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 ھمه چيز ، کارگر متفرق ھيچ چيزکارگر متحد 

 چاره رنجبران وحدت و تشکي�ت است
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  پيدايش اول ماه مه درجنبش کارگری

آسمان شيکاگو صاف وآفتابی بود.صبح آن روز که کارگرھ�ا ازخ�واب پ�ا 1886روزشنبه اول ماه مه 

شدند، لباس ھ�ای پلوخ�وری ش�ان راپوشيدند،دس�ت زن وبچ�ه ھ�ای خ�ودرا گرفتن�دوراه افتادندب�ه ط�رف 

 خيابان ميشيگان،که قراربود راھپيمايی ازآنجا شروع شود.توی راه لودگی می کردن�د وم�ی خنديدن�د و

  سرودمی خواندند: 

  رنجبرحا0 دارن بيدار ميشن  ميليونھا

  ببينين دارن راھپيمايی می کنن

  حا0 ھمه ظالما،

  قبل از اين که قدرت شون دود بشه

  دارن مثل بيد ميلرزن.

توی آن خيابان عريض موج جمعيت ازکنار جوخه ھای پاسبانان مسلح وميليشيای ايالتی،که 

را اعمال کنند،رد می شدند.راھپيمايان ديدندکه کارآگاه ھای »نظم وقانون«بودندتاکنارخيابان ايستاده 

بنگاه پينکرتون و مامورين پليس رو پشت بام ھاچمباتمه زده اند.وگاردملی ھم بامسلسل ھای شان،دور 

  ازانظار،تو زرادخانه ھای ايالتی سريراق کرده آماده حرکت بودند.

ن ساعات کار روزانه بود.اماکارفرماھاطوری رفتارمی کردند که اين فقط يک اعتصاب برای کم کرد

مثل اينکه می خواھدانق>ب بشود.برايشان آسان بود که به کمک مطبوعات اين اعتصاب راآن طوری 

جلوه بدھند،حا0 چندسال بود که شيکاگو مرکز جنبش ھای راديکال شده بود.آلبرت پارسونز،اھل 

ھوزغال،وسبيل ھاش آويزان بود،با زن قشنگش لوسی که يک جنوب، ريزنقش،موھايش سياه،عين

به شيکاگوآمده بود.اگوست اسپايز سی ويک ساله،که يک  1873سرخپوست مکزيکی بود،درسال 

سوسياليست آلمانی ا0صل بود،يکی ديگراز رھبران اتحادھشت ساعت کار شيکاگوبود.پارسونز،با 

ان ميشيگان جمع شده بودند.دراين بين،اسپايز،بدو زن وبچه اش،به ھزاران نفری پيوست که تو خياب

بدوبا يک شماره شيکاگو ميل خودش را به او رساند.راھپيمايی داشت شروع می شد.پارسونزفقط يک 

دو جانی خطرناک دراين شھرآزاد می «دقيقه وقت داشت تانگاھی به سرمقاله روزنامه بيندازد:

کنند.اسم يکی شان پارسونز است واسم آن ديگری ھم  گردند،دو بزدل پست که سعی می کنند شر به پا

اسپايز....اين دو نفر طی ده سال گذشته درکار ايجاداخ>ل بوده اند.بايد مدت ھا پيش آنھا را از اين 
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شھر بيرون می کردند.پارسونز واسپايز به جنبش ھشت ساعت کارع>قه ای ندارند...دنبال آشوب 

بکنيد،ازنظر دورشان نداريد.شخص آنھا رامسوول ھر  وغارت می گردند...امروز نشان شان

دردسری بدانيدکه امروز اتفاق می افتد.اگر اغتشاشی به پا شود آنھا راتنبيه بکنيدکه عبرت آموز 

  »ديگران يشوند

موج کارگران به پيش غلتيد،وخانواده ی پارسونزھم،دست تو دست ھم،تو صف اول،جلوجمعيت 

نفربودند.آنھاسربلند،شاد،وبااين احساس قوی واعتمادبه 80000 حرکت می کرد.تظاھرات کنندگان

نفس راھپيمايی می کردندکه صدھاھزارکارگرديگردرتمام کشور تو تظاھراتند.به اين ترتيب تظاھرات 

اول ماه مه به آرامی تو شيکاگو برگزارشد.تو تمام مراکز صنعتی کشور،اعتصاب شد.بعضی 

  کمترموافقند وتو آخرين لحظه جلو اغتشاش راگرفتند. ازکارفرماھا گفتندکه با کارروزانه

دوم ماه مه ،يکشنبه بود.آن روزھم روزآرامی بود.سوم ماه مه ساکت وآرام شروع شد.اما 

بعدازظھرش، پليس شيکاگو تو کارخانه مک کورميک ھاروستر باکارگران اعتصابی درگيرشد.ماجرا 

