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Abstract:

Purpose: Reports the role of the International Labor Office (ILO) in enacting and for-
mulating the first labor law in Iran in the late Qajarid and early Pahlavi years

Method and Research Design: Archival records and library materials were examined 
to collect data.

Findings & Conclusion: Reza Shah (1925-1941) was not interested in regulating 
employer-employee relation partly because of partly because of an undeveloped 
economy and the lack of the industrial proletariat. His concern about the left-wing 
parties. Initially he preferred to preserve the traditional work relation. He regarded 
the matter of merely internal He thought he could disregard the demand of ILO for 
reform. However, later he found it impossible to resisit the international pressure 
and ordered the first labor laws to be drafted. 
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1. مقدمه
جامعۀ ایران در دورة پیشاسرمایه داری عمدتاً روستایی-ایلیاتی بود. روابط کار از نوع ارباب-
رعیتی بود و بیش از 80% از نیروی کار فعال، در بخش کشاورزی سنتی و دامداری اشتغال 
داشتند )عبداله یف، 1360، ص237؛ باریر، 1363، ص6؛ فلور، 1371، ص13؛ آوری، 1388، 
صص 368 و 369(. بقیۀ مردم نیز به دلیل فقدان صنعت و کارخانه جات »به معنای اروپایی 
کلمه« )کرزن، 1387، ج2، ص622؛ روزنامۀ مردان روز، ش1، )1303ش(، ص4( در سایر 
بخش ها نظیر صنایع دستی کوچک و کارگاه ها، و کارهای پیشه وری و خدمات به فعالیت 
مشغول بودند )جمال زاده، 1384، صص 77-81؛ کاتوزیان، 1392، ص112(. به همین علت، 
در این دوره کارگر صنعتی به معنای مدرن کلمه در ایران وجود نداشت )بهار، 1386، ج1، 

ص319؛ استادوخ، 1339/63/6/17ق؛ روزنامۀ کار، ش51 )1302ش(، ص4(.

به تدریج، با ظهور گفتمان صنعتی سازی ایران درپی شکسِت کشور در جنگ های 
ایران و روس )فلور، 1371، صص 30 و 31؛ صادقی، 1387، صص 23-38(، ادغام 
دهه های  در  سرمایه داری  تولید  مناسبات  ورود  و  جهانی  نوظهور  اقتصاد  در  ایران 
اقتصادی  پایانی قرن 19م، تغییرات مهمی در ساختار  نخستین قرن 14ق/ دهه های 
بازار جهانی و رشد تجارت  ایران در  ادغام  و مناسبات اجتماعی کشور پدید آمد. 
زوال  بومی،  تولید  و شیوه های  بازارهای کوچک  فروپاشی  به  به نوبۀ خود  خارجی 
از  استفاده  به  ایرانیان  وابستگی  سنتی،  مشاغل  از  برخی  ازبین رفتن  و  سنتی  صنایع 

حسین احمدزاده نودیجه  
 قباد منصوربخت

   

منودار 1
 اقتصاد معیشتی ایران در دورۀ 
پیشارسمایه داری (ترسیم شده براساس آمار 
و اطالعات عرضه شده در: عبدالّله یف، 
1360، ص237؛ باریر، 1363، ص6؛ 
فلور، 1371، ص13؛ آوری، 1388، صص 
368 و 369).

80%

20%

داري ایران در دوران پیشاسرمایه جامعۀ

کشاورزي سنتی و دامداري  صنایع دستی، پیشه وري و مشاغل خدماتی
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مصنوعات خارجی و ایجاد صنایع کوچک جدید داخلی و خارجی منجر شد )اشرف، 
1359، ص97؛ آوری، 1388، صص 452 و 453؛ منصوربخت، 1388، تابستان، صص 

.)147-124
اقشار  و  پیشه وری  مشاغل  خانگی،  صنایع  زیان  به  جدید  اقتصادی  وضعیت 
مختلف جامعۀ ایرانی منتهی شد؛ چراکه محصوالت دستی و سنتی آن ها با انبوه اجناس 
سرمایه داران  نفوذ  دیگر،  ازسوی  نبود.  رقابت  به  قادر  اروپا  از  وارداتی  ارزان قیمت 
و  گروه ها  ظهور  سبب  ماشینی  صنایع  و  کارخانه جات  احداث  و  ایران  به  خارجی 
طبقات اجتماعی جدیدی شد؛ ازجمله: »طبقۀ نوظهور کارگر صنعتی« )اشرف، 1359، 
صص 89-92؛ فوران، 1377، صص 182 و 183؛ شاکری، 1384، ص284؛ آبراهامیان، 

1389، ص67؛ آفاری، 1385، صص 63-72 و 73؛ اشرف، 1393، ص63(.

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
قانون کار در  ایران 

گفتامن صنعتی سازی ایران

فروپاشی بازارهای 
کوچک و شیوه های 

تولید بومی

زوال صنایع سنتی 
و نابودی مشاغل 

سنتی

وابستگی ایرانیان به 
مصنوعات خارجی

پیدایش طبقۀ نوظهور کارگر 
صنعتی

ایجاد صنایع کوچک 
جدید داخلی

نفوذ رسمایه داران 
خارجی و احداث 
کارخانه جات و 
صنایع ماشینی

ادغام ایران در اقتصاد 

نوظهور جهانی

تغییرات مهم در ساختار اقتصادی 

و مناسبات اجتامعی ایران

ورود مناسبات تولید 

رسمایه داری
رشد تجارت خارجی
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با تأسیس سلسلۀ پهلوی در 1304ش/1925م و اجراشدن سیاست هایش مبنی بر 
مدرن سازی، سکوالریزه کردن جامعه و صنعتی کردن کشور، تغییرات مذکور شتاب گرفت. 
پس از تمهید مقدمات الزم برای نوسازی اقتصادی یعنی سرکوب کانون های قدرت محلی 
و گریزازمرکز و تثبیت امنیت در کشور و اصالح نهادهای مختلف اداری و آموزشی، 
نوسازی اقتصادی ایران با محوریت ایجاد صنایع جدید آغاز شد. برخالف نوسازی اداری 
و آموزشی که صرفاً اموری داخلی به شمار می آمدند، نوسازی صنعتی تنها جنبۀ داخلی 
نداشت و موجب ادغام روزافزون ایران در اقتصاد جهانی و گسترش طبقۀ کارگر در ایران 

شد.
باهم  کشاورزی  و  صنایع  وزارت خانۀ  دو  به  اختصاص داده شده  اعتبار  مقایسۀ  با 
به وضوح می توان گرایش دولت پهلوی اول را به صنعتی شدن مشاهده کرد. درحالی که 
اعتبار وزارت خانۀ صنایع و بازرگانی در طول 16 سال تقریباً به مرز 25% رسید، اعتبار 
اختصاص داده شده به وزارت کشاورزی )فالحت( در طول این سال ها چندان تغییری 
نکرد )نمودار شمارة 2(. رشد اعتبار وزارت صنایع حاکی از توسعۀ صنایع ماشینی و 
کارخانه جات و به تبع آن رشد طبقۀ کارگر در ایران بود1. درحالی که تا پیش از سال 1304 
کمتر از بیست کارخانۀ جدید در ایران وجود داشت، در دورة رضاشاه، تعداد کارخانه های 
مدرن صنعتی، بدون احتساب شرکت نفت، به بیش از هفده برابر رسید )آبراهامیان، 1389، 

صص 182 و 183(.

رضاشاه و مشاورانش در ابتدا، ایجاد صنایع جدید را صرفاً اقدامی درجهت استفاده از 
ماشین آالت و ابزار پیشرفته تصور می کردند و نوسازی صنعتی و مسائل مربوط به کارگران 

   

منودار 2

مقایسۀ تطبیقی سهم درصدی اعتبار 
وزارت خانه های صنایع و کشاورزی 
در بودجۀ عمومی دولت (ترسیم شده 
براساس آماروارقام عرضه شده در: 
کاتوزیان، 1392، صص 159 و 177).

حسین احمدزاده نودیجه  
 قباد منصوربخت

برای اطالعات تفصیلی تر دربارۀ رشد   .1
صنایع، کارخانه جات و تعداد کارگران نگاه 
کنید به: فلور، 1371، صص 37 و 38 و 41-

48؛ فوران، 1377، صص 353-351.
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را موضوعی داخلی می پنداشتند؛ ولی با رشد تمایالت کمونیستی و جنبش های کارگری 
»قانون مجازات  با عنوان  ماده واحده ای  به تدریج احساس خطر کردند. درپی تصویب 
ُمقِدمین1 برعلیه امنیت و استقالل مملکت« در سال 1310ش/1931م ازسوی مجلس، 
رضاشاه توانست این احزاب را سرکوب کند و حامیان آن ها را تحت پیگرد قرار دهد و 
جنبش های کارگری را در نطفه خفه کند )فوران، 1377، صص 376-378؛ آبراهامیان، 
1389، صص 173 و 174 و 192 و 193؛ بیات، 1390، صص 191 و 192(. این اقدامات 
سبب شد تا رضاشاه و کارگزارانش مسئلۀ کارگران کارگاه های قدیم، به ویژه قالی بافی 
به عنوان تنها صنعت فّعاِل کشور و کارگران صنایع جدید را موضوعی پایان یافته تلقی کنند؛ 
ولی این تصور دیری نپایید، چراکه دولت پهلوی اول با مسئله ای جدید یعنی دخالت ادارة 
بین المللی کار در امور مربوط به کارگران ایرانی مواجه شد. نهاد مذکور دولت ایران را 
موظف ساخت تا در راستای تأمین حقوق شغلی، مالی، بهداشتی و آتیۀ کارگران قوانین 
مناسبی وضع کند. دولت پهلوی اول باوجودِ شانه خالی کردن های مکرر، سرانجام ناچار 

شد به خواستۀ این نهاد بین المللی تن دهد.
پرسش مقالۀ حاضر عبارت است از اینکه چه عواملی موجب شد تا رضاشاه باوجودِ 
بی توجهی به قوانین کارگری، درنهایت نخستین قانون کارگری ایران را در 1315/5/1 

به تصویب مجلس شورای ملی برساند؟

2. تأسیس ادارۀ بین املللی کار و عضویت ایران
پس از خاتمۀ جنگ جهانی اول برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی اتحادیۀ کارگران 
در شهر برن )1919م( موضوع همکاری میان دولت ها با کارگران و کارفرمایان مطرح شد 
و در 25ژانویۀ1919م جلسه ای برای بررسی و تدوین قانون بین المللی کار تشکیل شد. 
در سپتامبر همین سال، ادارة بین المللی کار اولین جلسات خود را پیش از تأسیس جامعۀ 
ملل تشکیل داد. این شتاب زدگی صرفاً به علت تأثیرات شدید و مستقیم جنگ جهانی 
اول بر وضعیت اجتماعی طبقۀ کارگر در اروپا بود. پس از امضای عهدنامۀ ورسای در 
28ژوئن1919م -که یکی از پیامدهای عمدة آن تأسیس جامعۀ ملل بود- ادارة بین المللی 
کار برای حفظ و تأمین منافع کارگران، اتحاد جهانی میان آن ها و تضمین اجرایی حقوق 
کارگران در کشورهای مختلف، موجودیت خود را به عنوان یکی از سازمان های تخصصِی 

