
 

  

  *مصاحبه با یک فعال کارگری

  

از آن جا که شما يکی از کارگران قديمی ایران . با تشکر از اين که اين گفتگو را پذيرفتيد: پيام فدائی

هستيد که سالهای طوالنی ای از زندگی خود را در کارخانه و در ميان کارگران گذرانده و به همراه 

ن اعتبار از نزديک با شرايط زيست و مبارزه کارگران اید، و به اي آنان دست به مبارزه سياسی زده

آشنا می باشيد، و از آن جا که هدف از اين گفتگو آشنا نمودن هر چه بيشتر خوانندگان پيام فدائی 

با تجربيات فعالين کارگری می باشد، سپاسگزار می شويم اگر در اين گفتگو تجربيات خود را با ما در 

اید را  ناگون زندگی و مبارزه کارگرانی که با آنها کار و مبارزه کردهميان گذاشته و جنبه های گو

به اين منظور اجازه بدهيد که قبل از هر چيز از شما بخواهم که خود را هر طور که . توضيح دهيد

  مايليد معرفی کرده و بگوئيد که از چه سالی و در کجا کار خود را به عنوان یک کارگر شروع کرديد؟

 

من فرزند پنجم . بودم دنيا بيایم پدرم را از دست داده  به  قبل از این که  ماه سه .  من مظفر هستم:رفيق مظفر

عشایری در کردستان  های کهنه سنت. سنی داشتيم ترتيب دو سال با هم فاصله هر کدام از ما به .  بودم خانواده

در نتيجه .  مادرم با این حکم مخالفت کرد.مادرم بعد از درگذشت پدرم زن یکی از عمو هایم شود حکم ميکرد که

حقوق و مزایای مادری محروم و ما و اموال نا چيز باقی مانده از پدرم را بين  فاميل پدری من ، مادرم را از همه 

  . خودشان تقسيم کردند

ودش برده و من مرا نزد خ ماهه ای بودم که عمه  مادرم ما را به اجبار ترک کرد من کودک شيرخواره سه موقعی که

هم  ای و دور از هم زندگی ميکردیم و تقریبا نسبت به  ما یتيم بودیم و هر کدام در خانه همه. داری ميکرد نگه

او .  بعد از فوت پدرم به کردستان عراق رفت سال از من بزرگتر بود چند ماه ده  برادرم که. شده بودیم بيگانه 

. دنبال برادرم به کردستان عراق رفتم به بودم که  ساله٩من . و کادر حزب کمونيست عراق شده بود پيشمرگه 

 خود جذب کند و مشغوليت برادرم با  بتواند مرا به سامان آن زمان کردستان و نداشتن پناهگاهی که  اوضاع نا به

ونی از علت خروج غير قان هنگام بر گشتن به  بودم که   ساله١١. ایران بر گردم به  کارهای حزبی، باعث شد که 

من در دو . در زندان به مثابه يک زندانی سياسی زندانی شدم  ماه ١۴کشور و تماس با برادرم، دستگير و مدت 

شد،  در عراق نزد برادرم بودم هر چند تمام مدت در مقر های حزب کمونيست عراق از من مواظبت می سالی که

  . تا حدی با مسایل سياسی و مبارزاتی آشنا شدم قلعه ولی در زندان قزل . یاد نگرفتم اما چيز زیادی از مبارزه 

قضایی تهران  من از حوزه  این که   حکم آزادی مرا صادر کرد مشروط به  ماه دادرسی ارتش بعد از ده  سه  شعبه 

ز دو روز بعد ا.  ماندم و بعد آزاد شدم دیگر در زندان قزل قلعه اما عليرغم اين حکم عمال چهار ماه . خارج نشوم

 من جائی برای زندگی در تهران  و گفتم که اين حکم اعتراض کرده  کردم و به دادرسی ارتش مراجعه آزادی به

  کارگاه" و یک مأمور مرا مانند یک زندانی به  یک نامه  ام که فردی به نام سرهنگ سرفراز بود همراه  باز پرس. ندارم

اطالع دارم، بر اساس اصل چهار همکاری های ایران و من   کهتا آن جا . در کرج فرستاد"  یک وزارت کشور شماره

آموزش  شده بود تا آن ها در اين مراکز  آمریکا مراکزی برای تربيت جوانان بی بضاعت و روستایی در نظر گرفته 

تمام امکانات   بود که  در ایران احداث شده دو کارگاه . بود این طرح در اختيار وزارت کشور قرار گرفته  بودجه . ببينند

  . دو در اصفهان بود یک در کرج و شماره شماره  کارگاه . آموزشی در آن موجود بود



روزی بود و من  کارگاه آموزشی مزبور شبانه. زندان دیگری منتقل شدم  این صورت من از زندانی آزاد شدم و به به

بعد از اخذ دیپلم در این . تهران شدم  به  هوابست  این وسيله  حفاری دیپلم گرفتم و به  سال در رشته بعد از سه

های من  هيچ کدام از در خواست اما آن شرکت به. در شرکت نفت استخدام شوم اميد من این بود که  همه  رشته

  جا مراجعه  همه خالصه جهت پيدا کردن کار برای امرار معاش به. دانم سایرین جوابی نداد و تا جائی که مي

باالخره در جوراب بافی .  سال بود١٧زمان من سنم حدود  آن. فت تا وزارت کشاورزی کردم از شرکت ن می

من . من در آن کار کردم ای بود که اين اولين کارخانه. آن زمان در خيابان دماوند بود کار پيدا کردم  استاراليت که

، چون روزها امکان من دوام نياوردم  باعث شد که  بودم و همين مسئله  برای شيفت شب استخدام شده

در اين  کار. استارالیت استخدام شدم  الستيک سازی باالتر از کارخانه  سپس در یک کارخانه. استراحت نداشتم

ميبایست الستيک کف ماشين، الستيک   و فرسوده  های کهنه ما با الستيک. کارگاه بسيار سخت و دشوار بود

 این کارخانه  باید بگویم، خوشبختانه  حدی سخت بود که  جا به آنکار در . گلگير کاميون و سواری توليد ميکردیم

بعد در کارگاه . به اين طريق من هم آزاد شدم شد و  بعلت عدم رعایت بهداشت توسط وزارت بهداشت بسته 

ارشاد قرار داشت، استخدام   حسينه  پالستيک سازی ای که در زیر زمين یک ساختمان نو ساز باالتر از ایستگاه

و   توليد آن عبارت بود از انواع دستکش بنایی و آشپزخانه. تابلو و نام و نشانی نداشت  هيچگونه  این کارگاه. دمش

عنوان کارگر  به. کرج رفتم جاده  کار نکردم و برای کار به  علت کمی مزد من بيش از یکماه در اینجا هم به. بادکنک

کرج و روبروی گرمدره در ميان باغی   اين کارخانه در جاده. دام شدم استخ" سویچ و پریز تکنيک"  کارخانه  در  ساده

بود، اما شرط استخدام اين   ميگرفتم مزد یک کارگر ساده  مزدی که. بود قرار داشت  صاحب کارخانه  متعلق به  که

ص بدهم، پرس را ها را از هم تشخي را بخوانم و قالب  بتوانم خط آقا ناصر صاحب و مدیر و مسئول کارگاه  بود که

این ها با سرعت و دقت  اگر همه . نباشد وارد قالب شود و اضافه   اندازه  مواد پالستيکی به طوری تنظيم کنم که

شکلی بايد جبران  اخم و تخم آقا ناصر را تحمل ميکردم و روز بعد به شد غروب می بایست که  انجام نمی

چندانی کسب نکردم و مسئله   در آن جا کار کردم تجربه   ماه٣ود حد روی هم رفته   که  در این کارگاه. کردم می

و انواع سطل   هم عبارت بود از اسباب بازی های ارزان قيمت، آفتابه  توليد این کارگاه. یاد ندارم خاصی را به  

دو سال . م مخصوص کرج استخدام شد  زیبا در جاده  قرقره در کارخانه  بود که ١٣۴۴درست اوایل سال . پالستيکی

 صنعتی بود منتقل شدم و تا سال   جزو همين مجموعه  درخشان که کارخانه کار کردم و سپس به  در این کارخانه 

  .  در همين کارخانه به کار مشغول بودم١٣۶٠

  بود؟ ساختار اجتماعی طبقاتی کارگران در آن زمان چگونه : سئوال

  

  در درون تمام کارخانجات منطقه جاده) ١٣۴۴سال( شدم  د کارخانه وار  عنوان کارگر ساده من به زمانی که :پاسخ

 کارگر در  من آن را ساختار نا همگون طبقه چيزی که( آبعلی این تقسيم بندی   و جاده  ساوه قدیم و جدید و جاده

  .بدهيد مختصری در مورد این قشر بندی صحبت کنيم اگر اجازه . نامم وجود داشت می) آن دوران

از % ۵٠ حدود ١٣۴٠گفتند کارگران قدیمی در سال های   ها می  آن به  در کارخانه  گارگرانی که:   قدیمیکارگران

از روزهای  زیبا و درخشان کارگرانی بودند که   های قرقره  کارگران قدیمی کارخانه. دادند کل کارگران را تشکيل می

را  خطاب می کردند، سنگ بنای کارخانه "  عمله" ها را  عنوان کارگر ساختمانی که آن زمان آن به احداث کارخانه 

کناری گذاشتند و پریدند پشت  صدا در آمد بيل و کلنگ را به  به  سوت افتتاح کارخانه  هنگامی که . بودند گذاشته 

از اما . از دستمزد یک کارگر ساختمانی کمتر بود حقوق کارگر در کارخانه .  های ریسندگی و سایر کار ها ماشين

ای برای خود بسازند، آن ها مستمری کم ولی هميشگی را بر دستمزدهای روزانه   ميبایست آینده آن جائی که

  . گاهی هست و گاهی نيست ترجيح دادند اما کمی بيشتر که 



 شامل حالشان شد در  ها را یاد گرفتند و بيمه  کار با ماشين  ها اکثرا بعد از این که کارگران قدیمی کارخانه 

ترسيدند کار را از دست بدهند  می از آن جائی که .  فکر سکونت افتادند به  کارخانه  نزدیکترین محل مسکونی به

آن ها کم کم آن چند روز مرخصی را هم . آن ها بود جزو مرخصی ساالنه  رفتند که  روستا می فقط ایامی را به 

از کارگران از پایگاه  در طی چند سال این دسته . اختند عقب افتادگی های زندگيشان پرد نرفتند و به ده  دیگر به

معموال   و محل زندگی که -   کارخانه–آن ها جز محيط کار .  شدند دهقانی و پيوندهای روستایی کامال کنده 

فتند یاد گر.  کارگر شوند یاد گرفتند چگونه در این دو محل بود که . بروند کارگر نشين بودند جای را نداشتند که  همه

.  را یاد گرفتند و عمال وارد کارزار شدند  مبارزه راه. شدند آن ها پرولتریزه . اند جدیدی عضو شده در درون طبقه  که

عقب نشينی کردند در حين  اند اما از تالش باز نايستادند و حتی زمان هائی که کمتر موفق بوده مهم نيست که

  .گر را کامل تسليم نکردندسن کردند ولی هيچگاه  نبرد سنگر را خالی می

کردند و حرفشان در ميان بقيه کارگران برو  کردند و منتقل می شنيدند، درک می دیدند و می این کارگران می

آن ها پيشگام عملی طبقه . با توجه به تجربه شان آن ها عمال نقش پيشروان بقيه کارگران را پيدا کردند. داشت

 این پيشروان  ها شدند با اتکا به  داشتند و یا با شم سياسی وارد کارخانه افرادی که شم سياسی. کارگر بودند 

از کارگران اگر گردانی از  در صورت عدم حمايت این دسته  مطمئنم که. توانستند کاری انجام دهند بود که  طبقه 

دادند   اگر هم انجام می.ای ميرفت کاری نميتوانستند انجام بدهند درون کارخانه یک تشکيالت به کادر های ورزیده 

  . دادند نميرسيد از کارگران انجام می با حضور این دسته  ای که   اندازه ش به بازده ا

اکثرشان شهری .  مرداد بودند٢٨این کارگران بازماندگان دوران قبل از کودتای  :اصطالح روشنفکر کارگران به

ملی   و یا با جبهه  مدارس و محل زندگی با حزب تودهآن ها مقداری در دوران جوانی در . بودند و سواد داشتند

شد بعدا از مخالفين  تعداد آن ها کم بود اما اگر در کار های مبارزاتی با آن ها مشورت نمی.  بودند فعاليت کرده

ها آن  به  هر پيشنهادی که  کردند اما مشکل کار کردن با آن ها این بود، آن ها با کارفرما همکاری نمی. شدند می

  . آمد از آب در می اشتباه   حل های آن ها هم هميشه کردند و راه شد آن ها روش خود را پيشنهاد می  می داده

 وقتي که قرار بود اعتراضی شکل بگيرد : چيز را نتيجه قضا و قدر ميدانستند  همه کارگران مذهبی که

گفتند  آن ها می. بيایند پای مبارزه  به   از کارگران را قانع کنيم که ساعت ها وقت صرف ميشد تا این دسته 

 خدا و روز  ظلم هست اما واگذار کنيد به درست است که . نميشود هيچکاری کرد چون مشی خداوند این است

  . قيامت

برای کشاندن این . بودند بسيار نا آگاه  اما متاسفانه .  در اکثریت بودند این ها هميشه :کارگران جدید روستائی

کردند و ناچار گاهی   می کارگران قدیمی را خسته. شد  می  از هر زبانی استفاده  مبارزه  کارگران بهاز دسته 

در بعضی موارد اگر کارگران قدیمی خود . کشيدند  صف خود می کارگران قدیمی آن ها را با زور و تهدید به

  . با آن ها مشورت کنند دیدند که   کار بر ميایند دیگر لزومی نمی از عهده داند که  تشخيص می

پولی در . کردند فصلی کار می. دادند چندانی نشان نمی  مسایل کارگری عالقه  کارگران فصلی و روستایی به

از سال های .  دیگری از زندگی را پر کنند گشتند روستا تا با آن پول عروسی کنند و یا گوشه آوردند و بر می می

کارخانه  خواستند پای بند شهر شوند دیگر کمتر به  هر دليلی نمی به  ی که از کارگران فصل بعد آن دسته   به ۵٠

از  این دسته  جای دیگری که . دادند های ساختمانی دستمزد بيشتری می کردند چون در شرکت   می ها مراجعه  

  آهن گری ها با راهاین . کردند را پرس می آهن اوراقی و قراضه   خود جذب کرد آهن گری های بود که کارگران را به

ذوب  کردند و به  کردند و بعد پرس می آهن آالت را دپو می. پيدا کردند اندازی ذوب آهن در ایران و پاکستان توسعه 

کردند، در همان جا  در این جور جا ها کار می کارگرانی که. شد پاکستان صادر می فروختند و یا به  آهن اصفهان می



یکی از هم والیتی های خود من در آن جا دستش قطع شد . ط ایمنی کار در بين نبودشرای هيچگونه . ميخوابيدند

  . و کارفرما حتی پول روز بعدش را نداد

از اعضاء سازمان  یکی) سيد اسماعيل حسينی(د، کر آهن فروشی کار می در یک کارگاه  یکی دیگر از افرادی که

او در یکی از این . دج بود و با بهروز سليمانی در ارتباط بودوی از روستاهای سنن. چریکهای فدایی خلق ايران بود

دوستی داشتم و برای دیدنش  کرد و من با او رابطه  ها که نزدیکی های ميدان شوش قرار داشت، کار می کارگاه

اسماعيل بعد ها در رژيم جمهوری اسالمی . خوابيد او در همان محل کارش می. زدم آن جا سر می گاهی به 

  .ر و سپس اعدام شددستگي

 از کارگران که قدیمی هم بودند، از همه  این دسته : بورژوازی بود  طبقاتيشان خرده پایگاه کارگرانی که 

اکثر آن ها شغل . دادند  می اجاره  و گاه اتاقی را به ای داشتند آن ها معموال خانه. قشرهای دیگر منفعل تر بودند 

 بودند و مقداری مایحتاج   کوچک باز کرده  یک مغازه داشتند طوری بود که ی کها برخی از آن ها خانه. دوم داشتند

 در  اين ها هيچگاه. ای مشغول بودند حرفه  به  در همان مغازه  و کاسبی می کردند و یا این که محل را در آن ریخته

  .دانستند چيز می کردند اما بعد از انقالب خود را وارث همه  شکل جدی شرکت نمی مبارزات کارگران به

) ؟  از کارگران صحيح باشد یا نه لومپن در مورد این دسته  از نظر تئوريک کلمه  من نميدانم که( :کارگران لومپن

از  خانواده  شهر بودند و بر اثر فقر و نداری بچه  اول کسانی بودند که  دسته. اراذل و اوباش داشتيم اما ما دو دسته 

اما آن ها مجبور بودند برای گذران زندگی خصوصی .  بود اوباشگری و کارشان شده بودند  درس و مشق مانده

کمک خرجی به  و کار پيدا ميکردند، اما هيچگاه  ها مراجعه   کارخانه  آن ها به. خودشان شغلی داشته باشند

سينما و  شدند آلوده   میاستخدام  این ها بعد از این که . دوم کارگران روستائی بودند دسته . دادند  نمی خانواده 

 در آن جا ها   محالتی که رفت و آمد به. شدند  های جيمز باند می های عاطفی هندی و یا پليسی مثل فيلم فيلم 

. کرد سرعت آن ها را فاسد می مواد مخدر خرید و فروش ميشد، آشنای با زنان تن فروش و مشروب خواری، به

گرفتند و چاقوی ضامنداری در جيب   تهرانی را یاد می ریع، لهجهدادند و س  خرج می این ها استعداد به

این کارگران در درون . کردند گذاشتند و تمام در آمد خود را در جمشيد و کاباره های ارزان قيمت خرج می می

موی دماغ مبارزات کارگری بودند و صاحبان  بردند اما هميشه   هر چند از کارگران قدیمی حساب می کارخانه

در انقالب این کارگران اکثرا وارد . کارگران بسيج نمایند  آن ها را عليه  با یک پرس چلوکباب ميتوانستند که ارخانه ک

  . شدند  کاره های ضد انقالب خمينی شدند بعضی از آن ها در اين نهاد ها حتی همه بسيج محل و کميته

خواهيد اسم بگذارید در تمام منطقه کارگری  میشما   که  این طيف بندی، قشربندی، تقسيم بندی و یا هر چه

و مخصوص تنها .  من و با برداشت من، وجود داشت  و آبعلی با تجربه  ساوه مخصوص و قدیم کرج، جاده جاده 

من در این مورد   یک نفر بيش نيست و امکان این که  اما این فقط تجربه. ام نبود من در آن کار کرده جاهائی که

  . صرف یک احتمال صرف نظر کنم زیاد است ولی نميتوانم از گفتن آن به بکنم  اشتباه

 زیبا و درخشان چه بود و در کجا قرار  لطفا توضيح دهيد که توليد اصلی کارخانه قرقره: سئوال

  داشت و متعلق به چه کسی بود؟

 مذکور متعلق  رخانههر دو کا.  مخصوص کرج قرار داشتند  جاده١٧در کيلومتر  هر دو کارخانه : رفيق مظفر

 مخصوص  جاده از اتوبان کرج شروع و به  صنعتی در زمينی که  این مجموعه . نام رضا شکرچيان شخصی بود به به

قيمت .  بود ، ساخته شده بود  هکتار بود و شکرچيان آن را از دولت خریده منتهی ميشد و مقدار آن حدود پنجاه

  .  سال٩٠ یعنی  اليانه قسط س٩٠  بود ، به زمين قسط بندی شده



زیبا  قرقره .  تومان مزد می گرفتم۶استخدام شدم و روزی   عنوان کارگر ساده   زیبا به برای اولين بار من در قرقره

، تریکوهای  انواع نخ، نخ اکریليک، نخ پلی استر، پنبه: عبارتند از توليدات این کارخانه . نساجی است یک کارخانه 

بود که   نام پالستيک سازی درخشان ساخته  دیگری به کارخانه  در جوار همين کارخانه   صاحب کارخانه. آستری

فروم، کفپوش، : پالستيک سازی بود و توليدات آن عبارت بودند از درخشان یک کارخانه . کارش کامال فرق داشت 

  . ، مشمع پالستيکی و سفره)(PVCفيلم پلی اتيلن، چرم مصنوعی، ورق، پی وی سی 

  شما چند سال در اين کارخانه کار کرديد؟ و کار اصلی تان چه بود؟: السئو

استخدام شدم و در   عنوان کارگر ساده  در اوایل به. ام کار کرده  سال در این دو کارخانه ١۶ من بيش از :پاسخ

سمت ق سرعت عمل نداشتم مرا به  شده های پاره   زدن نخ اما چون در گره. کردم قسمت نخ ریسی کار می

من مکانيکی این . مکانيک آن ها شخصی به نام آقای نيکو بود فرستادند مکانيکی ماشين آالت نخ ریسی که 

ها وقتی در   بعد از بيست سالی دوری از این دستگاه  طوری که به . ماشين آالت را خيلی خوب یاد گرفتم

  .  های نخ ریسی استخدام شدم  عنوان مکانيک ماشين  ميشل در هاپچوکی به پاکستان بودم در کارخانه

اما من فقط . من خيلی چيزها یاد داد و هم مکانيکی را آقای نيکو مرد شریفی بود، هم از نظر مبارزات طبقاتی به 

من   بود آدمی نبود که  جای او استخدام شده  به  کسی که. یکسال و نيم با او کار کردم چون او باز نشسته شد

کرد بدون  در دفتر کارخانه کار می  رای همين يکی از آشنايانم به نام مرتضی اسالميان کهبتوانم با او کار کنم ب

 ایام کارگریم را در کارخانه  بقيه. کارخانه درخشان منتقل کرد شکرچيان صاحب کارخانه بداند مرا به  که این

این در . کار در بخش کلندر بود  همن در این کارخان  آخرین حرفه. ام های مختلف آن کار کرده درخشان و در قسمت 

  این دستگاه. جا، کار روی دستگاه های بهم زن خمير پالستيک بود کار ما در این. است  واقع قسمت مادر کارخانه

 ها خيلی  کار روی این دستگاه. شد  سانتيگراد اگر پایين ميامد خمير پالستيک خراب می٢۵٠ها حرارتشان از 

پاس حق  چون اسم اسالميان را بردم، به .  دقت و حواس جمعی زیادی دارد  بهسخت و پر خطر است و نياز

شناسی از یک فرد مبارز و دلسوز الزم است همين جا بگويم که مرتضی اسالميان یکی از افراد مبارز کارخانه 

فر از کارگران کارخانه  ن١۵  نزدیک به  همراه اسالميان به . هوادار مجاهدین است که  بعد از انقالب معلوم شد . بود 

  .شدند و یا دستگير و در زندان اعدام گشتند  یا در درگيری های خيابانی کشته ١٣۶٠درخشان در سی خرداد  

در زمانی که شما در اين جا شروع به کار کرديد چند نفر در آن جا کار می کردند و بعد ها : سئوال

  تعداد کارگران این واحد چقدر زياد يا کم شدند؟

های نخ ریسی را   نفر کارگر داشت، تمام قسمت ٣٠٠زیبا حدود   من استخدام شدم قرقره  زمانی که: سخپا

. علت این امر ظريف بودن دست آن ها بود که سرعت عمل شان را زياد می کرد. کردند زنان کارگر کنترل می

  .شد  نفر می۵٠٠ زیبا حدود  کارگران قرقره

 ١۵٠٠  نفر به۴٠٠ از ١٣۴٠-١٣٣٨های  سال  شود به مربوط می شان که تأسيس آن درخ تعداد کارگران در کارخانه 

اما بعد .  ساعت بود١٢کرد و هر شيفت آن   کار می دو شيفته درخشان رفتم کارخانه  من به  زمانی که . نفر رسيد

 ۵٠٠ حدود ۵٧قالب در مقطع ان.  نفر رسيد١٠٠٠حدود  شد و تعداد کارگران درخشان به  شيفته  سه ها کارخانه 

 همين تعداد، کارگر   در جريان انقالب آن ها رفتند و به که. کردند زیبا و درخشان کار می نفر کارگر افغانی در قرقره 

  .ایرانی بجای آن ها استخدام شد

به چه شکلی شما استخدام شديد؟ آيا کسی شما را به اين کارخانه معرفی کرده بود؟ و يا : سئوال

عه نموده بوديد؟ کال پروسه استخدام يک کارگر را در آن سال ها کمی توضيح دهيد؟ آيا خودتان مراج

  جهت استخدام به افکار و سابقه مبارزاتی وی توجه ميشد؟



 صنایع مونتاژ، و  توسعه. وجود آمد  کارگر ایران به  دو تغيير اساسی در حيات طبقه" اصالحات ارضی" بعد از :پاسخ

شهر ها؛ که منطقا برای پيدا کردن   بود به  خراب کرده آنان را کامال خانه" اصالحات ارضی" هجوم روستائيانی که 

از  کارگرانی که . دو شکل بود استخدام به  پروسه  چهل تا پنجاه  در دهه. کار به این صنایع مراجعه می کردند

علت کمبود نيروی کار شهری  ای نبود به مهارت ویژه ها ميرفتند و چون نياز به  این کارخانه  آمدند به روستا می

اما .  شهر مياوردند دنبال خود به شدند همين کارگران اقوام و هم والیتی هایشان را به سریع استخدام می

من چون . کردند  می ها مراجعه این کارخانه  ها به  شهر بودند از طریق آگهی استخدام در روزنامه زاده کارگرانی که

  .این کار را پيدا کردم در تهران بودم از طریق روزنامه  مدت زیادی بود که

. از صنایع مبارزاتی در آن رشته  نوع صنعت و سابقه   مبارزاتی کارگران بستگی داشت به حساسيت روی سابقه

  نهمثال کارخا. مبارزاتی داشتند حاضر نبودند در بعضی از صنایع مونتاژ کار کنند سابقه  کارگران فعال و قدیمی که 

دارای سندیکا  کارگر ایران کفاشان هميشه  دادند چون در تاریخ طبقه  این امر اهميت می های کفش صنعتی به

 ما چنين چيزی  مانند کارخانه اما در یک کارخانه . دادند  کارگر را شکل می های فعال طبقه بودند و یکی از بخش 

  .بودند استخدام شده "  کارگر ساده"عنوان   به  نبود چون همه مورد توجه 

  در مورد سطح سواد کارگران و تحصيالت و آموزش آنان کمی توضيح دهيد؟: سئوال

امکان آموزشی بودند، و اکثریت کارگران را بعد از آغاز  و هر گونه روستاهای ایران فاقد مدرسه علت اینکه  به:پاسخ

تا قبل . از کارگران بيسواد بودند% ٧٠ م نزدیک بهشاید بتوانم بگوی چهل روستائيان تشکيل ميدادند، در نتيجه دهه

  .نوشتن و یا ششم ابتدایی بود-ها خواندن  باالترین سطح سواد در داخل کارخانه۵٧از قيام 

هم وجود " قرارداد موقت"آيا شما استخدام رسمی بوديد ؟ و آيا در آن زمان مثل اين روزها : سئوال

