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های کارگران کارخانجات مختلف  گزارش زیر مربوط به یکی از نخستین گردهمایی

است. روزهایی که    «ی کارگرخانه»محل   ، در۱۳۵۷تهران در روزهای پس از انقالب  

توانستند گرد هم آیند  دست آمده می های بهکارگران برای رهایی از ستم در پرتو آزادی 

ها و مطالبات صنفی و سیاسی و مطالب هشدارآمیز خود را بیان کنند. در این  و خواسته

بسته مورد  در  کارگران  کارخانه گردهمایی  اخراجشدن  بیکاری ها،  و   گسترده، حقّ  ها 

اعتصاب و   یابی مستقل وداشتن مسکن و شغل مناسب، موضوع معیشت و حق تشکل

ها و انتظارات خود را خطاب به حکومت تازه به قدرت ای از خواستهمجموعه  ،آزادی بیان

کنند. کارگران در این جمع از مطالبات برحقی رسیده با صدای رسا و شجاعانه طرح می 

تنها  ، نه ۵۷سفانه اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از انقالب  أکنند که متصحبت می 

های اقتصادی تعدیل برد سیاست اند بلکه با پیشهای ابتدایی محقق نشدهاین خواست

کاری و قراردادهای موقت و پیمانی،  ثباتزدایی و رواج بی مقررات،  یساختاری و نولیبرال

بر کارگران و مزدبگیران پیش رفت، شرایط های سنگین  که همه با تحمیل فشار و هزینه

 ترسخت   هها کارگر و معلم و کارمند و بازنشستامنیت شغلی و معیشت میلیون  کار و

ترین بخش کارگری ازجمله کارگران مهاجر و زنان کارگر و  ای حاشیه  شده است. بعالوه 

جود حاکی از آن اند. آمارهای مومراتب دشوارتر قرار گرفتهکودکان کار در موقعیتی به 

کاهش پیدا کرده   شدتگام به به ها کارگر وکارمند و معلم گام است قدرت خرید میلیون

است. میزان حداقل دستمزدها در این چهار دهه با آهنگی کندتر از نرخ تورم رسمی،  

ین شده است. به همین سبب است که کارگران  یدر زیر خط فقرتع  هادر بسیاری از سال

های صنفی جاری خود در پی سرکوب مزدها و کاهش قدرت خرید، همچنان  اعتراضدر  

د،  نزاش را فریاد میگرسنگی خود و خانواده  ۵۷محمد که در مقطع انقالب  مانند گل 

 زنند!  شان را فریاد میامروزه نیز آنان گرسنگی خود و خانواده

زنده  آرشیو  از  زیر  تگزارش  که  است  دکتر خسرو شاکری  پیمان  یاد  دکتر  وسط 

 ادامه و در دسترس قرار گرفته است. در    نقد اقتصاد سیاسی زاده برای انتشار در  وهاب

ای اشاره  الخطی و سجاوندی(ای تغییرات رسم)با پاره   گزارشکامل متن  ی  ارائهقبل از  

 . کنیمی کارگر می گیری خانه به شکل  مختصر
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 ی کارگر گیری خانهشکل یپیشینه
شتاب توسعهبا  شرکت  ی گیری  ایجاد  و  دههصنعتی  در  تولیدی  چهل های  ی 

شدت های کارگری بهتشکل   ۱۳۳۲که در پی کودتای  پس از این  -  خورشیدی، بار دیگر

شاهد تالش و تحرک طبقاتی محدود کارگران در صنایع مختلف   -سرکوب شده بودند  

  ، کفش، چاپ، بافندهصنعت    نفت و در پاالیشگاه آبادان،در صنعت    ،یم. از جملهبود  کشور

هایی را های مستقل کارگری تالشسوزنی و فلزکار، فعاالن کارگری برای ایجاد تشکل

های ی چهل برای کنترل تالشآغاز کردند. به همین سبب حکومت شاه در اواخر دهه

این نهاد   ی کرد. اهداف اولیهاقدام    ی کارگرسیس نهاد دولتی خانهأمستقل کارگری به ت

 یسی لمتی در اساس جلوگیری از شروع و رشد اعتراضات کارگری و اجرای نظم پحکو

به   - نام  تحت  »حفاظت«نظامی  و  »انتظامات«  کارخانه   اصطالح  در  و )حراست(  ها 