ذیل جامعۀ ملل اعالم کرد )استادوخ، 28-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(.
براساس بند سیزدهم عهدنامۀ ورسای با عنوان »لزوم تأسیس تشکیالت بین المللی 
1.  اقدام کنندگانمشاغل«، هدف عمده از تأسیس جامعۀ ملل »تأمین و استقرار صلح عمومی« ذکر شده بود؛ 

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
قانون کار در  ایران 
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ولی ازنظر بنیان گذاران این سازمان »طرز فعلی استفاده از کارگران« و ظلم و اجحافاتی 
و  عدالت عمومی  تحقق  و  است  ملل  منافی هدف جامعۀ  می شود،  آن ها  در حق  که 
صلح، بدون رسیدگی به وضعیت کارگران ناراضی، میسر نخواهد شد )استادوخ، 28-
1310/8/8/13ش(؛ بنابراین، ادارة بین المللی کار طبق مفاد 389 تا 408 از بند سیزدهم 
عهدنامۀ ورسای، با تأسیس دو شعبه در ژنو و واشنگتن، به عنوان یکی از سازمان های 
تخصصی جامعۀ ملل، موظف شد تا به امور مربوط به کار و کارگری در جهان رسیدگی 
کند )استادوخ، 28-1310/8/8/13ش؛ 29-1310/8/8/13ش؛ 30-1310/8/8/13ش؛ 31-
1310/8/8/13ش؛ 32-1310/8/8/13ش؛ 33-1310/8/8/13ش؛ 34-1310/8/8/13ش(. 
تحقق  و  حفظ  ضامن  ورسای  عهدنامۀ  -که  کار  بین المللی  ادارة  وظایف  ازجمله 
آن بود- وضع قانون درزمینۀ تعیین ساعت کار و حداقل دستمزد، تعطیالت هفتگی، 
مبارزه با بیکاری، شیوة انتخاب کارگر، تأمین بیمۀ اجتماعی کارگران، حمایت از کودکان 
از کارگران خارجی  تعلیمی و حمایت  و زنان کارگر، فراهم کردن وسایل آموزشی و 
2-1310/8/8/46ش؛  و   1 29-1310/8/8/13ش؛  )استادوخ،  کرد  اشاره  می توان  و… 
2-1310/8/8/46ش؛  و   4 2-1310/8/8/46ش؛  و   3 2-1310/8/8/46ش؛  و   2
2-1310/8/8/46ش؛  و  2-1310/8/8/46ش؛7  و   6 2-1310/8/8/46ش؛  و   5
12-1311/1/1/162ش؛  2-1310/8/8/46ش؛  و   9 2-1310/8/8/46ش؛  و   8
-16 15-1311/1/1/162ش؛  14-1311/1/1/162ش؛  13-1311/1/1/162ش؛ 
-27 26-1311/1/1/162ش؛  25-1311/1/1/162ش؛  1311/1/1/162ش؛ 
1311/1/1/162ش؛ 28-1311/1/1/162ش؛ 29-1311/1/1/162ش(. این اداره هم چنین 
موظف بود تا هرساله کنفرانسی با حضور چهار نماینده از هرکدام از کشورهای عضو 
شامل دو نماینده ازطرف دولت، نمایندة کارفرما و نمایندة کارگران تشکیل دهد و در هر 
جلسه دربارة موارد مذکور مذاکره و قراردادهایی دراین باره تصویب کند )استادوخ، 30-

1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(.
پذیرش عهدنامۀ ورسای ازسوی 32 کشور فی نفسه به منزلۀ عضویت این کشورها 
در جامعۀ ملل و به تبع آن عضویت در ادارة بین المللی کار محسوب می شد و همین 
موضوع اعضای مذکور را به رعایت تعهداتی درقبال این اداره ملزم می کرد )استادوخ، 
1339/59/5/62ق؛ 29-1310/8/8/13ش(. ازجملۀ این وظایف به وضع قوانین و مقررات 
مربوط به کارگران و فراهم کردن تسهیالتی برای آن ها )طبق بند اول مادة 23 اساس نامۀ جامعۀ 
ملل( براساس شرایط داخلی کشور عضو، باید اشاره کرد )استادوخ، 1339/59/5/63ق؛ 
1339/66/22/28ق؛ 30-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(. طبق این بند، دولت ها 
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باید »سعی نمایند برای کار مردان و زنان و اطفال وضعیت منصفانه و عادالنه ای در مملکت 
خود و ممالکی که روابط تجارتی و صنعتی با آن ها دارند ایجاد و صیانت نمایند و برای 
نیل به این مقصود، مؤسسات بین المللی الزمه را تأسیس و نگاهداری نمایند« )استادوخ، 

33-1316/8/1/2ش(.
درکل اعضاِی جامعۀ ملل به سه دسته تقسیم می شدند: دستۀ اول: اعضای اصلی این 
سازمان را تشکیل می دادند و شامل سی ودو کشوری بودند که در جنگ جهانی اول شرکت 
کرده و عهدنامۀ ورسای را نیز امضا کرده بودند. دستۀ دوم: متشکل از سیزده کشور ازجمله 
ایران بود که اعضای اصلی جامعۀ ملل در هنگام امضای عهدنامۀ ورسای از آن ها برای 
عضویت در جامعۀ ملل دعوت کرده بودند. دعوت مزبور ازطرف دولت ایران پذیرفته 
رسید.  به تصویب  ملی  مجلس شورای  در  ماده واحده ای  ذیل  در 9دی1300ش  و  شد 
بدین ترتیب، ایران به عضویت جامعۀ ملل و به تبع آن ادارة بین المللی کار درآمد )استادوخ، 
33-1316/8/1/2ش(. دستـۀ ســوم: کشـورهــایی بودند که خود درخواسـت عضویت 
می دادند و درصورت موافقت دوسوم اعضای جامعۀ ملل، با عضویت آن ها موافقت می شد 

)استادوخ، 30-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش؛ بهار، 1386، ج1، ص224(.

3. روابط میان ایران و ادارۀ بین املللی کار پیش از دورۀ رضاشاه
ادارة بین المللی کار برای برنامه ریزی مدون و همه جانبه به گردآوری اطالعاتی جامع 
درزمینۀ کار و کارگری نیاز داشت؛ ولی ازآنجاکه در ابتدای کار اطالعات چندان دقیقی 
از شرایط زندگی کارگران و قوانین موضوعۀ مرتبط با آن ها وجود نداشت )استادوخ، 
28-1310/8/8/13ش(، این اداره پرسش نامه هایی را تهیه و برای دول عضو ازجمله ایران 
ارسال کرد و تأکید کرد که برای پیشرفت هرچه سریع تر کار فوراً به سؤاالت مزبور پاسخ 
دهند )استادوخ، 1337/3/15/6ق(. در پرسش نامۀ مذکور که ازطریق سفارت انگلیس در 
تهران به مقامات ایرانی تسلیم شد، سؤاالتی دربارة ساعت کار، تربیت کارگران، شیفت 

شب و تعطیلی کارگران مطرح شده بود )استادوخ، 1337/3/15/7ق(.
ادارة  جدی نگرفتن  به دلیل  اوالً  فوق  سؤاالت  به  پاسخ  از  ایران  دولت  آغاز،  در 
بین المللی کار و ثانیاً فقدان اطالعات الزم درباب مسائل مربوط به کارگران در کشور، 
طفره می رفت )استادوخ، 1337/3/15/49ق؛ 1337/3/15/51ق(. پس از ملزم شدن ایران 
ایران در جامعۀ  بین المللی کار -به دلیل عضویت  ادارة  انجام تعهدات خود دربرابر  به 
ملل- دولت وقت در پاسخ به سؤاالت مذکور بیان داشت که تاکنون رسماً هیچ قانونی 
ازسوی دولت دربارة مسائل مرتبط با کارگران، اعم از صنعتی و فالحتی، وضع نشده است 
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)استادوخ، 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/52ق؛ 1339/59/5/14ق؛ 1339/59/5/15ق(. 
مالک و معیار در ایران قراردادهایی بود که میان کارفرما و کارگر بسته می شد )استادوخ، 
1337/3/15/5ق؛ 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/51ق؛ 1337/3/15/52ق(. این قراردادها 
عمدتاً خصوصی بودند و بسته به عرف و عادْت در هر محل و والیت متفاوت بودند و جنبۀ 
رسمی نداشتند )استادوخ، 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/52ق؛ 1339/59/5/14ق؛ کرزن، 
1387، ج2، ص623( و بسیاری از این قراردادها برپایۀ اصول و موازین شریعت اسالمی 
میان کارفرما و کارگر منعقد می شدند )استادوخ، 1339/59/5/14ق؛ 1339/59/5/15ق؛ 

ساکما، 293-5507(.
ادارة بین المللی کار از زمان تأسیس، براساس وظایف معهود، در حدفاصل 26 تا 
29نوامبر1919م در واشنگتن قوانینی را درزمینۀ محدودکردن ساعت کار به هشت ساعت 
در شبانه روز و چهل وهشت ساعت در هفته، بیکاری کارگران، زنان کارگر و دادن مرخصی 
زایمان به آن ها و کارکردن آن ها در شیفت شب، تعیین حداقل سن برای اطفال کارگر و 
کارکردن آن ها در شیفت شب وضع کرد. درحالی که نمایندگان دولت های عضو هرکدام 
به همراه چند مشاور و متخصص در این کنفرانس شرکت کردند، دولت ایران فقط با دو 
نماینده )وزیرمختار و نایب سفارت واشنگتن( در این جلسه شرکت کرد که به آن ها نیز 
اکیداً توصیه شده بود که »از دادن هرگونه تعهدی که در آینده غیرقابل اجرا باشد و اسباب 

زحمت دولت شود« اجتناب ورزند )استادوخ، 1339/59/5/62ق(.
در کنفرانس واشنگتن به غیراز قراردادهای شش گانۀ فوق، مقررات دیگری نیز وضع 
شد که تمام دول عضو به استثنای ایران، سیام1 و چین به رعایت آن ملزم شدند. سه کشور 
مذکور به دلیل فقدان اطالعات الزم دربارة وضعیت کارگران و کارخانه جات شان از رعایت 
قوانین مصوب ادارة بین المللی کار معاف شدند و قرار بر این شد که موضوع تقلیل ساعت 
کار در این کشورها به جلسه ای ویژه موکول شود. در این جلسه که به موضوع »اجرای 
طرح قرارداد تقلیل ساعت کار« در برخی از کشورها به ویژه ایران اختصاص داده شده 
بود، کمیسیون پس از بررسی پاسخ نامه ها و شنیدن اظهارات نمایندگان دولت های ایران و 
سیام اعالم کرد: باتوجه به ناکافی بودن اطالعات دربارة وضعیت کارگران در این کشورها 
و ازآنجاکه »صنعت در هر دو مملکت مخصوصاً در ایران نسبتاً در درجۀ پستی می باشد«، 
کمیسیون قادر نیست پیشنهاد خاصی به آن ها بدهد و تنها به دادن توصیه هایی اکتفا می کند. 
کمیسیون ضمن پذیرش تفاوت های ماهوی میان کشورهای عضو به لحاظ وضعیت اقتصادی 
و جغرافیایی و اینکه در این کشورها بسترهای الزم برای عملی ساختن قرارداد تقلیل ساعت 
کار وجود ندارد، از دولت ایران خواست دستِ کم »اصل حمایت از کارگران را به وسیلۀ  1. تایلند
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نظامات در کارخانه جات و غیره قبول نماید« و نظر خود را درباب اصول فوق الذکر بیان 
کند و به تهیۀ اطالعات الزم و ارائۀ اقدامات صورت گرفته دربارة بهبود وضعیت کارگران 
در کنفرانس آتی بپردازد )استادوخ، 1339/59/5/27ق(. کمیسیون در خاتمۀ گزارش خود 
نیز خواهان کسب اطالع از وضعیت اطفال کارگر در کارخانه جات نساجی کرمان شد 
و از دولت ایران خواست تا هرچه سریع تر اقداماتی را که در این راستا انجام داده است 
)استادوخ، 1339/59/5/23ق؛ 1339/59/5/24ق؛  برساند  کار  بین المللی  ادارة  اطالع  به 

