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Abstract 

In the years after World War II, the attempt to formulate the country's development 

plan was considered serious again, and the result was the implementation of Iran's 

first development plan in 1327. In order to implement the goals of this program, the 

most important of which was to increase production, government officials noticed 

the factories in Mazandaran. Due to the events of the years after September 20, the 

riots that took place in those years, factories such as the royal weaving factory or the 

Chalous silk weaving factory became unprofitable factories. The actions of the 

officials of the program organization to eliminate this shortcoming were met with a 

reaction from the workers of these factories, who were going through difficult years. 

This workers' resistance eventually led to a bloody confrontation in the royal city. 

Although the opening fire on the workers can not be ignored, efforts were made 

after this bloody event to raise the living standards of the workers, although 

unsuccessful. This article deals with the extent of this resistance and the efforts of 

both sides of the story during this period 
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هاي  مقاومت در برابر اجراي نخستين برنامه عمراني دركارخانه
  1329- 1328 مازندران

  *مصطفي نوري

  چكيده
هاي پس از جنگ جهاني دوم، تالش براي تدوين برنامه عمراني كشور بـار ديگـر    در سال

 1327جدي تلقي شد و نتيجة آن اجرايي شـدن نخسـتين برنامـه عمرانـي ايـران در سـال       
بـود،  خورشيدي بود. در راستاي اجراي اهداف اين برنامه كه از مهمترينِ آنها افرايش توليد 

هـاي پـس از    هاي مازندران شدند. با توجه به اتقاقـات سـال   مقامات دولتي متوجه كارخانه
بافي شـاهي   هايي مانند پارچه ها، كارخانه هاي رخ داده در آن سال   شهريور بيست و ناآرامي

ده شدند. اقدامات مقامات سازمان برنامه در  هاي زيان يا حريربافي چالوس تبديل به كارخانه
هاي سـختي را پشـت سـر     ها كه سال العمل كارگران اين كارخانه ع اين نقصان، با عكسرف
گذاشتند روبرو شد. اين مقاومت كارگري در نهايت به يك رويارويي خـونين در شـهر    مي

توان از آتش گشودن بـر روي كـارگران چشـم پوشـيد، امـا       شاهي منجر شد. هر چند نمي
هايي هر چند نارسا، در بعد از اين رويداد خونين براي ارتقاء سطح زندگي كـارگران   تالش

صورت گرفت. در اين مقاله به كم و كيف اين مقاومت و تالش دو طرف ماجرا  در خالل 
  اين دوران پرداخته شده است. 
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 مقدمه. 1

ها بر زنـدگي مـردم ايـران سـايه     سوز دوم جهاني، سالاز جنگ خانمان مانده يبرجاميراث 
خورشيدي نواحي شمالي را ترك كرد اما ايـن بـدان    1325افكنده بود. ارتش سرخ در بهار 

ي به دوران قبل از اشـغال برگـردد.  ايـن مقالـه حكايـت      راحت بهمعني نبود كه زندگي مردم 
را  شـان  ياجـداد ت كه روزگار پرآشوب جنگ جهاني دوم و اشـغال سـرزمين   مردماني اس

بايست ساليان متمادي اثرات و تبعات ايـن   توسط ارتش سرخ پس پشت نهادند و اينك مي
  اشغال را به دوش بكشند. 

از آنجا كه مقاله حاضر در پيوند با اجراي نخستين برنامه عمراني كشور است، جـا دارد  
مان برنامه در ايران سخن به ميان آيد. در ابتـداي قـرن بيسـتم بـه دنبـال      گيري ساز از شكل

ريزي بـه منظـور    هاي پس از آن، برنامه المللي ميان دو جنگ جهاني و در سال تحوالت بين
توسعه در اغلب كشورهاي توسعه نيافته مورد توجه قرار گرفت. در ايران پيـدايش انديشـة   

نيا،  سعيدي - (شهوند گردد. مورد به دوران رضاشاه بر ميريزي و تالش عملي در اين  برنامه
هيات وزيران بنا به پيشنهاد اداره كـل   1937مارس  11/  1316فروردين  11) در 33، 1397

وزير قـرار   تجارت، تأسيس شوراي اقتصاد را تصويب كرد. اين شورا تحت رياست نخست
هـايي   برنامه توليدات داير كرد و طرحداشت. بالفاصله اين شورا كميسيوني را تحت عنوان 

وزير وقت ارائه داد اما ايـن برنامـه در دوران    مانند برنامه هفت ساله كشاورزي را به نخست
هاي  با تشكيل كميسيون 1946- 1944/  1325- 1323رضاشاه عملي نشد. در خالل سالهاي 

عـالي برنامـه    نويس برنامه اول تدوين شد. چيزي نگذشت كه هيات مختلف، نخستين پيش
اي  اي با يك شركت مشاوره كار خود را آغاز كرد. در پي آن موافقت نامه 1325در شهريور 

 1948/ مـي   1327از امريكايي به نام موريس نودسن منعقد شـد. سـرانجام در ارديبهشـت    
اليحه قانون برنامه هفت ساله عمراني كشور تقديم مجلس شد. در اوايل مهرماه هم سازمان 

ه شكل گرفت. اهداف برنامه عمرانـي اول شـامل افـزايش توليـد و صـادرات، ترقـي       برنام
برداري از معادن، بهبـود بهداشـت و درمـان، افـزايش      كشاورزي و صنعت، اكتشاف و بهره

) 603- 606، 1381ها و امور عمراني بود. (زيـاري،   سطح زندگي مردم و توسعه زيرساخت
موسـوم گشـت در خـالل     سـاله  هفـت ان كه به برنامه بدين ترتيب اولين برنامه عمراني اير

اجرا گذاشته شد. اين برنامـه بـه دليـل كمبـود      موقع بهخورشيدي  1334تا  1327ي ها سال
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) 59، 1347اجرا نشد. (سـعيدي،   زيآم تيموفقكامل و  طور بهتجربه و منابع مالي اين برنامه 
  جستار پيوند دارد. ي سازمان برنامه تبعاتي داشت كه با موضوع اين ريگ شكل

از مهمتــرين تغييــرات اجتمــاعي در نــواحي شــمالي ايــران در دوره رضاشــاه تاســيس 
آباد (شاهي بعدي و   هاي صنعتي در مازندران بود. كارخانه پارچه بافي در قريه علي كارخانه

نزديـك بـه    1317هاي اين دوره بـود. در سـال    شهر امروزي) يكي از نخستين كارخانه قائم
زبـان و اهـل آذربايجـان بودنـد.      كردند كه عمـدتاً آذري  هزار نفر كارگر در آن كار ميچهار 

 1320ها حاكي از آن بود كه اين كارخانه تا شهريور  ) برخي گزارش24- 25، 1394(نوري، 
كرد اما پس از واقعه شهريور، به واسطه هرج و  در شب و روز سي هزار متر پارچه توليد مي

حدود چهل  1325رخانه محصول به حدي كاهش يافت كه تا شهريور آمده در كا مرج پيش
  )94، 1364و نه ميليون ريال ضرر داده بود. (شايان، 

هاي مازندران كه در دوران رضاشاه تاسيس شده بود و در دهه بيسـت   از ديگر كارخانه
في همچنان به كار خود مشغول بود بايد از كارخانه چيت سازي بهشهر و كارخانـه حريربـا  