سال  محل در  بود.  کار  همه  ۱۳۵۳های  انحالل  اتخاذ   ی با  و  موجود  سیاسی  احزاب 

ی های بعد »خانهدر سال   حزبی توسط شاه، حزب رستاخیز تشکیل شد وسیاست تک

از خانه  نام آن  ر به »سازمان ی کارگکارگر« تحت نفوذ حزب رستاخیز قرار گرفت و 

تغی ایران«  بیات می کارگران  از   ۱۳۵۰های سال  گزارش»نویسد:  ر کرد. آصف  حاکی 

این  ی اتحادیه  ۳۹۷  وجود از  است...کارگری  )حکومتی(  سال    گونه  دولت    ۱۳۵۶در 

را بنا نهاد که همراه   "سازمان کارگران ایران"ها را در هم ادغام کرد و  تعدادی از اتحادیه

اتحادیه شدند... با  ملحق  رستاخیز  حزب  به  کارفرمایان  سال    های  رسمی  ارقام  طبق 

 ی اتحادیه  ۲۰سندیکا و    ۸۴۵، این سازمان )سازمان کارگران ایران( متشکل از  ۱۳۵۶

  ۱«سه میلیون عضو کارگر بود. ای بکارگر

در جریان انقالب، همراه با خیزش جنبش کارگری و شروع اعتصابات    ۱۳۵۷سال  

فعاالن کارگری ساختمان »سازمان کارگران ایران« را به تصرف خود درآوردند   ،عمومی

ی( ی یداله خسروی )خسروشاه یر دادند. به گفته یی کارگر تغو نام آن را دوباره به خانه 

ی کارگر در جریان انقالب توسط  یکی از رهبران کارگری در پاالیشگاه تهران: »خانه 

عمدتاً که  شد  بازگشایی  بود.  کارگران  سندیکا  چند  و  بیکار  کارگران  هواداران   مرکز 

های ی کارگر چند بار توسط گروه وآمد داشتند. خانههای سیاسی نیز در آن رفتسازمان 

 

 ۱۴۰۰اختران.سال . ترجمه محمد دارکش. نشر ۷۱. ص ۵۷آصف بیات. کارگران و انقالب  ۱
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آن دوران آش فعالیت می کارا در خیابان فشار که در  با ضربها  از دست  کردند  وشتم 

تعدادی از همین    ۱۳۵۸جا که بیاد دارم در اواخر شهریور  کارگران بیرون آمد. تا آن

آبان بخشی از   ۵ی کارگر را گرفتند. در بعدازظهر روز شنبه مورخ  های فشار خانه گروه

ی کارگر را پس گرفتند.  ب است« خانهکارگران با شعار »حمله به کارگران، حمله به انقال

بعدازظهر جمعی پس از پایان نماز   ۲حدود    ۱۳۵۸آذر ماه    ۲اما باالخره در تاریخ جمعه  

وشتم تخلیه  جا را از افراد مخالف خود با ضربی کارگر حمله کردند و آنجمعه به خانه

د و دیری ای مخصوص زیر نظر آقای علی ربیعی تشکیل شکردند. در آن وقت، کمیته 

 ۲ی کارگر به تصرف هواداران حزب جمهوری اسالمی درآمد.نپایید که خانه 

 

 گزارش 

 

 در اجتماع کارگران گفته شد:

 خوابم!« »انقالب پایان نیافته است زیرا من هنوز گرسنه می
( کارگران کارخانجات مختلف تهران در ۱۳۵۷شنبه هشتم اسفند )روز سه   عصر

خیابان ابوریحان گرد هم آمدند تا راجع به مسائل مختلفی که ی کارگر واقع در  خانه

گفت:  گریبان هستند صحبت کنند. دوست کارگری می هبکارگران این روزها با آن دست 

ام. چون قبال شرم داشتم که حتی از جا آمده»من امروز برای اولین بار است که به این

 کنم« جا صحبت میر ایناین خیابان رد بشوم. ولی امروز با تمام غرورم د

های فرمایشی »سازمان کارگران ایران« بوده ولی  محل سندیکا ی کارگر قبالًخانه

تا جا را فتح کردهاند و آنروی خود گشودههاکنون کارگران درهای این خانه را ب اند 

ی خانه  ی کارگر واقعاًگیری داشته باشند و خانهجایی برای صحبت و درد دل و تصمیم 

 کارگر بشود. 