  داشت؟

هائی  فرم. شد دار و کارگر امضا نمی قراردادی بين سرمایه ام ميشد هيچگونه آن زمان کارگر وقتی استخد: پاسخ

داری ابزارهای خودش  سيستم سرمایه. اما قراردادی در کار نبود. شد را داشت و پر می قضيه فرماليته جنبه بود که

من یادم . ماعیهای اجت قانون بيمه از جمله. چهل وضع شد برای همين یک سری قوانين در دهه. طلبد را می

پرسيد،  بيمه شد، اگر مأمور دولت آمد و راجع به می کارگر گفته کار ميکردم به ید در کارگاه الستيک سازی کهآمي

شد و  شدن کارگر تبليغ می بيمه ها عليه ای از کارگاه در پاره. روستایم دیگر بر ميگردم به من یک ماه بگویيد که

  . ميبرد د مبلغ زیادی از دستمزد شما را بيمهشوی اگر بيمه گفتند که کارگر می به

 هم ابودند و اکثر ها شده های اجتماعی، حسابی موی دماغ صاحب کارخانه و بيمه کار، نظام وظيفه مأموران اداره

صاحب کار  معنی این نبود که اما این به. شد می بيمه ماه خواری بود، با وصف این کارگر بعد از سه برای رشوه

شد و هنگام اخراج ميتوانست  در هر صورت بعد از یکسال کارگر رسمی می. کند و را بيرون و یا تنبيهنميتواند ا

شکایت  به های حل اختالف بين کارگر و کارفرما در وزارت کار وجود داشت که دادگاه. کار شکایت کند اداره به

. عمل مياورد ارگر و صاحب کار سازش بهاز اسمش پيدا بود بيشتر بين ک کارگران رسيدگی ميکرد، اما همانطور که

کارفرما بابت  هم نميتوانست مانع اخراج کارگر شود فقط ممکن بود حکمی صادر کند که  وجود همين دادگاه

  . کارگر بدهد خسارت مبلغی را به 

يل فصلهای خاصی از سال کارشان را تعط هائی که شرکت موقت وجود داشت اما این مربوط ميشد به" قرار داد"

اما . شد ی از کار آنها در زمستان تعطيل میئها بخش و ساختمان و سد سازی که های راه مانند شرکت. کردند می

  .بودم و رسمی بودم شده من بعد از یکسال کار دیگر بيمه. ها چنين قراردادی وجود نداشت در کارخانه



می گرفتيد؟ لطفًا مشخص ساعات کار شما چقدر بود و برای اين مدت کار چقدر دستمزد : سئوال

کنيد که با توجه به سطح قيمت ها در همان زمان، این دستمزد تا چه حد کفاف زندگی شما را می 

  داد؟

 ساعت بود و چهار ٨ساعت کار ما . کرد کار می  ساعته١٢دو شيفت  من استخدام شدم کارخانه  زمانيکه:پاسخ

 تومان تا ۴بين روزی   دستمزد کارگر ساده١٣۴۵ تا ١٣٣٩ های بين سال. گرفت کاری تعلق می ما اضافه ساعت به

 ١۵یک اتاق در محالت کارگر نشين بين  کرایه. گرفتم  تومان می٨استارالیت روزی  من در کارخانه. تومان بود ده

 یاد ندارم تا نزدیکی های به.  تومان بسيار دشوار بود٨زندگی کردن با روزی .  تومان در نوسان بود٢۵تومان تا 

بر   تومان هزینه٣ گرم گوشت حدود ٢۵٠. باشد داشته اش یخچال و یا پنکه   کارگری در خانه١٣۵٠سال 

گوشت یخ  بود که شده گرانی آن قدر زياد شده بود که عليرغم اينکه شایعه های چهل بود که در سال. داشت می

  . ن روی آوردنداستفاده از آ وارداتی گوشت گوسفند نيست و حرام است، اما مردم به زده 

زندگی مانند روغن، بلغور، و  آنان مقداری مایحتاج اوليه. کردند می جمعی اتاقی را کرایه کارگران روستایی دسته

ها  ها و کارگاه گاهی هم بعضی از کارخانه. مبلغی را بتوانند پس انداز کنند خود مياوردند که همراه عدس از ده

مبارزات کارگری را کند  این یکی از مسائلی بود که. بخوابند ای از کارخانه شهکارگران فصلی در گو ميداند که اجازه

. کردند شدند و در اعتراضات کارگری شرکت نمی می" نمک گير"قول معروف  کرد چون این کارگران به می

چهل   دههدوم در نيمه. ها روز بروز باال ميرفت خانه کرایه. بسيار مهمی بود برای کارگرها مسکن مسئله مسئله

معرفی ضامن  با مسکن ایجاد شد مسئله در رابطه پنجاه در اوایل دهه مشکل دیگری که. نيز رسم شد گرفتن ودیعه

  مسلحانه مبارزه  هائی که  سازمان به برای مجردین بود و علت این امر هم دستور ساواک بود تا افراد وابسته

این مشکالت در حالی بود که  همه. سکن را از دست بدهندو یا توانایی پيدا کردن م کردند شناسائی شده  می

ها بسيار  کارخانه  کرج شد چون کرج به"زور آباد"مشکل مسکن یکی از علل ایجاد . دستمزدها تقریبا ثابت بود 

  .نزدیک بود

بوده  ور که ميان آمد همان ط ساعت کار به ما سر مسئله عينی را که در کارخانه  یک تجربه در اینجا ضرورت دارد که

سيستم حرارت . های پالستيک سازی آشنا کنم را با نوع کار کارخانه بهتر است ابتدا کمی خواننده . بيان کنم 

بعلت .  ساعت خاموش شوند٢٤ها برای مدت بيش از  اگر این دستگاه. کارخانجات پالستيک سازی با بخار است

.  قطور هستند زود سرد ميشوند شده يل صيقل داده از است سيلندرها، غلطک ها، مخلوط کن ها همه  اینکه 

   دستگاه که در این فاصله .  ساعت دیگر وقت الزم است تا گرم شوند٢٤ها بيش از  آن  هنگام روشن کردن دوباره 

کند کمی زودتر  کمک می پالستيک گرم شده . ریزند کنند مقداری مواد ضایعات را درون آن ها می ها را گرم می

  .باشد  ساعت توليدی نداشته ٧٠ تا ٤٨ حدود  کارخانه این امر باعث ميشود که. گرم شوند

کردند  اگر کارگران تنها در یک شيفت کار می. نباید خاموش شود  هيچگاه  با این تفاصيل سيستم حرارت کارخانه

. کار ميکرد  ساعته ١٢در دو شيفت  کارخانه برای همين بود که. شدند  ها خاموش و سرد می عمال دستگاه

مرور این  اما به. شدند کاری دارند خوشحال می  ساعت اضافه ٤ استخدام ميشوند از این که  تازه  کارگرانی که 

بريدند و کار را  از کار کردن بيزار ميشود و حتی خيلی ها می کند که   می چهار ساعت آن چنان کارگر را خسته

ما  بودند که وزارت کار و کارفرما شکایت کرده  کارگرها چندین بار به من استخدام شوم قبل از اینکه. کردند ترک می

اما شکرچيان صاحب . بودند  کردن کارخانه شيفته خواهيم و خواهان سه کاری را نمی این چهار ساعت اضافه

 کند را بخواباند و منافع اش حکم می کرد که کارخانه تمام وقت کار نميتوانست یک شيفت کارخانه کارخانه که 

. کارگران قدیمی دست تنها بودند. داشت ادامه اعتراض روی این مسئله. بود اعتراض کارگرها توجهی نکرده  به



پول بيشتری  مهمتر به  نبودند، از همه نفس بودند، فصلی بودند و بهار و تابستان در کارخانه چون کارگران جدید تازه

  . نياز داشتند

از . کرد کرد، در امورات کارگری دخالت زیادی نمی انيک بود و فقط روزها کار میآقای نيکو استاد کار من، چون مک

در زندگی من اتفاق  وقایعی که او همه .  او اعتماد کردم کردم و به همان روز اول من با احترام با او برخورد می

ر کمی آگاهی سياسی پيدا ام و مقداری بسيا من در زندان بوده دانست که او حتی می. دانست  بود را می افتاده

او هم پسر  کنم،  یکی از کارگران معرفيت می به"من گفت  آقای نيکو وقتی داستان زندگی مرا فهميد به. ام کرده

عباس داداشی  او مرا به" باشد شدم هوای ترا داشته من باز نشسته او اعتماد کن تا زمانی که خوبی است، به 

من از هر نظر مدیون این دو نفر هستم و در . ان قديمی معرفی کردسر پرست قسمت مخلوط کن و از کارگر

  .یادشان را گرامی ميدارم زندگی سياسی من آن ها بسيار مؤثر بودند و من هميشه

مرگشان  باز چه"اند از من پرسيد  ای از کارگران قدیمی جلو دفتر تجمع کرده عده یک روز آقای نيکو وقتی دید که

عنوان  را به از سر دلسوزی این حرف را ميزند و این جمله قای نيکو از آن آدم هائی است که آ ميدانستم که" است؟

  . کار کند شيفته سه کاری را قطع کنند و کارخانه اضافه  او گفتم ميخواهند که در جواب به . است کار برده کالم به تکيه

 خرند، اینها"کرد و گفت  ور و برش را نگاهد. کرد سوت حرارت آن گير می دستگاهی که او حرفی نزد، رسيدیم به

را خراب کنند و بگذارند   دستگاه  اگر آن ها روزی سه. شکرچيان را با زور حالی کرد ه کباید این مرد نميفهمند که

گفتم ولی آقای . "شيفته کند را سه  کارخانه  شود که  گردن خستگی و ناشيگری کارگران جدید، او مجبور می

 کارگر را ٤٠٠مزخرف نگو "او گفت ! را بيرون ميکند  کارگران جدید خطرناک است شکرچيان همهنيکو این برای

کی من؟ پشت دستم را داغ : "را نشان نميدی؟ گفت آن ها راه گفتم پس چرا به." نميتواند با هم بيرون کند که

از . "گذاشتش تو دست شکرچيان یکی چيزی گفتم طرف صاف   به این کارها را نکنم، یکبار خيلی ساده ام که کرده

من . من باز نشسته شوم و از شرم خالص شود است و منتظره که آن تاریخ شکرچيان با من سالم عليک نکرده 

او نگاهی معنی دار . ها را از کار بيندازم  چطوری دستگاه   من یاد بده او گفتم پس آقای نيکو به  به  هم با خنده

ها در هر دو شيفت باید خراب شوند شيفت دیگر نيز باید وانمود  ،چون دستگاه یک شرط به: "من کرد و گفت به

 نفرستند دنبال من و از خواب بيدارم  راهش بيندازید، تا آن ها با راننده سر کار هستيد و خودت دوباره  کنيد که

  ."نکنند

ی است ولی بکن من بعضی ها را او گفت دیوانگ. داداشی گفتم ها را به همان روز موضوع از کار انداختن دستگاه

هائی را نشان  دستگاه. اگر شکرچيان بفهمد پدرت را در مياورد. کنم اما شدیدا باید مواظب باشيد حالی می

 راه  افتاد و بعد دوباره از کار می دو ساعتی دستگاه . کارشان سخت بود و کارگر جدید هم داشت کردم که می

خستگی و ناشيگری کارگران جدید باعث از کار  زارش سرپرست ها ميآمد کهاین ترتيب در گ به. شد اندازی می 

هر چند او تعدادی اراذل و اوباش و . خورد دارد کلک می بود که شکرچيان فهميده . است  شده  افتادگی دستگاه

 ها باشد، اين امر کار مکانيک رسيد که  عقلش نمی به چون هيچ گاه . خبر چين داشت اما نتوانست سر در بياورد

 زحمت زیادی هم برای  بر این عالوه . کردند ای نمی اندازی در خواست پول اضافه چون مکانيک ها بابت تعمير و راه 

  برسد و کارخانه نتيجه  اعتراضات کارگر ها نهایتا به نميگویم این عامل اصلی بود اما این کمک کرد که. آن ها داشت

  .کرد  کار می شيفت هشت ساعته  در سه بعد کارخانه  به١٣٤٧ از سال.  بچرخد  ساعته٨ شيفت ٣در 

دستمزد شما در چه زمانی پرداخت می شد؟ و اگر ماهانه بود آيا بطور مرتب پرداخت می : سئوال

  شد يا با تاخير به شما داده می شد؟

ادی کارگران اکثر اما بر اثر فشار های زیاد اقتص. شد پرداخت می بود و ماهانه   دستمزد ها ماهانه :پاسخ

هر چند بهانه  کارفرما ها از دادن مساعده. کردند  دریافت می عنوان مساعده نوبت به دستمزد خود را در دو سه 



کم انرژی کار کردن را از دست  اگر این کار را نکنند کارگر کم کردند، چون ميدانستند که مياوردند اما خود داری نمی 

کارفرما دستمزد  افتاد که  ای موارد اتفاق می در پاره. شد پرداخت می ماهيانه هر صورت دستمزد ها  به. ميدهد

کارفرما  که  ام کمتر اتفاق افتاده  من کار کرده در جاهای که.  ميداد کرد، اما مقداری مساعده کامل را پرداخت نمی

  شود اما گاهی تا دهم ماهپرداخت  پرداخت دستمزد ها ميبایست سر هر ماه . از پرداخت دستمزد خود داری کند

    .شد بعد نيز پرداخت نمی

آيا به جز دستمزد رسمی، از مزايای ديگری هم برخوردار بوديد؟ دیگر کارگران چطور، مثل : سئوال
حق اوالد، حق مسکن ،عيدی و غيره؟

دیمی ها و خاطرات ق در سفرنامه. داری نيست  سرمایه  جامعه در ایران عيدی و پاداش مربوط به: پاسخ

  او سر می  خانواده  و به  شاگردشان عيدی داده وران و صنعتکاران شب عيد به  پيشه های زیادی هست که نمونه

تا قبل از اجرای . گردد داری در ایران عيدی و پاداش بخشی از دستمزد می  سرمایه اما در زمان توسعه. اند زده

اما . کردند  عنوان عيدی دریافت می  مبلغی ناچيزی به اله، کارگران هر س قانون سهيم شدن کارگران در کارخانه

دهد،   هستند دیگر عيدی معنی نمی  کارگران هم صاحب کارخانه دارها گفتند که بعد از اجرای این طرح سرمایه

  .کنند  دریافت می چون آنان سود ویژه

. کردند  خود از دادن پاداش دریغ نمی نفع داران برای ایجاد رقابت بين کارگران به سرمایه: اما در مورد پاداش

 همکاران   برای مبلغ بسيار ناچيزی به کردند که  آگاهی داشتند سعی نمی  این حربه  به بخشی از کارگران که

  . کارشان شامل پاداش شود کردند که  بزنند و کاری نمی خودشان ضربه

 استارالیت استخدام شدم، مزدم را  ن در کارخانه م زمانی که. ای را تعریف کنم  در این مورد خاطره خوب است که

کار .  در بين کارگران جریان داشت اطالع نداشتم  کار بودم و از مسایلی که من تازه.  من ابالغ کردند  تومان به٦

بعد از اتو کردن، . کردم  را جلو دستم ميریختند اتو می من اتو کاری بود و هر چند تا سبد جوراب ساق بلند زنانه

. کردند  بندی می ها را بسته   جوراب  تا دختر بودند که٦کارگران آن بخش .  بندی ميرفت  قسمت بسته ها به جوراب

 بندها کار   یواش کار کند تا بسته  بودند که  توافق رسيده کردم به  جای او کار می  من به آن ها با اتو کار قبلی که

اما من از این موضوع بی خبر بودم و تند و تند کار .  ها غر نزند آن  به روی دستشان نماند و مسئول کارخانه

  . تومان١٠ گذشت مزد من شد   سوم که  شد و هفته  مزد من اضافه  تومان به٢ گذشت   اول که هفته. کردم می

  یک روز که. گرفتم و من هم از آن اطالعی نداشتم  آن ها را من می شدند و جریمه  می  بندها جریمه بسته

من هم .  من توهين کرد  از دهنش در آمد به یکی از دخترها آمد و هر چه. داشتم ميرفتم در کنجی نهارم را بخورم

یکی دیگر از آن ها آمد و او را کنار کشيد و پيشم نشست و . ام  چکار کرده دانستم که  و اصال نمی سکوت کرده

   حدی پائين آوردم که  بعد سقف کارم را به از آن به. ام ده چکار کر  من فهميدم که تازه. تمام ماجرا را تعریف کرد

  . ایم و این خوب نيست  کمی تندتر کار کن ما بيکار نشسته  بندها در آمد که صدای خود بسته

 من  تا آن جایی که.  حساب آورد  اصال نميشد به  حدی کم بود که اما مبلغش به. حق مسکن در قانون کار بود

  .  تومان بود١٥ ماهی اخود من بعد از ازدواج حق مسکن تعلق گرفت و حدود  یادم مياید به

آيا کارگران توسط کارفرما تنبيه می شدند و اگر پاسخ مثبت است، شيوه های تنبيه چه : سئوال 

بودند؟ آیا کارفرما جهت تنبيه کارگر از روش جريمه استفاده می کرد؟ و آيا روش های ديگر تنبيه 

  هم مرسوم بود؟) کتک زدن(يکی مثل برخورد فيز



   عناوین مختلفی کارفرما کارگر را تنبيه  بدنی رایج نبود، اما به  کارگری روی آوردم تنيبه  من به  از زمانی که:پاسخ

حتی خود رضا .  کارگر را بزنند  در خارج از کارخانه  ارازل و اوباشش دستور ميداد که مثال به. فيزیکی ميکرد

 برای غيبت  جریمه. ولی بسيار کمتر از دورهای قدیم بود.  بود بيخ گوش کارگران ر با سيلی زدهشکرچيان چند با

 و فکر کنم االن هم   بوده هميشه) مانند دزدی( خيلی کم روی ميداد  های که کردن، دیر آمدن، کم کاری، تخلف

   است کارگران را جریمه ای شده سعی داشت به هر بهانه) رضا شکرچيان (  ما صاحب کارخانه در کارخانه. هست

 جائی نميرسيد و یا اصوال سکوت   به کرد، که  تنهایی از خود دفاع می  به  شده یا معموال کارگر جریمه. کند

   نتوانسته اند و صاحب کارخانه  کارگران اعتراضاتی کرده  جمعی بوده  دسته  جریمه ای موارد که در پاره. کرد می

  . کند  جریمه کارگران را است که

کردند مقداری مواد را خراب   نفر کار می  نفر بود و در هر شيفتی سه٩ تعدادشان  یک بار کارگران مخلوط کن که

 ميان آشغال ها ميریزند   آن را به در نتيجه.  عنوان ضایعات هم قلمدادش کرد شود به  نمی  طوری که کنند به می

بينند و از آن  ها را ميبرند مواد را می  آشغال ها کارگرانی که آشغالهنگام بردن .  نشود  کسی متوجه طوری که

چون هيچ . کنند  باشد کسی را با خبر می  ممکن است اشتباهی صورت گرفته اند که کرده  فکر می جائی که

 روز مزد در آن  سه.  کرد  روز جریمه  کارگر مخلوط کن را نفری سه٩کسی زیر بار مسئوليت نرفت شکرچيان 

کارگران با یک همبستگی و اتحاد . گذاشت  بسيار زیاد بود و روی زندگی کارگران تأثير می٤٦ - ٤٥های  سال

  . یک روز کاهش بدهد  را به  شکرچيان را وادار کنند جریمه توانستند که

آیا همبستگی کارگران در خارج از محيط کار وجود داشت، مثال برای امور شخصی امکان : سئوال

   باشند؟ هم همبستگی داشتهداشت با 

 عروسی،  از قبيل قرض بهم دادن، دعوت کردن همدیگر به.  بود  جانبه  همبستگی کارگران در واقع همه:پاسخ

 ما اتفاق افتاد در این   در کارخانه  عينی را که شرکت در مجالس ترحيم و خيلی چيزهای دیگر، اما من یک نمونه

   نظرم گرفته  خيلی به احمد يکی از کارگران را دیدم که.  بود سيار سرد شده هوا ب١٣٤٧زمستان . جا نقل ميکنم

 شد سر پرست شيفت که نامش  نهار که.  نظر نميرسيد رفتم و با او کمی شوخی کردم اما او سر حال به. آمد

من نهار : غر گفتاحمد در جواب اص.  با حيدر یکی دیگر از کارگران بروند نهار بخورند  احمد گفت که اصغر بود به

 این ترتيب من و احمد با   او برود نهار بخورد، به  بودم که  جای اصغر ایستاده من به. روم حالم خوش نيستی نم

من و احمد ضمن مراقبت .  داشت توليد کماکان ادامه. توانستيم بيشتر با هم صحبت کنيم کردیم می هم کار می

  .  مشکلش را مطرح کند استم کهبا اصرار از او خو.  صحبت کردیم شروع به

 است و احتماال درست   کار بوده  پائين، گویا بنا تازه هایش آمده  حرف آمد و گفت سقف یکی از اتاق نهایتا او به

. اش چوبی بود  اتاق و آشپزخانه٢ بود تا تابستان قبل سقف   احمد در گرمدره خانه.  است حسابی سقف را نزده

   او داد و چوب های سقف را هم فروخت و سقف خانه  تومان هم شرکت تعاونی به١٠٠٠ مقداری پس انداز کرد و

  . بود و نمی دانست چه کار کند اش پایين آمده اما حاال بر عکس سقف خانه. را آجری کرد و کلی خوشحال بود

 کسی   به. احمد داشتند  به  کارگران مشکالتی شبيه  پول بود و همه  جای نميرسيد، مسئله عقلم به

 این  تازه.  او دویست تومان بدهم، اما این مشکل او را حل نميکرد خودم ميتوانستم به. نميتوانستم رو بيندازم

با اينکه احمد مرا قسم . کشيد  با دیدن من عذاب می ميشد قرض و اگر احمد نميتوانست پس بدهد هميشه

 با داداشی يکی از کارگران با سابقه که   نداشتم مگر اینکهای  کسی اين موضوع را نگویم اما چاره  به  بود که داده

  . را در ميان بگذارم ام مسئله قبال در باره اش گفته



 حلی  گفت راه ها می  بچه  این احمد خودش اگر به  کاری ندارد این که:  داداشی گفتم او گفت وقتی ماجرا را به

 پيشنهاد  های قدیمی و به از تمام بچه.  کار کنيم  بهت بگویم چهبرو یک قلم و کاغذ بياور تا. کردند برایش پيدا می

ها داشت جلو اسم   وضع مالی بچه  داداشی نسبت به با دیدی که.  کردیم من چندتائی از جدیدها ليستی تهيه

د او بنائی بل( از نعمت چوپانی   من گفت که داداشی به.  تومان شد١٥٠٠ زدیم  جمع که. هرکدام مبلغی نوشتيم

 تومان ٢٥٠٠ و گفت  نعمت کمی حساب کرده.  چيز چقدر ميشود  تا اتاق با همه  سقف سه بپرسم که) بود

  . بنابراين باز ارقام را بردیم باال.  تومان کم داشتيم١٠٠٠. ميشود

اگر کسی توضيح خواست بهش بگو برو از .  برو خودت پول ها را جمع کن  من ماموریت داد که داداشی به

 ٢ بودند فقط   در کارخانه در ميان تمام کسانی که.  ميخواهيد  هيچکس نگو پول را برای چه  بپرس و بهداداشی

 به این کار ما اعتراض نکند اسم خودش را در ليست  برای اینکه. (یکی خود احمد بود.  پول ندارند نفر گفتند که

نفر دوم کارگری به .  من پس ميدهد او بعدا به سهم او را من بگذارم  احمد از من خواست که)  بودیم هم نوشته

 کارها در ميرفت ولی روز بعد با پشيمانی   از زیر بار همه ایوب از کارگران قدیمی بود اما هميشه(نام ایوب بود 

جان تو شب خوابم نبرد،  "  : من ميداد گفت  تومان به٢٠  ايوب روز بعد در حاليکه). همرنگ جماعت ميشد

 تومان ٢٠بيا این .  بی دليل این کار را نميکند حتما نيت خيری توش هست  این مظفر دم گفتم خره خو اش به همه

  " ؟  مگر نه  جان خودت بگوئی برای چی هست؟ عروسيه من اما ميشه

 جوری ميخواست  در حالي که هر کسی به.  پول ها برای چی هست غير از من و داداشی کسی نميدانست که

   شد نعمت را صدا زدیم دادیم دستش که پول که آماده.  روز طول کشيد٣ تا پول ها جمع شد  بتهال. سر در بياورد

 پول کارگر هم ندهد اگر احمد  قرار شد که.  احمد را بزند  سقف خانه  آینده خودش اقدام کند و در عرض هفته

  .  کمک بگيرد های کارخانه خودش کافی نيست از بچه

گرفتند   وام تعاونی نداشتند، برای کسان دیگر وام می  خود نيازی به گاهی کسانی که. د بود موارد زیا از این گونه

  .این هم یک نوع تعاونی و همبستگی بود

آيا برای رسيدن به محل کار سرويس خاصی وجود داشت و آيا شما برای استفاده از آن : سئوال

ص دهيد ؟ يا کارفرما مسئوليت اين امر را مجبور بوديد که بخشی از دستمزدتان را به اين امر اختصا

بر عهده گرفته بود؟

کارگرها .  اتوبوس داشتند  چهار دستگاه  زیبا و درخشان روی هم رفته  شدم قرقره  من وارد کارخانه  زمانيکه:پاسخ

. ودها در آن زمان بسيار افتضاح ب سرویس کارخانه. کردند و مجانی بود بابت این سرویس پولی پرداخت نمی

 بودند از ميان برها ميرفتند و   علت خواب ماندن دیر آمده  در مياوردند و اگر خود به های اتوبوس دبه گاهی راننده

های ديگر که نزديک   اند با اتوبوس کارخانه  جا مانده اما کارگران اگر ميدانستند که. ای ازکارگران جا ميماندند عده

 کارگران را   همه ها چون راننده.  ميرساند  کارخانه کردند و خود را به کارخانه ما قرار داشتند استفاده می

  .نميشناختند

 ما استفاده می   ميکرديم و یا کارگران آن ها از سرویس کارخانه ها استفاده  ما از سرویس آن هائی که کارخانه

این .  زیبا فرق داشت ا هم با قرقره زیبا، چون سرویس م کردند عبارت بودند از کفش بال، زامياد، عالالدین و قرقره

 بسيار مفيد و ٥٧پارچگی و اتحاد کارگران در سال  بود تا با هم دوست شوند و در یک  کارگران امکان داده امر به

  . مؤثر بود



آيا در کارخانه مزبور سالن غذا خوری وجود داشت ؟ و آيا به کارگران غذا هم می دادند؟ و : سئوال 

  غذای گرم بود؟اگر ميدادند آيا 

برای همين من .  زبيا است  درخشان و قرقره  سالن غذا خوری یکی از تجربيات مبارزاتی کارخانه مسئله: پاسخ

  . کنم  بود برای شما نقل می آن را مفصل تر و همان طور که

 ریزی  گر برنامه تشکيالتی سياسی و یا کارگری نداشتيم تا برای ارتباط با جاهای دی چون ما کارگران در کارخانه