چالوس نام برد كه اشغال ايران در جريان جنـگ جهـاني دوم موجـب كـاهش توليـد ايـن       
گـرفتن حـزب تـوده در ايـن      رسد قـدرت  ) به نظر مي25، 1394كارخانه شده بود. (نوري، 

هـا و معـادن    آرامي هايي كه در كارخانه و بروز نا 1320- 1325ها در خالل سالهاي  كارخانه
  كاهش توليدات كارخانه ها نقش داشت. اين صفحات رخ داد نيز در 

. در كردنـد  يمـ زير نظر وزارت پيشه و هنـر كـار    رضاشاهي شمال در دوران ها كارخانه
ي پس از شهريور بيست، وزارت پيشه و هنر به وزارت اقتصـاد ملـي تبـديل شـد و     ها سال

ي ريگ شكلو  الهس هفتزير نظر اين وزارت خانه قرار گرفتند اما با تدوين برنامه  ها كارخانه
، 12/1328/ 22نظر اين سازمان قرار گرفتند. (مهر ايران،  تحت ها كارخانهسازمان برنامه اين 

  ) 1 ص
درباب پيشينه پژوهش اين تحقيق بايد يادآور شد كه تنها كتـابي كـه اشـاراتي بـه ايـن      

ر اين الرضا شهابي است. د اثر سيف احزاب سياسي در مازندرانرخدادها داشته است كتاب 
هـاي پيـدايش ايـن     ارديبهشت شاهي اشاره كرد اما از زمينه 4اثر نويسنده به رويداد خونين 

  دهد. وي بر اين عقيده است كه رويداد و چند و چون آن اطالع زيادي به دست نمي

هاي صنفي داشتند در روز  روز اعتصاب و درگيري بين كارگران كه خواسته 5... بعد از 
ديل به درگيري نظامي شد. حزب توده سعي كرد از اين واقعه سوء چهارم ارديبهشت تب
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استفاده سياسي بكند و شوراي متحد مركزي و اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران بـا  
سعي كردنـد ايـن حركـت    » درود به قهرمانان دالور شاهي« اي با عنوان  صدور اعالميه

  ا توأم با انگيزه سياسي بنمايند.صنفي ر

اي به پيوند اين رويدادها با ماجراي تـالش بـراي اجرايـي كـردن      اثر هيچ اشارهدر اين 
نخستين برنامه عمراني كشور نشده است و صرفاً از آن به عنـوان مطالبـه صـنفي كـارگران     
پارچه بافي شاهي ياد شد كه در آن حتي كساني چون خان بابا كاوه كه از سران حزب وطن 

) كتـاب  330، 1390ده بود نيز نقش داشـتند. (شـهابي،   شاهي و از مخالفان جدي حزب تو
شـهر قطـب    قـائم پناه لموكي است. اين اثر با نام  بعدي كه بايد از آن ياد شود اثر طيار يزدان

پناه سرپرست گـروه مؤلفـان آن    اثر گروهي از مولفان است كه آقاي يزدان صنعت مازندران
ت مولفان كه خود مقاالتي در حوزه هاي اين كتاب سرپرس است. در يكي از نخستين بخش

پرداخت. نويسنده » شهر تاريخ شاهي« تحوالت سياسي دهه بيست مازندران دارد، به بررسي 
با آنكه به تحوالت مهم دهه بيست مانند واقعه پل سه تير، زد و خوردهاي جدي بين قواي 

پـردازد امـا بـه     و رويدادهايي از اين دست مـي  1325دولتي و هوادارن حزب توده در سال 
) 163- 167، 1394پنـاه لمـوكي،    اي نمي كند. (يـزدان  واقعه مورد بررسي در اين مقاله اشاره

گفته اثـر ديگـري در حـوزه     درباره دوره تاريخي بعد از جنگ جهاني غير از دو كتاب پيش
تحوالت مازندران منتشر شده است. الزم به يادآوري اسـت كـه محمـود طاهراحمـدي در     

چند سند در اين باب منتشر كـرده اسـت كـه در بررسـي      دي از اتحاديه كارگرياسناكتاب 
  )477- 480، 1379حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. (طاهر احمدي، 

در باب منابع اين تحقيق هم بايد اذعان داشت با توجه به اينكه هيچ اثر قابل توجهي به 
عمدتاً بر اساس اسناد تازه ياب و نيـز  طور جدي به اين تحوالت نپرداخته است، اين مقاله 

تدوين شده  كوشش، مهر ايران، دموكرات ايران و نجات ايرانهاي همان عصر مانند  روزنامه
هاي مازندران در برابر اصالحاتي  است. در اين تحقيق تالش شد تا واكنش كارگران كارخانه

ر داشتند مورد ارزيابي قرار كه مقامات سازمان برنامه بر اساس نخستين برنامه عمراني در س
  بگيرد.
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  ها  سر و سامان دادن به كارخانه. 2
 1325آذر  11ي آذربايجـان در  سـو  بـه با انتشار خبـر حركـت نيروهـاي دولتـي از زنجـان      

نمايان شد. فرداي آن روز درگيري  شيازپ شيبخورشيدي، وخامت اوضاع براي حزب توده 
در معـدن زيـراب، در    هـا  يا تـوده با سـركوبي   مانز هممسلحانه در معدن زيرآب آغاز شد. 

هـاي آن   حكومت نظامي اعالم و حمله به حزب تـوده و كلـوپ   سراسر مازندران و گرگان
خـود را   دوشـرط يق يبآذر فرقة دموكرات آذربايجان تسليم  20در روز  كه يهنگامآغاز شد. 

- 407، 163اي،  اعالم كرد، ديگر هيچ اميدي به توفيق حزب توده در شمال ايران نبود.(خامه
404 ( 

در  اين سـركوب را   توانست يم آنچهبود  دادن يرودر كنار اتفاقات نظامي كه در حال 
ز آن رشد توليد  پس ا تبع بهو  ها كارخانهيافتن  سروسامانمازندران موجه جلوه دهد، ادعاي 

در جريـان تغييـرات سـازمان     هـا  كارخانهبود. پيش از پرداختن به وضع  ها يا تودهسركوبي 
خورشيدي  1320در سنوات قبل شود. در اواسط دهه  ها آنبرنامه جا دارد اشاراتي به وضع 

ي، كوب برنجي ها كارخانهواحد صنعتي در شمال ايران به كار مشغول بودند كه اگر از ذكر  31
دو كارخانـه  «... عبارت بودنـد از:   ها آن نيتر عمده ميدرگذري كن خشك يچاي و نك پاك پنبه

ي در ربافيحري در شاهي و يك كارخانة باف يگوننساجي در بهشهر و شاهي و يك كارخانه 
چالوس و يك كارخانة كنسروسازي در شاهي و يك كارخانه اشباع تـراورس و تقطيـر در   

 نيتأمرا  ها كارخانهكه سوخت  ادكردزيرآب و گلندرود ي همچنين بايد از دو معدن» شيرگاه.
يي را كه براي گسترش صنايع آن ها نقشهتوسعه و تكميل  1320. قضاياي شهريور كردند يم

 )4و  1، ص 1325/ 12/ 16حدود در نظر بود متوقف كرد. (دموكرات ايران، 

ايران چندان  هاي خورشيدي وضعيت كارخانه 1324در يك بررسي كلي مربوط به سال 
ده به حساب مي آمدند. بر اساس گزارش هيئت  ها زيان رضايت بخش نبود و عموم كارخانه
بـافي   هاي نساجي شمال، حريربـافي چـالوس و گـوني    مديرة بنگاه امور صنعتي، از كارخانه