 

اجتماعی و فرهنگی »اندیشه   ییداله خسروی. )خسرو شاهی(. بگذار سخن بگویم. گفتگو با ماهنامه ۲

 .۳۶.ص ۱۳۸۱. اردیبهشت ۲۳و جامعه« شماره 
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های سفید و بزرگ  های کارگران روی پارچهی کارگر، خواستهبر در و دیوار خانه

 کرد. نوشته شده بود که از میان آنها این شعارها جلب توجه می

 »ما خواهان حق اعتصاب، حق آزادی بیان و عقیده هستیم.«

 تیم.«های واقعی هس»ما خواهان تشکیل شوراهای کارگری و سندیکا

 های آنهاست.«»اعتصاب یکی از حقوق مسلم کارگران برای برآوردن خواسته

 »ما خواهان بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار هستیم.«

های یکی از کارگران مسئول جلسه شروع شد. او گفت: »دوستان  جلسه با صحبت 

هایمان ا حرفایم تکارگر، ما کارگران خوشحالیم که برای دومین بار دور هم جمع شده

مان مربوط است. تمام آید و به زندگی هایی که از دل برمی را با خیال راحت بزنیم. حرف

هایتان صحبت کنید. االن سه  توانید بیایید و راجع به مسائل روز و تمام درددلشما می 

بیکارند و ما می  نیم میلیون کارگر  آنها صحبت کنیم و همچنین  خواهیم دربارهو  ی 

 «ها و شوراهای کارگری بحث کنیم.سندیکا  ی درباره

 

 دردهای کارگران چیست؟ 

ن از مسائل و مشکالت امروزی کارگران سخن راند و چنین گفت:  از کارگرا  یکی

عده »مسئله و  هستیم  روبرو  آن  با  امروز  ما  که  را ای  آن  دولت  مسئولین  از  ای 

نان و شکم خالی زن و بچه   ی وجه شوخی نیست. مسئلههیچگویند، به می   "کارگربازی "

ال  ؤحیات است. هیچ برای این آقایان این س  ی ادامه  ی پوش است. مسئلهو لباس و تن 

آید که کارگری که چهار ماه است بیکار شده، در این مدت از کجا آورده تا  پیش می 

 حداقل از گرسنگی نمیرد؟ 

دانیم که با حقوق بخور و نمیر  می از یکدیگر رودربایستی نداریم. خوب  ما کارگران،  

رسد. امروز پس از چند ماه حقوق نگرفتن از کجا مان به آخر ماه نمیهیچ وقت پول 

نمی لباس  ما  بیاوریم؟ مگر  را  نان  پول  و درمان و هزار خرج دیگر باید  خواهیم؟ دوا 

نیم. آیا  ها را از کجا بیاوریم؟ دزد هم که نیستیم. پس چه کار کزاغه  ی نداریم؟ کرایه

هایمان از کارفرما دعوت به صبر و حوصله بنمایند؟ آیا  باید باز هم ما را در قبال طلب 

باید ساعات کار را بیشتر کنند؟ مگر چقدر خاطر این کارفرمایان عزیز است و قدرشان 
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حت که  هیچ  ی عظیم  سر  از  ما  نه!  شود؟  آنها  منافع  فدای  باید  ما  از  جان  کدام 

 توانیم بگذریم... ذریم. نمی گیمان نمیهاخواسته

های اساسی ما این است که تمام کارگران باید سر کار خود  یکی دیگر از خواسته 

ای نباید تعطیل شود و کارگران را آواره کند. کارفرمایان تا وقتی برگردند و هیچ کارخانه

می  خویش  که  مراد  وفق  بر  را  وضع  که  حاال  ساختند،  پول  کار  نیروی  از  توانستند 

 زنند. های جدید می بینند دست به حیلهمین

اند. ما همبستگی خود را با  زیادی از کارگران اخراج شده   ی در این چند ماه عده 

کنیم و همگی در کنار هم در یک ستون برای گرفتن  تمام کارگران اخراجی اعالم می

ون وقفه و با  خواهیم که بدکنیم... و از دولت و وزارت کار می هایمان مبارزه می خواسته

 های به حق ما حمایت کند.«قاطعیت تمام از خواسته

بیمه و مسکن کارگران سخن به میان آورده و اظهار  ی این کارگر سپس از مسئله

تبلیغاتی خوبی در دست    ی بیمه و مسکن کارگران تاکنون وسیله  ی داشت که مسئله 

های ها بوده است که امیدوارم دیگر این چنین نباشد و اضافه کرد:»و حاال ما با ستم دولت

