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Abstract:

Purpose: To report the role of Tudeh Party in organizing factory workers’ trade unions and 

launching strikes in Khosravi Textile Factory as well as the reaction of factory owners and local 

authorities to such activities.

Method and Research Design: Archival documents and library sources were examined to collect 

data for analysis.

Findings and Conclusions: Local authorities and factory owners successfully organized religious 

groups and expelled activist workers to stop of Tudeh Party and its supporters.
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چڪیده:

مشهد از دورۀ قاجار زمینه ساز توسعۀ صنعت نساجی بود؛ بنابراین در دورۀ پهلوی اول پس از اصالحات 

زیربنایی و توسعۀ صنایع نوین، سرانجام در سال 1316ش/1937م اولین و بزرگ ترین کارخانۀ نخ ریسی 

و نساجی شرق ایران با عنوان »شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان« در مشهد راه اندازی 

شد. با تأسیس این کارخانه و اشتغال کارگران در این واحد صنعتی، زمینۀ تشکیل اجتماعات سیاسی 

کارگری در مشهد امکان پذیر شد. وقایع شهریور 1320ش و بازشدن فضای سیاسی موجب شد تا جنبش 

کارگری در مشهد فرصت بروز یابد. وضعیت نابه سامان اقتصادی آن دوران در نقاط مختلف ازجمله 

مشهد باعث شد تا حزب توده از موقعیت استفاده کند و بر جنبش کارگری مسلط شود. این حزب 

با نفوذدادن اندیشه های خود بین کارگران و دادن آگاهی و آموزش به آن ها برای اعادۀ مطالباتشان، 

واکنش کارفرمایان را برانگیخت.

هدف: بررسی نقش حزب توده در سازمان دهی به تشکل ها و اعتصاب ها در کارخانۀ نخ ریسی و 

نساجی خسروی و نحوۀ واکنش کارفرمایان و دستگاه حاکمه به این قبیل فعالیت ها.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحلیل-تاریخی و با تکیه بر اسناد، و منابع کتاب خانه ای 

تدوین شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: گسترش فعالیت های شاخۀ کارگری حزب توده در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی 

خسروی و درنتیجه مطالبات پی درپی کارگران سبب شد تا کارفرمایان سیاست هایی ازجمله ایجاد 

دسته جات مذهبی دربرابر توده ای ها و اخراج و تعلیق کارگران را اتخاذ کنند.

کلیدواژه ها: مشهد؛ حزب توده؛ کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی؛ کارگران؛ شهریور 1320.
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1. مقدمه
انقالب 1917م روسیه و کودتای 1299ش ازجمله حوادث مهم دو دهۀ اول قرن بیستم 
بود که تأثیر زیادی بر ایران داشت. از یک سو متأثر از تفکرات چپ و حوادث شوروی، 
کمونیست  )حزب  باکو  عدالت  کمیتۀ  هم چون  جدیدی  سیاسی-اجتماعی  نیروهای 
ایران( به وجود آمد و ازسوی دیگر با تأسیس کارخانه جات در دورۀ پهلوی اول و ایجاد 
انحصارات داخلی، روند صنعتی شدن کشور در فاصلۀ سال های 1304-1320ش اوج 
گرفت و قشر اجتماعی جدیدی به نام »کارگر صنعتی« گسترش زیادی پیدا کرد. با اشغال 
ایران در شهریور 20، حزب توده در مهرماه 1320ش موجودیت خود را اعالم کرد. این 
حزب با تکیه بر آموزه های مارکس، توجه به کارگران و طبقۀ پرولتاریا را به عنوان موتور 
محرکۀ تحوالت ضدسرمایه داری، وجهۀ همت خود قرار داد و با تشکیل اتحادیه های 
کارگری درصدد برآمد نفوذ خود را در بین جامعۀ کارگری ایران گسترش دهد و با 

الهام گرفتن از این اندیشه، به مرورزمان کارگران را به زیر چتر حمایت خود درآورد.
در این پژوهش تالش شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود:

علل، و زمینه های شکل گیری اعتراضات کارگری در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی 
خسروی چه بود؟

کارفرمایان در مواجهه با فعالیت های حزب توده چه واکنشی نشان دادند؟

پیشینۀ پژوهش: کتاب »احزاب و سازمان های سیاسی و عملکرد آن ها در خراسان« از 
حسین الهی و پایان نامۀ کارشناسی ارشد »حزب توده از آغاز تا کودتای 28 مرداد« از 
مجید توکلی قدیمی، و مقالۀ غالم رضا آذری خاکستر با عنوان »در جستجوی حقایق 
شهریور 1320 مشهد، شاخۀ کارگری حزب توده )9(« منتشرشده در هفته نامۀ مجازی 
تاریخ شفاهی، تحقیقات انجام شده درزمینۀ موضوع پژوهش حاضرند. البته هنوز تمام اسناد 
مربوط به جنبش کارگری و فعالیت حزب توده در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
خراسان بررسی نشده است. این اسناد در مراکزی هم چون مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 
مرکز اسناد انقالب اسالمی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی، ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، مؤسسۀ مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، و سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران موجودند. بنابراین تالش می شود 
به روش تاریخی و شیوۀ توصیفی و تحلیلی، اسناد موجود در این مراکز به ویژه اسناد 
منتشرنشدۀ موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مرکز اسناد انقالب اسالمی 
و مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این اسناد شامل 
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500 برگ سند سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است که 100 برگ آن در پژوهش حاضر 
استفاده شده است و با آن فعالیت حزب توده در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
خراسان به عنوان بزرگ ترین مرکز صنعتی و کارگری در مشهد ارزیابی و تحلیل شده است.

2. شکل گیری و رشد صنعت نساجی در مشهد
در اوایل سلطنت رضاشاه اعالنی ازسوی »وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه« منتشر 
شد و در آن ضمن اشاره به ظرفیت های کشف نشده در ایران که به دلیل بی توجهی کسی 
به سراغ آن ها نرفته بود چنین آمده بود: »اینک که امنیت کامل حکم فرما گردیده و ذات 
شاهانه توجه خاصی نسبت به پیشرفت امور اقتصادی ایران دارند. ازاین جهت وزارت 
مذکور سرمایه داران داخلی و خارجی را دعوت می نماید که هر نوع پیشنهادهای مفیدی 
چه درزمینۀ استخراج معادن و چه در زمینه های دیگر اقتصادی دارند به این وزارت خانه 
ارسال دارند« )اطالعات، ش101، آذر 1305(. دولت سعی می کرد با سیاست های قانونی 
و تشویقی، تجار و سرمایه داران را به سوی برپایی کارخانه های صنعتی سوق دهد. یکی 
بود که در  ماده  بر 4  البسۀ وطنی، مشتمل  استعمال  قانون  این سیاست ها تصویب  از 
29بهمن1301ش، در مجلس چهارم تصویب شده بود و به استناد مادۀ یک آن »دولت 
مکلف شد کلیۀ لباس هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می نماید از 
اقدامات دورۀ هفتم  از  ایران باشد« )متما، 6718- پ(. یکی  مصنوعات و منسوجات 
مجلس شورای ملی، تصویب قانون متحدالشکل کردن لباس بود. این قانون در چهار ماده 
و هشت تبصره در دی ماه 1307ش به تصویب رسید و طی آن مقرر شد: »کلیۀ اتباع ذکور 
ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخلۀ مملکت مکلف 
هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند.« به دنبال تصویب قانون یکسان سازی لباس، 
در تاریخ 1308/12/27ش ازسوی ریاست وزراء به وزارت مالیه مرقومه ای بدین مضمون 
ارسال شد: »برحسب امر مقدس ملوکانه ارواحنا فدا تأکید می شود که عموم مستخدمین 
باید در سال نو لباس از پارچه های ایرانی تدارک کنند. در مدارْس شاگردان هم باید به 
همین ترتیب از پارچه های وطنی لباس داشته باشند« )ساکما، 240/084571/2(. این قانون 
و دستور بعدی، زمینه را برای تولیدکنندۀ داخلی فراهم کرد تا محصوالت خود را بهتر 
بفروشد و روی بازار مصرف کننده حساب کند. ولی چیزی که تجار داخلی را به سمت 
واردکردن کارخانه های تولیدی کشاند، تصویب قانونی با عنوان »قانون واگذاری انحصار 
تجارت خارجی مملکت به دولت« در 6اسفند1309ش/ 25فوریۀ1931م بود که ورود 
برخی از کاالهای خارجی را که در داخل ایران تولید می شد ممنوع کرد )مجلۀ اتاق 