1339/59/5/25ق؛ 1339/59/5/26ق؛ 1339/59/5/27ق؛ 1339/59/5/27.1ق(.
دولت ایران به درخواست ادارة بین المللی کار مبنی بر دادن گزارشی برای جلسۀ 
سوم کنفرانس در 27اوت1920م/5شهریور1299ش دربارة اقدامات انجام شده ازجانب 
این کشور در راستای بهبود وضعیت کارگران، وقعی ننهاد؛ بنابراین، نمایندة ایران به اولیای 
وقت خاطرنشان کرد: به دلیل فشارهای سایر دول عضو دولت نمی تواند برای مدت مدیدی 
از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند؛ به ویژه 
آنکه امروزه بسیاری از کشورهای مترقی دارای تشکیالت پیشرفته ای تحت عنوان اداره یا 
وزارت خانۀ کار هستند و قوانینی را در راستای بهبود وضعیت کارگران و رفاه حال آن ها 
در کشور خود وضع کرده اند و بیان داشت: »تصور نمی رود که دولت ِعّلیه باالخره بتواند 
خود را از تعقیب این امر معاف بدارد؛ ولی عدم اقدام در این مسئله ]هم[ ممکن است که 

نتیجۀ منفی حاصل نماید« )استادوخ، 1339/59/5/63ق(.
در آغاز ظاهراً دولت ایران، بنابه پیشنهادهای نمایندة خود در ژنو، درصدد برآمد 
راستای  در  تصمیماتی  اتخاذ  مبنی بر  کار  سازمان  به  پوچ  وعده های  دادن  ازطریق  تا 
بهبود وضعیت کارگران، تشکیل شورای مشاغل مرکب از 15 نفر افراد خبره و بصیر با 
هدف تدوین نظامنامۀ کارگری و مطالعه دربارة قراردادهای بین المللی کار، و اختصاص 
بودجۀ صوری و حداقلی برای تأسیس ادارة کار، مسئله را حل وفصل کند )استادوخ، 
1339/59/5/64ق(؛ ولی ازآنجاکه نمایندگان ایران در کنفرانس واشنگتن متعهد شده بودند 
»که دولت ِعّلیه بالتأخیر درصدد اصالح حال کارگران خود برآمده و طوری خواهد نمود 
که در ظرف ده سال مؤسسۀ کارگران ایرانی را تابع مقررات و نظامات بین المللی قرار 
دهد« )استادوخ، 1339/66/22/28ق(، هیئت رئیسۀ این اداره به طور مکرر خواهان کسب 
اطالع از اقدامات صورت گرفته ازجانب ایران و عرضۀ آن در کنفرانس ژنو بود )استادوخ، 

1339/66/22/28ق(.
ازآنجاکه در ایران اداره ای وجود نداشت تا به امور مربوط به کار و کارگری رسیدگی 
کند و درصورت لزوم اطالعات الزم را در اختیار نمایندگان ایران برای عرضه در ادارة 
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بین المللی کار بگذارد، وزارت امور خارجه از دولت خواست ضمن اختصاص بودجه، 
به آن  به مسائل جامعۀ ملل و سازمان های وابسته  شعبه ای مخصوص برای رسیدگی 
تأسیس کند؛ چراکه ندادن گزارش ازسوی ایران در کنفرانس های آتی سبب خواهد شد 
»در انظار عموم نمایندگان دول، عدم لیاقت دولت ایران در مشارکت با تأسیسات بین المللی 
مبرهن گردیده و البته نتیجۀ خوبی نخواهد داشت«؛ بنابراین، در کمیسیونی با حضور 
فروغی، نمایندگان وزارت فالحت و تجارت و وزارت امور خارجه تصمیم گرفته شد که 
باتوجه به اوضاع داخلی ایران شعبه ای در وزارت امور خارجه تأسیس شود تا پاسخگوی 
ادارة بین المللی کار باشد و در موقع نیاز اطالعات را در اختیار آن ها بگذارد )استادوخ، 

1339/66/22/28ق؛ 1339/66/22/29ق(.
موضوع ایران بار دیگر در هفتمین جلسۀ هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار در اکتبر 
1920 مطرح شد. مسئله زمانی جدی شد که این سازمان گزارش هایی دربارة وضعیت 
بیشتر  اسفناک و بسیار بد کارگران کارگاه های قالی بافی دریافت کرد؛ کارگاه هایی که 
کارگران آن را زنان و کودکان تشکیل می دادند. درپی این جلسه آلبرت توماس رئیس 
ادارة بین المللی کار به دولت ایران به علت اجیرکردن کودکان، وضعیت نامناسب محیط 
کار و مشکالت جسمانی کارگران هشدار داد و از ایران خواست به تعهداتش درقبال ادارة 
بین المللی کار )طبق مادة 23 قانون کار( وفادار باشد و تمام تالش خویش را درجهت 
بهبود وضعیت کارگران به کار بندد. آلبرت توماس پس از مشورت با کنسول انگلیس در 
کرمان پیشنهادهایی را درزمینۀ سن به کارگماشتن اطفال، وضعیت محیط کار و ساعت کار 

کارگران، برای دولت ایران مطرح کرد )ططری، 1383، پاییز، صص 95 و 96(.
بی توجهی ایران به ساعت کار و وضعیت بهداشتی کارگران و کارگاه های قالی بافی 
سبب شد )استادوخ، 1339/59/5/73ق؛ 1339/59/5/74ق؛ ساکما، 293/6446( که مجدداً 
ازسوی هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار به دولت ایران اخطار داده شود. آلبرت توماس 
ضمن ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه ایران ضمن کسب اطالع از وضعیت کارگران 
ایران تقاضا کرد تا »اطالعات  کارگاه های قالی بافی -که بی پاسخ مانده بود- از دولت 
و پیشنهاداِت راجع به جهات کار در کارخانه ها و قوانین الزمه در اجرای سفارشات 
واشنگتن« را ارسال کند. هیئت مدیره هم چنین یادآور شد که طبق مادة 23 قرارداد جامعۀ 
ملل و کنفرانس 29نوامبر1919م در واشنگتن دولت ایران متعهد شده است تا »وضعیات 
حسنۀ کار مردان و زنان و اطفال را تأمین نماید« و رعایت نکردن وعده ها و تعهدات داده شده 
ازسوی ایران دراین باب را »مخالف اصول انسانیت« دانست )استادوخ، 1339/59/5/73ق؛ 
1339/59/5/74،1ق(. سرانجام هیئت مدیره با عنایت به اینکه »مؤسسات صنعتی در ایران 
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هنوز چنانکه بایدوشاید به درجات تکامل نرسیده]اند[« و به همین جهت ممکن است برخی 
مشکالت جزئی در راستای برقراری کامل مادة 23 مجمع وجود داشته باشد، از مقامات 
ایران خواست »در مجاهدت]ی[ که سایر اعضای ادارة بین المللی مشاغل برای وضع و 
ایجاد قوانین موافق با مراتب عدل و نََصَفت1 به عمل می آورند شرکت نمایند« و در جلسۀ 
آتی اقدامات انجام شده دراین باره را به سمع ونظر هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار برسانند 
)استادوخ، 1339/59/5/70ق؛ 1339/59/5/71ق؛ 1339/59/5/73ق؛ 1339/59/5/74.1ق؛ 
1339/59/5/75ق؛ 1339/59/5/75.1ق(. درنهایت نیز اعضای هیئت مدیره یادآور شدند: 
چنانچه اقدامی ازسوی ایران مبنی بر انجام تعهداتش به عنوان یکی از اعضای ادارة بین المللی 
کار انجام نشود، »به نام نیک ایران به عنوان یک دولت منّورالفکر« خدشه وارد خواهد آمد 

)استادوخ، 1339/59/5/75ق(.
بی پاسخ ماندن پیشنهادهای هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار ازسوی ایران طبق معمول، 
سبب شد توماس طی مکاتبه ای با پرنس ارفع وزیرمختار ایران در ژنو )29سپتامبر1921م( 
شکایت خود را مبنی بر بی پاسخ ماندن نامۀ ارسالی اش به ایران به او اعالم کند. پرنس ارفع 
نیز در پاسخ، دلیل بی جواب ماندن نامۀ توماس را مشکالت مراوده میان ایران و اروپا 
اعالم کرد که بعضاً به گم شدن اصل نامه منجر می شود و درضمن از اقدامات کابینۀ جدید2 
در ایران یاد کرد که در برنامۀ خود موضوع اصالح زندگی کارگران و زارعین را مدنظر 
قرار داده است )ططری، 1383، پاییز، ص96(. گزارش پرنس ارفع مبنی بر دلخوری های 
آلبرت توماس و هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار، به مقامات کشور متبوعۀ خود سبب شد 
درنهایت زمامداران ایران بار دیگر تحت فشار ادارة بین المللی کار به تدوین نظامنامه ای برای 

کارخانه های قالی بافی و بهبود وضعیت کارگران اقدام کنند.
این نظامنامه که از آن به عنوان اولین نظامنامۀ امور مربوط به کار و کارگری در سطح 
محدود و صرفاً مرتبط به امور کارگران شاغل در کارخانه های قالی بافی باید یاد کرد، 
متشکل از پنج فصل و 29 ماده بود که در هریک از فصول مربوطه به یکی از مسائل 
مرتبط به کار نظیر شرایط محیط کار، وضعیت بهداشت، سن و جنسیت کارگران شاغل، 
ساعت کار و میزان دستمزد، و نحوة اجرای این نظامنامه اشاره شده بود. در فصل اول آمده 
بود که کارخانه های قالی بافی باید به تصحیح و بهبود شرایط فیزیکی محیط کار بپردازند. 
برای نمونه به مساحت و فضای درونی کارگاه، داشتن تهویه، پنجره، و نبودن رطوبت در 
محیط کار اشاره شده بود. در فصل دوم این نظامنامه به اصول بهداشتی حاکم بر کارگاه 
و رعایت آن ازجانب کارفرما و کارگر پرداخته شده است؛ مثاًل محل نشستن و استراحت 
کارگران متناسب باشد و اصول گرمایشی و سرمایشی و داشتن نور کافی در آن لحاظ شود. 

1.  انصاف؛ عدل و داد.

2. در این زمان قوام السلطنه به جای سیدضیاء 

کابینۀ جدید را تشکیل داده بود.