 از سرویس  گاهی که.  همدیگر ها یا تصادفی بود یا نزدیکی فاميلی کارگران چند بخش به کنيم، اکثر ارتباط 

  . شدیم های دیگر آشنا می  دیگری می آمدیم با کارگران کارخانه ماندیم و با سرویس کارخانه  جا می کارخانه

 ما ، ما امشب  کی از همکارانم به نام مش حيدر گفت بيا بریم خانهبعد از تمام شدن کار، ي. یک روز زمستان بود

 عالالدین که پسرش در آن   کارخانه  بریم و سری هم به  پياده  شرطی که در ادامه مطرح کرد به.  نذری داریم سفره

بود با خودمان    چراغ زمستانی بدهند اگر گرفته  پسرم سهميه بعد گفت چون قرار است به. جا کار می کرد بزنيم

 از  همه.  مش حيدر را ميشناختند، عالالدین نگهبان های کارخانه.  تا از اتاق ها خيلی سرد هستند٢ببریم چون 

.  برویم پسر مش حيدر را ببينيم  دادند که  ما اجازه  کمی با او شوخی کردند به یک آبادی بودند بعد از این که

کمی . ها را بگيرد  چراغ  دفتر برود و حواله تا فرصتی پيش بياید و او بهپسرش کار داشت و ميبایست ما صبر کنيم 

از مش حيدر پرسيدم اینجا .  رد شدیم بوی خورشت و خوراکی عجيبی ميامد  که  گشتيم از جلوی آشپزخانه که

.  کامل ميدهد غذای ها یک وعده  تمام شيفت  عالءالدین به کارخانهاو توضيح داد  . یدآی ميئ بو  خبر است چه چه

من تا آن وقت . کارگران هم راضی هستند. اما در مقابل ماهی بيست و هشت تومان از مزد آنها کم ميشود

  .  کارگران غذا ميدهند  سالن نهار خوری دارد و به ای وجود دارد که  کارخانه دانستم که نمی

حسين یکی از  اين را هم بگويم که همين جا.  يکی از دوستانم به نام حسين گفتم آن روز من جریان را به

 درخشان  او یک سال بعد از من در کارخانه.  با او آشنا شدم دوستان بسيار صميمی من بود و در آموزشگاه

 چند سال پيش کارگران در  اسالميان گفت که.  اسالميان در ميان گذاشتيم و روز بعد موضوع را با. استخدام شد

من هم گفتم که ولی آن .  است ترتيب نهار خوری را بدهد اما وی موافقت نکرده شکرچيان  اند که خواست کرده

اسالميان موافق بود اما معتقد بود .  بگوئيم که اعتصاب ميکنيمما ميتوانيم . اند وقت آن ها تنها در خواست داده

 زیاد برایشان مهم   ما نميتوانيم موفق شویم چون قانع کردن کارگران برای اعتصاب آن هم سر موضوعی که که

 چيزی برای خوردن   از خانه  همه  این علت بود که  سالن غذا خوری به بی اهميتی مسئله. نبود مشکل است

  .وردند و خرج چندانی هم برایشان نداشتآمي

 نهار ها  تحقيق کنيم تا ببينيم چند در صد از کارخانه  با هم و جداگانه همان روز من و اسالميان تصميم گرفتيم که

در داخل اتوبوس از .  کنيم  کرج استفاده های دیگر جاده  از سرویس کارخانه برای اینکار ما مجبور بودیم که. ميدهند

های  از کارخانه% ٦٥ فهميدی حدود  طولی نکشيد که.  اش نهارخوری دارد یا نه  کارخانه کارگری ميپرسيدیم که

 این نهار خوری ها بعد از   شدیم اين بود که همه  متوجه  که دیگری هم مسئله.  کرج نهار خوری دارند جاده

 در قانون کار جائی از غذای گرم برای کارگر  همچنين اسالميان پيدا کرد که.  اند ای طوالنی بدست آمده مبارزه

  . است صحبت شده

اکثر کارگران .  می شد روز بيشتر  آغاز شد و تعداد ما روز به بعد از کسب اين اطالعات تبليغات سر این مسئله

ها موافق بودند و بخشی   بودند، بخشی از آن کارگران فصلی دو جانبه.  توافق داشتند قدیمی سر این مسئله

 اعتصاب   کارگران را به  ميان کارگران ببریم اما موفق نشدیم که  را به ما موفق شدیم تنها مسئله. تفاوت هم بی



 جهت نهار خوری   از کارگران ميخواستيم که سئله بر نداشتيم و فعاالنهولی دست از فعاليت سر این م. بکشيم

 زیبا و   قرقره  اعتصاب هر دو کارخانه  بر اثر تهدید به  بود که١٣٤٦ یا ١٣٤٥درست یادم نيست سال . اعتصاب کنند

 نيم از مزد برای هر روز غذا یک تومان و. اما اعتصابی صورت نگرفت. درخشان دارای سالن نهار خوری شدند

  .شد کارگران کم می

لطفا کمی در مورد ساعات استراحت کارگران توضيح دهيد و بگوئيد که در چه فواصل : سئوال

زمانی آن ها حق ترک محل کار خود را داشتند؟ آيا برای دستشوئی رفتن و سيگار کشيدن مقرراتی 

  وجود داشت؟

 

 همان ایام کارگریم انجام دادم، در هيچکدام از  تی کهشخصی خودم و با تحقيقا  بر اساس تجربه :رفيق مظفر

اما در . هست یکساعت وقت نهار است تنها موردی که .  نام ساعت استراحت وجود نداشت چيزی به جات کارخان

نباید در یکساعت وقت نهار خاموش  نوع توليد مدام باید تحت نظارت کارگر باشد و دستگاه  هائی که  مورد کارخانه

 فاقد  اما اگر کارخانه.  نوبت ميروند برای غذا خوردن  کارگران به  باشد که  سالن غذا خوری داشته گر کارخانهشود ا

برای سيگار . کند  یا با همکارش و یا تنها غذایش را صرف می سالن غذا خوری باشد کارگر پای همان دستگاه

ها سيگارشان را   در جائی همان نزدیکیميگفتند و) سرپرست قسمت( سر شيفت  کشيد کارگران معموال به

  . گرفتيم  می بایست اجازه  درخشان برای دستشوی رفتن هم می در کارخانه. کشيدند می

 

 شب   دارهائی بود که  سرمایه رضا شکرچيان از آن جمله.  عينی دیگر را نيز نقل کنم  دو تجربه اینجا الزم است که

.  سر ميزد و ميخواست با حضور خودش کارگر را بترساند کارخانه ف به های مختل و روز نداشت و مرتب در ساعت

  . کدام کارگر خوابيده است  ميآمد تا ببيند که  کارخانه  و در ساعات شب به او گاهی هم موذیانه

  

  هنام احمد ک یکی از کارگران به بيند که  است می یک روز عصر وقتی خودش را پشت دیوار قایم کرده : اول تجربه 

احمد مریض بود و هميشه . کند می او ساعتش را نگاه . دستشوی ميرود او صحبت کردیم به  قبال هم راجع به 

در آنجا رسم اين بود که سایر . دست شوئی نميرفت  به  بدون اجازه   اما هيچگاه. کشيد دستشوئی او طول می 

. کردند دست شوئی ميرفتند را تقبل می کشيدند و یا به  سيگار می کارگران مسئوليت کار کسانی را که

کشد بيرون و  کوبد و او را می در توالت می  دست شوئی احمد طول کشيد با لگد به  بيند که شکرچيان وقتی می

سر پرست و همه ". ائی و از زیر کار در رفته ها قایم کرده  تو خودت را داخل یکی از توالت " تشر می زند که 

از زیر کار  احمد مریض است و کسی نيست که   شکرچيان توضيح دادند که  شدند و بهکارگران آن قسمت جمع  

هر چند کسی .  او داد به) عن دراز(نکرد اما لقب  شکرچيان باور کرد و او را جریمه . او بگذرد در برود تا از جریمه 

  .بود برای او خيلی آزار دهنده  احمد را با این لقب صدا نميزد اما 

  

ما موقع . کرد اما او با من هم شيفت نبود کارگری به نام رضا رشتی در همان قسمت من کار می: دوم  تجربه

وارد قسمت شدم با کارگران شيفت شب صبح  صبح یکی از روزها زمانی که . تحویل و تحول همدیگر را ميدیدیم

 قبل قصد رفتن را ندارند و با  کارگران قدیمی شيفت شدم که متوجه. لباسم را عوض کنم بخير گفتم و رفتم که

  . اند ای تجمع کرده کارگران قدیمی شيفت ما در گوشه

  

.  من اعتماد کنند به بود که  کارگران قدیمی گفته  آقای نيکو به . جمعشان بروم نميخواستم فضولی کنم و به 

مواد از .  مادر بود م دستگاهمن رویش کار ميکرد دستگاهی که . را تنظيم کردم و مواد را چک کردم حرارت دستگاه 

  . ما در انتهای سالن بودیم در نتيجه .  دیگری ميفرستادیم دستگاه به  نقاله  ميشد و ما توسط تسمه  آنجا آماده 



. چون آن قسمت کمتر در دید بود.  من کار ميکردم آمدند آن قسمتی که کارگران هر دو شيفت شب و صبح به 

کردم اما من خودم را   من کار می آنها در جائی بودند که ی تصميم ميگرفتند با اینکه چيز کارگران داشتند راجع به 

یکی از .  باشند آنها ممکن است کار خصوصی ای داشته  مشغول کردم چون احساسم این بود که  با دستگاه

داداشی هم به . مرفتم و داداشی را صدا زد.  داداشی بگو بياد  من گفت برو قسمت مخلوط کن و به کارگران به

یکی از کارگران .  جمعشان صدا زد  مرا به داداشی بعد از چند دقيقه. جمع آنها پيوست ولی من باز دوری گرفتم 

حضور من در  من بر نخورد به  به  شناخت طوری که   در شيفت دیگری بود و مرا نمی که نام علی کوچکه  به 

. او گفتند نگران نباشد  سرپرست قسمت و هم داداشی به ولی هم مش حيدر هم اصغر. جمعشان اعتراض کرد

را دیدم کمی از رفتن خودداری کردم اما خود علی گفت ببخشيد من قصدی  من وقتی اعتراض علی کوچکه 

 ها ترا ميشناسند بيا تو جمع ما و از من پرسيد چرا تا حاال ترا   بچه نداشتم و شما را نميشناختم اما حاال که

  .آن افتخار ميکنم من هنوز به  روزی که . ین اولين کار من و شرکت من در جمع کارگران قدیمی بودام؟ ا ندیده

.  بعد از نصف شب رضا رشتی ميرود دست نماز ميگيرد٢ و ١شب قبل ساعتهای بين : جریان از این قرار بود

نماز  ی ايستاد و شروع ميکند به م قبله  چيز اطمينان حاصل ميکند رو به  را چک ميکند و وقتی از همه  دستگاه 

   چه همانطور که قبال هم گفتم رضا شکرچيان بعضی شبها خود را در جائی قایم می کرد تا ببيند که. خواندن

بود چرت ميزنند و یا با همکارشان توافق   دیده  او بارها کارگرهائی را که. کسانی کم کاری ميکنند و کی ميخوابند

از شانس رضا . بود کرده   سرپرست بخوابند گير انداخته و جریمه  نيم ساعتی را آنهم با اجازههر کدام  اند که  کرده

شکرچيان صبر ميکند تا . رشتی آن شب هم شکرچيان در جائی حود را مخفی کرده بود تا مچ کارگران را بگيرد

در آن نصف  که  رضا بيچاره . های او را محکم چنگ ميزند او از پشت بيضه. رکوع ميرود رضا رشتی در نمازش به 

  با کسی هم از این قبيل شوخی ها را نداشت، شوکه است و همچنين شب انتظار چنين چيزی را نداشته 

 من داری نماز ميخوانی؟ آن  نا مسلمان تو سر کار من روی زمين من بدون اجازه"او ميگوید  شکرچيان به . ميشود

ميخوانيد باطل است  در این کارخانه   نمازهای شما احمقها کهوقت اسم خودت را ميگذاری مسلمان؟ تمام

  ". بروید از مرجع تقليدتان بپرسيد ميگوئيد نه

  

ای   راننده  او را سرپرست شيفت به طوری که.  لرز ميکند و مریض ميشود بود اما رضا از ترس شکرچيان رفته 

 آن روز کارگرهای قدیمی شيفت  طوریکه  بود به   کردهاین موضوع کامال کارگرها را عصبانی.  ببرد خانه ميدهد که 

هایشان نگران تاخير آنها خواهند  خانواده  شب بعد هم ميبایست بر گردند سر کار و ميدانستند که  شب با اینکه 

  . شود  جمعی گرفته  تا تصميم دسته بود ماندند و نرفتند خانه 

  

 ٢ای نشوند فقط  و باعث اخراج عده  جنجال بزرگی بر پا نکرده  اینکهبرای  آن روز کارگران قدیمی تصميم گرفتند که 

از چند سال قبل تصميم گرفته .  نماز را حل کنند و مسئله  پيش شکرچيان رفته  معرفی شوند که نفر نماینده 

اشد و ب  سازشی با شکرچيان وجود داشته  راه باشند که   و ایوب، زمانی نماینده   علی کوچکه بود که شده  

 کارگرها نميخواستند هيچگونه  اما مش حيدر و حيدر سر سفيد و نعمت برای زمانی که. مشکل کش پيدا نکند

  . داشتند هميشگی  بنا بر این کارگران در واقع دو نوع نماینده . بيایند سازشی بکنند و کوتاه  

  

چنين تاکتيک  الت و فقط از روی تجربه بدون تشکي  کارگران چگونه  خرج بدهيم خواهيم دید که اگر کمی دقت به

حتی ميشود از آن چشم پوشيد حيدر  اگر برای اعتراضی که  مثال آنها ميدانستند که . کردند هائی را انتخاب می

همخوردن  یا باعث اخراج خود و یا به   با مشت ميکوبد روی ميز شکرچيان که  نرسيده سر سفيد را بفرستند از راه 

داده "  ایوب خره" ایوب لقب  شکرچيان از زبان ایوب خوشش مياد شکرچيان به ميگفتند که  مه ه.  ميشد برنامه

 را هم  علی کوچکه" فحش ميدهد آدم فحش هم بدهد عاقالنه  اگر به  این ایوب خره . "بود یکبار خودش گفته . بود 



 شکرچيان از قيافه  معتقد بودند که همه .  برای شکرچيان تهدیدی باشد ایوب ميفرستادند که برای این همراه 

او  خاطر درشتی اندام علی بر عکس اندامش به  کارگران به. عين غول بود خواهد ترسيد  که  علی کوچکه 

  ". علی کوچکه"گفتند  می

  

 و نماز سرکار. آنها نميتوانند نماز بخوانند  بود این بود که  ایوب داده شکرچيان به  در مورد رضا رشتی جوابی که 

  جا آوردن فرایض بود گفتند که اطالعات دینی یشان در حد به  کارگران از آنجائيکه . من باطل است بدون اجازه 

جواد علی دوستی . حق با شکرچيان است برویم از کارگران مذهبی بپرسيم، کارگران مذهبی هم تائيد کردند که

نماز  یک آخوند بلد بود گفت که اندازه  قول کارگرها به  شدیدا مذهبی بود و همچنين فرد لومپنی هم بود و به  که 

  . حسنخان بپرسند محمود و مش حيدر از پيش نماز قلعه  قرار شد که . باطل است

  

او حالش کمی بهتر . او در کرج بود خانه . دیدن رضا رشتی رفتند  ای از کارگران قدیمی به همان روز بعد از کار عده

   آخوند چه  تجمع کردند و پرسيدند که روز بعد کارگران دوباره. سر کار بر گردد روز بعد به  بود و قرار شد که شده 

فریاد حيدر سر سفيد رفت هوا و .  باطل است  نماز در کارخانه است؟ مش حيدر گفت مال هم ميگوید که گفته 

هم کار کنم، هم . را ميگيرم او  شود بگوید نماز باطل است من یقه من قانع نميشوم امام حسين هم زنده" گفت

  " موقع بخوانم و بدهکار خدا شوم؟ شب نخوابی بکشم برای سنار سی شاهی، هم نتوایم نمازم را به 

ای تقریبا به  آن روز نامه. نعمت گفتند قلم و کاغذ را بياور به . تحریک شدند و دور او جمع شدند کارگر ها دوباره 

از  جائی را در هر گوشه  آقای شکرچيان ما کارگران از شما ميخواهيم که " شد  شکرچيان نوشته این مضمون به  

. ایشان بنویسيد شریعتمداری کنيد و این را کتبا به اهللا خود مایل هستيد برای مسجد وقف حضرت آیت که  کارخانه 

کارگران این  قدر بنویسيد که  همان مرجع عالي ای به  نامه یا اینکه. ایشان ميدهيم ميبریم و به  ما کارگران روز جمعه 

. هر کجا هست بخوانند  وقت نماز است نماز را آزادانه  هر زمان که  دارند   از طرف شما اجازه  برای هميشه کارخانه

  یکشنبه همه   تا حل این مسئله  آینده از هفته  ما اعالم ميکنيم که . اگر جنابعالی با این دو شرط باال توافق ندارید

اسالميان بدهد و برگردد و از رو در رو  به  ایوب که  را دادند به  نامه ." ر ميایم اما کاری انجام نميدهيمها سر کا

  .شدن با شکرچيان خود داری کند

  

نماز اعتصاب   ميدانست، و ميدانست اگر کارگران سر مسئله  خود را مسلمان دو آتشه شکرچيان از آنجائی که 

اسالميان  جالب است که .  خواستند نماز بخوانند  کارگران هنگام نماز هر جا که اد کهکنند آبرویش ميرود، رضایت د

اگر یک وجب زمين "بود  در بازار بود، گفته   برادر بزرگترش که  در تلفن به شکرچيان سر این مسئله   بود که  شنيده

  ".شوند  صاحب می را درسته انه کارخ وقف هر کدام از این مراجع تقليد کنم، چند سال طول نخواهد کشيد که 

  

  آيا وسائل ايمنی جهت جلوگيری از حوادث حين کار وجود داشت؟: سئوال

 

اما وسایل ایمنی را اگر با . وجود داشت کنيم بله   اگر وسایل ایمنی را به چيز های محدودی خالصه :پاسخ

. ل وسایل ایمنی نيز برخوردار نيستندها و مراکز صنعتی از حداق شرایط و محيط کار بسنجيم خيلی از کارخانه

اما شرایط محيط زیستی .  ميشد  ما سالی دو دست لباس کار و دو جفت پوتين ایمنی داده ما به مثال در کارخانه 

باید برای تصفيه . ها کارگران ميبایست ماسک بزنند مثال بعضی از قسمت. بيش از اینها را ميخواست کارخانه 

 مطبوع یکی از ضروری ترین لوازم  در بعضی جاها تهویه. دو بار شير بخورند ها روزانه   ریهو خون و تميزی سينه  

با  حال برای اینکه . زیبا و درخشان ما چند سالی از آن محروم بودیم  قرقره   در کارخانه ایمنی است، کما اینکه

  .کنم قل مییک حرکت اعتراضی در این مورد را ن تجربيات بيشتری آشنا شویم من خاطره



کردیم و  ما احتياط می اما همه .  بود بيشتر شده با مسایل سياسی آشنا بودیم در کارخانه  تعداد ما کارگرانی که 

 ،کارگری به نام عباس  بود که ۴٧-۴۶سال . ارتباطاتی داشتيم در خارج از کارخانه  هر کدام ما در محفلی جداگانه 

او هم  راحتی من توانستم بفهمم که  او خيلی زود جوش بود و به . بود استخدام شده   ساله ٢۵-٢٠جوانی 

وی بعد از انقالب با جريان طوفان در ارتباط قرار . مسایل کارگری  به  عباس کارگری بود آگاه . سياسی است

نقش در زندگی کارگری من و یا در همکاری با من  کسانی که  من به   ناخواه   خواه چون در اين مصاحبه. گرفت

  . اند اشاره خواهم کرد بهتر است اسامی آنها را در همين جا ذکر کنم مؤثری داشته

 او سياسی  دانستم که اما نمی. شناختم زیبا بودم او را می  من در قرقره  زیبا از زمانی که زری کارگر قرقره (

ری با حسين دوست من که قبال در بعدها ز. آنها داد بعدها رفيق بهروز نابت ترتيب آشنایی من را در خانه . است

 ما کار  حسن و مهری همسرش دو کارگر مبارز بودند اما آنها در کارخانه. باره اش صحبت کردم ، ازدواج کرد

 در ارتباط بوديم و با هم محفلی شکل داده بوديم ، همکاری  من و حسين با آنها در بيرون از کارخانه. کردند نمی

  گذاشت اکثر کارهای بود که آنها می  محفل ما بعهده  ارچوب اين محفل بود و وظایفی کهآنها با ما در واقع در چه

  .گرفت انجام می در خارج از کارخانه 

  

او شاید با . او رفيق بهروز نابت بود. همين جا کمونيست شریف و مبارز و فعالی را نيز معرفی کنم الزم ميدانم که

از فقر و فالکت و دردهای کارگران و وضع وخيم زندانيان سياسی  هيچگاه او . چند محفل مثل ما در ارتباط بود

 مختص او بود آن  باشد و با آهی طوالنی که در مورد زندان خبری نداشته  من او را ندیدم که هيچگاه . غافل نبود

د شد ، در ارتباط با خواه آن اشاره   به  در این مصاحبه بيشتر اعتراضات و مبارزات کارگری که . خبر را نقل نکند

نظر کارگران  یادتان باشد که"گفت  می گفت بعد هميشه  نظرش را می او هر گاه . است رفيق بهروز انجام شده 

  ") اهميتش بيشتر است

  

 خودم و  من گفت هر طور شده یک روز اسالميان به. شد هوا داشت کم کم سرد می.  بود١٣۴٩اواخر پایيز 

. موافقت کند که عباس هم بياید من از اسالميان خواستم .  ببينيم  بيرون از کارخانهاو را در حسين روز جمعه 

  دایی اسالميان در آنجا خانه. دایی اسالميان رفتيم  ورامين مزرعه  ما به قرارهایمان را با هم گذاشتيم و همه

  .کرد گرمی داشت و در مزرعه خود چند تا گاو شيری و تعدادی مرغ نگهداری می

 هائی از طرف هر دو اداره  اکيپ  که  هائی رسيده های اجتماعی نامه ميان گفت از وزارت بهداشت و بيمهاسال

زیادی از زنان کارگر در  بيمار شدن عده   به بيمه ها پيدا است که از محتوای نامه.  خواهند آمد برای بازدید کارخانه 

علت عدم  گویند به می پزشکان بيمه . است شان اعتراض کرده درخ  زیبا و یکی دو نفر در انبارهای کارخانه قرقره

خوبی است  این مسئله. اند  گذاشته روی دست بيمه اند و هزینه  ها اين کارگران مریض شده بهداشت در کارخانه 

   های که جا ها را به  آن اکيپ ما باید هر طور شده. باشند آن آگاهی داشته ها به   کارگران قبل از آمدن آن اکيپ که

  . ببریم بسيار غير بهداشتی است مانند مخلوط کن ها و انبار ها و غيره 

  ای از وزارت بهداشت ميآیند و شکرچيان آن ها را برای نهار به هر سال عده اسالميان همچنين یاد آور شد که 

 بود و در کرج و نزدیک چيت جهان  فاتح صاحب کارخانه چلوکبابی باغ جهان متعلق به. چلوکبابی باغ جهان ميبرد

نامش   ميشد که  این چلوکبابی توسط یکی از دوستان شعبان بی مخ اداره. قرار داشت همان کارخانه 

برادران سگ کش، گویا آنها گوشت سگ در   مشهور بودند به ٣٢برادران حسنخانی قبل از سال . حسنخانی بود

آن ها ميدهد و  ادن چلوکباب به آن ها ضمنا مبلغی به شکرچيان پس از د. بودند چلوکبابی هایشان مصرف کرده 

  بار بيمه اما چون این. چنين کاری بکند بار هم در صدد است که برای همين این. آن ها هم کاری نکرده ميروند

  .ها را خود باز دید کنند  هم بيايند و کارخانه  مأموران بيمه  که معترض است قرار شده



پس بهتر بود با تمام قوا خود . و سالمتی و بهداشت کارگران از هر چيزی باالتر بود ضيه انسانی ق برای ما مسئله 

  .  بکنند  بهداشتی کردن کارخانه قرار گيرد و شکرچيان را وادار به مورد توجه   کنيم تا بهداشت کارخانه  را آماده

سيد مهدی دایی . مان انجام دادیم بين خود تقسيم کاری برای همين مسئله بعد از بحث کافی روی این مسئله 

پزشکی یک سری   ما کمک کند و از دانشجویان دانشکده   دانشجو بود حاضر شد در اين مورد به اسالميان که

اطالعات بهداشتی در مورد دود پالستيک و پودر حاصل از کار با مواد پالستيکی و پرزهای نخ برای ما جمع آوری 

  .کند

 اين جلسه مطرح شده بود را با دوستان هم فکرم در ميان گذاشتم و قرار شد در مسائلی را که در بعدا من

برای همين منظور تقسيم کاری بين خودمان کرديم و حسن مسئوليت . رابطه با اين موضوع بطور فعال کار کنيم

اروگر، او هم مهری همسر حسن بود و کارگر کارخانه د. گرفت بعدها خواهد آمد بعهده  هائی را که تکثير نوشته

 کارخانه  من هم قرار شد به.  ما پرسش هائی بکند  داروگر در مورد مسئله قرار شد از دکترهای داروساز کارخانه

  کارهای انجام شده  و اطالعاتی در زمينه  کرده چيت ری و جهان چيت و پالستيک سازی شاهين مراجعه  

ای  چنين مسئله  ها بفهمانم که کارگران این کارخانه شکلی به    ها را گرد آوری کنم و به بهداشتی در این کارخانه

  . کنيم را داریم دنبال می

اسمش را به   بود که   نداده من اجازه او به . با زری آشنا بود من بودم این اتفاق افتاد تنها کسی که در آن روزها که 

او خوشحال شد و قرار شد هر روز یا او با . گفتم  را به او تمام مسئله  من روز بعد از این جلسه . دوستانم بدهم 

درست در . سرویس من بياید یا من با سرویس او بروم و به اين ترتيب همدیگر را در جریان پيشرفت کارها بگذاریم

ته سرعت توانس او به . زیبا از فعالين است او در قرقره  سایرین بگویم که  داد من به  او اجازه  همين شرایط بود که 

  اين عده او به همراه .  زیبا جمع کند در ميان کارگران قرقره ای را جهت تبليغ و گسترش این مسئله   عده بود که 

  . زیبا پيش ميبردند  نحو احسنی در ميان کارگران قرقره   را به  عدم بهداشت کارخانه مسئله 

  

و هر چند وقت یکبار در مورد  درخشان رفته   های کارخانه  قسمت مخلوط کن به  ما عباس را مسئول کردیم که 

 کافی به  اندازه هواکش کافی وجود ندارد و شير و ماسک حفاظتی به  مضرات پودر و بخار و دود پالستيک و اینکه 

