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 صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز یشغال کارخانهاِ

 کارگر(( یقهسازمان پیکار در راه آزادی طبای ))وزهاز انتشارات ح

 1357بهمن  30

 

داشتن سندیکایی واقعی که نعلت تعطیل شد و کارگران بهم بر کشور دی کارخانه به دلیل قطع گازوییل و بحران حاک 20از 

ا که تحمل جبهمن بدون دریافت دستمزد به سر بردند. از آن 8تاریخ  تا ،مواقعی از حقوق کارگران دفاع کنددر چنین  بتواند

و  نه نگه داشتند( را در کارخاشیرخداییمدیرعامل کارخانه ) ، کارگران مبارز به مدت چند ساعتچنین وضعی غیرممکن بود

ود مدیرعامل را رها نخواهند گفتند مادام که دستمزدشان پرداخت نشخواستار پرداخت دستمزد کامل خود شدند. کارگران می

مدیرعامل قول می دهد که تا سه روز دیگر حقوق کارگران را پرداخت کند. پس از سه  ،ولی با وساطت دبیر سندیکا کرد.

کنند که شرمی ادعا میمساعده به کارگران پرداخت شده و مقامات کارخانه در کمال بی عنوانبهتومان  200روز فقط مبلغ 

، تصمیم گرفتند دیدندسندیکا نمینه فعالیت مثبتی از جانب دبیر و رئیس گوبیش از این در دسترس ندارند. کارگران که هیچ

و جامعه قسمتی از برای گرفتن دستمزد تالش کرده و به کمک اتحاد خود و جلب حمایت اقشار پیشر که خودشان مستقالً

بهمن کارگران با سرویس کارخانه به  16دست آورده و لقمه نانی برای زن و فرزند خود کسب کنند. روز حقوق خود را به

کنند و سپس پیاده به سمت دانشگاه تهران و پلی ای پشتیبانی مینشجویان تقاضدانشگاه صنعتی حرکت کرده و از دا طرف

ای از بهمن عده 18روز چهارشنبه  کنند.ی خود را نوشته و حمل میهای حقهاه افتاده و روی پالکاردی خواستهرهتکنیک ب

های ستهخوا ،قسمت تولید و سرویس مدیرعاملکارگران با گروگان گرفتن دانشجویان و کارگران در کارخانه اجتماع کرده و 

علت ها بهکنند و آنسندیکا را مأمور می یهیئت مدیرها مدیرعامل، اعضای کنند. کارگران برای مذاکره بخود را مطرح می

فره از دادن پاسخ صریح ط مدیرعاملو  های کارگران و راه حل مسئله را عنوان کنندنتوانستند قاطعانه خواستهکاری محافظه

به طول میکارخانه پرفته و در نتیجه اشغال  تیبانی اقشار کارگران مبارز جنرال مورد پش یطلبانهانجامد. عمل حقنج روز

شوند و کارخانه را با پیروزی ق به گرفتن قسمتی از حقوق خود میکارگران پس از پنج روز موف   گیرد.مبارز مردم قرار می

 اندازند.راه میهنسبی ب
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 شرح مختصری از وضع کارخانه 

کار متعلق به عنایت  یسال سابقه 26... با  یخچال و کولر، بخاری، کن،گرمآب یکنندهی صنعتی جنرال تولیدکارخانه

 باشد.بهبهانی نماینده مزدور مجلس شورای ملی می

یون تومان میل 31کارخانه که در سال جاری  مدیرعاملکارخانه شامل ورق و کاربوراتور از خارج وارد می شود.  یمواد اولیه

بار اعالم ورشکستگی کرده بود. وی قسمت سرویس کارخانه را اختصاص به تولید یک ، قبالًز از کشور خارج نمودار

 کن داده و به این وسیله سود کالنی به جیب زده است.گرمآب

هنگفتی به جیب زده است و از طرف دیگر  یها سرمایهبا فروش سهام قسمت سرویس و گرفتن وام از بانک زیرا که اوالً 