دادند؛ نساجي شاهي از لحاظ سود و زيان شرايط برابر داشت امـا كارخانـه    شاهي ضرر مي
هـا   ) اين نابساماني1، ص 1325/ 1/ 22اي داشت. (كوشش،  سود قابل مالحظهسازي  چيت

ها داشت.  علل گوناگوني چون اشغال ايران توسط متفقين و نيز تحركات حزبي در كارخانه
هـا همچنـان در    با خاتمه يافتن جنگ و خروج قـواي شـوروي از ايـران اوضـاع كارخانـه     

رخانه كنسروسازي شـاهي كـه در اواخـر دورة    وضعيت بحراني قرار داشت. براي نمونه كا
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بـرداري نرسـيده بـود از سـال      شاه براي تهيه غذاي سربازان ارتش بنا شد ولي به بهـره  رضا
هزار تا  15خوشيدي تا پايان جنگ در تصرف ارتش سرخ قرار داشت و روزانه بين  1321

داد.  ضـرر مـي  كرد، پس از خـروج قـواي شـوروي دائمـاً      هزار قوطي كنسرو توليد مي 20
  ) 1و  4، صص 1325/ 9/ 18(دموكرات ايران، 

بايـد   1325حزب توده در آذر   ها پس از سركوبي پيش از پرداختن به وضعيت كارخانه
به يك نكته اشاره كرد: در خالل سالهاي نخست دهه بيسـت كـه حـزب تـوده در نـواحي      

هـا نفـوذ پيـدا كـار كـرد.        كارگري ايران مانند مازندران و اصفهان در تمامي اركان كارخانـه 
، ميراث باقي هاي پس از پايان اشغال با آن روبرو بودند ها در سال ترديد آنچه كه كارخانه بي

هـا بـه عنـوان سـتاد عمليـاتي،       مانده از دوران دخالت حزب توده است. استفاده از كارخانه
هـاي   ها و اجتماعات گونـاگون و تغييـرات سـاختاري در نظـام پرداخـت      برگزاري ميتينگ

ها كه البته بخشي از آن مي توانست به نفع كارگران باشد و بخشي به نفع كساني كه  كارخانه
گرفتند، همه و همه باعث بروز بحراني  دليل حقوق مي وان سركردگان و سركارگران بيبه عن

  و اوايل سال بعد سر باز كرد.  1328شد كه در اواخر سال 
خورشيدي و سركوبي حزب توده در مازندران مسالة  1325با وقوع رويدادهاي آذر ماه 

اواخـر آذر مـاه بازرسـان     هـا در اولويـت كـار قـرار گرفـت. در      رسيدگي به وضع كارخانه
وزيري به اتفاق بازرس مالي بانك صنعتي براي رسيدگي به امور مـالي و   مخصوص نخست
  )4، ص 1325/ 9/ 26هاي شاهي و چالوس راهي شمال شدند. (كيهان،  حسابداري كارخانه

از جمله اقدامات «... گزارش داد:  كيهانماه همين سال روزنامة  يك ماه بعد در اوايل دي
اخير بانك توجه كامل به امور كارخانجات شمال است كه اينك پـس از تصـفيه از عناصـر    

) در ادامـة  4، ص 1325/ 10/ 10(كيهـان،  » نامطلوب، از هر حيث براي كار آماده گرديدند.
بافي شـاهي،   اين گزارش تاكيد شد هر گاه چهار كارخانه اصلي شمال يعني نساجي و گوني

توانند يـك پـنجم مصـرف     ازي بهشهر به خوبي اداره شود ميس حريربافي چالوس و چيت
قماش و تمام مصرف حرير و قسمتي از مصرف گوني كشور را فراهم آورد. در پي چنـين  

بـافي و نسـاجي و    زاده به رياست گـوني  سياستي آبتين به رياست حرير بافي، مهندس شهيد
) از 4، ص 1325/ 10/ 10، سازي بهشهر قرار گرفتند. (كيهان مهندس اسبقي در راس چيت

سوي ديگر به دكتر شاهكار معاون بانك صنعتي ماموريت داده شد كـه بـه منظـور بررسـي     
مطالعه دربارة طرز اجراي طرح رفاه اجتماعي و بهبودي وضـع  «... هاي مازندران و  كارخانه
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) در يــك چنــين 4، ص 1325/ 10/ 14بــه شــمال عزيمــت نمايــد. (كيهــان، » كــارگران...
ها و معـادن شـمال در شـاهي افتتـاح شـد.       وبي در سوم بهمن ماه بيمارستان كارخانهچارچ

ها حكايت از افزايش  ) در حالي كه گزارش3483/290(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 
وزيـري   ) بازرسـان نخسـت  6، ص 1325/ 11/ 3توليد در معدن زيـراب داشـت، (كيهـان،    

خير بر اثر تحريكات ماجراجويان، امور بيشـتر قسـمت هـا    در پنج سال ا«... گزارش دادند: 
كارخانه فلج بوده و تنها قسمتي كه به وظايف خـود عمـل نمـوده قسـمت جـوراب بـافي       

   )2، ص 1325/ 11/ 13ايران،  دموكرات» (كارخانه بود.
در اواخر بهمن ماه سليمان اسدي مدير كل بانك صـنعتي و معـدني بـراي سركشـي و     

وي  )4، ص 1325/ 11/ 27هاي به مازندران سفر كـرد. (كيهـان،    كارخانهرسيدگي به وضع 
هـا وضـعيت آن    در گزارش مبسوط خود عالوه بر ارائه يك تصور كلي از ماجراي كارخانه

روزگار آنها را بررسي كرد و عالوه بر وضع صنايع، تصـويري از مـزارع، باغـات نمونـه و     
اينكه تشكيالت كارگران و حزب توده از فلزات موضوع نوغان ارائه داد. او ضمن اشاره به 

كردند و همـين مسـاله    هاي كارخانه براي ساخت نارنجك يا سالح سرد استفاده مي دستگاه
  شد اذعان داشت: ها مي باعث اشكال در كار دستگاه

... وضع كارخانجات شمال از لحاظ اداري و فني و مـالي و اجتمـاعي رو بـه بهبـودي     
شوند كه در طبقات  كامالً محسوس است. كارگران دارند متوجه مياست و اين بهبودي 

 16(دمـوكرات ايـران،    شود. اجتماعي آنها مراقبت كافي در حدود قدرت و توانايي مي
  )4و  1، صص 1325/ 12/

شـد حكايـت از بـاال رفـتن      هاي بعدي نيز كه در مطبوعات منعكس مي هاي ماه گزارش
/ 3/ 21؛ دمـوكرات ايـران،   4، ص 1326/ 3/ 4(نجات ايران،  ها بود. ميزان توليد در كارخانه

  )2، ص 1326
  

  ها زير نظر سازمان برنامه كارخانه. 3
ها زير نظر سازمان برنامه و اتخاذ تصميمات جدي درباره چگونگي ادامه   قرارگرفتن كارخانه

ن خورشيدي موجـب واكـنش در ميـا    1328- 29ي ها سالدر خالل  ها كارخانهفعاليت اين 
خورشـيدي   1328كارگران كه با شرايط قبلي خو گرفتـه بودنـد، شـد. در نيمـه اول سـال      