جنبــش کارگــری و حــزب توده 
در کارخانــۀ نخ ریســی ...
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تجارت، س6، ش98، 1313، صص 14-20(. حدود 10 ماه از اجرای قانون انحصار 
تجارت خارجی نگذشته بود که درخواست های زیادی برای واردکردن ماشین آالت و 
تأسیس کارخانه جات به اداره کل تجارت واصل شد؛ ازجمله برای کارخانه جات نخ ریسی 
در کرمان، یزد، مشهد و ... )مجلۀ اتاق تجارت، س3، ش30، 15دی ماه1310، ص13(. 
)ساکما، 291/3284/70(،  سال 1315ش  در  کارخانه جات  نظام نامۀ  تصویب  با  دولت 
باالبردن تعرفه ها، ایجاد انحصارات حکومتی، دادن وام های کم بهره به کارخانه داران ازطریق 

بانک ملی، سرمایه گذاران صنعتی را تشویق می کرد )آبراهامیان، 1389، ص182(.
مشهد ازنظر رونق صنعت نساجی در دورۀ صفویه در زمرۀ مهم ترین شهرهای ایران 
محسوب می شد. در دورۀ قاجار، نساجی سنتی در مشهد با عنوان کارگاه های »شعربافی« 
به عنوان شغلی اصیل و سنتی، رونق بسیاری داشت. طبق آمار کتاب »نفوس ارض اقدس« 
در سال 1257ش، در مشهد با جمعیت »57٬287«، »137« کارگاه دایر بوده است )میرزای 

قاجار، 1382، ص67(.

منبع: »نفوس ارض اقدس«.

نوعی از پارچه های پشمی بافته شده در این کارگاه ها را اسالمبولی می نامیدند، چون 
برای مصرف لباس به اسالمبول صادر می شد )دالمانی، 1335، ص640(.

فراهم بودن زمینۀ تولید مواد اولیۀ صنعت نساجی ازجمله حاصلخیزبودن خاک مشهد 
برای زراعت پنبه »بذر محلی و بذر آمریکایی« می توانست نساجی سنتی مشهد را خودکفا 
کند. نیروی کار ارزان قیمت و فراوان، وجود ماشین های پنبه پاک کنی، بازار خوب و پرفروش 
برای نخ و پارچۀ مشهد و معادن زغال سنگ و قنات آب )ساکماق 97289/142-154( 
و حمل راحت ماشین آالت از روسیه ازطریق مرز باجگیران به دلیل نزدیکی راه و ارزانی 
کرایه )ساکماق، 137787/112( موجب شد تا نساجی سنتی مشهد برای ورود به دنیای 
ماشینی و صنعتی شدن در دورۀ پهلوی اول آماده شود. ازجمله مقدمات تشکیل کارخانۀ 
نخ ریسی و نساجی خسروی، تأسیس کارخانۀ کش بافی و جوراب بافی در سال 1312ش 

تعداد کارگاهنام محله

56پایین خیابان

28رسشور

28عیدگاه

13نوغان

12رساب

137جمع
   

جدول  1
شال بافی  و  شعربافی  کارگاه های  تعداد 
به تفکیک محالت مشهد در سال 1257ش
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)پیرا، 1379، ص97( و کارخانۀ نخ ریسی هاروطونیان در سال 1312ش بود )مجلۀ اتاق 
تجارت، س7، ش134، 1315، ص16( که تحولی نوین را در ریسندگی و بافندگی در 
مشهد سبب شد و زمینۀ تأسیس بزرگ ترین واحد ریسندگی و بافندگی خراسان »کارخانۀ 
نخ ریسی و نساجی خسروی« را فراهم کرد. هدف از تأسیس کارخانۀ خسروی »کمک 
به ایجاد توازن در واردات و صادرات مملکت و توسعۀ صنایع داخلی و پیشرفت صنایع 
و رفع احتیاجات اهالی« تعریف شده است )ساکماق، 97289/103(. زمزمۀ برپایی این 
کارخانه به تیرماه 1310ش می رسد؛ زمانی که نامه ای ازسوی وزیر دربار »تیمورتاش« به 
اسدی نیابت تولیت آستان قدس رسید: »نیابت محترم تولیت عظمی؛ حسب االمر مبارک 
باید کارخانۀ نخ ریسی و پارچه بافی در مشهد دایر شود« )ساکماق، 97289/78(. نام گذاری 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی به »خسروی« منسوب به ارباب کیخسرو نمایندۀ پارسیان هند 
و نمایندۀ مجلس بود که در تمام جلسات اولیه شخصاً حضور داشت و صاحب 20 درصد 
از سهام اولیۀ شرکت بود. در گزارشی آمده است: »از بدو مذاکرات شرکت سهامی نخ ریسی 
در خراساْن برحسب اجازۀ مخصوص بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی نام »خسروی« 
درنظر گرفته شد« )ساکماق، 137577/131(. کارخانه در تاریخ 14اسفندماه1313ش تحت 
شمارۀ 38 و برای مدت پنجاه سال شمسی، در مشهد به ثبت رسید )ساکماق، 137508/1(. 
در اولین مجمع عمومی شرکت سهامی نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان که در 
به مبلغ  نفر جمعاً صاحب 11٬716 سهم  اسدی تشکیل شد، 27  منزل محمدولی خان 
5٬858٬000 ریال حضور داشتند و شش نفر صاحب 284 سهم به مبلغ 14٬200 ریال غایب 
بودند )ساکماق، 137509/1(. در این جلسه محمدولی خان اسدی به سمت اولین رئیس 
هیئت مدیره و نبویان، نصیرزاده، حسام الدین خان انصاری، هرمزِ فرامرزِ کمیساریات، رستم 
مسانی و مروان ایرانی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند )ساکماق، 137552/25(. 
روزنامۀ آفتاب شرق با پیگیری تأسیس کارخانه، در مهرماه 1314ش نوشته است: »سلمان 
اسدی، عضو هیئت بانک فالحت، به اتفاق سه نفر از نمایندگان کارخانه های خارجی وارد 
مشهد شده اند تا در تهیۀ لوازم کارخانۀ نخ ریسی مشهد اقداماتی بنمایند« )آفتاب شرق، 
شمارۀ 19، 1314/7/27، ص1(. نمایندگان کمپانی های مزبور پس از ورود به مشهد تصمیم 
گرفتند ماشین آالت نخ ریسی به مبلغ سه میلیون ریال از کمپانی پالت انگلستان، ماشین آالت 
نساجی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال از کمپانی یونین ماتکس، توربین بخار و 
لوازم برقی به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال از کمپانی آ.اِ.گ و زیمنس آلمان، و دیگ های 
بخار به مبلغ یک میلیون ریال از آقای هرمز فرامرز کمیساریات )نمایندۀ پارسیان هندوستان( 
خریداری شود )ساکماق، 137528/45(. بدین ترتیب اولین سنگ بنای ساختمان کارخانۀ 
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گیالس  کارخانۀ چرم سازی  در 14مرداد1314ش جنب  نساجی خسروی  و  نخ ریسی 
پی ریزی شد )روزنامۀ آزادی، شمارۀ 983، 1316/12/14، ص1(. مدتی بعد ادارۀ ایران 
سوترانس تمام ماشین های سفارش داده شده از شرکت های مختلف اروپایی را اندک اندک 
از راه روسیه و از مرز باجگیران وارد کرد )ساکماق، 137585/23( که در کارخانه نصب 
شد. قسمت های مختلف کارخانه عبارت بود از: حالج خانه، کاردینگ، فالیر1، رینگ، 
بقچه بندی، کالف، غلتک سازی، چّله خانه، آهار، بافندگی، رنگریزی )رنگرزی( و تکمیل 
)ساکماق، 139142/15(. نمایندگان کارخانه در سایر شهرها عبارت بودند از: در تهران 
آقای غالم رضا مهاجر اسکوئی، در زاهدان تجارت خانۀ حاجی شیخ فیض محمد و برادران 
کلندرام، در باجگیران قنبرعلی رحیم زاده )ساکماق، 37، 139142/19(. مستخدمان خارجی 
مشغول در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی عبارت بودند از: هانس اشتروسن تبعۀ 
سوئیس، ویلیام فوکس تبعۀ هنگری، پستونجی میستری تبعۀ انگلیس، اتوویبی تبعۀ سوئیس 
)ساکماق، 139142/18(، اتو کنزه تبعۀ آلمان )استادوخ، 1329، ک44، پ24(. با نصب 
ماشین آالت کارخانه طی سال های 1315-1316ش مراسم گشایش کارخانۀ نخ ریسی و 
نساجی خسروی با حضور فتح اهلل پاکروان استاندار استان نهم و افسران ارتش و مردم 
شهر در اسفندماه 1316ش انجام شد )روزنامۀ شهامت، شمارۀ 82، 1316/12/12، ص2(. 
صاحبان کارخانۀ نخ ریسی عبارت بودند از: آستان قدس، شرکت سهامی تجارتی خراسان، 
آقای نصیرزاده، وهاب زاده، کلکانی درودی، نبویان و اشخاص متفرقۀ دیگری که جمعًا 
بیش از 70٪ کل سهام را داشتند و کمتر از 30٪ باقی ماندۀ سهام به پارسیان مقیم هندوستان 
تعلق داشت )ساکماق، 139142/14(. کارخانۀ نخ ریسی با هدف تولید نخ و پارچه با حدود 

سیصد کارگر در سال 1317ش به بهره برداری رسید )ساکماق، 138360/29(.