ی جدید به تولید ادامه داده و در مقابل ، وی توسط کارخانهحق خود را عنوان کنندههای بهرگاه کارگران تولید خواسته

 های کارگران ایستادگی خواهد کرد.خواسته

 

 وضع کارگران کارخانه 

طوالنی در کارخانه  کار یافراد مسن و دارای سابقه ارگران عمدتاً شوند. ککارگر استثمار می 600رخانه حدود در این کا

هایی در مورد اعتصابات و نقش اعضای سندیکا در این اعتصابات  تجربهاً باشند. آگاهی سیاسی کارگران باالست واکثرمی

د و به این علت برخوردهای نتوانند در جای دیگری استخدام گرداد در صورت اخراج از کارخانه نمیعلت سن زیدارند. ولی به

کارگران از طریق اعتصاب و مبارزات پیگیرانه  های اختناق  شود. در طول سالنیز از جانب کارگران دیده میای کارانهمحافظه

 قبالً  نفر را تشکیل دهند. 17متشکل از سندیکا  یهیئت مدیرهرا اخراج و  ،"جهانی" ،خودفروخته یتوانستند نماینده

کارفرمایان و  یرد. ولی با دسیسهکفعالیت می "کانیکمـسندیکای فلزکار"ارخانه در چهارچوب برنامه واحد سندیکای این ک

بودند، سندیکای این کارخانه از سندیکای  ی کارگر طبقهدر صفوف  تربیشهر چه  یرژیم مزدور پهلوی که خواهان تفرقه

گران را های کارهایی از خواستهسندیکا در گذشته تحت فشار کارگران قسمت ییهیئت مدیرهمشترک فلزکاران جدا شد. 

 رفتن صعودی خصوص پس از شروع رکود در سطح بازار و باالهد. ولی در شش ماه گذشته و بکربرای کارفرما مطرح می

وجه خود بودند که این سندیکا به هیچ دست آوردن حقوقه، کارگران خواستار اقدامات جدی برای بقیمت مایحتاج عمومی

مید شده و خود مستقالنه های کارگران را برآورده سازد و حتی موقعی که کارگران از اقدامات سندیکا نااُخواسته توانستنمی

که سعی ، دبیر سندیکا ضمن اینادار به ماندن در کارخانه نمودندوارد عمل گشتند و مدیرعامل را به مدت چند ساعت و

دیدند که اعضای سندیکا باید می ، جلوی اقدام جدی کارگران را گرفت. کارگران عمالً کرد کارگران را به سازش بکشاندمی

ها با نظارت مستقیم و دائمی کارگران جایگزین آن ی کارگرطبقهاز مقام خود برکنار شده و افراد با ایمان نسبت به منافع 
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و  دست گرفتههرهبری جریانات را ب زبانی ی سندیکا با چربهیئت مدیرهانه اعضای گردند. ولی بعد از شروع اشغال کارخ

 به مذاکره پرداختند و کارگران نیز در مقابل این کار تسلیم شدند. کارگران با کارفرما ینماینده عنوانبه

 

 وضع دستمزد و سایر مسائل کارگران

تا  70ود سال کار حد 15-20 یسابقه تومان بوده و کارگران با 55تا  43بین  الورودارگران جدیددر سال جاری دستمزد ک

عمال نفوذ و پرداخت که با اِ وسیله وزارت کار صورت گیردهبندی مشاغل بکنند. قرار بود طبقهتومان مزد دریافت می 80

وجه مورد قبول یچهفت که بههای مختلف صورت گررشوه از طرف کارفرما تغییر ناچیزی در حقوق کارگران با مهارت

به شرکت  شاهی هم ولی یکد، کنخاطر خرید از شرکت تعاونی کسر میهکارگران نبود. کارفرما مرتب از حقوق کارگران ب