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
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آب آشامیدنی کارگران پاک و تمیز باشد و محیط کارخانه از هرگونه بید، ساس، موریانه 
و سایر حشرات موذی عاری شود و صاحب کارخانه باید به هر نحوی از انحا به دفع 
آن ها بپردازد و از ورود آن ها به کارگاه جلوگیری کند. همه روزه درپایان ساعت کاری نیز 
کارخانه باید آب وجارو شود و به مدت یک ساعت در و پنجره ها برای تهویۀ هوای داخل 
کارگاه باز گذارده شود. کارگاه باید حداقل هفته ای یک بار ضدعفونی شود. قالی بافان نیز 
باید قبل از شروع به کار و ماهی یک بار پس از شروع به کار گواهی تأیید سالمت دریافت 
کنند تا مبادا به بیماری مسری دچار شوند. فصل سوم به تعیین حداقل سن اطفال اعم از 
دختر و پسر و جنسیت شاغالن پرداخته است و در فصل چهارم نیز به مدت کار، میزان 
استراحت کارگران و دستمزد آن ها اشاره شده است. برای کارگران 8 ساعت کار در روز 
و 48 ساعت در هفته درنظر گرفته شده بود و چنانچه اضافه کار موردتوافق کارگر و 
کارفرما بود، ساعت کار نباید از ده ساعت در روز و شصت ساعت در هفته بیشتر می شد. 
افزون بر این، به ازای هر ساعت اضافه کار باید 50% به حقوق کارگران افزوده می شد. مزد 
کارگر نیز باید به صورت نقدی پرداخت می شد، مگر اینکه کارگر خودش از پرداخت 
دستمزد به صورت جنسی رضایت داشته باشد. در این فصل برای اولین بار در نظامنامۀ 
)مجموعه قوانین مصوب( مرتبط با امور کارگری، درصورت جراحت یا مرگ ناشی از کار 
پرداخت بیمۀ حداقلی برای کارگر و بستگانش درنظر گرفته شده بود. در فصل پنجم و 
آخر این نظامنامه هم به شرایط عملی کردن مفاد این قانون و ضمانت اجرایی آن اشاره شده 
بود )استادوخ، 21-1311/1/1/162ش؛ 22-1311/1/1/162ش؛ 23-1311/1/1/162ش؛ 

24-1311/1/1/162ش(.
از این نظامنامه نمی توان به عنوان یک قانون جامع کارگری نام برد، چراکه اوالً این 
نظامنامه فقط در مجلسی متشکل از اعضای دوایر دولتی و هیئت قالیباف ها تنظیم و 
تصویب شده بود و به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود و ثانیاً این نظامنامه در 
مرحلۀ اجرا عمومیت نداشت و حتی شامل همۀ کارگران قالی باف هم نمی شد و سایر 
کارگران شاغل در بخش های مختلف را نیز درنظر نمی گرفت. باوجوداین، ادارة بین المللی 
کار موفق شده بود ازطریق پیگیری های مکرر و اِعمال فشار، دولت ایران را دست کم وادار 
کند تا قوانینی حداقلی را برای کارگران صنعت قالی بافی که بزرگ ترین صنعت داخلی پویا 
در ایران بود درنظر بگیرد و خود را درمقابل این طبقۀ درحال تکوین مسئول ببیند و به فکر 

برنامه ریزی برای آیندة آن ها باشد.

حسین احمدزاده نودیجه  
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4. اِعامل فشار ادارۀ بین املللی کار بر دولت پهلوی اول
باوجود هشدارهای مکرر ازسوی ادارة بین المللی کار به ایران مبنی بر انجام تعهدات خود، 
طی این سال ها نمایندة ایران همچنان از حضور در جلسات ادارة بین المللی کار سر باز می زد 
و از دادن هرگونه تعهدی مبنی بر رعایت قراردادهای منعقدشده در این سازمان درزمینۀ 
امور کار و کارگری، اجتناب می ورزید. برای نمونه نگاهی به قراردادهای 26گانۀ ادارة 
بین المللی کار در حدفاصل 1919-1928م حاکی از آن است که دولت ایران به هیچ وجه 
قصد نداشته است خود را به این قراردادها ملزم و متعهد کند؛ چراکه در هیچ کدام از این 
کنفرانس ها و رأی گیری های انجام شده نمایندة دولت ایران شرکت نکرده است )استادوخ، 
باعث  صنعتی  تأسیسات  فقدان  هم  شاید  4-1310/8/8/11ش(.  3-1310/8/8/11ش؛ 
می شد که ایران برای حضور در این جلسات ضرورتی احساس نکند. در نمودار شمارة 3 
می توان میزان مشارکت نمایندگان دول عضو ادارة بین المللی کار را در تصویب قراردادها 

و پذیرفته شدن آن ها ازسوی دولت متبوعه شان مشاهده کرد:

بی توجهی های مکرر ایران در عصر پهلوی در انجام تعهداتش دربرابر ادارة بین المللی 
کار ازقبیل عرضه نکردن پیشنهادهای این سازمان به مجلس شورای ملی برای تصویب شدن، 
اعزام نکردن دو نمایندة کارفرما و کارگر به کنفرانس ساالنه و ندادن گزارش سالیانه از 
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وضعیت کارگران و حقوق قانونی آن ها مجدداً باعث اعتراض مدیر ادارة بین المللی کار به 
نمایندة ایران در این سازمان شد. او تألم خویش را از این موضوع ابراز داشت و از ایران 
در کنار کشورهایی نظیر بولیوی، جمهوری دومی نیک1، حبشستان2، گواتماال، هندوراس، 
لیبریا، و پرو به عنوان کشورهایی یاد کرد که بدون هیچ »دلیل و مانعی« در انجام تعهدات 
خود درقبال ادارة بین المللی کار قصور می ورزند. مدیر سازمان ضمن مسامحه کار خواندن 
دول مذکور، ادارة بین المللی کار را به دادن تذکر و پیگیری مجدد موظف دانست و 
معتقد بود که سرانجام دولت ها باتوجه به تعهداتی که درقبال ادارة بین المللی کار دارند به 
انجام وظایف مقرره تن خواهند داد )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش؛ 3-1310/8/8/13ش؛ 

4-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(.
محمدعلی جمال زاده نمایندة ایران در ژنو، طی چندین گزارش مراتب اعتراض مدیر 
اداره را به دولت متبوعه منتقل کرد. بنابه اظهارات نمایندة ایران تابه حال 31 قرارداد و 38 
توصیه نامه ازسوی اداره پیشنهاد شده بود که اغلب آن ها ازسوی پارلمان اکثر دولت های 
عضو تصویب شده بود و اجرا هم شده بود؛ درحالی که در ایران حتی به مجلس شورای ملی 
هم تقدیم نشده بود. جمال زاده هم چنین یادآور شد که تاکنون 14 دوره کنفرانس ازسوی 
ادارة بین المللی کار منعقد شده است؛ ولی ایران فقط برای چهار دوره نماینده فرستاده و در 
یک دوره هم فقط نمایندة این کشور در برن به عنوان مستمع شرکت کرده است )استادوخ، 
5-1310/8/8/13ش؛ 6-1310/8/8/13ش(. نمایندة ایران درپایان گزارش خویش ضمن 

اشاره به مادة 405 عهدنامۀ ورسای مجدداً به دولت متبوعۀ خود یادآور شد:
»هریک از اعضاء متعهدند که در ظرف یک سال پس از ختم دورة کنفرانس -و 
درصورتی که به مالحظۀ کیفیات استثنائی یک سال کافی نباشد، منتهی در ظرف 
یک سال و نیم- توصیه نامه و یا طرح قرارداد را تقدیم مقام یا مقامات صالحیت دار 
بنماید تا آن ها را به عنوان قانون بپذیرد و یا آنکه هرگونه اقدامات مقتضیۀ دیگر 

به عمل آید« )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش(.
درواقع، طبق مادة 405 عهدنامۀ ورسای، دول عضو ادارة بین المللی کار موظف بودند 
قراردادهایی را که در این سازمان به تصویب می رسید دراسرع وقت در اختیار مجلس 
شورای ملی کشورشان بگذارند تا درصورت توافق نمایندگان مجلس تصویب، و سپس 

اجرا شود )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش(.
جمال زاده در گزارش دیگری پیاده کردن قراردادها و توصیه نامه های ادارة بین المللی 
کار را که عمدتاً به مسائل بهداشتی و تعلیمات فنی و غیره مربوط بود به نفع و صالح خود 
دولت و ملت دانست؛ چراکه اوالً توسط بهترین متخصصان علمی و فنی و باتوجه به شرایط 

1. دومینیکن

2. حبشه
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و ویژگی های داخلی یک کشور پیشنهاد و وضع می شدند و ثانیاً باعث حفظ حیثیت و اعتبار 
بین المللی دولت ایران درمقابل سایر دول عضو می شدند )استادوخ، 3-1310/8/8/13ش(. 
او ضمن اظهار تأسف از اینکه از ایران هم ردیف با »ممالک کوچک غیرمهم مجهول الحالی 
اسم برده شود« که به تعهدات بین المللی خویش پایبند نیستند، به اولیای دولت خاطرنشان 
ساخت: درحالی که پنجاه وپنج دولت مهم دیگر همگی در محقق ساختن قراردادهای ادارة 
بین المللی کار از یکدیگر سبقت می جویند، برای دولت ایران نیز عمل به این وظایف و 
تعهدات کارِ چندان سخت و دشواری نیست و به مقامات ایرانی توصیه کرد تا برای پرهیز 
از هر پیشامدی بهتر است ایران هم هرچه سریع تر پیشنهادهای ادارة بین المللی کار را در 
دستور کار خویش قرار دهد تا ازسوی این اداره و سایر اعضاء مورداعتراض قرار نگیرد. او 
در انتهای گزارش خویش مجدداً وظایف دول عضو ادارة بین المللی کار را یادآوری کرد 
6-1310/8/8/13ش؛  5-1310/8/8/13ش؛  استادوخ،  4-1310/8/8/13ش؛  )استادوخ، 