3. نحوۀ تأمین و جذب نیروی کار
طبق اسناد، کارگران کارخانه در فصولی که کار بهتری در امور زراعتی پیدا می کردند فوراً 
و بدون اطالع، کارخانه را ترک می کردند. اغلب این کارگران که ریشۀ روستایی داشتند، از 
کشاورزان و ساکنان روستاهای اطراف شهر مشهد مثل قلعۀ گل خطمی -که کارخانه در 
زمین های بایر آن تأسیس شده بود- و قلعۀ محمدآباد و قلعۀ آب کوه به مشهد مهاجرت 
کرده بودند. ممنوعیت کشت خشخاش در خراسان طبق تصویب نامۀ شمارۀ 13138 مورخۀ 
25/4/27 هیئت دولت )آفتاب شرق، شمارۀ 165 و 166، 1326/6/24، ص1( موجب شد 
تا اکثر کشاورزان وارد کارخانه شوند )مصاحبه با محمدحسین دیانی، 96/7/4(. بخش دیگر 
نیروی کار کارخانۀ خسروی مهاجران قفقازی بودند که در دورۀ پهلوی اول در مشهد ساکن 

Flyer .1: برای نازک کردن فتیله قبل از تبدیل 
آن به نخ، از بخش فالیر یا نیم تاب استفاده 

می شده است.
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شدند. حسین مشکینیان و برادرش که خود از این مهاجران بودند و در این کارخانه مشغول 
به کار شدند، دربارۀ ترکیب جمعیتی کارگران کارخانه چنین می گوید: »استخدام این دسته 
از کارگران دسته جمعی بود. این مهاجران از روسیه آمده بودند و اکثراً آذربایجانی بودند و به 
مشهد کوچ داده شده بودند و علت آمدن آن ها به مشهد کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
بود که آن ها و همسرانشان در آن به کار مشغول شدند« )مصاحبه با حسین مشکینیان، 
89/3/18(. بیشتر کارگران کارخانه بی سواد بودند. با وضع قوانین و ایجاد تشکیالتی برای 
باسوادکردن کارگران در دورۀ رضاشاه، کالس های بزرگ ساالن »اکابر« برای تدریس در 
کارخانه درنظر گرفته شد؛ که معلمان آن را ادارۀ فرهنگ، پیشه و هنر معیّن می کرد )ساکماق، 
137797/31(. در سال 1318ش تعداد 448 نفر در کارخانه به کار مشغول بودند که تقریباً 45 

نفر از آن ها در کالس اکابر تحصیل می کردند.

منبع: )ساکماق، 139142/19(.

براساس آمار کارگران شاغل و میزان کم شرکت آن ها در کالس های اکابر به نظر 
می رسد که کارگران بی سواد از حضور در کالس ها اهمال می ورزیده اند؛ بنابراین طی 
بخشنامه ای ازسوی مدیرعامل کارخانه به دایرۀ حسابداری دستور داده شد: »علی هذا عموم 
کارگران بی سواد را اعالن نمایید که دایرۀ حسابداری این شرکت قبل از پرداخت روزمزد 
شما، کارنامۀ شما را که حاکی از حضور در یکی از کالس های اکابر بدون غیبت باشد 
رؤیت نماید؛ درغیراین صورت روزمزد شما قابل پرداخت نخواهد بود و برای کارگرانی که 
در کالس های اکابر شرکت می کنند، مزایای خاص ازجمله محسوب داشتن ساعات شرکت 
در کالس و مقررداشتن اضافه حقوق برای کسانی که موفق به اتمام کالس های دورۀ اول 

می شوند درنظر گرفته می شود« )ساکماق، 138843/6(.
بنابراین در تاریخ 1321/9/2ش آماری ازسوی دایرۀ کارگزینی به ریاست کارخانه 
مبنی بر دایربودن و استقبال کارگران از کالس اکابر داخل کارخانه در روز پنجشنبه در تاریخ 

1321/8/23ش، بدین شرح اعالم شد:
50 نفر کارگران شب مردان از ساعت 7 تا 8 صبح: 

تعدادمتوسط حقوق روزانهسنجنسیت

243 نفر5 ریال و 95 شاهی15 سال به باالمرد

100 نفر2 ریال و 15 شاهی15 سال به باالزن

53 نفر 2 ریال و 25 شاهی15 سال به پایینمرد

52 نفر 1ریال و 60 شاهی15 سال به پایینزن

448 نفرجمع کل

   

جدول 2
توزیع کارگران به تفکیک جنسیت، سن، و 
حقوق در کارخانۀ نخ ریسی خرسوی در 

سال 1318
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کارگران روز مردان از ساعت 5 تا 6 بعدازظهر:    60 نفر
34 نفر کارگران شب زنان از ساعت 7 تا 8 صبح: 

)ساکماق، 137797/5(. 25 نفر  کارگران روز زنان از ساعت 5 تا 6 بعدازظهر: 

4. اشغال کشور در شهریور 20 و رونق کارخانه
تحوالت سیاسی-اقتصادی پس از شهریور 1320ش/ آگوست 1941م بر کارخانۀ نخ ریسی 
و نساجی خسروی خراسان تأثیر گذاشت و کارخانه را ابتداء با رونق زیاد و سپس با بحران 
مواجه کرد. بااینکه بهره برداری از کارخانه در سال 1317ش شروع شده بود، ولی در ابتدا 
بازار فروش چندانی وجود نداشت. درگیرشدن کشورهای صنعتی در جنگ سبب بسته شدن 
راه های تجاری و کاهش دسترسی به ابزار و مواد موردنیاز شد؛ بنابراین کارخانه های تولید 
پارچه و دیگر لوازم خانگی اروپا بیشتر به کار تولید محصوالت جنگی مشغول شدند 
)ساکماق، 145855/69(. درپی این اوضاْع قیمت پارچه و نخ و دیگر محصوالت خانگی 
به شدت باال رفت و شماری از تجار و صاحبان سرمایه از فرصت به دست آمده استفاده 
کردند و سرمایۀ خود را در این راه به کار انداختند )مصاحبه با حسین مشکینیان 89/3/18(. 
با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320ش و حضور نیروهای ارتش سرخ در 
مشهد، بازار جدیدی برای تولیدات کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی مهیا شد و قیمت 
تولیدات کارخانه چندبرابر شد )مصاحبه با محمدمهدی باروحی 89/1/31(. نخ و قماش 
کارخانه حدود چهار برابر قیمت آن فروخته می شد؛ بقچۀ نخ از 270 ریال به 1070 ریال و 
قماش از متری 30 ریال به 150 ریال رسیده بود و هر صاحب سهم چندبرابر اصل سرمایۀ 
خود سود خالص می برد )روزنامۀ خراسان، ش299، 1329/4/11، ص2(. طبق گزارش 
اسناد اقتصادی، عملکرد سالیانۀ شرکت و سهامداران در سال 1321ش »باوجود موانع و 
مشکالت به دلیل ادامۀ جنگ در اروپا، موفقیت هایی به درجات بهتر از گذشته به دست 
آمده بود و به طورکلی پیشرفت در امور کارخانه و وضعیت آن ازهرجهت مشهود بود« 
)ساکماق، 141076/9(. سرمایۀ کارخانه در سال های اولیۀ جنگ جهانی دوم به دلیل ترقی 
ارزش ماشین آالت و افزایش بهای مواد اولیه و لوازم یدکی از 30 میلیون ریال به 60 میلیون 
ریال افزایش یافت و سودهای کالنی را نصیب سهامدارانش کرد )ساکماق، 160159/1(.