  .خطر بيندازد  خود را به  نميشود تبليغ کند بدون اینکه کارگران داده  

های اجتماعی و بلند کردن   بهداشت و بيمه اداره تن شکایت به امکانات را برای نوش ما همه  در اوایل دی ماه 

و مش حيدر و   بود و ایوب و علی کوچکه  شده متن شکایت هم آماده . بودیم کرده  صدای اعتراض کارگران تهيه 

  .  بودند  کارگران امضا کرده عنوان نماینده حيدر سر سفيد و اصغر آن را به

 معتقد بود  در اين ميان زری تنها کسی بود که. بيایند ازرسين وزارت بهداشت و بيمه اکيپ ب تنها منتظر بودیم که 

خودمان  گفت ما نباید کاری را که  او می. باشيم بازرسين نداشته  باید در تدارک یک اعتصاب باشيم و کاری به  که 

هر چند آمادگی  م که ما معتقد بودی اما همه . ادارات دولتی بگذاريم عهده   سادگی ميتوانيم انجام بدهيم به  به

است که  نفع بيمه  چون ما معتقد بودیم به . بيایند است اما باید صبر کرد تا بازرسين بيمه  جود آمده ویک اعتصاب ب

  .اقدام کند کارخانه  عليه  

.  خواهند بود خانه در کار١٢تا قبل از ساعت  بازرسان بيمه  اسالميان اطالع داد که  یکی از روزهای سرد بود که 

سمت جاهای بسيار غير بهداشتی هدایت کنند، سر جا   بازرسان را به  بودند که مشخص شده  تمام کسانی که 

  . بودند هایشان ایستاده 



  آنها گفته  بود و به   را حاضر کرده ای از مهندسين و سرپرستهای کارخانه بود عده شکرچيان هم بيکار ننشسته 

  همزمان راننده. اوضاع غير بهداشتی نشوند متوجه  سر گرم کنند که   را طوری در کارخانه بازرسين بود که 

ای را با پول  عده بود که ميان کارگران فرستاده   حتی یکنفر بداند به   نام قاسم بهمنی را بدون اینکه شکرچيان به

کارگران معرفی کنند و اظهار کنند  ماینده  عنوان ن  بازرسين وارد شدند آن ها خود را به محض اینکه بخرد و به 

  اداره بازرسين ميدهند و برای گرفتن جواب آن خود به  می باشد را به  آماده   های کتبی شان را که  خواسته که

  .بهداشت کرج مراجعه خواهند کرد

اند  بازرسانی آمده که ای وجود دارد و هر بار  چنين نقشه ما کامال از این ترفند غافل بودیم و نميدانستيم که 

هایشان را هم  و اکثر شکایت نمایندگی کارگران جلو آن ها فرستاده  ای را به  شکرچيان بدون خبر کارگران عده

  . بازرسين بدهند به که   آن ها داده   به خود شکرچيان نوشته

و  استقبال آن ها رفته   گل به  دستهبودند با  کارگران معرفی کرده  خود را نماینده   نفری که ١٢آمدند  بازرسين که 

کارگرها هستند و  نماینده  آن ها چنين جلوه دادند که . گذاشتند بود سر بازرسين را کاله  ای شده  هر وسيله به 

سپس شکرچيان در . آنها بدهند عنوان شکایت به  ای ميخواهند به مسایل و نا رسائی های بهداشتی را در نامه

خود نوشته   شکایتی که   بدهد حتی به را طبيعی جلوه  مسئله   بود و برای این که قبال کردهدفترش از آن ها است

به همين دليل هم . این ترفندها پی بردیم ما خيلی دیر به .  بود  بود اعتراض کرده  نفر داده١٢دست آن  بود و به  

کرج بازگشته   کارگران به همان نامه اتکا به با  بود و بازرسين بدون سرکشی از کارخانه  دیگر کار از کار گذشته 

  .بودند 

چون هم برای اعتبار خودمان خوب نبود و . کردیم را پيگيری می مسئله  ای نبود ما ميبایست هر طور شده  چاره

با کارگران قدیمی  اینبار در خارج از کارخانه  قرار گذاشتيم که . کرد هم وضعيت بهداشتی کوچکترین تغييری نمی

  . باشيم ای داشته  ورت کنيم و جلسهمش

این برای . اسالميان بين کارگران روزبروز محبوبيتش باال ميرفت اینجا الزم است که گفته شود و آن اینکه  یک نکته 

 او مسلمان بود و گاهی  علت اینکه اعتراض داشتند به این مسئله  هر چند حسين و عباس به . ما بسيار خوب بود

او اطمنان داشتيم این مسئله   به  اما من و زری از آنجائی که.  را قاطی کار های دیگر ميکردتبليغات اسالمی

بار  اسالميان گفتم بهتر است این من به . او همچنان محبوبيتش بيشتر شود برایمان مهم نبود و ميخواستيم که  

او اول قبول . همی است و خواهند آمدم  مسئله  چون کارگران ميدانند که. دعوت کارگران قدیمی از طرف او باشد

کارگران  من هم به . من ابالغ کرد بود روز بعد توافق خود را به  اش مشورت کرده  نکرد اما گویا در بيرون با دائی

برای . باشد یکی از شماها با کارگران قدیمی صحبت هائی داشته   اسالميان ميخواهد در خانه  قدیمی گفتم که

حسن خان قرار داشت   يکی از کارگران به نام محمود که خانه اش در قله خانه و اسالميان بهمن  روز پنجشنبه 

  .بودند  نفر از کارگران قدیمی نيز آمده ١٢رفتيم و حدود 

از طريق رفيق بهروز نابت اطالعات زیادی در مورد بهداشت و مضرات پودر و دود و  من قبل از بر گزاری این جلسه 

. و مطالبی را که وی در اختيارم گذاشته بود را خوب مطالعه کرده بودم. کی بدست آورده بودمبخار های پالستي

و ضرورت رطوبت در قسمتهای نخ رسی و اهميت ماسک و نقش شير در سالمت  تهویه  همچنين راجع به 

  .بودم کارگران از مهری اطالعاتی گرفته 

این مهمترین گام .  جا بيندازیم  را برای آن عده انستيم مسئلهتو خوبی   به در حقيقت من و اسالميان در آن جلسه

در صورت عدم  ما پيشنهاد دادیم که. بر داشتيم چون گام بعدی را دیگر خود کارگران باید پيش ميبردند بود که 

  .اعتصاب بزنيم کارگران برسد، دست به  امضای همه قرار شد به  شکایت کارگران که  رسيدگی به 



  شکراهللا) فکر کنم( از دفاعيات  ما مقداری از جمالت پراکنده. شدند  می  فلسطين محاکمه یام گروهدر همان ا

این حرکت روی کارگران اثر گذاشت و خيلی سریع پای شکایت از وضع .  پخش کردیم پاکنژاد را در درون کارخانه

او یکبار .  من غر ميزد اش به اضی بود و همهکردیم نار  ما می زری از کاری که. کردند  را امضا می بهداشت کارخانه

   را گرفت و در قرقره  نامه، هر صورت او هم اما به.  زیبا حاضر نيست از کار شما حمایت کند  قرقره تهدید کرد که

  .  بودند زیبا تعداد زیادی بخصوص کارگرهای زن آن را امضا کرده

   اداره بيمه  به  را  ها نامه آن.  شد چند نفر از کارگران قدیمی گذاشته   عهده  بهداشت کرج به  اداره  به کار بردن نامه

 ٢ مهندسين بهداشت آمدند و تا ساعت   بود که  تأثير خود را بخشيد و اوایل بهمن ماه نامه. و بهداشت کرج بردند

ها تعجب   خوب برای نخ ریسی یه زیبا بازدید کردند و از نبودن تهو آنها اول از قرقره.  ماندند بعد از ظهر در کارخانه

   ميان آمده های مطبوع حرف به های قبل توسط مأموران بهداشت از وجود تهویه چون در گزارش سال.  بودند کرده

 در هوا معلق بودند   پرزهائی که شد که رطوبت باعث می.  گرفته بودند عدم رطوبت کافی بود ایراد دیگری که. بود

. ند و کارگران مقدار خيلی کمی از آن را استشمام کنند و زود بنشين سنگين شده

   که بر خالف هميشه.  کارگران دیدن کردند  سرویس غذا دادن به  و نحوه  حتی از آشپزخانه  بيمه بازرسين اداره

ارگران  درخشان ماندند و با ک  چلوکبابی باغ جهان ميرفتند، در نهار خوری کارخانه  دعوت شکرچيان به آنها نهار به

 بودند و از مسایل بهداشت و ایمنی شکایت  نعمت و ولی حيدر و چند نفر دور آنها جمع شده. نهار خوردند

   بازدید خود را در عرض یک هفته  نتيجه  بودند که آن روز آنها رای خود را ندادند و بر گشتند کرج و گفته. کردند می

   ضرر او رای دادند سر کيسه  برود و نظر آنها را بداند و اگر به شکرچيان این مدت فرصتی بود که. خواهند فرستاد

  .را برایشان شل کند

  چند ایراد کوچک که.  نفع شکرچيان بود  چيزش به  همه  بهداشت آمد اما محتوای نامه  اداره  روز نامه١٥-١٠بعد از 

 در   است که  یاد آوری شده سئولين کارخانه م  به  بود که  قيد شده  بودند در نامه  کارگران نداشت گرفته ربطی به

 بودند اين بود که بعضی از ستونهای آهنی   گرفته  یکی از ایراداتی که برای نمونه. بر طرف کردن آنها اقدام کند

  .  رنگ شوند  است و باید دوباره کارگاه رنگشان پاک شده

.  ادارات دولتی واگذار شود جام دهند چرا باید به خود کارگران ميتوانند ان  کاری که  مخالف بود که زری هميشه

 شکرچيان از این امر بسيار راضی است   شد و معلوم شد که  زده  در و دیوار کارخانه  بهداشت به وقتی جواب نامه

اما .  ما شکایت بنویسيم ام که  من باعث شده او معتقد بود که. زری در داخل اتوبوس نزدیک بود بزند زیر گوش من

 با کارگران قدیمی و توافق کردن با   زری بود و ما در برگزاری آن جلسه با وجود این حق با. ین تصميم جمعی بودا

  . نوشتن شکایت و جمع آوری امضا مقصر بودیم

برو : "او با اخم گفت.  ميشد من روم نشد از او خدا حافظی کنم آنروز وقتی زری در ایستگاهش داشت پياده

  "حت بخواب چون شکرچيان از جواب شکایت شما از خوشی با دمبش گردو ميشکندامشب با خيال را

 تا صبح خوابم   تنها راحت نخوابيدم بلکه آن شب نه.  من توهين ميشود  زیادی دارد به تقریبا دیگر حس ميکردم که

 فردا خودم  م کهمن تصميم گرفت. اين موضوع با جان تعدادی از کارگران در ارتباط بود. زری حق داشت . نبرد

  .مستقل و تنها و بدون مشورت با بقيه با کارگران قدیمی صحبت کنم

بازرسين .  ما نباید تسليم شویم  نکشيد توانستم در قسمت خودم کارگران قدیمی را قانع کنم که یک هفته

ست کمک کند  خيلی ميتوان کسی که. قرار نيست ما نجنگيم برای حقمان. اند  گرفته  رشوه بهداشت یا بيمه

 طول کشيد تا داداشی توانست اعالم کند در صورت عدم  دو هفته. او واقعا کارگر مبارزی بود. داداشی بود

  .  شکایت کارگران ما اعتصاب خواهيم کرد رسيدگی به



  بهای را برای اعتصاب بسيج کند و   عده بار زری توانست که این.  شد  کشانده  هر دو کارخانه  اعتصاب به مسئله

 جلوی زری را   بود، جلو در کارخانه  یکسالی بيشتر نبود استخدام شده  که یکی از نگهبانان کارخانه. تبليغ بپردازد

  اما نتوانسته.  بود  صبح ایستاده او پشت در تا ساعت ده.  بی خبر بودیم همه.  بود  بود و مانع ورود او شده گرفته

 در دفتر بود اطالع   حتی اسالميان که  بود که  کارها طوری تنظيم شده  همه. ما خبر بدهد بود کسی را ببيند و به

  . است  اخراج زری گرفته  شکرچيان تصميم به نداشت که

این بر خالف عرف .  دفتر مرکزی در تهران برود  حساب به  برای تسویه  بود که همان نگهبان به زری گفته

 نگهبان  وقتی زری این تذکر را به. کردند  حساب می  تسویه کارخانه کارگران در دفتر  چون هميشه. هميشگی بود

  . اگر از آنجا دور نشود با او فالن کار را خواهد کرد  زری توهين ميکند و ميگوید که  ميدهد او به مربوطه

گهبانان کليد یکی از ن.  آرام باشد کنند که  می  زری اشاره  به  می بينند کار بيخ پيدا کرده نگهبانان قدیمی که

ها  ساعت دو شيف.  برود آنجا بنشيند تا ساعت دو بشود  زری ميدهد که ماشينش را دور از چشم آن نگهبان به

شدند و   می ها پياده کارگران شيفت بعد از ظهر از اتوبوس.  سمت در خروجی رفتيم  به ما همه. شدند عوض می

   کارگرها را متوجه ریاد از پارکينگ ماشينها بيرون آمد و همه زری با داد و ف مشغول خوش و بيش با هم بودند که

  .خودش کرد

 اوباشان   سمت من آمد و گفت که عباس به.  بسيار عصبانی بود کنترل کند توانست او را که هيچکس نمی

  شارهمن توانستم با ا.  این موضوع بکنيم تا روز بعد شکرچيان آمادگيشان بيشتر است بهتر است زری را متوجه

   بود سوار اتوبوسی که  شده  خودش متوجه زری هم مثل اینکه.  نفع ما نيست  جنجال به  زری حالی کنم که به

 ممکن   بودند که اسالميان و عباس هم فهميده. من با آن ميرفتم شد تا هم در امان باشد هم با من صحبت کند

 ماجرا را برایم تعریف  زری همه.  همان اتوبوس آمدند  ما توسط اوباش شکرچيان کتک بخوریم به است در بين راه

   شدیم و به های التهای شکرچيان پياده  متلک  ما با هم بدون اهميت دادن به  رسيدیم همه  زری که  محله به. کرد

  .  زری رفتيم خانه

ای از   و عده انه بر ميگردد کارخ اسالميان از حرکت آن نگهبان بسيار عصبی بود و گفت او شيفت شب دوباره

 بر گشتيم شيفت شب و   کارخانه من و اسالميان بعد از شام به.  ميشناسد خبر دار ميکند هائی را که بچه

  . شيفت بعد از ظهر را در جریان این ماجرا گذاشتيم

کسی ميبایست .  بودند  تجمع کرده  سر کار رفتم شيفت شب و شيفت صبح جلو کارخانه فردا وقتی من به

   کارگران ضمن توضيح اینکه های درب اتوبوسی رفت و به  ميان پله او به.  کسی بهتر از خود زری چه.  بگویدچيزی

 شکایت کارگران   به  پيش با گرفتن رشوه  بازرسين دو هفته  سالمتی کارگران در خطر است و چگونه چگونه

   او توهين و تهدید کرده است و نگهبان جدید به   شکرچيان حکم اخراج او را صادر کرده اند گفت که اهميتی نداده

  . است

اوباشان .  کردیم  عنوان گارد حفاظت در اطراف او پراکنده ای را به  زری صحبت ميکرد ما دسته ضمن اینکه

  پشت سر هر لومپنی یکی از کارگران مبارز آماده.  بودند  جنگ بودند غافلگير شده  روز قبل آماده شکرچيان که

ای نداشت ميبایست صحبت  اداشی به عنوان کارگر قديمی و کسی که خيلی ها قبولش داشتند چارهد. بود

 و مشورت با کسی گفت ما کارگران فردا اعتصاب خواهيم   مقدمه  جای زری رفت و بدون هيچگونه او به. ميکرد

  . ها آمد پایين او دیگر حرفی نزد و از پله. کرد



 بدون   او رساندم و از او پرسيدم ما چگونه من خودم را به. ناگهانی تعجب کردیم ما از این اعالم اعتصاب  همه

.  سهل انگاریهایمان را بخوریم او با عصبانيت گفت دیگر تا کی ما باید چوب اینگونه. تدارک ميخواهيم اعتصاب کنيم

  . شود قلم پایش را خرد ميکنم فردا من خودم دم در ميایستم و هر کسی وارد کارخانه

 زیادی از کارگران  عده.  کسی تماس ميگيرد  کسی با چه  چه  جا مراقب بودند که همه. آنروز روز سختی بود

 و   ژاندارمری رفته شکرچيان به.  بود  بود و پایش ایستاده اما داداشی حرفی را زده. قدیمی موافق اعتصاب نبودند

این خبر را اسالميان برای کارگران .  بود ميشود شکایت کرده فردا اعتصاب   یکی از کارگرانش اعالم کرده از اینکه

.  او را بزنند زیاد بود همچنين امکان اینکه.  همان روز  دادشی اخراج خواهد شد اما نه  ما ميدانستيم که همه. آورد

 او را یکبار  مراقبت ندارد، در ضمن شکرچيان او گفت احتياج به.  او گفتم  را به  قسمت او رفتم و مسئله من به

های توليدات  توانست رنگ  می  مخالف بودند چون او تنها کسی بود که  است ولی مهندسين کارخانه اخراج کرده

چون مواد و رنگ در این . او مسئول تمام مخلوط کن ها بود.  آنها ميخواستند بسازد  همان شکلی که را به

  .شدند  می ها ساخته قسمت

 فردا اعتصاب است و   کند اعالم کرد که  آنها را متوجه د باز داداشی جلو در برای اینکه آمدن شيفت بعد از ظهر که

اما کارگران قدیمی دیگر .  برخورد شود باز نزدیک بود که.  منتظر باشند تمام کارگران صبح باید دم در کارخانه

ها   فردا تمام شيفت فریاد ميزدند کهچند تا چند تا و یکی یکی با صدای بلند .  اعتصاب کنند  بودند که مصمم شده

  .صبح باید سر کار باشند، اما کسی کار نخواهد کرد

ای حدود سی نفر جهت   بودند و عده  تجمع کرده  در جلو در کارخانه  تمام کارگران کارخانه١٣٤٩ اسفند ٥روز 

همزمان عباس مسئول .  بودند اده ایست  زنجير وار جلو در کارخانه  کارخانه ممانعت بعضی از کارگران در ورود به

 در   تهویه  دستگاه های کارگران تعبيه در رأس خواسته. های کارگران طرح شود  متنی شد که در آن خواسته تهيه

کارگذاشتن هوا کشهای بسيار قوی در قسمت انبار، .  زیبا بود  قرقره های ریسندگی و بافندگی کارخانه قسمت

   ماسک به  ای سه  ، دادن هفته  شير تازه  دو وعده روزانه. خار پالستيک توليد ميشد ب مخلوط کنها و سالنهای که

 کردن  اضافه.  سر کار  کارگران مخلوط کن و انبارها، بازگرداندن زری به  ماسک بهداشتی به٦کارگران پالستيک، 

  .تعدادی دستشوی و توالت در هر قسمتی

  . نشد  گنجانده  این در قطعنامه  گوشت را ميدزدند، که يه آشپزها سهم چند تن از کارگران گفتند که

   زنانی که کردند و به  تبليغ می  بطورمرتب روی عدم بهداشت در کارخانه کارگران پيشرو هر دو کارخانه

 حرف بيایند در جلو مأموران   باید به  شد که  داشتند توصيه  بودند و یا درد سينه هایش تنگی نفس گرفته سينه

   که  زیبا ليستی از زنان کارگر قرقره. لت و اگر احتماال ژاندارمری دخالت کرد جلو آنها نيز از درد خود بگوینددو

  .  شد  بودند تهيه  بودند و در بيمارستانهای مسلولين هنوز تحت معالجه مسلول شده

اما ما از این موضوع . شتشرکت واحد هم اعتصاب دا) ١٣٤٩   پنجم اسفند ماه چهارشنبه(همزمان با این روز 

 دخالت   ما وادار به  بود، و ميخواست سيستم را عليه شکرچيان این دو موضوع را بهم ارتباط داده. خبر نداشتيم

  .  است با اعتصاب شرکت واحد  اعتصاب ما برخورد کرده نميدانستيم که ما  این در حالی بود که. شدیدتری بکند

 صبح ١١حوالی ساعت .  بود  نشده  تدارکی برای آن دیده  هيچگونه ا در آمد که اجر به این ترتيب اعتصابی به

  ها پياده کارمندان از ماشين.  و بهداشت تهران و کرج آمدند  بيمه ماشينها ژاندارمری و چند ماشين دیگر از اداره

 اما این.  شوند  وارد کارخانه واستند که و ميخ  رسانده  کارخانه  دروازه  و خود را به  و از ميان کارگران عبور کرده شده

 اینجا   صدها نفر را که شما چرا نميخواهيد صدای حق طلبانه" آنها گفت  بار زری جلو درب با صدای بلند به



  یکبار هم به. اید  چند روز پيش او را دیده شما که.  آقای شکرچيان را ببينيد اند بشنوید و ميروید که اعتصاب کرده

  ".  گوش بدهيدحرفهای ما

 بود و نميتوانستند وارد   دیگر جلو آنها سد شده  آن کارمندان که در همين وقت عباس جائی را پيدا کرد و خطاب به

 او  هنگاميکه.  یکی از کارمندان داد و از او رسيد خواست های کارگران را خواند و بعد به  شوند خواسته کارخانه

 شما اعتماد  ما به" اما کارگران با جدیت تمام داد زدند . با هم خندیدند کارمندان  درخواست رسيد کرد همه

 نمایندگی تمامی کارگران اعالم ميکنم  من به"داداشی اینبار جلو رفت و گفت ."  ما رسيد بدهيد نداریم باید به

 شود و   کار برگردانده سر و خانم زری همين امروز به. های بهداشتی ما باید تا قبل از عيد اجرا شود تمام خواسته

  ". حساب نياید  غيبتی برای او به هيچگونه

 آنها بود داد زد پس   فرمانده افسر جوانی که. العملی از خود نشان نميدادند  عکس سربازان ژاندارمری هيچگونه

توانند  نمی و کاری  ای ایستاده  کارمندان در گوشه این ارباب کجا است؟ وقتی شکرچيان آمد تعجب کرد از اینکه

 و   از نظر قيافه افسر از سرو وضع شکرچيان جا خورد چون کوچکترین شباهتی نه.  سمت آن افسر رفت بکنند به

او وقتی شکرچيان . آن افسر حتی حاضر نشد با او دست بدهد. دار را نداشت  یک نفر سرمایه  از نظر لباس به نه

 شکرچيان گفت   کارگران بشنوند خطاب به  ادارات و همه کارمندان  همه خواست حرفی بزند با داد طوری که

   است؟ باید این کار را تا ظهر خاتمه  بلبشوی شده  عمومی چه اید؟ روی این جاده  پا کرده  آشوبی به ببين چه"

دم گر  را سریع حل کن من بر می  این کارگران مسئله آن آقایان مأمور دولت هستند برو با آنها و نماینده. بدهيد

  ." یم اگر یکنفر اینجا باشد از چشم تو خواهم دید آ می١٢ژاندارمری و ساعت 

 تا ساعت  مذاکره.  آغاز شود  شکرچيان را بخواهند همانجا و در حضور کارگران مذاکره کارمندان ناچار شدند که

های   خواسته١٣٥٠  تا آخر فروردین سال ای را امضا کرد که  شکرچيان پای ورقه ساعت سه.  داشت  ادامه سه

 مطبوع و دو عدد هواکش پر قدرت ممکن است تا خرداد طول  اما خرید و نصب تهویه. کارگران را بر آورد نماید

پایان اعتصاب با شادی و پای .  کردن توالت و دستشوئی بود  نشد احداث و اضافه  پذیرفته تنها بندی که. بکشد

  . ر با یکساعت تأخير کار خود را شروع کردندکوبی پایان یافت و کارگران شيفت بعد ازظه

 دود و گرد و غبار  هائی که  آن بخش  مطبوع و دستکش ایمنی و ماسک و شير برای همه  بعد تهویه از آن تاریخ به

  .  هم نشد زری هم بر گشت سر کارش و حتی جریمه. شد  می و پرز داشت داده

 می کرديد شاهد سوانح حين کار هم بوديد ؟ اين آيا در سالهائی که در اين کارخانه کار: سئوال

  سوانح از چه نوعی بودند؟ چرا رخ می دادند؟

 ایجاد  البته سوانحی بودند که.  خيلی مهم باشد و یا منجر به قطع عضو و مرگ شود نديدم ای که  سانحه:پاسخ

  گواری رخ ميداد طبق اطالعاتی که نا اما اگر حادثه.  ترمزهای ایمنی  مجهز بود به کردند ولی کارخانه خطر می

  اما بعدها بيمه.  او را راضی کند های اجتماعی، کارفرما با مبلغی ميتوانست کارگر و یا خانواده دارم قبل از بيمه

  . چيز بود مسئول همه

چگونه حل می شد؟ ... اختالفات بين کارگران با کارفرما بر سر حقوق و ساعات کارو مزایا و : سئوال

 تنظيم رابطه بين کارگر و کارفرما چه بود؟ برای مثال آیا موضوع بر اساس قانون کار فيصله معيار

  می یافت ؟ 

 اخراج شود برای طلب حقش  شد و یا خود بدون اینکه  کارگر اخراج می  جای ميرسيد که  اختالفات اگر به:پاسخ

 اکثر کارگران حاضر  وال بسيار مشکلی بود بطوریکه کار هم ر روال اداره.  کار بود شکایت ميکرد و تنها مرجع اداره



  ای به  کارفرما و نامه ای به  نامه بر اساس اين روال بعد از دریافت شکایت تازه بعد از دوماه. نبودند شکایت کنند

و . گرفت  توافقی صورت نمی  هيچگاه در این جلسه.  حل اختالف شرکت کنند شد تا در جلسه  می کارگر فرستاده

 کار بود که اکثرکارگران تمايلی به آن   رفتار اداره این شيوه.  طول بکشد  بعدی ممکن بود شش ماه لسهج

البته حل مشکالت و مسائل پيش آمده از طريق ريش سفيدی و کدخدامنشی هم وجود داشت و . نداشتند

رخانه و هم کارگری به  هم مهندس نجيبی مدير داخلی کا،برای نمونه. گاهی هم واقعا مشکل را حل می کرد

نام علی دوستی وقتيکه در مورد مشکلی با صاحب کارخانه صحبت می کردند و يا وساطت می کردند کارفرما 

  . مالحظه آنها را می کرد

آيا اين . رژيم شاه همواره تبليغ می کرد که کارگران را در سود کارخانه ها سهيم کرده است: سئوال

   کرديد هم عملی شده بود؟امر در کارخانه ای که کار می

اما سود . بود هايش کار می کردند را در سود کارخانه سهيم کرده  شکرچيان کارگرانی که در کارخانه  بله:پاسخ

ميشد تا سود  کار گرفته هزار دوز و کلک وترفندهای حسابداری به. رداخت نمی شدبرابر با واقعيت پ ساليانه ویژه

 .کنم را اینجا نقل می من یک نمونه. حداقل برسد کارگران به ویژه

اين فرد . ای در دفتر مرکزی کارخانه در تهران کار می کرد يکی از اقوام يکی از کارگران کارخانه به نام حيدر ميانه