7-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(.
جمال زاده در تشریح تعهدات ایران درقبال ادارة بین المللی کار خاطرنشان ساخت 
که تبدیل طرح ها و پیشنهادهای این سازمان برای دول مختلف به قانون، فارغ از اینکه 
دارای صنعت باشند یا خیر، کار پیچیده ای نیست )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش(. ادارة 
بین المللی کار نیز باتوجه به تفاوت های جغرافیایی، وضعیت اقتصادی و صنعتی کشورهای 
مختلف، دولت های عضو را به پذیرش بی چون وچرای این طرح ها و تصویب آن ها در بازة 
زمانی مشخصی ملزم نمی کند؛ ولی نمایندگان عضو ادارة بین المللی کار را موظف می کند 
تا قراردادهای مذکور را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به »مقامات صالحیت دار« کشور 
متبوعه تسلیم نمایند )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش( و دولت نیز باید این قراردادها را 
در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد تا این »توصیه نامه را اساس طرح های قانونی قرار 
دهند و قراردادها را بدون تصرف و اصالحی به عنوان قانون مملکتی تصویب نمایند« و 
درصورتی که دولت »به علت عدم تناسب با موقعیت اجتماعی و صناعتی ایران تصویب آن ها 
را مقتضی نشمارد«، نظرات خود را به مجلس شورای ملی اعالم کند تا برای آن چاره ای 
بیندیشند )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(. جمال زاده در خاتمۀ نامه 
نیز از دولت خواست که طی گزارشی اوالً به ادارة بین المللی کار تذکر دهد که دلیل 
کوتاهی ایران از اعزام نمایندگان کارفرما و کارگر به این اداره و عملی نکردن پیشنهادهای 
به محض شکل گیری  و  بوده است  ایران  در  تشکیالت صنعتی  نبود  به دلیل  آنان صرفاً 
مؤسسات صنعتی به تعهدات خویش درقبال سازماْن جامۀ عمل خواهد پوشاند )استادوخ، 
5-1310/8/8/13ش(؛ ثانیاً اقدامات و تالش های صورت گرفته ازجانب ایران در راستای 
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همکاری با ادارة بین المللی کار نظیر تأسیس نمایندگی دائمی و یا ایجاد دفتر مخصوص در 
یکی از وزارت خانه ها و... را به این اداره اعالم کند )استادوخ، 8-1310/8/8/13ش(. او 
هم چنین یک بار دیگر قراردادهای مصوب ادارة بین المللی کار را با عنایت به اینکه این اداره 
به شرایط خاص صنعتی و کشاورزی ایران و مسائل مربوط به کار و کارگر توجهی ویژه 
دارد، حتی اگر درحال حاضر زمینۀ اجرای برخی از این مصوبات مهیا نباشد، در بلندمدت 
به نفع خود ایران خواند. او معتقد بود درنهایت ایران نیز باتوجه به این که پنجاه وچهار عضو 
دیگر ادارة بین المللی کار این قراردادها را پذیرفته اند، مجبور خواهد شد برای تنظیم امور 
صنعتی و فالحتی خویش این قراردادها را به کار بندد. ازنظر او بهتر بود ایران از وضع 
قوانین جدید در این راستا بپرهیزد و مصوبات ادارة بین المللی کار را مالک و معیار قوانین 
مصوب خود قرار دهد؛ چراکه با این کار مانع اعتراض سایر دول عضو و هیئت مدیرة ادارة 
بین المللی کار می شود )استادوخ، 8-1310/8/8/13ش(. جمال زاده درنهایت نیز آمادگی 
خود را برای ترجمۀ سی ویک قرارداد و سی وهشت توصیه نامۀ تصویب شده در ادوار 

چهارده گانۀ ادارة بین المللی کار اعالم کرد )استادوخ، 9-1310/8/8/13ش(.
دولت ایران در راستای تعهدات خویش به ادارة بین المللی کار مبنی بر تأسیس ادارة 
کار در تهران و پاسخگویی به مطالبات این اداره، از نمایندة خود در ژنو خواست تا 
نسخه ای از قانون کار ترکیه و مصر را که در همین راستا تهیه و تنظیم شده و برای ادارة 
بین المللی کار فرستاده شده بودند به وزارت امور خارجه ارسال کند تا مطالعه و بررسی 
در  5-1312/7/8/11ش(.  2-1312/7/8/11ش؛  1-1312/7/8/11ش؛  )استادوخ،  شوند 
میان نسخه های ارسالی، قانون کار مصر ازآنجاکه با وضعیت ایران به لحاظ اقتصادی و 
اجتماعی بیشتر شباهت داشت و با مشورت اعضای برجستۀ ادارة بین المللی کار تنظیم 
شده بود مدنظر مقامات ایرانی قرار گرفت )استادوخ، 5-1312/7/8/11ش(. براساس قانون 
کار ارسالی، ادارة کار در کشور مصر به انجام وظایفی نظیر بررسی وضعیت بهداشتی و 
سالمت کارخانه جات، جلوگیری از اشتغال اطفال به کارهای خطرناک، قانون کار زنان، تهیۀ 
لوایح قانونی درزمینۀ صنعت و تالش در راستای عملی ساختن آن، بهبود و برقراری روابط 
حسنه میان کارگر و کارفرما، بهبود وضعیت کارگران درزمینۀ تهیۀ مسکن و تعلیم وتربیت 
آن ها، تحقیق درباب علل بیکاری و مهیاکردن بسترهای الزم برای تأمین اشتغال، گردآوری 
آمار و انجام سرشماری های موردنیاز، تحقیق دربارة ساعت کار، دستمزد و بیمۀ کارگران 
می پرداخت )استادوخ، 2-1312/7/8/11ش؛ 4-1312/7/8/11ش؛ 5-1312/7/8/11ش؛ 

6-1312/7/8/11ش(.
از  برخی  ازسوی  که  مقررات خصوصی و تالش های محدودی  از  اگر  ایران  در 
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مؤسسات، کارگاه ها و وزارت خانه های دولتی برای حمایت از کارگران وضع شده بود 
صرف نظر کنیم )برای مثال نگاه کنید به: »نظامنامۀ کارگران َمطابع1 طهران« در سال 1297: 
بهبودی  »لزوم مراعات حفظ الصحه و  مبنی بر  ساکما، 27881-297؛ دستور سردارسپه 
اولین  5507-293؛  ساکما،   :1302 سال  در  قالی بافی«  کارخانه جات  کارگران  شرایط 
نظامنامۀ کارگری تهیه شده در سال 1306 ازسوی وزارت فواید عامه: ساکما، 240/6178(، 
به اقدام وزارت طرق و شوارع در تدوین »نظامنامۀ صندوق احتیاط« و تصویب آن در 
9مرداد1310ش باید به عنوان نخستین تکاپوهای رسمی دولت ایران درجهت حمایت از 

حقوق کارگران اشاره کرد.
این نظامنامۀ چهارده ماده ای که صرفاً به موضوع بهداشت کارگران و کارخانه جات 
1317/8/8/27.1ش؛  )استادوخ،  می شد  معطوف  کارگری  اجتماعی  بیمه های  و 
1317/8/8/27.2ش؛ 1317/8/8/27.3ش؛ 1317/8/8/27.4ش؛ 1317/8/8/27.5ش(، تنها 
شامل حال کارگران وزارت طرق و شوارع می شد و کارگران سایر بخش ها از این امتیاز 
حداقلی نیز محروم بودند. براساس این نظامنامه ازجمله خدمات حمایتی صندوق احتیاط 
وزارت طرق و شوارع به کارگران عبارت بود از: »مراقبت صحی عمله ها و کارگران 
روزمزد و معالجه و مداوای آنان« که دراثر حوادث و امراض ناشی از کار رخ داده بود؛ 
»پرداخت غرامت نقدی« به کارگرانی که درحین کار یکی از اعضای خود را ازدست داده 
بودند؛ و »کمک نقدی معادل سه سال آخرین حقوق« به ورثۀ کارگرانی که درحین کار 

فوت می کردند )ساکما، 240/11596؛ 240/20300(.
این مصوبه تا سال 1311ش در کشور اجرا می شد. باتوجه به گسترش واحدهای 
صنعتی و کارخانه جات موجود در سایر شهرها )نمودار 4(، و آغاز پروژة ساخت راه آهن 
در ایران و مشغول شدن تعداد زیادی کارگر در این بخش خدماتی و ازآنجاکه دولت رأسًا 
کارخانه جاتی را اداره می کرد و مهم ترین کارفرما در کشور محسوب می شد، دولت درصدد 
برآمد تا خدمات حمایتی صندوق احتیاط را که تا آن زمان فقط شامل حال کارگران وزارت 
طرق و شوارع می شد به کارگران دیگر هم تعمیم دهد؛ بنابراین براساس تصویب نامه ای 
که در مورخ 1312/2/14 موردصحۀ هیئت وزیران قرار گرفت، عالوه بر کارگران وزارت 
طرق و شوارع، سایر کارگران و کارکنان کنتراتی و روزمزد شاغل در کارخانه جات دولتی 
و بنگاه های صنعتی و معادن، شیالت و راه آهن نیز از مزایای صندوق احتیاط برخوردار 
شدند )ساکما، 240/11596؛ 240/20300؛ 290004636(. چندین بار جرح وتعدیل هایی 
در این نظامنامه انجام شد و پس از افزوده شدن کارگران سایر بخش ها به صندوق احتیاط، 

1. َمطاِبع: چاپخانه ها؛ جمع مطبعه و مطبع.مفاد جدیدی به این نظامنامه اضافه شد )ساکما، 240/11596(.
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منودار 4
فهرست توزیع و پراکندگی کارخانه جات 
موجود براساس تعداد در هر شهر 
 (1311ش)

(ترسیم شده براساس آماروارقام عرضه شده 
در: فلور، 1371، صص 66-61).
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ازطرف دیگر، در سال 1312ش در جریان سفر هیئت اعزامی ادارة بین المللی کار 
به ایران، این هیئت با آقای زرین کفش -کفیل وقت وزارت داخله- وارد مذاکره شد و 
هم چنین دربارة لزوم و مزایای تأسیس ادارة کار در تهران و وضع قانون جامع کار با اعضای 
این وزارت خانه وارد مذاکره شد. اعضای مذاکره کننده از این پیشنهاد استقبال کردند؛ ولی از 
هیئت اعزامی خواستند که درخواست خود را کتباً برای مقامات دولت شاهنشاهی ارسال 
کنند. در همین زمان جمال زاده نمایندة ایران در ادارة بین المللی کار در تشریح وظایف 
ادارة کار طی نامه نگاری خویش به مقامات ایران خاطرنشان کرد: در تمام ممالک مترقی و 
پیشرفته عالوه بر وزارت خانۀ مرتبط با صنایع و کشاورزی، وزارت خانۀ جداگانۀ دیگری 
وجود دارد که به امور مربوط به کار و کارگری اختصاص داده شده است که ازجمله 
وظایف اساسی آن وضع و اجرای قوانینی برای بهبود وضعیت کار و کارگران است که 
به مجموع آن ها »ُکِد کار« می گویند. او هم چنین خاطرنشان کرد: چنانچه در کشوری 
نظیر ایران تعداد کارگران مشغول به کار در صنایع و کشاورزی در حد و اندازة تأسیس 
وزارت خانه ای مستقل نباشد آن کشور به گشایش دفتری به نام »ادارة کار« اکتفا خواهد 
کرد و آن را بنابه میل اولیای دولت جزو یکی از وزارت خانه ها قرار خواهد داد که »برای 
تحقیق در امور کار و تهیۀ لوایح قانونی و اجرای قوانین و مقررات موضوعه و تفتیش 
و نظارْت مجهزتر از سایر وزارت خانه ها« خواهد بود )استادوخ، 3-1312/7/8/11ش(. 
افزون بر این، جمال زاده برای تشویق و ترغیب دولتمردان ایرانی در تسریع روند مذکور 
مبنی بر تأسیس ادارة کار در ایران و وضع قوانینی برای رفاه حال کارگران به اولیای وقت 
گوشزد کرد که حتی دولت عراق هم که کشوری تازه تأسیس است و تازه یک سال است 
به عضویت جامعۀ ملل و ادارة بین المللی کار درآمده، برای بهبود و رفاه حال کارگران و 
زارعان خویش به تأسیس ادارة کار و وضع قوانینی در این راستا اقدام کرده است )استادوخ، 
5-1312/7/8/11ش(. او ضمن الحاق ترجمۀ دو نسخه از تمام قراردادها و توصیه نامه های 
مصوب ادارة بین المللی کار )استادوخ، 1313/8/3/16ش( به گزارش خویش، درپایاِن نامۀ 

ارسالی خود در تیر 1313ش وظایف ادارة کار را چنین برشمرد:
الف. تحقیق و بررسی درباب وضعیت صنعتی و کشاورزی کشور و کارگران شاغل 