وضعيت اعتراض در فضاي عمومي كارگري برقرار بود. اخراج بيش از صد نفر از كارگران 
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) و اعتصاب و تحصن كارگران كارخانه 5 ص، 24/3/1328كارخانه نساجي شاهي (كيهان، 
يي از هـا  نمونـه ) 6 ص، 15/4/1328اخراجشان (كيهـان،  ي تميشان در اعتراض به بر چوب

ي شركت تعـاوني كاركنـان در   ريگ شكلبود هر چند  ها كارخانهبروز يك بحران در فضاي 
ي عبـاس آبتـين   هـا  يريـ گيپبـا   ماه يد دربراي نمونه  نقطه اميدي براي آنان بود. ها كارخانه

بود به كارگران اين  شده سيتأسرئيس كارخانه چالوس، شركت تعاوني كه در آذر سال قبل 
  ) 3 ص، 27/10/1328. (داد، كرد يمي رسان خدماتكارخانه 

دكتر مشرف نفيسي مدير عامل سازمان برنامه كه براي بررسي وضعيت كارخانه ها عازم 
خورشيدي از ضـرردهي هشـت ميليـون     1328شمال شده بود، طي مصاحبه اي در مهرماه 

نساجي شاهي در سال سخن به ميان آورد. در ايـن مصـاحبه   توماني دو كارخانه چالوس و 
روز نبودن طرح و نقش پارچه ها، نبودن رنگ مورد نيـاز و خرابـي تجهيـزات و ماشـين      به

) 4- 1 صـص ، 21/7/1328آالت كارخانه ها از داليل اين كاستي عنوان شـد. (مهـر ايـران،    
ويسـت نفـر از كـارگران    گرفت كه حـدود د  هايي از اين گونه در حالي صورت مي بررسي

كارخانه شاهي به علت دريافت نكردن حقوق سه ماهه خود در تلگرافخانه متحصن بودند. 
هايي نظير تاسـيس آموزشـگاه شـبانه     توان تالش ) هر چند نمي4 ص، 25/7/1328(كيهان، 

) و تشـكيل شـركت تعـاوني    4، ص 1/10/1328بـافي (نجـات ايـران،     براي كارگران حرير
هاي بعد ناديـده گرفـت، امـا     ) را در ماه4، ص 4/12/1328جي شاهي (كيهان، كارگران نسا

هـا   ماجراي به تاخير افتادن حقوق كارگران در آن روزها نشان از وضعيت بحراني كارخانـه 
دارد؛ كارگران كارخانه حريربـافي چـالوس در اواخـر سـال از پرداخـت نشـدن چندماهـه        

) و كـارگران شـاهي بـه علـت كمـي      3، ص 14/11/1328حقوقشان شكايت داشتند (داد، 
) 4 ص، 17/12/1328حقوق تقاضا داشتند از صندوق تعاون به آنها وام داده شود. (كيهـان،  

هـاي   ساله براي بازديد از كارخانـه  سفر شاهپور عبدالرضا رياست عاليه سازمان برنامه هفت
بهشهر و شاهي بازديـد  هاي  شمال براي بررسي اين بحران بود. وي در اين سفر از كارخانه

كرد و اظهار اميدواري كرد با اقدامات سازمان برنامه روز به روز نـواقص موجـود برطـرف    
  )2- 1 صص، 18/12/1328شود. (مهر ايران، 

خورشيدي تصميم شركت نساجي ايران مبنـي بركـاهش    1328در روزهاي پاياني سال 
اعتصـاب و اعتـراض كـارگران    ها و تعديل دستمزد كـارگران موجبـات    هاي كارخانه هزينه

) اولـين اقـدام   477- 478، 1379هاي شمال ايران را فراهم آورد. (طـاهر احمـدي،    كارخانه
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اي ابالغ شد كه  ها اين بود كه در كارخانه شاهي بخش نامه سازمان برنامه براي كاهش هزينه
روز ريـال در   50به موجب آن اضافه كار لغو و كمك خواربـار از اشخاصـي كـه بـيش از     

  ) 3729/290گرفتند قطع شد. (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،  حقوق مي
طبق برآورد صورت گرفته از سوي مقامات استان كارخانه نساجي شاهي صرف نظر از 

شد و يكي از علل ايـن   استهالك در هر ماه به صورت تقريبي هفت ميليون ريال متضرر مي
مزد كارگران بود. افزايش حقوق و مزاياي كارگران زيان فاحش وضع نامناسب پرداخت دست

هاي شمال اعمال شده بود همچنان پا برجا بود و  كه در دوران سيطره حزب توده بر كارخانه
نتيجة  در اينك مقامات سازمان برنامه عزم خود را براي اصالح دستمزدها جزم كرده بودند.

و سـاير مقامـات شـكايت كردنـد و      اين تصميم كارگران به صورت تلگرافي به استانداري
اظهار داشتند كه اگر در ظرف پنج روز اولياي كارخانه از اين تصميم خود منصرف نشـوند  

  )1379،480مبادرت به اعتصاب خواهند كرد. (طاهر احمدي، 
 1329فـروردين مـاه    12در مواجعه با اين اوضـاع مقامـات اسـتان در روز پـنج شـنبه      

سرهنگ مجاب رئيس شهرباني، مهندس اسبقي مدير عامل  خورشيدي كميسيوني با حضور
شركت نساجي، مهندس ثابت قدم رئيس كارخانـه نسـاجي شـاهي و تنـي چنـد از ديگـر       
مقامات در شاهي تشكيل دادند. تصميم نهايي كميسيون تاكيد بر اجرايي شـدن تصـميمات   

ت مجلـس ايـن   سازمان برنامه درباره تعديل دستمزد و خواربـار بـود. چنـان كـه از صـور     
كميســيون بــر مــي آيــد مقامــات اســتان تهديــد كــارگران را مبنــي بــر اعتصــاب جــدي   

) جلسـات متعـدد ميـان فرمانـدار     3729/290نگرفتند.(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايـران،  
نظامي شاهي، رئيس اداره كار و نماينده كارگران با توجه با اينكه اعتصاب كارخانـه چيـت   

هم شروع شـده بـود،    صدور بخشنامه محدود شدن استفاده از خواربار بافي بهشهر به علت
  ) 6 ص، 29/1/1329رسيد. (كيهان،  اي روشن نمي به نتيجه

شرح مفصلي به وزارت كشور ارائـه   آمده شيپشرايط  نييتبفضائلي كفيل استانداري در 
يي كه اوضاع حالت عادي نداشته و حزب توده بـر حـوزه   ها سالداد. بنا بر اين گزارش در 

كارگري تسلط كامل داشت ترتيب خاصي براي مزد كارگران وضع و به رئيس كارخانه كـه  
كـه ظرفيـت كارخانـه در     بيترت نيا بهيكي از اعضاي همان حزب بود ابالغ كردند.  احتماالً

بود، در حدود دو تـن اعـالم   مقابل هشت ساعت كار كارگر كه گويا حدود چهار تن و نيم 
دسـتمزد اضـافه در نظـر     ديتول اضافهكردند و براي آن دستمزد معيني قرار گذاشتند و براي 
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محـدود شـدن    نامـه  بخـش گرفتند. اين شرايط به حال خـود بـاقي مانـد. از طـرف ديگـر      
ريـال حقـوق    100تا  50خواربار در شاهي تنها از حقوق كساني كه روزانه بين  نهيهز كمك