 
5. بروز بحران اقتصادی در کارخانه

باوجود رونق کار کارخانه و افزایش تولید و افزایش قیمت محصوالت تولیدی کارخانه که 
سود کالنی نصیب سهامداران کرد، چون شرکت تمام سودهای کالن دوران جنگ را بین 
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سهامداران تقسیم کرده بود و حتی برای استهالک ماشین آالت خود چیزی کنار نگذاشته 
بود، در دو سال آخر جنگ »براثر بحران اقتصادی و رکود بازار معامالت و ورود قماش 
نخی از خارج به کشور، اوضاع مالی شرکت سهامی نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان 
با اشکاالتی مواجه شد« )ساکماق، 119192/1(؛ ازاین رو شرکت برای حل مشکالت خود 

شروع کرد به نامه نگاری با وزارت دربار شاهنشاهی )ساکماق، 15855/75(.
مانند  نخ ریسی خسروی  کارخانۀ  در سال 1324ش  دوم  با خاتمۀ جنگ جهانی 
سایر کارخانه جات کشور به دلیل افزایش شدید تولید برای تأمین نیاز داخلی و استفاده از 
امکانات در سه شیفت متوالی در سال های جنگ، با یکسری ماشین آالت کهنه و فرسوده 
و موتورهای برق مستهلک روبه رو شد؛ هم چنین به علت ورود فراوان پارچه به کشور و 

کاهش تولید با کارگران مازاد هم روبه رو شد )ساکماق، 108021/71(.
رکود و کساد بی سابقه در بازار و به ویژه ورود سیل آسای کاالی خارجی به کشور 
این کارخانه را با بحران و مضیقۀ مالی روبه رو کرد. براثر عوامل و مشکالت مذکور 
روزبه روز قیمت کاالهای تولیدی کارخانه تنزل پیدا می کرد؛ به طوری که کارفرمای وقت 
حاضر شد محصول کارخانه را به بهای تمام شده و بدون داشتن سود به فروش برساند. با 
بررسی گزارش های هیئت مدیره در اسناد موجود، محصوالت نخ و پارچه به بهای تمام شده 
هم خریدار نداشت و شرکت از هر بقچۀ نخ درحدود سی ریال و از فروش پارچه 
درحدود صدی پانزده تا صدی بیست از قیمت تمام شده زیان می کرد. بااین حال مدیران 
کارخانه با استفاده از اعتبارات بانکی و استقراض، از وقفه در کار کارخانه جلوگیری 
می کردند )ساکماق، 150835/75(. ولی سرانجام به علت بحران اقتصادی ای که گریبان گیر 
شرکت شده بود و عدم سوددهی کارخانه، سهام شرکت ارزش خود را از دست داد 
منجر شد  یزدی  سهامداران  ازجمله  آن  سهامداران  اعتراض  و  شکایت  به  کار  این  و 
)ساکماق، 139972/10(. این شکایت و پاسخ به آن مدتی طول کشید؛ بنابراین در جلسۀ 
مورخۀ 1329/3/22ش مجمع سهامداران شرکت به علت بحران اقتصادی، صرف نداشتن 
فراورده های شرکت درمقابل اجناس وارداتی مشابه از خارج، و نبود بازار فروش و رکود 
سرمایه تصمیم گرفتند کارخانه را تعطیل کنند )ساکماق، 150835/72(؛ ولی وزیر اقتصاد 
طی نامه ای به تاریخ 1329/6/7ش خطاب به مدیرعامل وقت کارخانه نوشت: »به منظور 
حفظ و حمایت از صنایع داخلی به خصوص کارخانه جات ریسندگی و بافندگی، ورود 
منسوجاتی که مشابه آن در داخله به اندازۀ کافی تهیه می شود به کلی ممنوع گردیده است. 
به عالوه اقداماتی از]طرف[ وزارت کار صورت خواهد گرفت تا در هزینۀ کارخانه ها تقلیل 
حاصل شود؛ بنابراین آن کارخانه باید به کار خود ادامه داده و در بهبودی محصول و 
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ارزان کردن بهای کاالهای خود بیش ازپیش ساعی باشد« )ساکماق، 150835/69(. تعطیلی 
این کارخانه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی و کارگری استان صرفِ نظر از لطمه ای که به 
وضع اقتصادی مشهد وارد می کرد، باعث بیکاری قریب هزار نفر کارگر می شد، که خود 

می توانست مشکالت متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بار آورد.

6. بحران کارگری و فعالیت حزب توده در کارخانه
موضوع دیگری که این بنگاه اقتصادی با آن روبه رو شد بحران کارگری و نفوذ حزب 
توده در کارخانه بود. سقوط »رضاشاه« و بازشدن فضای سیاسی و تشکیل مجدد احزاب 
مختلف، شروع دوره ای از بروز نارضایتی کارگران را نوید می داد. وقتی کارگران می دیدند 
در شرایط سخت زندگی و سه پست شدن ساعات کار کارخانه )ساکماق، 150209/1( 
اقدامی برای افزایش دستمزد آن ها انجام نشده و آن ها همان دستمزدهای پیش از سال 
1322ش را دریافت می کنند )ساکماق، 150851/78( و حقوق روزانۀ 20 ریال کفاف 
امورات یک عائله را هم نمی دهد )ساکماق، 145135/1(، خواه ناخواه خواستار افزایش 
حقوق و مطالبات خود شدند. البته این نکته را هم باید یادآور شد که گران شدن مواد غذایی 