در این بخش و ارزیابی شرایط و کیفیت محل کار؛
ب. دادن پیشنهادها و طرح های قانونی و تدوین نظامنامه هایی درزمینۀ: تعیین ساعت 
کار، تعطیالت هفتگی، میزان دستمزد پرداختی، حفظ و تأمین سالمت و بهداشت کارگران، 
حل وفصل مناقشات میان کارگر و کارفرما و دهقان و مالک، تعیین و ترتیب وضعیت 
زنان و اطفال کارگر، شیفت کاری در شب، آموزش و تعلیمات فنی به کارگران، تأسیس 
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شرکت های تعاونی، بیمۀ کارگران و کارگران مهاجر؛
بلدیه  ادارة  ازسوی  کارگری  کار و  قوانین موضوعه درزمینۀ  اجرایی  ج. ضمانت 

)شهرداری(؛
د. نظارت بر اجرای صحیح و اصولی قوانین وضع شده به کمک مأموران شهرداری، 

مالیه و حکومتی؛
ه. حفظ مناسبات و تداوم روابط با ادارة بین المللی کار و دادن گزارش های سالیانه 
به کنفرانس و پاسخگویی به سؤاالت مطروحه ازجانب آن سازمان و مطالعه و بررسی 
قراردادهایی که هرساله ازسوی ادارة بین المللی کار وضع و تصویب می شود و تقدیم 
)استادوخ،  کند  رد  یا  بپذیرد  مجلس  اینکه  از  اعم  ملی  شورای  مجلس  به  لوایح  این 

5-1312/7/8/11ش؛ 6-1312/7/8/11ش(.
چنانچه اشاره شد باوجودِ تغییراتی که در نظامنامۀ صندوق احتیاط وزارت طرق و 
شوارع انجام شد، این نظامنامه دیگر پاسخ گوی نیازهای صنعت روبه رشد ایران و افزایش 
تعداد کارگران ایرانی نبود. سرانجام دولت دراثر فشارهای وارده ازجانب ادارة بین المللی 
کار و برای پاسخگویی به نیازهای برآمده از توسعه و رشد کارخانه جات و کارگران، در 

1315/5/1ش به تصویب »نظامنامۀ کارخانه جات و مؤسسات« دست زد.
نمایندة ایران در بیستمین کنفرانس ادارة بین المللی کار، این سازمان را از تصمیم 
کشور ایران و توجه خاص رضاشاه به تصویب قوانینی در راستای بهبود وضع کارگران 
باخبر ساخت )استادوخ، 1315/8/1/65ش(. دولت ایران در گزارش ارسالی به نمایندة 
خود در ادارة بین المللی کار ضمن اشاره به توجهات رضاشاه به موضوع کارخانه جات و 
صنایع و دستور او مبنی بر وضع قوانین و مقرراتی درجهت بهبود وضعیت کارگران اظهار 
داشت: ازآنجاکه »هنوز تشکیالت صنعتی به حدی نرسیده که تمام مقررات دفتر بین المللی 
مشاغل را بتوان در این کشور اجرا نمود«، بنابراین دولت ایران به تهیه و تدوین »نظامنامۀ 
کارخانه جات و مؤسسات« اقدام کرده و نسخه ای از آن را به ادارة بین المللی کار تحویل 
کار  بین المللی  ادارة  به  ایران  دولت  هم چنین  1315/8/1/80ش(.  )استادوخ،  داده است 
وعده داد تا در آینده پس از مطالعات و بررسی های تکمیلی در اطراف موضوع، باتوجه به 
مقتضیات کشور ایران به وضع قوانین جامع تری اقدام کند و در این راستا از نظرات ادارة 

بین المللی کار نیز بهره مند شود )استادوخ، 1315/8/1/80ش(.
این نظامنامه شامل 9 فصل و 69 ماده می شد. در هر فصل به یکی از مسائل مربوط 
تأسیس  به  نظامنامه  دوم  و  اول  فصل  بود:  شده  پرداخته  کارگران  و  کارخانه جات  به 
کارخانه جات، شرایط بهداشتی و رعایت اصول ایمنی در آن ها اختصاص داده شده بود. 
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فصل سوم به سالمت و بهداشت کارگران و محیط کاری آن ها پرداخته بود. فصل چهارم 
و پنجم به ترتیب با عنوان »تکالیف صاحب کار« و »در تکالیف مزدوران« به تنظیم روابط 
میان کارفرما و کارگر و حقوق این دو درقبال هم پرداخته بود. فصل ششم به حوادث 
ناشی از کار و غرامت پرداخت شده ازسوی کارفرما می پرداخت. فصل هفتم به موضوع 
نظارت وزارت صنعت و معدن اشاره می کرد و فصل هشتم و نهم نیز به برخی از مقررات 

عمومی و میزان فراگیری این نظامنامه اشاره داشت )ساکما، 240/94031؛ 240/32511(.
اگرچه این نظامنامه چنانکه الول ساتن نیز اشاره کرده است: »اولین قانونی بود که 
دولت ایران برای بهبود اوضاع کارگران از مجلس شورای ملی گذراند« و وضع کارگران 
را تاحدی بهبود داد )ساتن، بی تا، ص307(، ولی هنوز ناقص بود و تا تبدیل شدن به قانون 
کار بسیار فاصله داشت. این قانون در قیاس با قانون کار مصوب در مصر و ترکیه نیز در 
درجۀ نازل تری قرار داشت. درحالی که در قانون کار مصر که موردعنایت مقامات ایرانی 
قرار گرفته بود به کارگران توجه بیشتری شده بود، در »نظامنامۀ کارخانه جات و مؤسسات« 
چنانکه از نام آن هم هویداست بیشتر به مسائلی توجه شده بود که به پیشرفت صنعت 
و دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما در کشور منجر می شد. برای نمونه به دلیل نوپابودن 
صنایع و کارخانه جات ایران و نیاز به نیروی کارگر برای ساعات طوالنی، به ساعت کار 
روزانه و اضافه کار، تعطیالت و مرخصی ها، حداقل دستمزد، و تعیین حداقل سن کار برای 
کودکان که جزو مهم ترین قوانین حمایتی در راستای بهبود وضعیت کارگران بود توجهی 
نشده بود و بیمه های اجتماعی کارگران تنها شامل حوادث ناشی از کار می شد و برای زنان 
کارگر هم به حقوق حداقلی اکتفا شده بود. چنانکه ساتن نیز به درستی اشاره می کند: دولت 
در وضع و تصویب این قانون دقت زیادی به عمل آورده بود و مفادش بسیار سخت گیرانه 
بود و هرگونه آزادی عملی را محدود می کرد و هرگونه جنبش و اعتصاب کارگری را 
غیرقانونی اعالم کرده بود )ساتن، بی تا، ص307(. برخی از محققان مدعی شده اند که 
حتی همین قانون هم فقط بر روی کاغذ ماند و صورت اجرایی نیافت )الجوردی، 1369، 

ص105(.
و  کارخانه جات  »نظامنامۀ  دربارة  که  شرحی  در  کار  بین المللی  ادارة  باوجوداین، 
مؤسسات صنعتی«، مصوب 1مرداد1315ش، به وزارت امور خارجۀ ایران نوشت و آن را 
در نشریات این اداره به چاپ رساند، از دولتمردان ایران به دلیل وضع این نظامنامۀ حداقلی 
و اعمال قراردادها و توصیه های مصوب در ادارة بین المللی کار در این نظامنامۀ جدید 
تقدیر و تشکر کرد. وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به ادارة بین المللی کار اعالم کرد: 
نظر به اینکه تجربیات و مطالعات کاملی در این سازمان دربارة امور کار و کارگری انجام 
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شده است و ازآنجاکه موضوع کار و کارگر در ایران با عنایت به توسعۀ روزافزون صنایع 
اهمیتی فراوان دارد، دولت ایران به دلیل عضویت در ادارة بین المللی کار در آینده نیز خود 
را به رعایت و اعمال قراردادها و توصیه های ابالغی ازسوی این سازمان موظف می داند 
)استادوخ، 1316/8/5/6ش؛ 1316/8/5/9ش(. البته شواهد و قرائن حاکی است که دولت 
ایران همچنان در انجام برخی از تعهداتش دربرابر ادارة بین المللی کار و فرستادن نمایندگان 
مستقل کارگر و کارفرما به این اداره بعضاً قصور ورزیده و باعث اعتراض ادارة بین المللی 

کار به نمایندة ایران در سال های بعدی شده است.
دولت ایران در پاسخ به این اعتراضات، به نمایندة خود در ژنو خاطرنشان کرد: از 18 
سال پیش تاکنون که ادارة بین المللی کار تأسیس شده و ایران به آن ملحق شده است، بالغ بر 
53 طرح قرارداد و 48 سفارش ازسوی این سازمان در 80 مجلد وضع شده است. ازنظر 
مقامات ایران بررسی و مطالعۀ کامل این مصوبات و تطبیق آن با وضعیت ایران به دلیل 
نبود اطالعات و مهیانبودن شرایط در ایران به صرف وقت بیشتری نیاز دارد. افزون بر 
این، دولت ایران فاقد تشکیالتی است که قادر باشد نمایندگان کارگر و کارفرما را هرساله 
راهی کنفرانس کند. دولت درنهایت اشاره کرد: تنها کاری که می تواند بکند این است که 
سفارش ها و طرح قراردادهایی را که ادارة بین المللی کار از امسال به بعد تهیه و تدوین 
می کند، بدون آنکه آن اداره انتظار داشته باشد فوراً مثمر ثمر واقع شود، مطالعه و بررسی 
خواهد کرد. درنهایت نیز خاطرنشان کرد که همین کار نیز به دلیل نبود اداره ای مخصوص و 
اعضای کافی و کاردان کاری چندان سهل و ممکن نیست. برای نمونه دولت ایران وضعیت 
اتاق جامعۀ ملل در وزارت امور خارجۀ ایران را آن قدر اسف بار می داند که امکان تهیۀ 
اوراق الزم برای پاسخگویی به درخواست های ادارة بین المللی کار را عماًل ناممکن می داند 

