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تصویری از حضور کارگران در انقلاب سال 7531

کارخانهی صنعتی جنرال در تسخیر کارگران

در مقطع پایانی حکومت شااا که دولت و دسااتها ساارکو بهواسااطهی خیزش
عمومی مردم و اعتصاابا ساراساری تفاعیه شو بودنو کارخانهها و صنایع مختله
کشاور نیز به محل خیزش و فعالیتهای گساترد وعمومی کارگری تدویل شااونور در
این دوران انقلابی کارگران ابتوا با طرح و سااامان دادن خواسااتههای صاان ی خود و
سپس با ارتقاء مطالدههای خود به سطح سیاسی اعتراضهای خود را به شکل اعتصا
یا اشااال کارخانهها و مراکز تولیوی گسترش دادنور یکی از این کارخانههای صنعتی
که در ه ته منتهی به انقلا  7531شاهو خیزش  066کارگر بود «کارخانهی صنعتی
جنرال» واقع در تهران استر
این گزارش 1که ما را تا حوودی با ففااای عمومی مدارزا کارگری در ن مقطع
شانا میسازد مربوط به اشاال پنجروز ی این کارخانه توسط کارگران در ه ته پایانی
حکومت شا استر این گزارش نشان میدهو که مدارزا صن ی کارگران این کارخانه
با کمک فعالان دانشااایویی و چپ که از بیرون از کارخانه با ایو های پرشاااور انقلابی
مو بودنو در رویارویی با صاحب و مویران این کارخانه شکل گرفتر
در گزارش زیر که با یاری دکتر پیمان وهابزاده از رشااایو منتشااارنشاااو ی
زندهیاد دکتر خسرو شاکری ارائه شاو است به موضوعاتی ماننو تشکیل سنویکا و
شورای انقلابی کارخانه و ادار ی کارخانه بهدست کارگران و کنترل بر امر تولیو و اعلام
همدساتهی کارگران دیهر صنایع و دیهر نیروهای سیاسی و دینی با مدارزا کارگران
این کارخانهی صانعتی اشاار شاو اساتر رسمالخط گزارش با توجه به یین نهارش
متواولتر امروز اصلاح شو استر  -محمو ص وی

اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
از  06دیماا  )7531کاارخانهی جنرال به علت قطع گازوییل و بحران حاکم بر
کشااور تعطیل شااو و کارگران بهعلت نواشااتن ساانویکایی واقعی که بتوانو در چنین
مواقعی از حقوق کارگران دفاع کنو ،تا تاریخ  8بهمن  )7531بوون دریافت دسااتمزد
7اشاال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مدارز ،از انتشارا حوز ای سازمان پیکار در را زادی
طدقهی کارگر 56 ،بهمن 7531
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بهساار بردنور از نجا که تحمل چنین وضااعی ریر ممکن بود ،کارگران مدارز به مو
چنو سااعت مویر عامل کارخانه شایر خوایی) را در کارخانه نهه داشااتنو و خواستار
پرداخت کامل دستمزد خود شونور کارگران میگ تنو مادام که دستمزدشان پرداخت
نشود مویر عامل را رها نخواهنو کردر ولی با وساطت دبیر سنویکا مویر عامل قول داد
که تا سااه روز دیهر حقوق کارگران را پرداخت کنور پس از سااه روز فقط مدل 066
تومان بهعنوان مساعو به کارگران پرداخت شو و مقاما کارخانه در کمال بیشرمی
ادعا کردنو که بیش از این در دسترس نوارنور کارگران که هیچگونه فعالیتی مثدتی از
جانب دبیر و رئیس ساانویکا نمیدیونو تصاامیم گرفتنو که خودشااان مسااتقلانه برای
گرفتن دستمزد تلاش کننو و به کمک اتحاد خود و جلب حمایت اقشار پیشرو جامعه
بخشی از حقوق خود را به دست ورد و لقمه نانی برای زن و فرزنو خود کسب کننور
روز  70بهمن  )7531کارگران سارویس کارخانه به طر دانشاها صانعتی [شااریه
کنونی] حرکت کرد و از دانشایویان تقاضاای پشتیدانی میکننور سپس نها پیاد به
سااامات دانشاااها تهران و پلیتکنیک [امیرکدیر کنونی] به را افتاد و روی پلاکارد
خواستههای حَقّهی خود را نوشته و حمل میکننور روز چهارشنده  78بهمن عو ای از
دانشااایویاان و کاارگران در کارخانه اجتماع کرد و کارگران با گروگان گرفتن مویر
عامل قساامت تولیو و ساارویس خواسااتههای خود را مطرح میکننور کارگران برای
ماااکر باا ماویر عاامال ،اعفاااای ه یات سااانویکا را مأمور میکننو و نها بهعلت
محافظهکاری نتوانساتنو قاطعانه خواستههای کارگران و را حل مس له را عنوان کننو
و مویر عامل از دادن پاسااخ صااریح ط ر رفته و در نتییه اشاااال کارخانه پنج روز به
طول کشیور عمل حقطلدانهی کارگران مدارز جنرال مورد پشتیدانی اقشار مدارز مردم
قرار میگیردر کارگران پس از پنج روز موفق به گرفتن قسامتی از حقوق خود شونو و
کارخانه را با پیروزی نسدی بهرا انواختنور