شرکت  یله موجب کمبود سرمایهکار است. این مسئبدههزار تومان به شرکت تعاونی  800کرد و حدود تعاونی پرداخت نمی

شرمانه را در مورد دادن وام اعتباری کارفرما این عمل بی .ه کمبود جنس برای استفاده کارگران شده استتعاونی و در نتیج

وام مسکن از حقوق کارگران کسر  عنوانبهسال است که هرماه مبلغی  به کارگران نیز انجام داده است. بیش از یک

گردد و در نتیجه بانک مزبور از پرداخت وام به پرداخت نمینک رفاه کارگران پولی ، ولی از طرف کارفرما به باشودمی

ای که بین کارفرما و سندیکا بسته شده مبلغ قرارداد سود ویژه کند.های کارگران خودداری میپس دادن سفتهکارگران و 

مین شده و آلوده به ه تأ کارخانه از چاتومان است. آب آشامیدنیِ  27تا  17بسیار ناچیزی بوده و به ازای هر واحد تولید بین 

، ولی کارفرما با دادن رشوه از دانشگاه تهران کایت رسمی کرده بودندروغن است. کارگران بارها نسبت به این مسئله ش

پر از دود  گری خصوص در قسمت آهنبهکند. هوای کارخانه ته و از سالم کردن آب خودداری میگواهی سالمت آب را گرف

ن کارگران خواهان پیوست ها را زیاد کند.با وجود اعتراض مداوم کارگران حاضر نیست تعداد هواکشاست. کارفرمای مزدور 

 %10، کارگران موفق شدند روزه در مهرماه سال جاری 13تصاب چنین در اعهم باشند.مجدد قسمت سرویس به کارخانه می

ماه اول سال خودداری کرده است.                                      6قوق بگیرند. ولی کارفرما از پرداخت اضافه ح 57حقوق برای سال  یهاضاف

 شدن موارد فوق بود.در ابتدای اشغال کارخانه برآوردههای کارگران هخواست

 

 شرح مختصر اشغال کارخانه 

های خود را مطرح کرده و رگران خواستهکا ودر رستوران کارخانه اجتماع کرده بهمن کارگران و دانشجویان  18روز 

گویی به کارخانه آوردند. وی در ( را برای پاسخ)شیرخدایی مدیرعاملحضار کردند. کارگران  مدیرعامل و صاحب کارخانه را ا
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به وجه حاضر هیچها گفتگو و افشاگری از جانب کارگران به هزار تومان بود و پس از ساعت 120داخت فقط ابتدا حاضر به پر

، مدیرعامل مت سرویس به تولید انجام شده بودهایی که ضمن تبدیل قسها برای رسیدگی به دزدی. آننشینی نبودعقب

از کارگران قسمت سرویس نیز پشتیبانی کامل خود را ند. اش به جلسه آورد( را از کارخانهشاپور ادریساوی)قسمت سرویس 

مخفی شده و کارگران  شدن از جریان کارخانه )عنایت بهبهانی( پس از مطلعکنند. صاحب کارگران جنرال صنعتی اعالم می

ره با کمذامور سندیکا را مأ یهیئت مدیره کار نشدند. کارگران  ، موفق به اینوجود کوشش فراوان برای یافتن وی با

در تمام مدت مذاکره  طور غیررسمی در جلسات نظارت داشتند.چند تن از کارگران پیشرو نیز به مدیرعاملین نمودند.