در دفتر  حيدر ميگوید که به نام داشت جوانی مجرد بود و تازه استخدام شده بود، یک روز جمعهکه آقای سپهری 

دفتر مرکزی  به از کارخانه ها که ليست توليد و فروش و هزینه. دو نوع حسابرسی ميشود مرکزی کارخانه

حيدر . کنند وارد نمیمبلغ زیادی  گردد، اما حسابدارها در دفتر دیگری هميشه ميشود در جائی ثبت می برده

؟  ميشود یا نه کارگران نيز کاسته آیا با این عمل از سود ویژه مشکوک ميشود و از سپهری ميخواهد ببيند که

از سود کارگران چيزی نزدیک هشتصد هزار تومان پرداخت  گوید حيدر ميآید، می خانه بعد وقتی سپهری به هفته

  .نميشود

اسمی  بود که داداشی می گويد از او قول گرفته وع با خبر می شود موضوع را بهای وقتيکه از اين موض حيدر ميانه

  .اعتماد داشت گفت کسانيکه داداشی همان شب خبر را به. نشود ای برده از سپهری و حيدر ميانه

 در دفترکارخانه کار می کرد تماس با اسالميان که را فهميدند از من خواستند که وقتی کارگران قدیمی مسئله

شکرچيان از  برخورد کرد و معتقد بود که مسئله اسالميان با تعجب به. کاری از دست او بر مياید بگيرم ببينيم چه

   .چنين کاری بزند دست به های دولتی جرأت نخواهد کرد که خانه ترس وزارت

. بود ر ميان گذاشتهاسالميان شب موضوع را با دائيش د) شناختم در این ایام من هنوز رفيق بهروز نابت را نمی(

کمکمان کند تا از اوراق  است که روز بعد اسالميان گفت ما باید یک چند روز صبر کنيم چون دائيم قول داده

دائی اسالميان سيد مهدی یکی از مبارزین مجاهد بود و بعدها در یک در . ما بدهد حسابداری کپی کند و آن را به

   .شد گيری خيابانی کشته

و از اوراق اصلی و  داخل دفتر مرکزی رفته به بودند شبانه دوستان سيد مهدی توانسته يد کهطول کش یک هفته

ای هم تهيه کرده بودند که امضای  آنها اعالميه. ما برسانند اوراق دست کاری شده همانجا کپی بگيرند و آن را به

   . جمعی از کارگران: آن اين بود

کاری معاف شدند و من و عباس  ذاشتيم اسالميان و حسين از هر گونهگ جلسه در بيرون از کارخانه ما دو باره

علت چنين تصميمی اين بود که اسالميان نميتوانست زیاد در . و اوراق حسابداری شدیم دار پخش اطالعيه عهده

آنان  شد همه بزرگی را بر دوش داشت و اگر دستگير می بچرخد و حسين هم مسئوليت خانواده داخل کارخانه



جو . پخش کردم را در کارخانه سود ویژه و فتوکپی اوراق مربوط به بعد من اعالميه هفته. شدند ود میناب

را از قبل  قضيه از کارگران قدیمی که آن دسته. يستموضوع بر سرچ ای نميدانستند که متشنج شد عده کارخانه

اوراق  کسی نميدانست که.  ميکشدرا دارد باال شکرچيان سود ویژه کارگرها توضيح ميدادند که ميدانستند به

اطالع کارگران از باال کشيدن سهمشان بوسيله شکرچيان حسابی آنها را . است پخش شده در کارخانه چگونه

  .برای اولين بار بود کارگران را در چنين حالتی ميدیدم. عصبانی کرده بود

. کردند کردند و اوراق را جمع آوری می یساعت دو بعد از ظهر نگهبانها در حضور شکرچيان کارگرها را تفتيش م

ها و در صحبتهايش  کمونيست شکرچيان در ضمن تهديد کسانی که اين کار را کرده اند شروع کرد فحش دادن به

دستگير خواهد شد؛ پس بهتر   این اوراق را پخش کرده زودی کسی که و به آگاهی انگشت نگاری کرده گفت اداره

  .کند تا بشود او را عفو نموداست خودش بيايد و اعتراف 

و یا اصال امکان . جبرانش سخت بود اشتباهی که. ایم بزرگ کرده ما یک اشتباه من فهميدم که در همين جا بود که

در این صورت شيفت بعد از ظهر و شب از . بودم آنهم شيفت صبح  پخش کرده  اوراق را روز پنجشنبه. نداشت

کسی . بودیم  نداشته  برای خودمان نگه اسالميان حتی از هر کدام یک ورقه  نهمن و نه. ماندند موضوع بی خبر می

  .آن اوراق را با خود حمل کند کرد که هم جرأت نمی

از طرفی اوارق را جمع آوری کند و نگذارد که کسی نسخه ای از آن اوراق را با خود  بود که شکرچيان تصميم گرفته

از آن اوراق  بود که  هيچکس سعی نکرده. ر زهر چشمی هم از کارگران بگيرداز کارخانه بيرون ببرد و از سوی ديگ

بيرون از . بودند بودند و یا از ترس شکرچيان و اخراج آن را نابود کرده  قایم کرده  یا در کارخانه. خود بياورد  همراه

دائمی من  این برنامه. وی بودم انوادهرا با او و خ ها با او ميرفتم و جمعه اکثرا پنجشنبه. حسين را پيدا کردم کارخانه

   .سمتی رفتيم هر کدام ما به بود تا دوسال بعد از انقالب که

های آنجا برای مادرم دارو بخرم تو  من باید بروم ناصر خسرو و از داروخانه: شدیم حسين گفت داخل اتوبوس که

من و  در دستش بود داد به ای که روزنامهدر خيابان ناصر خسرو حسين . گفتم من هم همراه تو ميایم.  برو خونه

او گفت بيندازم دور شکرچيان دنبال همين . ميخریم  تازه  گفتم بينداز دور االن روزنامه. گفت بگذار داخل ساکت

قایم   را الی روزنامه از تمام اوراق و اعالميه  حسين دو نسخه را باز کردم دیدم که الی روزنامه. ام برای تو آورده. بود

 را در دست داشت دستش را باال کرده  روزنامه  خيلی عادی در حالی که. پریدم و ماچش کردم. بيرون  آورده  ردهک

 در نتيجه حسين جلو چشم آنها اوراق را آورده. نمياورد ساک همراه چون حسين هيچگاه. بدنش را بگردند  بود که 

آن روز نميتوانستم خود . بود  گرفته  عهده  یگر خود بههای د  عباس مسئوليت پخش اوراق را در شيفت. بود بيرون 

   . در یک مغازه فتوکپی اوراق را تکثير کنيم برای روز شنبه عباس برسانم و بهتر دیدیم که را به

من و کارگران داشتيم  دیگری که  اشتباه. ما اوراق اصلی را داریم را پر کردیم از شعار که در و دیوار کارخانه  شنبه

همان .  شکرچيان ساواک را خبر خواهد کرد و آنها ميریزند داخل کارخانه من فکر ميکردم که  .يش از حد بودترس ب

. شود آشيده این قضيه شکرچيان نميخواهد پای پليس دولتی به او گفت که. در آورد روز اسالميان مرا از آن اشتباه

   .چون پای خودش هم گير است

. است ساواک خبر داده یکی ميگفت شکرچيان به.  ميان کارگران موحب شده بوداين موضوع شايعات زيادی را در

. ای را اخراج کند جور کند و عده کار خود شکرچيان است و ميخواهد بهانه یکی ميگفت پخش این اوراق و اعالميه

 گذاشتيم صدی راما در. دارند تعقيب ميشوند ند کهبود چند نفر از کارگرها گفته دیگری بود که یا شایعه

ما هوشياری يمان را بيشتر کرده و مسيرهایمان را  اخير ممکن است راست باشد برای همين همه شایعه که



باال کشيدن سهم سود  از مسئله دیگر کارگری نبود که. پخش شد اوراق چند بار در کارخانه. عوض کردیم

  .کارگران به وسيله کارفرما با خبر نباشد ویژه

کارگران قدیمی خيلی سریع پيشنهاد ما را . ای نبود را نگيرند کار ساده سود ویژه ن برای اینکهسازمان دادن کارگرا

ما تقریبا . این عمل نميدهند سادگی تن به اکثریت هم بودند به کارگران که بقيه ها نيز ميدانستند که پذیرفتند اما آن

محمود يکی از  برای تقسيم کار در خانه  گرفتند کهآنها هم تصميم. کارگران قدیمی گذاشتيم عهده تمام کارها را به

 نفر ازکارگران مبارز و مورد ٤٠ حسن خان بود، نزدیک به محمود در قلعه خانه. ای برگزار شود کارگران قديمی جلسه

زمان نهار من تصميم کارگران . بود را کمی آسان تر کرده حسن خان سکونت داشتند و این مسئله اعتماد در قله

داشت  توجيه آن جلسه رفتن به. بروم آن جلسه من هم به قرار شد که. اسالميان و حسين گفتم  را بهقدیمی

جمعی زیاد جلب  محمود بطور دسته خانه بنابراين رفتن به. بود  سال ازدواج صاحب پسری شده١٢محمود بعد از 

در واقع همينطور هم بود چون . رویمآنجا مي اش به برای جشن تولد بچه کردند که فکر می کرد چون همه نمی توجه

  .اگر صاحب اوالد شد، همکارانش را به يک مهمانی دعوت خواهد کرد بود که محمود نذر کرده

آیا . است آورده کارخانه کسی اوراق را به چه ميخواستند بدانند که آنشب اولين سوال برخی از کارگران این بود که

ما خبر " صحبتی کرد  حرفش برو داشت تقریبا اینگونه داداشی که. ستای در کار ني ای برای اخراج عده توطئه

کارگران  نيتش خدمت به اینکار را کرده هر کسی که. است سرقت رفته اوراق از دفتر مرکزی به چگونه نداریم که

است بنا بر این بهتر . موجود است و اسناد هنوز در داخل کارخانه از آن اعالميه حاال چند نسخه. است بوده

را  ما بدهد، دو پول نهار کارخانه را به را بخواهيم یک سود اصلی کارخانه محکم بایستيم و از شکرچيان دو مسئله که

 ١٥امسال خود داری ميکنيم و تا  او خواهيم گفت از گرفتن سود ویژه به. یک تومان کاهش بدهد  تومان به١.٥از

وزارت دارائی، صنایع و معادن و   فروردین ما اوراق را به١٥ بعد از .جواب مثبت از او بشنویم فروردین صبر ميکنيم که

اما اگر از همين حاال شکرچيان جواب رد . خودمان را مطرح ميکنيم وزارت کار ميدهيم و از طریق وزارت کار خواسته

  ".کار شکایت خواهيم کرد اداره هست ما قبل از عيد به همانی است که سود ویژه بدهد و بگوید نه،

االن موقعيت  اما داداشی مصر بود که. با هم مطرح کنيم) و پول نهار سود ویژه(را  دو تا مسئله ایوب مخالف بود که

با وزارت دارایی و ماليات روبرو بشود  چون شکرچيان ميترسد که. بگذاریم شکرچيان را زیر منگنه کند که ایجاب می

   . قبول خواهد کردحتی اگر شرط از این سخت تر را جلوش بگذاریم باز

کل کارگران  با صحبتهای داداشی موافقت کردند و تصميم گرفتند جهت اینکه های فراوان همه بعد از جر و بحث

کارگران با ما  بقيه شد که اول ميباست مطمئن . در این عمل شرکت کنند تقسيم کار شود را وادار کنند که کارخانه

   .یاد دارم آن تقسيم کار را شرح ميدهم به تا آنجا که. هماهنگ خواهند بود یا خير

  .انتخاب ميکنم واگذار شد خودم در کارخانه من و کسانی که عهده صحبت کردن با کارگران جدید به

  .واگذار شد داداشی و علی کوچکه عهده صحبت با کارگران لومپن به

ب و اصغر و نعمت چوپانی گذاشته مش حيدر و ایو عهده صحبت کردن با کارگران قدیمی و مسلمان و روشنفکر به

   .شد

در شيفتها چند جابجائی  آینده در هفته ها انجام شود قرار دیگرمان این شد که شيفت این کار در همه برای اینکه

بودند عوض کردن شيفتها برای بعضی از ماها راحت  چون دو نفر از سرپرستها اصغر و داداشی در جلسه. بشود

او با جابجا کردن کارگران   علی دوستی سرپرست قسمت فروم کارخانه صحبت کنند کهبا جواد قرار شد که. شد



او چند نفر را  ما گفت که اسالميان به. حسين و اسالميان گفتم را من به آن جلسه نتيجه. طور موقت موافقت کند به

   .جلب کنند ن سود ویژهنگرفت نظر و موافقت کارگران جدید را نسبت به کمک ميکنند دارد که در درون کارخانه

بود در پاکتی  کار کرده صورت حساب هر کارگری را بر مبنای ساعتهای که هر ماه رسم بر این بود که در کارخانه

. گذاشتند هر گارگری می ها را در پشت کارت ورود و خروج این پاکت. قسمت کارت زنی ميبردند گذاشتند و به می

پشت کارتشان بود را بر  ای که کارت خود را ساعت بزنند هر نامه ور بودند کهچون کارگران هنگام ورود و خروج مجب

همين روال  ها را به ها و تنبيه بود، حتی تشویق اینگونه تمام ارتباط کارگران با دفاتر کارخانه. ميداشتند و ميخواندند

   .نيز بود  ویژهو سود گذشته این پاکت حاوی صورت حساب ماه کارگران ميرساندند در اسفند ماه به

هر کارگر بود را  ای که حاوی سود ویژه را با ضميمه های حقوق اسفند ماه طبق روال هميشگی برگه آن سال 

بزرگ  هر ترتيب خبر دار شدند و با دو کيسه محمود و مش حيدر به. بودند بغل کارتهای ساعت زنی گذاشته

ها را باز نکنند و بيندازند داخل آن  نامه گران ميگفتند کهکار بودند و به پالستيکی جلو در ورود و خروج ایستاده

بود تا اگر کارگری مخالفت کرد  ای ایستاده ایوب هم گوشه. است تقلب شده ها چون در پرداخت سود ویژه کيسه

اخل ها را باز نکردند و ریختند د اکثر کارگران نامه. بود کارگرها کار شده قبال روی همه. او توضيح کافی بدهد به

آمد و در سالنی  کارخانه  به٦روز بعد شکرچيان خودش صبح ساعت .  دفتر کارخانه شد به و بر گردانده کيسه

غيراز کارگران شيفت  کارگران به همه. آنجا فرا خواند کارگران شيفت شب و شيفت روز را به. انبار بود متعلق به که

   .بعد از ظهر بودند

ای  کشاند و عده به کارخانه نميخواهد پای ژاندامری را به  سپس منت گذاشتن کهشکرچيان بعد از تهدید و ارعاب و

از اخاللگری . ميخواهيد بگيرید ميخواهيد نگيرید. هست همين است که سود ویژه"کند، تقریبا گفت  را بد سابقه

 ٥٠حدود ." یت کنيدبروید وزارت کار و شکا این حق شما نيست ميتوانيد دوستانه دست بردارید و اگر ميدانيد که

   .بودند نفر از ارازل و اوباش هم در دو طرف او ایستاده

موال ما کارگرا خودمون این اخالل گرا رو  به"داش مشتی گفت  حرف آمد و با لهجه یکی از لومپنهای طرفدار او به

شو عوضی  خفه"گفت  کهعلی کوچ." اخراجشون کنيم بدهد تا با تی پا از کارخونه ارباب اجازه ميشناسيم فقط کافيه

جلو تشنج  برای اینکه" در نخواهيد برد حرف زیادی بزنيد جان سالم به. کسی را اخراج کنی تو کی هستی که

آقای شکرچيان ما چيز زیادی از شما "گفت  شود ایوب صلوات فرستاد و خودش هم با لحن محترمانه گرفته

این اوراق چطوری از  است و هيچکسی نميداند که رسيدهدست ما  به در کارخانه برابر اوراقی که. نميخواهيم

در کار  بنا بر این ما هم نميخواهيم که. اید شما ابالغ کرده ما این مقدار نيست که سود ویژه. اند آسمان نازل شده

 اوراق در ای را که سود ویژه: یک. ما را بپزیرید شما دو خواسته ميگوئيم که شما دوستانه شما اخالل کنيم ما هم به

   .یک تومان تقليل بدهيد پول نهار را به: اصلی هستند پرداخت کنيد دو

زیادی از کارگران در جلو صف بستند و مانع  اما عده. کاری بکشانندک کت  را به  اراذل و اوباش ميخواستند جلسه

 اما یکساعت بعد .شکرچيان گفت بروید شکایت کنيد. نشد ای گرفته داشت نتيجه  ادامه٩تا ساعت  جلسه. شدند

کسی در معرض خطر و دستگيری  برای اینکه. های خود را انتخاب کنند نماینده برای مذاکره از کارگران خواست که

نيم ساعت . فعاليت و جار و جنجال نداشتند انتخاب شدند سابقه از کارگران که  نفر نماینده١٥قرار نگيرد، 

. بودند پشت در نشسته بقيه. بود رچيان تنها با ایوب صحبت کردهشک. دفتر نهار آنها را خواستند به به مانده

ای  است، عوض کردن آنها کار ساده شده ها فرستاده وزارت خانه به اوراق کارخانه بود که شکرچيان توضيح داده

 قبول عنوان پاداش ميپردازم و پول نهار را هم به. کار گران بدهم به نام سود ویژه من نميتوانم چيزی به. نيست

ها ميگوید پيشنهاد  نماینده بود بيرون و به اسالميان قبل از ایوب آمده. ميکنم در غير این صورت بروید و شکایت کنيد

   .شکرچيان را بپذیرید



 تا ١٠٠٠داشتند بين   سال سابقه١٥بيش از  سر پرستها و کارگرانی که. آن عيد پيروزی بزرگی برای کارگران بود

ها چيزی معادل نصف یک  این مبلغ.  تومان٨٠٠ تومان تا ٥٠٠فتند و سایر کارگرها از  تومان پاداش گر١٥٠٠

 اثر مثبت و بزرگ گذاشت اول اعتماد ٢این اقدام .  تومان شد٣٠پول نهار هم ماهی . حقوق کارگران بود ماه

 ميتوانند کارهای بزرگی با اتحادشان دوم کارگرها فهميدند که. کارگران قدیم زیاد کرد کارگرهای جدید را نسبت به

  .همدیگر تبریک ميگفتند خوشحال و شاد بودند و به همه. بکنند

  نتيجه عملی این طرح يعنی سهيم کردن کارگران در سود کارخانه برای کارگران چه بود؟ : سئوال

نخستين بار در ها است   او مبتکر سهيم کردن کارگران در کارخانه کرد که  ادعا می  شاه  که  بر خالف آنچه:پاسخ

صاحب کارخانجات صنعتی در برلين . دنيا در کشور آلمان سهيم شدن در سود کارخانه ها به تصویب رسيد

 برای کارگران و کارمندانش تعيين  در صد٢٥ سهم سودی به اندازه ١٨٩٠ در سال اوتو ليلی انتالشخصی به نام 

رخانجات معروف دوربين و ميکروسکوپ سازی و نور  در کاکارل سایس ٦١٨٩در سال در اواخر قرن نوزدهم . کرد

در ایران این سهم حتی از آن . خود، کارگران و کارمندانش را در سود کارخانه هایش سهيم کرد) اپتيک(سنجی 

 یک سوم  این سود خالص با هزار دوز و کلک مبلغش به.  از سود خالص بوددر صد٢٠ها کمتر و مبلغی برابر  زمان

 و ١٣٥٦های   نظر ميرسيد سال تر به  کارگران کمی واقعی  سود ویژه تنها سالی که. ميرسيدسود واقعی هم ن

   از آنجائيکه١٣٥٧و در سال .  حقوق کارگران بود  ماه  چيزی معادل دو  سود ویژه١٣٥٦در سال .  بود١٣٥٧

 تا چهار  ها معادل سه ه در خيلی از کارخان  حسابرسی نظارت داشتند سود ویژه شوراهای کارگری خود بر نحوه

 . حقوق کارگران بود ماه

   پایين بودن سطح آگاهی کارگران به  به با توجه.  چيزی جز تشدید استثمار کارگران نبود  عملی سود ویژه نتيجه

 برای دو الی  داری در ایران، هميشه  سرمایه  قوی بودن سيستم تبليغاتی جامعه  به با توجه. مسایل خودشان

   خود فشار آورده  شود و او نيز سهم بيشتری بگيرد به  سود بيشتری عاید کارخانه  اميد اینکه ی کارگر به سال سه

  داری ارزش اضافه های سرمایه  رقابت  به  سال کافی است تا با توجه همان سه. برد و سطح توليد را باال می

  دار ضرری نکرده  سرمایه ین ترفند و فریب شد که ا اگر کارگر متوجه. دارها سرازیر شود  جيب سرمایه کالنی به

   این استثمار شدید ادامه  تا فاز بعدی به  نشد که است باز سطح توليد کمی پایين تر مياید و اگر کارگر هم متوجه

  . خواهد داد

به طور کلی نظر کارگران نسبت به ادعای شاه مبنی بر به اصطالح سهيم کردن کارگران در : سئوال

  کارخانجات چه بود؟ سود 

کارگران معنی .  بودند  اصالحات سيستم ستم شاهی دلخوش کرده  اوایل هم دهقانان و هم کارگران به:پاسخ

های تبليغاتی سيستم این اصالحات را جوری  یعنی دستگاه. کردند  را چيزی فراتر از آن درک می واقعی سود ویژه

اما این توهم چند سالی .  خواهند شد  زودی خودشان صاحب کارخانه  کارگران فکر ميکردند به کردند که تبليغ می

   این واضحی درک نشده  جا به  در همه البته.  این یک ترفند است بيش طول نکشيد و کارگران عمال فهميدند که

ند و از  گرایشات چپی داشت  توضيحات کارگران روشنفکری که  به اما بخش زیادی از کارگران قدیمی با توجه. بود

 چيزی جز حاصل فعاليت   سود ویژه  خصوص ارزش اضافی آگاهی داشتند فهميدند که مسایل اقتصادی و به

 سود   وجود داشت باز گردیم خواهيم دید که  در جامعه  و تورمی که های آن دوره  بحران اگر به. بيشتر آنان نيست

امری که بسيار . ای چرب جلوه داده می شد  لقمه صورت  به  بخشی ناچيزی از دستمزد کارگران بود که ویژه

.  نفع کارگران است  به  سود ویژه نظر اول که.  طور کلی در بين کارگران هر دو نظر وجود داشت به.  بود عوامفریبانه

  . بخشی از دستمزد کارگران است و لطفی در آن نيست  سود ویژه و نظر دوم که

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


  ارگاه مشغول به کار بودند؟آيا کارگران زن هم در اين ک: سئوال

های دارو  تا جائی که من اطالع داشتم در کارخانه.  زیبا حدود یک سوم کارگران زن بودند  قرقره در کارخانه :پاسخ

  .سازی این نسبت باالتر بود

  آيا تفاوتی بين دستمزد کارگر زن با مرد وجود داشت؟: سئوال

تری   ابعاد گسترده بلکه. بودن دستمزدشان از همکاران مرد نيست ستم بر کارگران زن تنها پائين  مسئله :پاسخ

 بازار در حال  اما زمانيکه.  مزد مردان بوددر صد٦٠تا ٤٠ها چيزی معادل   دستمزد زنان در ایران در آن سال بله. دارد

های خصوصی   در رونق اقتصادی بود استخدام زنان در بخش  عبارت دیگری سرمايه داری  شکوفایی بود، و یا به

دیدند و   را زنان می  بيکار کردن کارگران اولين ضربه  همين نسبت در زمان رکود اقتصادی در زمينه به. باال ميرفت

 بسيار باالتر از نرخ بيکاری مردان بود و  نرخ بيکاری زنان در شهر و روستا هميشه. شدند  اخراج می  دسته دسته

  . هست

  يا نمايندگان وی در کارگاه با زنان مثل مردان بود؟آيا برخورد کارفرما و : سئوال

 مورد تحقير و آزار   من خودم در جریان زندگی کارگریم آموختم زنان کارگر همواره  تا آنجایی که:پاسخ

 کارگران هم این ميدان را   ما به  در جامعه  و مرد ساالرانه های عقب مانده  سنت متأسفانه. داران بودند سرمایه

های رکيک و ی بارها من شاهد شوخ.  کنند  همکاران زنشان با دید تحقير آميزی نگاه  نسبت به بود که  داده

 طور کلی در هنگام استخدام و بعدها در جريان کار،  به.  است  انداخته  گریه  حتی همکار زن را به ام که مبتذل بوده

.  جنسی از کارگران زن بودند دد سوء استفاده نحوی در ص ها به های قسمت  دار و مدیران و سرپرست سرمایه

شدند و در هنگام   چنين کاری بدهند و تعدادشان هم کم نبود اکثرا بيشتر استثمار می  حاضر نبودند تن به زنانيکه

  . است  کارگر زن حتی مورد تجاوز با زور واقع شده  است که خيلی اتفاق افتاده. ها بودند ها از اولين اخراج

  يا در پروسه توليد از نيروی کار کودکان نيز استفاده می شد؟آ: سئوال

. کردند  کار میکردند و تقاضای  می ها مراجعه  کارخانه  سال تا سنين باال تر به ها کودکان از ده  تابستان  بله:پاسخ

. کرد ها می یگزین آنکمتر است این کودکان را جا) روستایی( در این فصل کارگر فصلی   اینکه  به جهدار با تو سرمایه

  متأسفانه.  یک کارگر بزرگ سال داد که در صد مزد این کودکان بسيار پایين بود، اما همان کاری را انجام می

  .گرفتند کودکان هم مانند زنان مورد آزارهای جنسی قرار می

ود؟ آيا در ميان کارگران روابط و تجمعاتی حول کارهای ورزشی و فرهنگی شکل گرفته ب: سئوال

  مثل گروه های ورزشی مثال کوهنوردی؟

تراکتور سازی تبریز و (های ورزشی درست شد مانند  ها و تيم  چهل گروه در بعضی از صنایع در اواخر دهه :پاسخ

  . فعاليتها نبود  از صنایع خبری از این گونهدر صد٩٠ گير نبود و در بيش از  اما این امر همه...) یا ايران ناسيونال و 

کال تا آنجا که شما با دیگر کارگران ارتباط داشتيد، زمان آزاد کارگران چگونه می گذشت و : لسئوا

  بيشتر به چه تفريحاتی روی می آوردند؟ آيا مطالعه و کتاب خوانی در ميان آنها رايج بود؟ 

 دیگری قرار  در مقابل ما سوال  این علت که به.  این سوال کمی سخت باشد فکر ميکنم جواب دادن به :پاسخ

 علت  به.  این سوال جواب سوال شما را ميدهم  به حال با توجه" آیا کارگران وقت آزاد داشتند؟ " دارد و آن اینکه

. شد  روز بزرگتر می  آنها روز به کنند و خانواده  اکثر جوانان ایرانی در سنين پائينی ازدواج می فرهنگ و سنن جامعه

از طرف دیگری اگر از .  حداقل ميرساند  به  عنوان سرپرست و مرد خانه  کارگر را به خود وقت آزاد این امر خود به