)استادوخ، 1316/8/11/3ش؛ 1316/8/11/4ش؛ 1316/8/11/5ش؛ 1316/8/11/6ش(.
چنانکه اشاره شد ایران در سال های بعدی هم همچنان در انجام برخی از تعهدات 
خود درقبال ادارة بین المللی کار قصور می ورزید و از اعزام نماینده و دراختیارقراردادن 
همۀ اطالعات به این اداره خودداری می کرد و بررسی آن ها را خارج از حوزة اختیارات 
ادارة بین المللی کار می دانست )استادوخ، 1316/8/9/3ش(. برای نمونه دولت ایران یک 
بار به درخواست ادارة بین المللی کار مبنی بر تقلیل ساعات کار معادن وقعی ننهاد و ابراز 
داشت »که نماینده داشتن در آن چندان به صالح ما نیست« )استادوخ، 1316/8/9/3ش(. 
هم چنین درباب موضوع آزادی اقتصادی زنان کارگر اعالم داشت که »این موضوع فعاًل 
در ایران چندان موضوع مبتالبهی نیست« و به همین بهانه از حضور در اجالس خودداری 
ورزید )ساکما، 297/19132(. باوجوداین، عضویت ایران در ادارة بین المللی کار و دریافت 
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مصوبات این سازمان، در راستای بهبود وضعیت کارگران بسیار ذی نقش بود.
عضویت ایران در ادارة بین المللی کار به هرحال سبب آگاهی هرچه بیشتر ایرانیان 
از قوانین بین المللی مصوب درزمینۀ کار و کارگران می شد و مسئوالن می توانستند از 
تجربیات این اداره در راستای وضع قوانین جدید کارگری در ایران بهره مند شوند. افزون 
بر این، عضویت ایران در ادارة بین المللی کار و فشار مجامع جهانی ایران را ملزم به رعایت 
برخی تعهدات می کرد که می توانست در بلندمدت مفید واقع شود. مقامات ایرانی که 
نمی خواستند در سطح بین المللی از ایران بانام کشوری یاد شود که درقبال تعهدات خود در 
عرصۀ جهانی کوتاهی می کند و این را مایۀ وهن نظام می دانستند، دست کم سعی می کردند 
تا سرحِد امکان پیشنهادها و توصیه های ادارة بین المللی کار را در دستور کار خویش قرار 
دهند و آن ها را محقق سازند. مثاًل درپی درخواست ادارة بین المللی کار از ایران برای 
دادن فهرستی از نیروی کار با هدف تدوین برنامه ای دقیق و واقع بینانه باتوجه به وضعیت 
دول عضو، برای اولین بار دولت به طور جدی به آمارگیری و تعیین وضعیت مشاغل اقدام 
کرد )استادوخ، 1317/8/9/1ش؛ 1317/8/9/6ش؛ 1317/8/9/13ش؛ 1317/8/9/14ش؛ 
1317/8/9/18ش؛  1317/8/9/17ش؛  1317/8/9/16ش؛  1317/8/9/15ش؛ 
1317/8/9/24ش؛  1317/8/9/23ش؛  1317/8/9/22ش؛  1317/8/9/21ش؛ 
1317/8/9/41ش؛  1317/8/9/37ش؛  1317/8/9/26ش؛  1317/8/9/25ش؛ 
1317/8/9/43ش؛ 1317/8/9/44ش؛ 1317/8/9/46ش؛ 1317/8/9/47ش(. این آماروارقام 
مبنایی برای تدوین اولین سال نامۀ دقیق آماری از تعداد صنایع و کارخانه جات و تعداد 
کارگران شاغل در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و پایه و اساس تهیه و تدوین 

اولین قانون کار )در سال 1328ش( در ایران شد.
با سقوط رضاشاه و اشغال ایران به دست متفقین، از یک سو فضای سیاسی کشور باز 
شد و احزاب، گروه ها و فعاالن سیاسی مجدداً به تکاپو افتادند و ازسوی دیگر، به دلیل 
بی ثباتی اقتصادی حاکم بر کشور در سال های پس از جنگ و افزایش بی رویۀ قیمت کاالها، 
کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به لحاظ معیشتی تحت فشار زیادی قرار 
گرفتند. این موضوع به نوبۀ خود سبب شد تا احزاب چپ و کارگران سرکوب شده در 
دوران سلطنت استبدادی رضاشاه، یک بار دیگر باهم متحد شوند. احزاب و فعاالن سیاسی 
چپ از شهریور 20 به این سو، درصدد برآمدند تا طبقۀ کارگر را که دراثر سیاست های 
اقتصادی دولت پهلوی اول بر تعداد آن ها افزوده شده بود و درمجموع به همراه شاغالن 

بخش صنایع سنتی به 513،000 تن می رسیدند )نمودار 5(، جذب کنند.
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کارگران نیز به طور متقابل به لحاظ نظری به حامیانی نیاز داشتند که بتوانند آن ها را 
در راستای بهبود وضعیت و پیگیری مطالباتشان در جامعه یاری کنند. این نیاز متقابل در 
حدفاصل 1320 تا 1332ش باعث پیوند عمیق میان احزاب چپ و کارگران به عنوان نیروهای 
فعال در صحنه شد. درنتیجه، کارگران توانستند ازطریِق اعمال فشار احزاب چپ گرا بر دولت، 
به ویژه حزب توده، به کسب امتیازاتی مهم در این دوره نائل آیند که ازجمله مهم ترین آن ها 

می توان به وضع قانون جامع کار در سال 1328ش در ایران اشاره کرد.

5. نتیجه گیری
با تأسیس دولت پهلوی نوسازی رسمی در ایران آغاز شد. پس از تأمین و تثبیت امنیت 
در ایران، بر نوسازی اداری و آموزشی به عنوان اموری داخلی اهتمام شد. رضاشاه در این 
امور کاماًل مبسوط الید عمل می کرد و حتی ازسوی قدرت های خارجی نیز تأیید می شد؛ 
ولی با آغاز و ادامۀ نوسازی صنعتی دایرة موضوع از داخل به خارج کشیده شد و دولت 
رضاشاه ازسوی ادارة بین المللی کار تحت فشار قرار گرفت. با توصیه و سپس تکلیف 
ادارة بین المللی کار، دولت ایران به وضع قوانین کارگری موظف شد. باوجودِ ورود به 
عرصۀ مدرنیسم صنعتی، دولتمردان ایرانی در آغاز به تدوین و وضع قوانین کارگری توجه 
و گرایش چندانی نداشتند. عقب ماندگی اقتصادی ایران و فقدان طبقۀ کارگر صنعتی از 
یک سو و ناسازگاری رضاشاه با احزاب چپ گرا، به عنوان حامیان اصلی حقوق طبقۀ کارگر 

   

منودار 5
 توزیع کارگران در بخش های مختلف 
صنعتی (به استثنای 250 هزار فرد شاغل 
در صنایع سنتی) (ترسیم شده براساس 
آماروارقام عرضه شده در: فلور، 1371، 
ص44).
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ازسوی دیگر، در تعلل هرچه بیشتر او برای وضع قانون کار در ایران نقش داشت. دولت 
و سیاست گذاران عصر پهلوی اول درصدد بودند تا همچنان مناسبات کارگر و کارفرما را 
در مجرای دوران سنت به پیش ببرند؛ ولی سرانجام دولت دربرابر فشارهای ادارة بین المللی 
کار تسلیم شد و مجبور شد تا نخستین قانون کارگری ایران را به تصویب مجلس برساند.
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شماره سند 51؛ کارتن 3، پروندة 15، شماره سند 52.
1339ق

کارتن 59، پروندة 5، شمارة 14؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 15؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 23؛ کارتن 
59، پروندة 5، شمارة 24؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 25؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 26؛ کارتن 
59، پروندة 5، شمارة 27؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 27.1؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 62؛ کارتن 
59، پروندة 5، شمارة 63؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 64؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 70؛ کارتن 
59، پروندة 5، شمارة 71؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 73؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 74؛ کارتن 59، 
پروندة 5، شمارة 74.1؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 75؛ کارتن 59، پروندة 5، شمارة 75.1؛ کارتن 63، 

پروندة 6، شمارة 17؛ کارتن 66، پروندة 22، شمارة 28؛ کارتن 66، پروندة 22، شمارة 29.
1310ش

کارتن 8، پروندة 8، شمارة 3-11؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 4-11؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 2-13؛ کارتن 8، 
پروندة 8، شمارة 3-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 4-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 5-13؛ کارتن 8، 
پروندة 8، شمارة 6-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 7-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 8-13؛ کارتن 8، 
پروندة 8، شمارة 9-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 28-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 29-13؛ کارتن 8، 
پروندة 8، شمارة 30-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 31-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 32-13؛ کارتن 
8، پروندة 8، شمارة 33-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 34-13؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 1 و 2-46؛ 
کارتن 8، پروندة 8، شمارة 2 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 3 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 4 
و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 5 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 6 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، 

شمارة 7 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 8 و 2-46؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 9 و 46-2.
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1311ش

کارتن 1، پروندة 1، شمارة 12-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 13-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 14-162؛ 
کارتن 1، پروندة 1، شمارة 15-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 16-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 
21-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 22-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 23-162؛ کارتن 1، پروندة 
1، شمارة 24-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 25-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 26-162؛ کارتن 1، 
پروندة 1، شمارة 27-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 28-162؛ کارتن 1، پروندة 1، شمارة 162-29.

1312ش

کارتن 7، پروندة 8، شمارة 1-11؛ کارتن 7، پروندة 8، شمارة 2-11؛ کارتن 7، پروندة 8، شمارة 3-11؛ کارتن 
7، پروندة 8، شمارة 4-11؛ کارتن 7، پروندة 8، شمارة 5-11؛ کارتن 7، پروندة 8، شمارة 11-6.

1313ش

کارتن 8، پروندة 3، شمارة 16.
1315ش

کارتن 8، پروندة 1، شمارة 65؛ کارتن 8، پروندة 1، شمارة 80.
1316ش

کارتن 8، پروندة 1، شمارة 33-2؛ کارتن 8، پروندة 5، شمارة 6؛ کارتن 8، پروندة 5، شمارة 9؛ کارتن 8، پروندة 
9، شمارة 3؛ کارتن 8، پروندة 11، شمارة 3؛ کارتن 8، پروندة 11، شمارة 4؛ کارتن 8، پروندة 11، شمارة 

5؛ کارتن 8، پروندة 11، شمارة 6.
1317ش

کارتن 8، پروندة 8، شمارة 27.1؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 27.2؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 27.3؛ کارتن 8، 
پروندة 8، شمارة 27.4؛ کارتن 8، پروندة 8، شمارة 27.5؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 1؛ کارتن 8، پروندة 
9، شمارة 6؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 13؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 14؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 
15؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 16؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 17؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 18؛ 
کارتن 8، پروندة 9، شمارة 21؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 22؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 23؛ کارتن 8، 
پروندة 9، شمارة 24؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 25؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 26؛ کارتن 8، پروندة 
9، شمارة 37؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 41؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 43؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 

44؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 46؛ کارتن 8، پروندة 9، شمارة 47.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکام)

240/6178؛ 240/11596؛ 240/20300؛ 240/32511؛ 240/94031؛ 293/5507؛ 293/6446؛ 297/19132؛ 
297/27881؛ 290004636.
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کتاب

آبراهامیان، یرواند. )1389(. ایران بین دو انقالب. )چ11(. )احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، مترجمان(. 
تهران: نی.

آفاری، ژانت. )1385(. انقالب مشروطۀ ایران. )رضا رضایی، مترجم(. تهران: بیستون.
آوری، پیتر. )1388(. تاریخ ایران کمبریج: جلد هفتم، قسمت دوم: قاجاریه. )تیمور قادری، مترجم(. تهران: 

مهتاب-آبفام.
اشرف، احمد. )1359(. موانع تاریخی سرمایه داری در ایران: دورۀ قاجاریه. تهران: پیام.

اشرف، احمد. )1393(. طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران. )چ2(. )سهیال ترابی فارسانی، مترجم(. 
تهران: نیلوفر.

باریر، جولیان. )1363(. اقتصاد ایران. تهران: بی نا.
بهار، ملک الشعرا. )1386(. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریه. )ج1(. )چ7(. تهران: امیرکبیر.

جمال زاده، محمدعلی. )1384(. گنج شایگان. تهران: سخن.
ساتن، الول. )بی تا(. رضاشاه کبیر یا ایران نو. )عبدالعظیم صبوری، مترجم(. بی نا.

شاکری، خسرو. )1384(. پیشینه های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی 
در آن عهد. تهران: اختران.

صادقی، زهرا. )1387(. سیاست های صنعتی در دوران رضاشاه. تهران: خجسته.
فلور، ویلم. )1371(. جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران جلد 8: صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد 

مدنی. )ابوالقاسم سری، مترجم(. تهران: توس.
فوران، ژان. )1377(. مقاومت شکننده. )احمد تدین، مترجم( تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.