شرح مختصری از وضع کارخانه
کارخانهی صاانعتی جنرال تولیوکننو ی بهرمکن ،بخاری ،کولر ،یخچال وررر با 73
سااال سااابقهی کار متعلق به «عنایت بهدهانی» نماینو ی مزدور میلس شااورای ملی
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میباشاور مواد اولیهی این کارخانه شامل ورق و کاربوراتور از خارج وارد میشودر مویر
کارخانه که در سال جاری  07میلیون تومان ارز از کشور خارج نمود یک دلار در بازار
زاد در ن مقطع حوود  1تومان بود)ر این شرکت قدلاً یک بار اعلام ورشکستهی کرد
بودر وی قساامت ساارویس کارخانه را اختصاااو به تولیو بهرمکن داد بود و به این
وسایله ساود کلانی به جیب زد اساتر زیرا که اولاً با فروش ساهام قسمت سرویس و
گرفتن وام از بانکها سااارمایهی هنه تی به جیب زد اساااتر و از طر دیهر هرگا
کارگران بخش تولیو خواسااتههای بهحق خود را عنوان کننو ،وی توسااط کارخانهی
جویو به تولیو ادامه داد و در مقابل خواستههای کارگران ایستادگی خواهو کردر

وضع کارگران کارخانه
در این کارخانه حوود  066کارگر اساتثمار میشونور کارگران عموت ًا افراد مسن و
دارای سااابقهی کار طولانی در کارخانه میباشاانور گاهی کارگران بالا اساات و اکثراً
تیربههایی در مورد اعتصاابا و نقش اعفاای سنویکا در این اعتصابا دارنور ولی به
علت سن زیاد در صور اخراج از کارخانه نمی تواننو در جای دیهری استخوام گردنو
و به این علت برخوردهای محافظهکارانه نیز از جانب کارگران دیو میشااودر در طول
سااالها اختناق کارگران از طریق اعتصااا و مدارزا پیهیرانه توانسااتنو نماینو ی
خودفروخته «جهانی» را اخراج و هی ت مویر سانویکا متشاکل از  71ن ر را تشکیل
دهناور قدلااً سااانویکای این کارخانه در چارچو برنامهی واحو «سااانویکای فلزکار
مکانیک» فعالیت میکردر ولی دسایسهی کارفرمایان و رژیم مزدور پهلوی که خواهان
ت رقهی هرچه بیشاااتر در صااا و طدقهی کارگر بودنو ،سااانویکای این کارخانه از
سانویکای مشاترف فلزکاران جوا شور هی ت مویر ی سنویکا در گاشته تحت فشار
کارگران قساامتهایی از خواسااتههای کارگران را برای کارفرما مطرح میکردر ولی در
شاش ما گاشاته و بهخصاوو پس از شروع رکود در سطح بازار و بالا رفتن و صعود
قیمت مایحتاج عمومی ،کارگران خواسااتار اقواما جوی برای بهدساات وردن حقوق
خود بودنو که این ساانویکا بههیجوجه نمیتوانساات خواسااتههای کارگران را بر ورد
ساازد و حتی موقعی که کارگران از اقواما سنویکا نا امیو شو و خود مستقلانه وارد
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عمل گشااتنو و مویر عامل را به مو چنو ساااعت وادار به مانون در کارخانه نمودنو،
دبیر سانویکا ضامن اینکه ساعی میکرد کارگران را به ساازش بکشانو ،جلوی اقوام
جوی کارگران را گرفتر کارگران عملاً میدیونو که اعفاای ساانویکا بایو از مقام خود
برکنار شاو و افراد باایمان نسادت به منافع طدقهی کارگر با نظار مستقیم و دایمی
کارگران جایهزین نها گردنور ولی بعو از شاروع اشاال کارخانه اعفای هی ت مویر ی
سنویکا با چر زبانی رهدری جریانا را به دست گرفته و بهعنوان نماینو کارگران با
کارفرما به مااکر پرداختنو و کارگران نیر در مقابل این کار تسلیم شونور