،   آرامگاه  از شرق تهران، شهر ری، جاده مثال کارگری که. این مسایل بگذریم شرایط کار را باید در نظر گرفت



   بر هشت ساعت کار سه  قدیم و مخصوص کرج ميرود، عالوه  جاده روستاهای شهریار و ورامين برای کارگری به

ام و هم در غرب اکثر  من خودم هم در شرق تهران زندگی کرده. ساعت از همين وقت آزاد را در رفت و آمد است

 هم  باز اگر از این مسئله.  است ام یکساعت کمتر نشده  رسيده  کارخانه ام بيرون تا به  آمده اوقات من از خانه

 مراسم  ، کارهای جاری و رفتن به ، گرفتگی فاضالب خانه ی کردن بام خانهمشکالتی مانند قير و گون. بگذریم

ها   به تنهائی نمی تواند انجام دهد، وقت آزادی برای کارگران در آن سال  زن خانه ی کهئمذهبی، خریدها

ایل داند و مس  نشان می  کتاب خوانی و مطالعه عالقه هایی به  بعلت اما بودند کارگرانی که. گذاشت نمی

ها روزنامه ها و  یکی از مشکالت اساسی کارگران در آن سال. کردند سياسی و کارگری را تا حدودی دنبال می

ها بودند بسيار   جوانان خواهان خواندن آن تيراژ و تعداد مجالتی که.  در دست بورژوازی بود راديو تلويزيونی بود که

های  ر اشاعه فرهنگ غلط و ايده های نادرست و یا سریال از نظ  کننده های مبتذل و گمراه فيلم. زیاد بود

  . کردند ای پر می  درجه های آزاد کارگران جوان را به تلویزیونی هم وقت

آيا کارگران در خارج از محيط کار هم همديگر را می ديدند و رفت و آمد خانوادگی بين آنها : سئوال

  مرسوم بود؟

 همدیگر و   خانه  دوستی و رفتن به  به ام، کارگران در خارج از کارخانه  کرده ره قبال اشا ، همانطور هم که  بله:پاسخ

  . ميان کارگران رایج است های مختلف عادت داشتند و این یکی از رسم های خوبی است که شرکت در مراسم

 شاه" انقالب سفيد"واکنش آنها نسبت به تبليغات دولتی در مورد کارگران به طور کلی و : سئوال

  چگونه بود؟ 

 چهل در صد زیادی از کارگران روستایی بودند، از   در دهه از آنجائيکه"  اصالحات شاه"چند سال بعد از  :پاسخ

دروغ "گفتند   می  راحتی و بدون ترس هميشه  بودند، به  دیده لطمه" انقالب سفيد" این کارگران از  آنجائيکه

  اش دروغ است  همه" گویند می

ارگران پيشرو و آگاه در کارخانه تا چه حدی محسوس بود؟ و حد حرف شنوی حضور ک: سئوال

  کارگران از آنها چقدر بود؟ 

علتش هم .  نباشند  سياسی باشند و چه چه.  من کارگران پيشرو همان کارگران قدیمی بودند  عقيده  به:پاسخ

برای .  بودند دار بود شناخته  سرمایه خود را کهدشمن اصلی .  بودند  کامل شده  مرور زمان پرولتریزه این بود آنها به

  .راهنمای کارگران جدید بودند.  بودند  در صف مقدم مبارزه هميشه. کردند  کاری نمی گرفتن حق خود مالحظه

اما حرف شنوی . شد حضورشان محسوس می.  با مسایل سياسی آشنا بودند اما اگر منظور کارگرانی باشد که

 ما حرف  در کارخانه:  برای نمونه.  داشت  مبارزاتيش در کارخانه  کار، سابقه غل، سابقه ش از آنها بستگی به

 این  ها و اهدافشان بيشتر به کارگران سياسی برای پيشبرد برنامه. شنوی از کارگران قدیمی بسيار رایج بود

  . متکی بودند) کارگران پيشرو(ام   آنها گفته  به  من هميشه کارگران که

 ارتباط داشتند و یا بطور فردی از  های سياسی در بيرون از کارخانه ها و سازمان  محفلها، گروه  به کارگرانيکهتعداد 

اما تا آغاز انقالب .  بيست نفری ميرسيد  به٤٩ ما تا آخر سال  آگاهی سياسی بر خوردار بودند در درون کارخانه

   خوبی در کارخانه تعدادی از این کارگران توانستند جایگاه.  بود کارگران قدیمی های آنان با اتکا به  فعاليت  همه٥٧

 کارگران سياسی از محبوبيت در ميان کارگران بر خوردار بودند و   غير از یک نفر نباشد همه به. بدست بياورند

  . شد حتی در بسياری از موارد با احترام با آنها رفتار می



 شکل گرفت اکثرا تریبون دست اینها بود و در شورای ١٣٥٧ال هائی که در کارخانه ها س در مجمع عمومی

  .های خاصی داشتند ها مسئوليت  ما نيز تعدادی از آن کارخانه

  آیا حضور مأموران ساواک در کارخانه احساس می شد؟: سئوال

 ايران  خانه کفش ملی، در کار  در کارخانه اما اطالع دارم که.  ما چنين موردی وجود نداشت در کارخانه :پاسخ

 عنوان عوامل  ها را به ای از کارگران ومهندسين و سرپرست  قبل از انقالب نام عده ناسيونال، در اکباتان، چند ماه

  . بودند  در و دیوار زده ساواک به

به طور کلی شرایط پليسی و اختناقی که در دوره شاه بر جامعه ایران حاکم بود در : سوال

  ت و چگونه اعمال می شد؟ها چه نمودی داش کارخانه

 در  هر گاه.  در مقابل مبارزات کارگری بهره برداری زیادی کردند دارها از این مسئله  سرمایه١٣۵٠ تا سال :پاسخ

ها هم جهت ترساندن  خود آن. کنيم  ساواک را با خبر می کردند که گرفتند تهدید می مقابل کارگران قرار می

همين امر تنفر کارگران را از . کردند های ساواک را تبليغ می  و شکنجهکارگران تا حدی اعمال ضد انسانی

  . بود  با ترس و ارعاب ایجاد کرده سيستم و ساواک همراه

  

آيا در کارخانه شما سنديکاهای حکومتی هم وجود داشت؟ برخورد کارگران نسبت به آن چه : سوال

  بود؟

  اما در کارخانه.  مستقل آن  از نوع حکومتی و نه نه.  نداشت تشکل کارگری وجود  ما هيچگونه  در کارخانه:پاسخ

 صورت فردی و مستقل   زری در اختيار من می گذاشت تعدادی از کارگران زن به  زیبا طبق اطالعاتی که قرقره

عضو  بودند   کار کرده  زیبا در جاهای دیگری که اینان هم قبل از استخدام در قرقره. عضو سندیکای خياطان بودند

  . بودند  شده سندیکاهای مربوطه

  آيا هيچ تعاونی و يا صندوق کمک مالی در بين کارگران وجود داشت؟: سوال

 بود یا   آن را شکرچيان گذاشته  اوليه  سرمایه  یاد ندارم که درست به.  ما شرکت تعاونی داشت  کارخانه:پاسخ

 این تعاونی توسط  هيئت مدیره. کرد یت دریافت میخود کارگران اما بعدها شرکت تعاونی از اعضای آن حق عضو

تومان بود و وامهای ١٠٠٠کار شرکت تعاونی دادن وام ضروری تا سقف . شدند خود کارگران انتخاب می

 بود که بعد آنها را با قيمت  ای از مایحتاج روز مره  پاره کار دیگر آن تهيه.  تومان بود۵٠٠٠المدت تا سقف  طویل

  . کارگران می فروختند بسيار نازلی به

اساس خواستها و مطالبات کارگران را چه چيز هائی تشکيل می داد؟ آيا با توجه به رشد : سوال

  تورم، دستمزدها هم افزايش می يافت؟ 

افزایش دستمزد در سال . ام  در جواب این سوال باید بگویم اکثر خواستها را در البالی جوابهای باال داده:پاسخ

   سر کارش از جمله ، ایجاد نهار خوری، بر گرداندن کارگر اخراجی به بهداشت کارخانه. د مطرح ش١٣۴٩

  .های ما بود خواسته

آيا کارگران روز جهانی کارگر را می شناختند و به شکلی آن را برگزار می کردند؟ به چه : سوال

  ريد؟ای در اين زمينه داريد لطفا با خوانندگان در ميان بگذا شکل ؟ اگر خاطره



بخصوص کارگران چاپ و صنایع .  است  کارگر مطرح بوده  در ميان بخشی از طبقه  مه هميشه  اول ماه:پاسخ

اما در تاريخ طوالنی زندگی و . های کارگری در زمانی که وجود داشته اند نفت، کفش و سندیکاها و اتحادیه

. اند طور مستقل اين روز را با تظاهرات گرامی داشته کارگران ب مبارزه طبقه کارگر تنها موارد معدودی وجود دارد که

 شوم اختناق و  سایه.  کارگران علنا در این روز جشنی بر پا کنند  اند که  نداده های ایران همواره اجازه دولت

من .  کارگر اصال با این روز آشنایی نداشتند  بخشهای زیادی از طبقه سرکوب طبقاتی همواره طوری بوده که

   بودم هر چند اسم این روز را شنيده  شده  با حداقل آگاهی سياسی وارد کارخانه  عنوان کارگری که هخودم ب

 مه   اول ماه دانستم که اصوال تا آن زمان نمی.  تبليغ نکردم  برای این روز در کارخانه  هيچگاه١٣۴٩بودم اما تا سال 

   بدهيد که اما اجازه.  بودم  هم نخوانده  یک کلمهدر مورد تاریخ این روز حتی.  اردیبهشت١١مصادف است با 

  .  در تظاهرات این روز در تهران شرکت کردم را برایتان ذکر کنم  اولين باری که  خودم را راجع به خاطره

   تصميم گرفتم از مرخصی ایام عيد استفاده کنم و به  سال دوری از خانواده٧-۶ من بعد از ١٣۴٩فروردین سال 

  برای همين تمام وسایلم را به.  بودم ناراضی بودم  کرده  کرایه از اتاقی هم که.  سنندج سری بزنمخواهرم در

 فروردین بر ١۵من تقریبا حدود.  دوستانم حسن و مهری بردم تا بعد از برگشتن بگردم و اتاقی پيدا کنم خانه

   خبر دادند که يدم هر دوی آنها با عجله وی رس  خانه  به  محض اینکه به.  حسن رفتم  خانه گشتم و یکراست به

اما هنوز .  بيندازند  مه تظاهراتی راه  اول ماه های دیگر ميخواهند که جمعی از کارگران چاپ و کفاشی و صنف

  .  کامل آن روشن نبود برنامه

  در کارخانهفردای آن روز .  مه از حسن و مهری اطالعاتی را بدست آوردم من آنشب تا حدودی در مورد اول ماه

   این مسئله  در محل کارخانه  ما قرار گذاشتيم که همه.  را با حسين و عباس و اسالميان در ميان گذاشتم مسئله

   ما داد تصميم گرفت که  رفيق بهروز به  و رهنمودهائی که محفل ما بعد از یک جلسه. در بين کارگران ببریم

 در محفل ما نبودند با ما توافق  عباس و اسالميان هم که.  تبليغ کنيمهایمان  را در کارخانه  مه  اول ماه مسئله

   همکاری دریغ نکردند داشتند و از هيچگونه

 تحویل بود شعارهای   آماده های کاالهائی که  و حتی درانبارها روی عدل هروهای کارخانه ها و را ما در دستشوئی

" اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطيل رسمی گردد"یا " ان مه روز جهانی کارگر  باد اول ماه زنده"از قبيل 

 شکرچيان تلفنی با فردی   بود که اما اسالميان در دفتر شنيده. کارها داشت خوب پيش ميرفت.  بودیم نوشته

  اگر آن فرد ساواکی بوده. اند ها نفوذ کرده  کمونيست  است در کارخانه  او گفته  است و آن فرد به صحبت کرده

  .ها باید مراقب باشند  و بچه  بين رفته  زیر ذره باشد کارخانه

 ما   بدهيم همه  اگر ادامه  بودیم که  توافق رسيده  ما به همه.  بر داشتيم ما عمال دست از تبليغ در درون کارخانه

عباس . اشت د اسالميان عمدا شيفت ما ها را عوض کرد و برای یک ماهی این روش ادامه. ایم زیر ضرب رفته

   کارخانه  هر عنوان دیگر به  حمل کاال و یا به  عنوان راننده  به هائی که  مراقب باشد تا ببيند غریبه مسئول بود که

  .  یند آیا کنجکاو هستند یا نه آمی

اول  باد  زنده" سفيدی با خط زیبایی بنویسند  شان روی پارچه  در زیر زمين خانه  بودند که حسن و مهری توانسته

 اگر ساواک   نگران وضع من بودند که همه.  بودند و دو چوب برای آن هم تدارک دیده"  مه روز جهانی کارگر ماه

 اسم من بر خورد خواهد کرد و من با توجه به سابقه زندان و محکوميتم ممکن  ليست اسامی را بررسی کند به

  .  دستگير شوم بود برای مدت کوتاهی هم شده

 بيمارستان بروم و   به  مریضی بزنم و با ماشين کارخانه دن پيشنهاد شد که من سر کار خودم را بهجهت رد گم کر

 روز مرخصی ١۵ من  های اجتماعی به در بيمارستان بيمه. من هم همين کار را کردم. مرخصی پزشکی بگيرم

 خاطر   اینها به همه. ن کجا هستم م دانستند که خورد نمی  اسم من هم بر می  اگر ساواک به در نتيجه.  شد داده



 داشتم و نگرانی بقيه هم بيانگر  ای بود که  سابقه  من نقش ام از سایرين بيشتر بود بلکه تنها مسئله این نبود که

  .همبستگی بود که بين ما وجود داشت

 بودند  ر توانسته از اول صبح چند نفر از کارگران قدیمی چاپ و کفش و جاهای دیگ١٣۴٩ اردیبهشت ١١  روز جمعه

 ميدان کارگر و   به هائی که  راه  آن ور کليه هشت صبح به اما از ساعت . تجمع کنند) قزوین( در ميدان کارگر  که

های ميدان   نزدیک  مهری به  همراه  من به زمانی که. خيابان کارگر منتهی ميشد تحت کنترل پليس قرار گرفته بود

 نفر ۵٠ حدود   از کارگران که اما یک دسته. ای شد که از قبل آنجا بودند  ا و عدهکارگر رسيديم پليس مانع رفتن م

   بودند بلند کرده  کرده  آماده آنها پالکاردهائی را که.  پليس قرار گرفته بودند شدند در وسط ميدان و در محاصره می

  . ما بپيوندید  کارگران به ه صدا ميزدند ک  جمعی و گاهی تک نفره گاهی دسته. گذاشتند  نمایش می و به

در . ها را بشکنيم و وارد ميدان شویم  صف پاسبان ما ميخواستيم که.  پيش ما بودند زیادتر شدند تعداد کسانيکه

 بود پالکارد را حمل کنند و با ما اظهار آشنایی نکنند را دیدیم که مسير   قرار شده اين زمان حسين و حسن که

  . وارد ميدان شوند و پالکاردشان را بلند کنند دند و در یک آن توانستند که بو خوبی را انتخاب کرده

 همين ترتيب  نيم ساعت به. ها بودیم  پاسبان  نفر ميرسيد، اما ما همچنان در محاصره  پنجاه حاال دیگر تعداد ما به

 سمت ميدان  ان کارگر به رسيد تصميم گرفتند در طول خياب  دویست نفری که تعداد کارگران در ميدان به. گذشت

 تهران است و آنجا   هدف تجمع در جلو درب وردی دانشگاه از قبل ما ميدانستيم که. حرکت کنند"  اسفند٢۴"

  .  خواهد شد ای خوانده قطعنامه

.  دیگری نيز وارد صف کارگران شدند  سمت شمال پليس را کمی گيج کرد و در آن زمان عده حرکت کارگران به

 در  گشتيم بين ما و کارگرانيکه  اگر بر می  طوری بود که کوچه.  بود يز زیادتر ميشد اما جلو ما کامال بستهتعداد ما ن

 مراقب آنها  هائی که گشتند همين پليس در ضمن اين تعداد اگر بر می. افتاد  می وسط خيابان کارگر بودند فاصله

  .  صف کارگران می تاختند شدند و به بودند آزاد می

 سمت  به.  دیگری در آنجا بودند عده.  شدیم  عقب بر گشتيم و وارد خيابان سپه و مهری طاقت نياوردیم بهمن 

  .  بودند و مانع ورود ميشدند  تا ماشين شهربانی خيابان را قيچی کرده سه.  حرکت کردیم ميدان باغشاه

 ١١چون . های زیادی می باشند ی کوچه دارا  دو محله در سمت شرقی خيابان کارگر هستند که  و اميریه منيره

هایشان استراحت  ، مردم تقریبا بيدار نبودند و یا هنوز در خانه اردیبهشت آن سال مصادف بود با روز جمعه

.  تهران برسانيم زياد بود  در دانشگاه کردند ودر نتيجه خيابانها و کوچه ها خلوت بودند و امکان اين که خود را به می

  .  بودند  بودن آن روز تعداد زیادی از کارگران شرکت کرده  علت همين جمعه هاز طرف دیگر ب

روز جهانی کارگر باید "ها با شعار   بود، بر خورد پاسبان  ما شده  خنده  بخاطر دارم و مدتها مایه چيزی دیگری که

 است   امروز جمعه بيچاره " گفتند که آمدند و می  سمت کارگرها می  کردن به ها با مسخره آن. بود" تعطيل گردد

   " تعطيل رسمی است دیگر چی ميخواهيد؟

کارگران اول .  متفرق شوید  کرد که  صف آنها حمله پليس به.  شد  جلو حرکت کارگران گرفته در ميدان باغشاه

متفرق   بعد از نيم ساعتی مقاومت در نهایت همه.  کرد پليس از باطوم و گاز اشک آور استفاده. مقاومت کردند

 نفر کارگر و دانشجو ١۵٠٠ تهران شاید حدود هزار نفر تا  اما نيم ساعت بعد در جلو درب وردی دانشگاه. شدند

  . حضور داشتند

.  بودند  آویزان کرده های دانشگاه  ميله اما دانشجویان پالکاردهای زیادی را به.  بود  شده پالکاردهای کارگران پاره

 صنفی است یادم   که  را آنچه من مواد آن قطعنامه.  جمعيت نميرسيد  همه ا بهصد.  شد ای خوانده قطعنامه



 عنوان   مه را برسميت بشناسد و به  دولت اول ماه  بود که  شده  خواسته  در قطعنامه اما یادم است که. نيست

  . زندانيان سياسی بود  دیگرهم خواست آزادی ماده. تعطيل رسمی اعالم کند

ی جامعه چگونه در کارخانه انعکاس می يافت؟ برای نمونه تبليغات بی وقفه جو سياس: سوال

 و يا سم پاشی بر عليه ۴٠در دهه " انقالب سفيد"دستگاه تبليغاتی شاه در مورد به اصطالح 

  مخالفين خود؟ که آنها را ارتجاع سرخ و سياه می ناميد؟

ام و   آن جواب داده  هم به بليغات برای انقالب سفيد که ت مسئله.  را باید از هم تفکيک کرد  این دو مسئله:پاسخ

ها و   سازمان چریک  مسلحانه  بعد از علنی شدن مبارزه اما ما ميدانيم که.  چهل است  اوایل دهه هم مربوط به

  هه چهل و اوایل د  اواخر دهه و این شاید بر گردد به"  هستند ارتجاع سرخ و سياه" اینها   گفت که مجاهدین شاه

  . پنجاه

 مدت   را ترک و راهی عراق شدم و به  شدن برادرم کارخانه  خاطر شنيدن خبر کشته  من به٤٩در آخر اسفند 

 کار در   اسالميان را دیدیم و مسئله بعد از بر گشتن در بيرون از کارخانه.  از ایران دور بودم یکسال و چند ماه

 برای من درست کند و تا   مرخصی بدون حقوق یکساله  بود که  قول دادهاو قبال.  را با او در ميان گذاشتم کارخانه

  .ام  نبوده  شکرچيان بفهمد من در کارخانه  ممکن است نگذارد که کهی آنجائ

  شنيدم که از رفقای خودم و از کارگران می.  سر کار بر گشتم  به  خوبی پيش رفت و من دوباره  کارها به همه

  .دهای زیادی را باعث شده است سياهکل بر خور حماسه

 ما شاهد آغاز و گسترش مبارزه مسلحانه بر عليه رژیم شاه در جامعه ۵٠در سالهای دهه : سوال

با گسترش مبارزه مسلحانه در سطح جامعه بيشک اخبار اين مبارزات به کارخانه ها هم می . بودیم

یم، لطفًا ابتدا در مورد خودتان بگوئيد که قبل از این که به برخورد کارگران با اين جنبش بپرداز. رسيد

  کی و چگونه متوجه آغاز مبارزه مسلحانه در ایران و حضور انقالبيون مسلح در جامعه شدید؟

 برای اطالع از سرنوشت برادرام که خبر رسيده بود کشته ١٣۴٩ قبال گفتم من در اسفند   همانطور که:پاسخ

های کردی جریانات چپ آنجا خبر اين واقعه   عراق که بودم در روزنامهمن در.  کردستان عراق رفتم شده است به

های  البته اپورتونيست.  بودند  سياهکل نوشته  قيام مسلحانه که ضمن درج خبر مطلبی هم راجع به. را خواندم

د  خو  به  ای که به زبان عربی منتشر می کردند این حرکت را وابسته حزب کمونيست عراق هم در روزنامه

 بود   مرکزی حزب شيوعی نيز در اين رابطه موضع گيری کرده جریان انشعابی از کميته. ساواک قلمداد کرده بودند

 .  بودند  استقبال کرده و از این قيام مسلحانه

  قيام مسلحانه. ای به نظرم می رسد که می خواهم آنرا همين جا مطرح کنم جدا از آنچه گفتم، مسئله

 نکنم بعد ازآغاز این قيام شکوهمند، برای مدتی ساواک و  و اگر اشتباه.  بود ن اتفاق افتاده بهم١٩سياهکل در 

 آمريکا و هم موساد اسرائيل مستقيما با CIA هم   اینکه با توجه.  و گریز بودند های فدایی در جنگ ارتش با چریک

و از همان آغاز در تالش بودند که .  نبودند  آنها خواهان انعکاس خبر موفقيت این واقعهکردند  ساواک همکاری می

 و تعيين جايزه ۵٠  های فروردین ماه و چاپ عکس رفقای چریک در روزنامه. آنرا حرکتی شکست خورده جلوه دهند

به همين دليل هم آنها هيچ جا حاضر نشدند برای سرکوب جنبش . برای سرشان هم در همين راستا بود

 ما شاهد چندین اعتصاب بزرگ ١٣۴٩   بهمن١٩چون بعد از .  کنند  استفاده مسئله کارگران از این  کارگری عليه

، اعتصاب ۴٩  کارگری هستيم مانند اعتصاب کارگران شرکت نفت آبادان برای افزایش دستمزد در اسفند ماه

تاکسی در    راننده٢۵٠٠های بازار تهران، اعتصاب  کارگران و رانندگان شرکت واحد در تهران، اعتصاب نساجی



 ۵٢ تا ۵٠های بعد را هم از نظر بگذرانيم ما در سال  اگر سال.  زیبا و درخشان های قرقره تهران و اعتصاب کارخانه

 . شاهد اعتصابات زیاد و پی در پی هستيم

 کنند اين بود که   بود را خود عمده  آغاز شده  امنيتی نخواستند حرکتی که علت اصلی اينکه ساواک و دستگاه

   شکلی بر خورد کرد که  این اعتصابات به  همه همچنين رژیم، به.  آن پایان خواهند داد  زودی به د داشتند بهامي

  .  ایجاد نشود پيوندی بين جنبش کارگری و حرکت مسلحانه

هر چند غير ارگانيک و غير ( پيوند  ها، رژیم وقتی فهميد که اما بعدها بعد از اعدام فاتح توسط سازمان چریک

با کارگرانی ) ساواک( امنيتی شاه   و جنبش کارگری وجود دارد، بر خورد دستگاه  مسلحانه بين مبارزه) تشکيالتی

   . در اعتصابات دستگير ميشدند تغيير کرد که

  از خبرهائی که در ارتباط با انقالبيون مسلح به کارگران می رسيد کدام ها را به یاد دارید؟: سوال

 سراغ اسالميان   تهران با احتياط به  محض ورودم به به.  بودم  من از کردستان بر گشته که چند ماهی بود :پاسخ

   اگر من مايلم او می تواند ترتيب استخدام مرا دوباره همچنين گفت که. ها خبر داد او از سالمتی بچه. رفتم

 شدم و   وارد کارخانه  دوباره بدون دردسر  این وسيله به.  غيبت من نشود  شکرچيان متوجه بطوری که. بدهد

 من شيفت شب بودم، صبح یک روز  ای که  گذشت در هفته چند ماهی که.  کارم مشغول شدم همچنان به

سپس با ."  است  درگيری بوده دیروز و ديشب تمام وقت در سليمانيه" من رساند و گفت  عباس خودش را به

 هم از   و تازه  نام سليمانيه ای وجود دارد به  در تهران محله ه من نميدانستم ک از آنجائيکه.  رفت سر کار عجله

.  سرم زد خياالت زیادی به.  شهر سليمانيه عراق است  بودم فکر کردم منظور او از سليمانيه کردستان بر گشته

 بر  عباس ممکن است در غياب من با ساواک ارتباط فکر کردم که. ام  من کجا بوده چون هيچکس خبر نداشت که

ام و چکار   من کجا بوده قرار کرده و قول همکاری داده است و حاال با دادن اخبار از کردستان ميخواهد بفهمد که

  . ام کرده

 درگيری   در سليمانيه  که  شاید واقعا او از رادیو یا جائی شنيده از طرفی خودم را سر زنش ميکردم و ميگفتم که

ای نداشتم و ميبایست با اسالميان سر  چاره.  من بدهد  خبر را به سته است و چون من کرد هستم ميخوا بوده

شد او را دید حسين هم شيفت شب بود و   بود و در دفتر بود و نمی او زودتر آمده. کردم  صحبت می این مسئله

ر و تنها اند سرکا  رفته همه. نيستند  حسن و مهری هم خانه ميدانستم که.  او را هم نگران کنم نميخواستم که

  .  ميمانم ام در خانه کار بوده من چون شب

 او   شد و فوری خودم را به  در جای ایستادم تا اسالميان از اتوبوس پياده  کارخانه ها به روز بعد قبل از آمدن اتوبوس

 دو ."ست ه  ندارید، در تهران نيز سليمانيه تنها شما سليمانيه"او خندید و گفت . رساندم و جریان را بهش گفتم

 هم با آب و تاب از موفقيت ساواک دم  ها هم در مورد درگيری نوشتند و مثل هميشه روز بعد از این روزنامه

  گفتند یکنفر از مأموران دولتی هم کشته  نفر بود می  حساب نمياوردند یا اگر ده های خود را یا به ميزدند و کشته