کاتوزیان، همایون. )1392(. اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی. )محمدرضا نفیسی و 
کامبیز عزیزی، مترجمان(. تهران: مرکز.

کرزن، جورج ناتانیل. )1387(. ایران و قضیۀ ایران. )ج2(. )چ6(. )غالم علی وحید مازندرانی، مترجم(. تهران: 
انتشارات علمی وفرهنگی.

الجوردی، حبیب. )1369(. اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران. )ضیاء صدقی، مترجم(. تهران: 
نشر نو.

مقاله

بیات، کاوه. )1390(. »در کنار، یا برکنار از کارگران ایران: آبادان، اردیبهشت 1308«. چاپ شده در کتاب دولت 
و فرودستان: فرازوفرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران. )تورج اتابکی، کوشش گر(. )آرش عزیزی، 

مترجم(. تهران: ققنوس.
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ططری، علی. )پاییز 1383(. »نقد و نظری بر اولین نظامنامه های کارگری قالی بافان ایران )کرمان(«. گنجینۀ اسناد، 
دورة 14، شمارة 3، صص 103-94.

منصوربخت، قباد. )تابستان 1388(. »کشاورزی تجاری در دورة قاجاریه«. تاریخ ایران، سال دوم، شمارة 3، 
)پیاپی 61(، صص 150-123.

عبداله یف. )1360(. »روستائیان ایران در اواخر قاجاریه«. چاپ شده در کتاب مسائل ارضی و دهقانی. )مارینا 
کاظم زاده، مترجم(. تهران: آگاه.

روزنامه

کار، شمارة 51، )1302ش(.
مردان روز، شمارة 1، )1303ش(.

English Translation of References 

Documents

Edāre-ye Asnād va Tārix-e Diplomāsi-ye Vezārat-e ‘Omur-e Xāreje (Ostādox) (Depart-

ment of Diplomatic Documents and History of the Ministry of Foreign Affairs):

1337 AH / 1919 AD

Box 3, Folder 15, Document number 5; 

Box 3, Folder 15, Document number 6;

Box 3, Folder 15, Document number 7;

Box 3, Folder 15, Document number 49;

Box 3, Folder 15, Document number 50;

Box 3, Folder 15, Document number 51;

Box 3, Folder 15, Document number 52.

1339 AH / 1921 AD

Box 59, Folder 5, Document number 14; 

Box 59, Folder 5, Document number 15;

Box 59, Folder 5, Document number 23;

Box 59, Folder 5, Document number 24;

Box 59, Folder 5, Document number 25;

Box 59, Folder 5, Document number 26;
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Box 59, Folder 5, Document number 27;

Box 59, Folder 5, Document number 27,1;

Box 59, Folder 5, Document number 62;

Box 59, Folder 5, Document number 63;

Box 59, Folder 5, Document number 64;

Box 59, Folder 5, Document number 70;

Box 59, Folder 5, Document number 71; 

Box 59, Folder 5, Document number 73;

Box 59, Folder 5, Document number 74;

Box 59, Folder 5, Document number 74,1;

Box 59, Folder 5, Document number 75;

Box 59, Folder 5, Document number 75,1;

Box 63, Folder 6, Document number 17;

Box 66, Folder 22, Document number 28;

Box 66, Folder 22, Document number 29.

1310 SH / 1931 AD

Box 8, Folder 8, Document number 3-11;

Box 8, Folder 8, Document number 4-11;

Box 8, Folder 8, Document number 2-13;

Box 8, Folder 8, Document number 3-13;

Box 8, Folder 8, Document number 4-13;

Box 8, Folder 8, Document number 5-13;

Box 8, Folder 8, Document number 6-13;

Box 8, Folder 8, Document number 7-13;

Box 8, Folder 8, Document number 8-13;

Box 8, Folder 8, Document number 13-30;

Box 8, Folder 8, Document number 13-31;

Box 8, Folder 8, Document number 13-32;

Box 8, Folder 8, Document number 13-33;

Box 8, Folder 8, Document number 13-34;
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Box 8, Folder 8, Document number 1, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 2, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 3, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 4, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 5, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 6, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 7, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 8, 2-46;

Box 8, Folder 8, Document number 9, 2-46;

1311 SH / 1932 AD

Box 1, Folder 1, Document number 12-162;

Box 1, Folder 1, Document number 13-162;

Box 1, Folder 1, Document number 14-162;

Box 1, Folder 1, Document number 15-162;

Box 1, Folder 1, Document number 16-162;

Box 1, Folder 1, Document number 21-162;

Box 1, Folder 1, Document number 22-162;

Box 1, Folder 1, Document number 23-162;

Box 1, Folder 1, Document number 24-162;

Box 1, Folder 1, Document number 25-162;

Box 1, Folder 1, Document number 26-162;

Box 1, Folder 1, Document number 27-162;

Box 1, Folder 1, Document number 28-162;

Box 1, Folder 1, Document number 29-162.

1312 SH / 1933 AD

Box 7, Folder 8, Document number 1-11;

Box 7, Folder 8, Document number 2-11;

Box 7, Folder 8, Document number 3-11;

Box 7, Folder 8, Document number 4-11;

Box 7, Folder 8, Document number 5-11;
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Box 7, Folder 8, Document number 6-11.

1313 SH /1934 AD

Box 8, Folder 3, Document number 16.

1315 SH / 1936 AD

Box 8, Folder 1, Document number 65;

Box 8, Folder 1, Document number 80.

1316 SH / 1937 AD

Box 8, Folder 1, Document number 2-33;

Box 8, Folder 5, Document number 6;

Box 8, Folder 5, Document number 9;

Box 8, Folder 9, Document number 3;

Box 8, Folder 11, Document number 3;

Box 8, Folder 11, Document number 4;

Box 8, Folder 11, Document number 5;

Box 8, Folder 11, Document number 6.

1317 SH / 1938 AD

Box 8, Folder 8, Document number 27,1;

Box 8, Folder 8, Document number 27,2;

Box 8, Folder 8, Document number 27,3;

Box 8, Folder 8, Document number 27,4;

Box 8, Folder 8, Document number 27,5;

Box 8, Folder 9, Document number 1;

Box 8, Folder 9, Document number 6;

Box 8, Folder 9, Document number 13;

Box 8, Folder 9, Document number 14;

Box 8, Folder 9, Document number 15;

Box 8, Folder 9, Document number 16;

Box 8, Folder 9, Document number 17;

Box 8, Folder 9, Document number 18;

Box 8, Folder 9, Document number 21;
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Box 8, Folder 9, Document number 22;

Box 8, Folder 9, Document number 23;

Box 8, Folder 9, Document number 24;

Box 8, Folder 9, Document number 25;

Box 8, Folder 9, Document number 26;

Box 8, Folder 9, Document number 37

Box 8, Folder 9, Document number 41;

Box 8, Folder 9, Document number 43;

Box 8, Folder 9, Document number 44;

Box 8, Folder 9, Document number 46;

Box 8, Folder 9, Document number 47. [Persian]

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Archives 

Organization of Iran):

 240/6178; 240/11596; 240/20300; 240/32511; 240/94031; 293/5507; 293/6446; 

297/19132; 297/27881; 290004636. [Persian]

Books

Abrahamian, Ervand. (1382/2003). “Irān bein-e do enqelāb” (Iran between two revolutions) 

(11th ed.). Translated by Ahmad Golmohammadi, & Mohammad Ebrahim Fattahi. 

Tehran: Ney. [Persian]

Afary, Janet. (1385/2006). “Enqelāb-e mašrute-ye Irān” (The Iranian constitutional 

revolution, 1906 - 1911: Grass roots democracy, social democracy). Translated by 

Reza Rezaei. Tehran: Bisetun. [Persian]

Ashraf, Ahmad. (1359/1980). “Mavāne’e tārixi-ye sarmāye-dāri dar Irān: Dowre-ye 

Qājārieh” (Social classes, state and revolution in Iran: A collection of essays). 

Tehran: Payām. [Persian]

Ashraf, Ahmad. (1393/2014). “Tabaqāt-e ejtemā’ee, dowlat va enqelāb dar Irān” 

(Historical obstacles to the development of capitalism in Iran: Qajar period). 

Translated by Soheila Torabi Farsani. Tehran: Nilufar. [Persian]

Avery, Peter. (1388/2009). “Tārix-e Irān Kambrij: Jeld-e haftom: Qesmat-e dovom: 
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Qājārieh” (The Cambridge history of Iran: Volume seven: Part two: Qajar period). 

Translated by Teymour Ghaderi. Tehran: Mahtāb-Āyfām. [Persian]

Bahar, Malek Al-Sho’ara. (1386/2007). “Tārix-e moxtasar-e ahzāb-e siāsi-ye Irān: 

Enqerāz-e Qājārieh”. (vol. 1) (7th ed.). Tehran: Amir Kabir.

Bharier, Julian. (1363/1984). “Eqtesād-e Irān” (Economic development in Iran, 1900 

– 1970). Tehran: (n. p.) [Persian]

Curzon, George Nathaniel. (1387/2008). “Irān va qazie-ye Irān” (Persia and the Per-

sian question) (vol. 2) (6th ed.). Translated by Gholam Ali Vahid Mazandarani. 

Tehran: Entešārāt-e ‘Elmi Farhangi. [Persian]

Foran, John. (1388/2009). “Moqāvemat-e šekanandeh” (Fragile resistance: Social 

transformation in Iran from 1500 to the revolution). Translated by Ahmad 

Tadayyon. Tehran: Mo’assese-ye Xadamāt-e Farhangi-ye Rasā. [Persian]

Floor, Willem. (1371/1992). “Jostār-hā-yi az tārix-e ejtemā’ee-ye Irān Jeld-e 8: 

San’ati šodan-e Irān va šureš-e Šeix Ahmad Madani” (Industrialization in Iran 

and the revolt of Shaikh Ahmad Madani) (vol. 8). Translated by Abu Al-Ghasem 

Serri. Tehran: Tus. [Persian]

Jamalzadeh, Mohammad Ali. (1384/2005). “Ganj-e Šāygān” (The worthy treasure). 

Tehran: Soxan. [Persian]

Katouzian, Homayun. (1392/2013). “Eqtesād-e siāsi-ye Irān: Az mašrutiat tā pāyān-e 

selsele-ye Pahlavi” (Political economics in Iran from constitutional revolution to 

the end of Pahlavid era). Translated by Mohammad Reza Nafisi & Kambiz Azizi. 

Tehran: Markaz. [Persian]

Lajevardi, Habib. (1369/1990). “Ettehādie-hā-ye kārgari va xod-kāmegi dar Irān” 

(Labor unions and autocracy in Iran). Translated by Zia’ Sedghi. Tehran: Našr-e 

No. [Persian]

Sadeghi, Zahra. (1387/2008). “Siāsat-hā-ye san’ati dar dowrān-e Rezā Šāh” (Indus-

trial policies during the reign of Reza Shah). Tehran: Xojasteh. [Persian]

Shakeri, Khosro. (1384/2005). “Pišine-hā-ye eqtesādi-ejtemā’ee-ye jonbeš-e mašrutiat 

va enkešāf-e sosyāl demokrāsi dar ān ahd” ( The Russo-Caucasian origins of the  

Iranian left: Social democracy in modern Iran). Tehran; Axtarān.
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