وضع دستمزد و سایر مسائل کارگران
در ساااال جااری  )7531دساااتمزد کارگران جویو الورود بین  35تا  33تومان
روزانه) بود و کارگران با سابقهی  73یا  06سال کار حوود  16تا  86تومان روزانه)
مزد دریافت میکننور قرار بود طدقهبنوی مشاارل بهوسایلهی وزار کار صور گیرد
که با اعمال ن وذ و پرداخت رشاااو از طر کارفرما تاییر ناچیز در حقوق کارگران با
مهاار های مختله صاااور گرفت که بههیجوجه مورد قدول کارگران ندودر کارفرما
مرتداً از حقوق کارگران به خاطر خریو از شارکت تعاونی کسر میکرد ولی یک شاهی
باه شااارکات تعااونی پرداخت نمیکرد و حوود  866هزار تومان به شااارکت تعاونی
بوهکاراساتر این مسا له موجب کمدود ساارمایهی شاارکت تعاونی و در نتییه کمدود
اجناس برای اسات اد ی کارگران شاو اساتر کارفرما این عمل بیشرمانه را در مورد
دادن وام اعتداری به کارگران نیز انیام داد اساتر بیش از یک سااال است که هر ما
مدلای بهعنوان وام مسااکن از حقوق کارگران کساار میشااود ولی از طر کارفرما به
بااناک رفاا کاارگران پولی پرداخت نمیگرددر و درنتییه بانک مزبور از پرداخت وام
کارگران و پس دادن س تههای کارگران بوهکار خودداری میکنور قرارداد سود ویژ ای
که بین کارفرما و سنویکا بسته شو مدل بسیار ناچیزی بود و بهازای هر واحو تولیو
شامیونی کارخانه از چا تأمین شو و لود به رورن
بین  71تا  01تومان اساتر
اساتر کارگران بارها نسادت به ای ن مسا له شکایت رسمی کرد بودنو ولی کارفرما با

6

کارخانهی صنعتی جنرال در تسخیر کارگران

را گرفته و از سالم کردن

خودداری

دادن رشاو از دانشها تهران گوا سلامت
میکنور
هوای کارخانه بهخصاوو در قسامت هنهری پر از دود استر کارفرمای مزدور با
وجود اعتراض مواوم کارگران حاضااار نیسااات تعواد هواکشها را زیاد کنور کارگران
خواهان پیوساتن میود قسامت سارویس به کارخانه میباشنور همچنین در اعتصا
 75روز در مهر ما ساال جاری  )7531کارگران موفق شونو د درصو اضافه حقوق
برای ساااال  7531بهیرناور ولی کارفرما از پرداخت اضاااافه حقوق  0ما اول ساااال
خودداری کرد اساتر خواساتههای کارگران در ابتوای اشااال کارخانه بر ورد شون
موارد فوق بودر