کردند و های جانبی و خرده ریز می، صحبتهای اساسی کارگرانجای پایداری در مورد خواستههنمایندگان سندیکا ب

ها نیستند و چنین قدرتی ه تصمیم گیری در مورد همه خواستهحب کارخانه قادر بکه تا حضور صاها با توسل به آنمدیرعامل

دست کارگران اداره کارخانه را خود بهکه  ، کارگران را بالتکلیف گذاشته بودند. روز اول یک دانشجوی مبارز اعالم کردندارند

طور کامل دریافت کنند و برای و مزایای خود را به، حقوق انه و کنترل بر امر تولید و فروشانداختن کارخراههگرفته و با ب

فتادن کارخانه کاراُکارگران پرداخت گردد و پس از به ماه، حقوق دیش محصوالتی که درانبار موجود استشروع کار با فرو

سندیکا رد شد و  یهیئت مدیرهها نیز تحقق پذیرد. این طرح از طرف یکی از اعضای تحت نظارت کارگران، سایر خواسته

اتفاق سندیکا به  یهیئت مدیرهخود با مدیرعاملین ادامه دادند. در طول پنج روز که  ینتیجههای بیها به بحثآن

 مذاکرات باقی ماندند. یمنتظر نتیجه، کارگران در رستوران کارخانه کی از اتاقها مشغول مذاکره بودندمدیرعاملین در ی

، کارخانه توسط خود کارگران بودند پیشرو که معتقد به اداره امور ت این بود که از طرف کارگرانِ ترین اشکاالیکی از عمده 

هیئت کارگران بحث نشد و به این دلیل کارگران نظارتی بر جلسات نداشتند.  یکافی در مورد این طرح با همه یبه اندازه

در آخرین شب  نتیجه برساند.ها را بهدیرعامل و کارفرما خواستهره با مخواست از طریق مذاکسندیکا نیز از ابتدا می یمدیره

از سندیکا قبول کرد که  یرهیای از کارگران پیشرو خواستار شرکت رسمی در جلسات شدند و هیئت مداشغال کارخانه عده

تصویب شد که محتوای آن  ایکند. پس از یک شب مذاکره قطعنامههر قسمت کارخانه یکی از کارگران در جلسات شرکت 

سندیکا و نمایندگان موقت هر قسمت اداره شود و در اولین فرصت سندیکا منحل  یهیئت مدیره : کارخانه توسطچنین بود

و انتخابات آزاد برای تعیین شورایی از نمایندگان واقعی کارگران برای اداره کارخانه انجام گردد. کارفرما استعفا داده و 

رو هین روبمدیرعاملهای قبلی کارخانه نداشته باشند. این قطعنامه با مخالفت یکاربدهونه تعهدی نسبت به گکارگران هیچ

وی در  ،(ه آمده و ابراز پشیمانی کرده بودشغال به کارخاناین نماینده در طول اِخمینی ) ی امام کمیتهی شد. با ورود نماینده

، ولی به تمام ی کارگران را در بر می گرفتهایی از قطعنامهداد که قسمت جلسات مذاکره شرکت کرد و طرح جدیدی ارائه

با فروش محصوالت موجود حقوق کارگران پرداخت گردد و سپس : طرح جدید بدین شرح بود شد.ها رسیدگی نمیآن

تا  اعتصاب اداره شود یامام و کمیته یوسیله هیئتی پنج نفره از کارگران زیر نظر هیئتی سه نفره از کمیتههکارخانه ب

: هیئت . از جمله روشن نیستقراردادی عادالنه بین کارفرما و کارگران بسته شود. در طرح مذکور ابهامات زیادی وجود دارد

 ی امام کمیتهوسیله هکارگران ب یرسیدن هیئت پنج نفرهتصویبتأکید روی بهکارگران چگونه تعیین می گردد.  یپنج نفره



5 
 

در یک کس بهتر از کارگران کارخانه کند. زیرا هیچنمایندگان واقعی خود جلوگیری می ارگران در انتخاباز استقالل ک

و لزومی ندارد که انتخاب  کارگران کارخانه را انتخاب کنندسوزترین توانند بهترین و دلانتخابات آزاد و واقعی نمی

عمال نمایندگان کارگران بر اَ یروی نظارت کلیه تأکیده باید کبل ی امام برسد،کمیتهتصویب  به  گان کارگراندهنماین

های کارفرما نیز نظر مشخصی داده نشد. این طرح با ، در مورد بدهیی امامکمیتهانتخابی نمود. در طرح پیشنهادی از طرف 