ایم و درد همدیگر را  داران و در رأس آن دربار منفور شاه و امریکا آشنا شده سرمایه

بما زحمتکشان سرمایه  ی ایم که دشمن دیرینهشناخته و فهمیده  لی طور کهداران و 

داری است. ما امروز با اتحاد خود با شرکت در غم و شادی یکدیگر دست  نظام سرمایه 

داری را درهم بریزیم و از بنیاد براندازیم و ابتکار رویم تا نظام سرمایهدر دست هم می

را باید با هوشیاری کامل انجام دهیم. دولت موقت که طرح دولت آینده را در دست  

های ما جواب مثبت بدهد. همه چیز از آنِ همه باید باشد و باید  دارد باید به خواسته 

طور مساوی و برادرانه تقسیم شود و اگر هم کسی در گذشته از طریق اعمال زور هب

 «چیزی به دست آورده باید از او پس بگیریم. ما باید از ثروت ملی حقی داشته باشیم.

 

 گیرند؟چرا جلوی حرف زدن را می

کا از  دیگر  گرفتاری یکی  مورد  در  درست  رگران  مبارز  کارگران  برای  که  هایی 

گفت: می  غیره  و  زدن  کتک  و  تهدید  مثل  می  شود  کسی  حقوق »تا  و  حق  از  آید 

اش کنند.  خواهند خفه دهند و می کارگرصحبت کند فوراً یک چیزی به او نسبت می
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که از کسی بدون این  چرا؟ ما انقالب کردیم که آزاد باشیم. بتوانیم حرفمان را آزادانه و

 ترسی داشته باشیم بزنیم.« 

 هاپابرهنه

مسئله به  این  ی کارگری،  و  تلویزیون  و  میرادیو  ادعا  مال که  تلویزیون  شود 

 آنولیت  ئزاده که از روز اول پیروزی انقالب مسصادق قطب ]است اشاره کرد  ها  پابرهنه 

[  ها است. و تلویزیون مال پا برهنه رادیو    کردرا به عهده گرفت از کسانی بود که ادعا می 

تر و فقیرتر هاست.به خدا از من پابرهنه گویند تلویزیون و رادیو مال پا برهنه »می و گفت:  

 سرنوشت من سکوت اختیار کرده است.«  ی کس نیست. پس چرا دربارههیچ

 

 کارگران ستون فقرات جنبش  

چنین گفت: »دوستان    دوست کارگر دیگری از شرکت تکنوکار پشت بلندگو رفت و

کارگران متحد و مبارز صنعت نفت پیشگامان و ستون   کارگر و مخصوصاً  ی طبقه   ،کارگر

میهن  کنونی  جنبش  انقالبفقرات  که  نیستیم  حاضر  ما  اکنون  هستند،  را  مان  مان 

همه نیمه  آن  از  بعد  ببینید  حال  شویم.  راضی  جزئی  تغیرات  به  و  کنیم  رها  کاره 

خصوص ه دیده و بای عاید ملت ستمارتش مزدور شاه چه نتیجه   ی های وحشیانه کشتار

شمار کارگران حال چه تضمینی وجود دارد که مشکالت بی   کارگر گردیده است.   ی طبقه 

آسانی از دار که حاضر نیست به با یک دستور و با طرح یک قانون حل شود؟ سرمایه

کشی از ادعای خیرخواهی به بهره منافع خود دست بردارد و حتی با وجود حکومتی با  

کارگر ادامه خواهد داد. بنابراین کارگران باید از حقوق خود دفاع نموده و هیچ   ی طبقه 

 کارگران جلوگیری کند.   ی طلبانههای حقفرد یا گروهی حق ندارد از فعالیت

 

 گویدمحمد سخن میگل

لهجه با  بود  نشسته  موهایش  روی  پیری  گرد  که  کارگری  شیرین    ی سپس 

آذربایجانی خود شروع به صحبت کرد: »چهل سال است که کارگرم. از این چهل سال  

نتیجه هیج  کوبیده کارگری  را  ما  همیشه  نگرفتم.  کارخانه ای  اسیر   هااند.  را  کارگران 

من انقالب   .کشددهد. حداکثر کار را میترین حقوق را میاند و کارفرما همیشه کمکرده



 

 
 

 خوابمانقالب پایان نیافته است، زیرا من هنوز گرسته می 7

خوابم. انقالب وقتی تمام شده که ما  دانم چرا که من هنوز گرسنه می یافته نمیرا پایان

کارگران با اتحاد خود استعمارگران و نوکرانشان را از بین ببریم و حاکم سرنوشت خود  

ها و عمال استعمار هنوز هستند. تا بوده و نبوده االن شاه فرار کرده ولی ساواکی  بشویم.