شرح مختصر اشغال کارخانه
در روز  78بهمن  )7531کارگران و دانشااایویان در رساااتوران کارخانه اجتماع
کردنو و کارگران خواسااتههای خود را مطرح کرد و مویر عامل و صاااحب کارخانه را
احفار کردنور کارگران مویر عامل شیر خوائی) را برای پاسخگویی به کارخانه وردنور
وی ابتاوا حااضااار باه پرداخات  706هزار تومان برای همهی کارگران) بودر پس از
ساعتها گ تهو و افشاگری از جانب کارگران مدل فوق را به یک میلیون تومان رسانور
ولی کاارگران باههیچوجه حاضااار به عقب نشاااینی ندودنور نها برای رسااایوگی به
دزدیهایی که ضاامن تدویل قساامت ساارویس به تولیو انیام شااو بود ،مویر عامل
قسامت سرویس شاپور ادریساوی) را از کارخانهاش به جلسه وردنور کارگران قسمت
سارویس نیز پشتیدانی کامل خود را از کارگران جنرال صنعتی اعلام میکننور صاحب
کارخانه عنایت بهدهانی) پس از مطلع شون از جریان مخ ی شو و کارگران با وجود
کوشاااش فراوان برای یاافتن وی موفق به این کار نشاااونور کارگران هی ت مویر ی
سانویکا را مأمور مااکر با مویر عاملین نمودنور چنو تن از کارگران پیشرو نیز بهطور
ریر رساامی در جلسااهها نظار داشااتنور در تمام مو مااکر نماینوگان ساانویکا
بهجای پایواری در مورد خواساتههای اساسی کارگران ،صحدتهای جاندی و خرد ریز
میکردنو و مویر عاملها نیز با توسااال به نکه تا حفاااور صااااحب کارخانه قادر به
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تصاامیمگیری در مورد همهی خواسااتهها نیسااتنو و چنین قورتی نوارنو ،کارگران را
بلاتکلیه گااشته بودنور روز اول یک دانشیوی مدارز پیشنهاد کرد که کارگران ادار ی
کارخانه را خود به دست گرفته و با بهرا انواختن کارخانه و کنترل امر تولیو و فروش،
حقوق و مزایاای خود را باهطور کاامال دریاافات کنناو و برای شاااروع کار با فروش
محصااولاتی که در اندار موجود اساات ،حقوق دیما کارگران پرداخت گردد و پس از
بهکار افتادن کارخانه تحت نظار کارگران ،ساااایر خواساااتهها نیز تحقق پایردر این
طرح از طر یکی از اعفاااای هی ت مویر ی سااانویکا رد شاااو و نها به بحثهای
بینتییاهی خود باا ماویران عاامال ادامه دادنور در طول پنج روز که هی ت مویر ی
سااانویکا به ات اق مویر عاملها در یکی از اتاقها مشااااول مااکر بودنو ،کارگران در
رستوران کارخانه منتظر نتییهی مااکرا باقی مانونور
یکی از عماو ترین اشاااکالا این بود که از طر کارگران پیشااارو که معتقو به
ادار ی امور کارخانه توسااط خود کارگران بودنو ،به انواز ی کافی در مورد این طرح با
همهی کارگران بحث نشاو و به این دلیل کارگران نظارتی بر جلسا نواشتنور هی ت
ماویر ی ساااناویکا نیز از ابتوا میخواسااات از طریق مااکر با مویر عامل و کارفرما
خواستهها را به نتییه برسانور
در خرین شاب اشااال کارخانه عو ای از کارگران پیشرو خواستار شرکت رسمی
در جلسا شونو و هی ت مویر ی سنویکا قدول کرد که از هر قسمت کارخانه یکی از
کارگران در جلساا شرکت کنور پس از یک شب مااکر قطعنامهای تصویب شو که
محتوای ن چنین بود:
 کارخانه توساط هی ت مویر ی سانویکا و نماینوگان موقت هر قسمت ادارشاود و در اولین فرصات سانویکا منحل شاود و انتخابا

زاد برای تعیین شورایی از

نماینوگان واقعی کارگران برای ادار ی کارخانه انیام گرددر
-

کارفرما اسااتع ا داد و کارگران هیج گونه تعهوی نساادت به بوهکاریهای

قدلی کارخانه نواشته باشنور
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این قطعناامه با مخاله مویر عاملها روبرو شاااور با ورود نماینو ی کمیتهی امام
خمینی این نماینو در طول اشااال به کارخانه مو و ابراز پشتیدانی کرد بود) وی
در جلسا مااکر شرکت کرد و طرح جویوی ارائه داد که قسمتهایی از قطعنامهی
کارگران را دربر میگرفت ولی به تمام نها رسیوگی نمی شور طرح جویو به این شرح
بود:
با فروش محصولا موجود حقوق کارگران پرداخت گرددر
-