 تصویب رسید.وجود ابهامات مشخص به

در تجمع کارگران و دانشجویان در رستوران  رد به طرح مزبورای از دانشجویان و کارگران مبارز انتقادات وااز طرف عده

ت به ابهامات طرح وجه کافی نبود. الزم بود اکثریت کارگران نسبافته شد. ولی این توضیحات به هیچکارخانه تا حدودی شک

توانست حقانیت و درستی خود را ثابت شرو کارخانه تنها در این صورت میکارگران پی یشدند و قطعنامهمزبور توجیه می

وسیعی از طرف کارگران و  سفانه چنین کار توضیحیِ به تصویب برسد. متأکند و با اتکا به حمایت اکثریت کارگران 

( از مثبتی نیز دارد هایی فعلی )که خود جنبهم است برای تصحیح قطعنامهدانشجویان مبارز صورت نگرفت. در آینده الز

، ضرورت تشکیل شوراها و سندیکاهای واقعی کارگری و نظارت در میان همه کارگرانمبارز  و پیشروطرف کارگران 

 جانبه توضیح داده شود.طور همهی کارگران بر امور کارخانه بهاالنهفع 

 

 ردن آگاهی سیاسی کارگران ب  نشجویان و کارگران مبارز در باالنقش دا

روزی در رستوران کارخانه طور شبانهین، کارگران و دانشجویان بهسندیکا با مدیران عامل ییرهددر طول مبارزات هیئت م

های دانشجویان و رانیپرداختند. سخنواندن سرودهای انقالبی کارگری میاجتماع کرده و روزها به بحث و سخنرانی و خ

 ینقش تاریخی طبقه یز دانشجویان مبارز دربارهبردن آگاهی کارگران داشت. چند تن اکارگران مبارز تأثیر زیادی بر باال

چنین نقش سندیکاهای ها هم. آنشود صحبت کردندوارد می ی کارگرطبقهداران بر و ستمی که از طرف سرمایهکارگر 

ری را را افشا نموده و پیشنهاد تشکیل سندیکاها و شوراهای انقالبی کارگ ی کارگرطبقهکشاندن مبارزات شکستابی در بهقل 

وجود آوردن هشدن کارگران نسبت به حقوق خود و سایر اقشار خلقی و بن و کارگران مبارز روی لزوم آگاهدانشجویا دادند.

تر تشکیل حزب عالی یرا متحد سازد و در مرحله ی کارگرطبقهنیروی  تربیشتشکیالت انقالبی کارگری که هر چه 

ها در حد یک اجتماع پنج روزه کمک زیادی به آگاهی کارگران نمود. رانیسخناین  زیادی نمودند. تأکید، ی کارگرطبقه

داران و رژیم مزدور و وابسته به وسیله سرمایههها ناآگاهی که بولی مسلم است که کارگران مبارز برای جبران سال

و  ی کارگر طبقهمسائل  ت کارگری و جلساها طور مداوم با تشکیل کالسی بر آنان تحمیل شده بود باید بهامپریالیسم پهلو

 باچنین باید ها همفعاالنه و متحدانه قدم بردارند. آن همچنین مسائل جنبش خلقی را تحلیل کرده و برای حل مشکالت  
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، تماس نزدیک داشته و معلومات آنها را با هستند ی کارگر طبقهخواهان آزادی واقعی  روشنفکران و دانشجویان مبارزی که

 پیوند دهند. ی کارگرطبقهجنبش 

 سیمان آریا، بنزخاور، ،جنرال موتورز آردو، تکنوکار، های شوفاژکار،ی کارخانه، کارگران کارخانهشغال پنج روزهدر طول اِ

صنعتی جنرال حضور یافته و پشتیبانی قاطع خود را از طور گروهی و یا با فرستادن نمایندگانی در کارخانه هب ... صنعت نفت و