 نهيهز كمكهمچنان  گرفتند يمكساني كه از اين مقدار كمتر  چراكهكسر شده بود  گرفتند يم
قبـل از   گرفتنـد  يمـ و كساني كـه از ايـن مقـدار بيشـتر حقـوق       كردند يمخواربار دريافت 

. در بهشهر نيـز كـه تمـامي كـارگران     كردند ينمهم مبلغي براي خواربار دريافت  نامه بخش
فقط كارگراني كه كمتـر   نامه بخشبر اساس اين  كردند يمرا دريافت  بدون استثنا اين كمك

از اين مزايـا اسـتفاده كننـد. سـازمان برنامـه       توانستند يمريال دستمزد روزانه داشتند  50از 
ي خـود را  هـا  نـه يهزبا صدور اين بخشنامه در نظر داشت قسمتي از برنامه كـاهش   درواقع

ل را از طريق تعيين حـداقل دسـتمزد و نيـز محـروم     عملي كند و در نظر داشت باقي مراح
، حقـوق ايـام جمعـه و بـاالخره     )كردن كارگران از كارمزد (بافت پارچه در قبال مزد ثابـت 

اجراي كامل قانون كار بپيمايد كه در اولين قدم با اعتصاب كارگران مواجـه شـد. (سـازمان    
 )3729/290اسناد و كتابخانه ملي ايران، 

شركت سهامي نساجي ايران به صورت رسـمي در نخسـتين روزهـاي     ابالغ بخش نامه
خورشيدي موجي از اعتراض و اعتصاب را در كار خانه هاي چيـت بـافي    1329فروردين 

بهشهر، گوني بافي و نساجي شاهي به همراه داشت. موج جديد اعتصـابات در روز هشـتم   
جوزهـاي الزم و بـا دخالـت    فروردين شروع شد اما اعتصاب كارخانه ها به دليل نداشتن م

قواي نظامي سه ساعت بيشتر طول نكشيد با اين وجود راه مـذاكره بـين مقامـات اسـتان و     
اختالف كار خود را آغاز كرد  رئيس كارخانه ها با نماينده كارگران باز شد و كميسيون حل

د و مقرر گشت طي چند روز معين مسائل پيش آمده حل و فصل شود. كارگران اعالم كردن
در صورتي كه به وضعيت آنان رسيدگي نشود دوبـاره اعتصـاب را شـروع خواهنـد كـرد.      

  ) 3 ص، 26/1/1329(كيهان، 
بابا كاوه نماينده كارگران نساجي طي تلگرافي كه در بيست و هفتم همـين مـاه بـه     خان

  مقامات مسئول مخابره شد خاطر نشان ساخت:

امور كشور و شركت نساجي در حـل   ساعت ديگر از طرف اولياء 72... چنانچه ظرف 
اختالفات موجوده اقدامي كه موجبات رضايت كارگران را فراهم نمايد معمول ندارنـد  

 پيشگاه اعليحضـرت اعـالم خواهـد شـد.    اعتصاب عمومي و تحصن در تلگرافخانه به 
  )6 ص، 30/1/1329(كيهان، 
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با پايان يافتن مهلت اعالم شده اعتصاب عمومي در كارخانه هـا شـروع شـد. (كيهـان،     
) با شروع اعتصابات كاظم سياح كـه سـوابق ممتـدي در كارخانـه هـاي      6 ص، 3/2/1326

شمال داشت و اينك به عنوان نماينده سازمان برنامه در كارخانـه هـاي شـمال بـه فعاليـت      
ده كارگران و تني چند از سر استادان وارد مذاكره شـد  مشغول بود به شاهي رفت و با نماين

به تصور اينكه سـوابق   تا موضوع را به طريقي حل كند. به پيشنهاد نمايندگان يادشده سياح
  فعاليتش در كارخانه هاي شمال

... منظور نظر كارگران خواهد بود به كارخانه رفته و در ميان جمعيت اظهار داشـته كـه   
پدر با آنان صحبت كند بالفاصله كارگران به تحريك به تحريـك   مي خواهد مانند يك

  ع به جار و جنجال و غوغا نمودند.چند نفر شرو

در اين ميان كه امكان خطر جاني براي سياح پيش آمده بود بـا تـدبير رئـيس شـهرباني     
 )3729/290در برد. (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،   مازندران از معركه جان به

يش از پرداختن به ماجراي درگيري خونين در شهر شاهي جـا دارد نظـري بـه ديگـر     پ
هاي اصـلي كـارگري در ايـن دوران     هاي كارگري كشور انداخته شود. يكي از كانون حوزه

بافي پشمي  ريسي، پارچه باب كارخانه نخ 9شهرستان اصفهان بود. شهرستان اصفهان داراي 
زده هزار كارگر داشت. در زمان اسـتيالي حـزب تـوده در    و نخي بود كه به طور تقريبي پان

نيمه اول دهه بيست، كارگران با تحريك سـركردگان حـزب تـوده تقاضاياضـافه دسـتمزد،      
عيدي، لباس و نان روزانه از كارفرمايان داشتند كه بـا توجـه بـه فـروش محصـوالت ايـن       

از پايان جنگ و در پي كارخانه ها و فشار سركردگان حزب توده پرداخت مي شد. اما پس 
اي، كارفرماينـان از پرداخـت    آن انحالل حزب توده و كوتاه شدن دست سـركارگران تـوده  

العاده كارگران امتناع كردند. با آنكه چنـد هيـات بـراي تصـفيه      عيدي ، لباس و حقوق فوق
 اختالفات بين كارگر و كارفرما از تهران به اصفهان اعزام شد اما نتيجـه روشـني بـه دسـت    

كارخانه شهرضا تعطيل شد، موج كارگران به سـوي تهـران    1328نيامد. هنگامي كه در مهر 
  )153- 154، 1379سرازير شدند. (طاهراحمدي، 

اتحاديه سنديكاي كارگران و كشاورزان ايران (اسكي) همزمـان بـا    1328در اواخر سال 
درباره وضعيت كارگران  هاي مازندران در جريان بود اعالميه اي را تحركاتي كه در كارخانه

بار كارگران اصفهان سـخن بـه ميـان آورد. وضـعيت      اصفهان صادر كرد و از وضعيت رقت
اي شد كه هيئت مركزي( اسكي) بـا توجـه بـه عـدم اجـراي قـانون كـار         كارگران به گونه
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مخصوصاً حداقل دستمزد كارگران و وضع غير قابل تحمل زندگي آنها، با تقاضاي اعتصاب 
  )145- 146، 1379اصفهان موافقت كرد. (طاهراحمدي، كارگران 

 1329در اوايل تابستان سرهنگ قريب رئيس شهرباني اسـتان دهـم در اوايـل تابسـتان     
  ها نوشت: درباره وضعيت كارخانه

بخش نيست. عموماً تحت عنوان اين كـه   به طور كلي وضعيت كارخانجات رضايت ...
قسمتي از كارخانه را تعطيـل و كـارگران را   كند و محصولشان خريدار ندارد،  ضرر مي

  اندازند. اي را هم كه سركار هستند اغلب به عهدة تعويق مي كار و حقوق عده بي

  وي در ادامه پيشنهاد كرد:

... هر گاه به طور سريع به اين موضوعات كارخانجات رسيدگي شود و مديران مسئول 
.. و آنهـايي كـه اسـتحقاق دريافـت     اي از دريافت حقوقات گزاف ممنـوع .  الزاماً درجه

حقوق بي جا را ندارند از دخول و دخالت در كارخانه محروم نمايند، به طـور قطـع و   
(طاهراحمـدي،    هرستان بهبودي كامل خواهد بخشيد.يقين به وضع كارخانجات اين ش

1379 ،155 -154(  

هـاي   انـه رسـد وضـعيت مشـابهي در كارخ    گفته به نظر مي هاي پيش با توجه به گزارش
هاي  و كارخانه  اصفهان در جريان بود. هر چند كه گزارشي از درگيري خونين در اين حوزه

  ديگر نواحي كشور در دست نيست.
  