به دلیل اشغال شهر مشهد توسط ارتش سرخ، مشکل کارگران را تشدید می کرد.
حضور نیروهای بیگانه در مشهد پیامدهای بسیاری داشت که ملموس ترین آن بروز 
اختالل در حمل ونقِل  قند و شکر و  و  نان،  بود. گرانی و کمبود  اقتصادی  مشکالت 
خواروبار، اوضاع اقتصادی این شهر را آشفته و نابه سامان کرده بود؛ این در حالی بود که 
منطقۀ خراسان از دیرباز به علت داشتن مقادیر زیادی از غالت، همواره به عنوان انبار غلۀ 
ایران شناخته می شد )تبرائیان، 1371، صص 167 و 223(. متفقین با ارسال آذوقۀ مردم به 
جبهه های نبرد در استالینگراد، هزینۀ زندگی مردم را به هشت برابر پیش از جنگ رساندند. 
مردم در صف های طوالنی نان انتظار می کشیدند و در سرمای زمستان به خود می لرزیدند 
تا بتوانند سهم نانشان را به دست آوردند؛ نانی که اصاًل آرد نداشت و از ترکیب سبوس، 
و 372(.  )ریچاردز، 1343، صص 260  بود  و سنگ ریزه درست شده  دانۀ خشخاش 
ازبین رفتن امنیت از دیگر نتایج حضور روس ها در مشهد بود؛ به طوری که اقتصاد و امنیت 
البته  دو دغدغۀ اصلی در خراسان و مشهد به شمار می آمد )اسکرین، بی تا، ص196(. 
مهم ترین پیامد ورود ارتش سرخ به مشهد، شکل گیری احزاب و گروه های وابسته به 
شوروی بود. با ورود روس ها به خراسان، شرایط برای افرادی که تمایالت اجتماعی داشتند 
ولی نمی توانستند به کارهای اجتماعی بپردازند فراهم شد. کسانی که در گذشته از اعضای 
فعال حزب کمونیست بودند، زمان را مساعد یافتند و برای فعالیت های گوناگون آماده 
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شدند و با تأسیس حزب تودۀ ایران در تهران و شرکت کسانی مانند بقراطی که از اعضای 
ارشد گروه 53 نفر محسوب می شد و پروین گنابادی، برآن شدند تا شعبۀ حزب توده را 
در خراسان هم تشکیل دهند. سرانجام در سال 1321ش کمیتۀ ایالتی حزب تودۀ ایران در 
خراسان راه اندازی شد )الهی، 1382، ص54(. آن ها ابتدا با انتشار روزنامۀ »اردیبهشت« -که 
پس از سه ماه توقیف شد- و سپس بعداز فروردین 1322ش با انتشار روزنامۀ »راستی« 
به عنوان ارگان کمیتۀ ایالتی موجودیت خود را نشان دادند )مجید فیاض، 1389، ج2، 
ص19(. به موازات فعالیت شعبۀ حزب توده در خراسان، شوروی برای استمراربخشیدن به 
حضورش و با هدف ایجاد فضایی مناسب برای نشر و گسترش افکار کمونیستی، سعی 
داشت تصویری مناسب از خود ارائه دهد. نمایش فیلم های تبلیغی، برگزاری کالس های 
رایگان آموزش زبان و ادبیات روس، توزیع و نشر کتاب هایی با هدف معرفی و آشنایی با 
کمونیسم ازجمله اقدامات مأموران شوروی بود )لنزوسکی، 1353، ص223(. عمدۀ این 
فعالیت ها را انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی »وکس1« انجام می داد )جاللی، 1377، 
ص94(. سرکنسول های شوروی هم چون آپرسف، منیسکی، آقابکوف در ایام فعالیت خود 
در مشهد برای نفوذ شوروی تالش زیادی انجام دادند. بخشی از فعالیت فرهنگی روس ها 
در قالب کلوپ شوروی و تأسیس مدرسۀ لنین در مشهد بود )نجف زاده، 1394، صص 
142-147(. پس از انتشار روزنامۀ راستی، کمیتۀ ایالتی حزب توده در مشهد، موفق شد 
نخستین کنفرانس ایالتی خراسان را در سال 1322ش برگزار کند. طبق تلگراف درج شده 
برای سلیمان محسن اسکندری آمده است: »جمعه 9 اردیبهشت کنفرانس حزبی خراسان با 
موفقیت انجام ]شد[ و شالودۀ تشکیالت مستحکم تر و ارادۀ خلل ناپذیر ما در مبارزه با 
ارتجاع استوارتر گردید« )روزنامۀ راستی، ش8، 1322/2/14(؛ ولی آنچه حزب توده در 
ایرانیانی بود که در دهۀ  مشهد از آن بهره جست، وجود کارگران مهاجر ترک زبان و 
این  ص358(.   ،1389 )آبراهامیان،  بودند  شده  بازگردانده  شوروی  اتحاد  از  1310ش 
کارگران به دلیل وجود کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان که یکی از مهم ترین 
قطب های صنعتی کشور در آن زمان بود در مشهد ساکن شدند. تعداد این کارگران در 
کارخانۀ خسروی زیاد بود. بعضی از این کارگران آموزش سطحی اصول کمونیسم را در 
بنیاد  آن ها  داشتند.  کارگران  از سایر  بیشتری  بودند و تجربۀ تشکیالتی  دیده  شوروی 
اتحادیه های کارگری را در کارخانۀ نخ ریسی بنا گزاردند. حزب توده با ایجاد تشکیالت 
کارگری در قالب اتحادیه باعث پیشرفت سریع در الیه های پایین جامعه به ویژه کارگران 
شد. در تاریخ 1فروردین1322ش اتحادیۀ کارگری خراسان وابسته به حزب توده در مشهد 
v-o-x .1شکل گرفت )جاللی، 1377، ص89(. حسن جامعی عضو کمیتۀ ایالتی اتحادیۀ کارگران 
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خراسان و »رخساره جوان« -از کارگران نخ ریسی و نساجی خراسان و یکی از رهبران 
اتحادیۀ زنان کارگر خراسان- به عضویت کمیتۀ ایالتی اتحادیۀ کارگران انتخاب شدند 
)فوق العادۀ راستی، ش102، 1323/2/11(. در تیرماه 1321ش تشکیالت دموکراتیک زنان 
ایران فعالیت خود را آغاز کرد و در زمانی کوتاه موفق شد هزاران زن را در سراسر کشور 
در مبارزه برای کسب حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متشّکل کند. این سازمان از 
پشتیبانی حزب تودۀ ایران برخوردار بود )سال نامۀ حزب توده، 1349، ص184(. بدین منظور 
و در جلسه ای عمومی در 28بهمن1322ش اتحادیۀ زنان کارگر خراسان در مشهد تشکیل 
شد. در این جلسه متجاوز از سیصد نفر زن شرکت داشتند )روزنامۀ راستی، ش88، 
1322/12/1(. حزب توده در اردیبهشت 1322ش توانست گروه های کارگری کارخانۀ 
خسروی را در میتینگی جمع کند. کارگران این کارخانه از میتینگ حزب توده خوب 
استقبال کردند. در این میتینگ اساس نامۀ اتحادیۀ کارگران مطرح شد. ایجاد صمیمیت و 
حس همدردی بین کارگران، کوشش برای بهبود وضع اقتصادی و باالرفتن سطح زندگی 
کارگران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران، تقلیل ساعت کار روزانه به هشت 
ساعت، حق استفاده از یک ماه مرخصی باحقوق و مبارزه با بیکاری، اساس نامۀ اتحادیۀ 
اتحادیۀ  مرام نامۀ  این  راستی، ش1، 1322/1/17(.  )روزنامۀ  می داد  تشکیل  را  کارگران 
کارگران که در آن موارد متعددی چون تأمین اجتماعی، قضایی، بهداشتی، رفاهی پیش بینی 
شده بود، برای کارگران آن قدر جذاب بود که جمع زیادی از کارگران را به سوی حزب 
توده جذب کرد؛ طوری که شهر مشهد در 11اردیبهشت1323ش به مناسبت اول ماه مه 
شاهد نخستین گردهمایی و حرکت جمعی یک گروه فعال اقتصادی وابسته با انگیزه های 
کالن سیاسی -مخالف با سیدضیاءالدین طباطبایی- بود )روزنامۀ راستی، ش9، 1322/2/18(. 
در پنجمین سال فعالیت حزب توده و چهارمین سال فعالیت مؤثر اتحادیۀ کارگری در سال 
1325ش انتخابات هیئت عامله، برای مشارکت کارگران در برنامه های حزبی، برگزار شد 
)روزنامۀ راستی، ش372، 1325/6/21(. میزان نفوذ حزب در خراسان و مشهد در آن 
سال ها وقتی آشکار می شود که حداقل دو عضو حزب، ولی اهلل شهاب فردوس با اکثریت 
آراء از حوزۀ فردوس و گناباد و طبس و بشرویه و محمد پروین گنابادی، فرد شمارۀ یک 
کمیتۀ ایالتی خراسان از سبزوار توانستند به مجلس چهاردهم راه یابند )روزنامۀ راستی، 
امکان پذیر شد.  با موافقت و حمایت دولت شوروی  این مهم  ش79، 1322/10/21(؛ 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی با قریب 800 نفر کارگر در سال 1322ش، که این 
تعداد تا سال 1329ش به هزار نفر کارگر افزایش یافت، می توانست به صورت پایگاهی 
نیرومند برای حزب توده درآید. هم زمان با فعالیت حزب توده در مشهد شرایط کارگران 