شود. آقای تبلیغات امام خمینی با فرستادن پتو و نماینده اعالم پشتیبانی می یاز طرف کمیته ارزه کارگران اعالم داشتند.مب

 یطاهر احمدزاده نیز از طرف آیت اهللا طالقانی اعالم پشتیبانی نموده و و بر ضرورت تشکیل شوراهای کارگری برای اداره

بارز نیز حمایت خود را از های مها و جمعیتآموزان و سایر گروهدانش مستقل معلمان، کند. کانونمی تأکیدامور کارخانه 

 دارند.های کارگران اعالم میخواسته

 

 که به اشغال پنج روزه وارد استانتقاداتی 

ه جلوگیری شدن اشغال کارخانی سندیکا از طوالنیت مدیرهی عدم قاطعیت هیئکارگران و دانشجویان مبارز باید با افشا -1

. نظارت کارگران بر مذاکرات بین نمایندگان و شدندکارگران می یکردند و خواستار تصمیم گیری قاطع با شرکت کلیهمی

گرفتند و در می نزدیک با مذاکرات قرار کارگران بایستی در ارتباط یکه کلیه. در حالیین بسیار جزئی و ناچیز بودمدیرعامل

طعانه خواستار گرفتن حقوق خود متحدانه و قا کرد،اطعیت از جانب نمایندگان بروز میعدم قکاری و که سازشصورتی

، ندیکا برای کارگران روشن شده بودجا که عدم قاطعیت سین از آنمدیرعاملرسیدن مذاکرات با بستشدند. بعد از به بنمی

حاضر انتخاب شده و  کارگرانِ  یگیری از کلیهی رأیهوسیلهاین مسئله نمایندگان منتخب کارگران ب یالزم بود که با افشا

 گرفتند.دست میهکارخانه را ب یاداره

داری وابسته شروع ی مردم قهرمان تهران علیه رژیم مزدور سرمایهی مسلحانهرزهمبا ،شغال کارخانهپس از سومین روز اِ -2

کارمندان مبارز و  دانشجویان و دانش آموزان، پا،ران خردهوپیشه سربازان، مردم تهران کارگران، یشد. در قیام مسلحانه

با نثار خون خود پرچم سرخ و گذشتگی بازی و ازخودناو با ج ای به عهده داشتندر انقالبی خلق نقش فعاالنهسایر اقشا

کشیدند. در چنین شرایطی زیر هقدرت ب یریکهخوار را از اَانقالب را برافراشته نگاه داشتند و مزدوران امپریالیسم خون

 یضروری بود که کارگران و دانشجویان مبارزی که کارخانه را به اشغال خود درآورده بودند و برای گرفتن حقوق حقه

ای در کارگران و دانشجویان سهم فعاالنهکردند به مبارزه مسلحانه پیوسته و با بسیج داوطلبانی از میان کارگران تالش می

آمادگی خود را برای مایند. در حال حاضر نیز کارگران مبارز باید آگاه باشند که تا استحکام انقالب باید جنبش خلق ایفا ن

علیه انقالب خلق  چینیهای خود مشغول توطئهگاهه در مخفیخوار کالیسم و مزدوران جیرهمسلحانه در مقابل امپری یمبارزه
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کردن کارگران برای ل شوراهای انقالبی کارگری و مسلحبا تشکینه کار در کارخاهما هستند حفظ نموده و ضمن شروع ب

 دفاع از دستاوردهای انقالب آماده باشند.

 

 کارگر یهبستگی طبقتر باد اتحاد و هممستحکم

 سوی تشکیل شوراهای انقالبی کارگریپیش به

 

 ی کارگر طبقهسوی تشکیل حزب پیش به

 امپریالیسمنابود باد بقایای سلطه و نفوذ 

 برقرارباد جمهوری دموکراتیک خلق

 

 از انتشارات حوزه ای

 ی کارگر طبقهسازمان پیکار در راه آزادی 

30/11/57 