  واقعه شاهي. 4
، 1372در حالي كه علي منصور به تازگي به نخست وزيري ايـران رسـيده بـود، (عظيمـي،     

در ميان كارگران، مقامات اسـتان  ) رويدادهايي چون متشنج شدن سخنراني كاظم سياح 295
كميسـيوني در شـاهي    ماه بهشتيارديعني چهارم  را بر آن داشت تا در صبح فرداي آن روز

دسـت تظـاهرات گرفتـه شـد.      نيـ ازاتشكيل دهند. در اين كميسيون تصميم بر جلـوگيري  
... چـون در شـاهي   « فرمانده تيپ گرگان نيز به نيروهـاي تحـت فرمـان خـود دسـتور داد:     

تظاهرات جلوگيري شـود و اجتماعـات را    گونه نيازا شود يمي اجرا نظام حكومتقررات م
و در ادامه تالش براي كنترل اوضاع دستور داد چنـد كـاميون سـرباز از    » نيز محدود كنند...

ساري به شاهي فرستاده شود. در راستاي اجراي اين دستور سربازان بـه همراهـي سـرگرد    
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قبلي ساري و سرگرد انشاء فرمانده نگهباني در عصر همـان روز   غيبي فرماندار نظامي دست
ي در شاهي پياده شـدند. (سـازمان اسـناد و    نظام حكومت) مقابل مقر ماه بهشتيارد(چهارم 

  )3729/290كتابخانه ملي ايران،  
از نگاه يك مقام رسمي نوشته شـد   هرچندگزارش فضائلي كفيل استانداري استان دوم 

ت اين رويداد است. وي در گزارشِ خود نوشـت: چيـزي نگذشـت كـه     ولي گوياي جزئيا
گفتـة اعزامـي از سـاري بـه      پـيش  دار درجـه دو  اتفـاق  بـه سرهنگ سميعي فرماندار نظـامي  

ي از زن و مرد كارگر در آنجـا متحصـن شـده    ا عدهكه در همان حوالي بود و  خانه تلگراف
 موردحملهكردن متحصنين داشت  سعي در متفرق كه يدرحالي عيسمبودند، رفتند. سرهنگ 

بالفاصـله   كننـدگان  حملـه و ضرب و شتم چند تن از كارگران قرار گفت. ضمن دستگيري 
افسران همراه جمعيت متحصن را متفرق كردنـد. (سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي ايـران،        

3729/290(  

كـارگران  بـا كشـيدن سـوت     ها آنكارخانه رفته و يكي از  طرف به... كارگران متحصن 
بالفاصـله كـارگراني كـه در حـال اعتصـاب ولـي در        و نمودندداخل كارخانه را آگاه 

ي آهني ها لهيمبه سنگ انداختن نموده و همچنين با انداختن  شروع بودندكارخانه جمع 
ي در و پنجره كارخانه را شكسته و به عده سربازي كه بـراي  ها شهيشو ماسوره و غيره 

  و سوت خطر كارخانه را هم كشيدند.شدند  ور حملهه بودند محافظت كارخانه ايستاد

يكـي از كـارگران بـا     نيب نيدراي از خارج كارخانه هم به كارگران پيوستند. ا عدهظاهراً 
ي زد كه منجر به جراحت شد. بر اسـاس همـين   ا ضربهغيبي  ميله آهن به سر سرگرد دست

  گزارش:

 ها تفنگكه  كردند يمشده و محركين از پشت فرياد  ور حمله... از طرفي به سربازان نيز 
را از كـف سـربازان بگيريـد. وضـع      هـا  تفنگكه  كردند يماست و تحريك  پنبه چوب

بـاالخره   كه بودسربازها هم كه در يك خيابان تنگ محصور شده بودند بسيار نامساعد 
  يد.ه مجروح شدن شش نفر كارگر گردبه شليك هوايي پرداختند و كار منجر ب

كه سه نفر به نام هاي حسين جان گلزاري، اسحق رحمت و شـيروان محمـودي جـان    
ي حسـاس  هـا  قسمتبالفاصله قواي نظامي كارخانه و «...  .باختند و سه نفر مجروح شدند

شــهر را زيــر نظــر گرفتــه و كــارگران نيــز از داخــل كارخانــه بــه خــارج رانــده شــدند و 
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(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،  » حاصل نمود.ي نيز بر اوضاع تسلط كامل نظام حكومت
3729/290(  

با وقوع اين رويداد هيئتي مركب از دكتر نخعي وزير كار، تيمسار سرتيپ صارم دادستان 
كل ارتش، تيمسار سرتيپ سهيلي معاون شهرباني كل كشور و دكتـر ابـراهيم پـاد دادسـتان     

 ص، 8/2/1329عازم شاهي شدند. (كوشـش،  استان اول و دوم براي رسيدگي به اين واقعه 
) صبح روز ششم ارديبهشت نخستين جلسه در باب بررسي اين رويداد با حضور مقامات 4

ي كرد كه با پيشرفت امـور  دواريامدكتر نخعي اظهار  هرچندكشوري و استاني تشكيل شد. 
تصـريح   ي نهـايي جلسـه  بنـد  جمـع مرتفع گردد اما  دست نيازامشكالتي  ساله هفتبرنامه 
  داشت:

ي كارگران كه به كتك زدن فرماندار نظـامي منتهـي   ها ينظم يب... در مقابل تجاوزات و 
و  ومـرج  هـرج ي جز استقامت و اقدام نداشته و عمل جلوگيري از ايـن  ا چارهشد هيچ 

گران قانون بايد براي كـار  حكم بهبوده است و فعالً  موقع بهالزم و  ها شورشانقالب و 
  )3729/290(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،   را تعيين كرد. حداقل دستمزد

توسط سازمان برنامـه   عيوقابه پيشنهاد كاظم سياح يكي از تصميماتي كه در خالل اين 
  گرفته شد آن بود كه

... به كارگران زائد سه تا شش مـاه حقـوق يكجـا پرداخـت شـود مشـروط بـر آنكـه         
تقاضاي تجديد استخدام نكننـد و بـا ايـن وجـه بـه كـار ديگـر بپردازنـد و          وقت چيه

نمايندگان سازمان هم مراقبت كنند كه اين وجه به مصرف تهيه مقدمات كـار ديگـري   
  )3729/290(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،   برسد. ها آنبراي 

 كننـدگان  اعتصـاب و  نفـر از كـارگران   50نزديك به  زدوخورددر خالل اين درگيري و 
 و شـدند تبرئه  ها آندستگير شدند. در دادگاه بدوي فرماندار نظامي شاهي نزديك به نصف 