کارخانه بهوساایلهی هی تی پنج ن ر از کارگران زیر نظر هی تی سااه ن ر از

کمیتهی امام و کمیتهی اعتصا ادار شود تا قراردادی عادلانه بین کارفرما و کارگران
بسته شودر
در طرح ماکور ابهاما زیادی وجود دارد از جمله روشن نیست هی ت پنج ن ر ی
کارگران بهوسااایلهی کمیتهی امام از اساااتقلال کارگران در انتخا نماینوگان واقعی
خود جلوگیری میکناور زیرا هیچکس بهتر از کارگران کارخانه در یک انتخابا زاد و
واقعی نمیتوانو بهترین و دلساااوزترین کارگران کارخانه را انتخا کنو و لزومی نوارد
که انتخابا نماینوگان کارگران به تصاویب کمیتهی امام برسااو ،بلکه بایو تأکیو روی
نظار کلیهی کارگران براعمال نماینوگان انتخابی نمود و در طرح پیشنهادی از طر
کمیتهی امام در مورد بوهیهای کارفرما نیز نظر مشااخصاای داد نشااو ر این طرح با
وجود ابهاما مشخص به تصویب رسیور
از طر عاو ای از دانشااایویاان و کارگران مدارز انتقادا وارد به طرح مزبور در
تیمع کارگران و دانشاایویان در رسااتوران کارخانه تا حوودی شااکافته شااور ولی این
توضایحا بههیچوجه کافی ندودر لازم بود که اکثریت کارگران نسدت به ابهاما طرح
مزبور توجیه میشاااونو و قطعنامهی کارگران پیشااارو کارخانه تنها در این صاااور
میتوانست حقانیت و درستی خود را ثابت کنو و با اتکا به حمایت اکثریت کارگران به
تصاویب برساور متأ سا انه چنین کار توضیحی وسیعی از طر کارگران و دانشیویان
مدارز صااور نهرفتر در ینو لازم اساات برای تصااحیح قطعنامهی فعلی که خود
جندههای مثدتی نیز دارد) از طر کارگران پیشااارو و مدارز در میان همهی کارگران،

8

9

اسناد تاریخی

ضارور تشاکیل شاوراها و سنویکاهای واقعی کارگری و نظار فعالانهی کارگران بر
امور کارخانه بهطور همهجانده توضیح داد شودر

نقش دانشجویان و کارگران مبارز در بالا بردن اگاهی سیاسی
کارگران
در طول مااکرا هی ت مویر ی ساانویکا با مویران عامل ،کارگران و دانشاایویان
بهطور شاادانهروز در رسااتوران کارخانه اجتماع کرد و روزها به بحث و سااخنرانی و
خوانون سارودهای انقلابی کارگری میپرداختنور سخنرانیهای دانشیویان و کارگران
مدارز تأثیر زیادی بر بالا بردن گاهی کارگران داشاااتر چنو تن از دانشااایویان مدارز
دربار ی نقش تاریخی طدقهی کارگر و ساااتمی که از طر سااارمایهداران بر طدقهی
کارگر وارد میشاااو صاااحدت کردنور نها همچنین نقش سااانویکایهای قلابی در به
شاکست کشانون مدارزا طدقهی کارگر را افشا نمود و پیشنهاد تشکیل سنویکاها و
شاوراهای انقلابی کارگران را دادنور دانشایویان و کارگران مدارز روی لزوم گا شون
کارگران نسادت به حقوق خود و ساایر اقشار خلقی و بهوجود وردن تشکیلا انقلابی
کارگری که هر چه بیشااتر نیروی طدقهی کارگر را متحو سااازد و در مرحلهی عالیتر
تشکیل حز طدقهی کارگر ،تأکیو زیادی نمودنور این سخنرانیها در حو یک اجتماع
پنج روز کمک زیادی به گاهی کارگران نمودر ولی مسلم است که کارگران مدارز برای
جدران سالها نا گاهی که بهوسیلهی سرمایهداران و رژیم مزدور وابسته به امپریالیسم
پهلوی بر نان تحمیل شاااو بود ،بایو بهطور مواوم با تشاااکیل کلاسها و جلساااا
کارگری مسائل طدقهی کارگر و همچنین مسائل جندش خلقی را تحلیل کرد و برای
حال مشاااکلا فعالانه و متحوانه قوم بردارنور نها همچنین بایو با روشااان کران و
دانشااایویان مدارزی که خواهان زادی واقعی طدقهی کارگر هساااتنو تماس نزدیک
داشته و معلوما انها را با جندش طدقهی کارگر پیونو دهور
در طول اشاال پنجروز ی کارخانه ،کارگران کارخانههای شوفاژکار ،تکنوکار ،رد و
جنرال موتورز ،بنز خاور ،ساایمان ریا ،صاانعت ن ت وررر بهطور گروهی و یا فرسااتادن
نماینوگانی در کارخانهی صاانعتی جنرال حفااور یافته و پشااتیدانی قاطع خود را از