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بعداز شهریور 20 سخت بود؛ به طوری که 50 درصد کارگران حتی با پای برهنه ممکن بود 
به کارخانه بیایند و برگردند. هم چنین 12 ساعت کار، سوءتغذیۀ بسیار، نبود آب بهداشتی، 
انواع بیماری چون سل از دیگر مشکالت کارگران کارخانه بود )مصاحبه با محمدمهدی 
باروحی، 89/2/18(. بنابراین تبلیغات وسیع حزب در دفاع از حقوق کارگران، و شعارهای 
موردپسند کارگران هرروز ازطریق روزنامۀ راستی )ارگان حزب توده( منعکس می شد. 
بازتاب مشکالت کارگران، آن ها را به هواخواهی و اعتراض دربرابر کارفرما تشویق می کرد. 
اسنادی از تجمع، سخنرانی، راهپیمایی، اعتراض و اعتصاب در داخل کارخانه توسط 
اتحادیۀ کارگران وجود دارد که با تحریک کارگران سبب دست کشیدن از کار و رهاکردن 
دستگاه ها شده است. برای نمونه، سرهنگ امجدی کفیل شهربانی خراسان در مکاتبه ای 
محرمانه با ریاست کارخانه در تاریخ 20/12/13 دربارۀ سخنرانی تعدادی از کارگران، این 
رویه را آشکارا توضیح می دهد و کنترل آن را خواستار می شود: »گزارشات واصله حاکی 
دیگر  ایمانی و عده ای  توسط حسین  نخ ریسی  کارخانۀ  داخل  در  اوقات  اغلب  است 
سخنرانی هایی به عمل می آید. این اقدام اگر در کارخانه نظایر پیدا کند، ممکن است موجب 
تهییج احساسات شده و به ضرر کارگاه تمام شود« )ساکماق، 149428/110(. اعتراضات 
کارگران برای اعادۀ حق و مطالبات خود، واکنش کارفرما را به دنبال داشت و باعث شد که 
کارفرما اغلب قسمت ها را به زنان و اطفال واگذار کند و مردان را در موقع تقاضای 
اضافه حقوق تهدید کند که به جای آن ها زنان وکودکان را با نصف حقوق مردان استخدام 
خواهد کرد. کارفرما اغلب به جای رسیدگی به شکایت کارگران مرد از مزد کم، ساعات 
کار را زیاد می کرد و درصورت اعتراْض کارگران را اخراج می کرد )روزنامۀ راستی، ش66، 
1322/8/26(. روند اعتراضات باعث شد تا حسن کفایی، مدیرعامل کارخانه در سال 
1322ش به موجب بخشنامه ای، تعدادی از کارگران را اخراج کند. در این بخشنامه نام چند 
نفر از کارگران اخراجی درج شده بود: »نظر به گزارش هایی که در این چندروزه رسیده 
بعضی از کارگران برخالف مقررات و انتظام رفتار نموده اند و کارگران را تحریک به 
عصیان و عدم اطاعت و انقیاد از مقررات کرده اند و درنتیجه موجبات اخالل را فراهم 
نموده اند و ضررهای مادی و معنوی وارد شده است. لذا مسبب و محرک اصلی معلوم 
گردید؛ نامبردگان: قنبر عوض، علی اکبر ریخته گر، مشهدی حسن برنوس، غالم رضا عرفانیان 
محرک و مسبب اصلی تشخیص داده ]شده اند[. چون دالیل قوی و کافی دردسترس 
می باشد، برای حفظ مصالح اساسی عموم کارگران و کارخانه، نامبردگان باال را تا خاتمۀ 
محاکمه اخراج ]کنید[ و در مدت جریان محاکمه به هیچ کاری گماشته نخواهند شد« 
)ساکماق، 145224/1(. گاه کارگران اعتراض خود را به شکل کم کاری نشان می دادند و 
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ازاین طریق سعی می کردند به تولید کارخانه لطمه وارد کنند. دایرۀ فنی شرکت نخ ریسی و 
نساجی خسروی طی گزارشی از وضعیت و عملکرد بخش خود مبنی بر تشدید بی سابقۀ 
کم کاری ماهانۀ عده ای از کارگران می نویسد: »مجموع کارمزد آن ها کمتر از هشتاد ریال 
می شود. این مسامحۀ کارگران، گذشته از اینکه به ضرر مالی خود آن ها تمام می شود به 
میزان تولید کارخانه هم لطمه وارد می آورد« )ساکماق، 143940/14(. هم زمان با پیدایش 
تشکیالت حزب توده و تبلیغات گستردۀ آن گام هایی برای مقابله با اندیشه های حزب توده 
برداشته شد که ازجمله می توان به فعالیت »جمعیت مبارزین«، »محصلین علوم دینی« و 
»انجمن پیروان قرآن« اشاره کرد. هم چنین هیئت های مذهبی مشهد که تعداد آن ها به 250 
هیئت می رسید عرض اندام کردند )مصاحبه با محمد واعظ خراسانی، 1380/7/22(. اکثر 
این هیئت ها تحت سرپرستی آیت اهلل کفائی برادر حسن کفائی )مدیرعامل کارخانه( بودند 
)مصاحبه با حسین مشکینیان، 89/3/18(. یکی از منابع مالی تأمین هزینه های این هیئت ها 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان بود. این هیئت ها در کنار فعالیت های مذهبی 
وارد مسائل سیاسی نیز شدند؛ مبارزه با تبلیغات حزب توده یکی از این موارد بود )مصاحبه 
با طاهر احمدزاده، 1369/11/1(. هیئت صاحب الزمان در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی 
خسروی خراسان شکل گرفت و پس از جدایی کارخانۀ برق خسروی از کارخانۀ نخ ریسی، 
نامش را به هیئت ابوالفضلی تغییر داد )مصاحبه با حسین مشکینیان، 89/4/8(. »مذهبی ها 
همیشه با حزب توده در تضاد بودند؛ توده ای ها سعی می کردند یکپارچه اعتصاب کنند، 
یعنی می خواستند ساعت سه کارخانه تعطیل شود، مذهبی ها زیر بار نمی رفتند« )هفته نامۀ 
مجازی تاریخ شفاهی، ش139، 29آبان1392(. این هیئت از حمایت های مادی و معنوی 
آقای کفائی مدیرعامل کارخانه برخوردار بود. فعالیت های این هیئت از دید روزنامۀ راستی 
دور نبوده است: »به قرار اطالع واصله، آقای کفائی نمایندۀ مجلس که یک کرسی مجلس را 
تعطیل کرده و از اول افتتاح پارلماْن ریاسِت کارخانۀ نخ ریسی مشهد را بر نمایندگی مردم 
تیره بخت این شهر ترجیح داده اند، کارگران کارخانۀ نخ ریسی را مجبور کرده اند که هیئتی 
ابوالفضلی تشکیل دهند و خود ایشان ریاست این هیئت را برعهده گرفته اند. ماهی پانصد 
ریال آقای کفائی به هیئت می دهند و به این طریق به جای دفاع از حقوق کارگران به 
دسیسه بندی های عجیب وغریب نه تنها در کارخانه بلکه در تمام نواحی خراسان مشغول]اند[ 
و فعالیت می کنند. مردم هوشمند خوب می دانند که این آقای محترم عامل کدام سیاست 
ارتجاعی هستند و ما در آینده با مدارک محکمی اسرار آن سیاست مرموز را فاش خواهیم 
داخل  در  مذهبی  دسته جات  راستی، ش148، 1323/8/2(. شکل گیری  )روزنامۀ  کرد« 
کارخانه، باعث شد تا روابط آن ها با کارگران طرفدار حزب توده تنش آلود شود. حوزۀ 
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فعالیت نیروهای اجتماعی حزب توده و اتحادیۀ کارگران تنها در محوطۀ کارخانه نبود؛ 
آن ها در خارج از کارخانه هم به اَعمال خشونت آمیز و تهدید و درگیری می پرداختند و با 
این اعمال می خواستند رقبای خود را مستأصل کنند. در گزارشی آمده است: »به واسطۀ 
اختالف نظر اخیر فی مابین کارگراْن چند روز است یک عده از نفرات حزب توده جری و 
با کارگران درگیر و شروع به کتک کاری ]کرده اند[ و حتی اسلحۀ گرم و سرد همراه خود 
برای  به زودی جلوگیری نشود، ممکن است خطرات جانی و مالی  دارند که چنانچه 
کارگران فراهم گردد« )ساکماق، 149571/5(. طبق این گزارْش حزب توده نیروی اجتماعی 
وسیعی را که در اختیار داشت به سمت روش های خشونت آمیز سوق می داد.بخش عمده ای 
از فعالیت های حزب توده در مشهد به پشتوانۀ شرایط ویژه، یعنی حضور ارتش سرخ و 
نابه سامانی اقتصادی حاکم بر شهر مشهد انجام می شد. این حزب می کوشید از هر شیوه ای 
برای جذب بزرگ ترین اجتماع کارگری مشهد استفاده کند و در تبلیغات وسیع، خود را 
مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان معرفی کند. با خروج نیروهای ارتش سرخ در سال 
1324ش/1945م، کمیتۀ ایالتی حزب توده در شمارۀ 310 روزنامۀ راستی از شوروی و 
اقداماتش ستایش کردمتشکل ساختن کارگران در اتحادیه ها با هدف تأمین خواسته های 
اقتصادی و کسب اعتماد آن ها و جذبشان به مبارزۀ سیاسی، از برنامه های حزب توده بود. 