  . است شده

ای از   اتوبوس عده یکروز راننده. ۵٢ یا ۵١های   سال شود به ها مربوط می ن ای تاریخش درست یادم نيست اما همه

 سمت   آهن به  از راه  ميخواسته  بود موقعی که و با آب و تاب گفته.  بود  نياورده  کارخانه کارگران شيفت صبح را به

 بودند اینجا   او گفته ن مأموران به آه  غار و راه  جمع آوری کارگران بين دروازه شوش برود تا از شرق شروع کند به

 در آن محل منتظر سرویس  یک کارگر که.  است، بر گشتنی از این مسير عبور نکنيد  شده درگيری مسلحانه

  .اين موارد کامال يادم مانده است.  است اند موتور سواری نارنجک پرتاب کرده  مأموران گفته  بود که ، شنيده بوده



 مربوط به انقالبيون مسلح در روزنامه های رسمی کشور مثل کيهان و بعضی از اخبار: سئوال

آیا کارگران این روزنامه ها را می خواندند؟ اگر جواب مثبت است لطفًا . اطالعات منتشر می شدند

  بگوئيد که کارگران با مطلع شدن از آن اخبار چه واکنشی نشان می دادند؟

 بخوانند امر  توانستند روزنامه  کارگران نمی قبول اين مسئله کهشاید برای خيلی از خوانندگان شما : پاسخ

   اهل مطالعه کردند که ها در مياوردند و فکر می  ادای روشنفکر را در کارخانه در آن سالها طيفی که. سختی باشد

 مطالب  ینگونه نجات و ا ، فال، درد دل با فرشته های هفتگی را ميخریدند و با خواندن داستان هستند بيشتر مجله

ها هم پنج  روزنامه.  هم بيشتر از یک تومان بود  هميشگی نبود، چون پول مجله این هم. کردند خود را مشغول می

   تومان و این برابر بود با کرایه  ميخریدیم ميشد ماهی حدود سيزده  اگر هر روز روزنامه ريال فروحته می شدند که

  .شتيم که از آن طريق در جريان قرار بگيريماکثرا هم که تلویزیون ندا. یک اطاق

 خاطر اختناقی   بودند، به  شنيده در صدی هم که. شنيدند به همين دليل هم در صد زیادی از کارگران اخبار را نمی

کردند،   بر خورد می هائی که اما آن دسته. کردند ها صحبت نمی  آن ها حاکم بود راجع به  در آن سال که

 چيز را زیر سر دولت  بستگی داشت به سطح درک شان، بعضی از کارگران همه. وت بودبرخوردشان متفا

 شدن فاتح را کار اشرف پهلوی ميدانستند، و می گفتند   دولت، مثال کشته دادند به ميدانستند، و نسبت می

ن چریکها هم محدود  سازما اعالميه.  نام او بکند وی را کشته اند  را به در صد از کارخانه۴٠  چون حاضر نشده

   ميان طبقه  را به  بودند موضوع اعالميه ها توانسته اما با وجود این کارگران چيت جهان در سرویس. پخش می شد

 . ببرند

 دستش درد  کار هر کی بوده"ها اين بود که  گرايش عمومی در مورد کشتن بعضی از سران حکومت و ساواکی

   از اینکه هيچگاه. وردندی آ حساب م کند اما مثبت به  کسی اینکارها را می ه چ دادند کهی مردم اهميت نم". نکند

 مثبت هم  این نکته.  نشد  است اظهار تأسف دیده  شده یک ساواکی و یا یکی قاضی دادرسی ارتش کشته

اسی جمعی از کارگران هم دارای دید سي.  بودند  کارگران از دولت بدست آورده علتش حداقل شناختی بود که

اما جو غالب در آن . کردند ای هم محکوم می کردند، عده تأیيد می. کردند ها هم متفاوت برخورد می این. بودند

 حمایت   مسلحانه  از مبارزه کرد که های زحمتکش شهری را هدایت می زمان طوری بود که اکثریت کارگران و توده

   .کنند

ن مسلح چه بحث یا صحبتی را در بين کارگران این دوره در ارتباط با اخبار مربوط به انقالبيو: سئوال

  به یاد دارید؟

 بود و یا گاهی توسط فرد   کوتاه بحثها هميشه. داد  بحث را نمی  گفتم جو اختناق اجازه  همانطور که:پاسخ

اتح ف" ترور" مهدی رضایی و گلسرخی و همچنين  ید دادگاهی آ یادم م تا آنجا که. شد  کاری عوض می محافظه

  . بحث انگيز بودند

اما بخش دیگری از کارگران . دانستند  آن را کار دربار می در مورد فاتح همانطور که گفتم بخشی از کارگران نا آگاه

 و توضيح سازمان  پخش اعالميه مسئله  ای هم که عده. اند  فاتح را خود کارگران کشته  معتقد بودند که در کارخانه

  . کردند  بودند، دالیل اعدام را همانطور که بود برای دیگران نقل می  شنيدهها در اين مورد راکچری

 در جامعه جاری بود بر روحيه و مبارزات کارگران ۵٠تاثيرات مبارزه مسلحانه ای که در دهه : سئوال

  چه بود؟



   خشم آمده  به همه.  عمدتا روی دوش کارگران و زحمکتشان بود های اقتصادی آن دوره  بحران  وزن عمده:پاسخ

. نرخ مایحتاج مورد نياز مردم روز بروز باال ميرفت. های زندگی با سرعت سرسام آوری باال ميرفت هزینه. بودند

شد و ارزانتر از گوشت و مرغ ایرانی بود را هم   از خارج وارد می  که کارگران توان خرید حتی گوشت و مرغ یخ زده

  .نداشتند

 اجاره  بعد ها شنيدم که.  گير نميامد و اگر هم گير ميآمد بيش از حد گران بود  خانه.کرد  مسکن بيداد می مسئله

بخش زیادی از کارگران .  است  افزایش داشتهدر صد٣٠٠ در تهران حدود ١٣۵۶ تا سال ١٣۴٩مسکن از سال 

های بایر نزدیک  ز زمين ا در چند نقطه.  راهی روستاهای کرج و ورامين و شهر ری شدند  اتاق و یا خانه برای اجاره

 این کارها   اقدام به  بود و از این بابت هم کارگرانيکه  سازی بدون مجوز آغاز شده های کرج خانه ها و تپه کارخانه

به دليل فقر و گرانی ساخت حلبی . کرد های آنها را خراب می کردند در امنيت کامل نبودند و دولت با بولدزر آلونک

  . گسترش بود ن رو بهآبادها در اطراف تهرا

عناصر کارگری . شدند  راهش بود و کم کم مردم داشتند با آن آشنا می  در نيمه  مسلحانه در چنين وضعی مبارزه

  . کردند  ميان کارگران ميبردند و در حد محدودی در پيرامون آن روشنگری می  را به پيشرو، اخبار این مبارزه

 آنها   نميشد کارگران را یکدست کرد و روحيه ان کارگران وضع طوری بود کهبا توجه به تنوع گرايشات فکری در مي

.  بود  هر چند کم اميد شده  در بخش قابل توجهی مایه  مسلحانه مبارزه.  نمود را در موردی همسان خالصه

اند و  شان گذاشته جانشان را بر کف دست خوب اینها همه"و یا "  اینها بتوانند مملکت را نجات بدهند  که انشااهللا"

در چنين " ها را مگر خدا خودش زمين بزند شوند، ولی بخدا حيف آنها، این پدر سگ  دارند فدا می  دسته دسته

  .  کرد های متفاوت را مالحظه های ميشود دیدگاه بحث

 انقالب  له بود در مرح توانسته.  بود را شکسته" شاهنشاهی" تابوی ماندگار بودن سيستم   مسلحانه اما مبارزه

 بورژوازی و  شعار بخش خرده" رهبران ما را مسلح کنيد. " نمایش بگذارد  عنوان رهبری انقالب خود را به  به۵٧

  خشم و نفرتشان  های کارگر و زحمتکشانی بود که  طور یقين شعار توده  صرفا نبود، به  که روشنفکران جامعه

  .  بودند  این رهبران حکایتها شنيده د و راجع به سيستم کرده بو  تعرض نظامی به آنها را آماده

   هدف مبارزه  بگویم که  مسلحانه  اپورتونيستهای نادم از انقالب و مبارزه اینجا الزم ميدانم در جواب آن دسته

 در دست داريم که در   مسلحانه ما هم امروز آثاری از رهبران مبارزه.  کوچکی نبود  انقالب توسط گروه مسلحانه

  در این آثار راجع به. کنند  آنها خودشان می خواهند به تنهائی انقالب   است که  نشده  انقالب داده يچ کجا وعدهه

 بی امان در آن شرایط باید   مسلحانه  نظر من هفت سال مبارزه به.  است ها صحبت شده بحرکت در آوردن توده

  .  باشد  گذاشته جا  کارگر به اثرات قابل توجهی از خود در ميان طبقه

آیا در دوره مورد بحث روحيه ی یأس و نااميدی بر کارگران حاکم بود و یا آنها از روحيه : سئوال

  مبارزاتی برخوردار بودند یا داشتند بر خوردار می شدند؟

ايش  و تهاجمی گر ای مبارزاتی و جهنده  کارگران کم کم به روحيه  بعد روحيه  چهل به  دوم دهه  از نيمه:پاسخ

 دیگر  کارگران جدیدی که.  مطلوب ميرسيدند  نتيجه در صد اعتصابات در صنایع باال ميرفت، اکثر آنها به. پيدا کرد

  شدند و روز به  مسایل کارگری بيشتر آشنا می  و به  خود حل شده  بود در ميان طبقه  شده پایشان از روستا بریده

  .  کارگران باالتر ميرفت روز روحيه

 پس از اعدام فاتح صاحب کارخانجات چيت ری که باعث شده بود که خون تعدادی از :سئوال

کارگران این کارخانه با گلوله های نيروهای مسلح شاه بر زمين ریخته شود، به گونه ای که در 



با در آن زمان آمده، بعضی از کارگران ) ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق(نشریه نبرد خلق 

آیا شما هيچوقت شاهد . اال کارفرماهای خود را از دچار شدن به وضع فاتح می ترساندندروحيه ای ب

  چنين روحيه باالئی در بين کارگران آن دوره بودید؟

چون . کردند  چنين وضعی می  کارگران صاحب کارهایشان را تهدید به  این صراحت گفت که  نميشود به:پاسخ

 کرج   زودی در بخش زیادی از کارگران بخصوص منطقه اما به.  ابهام بود  شدن فاتح مدت کوتاهی در پرده کشته

 کارگران   است، مشخص است که  اعدام فاتح توسط سازمانی سياسی نظامی انجام شده معلوم شد که

 دارانی مثل فاتح،  شدن فاتح سرمایه  بعد از کشته  قبل و چه از طرف دیگر چه. توانستند چنين کاری را بکنند نمی

شدند و مستقيم با کارگران  ها ظاهر می  دفاترشان ميرفتند، کمتر در کارخانه  فقط به خيامی و ایروانی و غيره

 . شدند روبرو نمی

 درک   این یکی را هم مانند فاتح به انشااهللا " گفتند که های خصوصی و خانوادگی می اما خوب کارگران در بحث

  .اين جنبش یک پشتگرمی بود برای کارگراندر کل .  و یا غيره" واصل خواهند کرد

  اساسًا آیا کارگران نسبت به انقالبيون مسلح سمپاتی نشان می دادند؟ : سئوال

 دارای شم سياسی بودند و یا  شود که اما این جواب شامل کارگرانی نمی. ، و یا خيلی کم  نظر من نه  به:پاسخ

  .با محفلی سياسی در ارتباط بودند

می دادند و وقتی " چاپيد شاه" ، در بعضی از اعتصابات کارگری، کارگران شعار۵٠ در دهه: سئوال

آیا خودتان از نزدیک . می کردند" جاوید شاه"نيروهای پليس سر می رسيدند آن شعار را تبدیل به 

شاهد چنين امری بودید؟ اگر آری، چه شرایطی باعث می شد که آنها به این شکل پليس را فریب 

  دهند؟

درست است .  انقالب و اعتصابات  مرحله مربوط نميشود به "  چاپيد شاه" درست شدن این شعار   زمينه:پاسخ

  . شد  می  این شعار هنوز داده در این مرحله

 از دور پيدا شد و این در   کاره  ساختمان شهرک اکباتان آغاز شد و چند واحد از آپارتمانهای آن نيمه زمانيکه

 صورت   از باال تمام شهرک به شود که  می  شهرک اکباتان طوری ساخته  شد که د، شایعه بو۵۵ و ۵۴های  سال

 فرودگاه مهر آباد عنوان می   چنين طرحی هم نزدیک بودن اکباتان به دليل عمده.  چشم ميخورد به"  جاوید شاه"

شاید مجيز گویان و .  ببينند" جاوید شاه" صورت  شد تا وقتی مردم سوار هواپيما می شوند از باال اکباتان به

چون طولی نکشيد .  ضررشان تمام شد  بود به  بودند اما هر چه ای را درست کرده عوامل خود دربار چنين شایعه

ها مثل  بچه " گفتند که  شوخی می  با اکباتان به بارها کارگران در رابطه.  مردم عادی شد  این شعار مضحکه که

  و در مرحله"  چاپيد شاه"شد "  جاوید شاه" شعار  این بود که.  شوخيها  این گونهو از"  چ  دیشب ج شده اینکه

  . گوش ميخورد انقالب نيز مکرر به

آیا این درست است که پس از رستاخيز سياهکل و جاری شدن مبارزه مسلحانه در جامعه، : سئوال

  اعتصابات کارگری هر چه بيشتری در کارخانه ها شکل گرفت؟

ای در شرکت نفت و صنایع سنگين و کوچک   ما شاهد اعتصابات گسترده۵٣ تا سال ۴٩واخر سال  از ا:پاسخ

 بشود گفت دليل  اما اینکه. ام  کرده  تعدادی از این اعتصابات اشاره  به من قبال در همين مصاحبه. هستيم

های از پيش  تصابات زمينهای از اع چون پاره. کنم درست باشد  است فکر نمی  بوده  مسلحانه اش مبارزه عمده

   بر جامعه وضعيت بد اقتصادی، کمی دستمزدها، گرانی و تورم شديدی که چندین سال بود .  را داشتند آماده



ها  های تو خالی رژیم در ارتباط با اصالحات ارضی و سهيم شدن کارگران در سود کارخانه وعده. حاکم شده بود

 ممکن  اما اینکه. کردند  سمت اعتصاب و جنبشی نوین هدایت می به کارگران را  اهرمهای اساسی بودند که

 باشد اصال بعيد نيست و امکانش   جنبش کارگری نيز تعرض خود را شتاب داده  مسلحانه  علت مبارزه است به

  . فراوان است

واقعی اما چون قصدمان ارائه تصويری هر چه . اميدواریم که زياد خسته تان نکرده باشيم: وال ئس

تر از شرايط زيست و مبارزه کارگران ایران در دهه های گذشته می باشد، حال بگذاريد به دوره ای 

 بپردازيم و ببينيم که اين ۵٧که در فضای سياسی جامعه تغييراتی بوجود آمد، به دوره قبل از انقالب 

ن است که از چه اولين سئوال در این زمينه ای. تحوالت چه تاثيری در فضای کارخانجات داشت

زمانی احساس کرديد که فضای سياسی در جامعه تغيير کرده ؟ منظور این است که در محيط 

  کارگری که شما بودید در ارتباط با تغيير فضا، چه حوادث یا اخباری بيشتر برجستگی داشت؟ به

اليت طور کلی، در محيط کارگری که شما حضور داشتيد، تغيير فضای سياسی در جامعه در فع

  صنفی و سياسی کارگران خود را چگونه نشان می داد؟

 دهند و تحوالت انقالبی را   جلوه  تاریخ را وارونه کنند که مذهبيون و طرفداران خمينی خيلی سعی می :پاسخ

 عطف تاریخی   نقطه اما واقعيت اینست که.  قم  علميه  چهلم کشته شدگان در اعتراض حوزه بچسپانند به

  . در تهران اتفاق افتاد٥٦  ایران در حدود آبان ماهرویدادهای 

ای را  ای را زخمی و عده  کرد و عده  شب شعر داشتند حمله  روشنفکران و نویسندگانی که  ساواک به١٣٥٦آبان 

   آبان ماه٢٣.  انجام دادند های مختلف چند تظاهرات گسترده  دنبال آن دانشجویان دانشگاه  به دستگير کرد که

شرکت مردم غير دانشجو در .  طور علنی مورد حمایت کارگران و زحمتکشان قرار گرفت ات دانشجویان بهتظاهر

بين .  شدند  ای زخمی و يا کشته  يورش نيروهای سرکوب عده  هراس انداخت و در نتيجه این تظاهرات رژیم را به

 شرکت در تظاهرات  ن صحبت نکند و مایل به رژیم و سفاکيهای آ  راجع به  آذر دیگر هيچکس نبود که١٦ آبان تا ٢٣

 این نقط عطف را کامل کرد و دیگر در سرتاسر ایران جو مبارزاتی حاکم شد و ترس مردم فرو ٥٦ آذر ١٦. نباشد

 ١٣٥٦  من از آبان ماه.  با سند تاریخی باشد  همراه  باشم که  ميخواستم جوابی را داده با یاد آوری آبان ماه. ریخت

در داخل .  بود  یک جو انقالبی است و به همين دليل هم، اميدم صد برابر شده  دیگر جو جامعه م کهاحساس کرد

   راحتی ميتوانستيم اخبار را نقل کنيم و راجع به  به  جا  و همه های کارخانه ، در داخل سرویس کارخانه، در محله

  . آن صحبت کنيم

 کارگر  عی واقعی که رژیم دیکتاتوری شاه را سرنگون کرد، طبقه نيروی اجتما بر همين اساس من اعتقاد دارم که

.  کارگر در تظاهرات بودم  من خود شاهد شرکت وسيع طبقه٥٦  در آبان ماه. ها  خمينی و ليبرال ایران بود، نه

گر این های گوناگون از جانب کارگران در حمایت از دانشجویان و محکوميت رژیم خود اثبات   بر این اطالعيه عالوه

  اما چه. ها بود بر سر زبان" کارگر دانشجو پيوندتان مبارک" دیگر شعار  درست در همين ایام بود که. ادعا است

در . اسالمی بر سر کار آمد دالئل خاص خودش را دارد  در اوج اين مبارزات سيستم ارتجاعی جمهوری شد که

های امپریاليستی تمام مدت همگام با  ران، رسانهطول یکسال جنبش کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در ای

 امپریاليزم نهضت آزادی،   به های وابسته  رهبری خمينی و ليبرال رشد و گسترش جنبش در خدمت مرتجعين به

 بود،   سيستم سرکوبگر ایجاد نموده از طرف دیگر تا آن مقطع، شرايطی را که. تاختند قرار گرفته و چهار نعل می

  در حالی که جریان ارتجاعی مذهبی از همه.  بود  کارگر و جنبش کمونيستی انقالبی شده اط طبقهمانع ازارتب

.  برداری کند  ساليان سال بود در اختيار داشت بهره  از این امکانات که توانست  راحتی  امکانات بر خوردار بود و به

 راحتی ميتوانست در منبر یک   ضد سلطنت بهیک آخوند. ها چپ فاقد چنين امکاناتی بود برای ارتباط با توده



اما .  کند هایش را نثار شاه  فحش  حضرت عباس و آش نذری و غيره ، مسجد و یا مجامعی مانند سفره حسينيه

بایست بر دیوارهای محالت و   می داری و امپریاليست حقایق تاریخی را شبانه یک کمونيست انقالبی ضد سرمایه

  . بابت چنين عملی بهای سنگينی نيز بپردازدها بنویسد و  کارخانه

 ضد   کارگر، هر چند اين طبقه پرچم دار مبارزه  و تشکل کافی طبقه  عدم تجربه ها معتقدم که مزید بر این

داری بود، باعث شد تا آنها نتوانند آلترناتيو طبقاتی خود را بر جنبش جاری در آن زمان امپریاليستی و ضد سرمایه

  .تثبيت کند

آیا گرايشات سياسی موجود در جامعه، انعکاسی در کارخانه داشت ؟ وتقسيم بندی که در : سئوال

  ميان گروه های سياسی در ایران بوجود آمده بود را در صفوف کارگران هم ميشد ديد يا نه؟

 فرهنگ  ی کها جامعه کارگر نيز در یک  طبقه.  و نخواهد بود  مبرا از این گرایشات نبوده  کارگر هيچگاه  طبقه:پاسخ

 کارگران ، بله.  گردد  متأثر از گرایشات درون جامعه کند و طبيعی است که  حاکم است زندگی می آن فرهنگ طبقه

 هنوز ماهيت بعضی از اشخاص   این زمانی بود که البته.  بودند  گرایشات متفاوتی تقسيم شده  هر دليلی به بنا به

 دنبال گرایشات   ميشد به  از آن استفاده  نوع رسانه ای که ود و کارگران بنا به ب و احزاب سياسی کامال رو نشده

 گفتم در دورن   اینکه  به با توجه.  بود  مسلحانه  مبارزه در آنزمان یکی از گرایشات رایج و جا افتاده. متفاوتی ميرفتند

اما .  نداشتند  مسلحانه توافقی با مبارزه   کارگر گرایشات مختلفی وجود دارد البته گرایشاتی هم بودند که طبقه

  . بودیم  مسلحانه  مبارزه  من فعاليت می کردم که محفلی کامال کارگری بود، اکثرا معتقد به در درون محفلی که

 کارکران، سازمان چریکهای فدائی خلق را می شناختند؟ ١٣۵٧آیا قبل از قيام بهمن : سئوال

  سازمان مجاهدین خلق را چطور؟

اما اختناق حاکم و .  در صدد ارتباط با این تشکالت بودند شناختند و گرایشاتی بودند که ؛ کامال می  بله:خپاس

  .   روزهای بهمن ماه  را موکول نمود به ها این ارتباط دوطرفه وضعيت خود این سازمان

عناصری از آنها در صورتی که کارگران در این مقطع با چریکهای فدائی خلق آشنا بودند و یا : سئوال
  را می شناختند، آیا نسبت به آنها گرایشی داشتند؟ 

  هائی که های سياسی و بخصوص سازمان  در باال گفتم، از نظر شهرت سازمانی، سازمان همانطور که :پاسخ

اما از . دند بو  شده  شناخته  رفته رفته کامل برای همه  بودند، بعد از سال پنجاه  را در پيش گرفته  مسلحانه مبارزه

 ساواک  زمانی که.  باشند اینجور نبود ها آشنایی داشته  کارگران با افراد و یا رهبران این سازمان این نظر که

   شدم که ها منتشر شد، من متوجه  بودند در روزنامه  تيرباران شده  نفری که٩های اوین را آفرید و نام   تپه فاجعه

 خود را   رفيق اشرف دهقانی از زندان شاه البته زمانيکه. ها آشنایی دارند سازمان  کارگران کمتر با رهبران اینگونه

   بود که  دو دليل بود اول اينکه کمتر اتفاق افتاده این امر هم به. شد  می آزاد کرد، اسم او در خيلی جاها شنيده

  .ی مخوف شاه فرار کند زندان ها  بود از  کسی از زندان فرار کند و دوم اينکه دختری جوان توانسته

آيا در شرايط تغيير فضای سياسی جامعه که در سراسر کشور شاهد اعتراضات و تظاهرات :سئوال

  های خيابانی بوديم کارگران کارخانه شما هم در اين حرکات شرکت می کردند؟

. شان شرکت داشتند نفر از کارگران کارخانه درخ١٥حدود ١٣٥٧ ه م برای نمونه در تظاهرات اول ماه. بله :پاسخ

خود من يکی از .  نفر را اخراج کرد١٣، کارفرما   درون کارخانه  علت غيبت ما در آنروز و آوردن تراکت و شعار به به

اما اين امر به من و بقيه کارگران فرصت داد تا هر روز در تهران در تظاهرات و . اين کارگران اخراجی بودم

 یکی  ای از دانشجویان هر روز به  شدیم عده  متوجه ت کنيم و در آنجا بود که تهران شرک های جلو دانشگاه ميتنگ



  کنند، ما هم از آنها دعوت کردیم که کنند و با کارگران متيتنگ بر گزار می  می های صنعتی مراجعه از کارخانه

من خودم .  جلوگيری ميکردندای از ورود آنان  کمتر کارخانه اوضاع طوری بود که.  ما بيایند  کارخانه  ما به همراه

  .ها رفتم  خيلی از کارخانه  آنها به همراه

  

با گسترش اعتراضات و مبارزات مردم در اواخر دوره شاه، کم کم کارگران هم شروع به : سئوال

اعتصاب نمودند آيا کارگران کارخانه شما هم اعتصاب کردند؟ اگر بود، اين اعتصاب کی و بر سر چه 

  شد؟خواستهائی شروع 

اگر یادمان باشد .  کارگران شرکت نفت شيرهای نفت را بستند صحبت از اعتصاب زمانی شروع شد که :پاسخ

وقتی اعتصاب پيش رفت بعدا کارگران توليد را کامال متوقف و صدور نفت را قطع . در آن زمان خمينی در پاریس بود

 مهار و کنترل این اعتصاب   ميان کارگران فرستاد تا بلکه ه خود ب  عنوان نماینده ای را در ایران به کردند، خمينی عده

اما باز اعتصابات تک .  بود  گير شده  کارگر همه  اعتصاب در درون طبقه در چنين شرایطی مسئله. را بدست بگيرند

 کارگران کيهان و اطالعات و بعضی موسسات حساس اعالم   بود که شد و در اواسط دی ماه  می و توکی دیده

  .عتصاب کردندا

 کارگر و سایر زحمتکشان شهر و  طبقه:  اول جبهه.  بود  قرار گرفته  در دو جبهه  آغاز اعتصابات کل جامعه در مرحله

مرگ بر امپریاليست و سگ "شعار سرنگونی .  سازشی نبود  هيچگونه  دیگر حاضر به این جبهه. روستا بودند

کارگران با آگاهی برای حراست از .  بودند  آن معتقد شده  مردم بهیک شعار استراتژيکی بود و اکثريت" زنجيریش

 در آنجا بود حفاظت  های که  بودند، و حاضر بودند با چنگ و دندان از محل کار و سرمایه اموال عمومی بسيج شده

  .  تاراج برند  اربابان آن را به و نگهداری کنند و نگذارند که

های مردم نبود و در شهرها حکومت   پذیرش خواسته شرمی و وقاحت حاضر به در کمال بي رژیمی که:  دوم جبهه

. های رژیم پليد شاهنشاهی قرار می گرفتند  هدف گلوله  زیادی بی رحمانه  عده روزانه.  بود نظامی اعالم نموده

نا محدود  یک اعتصاب سياسی   کارگر دست به کند و طبقه در چنين اوضاعی ضرورت اعتصاب خود را نمایان می

  .ميزند

   در همه  و آبعلی در همين زمان آن هم نه  کرج و ساوه  صنعتی جاده  ما و اصوال منطقه اعتصاب در درون کارخانه

  اگر اعتصاب به.  دستور خمينی  به  خاطر حمایت از کارگران نفت بود نه و این اعتصابات دقيقا به. جا شروع شد