 دانست حقوقش چیست. فعالً ن نداشته. کارگر هیچ موقع نمی کارگر پول نداشته. مسک

ام. فرار طور است. به نظر من چیزی عوض نشده است. من دو انقالب دیدههم همین 

شود. رادیو و تلویزیون از  ام. در این انقالب از کارگران صحبت نمی شاه را دوبار دیده

ت هستند. ما تا اتحاد نداشته  داران در قدرگویند. هنوز سرمایهزندگی ما چیزی نمی

استعمارگران هنوز وجود دارد. کارفرماها هنوز سر جایشان   ی دسیسه   باشیم هیچ نداریم.

یم. نگذاریم انقالب به هدر برود. برای  یها را سرکوب نماهستند. بایستی با اتحادمان آن

گان خود دقیق های واقعی را تشکیل دهیم. و در انتخابات نماینداین کار بایستی سندیکا 

ها را بگیرد. اگر انقالب بر باد رود تواند جلوی زالوباشیم. اتحاد ما کارگران است که می 

 دوباره برای سالیان دراز بایستی در زنجیر باشیم.  

مان بسته بودند هیچ باز نشده. ما هیچ موقع اتحاد کارگران! زنجیری که به دست 

ایم. ما بایستی با صفوف متشکل باز هم پیش  شده  بایم و در نتیجه سرکو محکم نداشته 

برویم. من یک مسلمانم. من چون زحمتکش هستم در صفوف کارگران قرار دارم. من  

 دانم رنج چیست.«می 

 

 سر کردن کارگران  ههای اجتماعی، سازمانی برای دست ببیمه

  کارگران و این که حقیقتاً   ی های اجتماعی از بیمهسازمان بیمه یکی از کارکنان  

  و نه در خدمت کارگران سخن گفت: هداران بوداین سازمان در خدمت دولت و سرمایه

وجود آمد که از نظر درمان کارگران  هبه این منظور ب   های اجتماعی ظاهراً»سازمان بیمه 

سرمایه  نظام  حقیقت  در  اما  بگذارد.  رفاه  در  سازمان را  سری  یک  پیچیده  داری  های 

ها کند که هر گاه کارگران با اشکاالتی در زندگی روبرو شدند به این سازمانرست می د

 « رجوع داده شوند و در این ترتیبات پیچیده سردرگم شوند.
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 زنبور عسل و زنبوردار

ن را مانند رابطه بین  داران و کارگرابین سرمایه  ی با ذوق رابطهیکی از کارگران  

  ، دهدکند حاصل می نبور عسل کار میزنبوردار دانست. چون کارگر مثل ززنبور عسل و  

کوچکی   ی رسد و مثل زنبوردار فقط تکه دار از راه میوقت سرمایهکند و آنسازندگی می 

 برد. اش را میگذارد و بقیه اند می از حاصل را برای آنها که زحمت کشیده 

 

 نفرستاداش را هم وزیر کار خودش نیامد و نماینده

جلسه شروع  برای   در  نمایندگانش  یا  و  کار  وزیر  آقای  برای  که  بود  شد  گفته 

ولی تا آخر وقت از آنها خبری   .ی کارگر خواهند آمدرسیدگی به کار کارگران به خانه 

بعدازظهر در میان شور و شوق و همبستگی کارگران به پایان   ۹نشد. جلسه در ساعت  

 اسفند موکول شد.   ۱۷ه بعدی به پنجشنب  ی رسید و جلسه

 

 ها  ها و اطالعیهخواندن پیام

های کارگران کارخانجات مختلف  ها و اطالعیه ها پیامدر ضمن، در بین سخنرانی 

جنوب،  نفت  شرکت  آتمسفر،  کارخانجات  ناسیونال،  ایران  شد:  خوانده  زیر  شرح  به 

کارخانه کارخانه روزنه،  میرال، شرکت  شیشه  کارگر  یی  زیبا،  موتور، قرقره  لیالند  ان 

 ایران کاوه و...  ی کارخانه

 


