آذري در حمايـت از امـام خمينـي    

» خميني آزاده است، خميني عزيـزم بگـو تـا خـون بريـزم     «: است؛ شعارهايي چون داده سر
  ).60/ 17: 1384اسناد ساواك، (

خمينـي در    كه گفتمان مذهبي به رهبري امـام توان گفت  در اين زمان، به طور قطع، مي
شدن رهبري امام در بين كارگران در شـرايطي بـود    هژموني. بود بين كارگران هژمونيك شده

بودنـد و سـعي    كه جريانات چپ تمام توان و تبليغات خود را روي طبقـة كـارگر گذاشـته   
خـود مشـروعيتي    گرفتن رهبري طبقة كـارگر در جريـان انقـالب، بـراي     دست داشتند با به
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ادامة ايـن رونـد تـا    . وپا كنند تا بتوانند بقاي سياسي و اجتماعي خود را تداوم بخشند دست
اين واقعيت بـيش از  . هاي كارگري شد مدتي موجب سرخوردگي جريانات چپ از حركت

داد كه بسياري از جريانات روشنفكري، خاصه جريانات چپ از ايجاد ارتبـاط   هرچيز نشان
  .ود و توده ناتوان بودندعميق بين خ

خمينـي در   هاي اصلي رهبري امام  عنوان يكي از مؤلفه  هاي فرهنگي به فرهنگ و ارزش
خميني از سـوي كـارگران در شـرايطي كـه      پذيرش رهبري امام . است شده تمام دنيا شناخته

ها و جريانات بسياري با طرح شعارهاي صرفاً اقتصادي سعي در تملك ايـن حركـت    گروه
هـاي دنيـا باشـد و جايگـاه امـور       تواند نمونة يك اتفاق مهم در انقـالب  ردمي داشتند، ميم

: گويـد  گونه كه تامپسون مي همان. فرهنگي و ارزشي را در ميان طبقة كارگر بيشتر عيان كند
بـه  ). Bayat, 1987: 49( »فرهنگ كارگري اعتراضي است، اما اعتراضي در دفاع از فرهنـگ «

هـاي   تـوان گفـت نارضـايتي آنـان از سياسـت      ارة كارگران ايراني هم مـي همين ترتيب، درب
شـد   گيري حركتي در دفاع از فرهنگ شد؛ فرهنگي كه حس مي فرهنگي پهلوي باعث شكل
  .دچار تشدد و نسيان است

تـوان گفـت همسوشـدن     خميني در بين كارگران، مـي   شدن رهبري امام دربارة هژموني
 كـارگران  گوش به امام خميني طلبانة عدالت شعارهاي مراهرهنمودهاي ديني و مذهبي به ه

منـد بـه    به ديدگاه كارگران شهري، امام يك رهبـر مردمـي عالقـه   . بود فهم قابل و دلچسب
برقراري عدالت اجتماعي، توزيع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمنـدان بـه فقـرا بـود     

يـك دليـل   «: كند باره مارك گازيوروسكي عنوان مي همچنين، دراين .)71: 1380حافظيان، (
بر طبقة كارگر ناشي از سـرخوردگي فزاينـدة   ) خميني  به رهبري امام(مهم تسلط روحانيت 

ــود كــه در    ــردن از تغييــرات عظيمــي ب ــاتواني خــويش در نفــع ب ــان از ن » داد رخ 1970آن
بودن  پايين از و صحبت كمربندها بستن از شاه كه شرايطي در). 354: 1371گازيوروسكي، (

  .آورد مي ميان به صحبت همه براي بهتر زندگيِ از امام خميني كرد، توليد انتقاد مي
  

  گيري نتيجه. 4
گيري و رشد طبقة كـارگر   داري در ايرانِ دوران پهلوي دليل شكل پويش و گسترش سرمايه

دنيـا   سازي در كشور به  نمادهاي صنعتيعنوان يكي از   اين كارگران به. صنعتي در ايران بود
كردن كارگران و همچنين امريكا  هاي نمايشي سعي در همراه شدند و شاه با برنامه مي معرفي

دهنـدة   ورود كارگران به انقالب بيش از هرچيـز نشـان  . هاي خود داشت براي پيشبرد برنامه
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رگران به انقالب اسـالمي  با نگاهي به عوامل ورود كا. شكست شاه در تطميع اين طبقه بود
تنها موجـب گسـترش    شويم اقدامات شاه در قبال كارگران نه مي ايران، در اين تحقيق متوجه

هـايي در بـين كـارگران شـد كـه مقدمـة        حمايت او نشد، بلكه موجب گسترش نارضـايتي 
  .مبارزات آنان در انقالب ايران بود

اند، اعتراضـات و   مند شده ي او بهرهكرد كارگران از اقدامات اقتصاد هرچند شاه فكر مي
هـاي   اعتصابات كارگران و بيـان كمبودهـاي اقتصـادي كـارگران نشـانة شكسـت سياسـت       

اين موضوع همچنين در قبال عامل فرهنگ هـم داللـت   . اقتصادي شاه در قبال كارگران بود
شـد،   مـي  هعنوان يك رهبر ديني شـناخت   خميني كه به همراهي كارگران با رهبري امام . دارد

  .هاي فرهنگي در قبال كارگران بود دهندة شكست شاه در سياست بهترين عامل نشان
قرار است كه بدون قرارگرفتن دو عامل اقتصـاد   ترين نتيجة تحقيق بدين  در نهايت، مهم

و فرهنگ در كنار هم و عدم همسويي اين دو عامـل انقـالب اسـالمي، ورود كـارگران بـه      
گيـري   تـوان تشـريح كـرد كـه بـا شـكل       گونه مي وضعيت را بدين. ودپذير نب انقالب امكان

شـدن ايـن    خمينـي باعـث انقالبـي    هاي اقتصادي كـارگران، فرهنـگ دينـي امـام      نارضايتي
  .ها شد نارضايتي
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