) دادگاه تجديد نظر غيـر  5 ص، 8/4/1329ديگران به زندان و تبعيد محكوم شدند. (كيهان، 
گران بـود.  اين تبرئه شدگان خان بابا كاوه نماينده كار ازجملهاز هفت نفر، بقيه را تبرئه كرد 

به يك سال حبس و ديگران به دو تا سه ماه زندان محكوم شدند. (كيهان،  پرست حقمحمد 
بخش اعظم اين كـارگران تبرئـه شـدند امـا      هرچند) 6 ص، 4/5/1329؛ 8 ص، 3/5/1329

. (كيهـان،  كردند يمنرم  وپنجه دستي ا دهيعدبراي بازگشت دوباره به كار آنان با مشكالت 
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 بابـا  خـان نفر از اين آقايان به رهبري احمد محمـدي و   22) تا آنجا كه 4 ص، 26/5/1329
  )6 ص، 6/6/1329براي پيگيري ماجرا عازم تهران شدند. (كيهان،  مردادماهكاوه در اواخر 

در شاهي اتفاق افتـاد و بـه    ماه بهشتيارد 4در  آنچهيي نظير زدوخوردهاتبعات  ازجمله
ي است ا ضربهيي به دست آورد، ها نشانهاز آن  توان يمي سخت بهي تاريخي ها دادهدليل نبود 

كساني كـه در يـك    چراكه. شد يمي قربانيان حادثه پس از مرگ آنان وارد ها خانوادهكه به 
 داافتـ  يمي ماجرا نبودند بلكه گاه اتفاق ها سركردهلزوماً از  نديدرس يمرويداد خونين به قتل 

به صورت تصادفي كارگري كه شايد چندان در جريان مـاجرا نبـود، يـك تيـر سـينه او را      
ي از خانم زكيه همسر حسين جان گلزاري يكـي  ا نامه ماه بهشتياردشكافته باشد. در اواخر 

مشـت   عنـوان  بهارديبهشت شاهي در روزنامه كيهان منتشر شد كه  4حادثه  باختگان جاناز 
سـاله بـا    38پـي بـرد. حسـين جـان گلـزاري       دسـت  نيازابه تبعاتي  توان يمنمونه خروار 

كه عبـارت بـود از همسـرش،     ريال در روز هزينه زندگي يك خانواده 45دستمزدي ناچيز 
و با مرگ او شيرازه اين خانواده  كرد يم نيتأمرا  ساله دوازدهمادر پيرش و دو دختر هشت و 

 امرارمعـاش نه داشـت تـا فكـري بـه حـال      از هم پاشيد. زكيه از مقامات درخواست عاجزا
  )6 ص، 26/2/1329كنند. (كيهان،  اش خانواده

نهادهاي كارگري و نشريات وابسته به حـزب تـوده هـم     آمده شيپدر برابر رويدادهاي 
درود بـه  « عنـوان ي با ا هيانيبننشستند و پيگير ماجرا بودند. شوراي متحده مركزي در  كار يب

زحمتكشان دالور شاهي! طبقه « اب به كارگران اين شهر نوشت:خط» قهرمانان دالور شاهي
 چندماهه. مبارزات بالد يمكارگر ايران از داشتن فرزندان رشيد و قهرماني مانند شما به خود 

در صف مقـدم اردوي   حق بهگرديد شما را  1اخير كه منجر به اعتصاب تاريخي و خونين...
ي سـو  بـه ) روزنامه 7315/290(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، » آزادي ايران جاي داد.

هيئـت تفتـيش از شـاهي برگشـت      ازآنكـه  پـس چنـد روز  «... ضمن اشاره به اينكـه  آينده 
ان با همـ  ،»نفر از كارگران گرسنه را به زندان بيداد افكند 50ي دائمي مازندران نظام حكومت
  شاهي ارائه داد: ماه بهشتياردي كلي از رويدادهاي بند جمعي فكري خود يك وسو سمت

... همه مردم از كار دولت آقاي منصور خبـر يافتنـد. همـه دانسـتند كـه دولـت ايـران        
، حقوق شنود ينم، سخنان منطقي آنان را رديگ يمكارگران گرسنه شاهي را به باد گلوله 

كشـور   واكنـاف  اطرافو وقتي هم گفتگوي اين بيداد به  گذارد يماساسي آنان را زير پا 
و دادگـاه نظـامي تشـكيل     فرسـتد  يمـ هيئـت   كشد يمو رسوايي كار باال  چديپ يمفرو 
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و بـه زنـدان    كند يمي از همان رنج ديدگان را به حبس جزايي محكوم ا عدهو  دهد يم
  )2 ص، 2/5/1329ي آينده، سو به( .دارد يمبال گسيل 

به سخنان » ميسيون شاهي آورد ره« نام باي ا مقالههمين روزنامه طي  ماه بهشتيارد 15در 
اعزامي به شـاهي پرداخـت كـه پـس از بازگشـت بـا        ئتيهدكتر نخعي وزير كار و رئيس 

خبرنگار روزنامه اطالعات در ميان گذاشته بود. در اين مقاله از اينكه دكتر نخعي گفته بـود  
 ،»ي بود، سربازان در تيرانـدازي محـق بودنـد   رقانونيغد، اعتصاب كارگران اغفال شده بودن«

  كردي دانست. نويسنده در ادامه خاطرنشان نيب شيپتعجب چنداني ابراز نشد و آن را قابل 

... معلوم نيست چرا نخستين ضربه نقشه تقليل هزينه بايستي به مغز كارگران فرود آيد 
ي هـا  ليـ اتومب وبرق زرقي بيكاره، از ها ينورچشمچرا از حقوق چندين ده هزار ريالي 

ي پنهان و آشكار ها ييسودجوآخرين سيستم صفرنشينان سازمان برنامه و هزاران گونه 
ي آينـده،  سـو  بـه ( .دوزنـد  يمكارگران  ريبخورونمو تنها چشمشان را به نان  كاهند ينم

  )2- 1، صص 15/2/1329

اما نبايد از حقايق  شود يماص تلقي ي خا گونه بهادبيات نويسندگان اين مقاالت  هرچند
  غافل شد. زديخ يبرم ها نوشتهپنهان و آشكاري كه از دل همين نوع 

بالفاصله بعد از واقعه شاهي در يادداشـتي بـا عنـوان     مهرايرانمجيد موقر مدير روزنامة 
ي را گوشـزد كـرد. وي بـا    تـأمل  قابـل نكـات  » درآمـد باالخره زنگ خطر در شاهي به صدا «
ايـن آثـار   «... مردم و آثار عصيان در گوشه و كنار ايـران نوشـت:    نابساماني اوضاع ادآوري

بعد در كرج و ديروز در شاهي  روز عصيان يك روز در جنوب تهران، روز ديگر در زنجان،
توسـل بـه اسـلحه را در     نانهيب واقعوي در ادامه با يك نگاه » قيافه عبوس خود را نشان داد.