کارخانهی صنعتی جنرال در تسخیر کارگران

مدارز ی کارگران اعلام داشتنور از طر کمیتهی تدلیاا امام خمینی با فرستادن پتو
و نماینو اعلام پشاتیدانی شور قای طاهر احموزاد نیز از طر یتالله طالقانی اعلام
پشااتیدانی نمود و بر ضاارور تشااکیل شااوراهای کارگری برای ادار ی امور کارخانه
تأکیو شاور کانون مساتقل معلمان ،دانش موزان و سایر گرو ها و جمعیتهای مدارز
نیز حمایت خود را از خواستههای کارگران اعلام کردنور

انتقاداتی که به اشغال پنج روزه وارد است
 -7کاارگران و دانشااایویان مدارز بایو با افشاااای عومقاطعیت هی ت مویر ی
سانویکا از طولانیشاون اشااال کارخانه جلوگیری میکردنو و خواستار تصمیمگیری
قاطع با شاارکت کلیهی کارگران میشااونور نظار کارگران بر مااکر بین نماینوگان
کارگران و مویر عاملها بسیار جزئی و ناچیز بودر در حالی که کلیهی کارگران بایستی
در ارتدااط نزدیاک باا ماااکرا قرار میگرفتناو و در صاااورتی که ساااازشکاری و
عاومقااطعیات از جانب نماینوگان بروز میکرد ،متحوانه و قاطعانه خواساااتار گرفتن
حقوق خود میشاونور بعو از به بنبسات رسیون مااکرا با مویر عاملین از نجا که
عومقاطعیت سانویکا برای کارگران روشان شو بود ،لازم بود که با افشای این مس له
نماینوگان منتخب کارگران بهوسایلهی رایگیری از کلیه کارگران حاضر انتخا شو
و ادار ی کارخانه را به دست میگرفتنور
-0

پس از سومین روز اشاال کارخانه مدارز ی مسلحانه مردم قهرمان تهران بر

علیه رژیم مزدور ساارمایهداری وابسااته شااروع شااور در قیام مساالحانهی مردم تهران
کارگران سااربازان ،پیشااهوران خرد پا ،دانشاایویان و دانش موزان ،کارمنوان مدارز و
سایر اقشار انقلابی خلق نقش فعالانهای به عهو داشتنو و با جاندازی و ازخودگاشتهی
با نثار [خون] خود پرچم سرخ انقلا را برافراشتنو نهه داشتنو و مزدوران امپریالیسم
خونخوار را از اریکهی قور بهزیر کشیونور درچنین شرایطی ضروری بود که کارگران
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و دانشااایویاان مدارزی که کارخانه را به اشااااال خود در ورد بودنو و برای گرفتن
حقوق حقهی کارگران تلاش میکردنو به مدارز ی مسااالحانه پیوساااته و با بسااایج
داوطلدانی از میان کارگران و دانشاایویان سااهم فعالانه در جندش خلق ای ا نماینور در
حال حاضار نیز کارگران مدارز بایو گا باشنو که تا استحکام انقلا بایو مادگی خود
را برای مداارز ی مسااالحااناه در مقاابال امپریاالیسااام و مزدوران جیر خوار که در
مخ یگا های خود مشااول توط هچینی بر علیه انقلا خلق ما هستنو اعلام نمود و
ضامن شاروع به کار در کارخانهها با تشکیل شوراهای انقلابی کارگری و مسلح کردن
کارگران برای دفاع از دستاوردهای انقلا
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