چون چند روز بعد از قيام خمينی دستور . ا فرمان او اعتصاب را نشکستنددستور خمينی بود پس چرا کارگران ب

اما کارگران این کار را )  معنی نقل به" ( است  بر گردند بر سر کارهایشان و اعتصاب تمام شده دیگر همه"داد 

آن . تصاب پایان داند اع  ما کارگران در اواسط اسفند به در کارخانه. های خود بودند نکردند و خواهان اجرای خواسته

  .  طبق تصميم شورای کارخانه  دستور خمينی بلکه  به هم نه

  برخورد ارگانهای دولتی با اعتصاب چگونه بود؟: سئوال

توانستند  های دولتی دیگر قدرت اجرای نداشتند و کاری نمی ارگان)  قبل از انقالب  ماه سه(  در آن شرایط :پاسخ

  .بکنند



در برخی کارخانجات تشکل مستقل کارگران را شورا ناميدند، آيا در کارخانه ای در دوره قيام : سئوال

 بود، وظايف و کارکرد اين شورا ها   وجود آمده بوجود آمد؟ اگر به" شورا"که شما کار می کرديد هم 

  چگونه بود؟ آنها چه کار می کردند؟

   بورژوازی به در همين شرایط بود که.  بود شده شوراها هم ایجاد  همزمان با آغاز اعتصاب کارگران زمزمه :پاسخ

ها و   دزدی و غارت کارخانه لذا آنها شروع کردند به.  ميدانست  چون انقالب را صد در صد تحقق یافته هراس افتاده

زیرا صاحبان .  خارج از کشور  پول نقد و فرستادن ارز به های خود به تا آنجا که امکان داشت تبديل سرمایه

همزمان، . ها با ديدن اوج گيری انقالب شروع کرده بودند به فرار از ایران و رفتن به خارج از کشور هکارخان

 فکری  ميدان وسيعی را برای مبارزه" ... مرگ بر امپریاليزم "،"کار، نان، آزادی "،"آزادی، برابری"شعارهای مانند 

فرهنگ جدیدی در درون . فتگو و روشنگری پرداختند بحث و گ کارگران پيشرو حول این شعارها به.  بود باز کرده

تری مانند لغو  صحبت بر سر مسایل پيچيده.  بود شد و آن بحث سياسی و اظهار نظر آزادانه  رایج می کارخانه

 اینها برای تحقق چنين اهدافی نياز   همه  به اما با توجه. مالکيت خصوصی و کنترل کارگری آرام آرام جلو ميرفت

  . ی قدرتمندی مانند شورا بود تشکل به

حس مالکيت عمومی در .  خود ميدانستند کردند متعلق به  در آن کار می  و واحدی را که کارگران اموال کارخانه

 کارگران برای حفظ و حراست از اموال   ما شاهد هستيم که  این مسئله  به با توجه.  ميشد  جا دیده همه

  تمامی کارگران با شور و اشتياق و داوطلبانه. ، مجمع عمومی تشکيل ميداندکردند  در آن کار می واحدهائی که

 کنترل بر توليد و توزیع، هر چند ناقص، ضرورت تشکيل  نياز به. کردند ها شرکت می در این مجمع عمومی

  . بود شوراهای انقالبی را چند برابر کرده

  : ما اما در مورد کارخانه

های قبل از شهریور مقداری از مواد خام را  یبا، شکرچيان از طريق ایادیش در ماه ز  صنعتی قرقره صاحب مجموعه

   کارگران قدیمی در خارج از کارخانه١٣٥٦  در اواسط مهر ماه.  بود  خود فروخته های کوچک مشابه  کارخانه به

ج کارگرانی که در مراسم پس از اخرا.  علنی نمودند های خود را در کارخانه  بحث جلساتی برگزار کردند و نتيجه

در  شرکت کرده بودند هيچ وقت ارتباط کارگران قديمی با اين عده قطع نشد و همواره با آنها ٥٧اول ماه مه سال 

  . تماس بودند

ها بازدید کنند   از این کارخانه ای از دانشجویان انقالبی را دعوت کردند که  کارگران اخراجی عده در اواسط مهر ماه

ها   کارخانه  به  داوطلبانه در این ميتينگها کارگران اخراجی و دانشجویانی که. رگران صحبت کنندو برای کا

.  ميان کشيدند  اعتصاب و حمایت از اعتصاب سرتاسری و کارگران شرکت نفت را به سرکشی ميکردند، مسئله

ر کار خواهند آمد ولی توليد رامتوقف  س  کارگران اعالم کردند، از روز بعد آنها هر روز به در همين متينگ بود که

  . خواهند کرد

 بودند، یکی از   کارگران پيشرو روی آن کار کرده اولين و دومين روز اعتصاب چون کارگران بيکار بودند با طرحی که

این نشستنها درست مانند .  تميز شد تا کارگران جائی برای نشست های خود داشته باشند انبارهای کارخانه

در روز اول بحث ایجاد شورا و انتخاب .  شد مومی بود و تمام تصميمها در همان دو روز اول اعتصاب گرفتهمجمع ع

انتخابات با رای مخفی و آزاد، برای . در روز دوم انتخابات صورت گرفت.  عنوان اعضای شورا مطرح شد ای به عده

 بودند از هر نظر مورد اعتماد کارگران و توسط خود   کاندید شده تمام کسانيکه. کاندید انجام شد نفر ٣٠  نزدیک به

در آن .  شورا وجود نداشت  تبعيض و یا امتيازی برای ورود یا عدم ورود به هيچگونه.  بودند  کارگران کاندید شده



 کارگران اخراجی   درخشان همه  در کارخانه جالب است که.  عنوان اعضای شورا انتخاب شدند  نفر به١١انتخابات 

 خود  البته.  زیبا همچنين در کارخانه قرقره.  بودند کاندید عضویت در شورا شدهاز طرف مجمع عمومی کارگران 

   نفر هم با اکثریت آرا به  شوند و آن سه نفر کاندید  تنها سه  مالحظاتی تصميم گرفتند که کارگران اخراجی بنا به

های شورا  ها و قطعنامه ودر تدوین و نوشتن اعالميهچون من خودم عضو شورا بودم . عضویت شورا در آمدند

  .ورمی آ در زیر م  یاد دارم که  شورا را تقریبا به شرکت داشتم مواد اولين قطعنامه

 نفر از کارگران بصورت ٥٠، سر پستهای خود باقی بمانند، اما در هر شيفت باید تعداد   نگهبانهای کارخانه-١

  . شورا تعيين ميکند ،نگهبانی بدهند  مزد بر اساس نوبتهائی که افه و بدون در خواست اض داوطلبانه

.  منتقل شوند  دفتر شورا در کارخانه  واقع در تهران کپی گرفته شود و کپيها به  از تمام اسناد در دفتر کارخانه-٢

در غير اینصورت . دکارمندان دفتر در تهران مانند کارگران باید در اعتصاب شرکت کنند و با کارگران همکاری کنن

  .شورا آنها را اخراج خواهد کرد

 مهر و آبان تحویل شوند توليد و   باید در ماه  و سفارشاتی که  شده  از قبل سفارش داده ای که  مواد توليد شده-٣

ی در  توليد  غير از این مورد هر گونه به.  شود  سفارش دهندگان تحویل داده ی بها به در مقابل دریافت باقيمانده

  . تا پایان اعتصاب متوقف می شود کارخانه

   بشود همه ای نبود که  اندازه  و نقد کردن چکها دریافت ميشود، چون به  از بابت طلبهای کارخانه  پولی که-٤

 امتياز   کار و یا هر گونه  حقوق، سابقه  پایه  به  طور مساوی و بدون توجه حقوق کارگران را با آن پرداخت کرد، به

  . بين کارگران تقسيم شود دیگری ماهيانه

 او   در آن زمان کسی نميدانست که البته. ( گردد  خلقی با حضور کارگران محاکمه  رضا شکرچيان در یک دادگاه-٥

  .)کجا هست

   همان سال اخراج شده بودند به  مه  علت شرکت در تظاهرات اول ماه  به  نفر کارگر اخراجی که١٣ باز گرداندن -٦

  .سر کارهایشان 

 . تا پایان اعتصاب سرتاسری با تحمل هر شرایطی در اعتصاب خواهد بود  کارخانه-٧

 

در . شورا از طرف مجمع عمومی اختيارات تام داشت.  نفر از کارگران قدیمی تشکيل شد١٣شورا با عضویت 

 :بر اساس اين اطالعيه.  خود را تهيه ومنتشر کرد  شورا، شورا اولين اطالعيه  در اولين جلسه نتيجه

 در تهران و احيانا در جاهای دیگری دارد صورت  هائی که ، دفاتر، خانه  کارخانه  تمام اموال شکرچيان اعم از-١

 . برسد  اطالع کارگران هر دو کارخانه برداری و به

 و زیانهائی به آنها  فته علتهائی مورد ضرب و شتم خود شکرچيان و ایادی او قرار گر به  شکایت کارگرانی که  به-٢

 .وارد شده است رسيدگی شود

   ماه  کار خود در سه  بندی مشاغل شدند و قرار شد نتيجه  دو نفر از اعضای شورا مأمور تحقيق در مورد طبقه-٣

  .  شورا گزارش دهند به



  . کارگران بدون استثنا چهار در صد افزایش یابد  حقوق کليه  پایه-٤

 بودند و   را ترک کرده  علت اعتصاب کارخانه  به  موظف است ليست کارگران افغانی را که ه حسابداری کارخان-٥

شورا موظف است تمام بدهی این کارگران را .  شورا بدهد نفر بود با طلب هایشان به٣٠٠تعداد آنها بيش از 

 جای این تعداد کارگر تا سقف   بهبعد از پایان اعتصاب. اما از استخدام کارگر افغانی جلوگيری شود. پرداخت نماید

  .  نفر کارگر ایرانی استخدام شود٣٠٠

   و گزارش مالی سه  از اموال تعاونی صورت برداری کرده  در مدت یکماه  شرکت تعاونی کارخانه  هيئت مدیره-٦

  . شورا بدهد  را به سال گذشته

 . او اخراج نشود تی به خوش خدم  دليل حمایت از شکرچيان و یا سابقه  هيچ کارگری به-٧

اما .  خواهد بود  علت همکاری با کارگران همچنان مدیر داخلی کارخانه  مهندس نجيبی به  مدیر داخلی کارخانه-٨

 . شورا گزارش دهد تمام تصميمات خود را قبل از اجرا باید به

ينده هم چه مسائلی در شورا مورد بحث و بررسی قرار می گرفت آيا در مورد حکومت آ: سئوال
 بحث می شد؟

 ما بعلت پائين بودن سطح آگاهی طبقاتی  در کارخانه. های متفاوتی ميشد  از ابتدا در درون شورا بحث:پاسخ

   کمتر گيرائی داشت و اصوال وقت تلف کننده کارگران صحبت از قدرت شوراها و شرکت شوراها درحکومت آینده

بنا . شکالتی که کارگران با آن مواجه بودند صورت می گرفتها بيشترحول و حوش مسایل زندگی و م بحث. بود

 هم صحبت  کردند، گاهی از حکومت آینده  کارگران با خود حمل می های مذهبی و ملی که ها و سنت  گرایش به

 .  نداشتند اما کارگران درک درستی از حکومت آینده. شد می

 من بين شورا و   عقيده به.  يک ارگان صنفی  بود به تبدیل شده  شورا حاکم بود اما در واقع کاری انجام نميداد بلکه

در مورد شوراها لنين . تفاوت بسياری است) های دورانهای اعتالی انقالبی سازمان(های کارگری  سایر ارگان

قصد ما پياده کردن عجوالنه ی سوسياليزم نيست، بلکه می خواهيم توليد اجتماعی و توزيع ": "چنين ميگوید

  )تزهای آوریل." (ها را يک باره تحت کنترل و نظارت شوراهای نمايندگان کارگری قرار دهيمکاال

مشکل اصلی مصادره اموال " می نويسد" آيا بلشويک ها می توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟"ی  و یا در جزوه

ن توسط طبقه ی کارگر سرمايه داران نيست، بلکه کنترل سراسری و همه جانبه بر سرمايه داران و متحدانشا

  ".است

  کنترل سرمایه.  است کار شوراها کنترل جامعه. این دو اصل لنينی را ما باید در اين رابطه مورد نظر قرار دهيم

های   وظایف اتحادیه  در حيطه  کارهائی که  کاری، به  خرده ما نباید شوراها را وادار کنيم به. است، کنترل کار است

 اهميت کنترل بر توليد و توزیع را رها کنند و برای کمتر   باشيم که اید از شوراها انتظار داشتهما نب. کارگری است

  . همين بود۵٧درک ما از شورا در سال .  همين بود۵٧ ما در سال  اشتباه. کردن ساعت کار بجنگند

های عدالت  کی از پایه بورژوازی ی اجرای عدالت در مورد حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان و حتی اقشار خرده

 تشکالت دیگری و نظارت بر اجرای آن   عهده  به اما اجرای این مسئله.  مفهوم سوسياليستی آنست اجتماعی به

  . شورا است وظيفه



 و  ها و سندیکاها کردن خطایی است نا بخشودنی چون از قدرت و ابهت شورا کم کرده شورا را جایگزین اتحادیه

  .تشکل صنفی پائين مياوردارزش آن را تا حد یک 

 گفتم چنين شورائی در شرایط اعتالی انقالبی و با ابتکار خود کارگران تشکيل خواهد شد برای  همانطور هم که

 طبقاتی قبل از شرایط انقالب و با مجوزهای   در جریان مبارزه هيچ تشکلی که. بدست گرفتن و حفظ قدرت

  .باشند باشند نميتوانند شورا  قانونی درست شده

شما به درستی به تفاوت های موجود بين وظايف شوراهای کارگری با تشکل های صنفی  :سئوال

ها و سندیکاها انگشت  کارگران اشاره کرديد و بر نادرستی جایگزین نمودن شورا ها با اتحادیه

 در ايران شکل گرفت ۵٧گذاشتيد و همچنين در صحبتتان نشان داديد که شوراهائی که در سال 

نهاد های اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر نبود حال ممکن است کمی بيشتر در مورد کارهائی که 

  اين شورا ها و به خصوص شورای کارخانه خودتان در آن سالها می کردند اشاره کنيد؟

 ملی مانند.  شوراها در ابتدای امر انگشت روی پارەای از مسایل گذاشتند کە بە آنها قدرت بيشتری ميداد:پاسخ

سلب مدیریت از کارفرمایان و مدیران آنها، اما از آنجایيکە صاحبان کارخانەها اکثرا فرار کردە . کردن کارخانەهایشان

از آنجایيکە . از آنجایيکە گرایش بە لغو مالکيت خصوصی تنها در بين قشری از کارگران سياسی وجود داشت. بودند

ها و کسانيکە خواهان لغو مالکيت خصوصی بودند شعار  يستعوامل مذهبی نيز بيکار نبودند و عليە کمون

مسئولين حکومت جدید کە با . ميدادند، کنترل کارگری، یا در واقع کنترل شورایی خود بخود رفتە بود زیر سئوال

وعدە و وعيد و زور و خرافات و دروغگویی روی کار آمدە بودند، دشمنی خطرناک را در مقابل خود ميدیدند و آن 

در آن روزها هر روزە بر سر در و دیوار تکرار " وامرهم شورا بينهم"هر چند شعار مذهبی . اهای کارخانە بودشور

 . های کارگری آن شورای مورد نظر آنها نبود و از همان روزها در پی نابودی آن بودند شد، اما شورای می

های چپ،  کارگران سياسی بە سازماناز طرف دیگر با باز شدن فضا برای نيروهای چپ کمونيستی و پيوستن 

ها  قيام بە آنهای سياسی چپ از کارگران سياسی کە بعد از سازمان. مشکل دیگری در مقابل شوراها قرار گرفت

پيوستە بودند و هواداران در درون کارخانەها ميخواستند کە هر طور شدە کنترل شوراها را بدست بگيرند و این 

ها  ی کە بيشتر از روی شور و احساسات برای سازمانئمشغلە فکری و کارها. دامری غير طبيعی و نادرست بو

  .ها بدون چون و چرا، شورا هارا روز بروز ضعيفتر نمود انجام ميشد و مطيع بودن کارگران بە این سازمان

اها توجە اگر بە استثن. جە شوراهای کارگری از کار سياسی تخليە شدند و گرایش بە کار صنفی زیادتر شديدر نت

نکنيم، در کل شوراها بعد از قيام کار سياسی را کنار گذاشتند و همە هم و غمشان شد، دستمزد، طبقەبندی 

خواستە کارگران برای چنين . ، داشتن سالن نهار خوری، بيمە و غيرە)در بعضی جاها(مشاغل، ساعت کار

  . دحقوقی بر حق بود اما در واقع شورا را بە یک کميتە صنفی تنزل دا

 از آنجا که رژيم جانشين رژيم شاه يعنی جمهوری اسالمی رژيمی شديدا ضد کارگری بود با :سئوال

  اين شوراهای شکل گرفته از بطن انقالب مردم چه گونه برخورد ميکرد؟

بخشی از سران جمهوری .  بە نظر من رژیم جمهوری اسالمی، از ابتدا با نقشە حساب شدە جلو آمد:پاسخ

های سياسی و شوراهای کارگری و   جملە خود خمينی از همان روز اول خواهان نابودی سازماناسالمی و از

سخنرانی های خمينی خود مويد همين امر می باشند، که امروز . جنبشهای خلق کرد و ترکمن و غيرە بودەاند

دادند و از اعضای اما بخش دیگری با صبر و حوصلە نيروهای خود را در درون این شوراها جای . هم موجودند

در پارەای مواد حتی متوسل بە زور و قلدری .  چپ بودند و افراد انقالبی خلع ید کردنداقدیمی شوراها کە اکثر



اللە صانعی کە امروز از معترضين است و آن زمان  در کارخانە ما آیت. شدند و شوراها را بە کنترل خود در آوردند

د مسلح و با تهدید وارد کارخانە شد و وجود اعضای شورای اوليە را نادیدە اللە نشدە بود، همراە افرا هنوز آیت

. گرفت و آنها را تهدید بە اخراج و دستگيری کرد و سپس با یک انتخابات فوری شورای جدیدی را تشکيل دادند

  این امر حدود شش ماە بعد از قيام صورت گرفت

ار کرده و پيدايش نبود بعد از استقرار جمهوری  گفتيد که در جريان انقالب صاحب کارخانه فر:سئوال

  اسالمی کارخانه چه وضعی پيدا کرد؟

تمام . کرد، شورا مستقال مدیریت کارخانە را بعهدە داشت  تا زمانيکە شورای اوليە کارخانە را کنترل می:پاسخ

ان را فراهم کردە بود کە همکاری مدیر کارخانە مهندس نجيبی با شورا این امک. امور کارخانە زیر نظر شورا بود

اعضای شورا تمام . شورا امر توليد و توزیع و همچنين کنترل و حسابرسی را کامال یاد گرفتە و به آن عمل کند

 شد کە مواد اوليە تمام شدە بود و شورا ارز لسمتوتنها زمانی شورا بە دولت . امور را با دقت کنترل ميکردند

سهميە کارخانە در . زمان کارشکنی و اخالل وزارت صنایع و معادن، شروع شداز همين . دولتی در اختيار نداشت

این مقدار با ارز دولتی توسط صاحب کارخانە مستقيم از آلمان، اسرائيل و . بود" پی وی سی"هزار تن ١۵سال 

و شش کار خانە برای یکسال . کرە از کشورهای دیگر ارزان تر بود" پی وی سی. "شد کرە شمالی خریداری می

 ماە ٩ماە مواد اوليە داشت، اما شورا پيشبينی کردە بود کە از زمان خرید تا رسيدن آن بە کارخانە بين شش تا 

 ما خواهان ارز دولتی بودیم برای خرید مواد کە برای اینکار مجوز وزارت ١٣۵٨در اردیبهشت . طول خواهد کشيد

اما وزارت ). شد کە صاحبان آنها فرار کردە بودند ی میئەهااین امر شامل کليە کارخان. (صنایع و معادن الزم بود

دليل قانع کنندەای هم برای این امر وجود نداشت جز اینکە از این طریق . مربوطە این مجوز را بە ما نداد

  .ميخواستند مدیریت را از شورا بگيرند

  لطفا سرنوشت شورای کارخانه خودتان را تشريح کنيد؟  :سئوال

های دولتی مراجعە و اظهار کردە بودند کە شورا  اد ماە عدەای از کارگران مذهبی بە بعضی از ارگان در خرد:پاسخ

این یک . (شورا را هم آنها خودشان درست کردە و کارگران بە آن رای ندادەاند. در کنترل کارگران کمونيست است

نە و آزادانە توسط همه کارگران انتخاب دروغ محض بود و شورا همانطور کە قبال اشارە شد در فضای بسيار صميما

این . اللە صانعی همراە عدەای مسلح بە کارخانە آمدە و فراخوان مجمع عمومی داد  آیت۵٨ خرداد ٢٧). شدە بود

شورا از . شد در صورتی بود کە مجمع عمومی یا توسط دو سوم کارگران و یا توسط شورا فرا خوان دادە می

اعتراض شورا با انتخابات جدید بە جای نرسيد و صانعی .  غافل بود خود غافلگير شدها آنجایکە از نيرنگ مذهبی

توانست در عرض سە ساعت شورائی مرکب از عوامل خود را تشکيل بدهد کە کامال مطيع و سر براە کميتە 

فر کە خود از قدیمی خود را کاندید نکردند بە جز یکنهيچکدام از اعضای . انقالب اسالمی جادە کرج قرار داشتند

از آن . شدند  از جانب صانعی خلع صالحيت میشدند البته اگر اعضای قديمی کاندید هم می. دسيسە گرها بود

بە بعد شورای جدید هموارە با وزارت کار و صنایع و معادن همکاری ميکرد، و بە هيچکدام از خواستەهای کارگران 

ی جدید انجمن اسالمی کارخانە نيز تشکيل شد کە همزمان بە دستور صانعی و شورا. اهميتی دادە نشد

با آغاز جنگ عراق و ایران فشار از جانب انجمن اسالمی و شورا بر . کارشان فقط جاسوسی روی کارگران بود

روی افراد شناختە شده و اعضایی شورای قدیم بيشتر شد کە این امر منجر شد بە فرار عدەای از کارگران 

با آغاز جنگ ايران و عراق اين شوراهای اسالمی بودند ع و با نابودی شوراهای کارگری در ادامه اين وض. قدیمی

  .های متفاوت اسم نویسی کردند برای رفتن بە جبهە کە کارگران را در نوبت



با توجه به فضای فعال سياسی بعد از قيام بهمن در سطح جامعه و فعاليت علنی گروه  :سئوال

  را چگونه در کارخانه و شورا جلوه می داد؟ های سياسی اين واقعيت خودش 

پيکار چنين ادعای را ميکند اما این .  کمتر گروهی بود کە قبل از قيام عضوی در بين کارگران داشتە باشند:پاسخ

واقعيت کە سازمانهای سياسی بعد از قيام بهمن بود کە شروع بە عضو گيری کارگران کردند، یک مسئلە تاریخی 

ها هم  خط و مشی سازمان. هم باعث شد کە کارگران بە سازمانهای متفاوت روی آورندهمين امر . است

های سياسی تجربە  سازمان. این امر در تضعيف شوراها کامال مٶثر بود. متأسفانە بسيار متفاوت با هم بودند

مسئولين . نها بودکاملی روی مسایل کارگری نداشتند آنچە کە بعنوان گزارش از کارخانەها ميرفت کل اطالعات آ

ها بر مبنای گزارش اعضای جدید درون کارخانەها بە کارگران هوادار خود در آن کارخانە رهنمود  کارگری سازمان

گرایشات . این رهنمودها غالبا عموميت نداشت، چون شرایط و وضعيت کارخانەها با هم متفاوت بودند. ميدادند

 در کارخانەای همە کارگران بدون استثنا طرفدار سازمان چریک .سياسی متفاوتی در ميان کارگرها وجود داشت

  . ها بودند و در کارخانە دیگری هيچگونە گرایش چپی وجود نداشت

های  این یکنوع رقابت بين رژیم و سازمان.  خواهان تسخير شوراها بودند۵٨سازمان های سياسی در سال 

ار سریع شناسی شدند و از آن اوتوریتەای کە در بهمين دليل اعضای چپ شوراهای قدیمی بسي. سياسی بود

های بعدی کارگران از آنها حمایت خوبی نکردند و در بسياری موارد  بين کارگران داشتند کاستە شد و در انتخابات

  . ناچار بە ترک کارخانە شدند

  

 کارخانه آيا اطالع داريد که بعد از سرکوب کارگران و نابودی شورای کارخانه چه وضعی در :سئوال

  شما حاکم شد؟

 بە نصف کاهش پيدا کردە و سپس و بە تدریج ١٣٧۵تعداد کارگران تا سال .  کارخانە نتوانستە دوام بياورد:پاسخ

چند سال پيش مطلع شدم که صاحب کارخانە رضا .  کامال بستە شد١٣٨۴کار به آنجا رسيد که کارخانە در سال 

اطالع . شنهاد دادە است کە بە ایران رفتە و کارخانەها را بە کار بيندازدشکرچيان کە در آمریکا کارخانە دارد، پي

  .ولی کارخانە در حال حاضر بستە است. بيشتر از این را ندارم کە آیا با درخواست او موافقت شدە یا خير

رفيق مظفر عزيز به اميد اينکه زياد خسته ات نکرده باشيم و با سپاس از وقتی که جهت : سئوال

گوئی به اين سئواالت در اختيار ما گذاشتيد اميدواریم که در آينده هم پاسخگوی سئواالت ما پاسخ 

باشيد چون شکی نيست که با توجه به سالهای طوالنی شرکت شما در مبارزات کارگری و 

مشاهدات عينی تان از شرايط زيست و مبارزه کارگران سئواالت بسياری باقی مانده و بيشک 

بنابراين اين گفتگو را نمی توان پايان يافته تلقی . قدری امکان بازگوئی نيافته استتجربه های گران

به همين دليل به اميد اينکه در فرصت ديگری باز هم پاسخگوی سئواالت ما باشيد برایتان . نمود

  . موفقيت و پيروزی آرزو داريم

 .موفق باشيد. االت شما باشم با تشکر از شما و به اميد اينکه توانسته باشم پاسخگوی سئو:پاسخ

 

 با  است متن گفتگویی،ارگان چريکهای فدائی خلق ايران انجام شده " پيام فدایی" که بوسيله  مصاحبهاين*: 
رفيق مظفر، یکی از کارگران قدیمی که سالهای طوالنی ای از زندگی خود را در کارخانه و در ميان کارگران ایران 

 این مصاحبه که در . مبارز کارگری همراه آنان دست به مبارزه سياسی زده استگذرانده و به عنوان یک فعال 



 صورت گرفته، منعکس کننده گوشه ای از تجارب رفيق مظفر در ارتباط با شرایط زیست و مبارزات ٢٠١٠ماه جون 
سالهای کارگران زحمتکش ایران در زمان حاکميت رژیمهای ضد کارگری شاه و جمهوری اسالمی در فاصله بين 

  .می باشد١٣۶٠ تا ١٣۴۴

  

 

 

 

 

 

 

 