  توجه است: درخور كند يماما ايرادي كه مطرح  داند يم ريناپذ اجتناببرخي موارد 

... چرا در برابر اين بحران اقتصادي و فشار زندگاني و گرسنگي همگاني و بيكـاري و  
ي مردم دولت به فكر چاره حسـابي نيسـت و چگونـه دولـت     حال شانيپرسرگرداني و 

پـر كنـد و مـردم را     ديـ وعو وعـده ي نـان بـا   جـا  بهمردم را  گرسنه شكمانتظار دارد كه 
  ) 2 ص، 1329/ 2/ 6(مهر ايران،  لي قانع و سير و راضي نگاه دارد.توخا لهيوس نيبد

هاي مربوط به دهه بيست، آنچه را كـه مـوقر دربـاره وضـعيت بحـران       اسناد و گزارش
خورشيدي نويد  1325در بهار سال  هرچنداقتصادي مردم ايران اظهار داشت، تاييد مي كند. 

ي راحت بهسوز  هاي حاصل از جنگ خانمان قواي اشغالگر به ايرانيان داده شد اما زخم خروج
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زندگي مردم ايران را تحت  شدت بههاي قبل  نبود. وضعيت جنگي در طول سال درمان قابل
با خروج قواي ارتش سرخ، مشكالت  زمان همتأثير خود قرار داده بود. در شهرهاي شمالي 

داد. (نجـات ايـران،    زندگي يكي پس از ديگري چهره نامهربان خود را به مـردم نشـان مـي   
  ) 2، ص 25/2/1325

هاي پـس از پايـان اشـغال در شـهرهاي شـمالي مـاجراي گرانـي         بحران اصلي در سال
راجـع بـه پـائين     از طـرف دولـت   هرچندگسيخته افسارِ مايحتاج زندگي روزانه مردم بود. 

شـد امـا محتكـرين راه خـود را      داده مـي  ديـ جراآوردن قيمت اجناس تذكراتي در راديو و 
مجازات محتكرين نيز صورت عملي  مسئلهپيمودند و به دليل وضعيت نابسامان عمومي  مي

  ) 4، ص 2/2/1325ديد. (نجات ايران،  به خود نمي
ي هـا  تيـ فعالخورشـيدي   1329پس از اتفاق شاهي و به خصوص در نيمه دوم سـال  

كـه بعضـاً در مطبوعـات آن دوره     هـا  يكاسـت علي رقم همـه   ها كارخانهشركت تعاوني در 
؛ 7 ص، 6/12/1329؛ 5 ص، 23/10/1329؛ 6 ص، 7/5/1329، (كيهــان، شــد يمــمــنعكس 

) دادن شير به كارگران همين كارخانه براي جلوگيري از 2 ص، 24/12/1329ي آينده، سو به
) پخـش فـيلم بـراي كـارگران در     5 ص، 25/5/1329ي، (كيهـان،  سـ ير نخشي از امراض نا

) تهيه يخ براي كارگران به دليل گرماي 6 ص، 29/5/1329كارخانه نساجي شاهي، (كيهان، 
بـراي مصـارف شـب عيـد بـراي       ازيـ موردن) و تهيه لوازم 6 ص، 28/5/1329هوا (كيهان، 

) همه نشان از 5 ص، 10/12/1329(كيهان، شركت تعاوني نساجي شاهي  لهيوس بهكارگران 
زندگي كارگران در جريان بـود.   نيتأمموفقي در راستاي  شيوب كمي ها تالشآن داشت كه 

 ها كارخانهاجحافاتي كه بعضاً به كارگران در همين روزها توسط مقامات  از توان ينم هرچند
، 5 ص، 13/9/1329ي آينده، سو بهي كرد. (پوش چشمو نيز تبعات اخراج بعضي از كارگران 

  ) 7 ص، 7/11/1329؛ 5 ص، 19/10/1329؛ 5 ص، 7/10/1329؛ 5 ص، 5/10/1329كيهان، 
  

  گيري يجهنت. 5
هاي شمال به طور جدي تحت اختيار حزب توده  در نيمه نخست دهه بيست اركان كارخانه

يوسـت پيامـد   هـاي مازنـدران بـه وقـوع پ     بود. آنچه كه در نيمه دوم دهه بيست در كارخانه
ها در نيمه اول همان دهـه رخ داده   تغييراتي بود كه در زمان استيالي حزب توده بر كارخانه

يكي از اين تغييرات، تحولي بود كه در نظام پرداخت حقوق كارگران به وجـود آورده   بود.
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بودند. عالوه بر اضافه كار برخي رفاهيات مانند عيدي و سهميه لباس هـم بـراي كـارگران    
، همزمان با سركوب فرقـه دمـوكرات   1325حزب توده در آذر بود. با سركوب قرار شده بر

ها را به دست بگيرند و سروساماني  آذربايجان، مقامات مركز سعي كردند، عنان اين كارخانه
دادنـد. از   ها ضرر مـي  ها حكايت دارد كه اين كارخانه به وضعيت بحراني آن دهند. گزارش

ز از وضعيت مساعد مالي برخوردار نبودند و بـا پشـت سرگذاشـتن    طرف ديگر كارگران ني
گذراندنـد. بـه    اي را مي چندين سال اشغال توسط ارتش سرخ مطمئناً روزگار بسيار شكننده

شدن دسـت   ها شد با كوتاه نظر مي رسد آنچه كه باعث تشديد بروز بحران در امور كارخانه
ساي كارخانه بي ارتباط نبـود. بـه عبـارت    اي و تمركز قدرت در دست رو سركارگران توده

و معيشـتي كـارگران    ها و وضعيت بد اقتصادي ديگر جابجايي مركز ثقل قدرت در كارخانه
  ها از عوامل اصلي بروز بحران بود. ها در كنار ضرردهي كارخانه در خالل اين سال

هـا كـه در    هاي كارخانه در يك چنين چهارچوبي سازمان برنامه تصميم به اصالح هزينه
هـاي رسـمي مبنـي بـر      دوران سيطره حزب توده، متداول شده بود، پرداخت. اگر گـزارش 

ها را بپذيريم، مقامات سازمان برنامه قاعدتاً ناگزير بـه اصـالح حقـوق،     بودن كارخانه ده زيان
ده بـودن   ها را از شرايط زيـان  تعديل نيرو و حذف برخي رفاهيات بودند، تا بتوانند كارخانه

هـاي پرآشـوب پـس از پايـان اشـغال       ج كنند. اين كه آيا مقامـات دولتـي در آن سـال   خار
رسـد اقـدام    هاي بهتري در پيش داشتند يا نه، به درستي روشن نيست. اما به نظر مي حل راه

  انجام شده تنها راه پيش پاي آنان بود. 
ه عوامل دولتي از رسد در اين رويارويي قدرت، سازمان برنامه با توجه به اينك به نظر مي

تعديل دستمزد و ساماندهي به وضعيت كارگران را   آنها حمايت مي كردند، توانست، برنامه
  ساله تا حدودي اجرايي كند. بر اساس اصول تعيين شده برنامه هفت

هـا در   هم خوردگي نظم و نسق كارخانه هر چند اتفاقاتي از اين دست را بايد حاصل به
ريور بيست به حساب آورد اما در كنار آن با نگاهي به تحوالت خالل سال هاي پس از شه

توان اين حقيقت را هم كتمان كـرد كـه زنـدگي     ها نمي اجتماعي مردم مازندران در آن سال
  روزمره مردم با مشكالت عديده تامين مايحتاج زندگي روبه رو بود. 

  
نوشت پي

 

  نوشته شد. 13/2/1329تاريخ اين رويداد  اشتباه بهدر اين بيانه  ظاهراً. 1
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