برای  شوروی  به  آن  وابستگی  و  توده  حزب  ماهیت  1325ش/1946م  سال  آغاز  با 
طرفدارانش آشکار شد. با چرخش قوام السلطنه به راست، سرکوب پی درپی اتحادیه های 
کارگری شروع شد؛ تاجایی که در آذر 1325ش موجی از استعفا در تشکیالت کارگری 
شروع شد )روزنامۀ ندای خراسان، ش27، 1325/9/28(. در بین استعفاکنندگان نام چند 
زن از تشکیالت زنان وابسته به حزب مشاهده می شود: »اینجانبان: رخساره جوان، صدف 
غمخوار، سوره قربانی، رقیه قربانی و ... برکناری خود را از تشکیالت زنان وابسته به حزب 
تودۀ ایران و اتحادیۀ کارگران به اطالع عموم می رسانیم« )روزنامۀ ندای خراسان، ش29، 
اتحادیۀ  از  نخ ریسی  کارخانۀ  کارگران  از  نفر  چندین  استعفای  عالوه بر   .)1325/10/5
کارگران و حزب توده، برخی از کارگران کارخانۀ نخ ریسی درصدد برآمدند تا خاک ایران 
را ترک کنند و به شوروی بروند، ولی دستگیر شدند. اسامی این افراد و نحوۀ دستگیری 
آن ها چنین بود: »به طوری که کارگزینی شرکت اطالع می دهد از تاریخ ششم اردیبهشت 
1326ش سه نفر از کارگران نخ ریسی رضا رئوفیان، محمد باقرپور، و محمدعلی بدیعِی 
جوان، بدون اطالع قبلی از کارخانه غایب ]شده اند[ و به طرف سرحد حرکت کرده اند. 
دراثر جدیت اولیاء، آن ها را در درجز دستگیر ]کرده اند[ و به شهربانی مشهد تحویل 
داده]اند[« )ساکماق، 29/0053(. باوجود فشارهای وارده ازطرف دولت قوام و مخالفان 
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حزب توده که به توقف فعالیت های حزب توده و اتحادیۀ کارگران در مشهد منجر شده 
بود، حزب توده و اتحادیۀ کارگران درصدد برآمدند تا فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند؛ 
ازاین رو شورای متحدۀ کارگران مشهد در تاریخ 26/2/10ش به مناسبت روز جهانی کارگر 
میتینگ برگزار کرد و بیانیه صادر کرد. وزارت کشور در نامه ای به شهربانی مشهد دربارۀ 
شروع مجدد فعالیت حزب توده و اتحادیۀ کارگری در مشهد هشدار داد و خواست که 
ترور  به دنبال   .)10608/3 9450/36؛  )مراسان،  باشد  آن ها  اقدامات  مراقب  شهربانی 
محمدرضاشاه در 15بهمن1327ش، با توسل به قانون سال 1310ش حزب توده به عنوان 
سازمانی کمونیستی، غیرقانونی و منحل اعالم شد )آبراهامیان، 1389، ص390(. به نظر 
می رسید فعالیت های حزب فروکش کند؛ چون پشتوانۀ اجتماعی حزبی که خود را ناجی 
و سرپناه کارگران معرفی کرده بود ضعیف شده بود. ولی بعداز غیرقانونی شدن فعالیت 
حزب توده، شورای متحدۀ کارگران مشهد و افراد حزب، فعالیت زیرزمینی خود را افزایش 
دادند و با توزیع اعالمیه و بیانیه های حزب توسط کارگران کارخانه، مبارزۀ خود را ادامه 
دادند. در این زمینه نگهبان شب کارخانه گزارش می دهد: »آقای جواد رئوفیان کارگر 
قسمِت کالف، مقدار زیادی بیانیۀ جمعیت ملی مبارزه با استعمار ]را[ در سالون نخ ریسی 
بین کارگران تقسیم می نموده است« )ساکماق، 149428/24(. این فعالیت ها ادامه یافت 
به  استانداری خراسان  از  محرمانه  نامه ای  در  تاریخ 5اسفند1329ش  در  که  به گونه ای 
مدیرعامل شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی دربارۀ فعالیت طرفداران حزب توده در 
کارخانه اطالع داده شد: »به قرار اطالعات رسیده، اغلب از افراد حزب منحلۀ توده اخیراً 
شروع به فعالیت هایی نموده]اند[، من جمله مشغول جمع آوری و تحریک کارگران ناراضی 
کارگاه ها می باشند. خواهشمند است به مأمورین مربوطه دستور فرمائید به وسایل مقتضی 
با کمال دقت مراقب اوضاع واحوال کارگران بوده و با چشم باز به امور آن ها توجه نمایید 
و قبل از اینکه افرادی شروع به خرابکاری یا تحریکات دیگری ازقبیل اعتصاب و غیره 
نمایند، جلو عملیات و اقدامات آن ها مسدود گردد. این اداره و مأمورین انتظامی همیشه 
آماده برای همکاری صمیمانه با کارگاه ها می باشند« )ساکماق، 149428/121(. ازاین پس 
طرفداران حزب، حمله به کارفرمایان را در برنامۀ کار خود قرار دادند؛ دراین رابطه سرتیپ 
نویسی فرماندهِ لشکر خراسان در نامه ای به تاریخ 1332/4/6ش خطاب به مدیرعامل وقت 
کارخانه نوشت: »برابر اطالعاتی که مجدداً عناصر اطالعِی لشکر کسب نموده اند عده ای از 
افراد حزب منحلۀ توده که فعاًل در کارخانۀ نخ ریسی مشغول کار می باشند با تبانی معدودی 
از کارگران اخراجی به شرح پیوست با تشریک مساعی و همکاری نزدیک و تماس های 
قبلی درنظر دارند به وسایلی انتقام خود را از اقدامات مسئولین امر و خود شما بگیرند. 
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ضمناً در چند روز قبل اعالمیه تحت عنوان »درود به زنان و دختران دلیر و مبارز کارخانۀ 
توزیع گردیده است« )ساکماق،  کارخانه  در  مربوطه  اعضای حزب  به وسیلۀ  نخ ریسی« 
149429/48(. در تمام دوران اعتراض و اعتصاب کارگران، فعالیت حزب توده در کارخانه 
دیده می شود. باوجود تمام اقداماتی که شهربانی دربارۀ کنترل فعالیت حزب توده در 
کارخانه انجام می داد، بازهم به دلیل آزادی های نسبی ای که در دوران نخست وزیری دکتر 
مصدق بر کشور حاکم شده بود، کارگران کارخانۀ نخ ریسی با حمایت حزب توده تحصن 
و میتینگ هایی برپا می کردند؛ ولی هم چنان شهربانی به میتینگ های آنان حمله می کرد: 
»چندی قبل که 15 نفر از کارگران کارخانۀ نخ ریسی و نساجی ... در تلگراف خانه متحصن 
]شده بودند[ و عصر جمعه که می خواستند در جلو تلگراف خانه به تظاهراتی دست زده ... 
ازطرف شهربانی و ارتش به منظور رعایت انتظام از تظاهرات آن ها جلوگیری شد« )آفتاب 
و  زدوخورد  و  اغتشاش آفرینی  با  کارگران  ص2(.   ،1331/4/15  ،38 شمارۀ  شرق، 
خاموش کردن هرروزۀ ماشین ها و اعتصاب، مدیران را مستأصل کرده بودند. در گزارشی 
ازطرف مدیرعامل کارخانه خطاب به استاندار استان نهم، دربارۀ اعتصاب یک روزۀ کارگران 
در تاریخ 4مهر1330ش آمده است: »این اعتصاب که کارگران با صدور بیانیۀ کتبی خواهان 
افزایش دستمزد و حقوق خود شده بودند، غیرقانونی است. لذا برای جلوگیری ازاین قبیل 
اعمال که موجب اختالل ]در[ نظم و آرامش عمومی است، اقدامات الزم ]را[ صادر 
فرمایید« )ساکماق، 149428/120(. به دلیل بی توجهی کارفرمایان به خواسته های کارگران 
و معیشت آن ها، اعتراضات کارگران ادامه یافت و اتحادیۀ کارگران کارخانۀ نخ ریسی در 
اسفندماه 1330ش سه اعتصاب بزرگ را سازمان دهی کرد که گسترده ترین آن اعتصاب 21 
اسفند بود. در این روز همۀ کارگران زن و مرد با حمل دو پردۀ شعار یکی )تصویر یک زن 
و یک مرد و پرچم سه رنگ( که روی آن نوشته شده بود »زنده باد جوانان دموکرات ایران« 
و دیگری )تصویر سه نیم رخ زن و مرد( که روی آن نوشته شده بود »زنده باد فدراسیون 
کارگران دموکرات جهانی« دست از کار کشیدند و اجتماع بزرگی را در خارج از کارخانه 
به نمایش گذاشتند و بعداز سخنرانی ناصر فرشچی، رئیس کمیتۀ دفاع از حقوق جوانان 
کارخانۀ نخ ریسی، کارگران اعالم کردند هر دو هفته یک روز چنین اجتماعی را به نمایش 
خواهیم گذاشت و هیچ کس قادر نخواهد بود از ما جلوگیری کند )ساکماق، 149428/5(. 
روز 28اسفند1330ش کارگران برای مطالبۀ حقوق و تقدیم شکایت خود به ادارۀ کار 
به دلیل پایین بودن دستمزد، دست از کار کشیدند و به طرف شهر حرکت کردند و در 
خیابان ها راهپیمایی کردند )ساکماق، 149428/13(. کمیسیون ادارۀ کار نه تنها کاری برای 
کارگران نکرد، بلکه شهربانی با اعزام نیرو و با همکاری کارفرما »فرخ«، برای جلوگیری از 

جنبــش کارگــری و حــزب توده 
در کارخانــۀ نخ ریســی ...



92
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

همه گیرشدن فعالیت عناصر وابسته به حزب توده با شدت تمام وارد عمل شد و در روز 
17اردیبهشت1331ش با حمله به کارخانه تمام کارگرانی را که قباًل شناسایی شده بودند، 
دستگیر کرد )ساکماق، 52581/2(. در این روز، که فرخ از آن با نام ایام عزای رسمی 
شکست حزب توده نام می برد )ساکماق، 149430/3(، 23 نفر از کارگران کارخانه که به 
جرم فعالیت های سیاسی و تحریک سایر کارگران و اخالل در نظم و اغتشاش و نزاع و 
ضرب وشتم و جرح سایر کارگران و مأموران متهم بودند دستگیر شدند و با پرونده به 
دادسرا تحویل داده شدند و عده ای دیگر که متواری شده بودند تحت تعقیب قانونی قرار 
گرفتند )ساکماق، 149428/47؛ مراسان، 38، 10511/37(؛ 19 نفر از این کارگران بعداز 

محاکمه، در تیرماه 1331ش از کارخانه اخراج شدند.

منبع: )ساکماق، 142428/67(.

در بین اخراج شدگان نام احمد طاهری قهرمان کشتی هم به چشم می خورد. البته 
تالش هایی ازسوی انجمن تربیت و پیشاهنگی استان نهم، برای بازگرداندن او به کارخانه 
و طاهری  نرسید  به سرانجامی  این تالش ها  ولی  )ساکماق، 149428/71(،  انجام شد 
به شوروی مهاجرت کرد. بعضی از کارگران که سوابق سوء کمتری داشتند و از رویۀ 
خود نادم بودند با اکثریت آراِی شورای توافق کارگران نخ ریسی و نساجی خسروی و 
با دادن تعهد کتبی مبنی بر اینکه کارخانه دربرابر هرگونه اعمال خالف نظم آن ها بدون 
کوچک ترین اعتراضی حق اخراجشان را داشته باشد تبرئه شدند و به کارخانه بازگشتند. 
15 نفر از کارگران اخراجی کارخانۀ نخ ریسی با ارسال تلگرافی در تاریخ 1331/4/20 

اقوام شخص که درداخل کارگاه 

کار می کنند
محل کار

عائلۀ 

خانواده

تعداد 

اوالد

وضعیت 

تأهل
نام و نشان ردیف

برادر قسمت تکمیل
مادر، 
خواهر

2 متأهل
محمدرضا 

آبادیان
1

برادر قسمت کاردینگ دو برادر 2 متأهل
حسین 

مشکینیان
2

ندارد قسمت نساجی
پدر، مادر، 

خواهر
ندارد مجرد حسن آبشاهی 3

برادر، پرسعمو
کمک رسکارگِر 

قسمت کاردینگ

پدر، مادر، 
خواهر، 

برادر
1 متأهل

اسامعیل 
صنعت کار

4    
جدول 3

اطالعات تعدادی از کارگران دستگیرشده 
در 17اردیبهشت1331ش
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به هیئت مؤتلفۀ سندیکای مستقل کارگری تهران و مجلس شورای ملی اعتراض خود 
را به حملۀ پلیس به کارخانه و ایجاد حکومت نظامی اعالم کردند و پیگیر بیکاری خود 
شدند؛ ولی بعداز 15 روز تحصن کارگران در تلگراف خانه، با حملۀ نیروی شهربانی به 
تلگراف خانه تالش کارگران به سرانجام نرسید )کمام، 12/5-17/119/12/1/5(. با ادامۀ 
فعالیت نیروهای شهربانی و کنترل کارگران کارخانه، منازل تعدادی از کارگران کارخانۀ 
نخ ریسی بازرسی شد و در دی ماه 1331ش در منزل سه تن از کارگران مقدار زیادی 
اعالمیه و اسناد مربوط به فعالیت سیاسی و همکاری آن ها با حزب توده کشف و ضبط 
شد )مپس، 1j113912/1(. باوجودِ تمام تالش ها علیه فعالیت طرفداران حزب در کارخانه، 
فعالیت حزب تا کودتای 28مرداد1332ش در کارخانه ادامه یافت؛ ولی بعداز کودتا هفت 
نفر از کارگران توده ای کارخانۀ نخ ریسی به جرم همکاری با حزب توده دستگیر و محاکمه 
شدند؛ ازجمله: حبیب دهقان، محمدحسین آبادی، سیدطالب پازادپور )توکلی قدیمی، 
)مراسان،  آزاد شدند  زندان  از  پایان سال 1332  تا  آنان  از  برخی  که  1379، ص302( 
حزب  فعالیت  مبنی بر  متعدد  گزارش های  به دنبال   .)10511/23 9836/2؛  9818/27؛ 
درجهت تحریک کارگران، در تاریخ 1332/6/15 امریه ای ازطرف نخست وزیر صادر شد 
که به محض مشاهدۀ تبلیغات عناصر اخاللگر و فعالیت آن ها، آنان را دستگیر کنند و نهایت 
دقت و مراقبت الزم را به عمل آورند )ساکماق، 149428/94(. در اواخر پاییز 1332ش 
کمیتۀ محلی حزب توده در مشهد تشکیالت خود را بازسازی کرد و اعضای پراکندۀ خود 
را گرد هم آورد. براساس گزارش های موجود در اسناد، 33 درصد از اعضای کمیتۀ حزب 
را کارگران تشکیل می دادند. این افراد به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه با کشف منزلی 
تیمی در مشهد در اردیبهشت ماه 1333ش عالوه بر ضبط ماشین تکثیر اعالمیه و مقداری 
مدارک رمزی، تعدادی هم دستگیر شدند که دو تن از دستگیرشدگان به نام های حسین 
بورقی و جلیل حبشی زاده از کارگران کارخانۀ نخ ریسی بودند )مپس، 2j113912/1؛ آفتاب 
شرق، شمارۀ 25، 1333/2/11، ص1(. دراثر اقدامات انجام شده علیه فعالیت حزب توده، 
تعدادی از کارگران از ترس دستگیری در سکوت به کارشان ادامه دادند. پس از کودتای 
28مرداد1332ش و با تأسیس ساواک فعالیت های هواخواهان حزب توده در کارخانۀ 
نخ ریسی به شدت محدود شد؛ ولی هم چنان از فعالیت های سیاسی و تالش برخی کارگران 
برای ایجاد اعتصاب در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان گزارش هایی در 

اسناد موجود است.
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7. نتیجه
بعداز شهریور 1320ش و اشغال مشهد توسط ارتش سرخ، مشهد به محیطی مناسب 
برای رشد حرکت های چپ و اعتراضی تبدیل شد. سال 1321ش حزب توده با همراهی 
ارتش سرخ و استفاده از وضعیت آشفتۀ اقتصادی ازجمله گرانی و کمبود نان رسماً با 
تشکیل کمیتۀ ایالتی موجودیت خود را در خراسان اعالم کرد. بحران اقتصادی پیش آمده 
دراثر جنگ جهانی دوم، باعث نارضایتی کارگران و ایجاد نوعی بحران اجتماعی شد. 
حزب توده با استفاده از این شرایط، با تشکیل اتحادیۀ کارگران، به عنوان حامی و نمایندۀ 
کارگران، بر نفوذ اجتماعی خود افزود. مهم ترین و اساسی ترین فعالیت حزب، جلب 
کارگران کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی بود. ترس از بحران اقتصادی به وجودآمده 
در کارخانه از یک سو، و حمالت و مطالبات پی درپی کارگران کارخانه که از حمایت 
حزب توده برخوردار بودند ازسوی دیگر، کارفرمایان را به اتخاذ سیاست هایی ازجمله 
ایجاد دسته جات مذهبی به عنوان رقیب حزب در کارخانه وادار کرد. درمقابْل کارگران 
هواخواه حزب به واکنش های گوناگون ازجمله اعمال خشونت آمیز پرداختند. عملیات 
مشترک کارفرمایان و مقامات ارتش در روز 17اردیبهشت1331ش، ظاهراً به فعالیت حزب 
توده در کارخانه پایان داد؛ ولی فعالیت این حزب در کارخانه به صورت محدود تا کودتای 
28 مرداد ادامه پیدا کرد. درنهایت حزب توده باوجودِ توان زیادی که در دهۀ 20 در بسیج 
کارگران داشت و توانسته بود اتحادیۀ کارگری وابسته به خود را به صورت گسترده در 
کارخانۀ نخ ریسی مشهد تشکیل دهد، پس از کودتای 28مرداد1332ش و تشکیل سازمان 
اطالعاتی ساواک، و همکاری کارفرمایان با ساواک، تا انقالب اسالمی در صحنۀ سیاسی 

مشهد به حاشیه کشانده شد.
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