درھای کارخانه بيرون می آمدند،اعتصابيون ازاين قراربودکه وقتی اعتصاب شکن ھا داشتنداز 

گرفتندشان به باد سنگ و جوخه پاسبان ھا ھم با باتوم وتفنگ به اعتصابيون حمله کردند.چھارکارگر 

کشته وچندتای ديگرزخمی شدند.قرارشد فردا شبش اتحاديه ھای کارگری به منظوراعتراض به 

ازن.اگوست اسپايز،که برای سخنرانی دعوتش وحشيگری پليس،تو ميدان ھی مارکت ميتينگی راه بيند

کرده بودند،ساعت ھشت ونيم وارد ميدان شد.مختصرجمعيتی آنجا ديد.رفت با0ی يک گاری وشروع 

کرد به حرف زدن.بيست دقيقه بعد،ُچو افتاد که پارسونز پيدايش شده،اسپايز پايين آمد،وپارسونزشروع 

بحث کرد،وبعداين طور ھشدار داد:تو جنبش ھشت  کردبه حرف زدن.اول ازمسايل اقتصادی کارگران

ساعت کارچيزی نيست که سرمايه دارا ُرو به ھيجان بياره.ميدونين که ارتش تا خرخره مسلحه ويه 

مسلسل ھم واسه درو کردن شما آماده کرده؟چه خبره،مگه آلمان يا روسيه يااسپانيايه؟ھروقت تاشما 

عاون ک>نتر وآدمھای پينکرتون ُرو خبرميکنن،وتوخيابونا تقاضای افزايش دستمزد ميکنين،ميليشياوم

کتک تون ميزنن،می کشنتون.من اينجانيومدم که کسی ُروتحريک بکنم،بلکه اومدم که واقعيت 

ھاُرو،ھمان جوری که ھست،ُرک وپوست کنده بريزم ُرو دايره،گرچه شايدتاصبح نشده جونم ُرو 

دارين،اگه نميخواين ببينين که ازگشنگی جلوتون پرپر  سراين کاربذارم.اگه زن وبچه ھا تونو دوست

ميزنن،يااگه نميخواين مثل سگ تو خيابونا بکشنتون يا لت وپارتون بکنن،واسه آزادی واستق>ل تون 

  اسلحه بردارين،مسلح بشين.



 Email: skfelezkar@gmail.comنشريه پيام فلزکار 

 

3 

 

حا0 ساعت ده شب بود.پارسونزيک ساعتی حرف زده بود.بعدسوسياليست ديگری به اسم سامويل 

تايی شده بودندسخنرانی 1200ه جمعيت معرفی کردفيلدون رو به جمعيت که تا اون موقعفيلدون راب

کرد.فقط ده دقيقه گذشته بود وھنوز آخرين جمله اش شروع کرده بود،تمام نکرده بودکه يھو ساکت 

پاسبان توی ميدان پيداشد.اين ستون صاف به سمت گاری 180شد.يک دفعه سر وکله ستون درازی از

ن،گيج و ويج،يک قدم پس رفت.مردم مات تو بارون تنگ ھم جمع شده بودند.پاسبان ھا به رفت.فيلدو

فرماندھی دو تا سروان،پشت گاری صف بستند.سروان  وارد  گفت:به نام مردم ايلی نويز دستور می 

دھم که اين ميتينگ فورا وبه آرامی متفرق شود. سکوت باصدای بلند دستورش را تکرارکرد،واين 

فيلدون » من ازشما(اشاره به تماشاچی ھا)می خوام که ھمکاری کنيد.«آن اضافه کرد که  بار به

او که بااسپايز وديگران روی گاری ايستاده بودند،آمدندپايين. يک » آخه سروان ماکه آراميم«گفت

ه دفعه نورخيره کننده  قرمز رنگی برق زد وانفجار مھيبی شد.معلوم نشد يک بمب ديناميتی ازکجا آمد

بود وجلو صف مقدم پاسبانھا به زمين خورد ومنفجرشده بود.ھفت پاسبان بطرز مھلکی زخم 

برداشتند،وشصت وھفت تای ديگه صدمه ديدند.پاسبانھا تو تاريکی،جمعيت را گرفتند زيرآتش.مردم 

فرارمی کردند،جيغ می زدند،فحش می دادند وناله می کردند.بعدش پاسبانھا عصبانی وديوانه باچماق 

افتادند به جان مردم،وبه آنھا تيراندازی کردند.ظرف چندثانيه ميدان ازخون سرخ شد.ده کارگرکشته 

وپنجاه نفرديگرزخمی شدند.فردايش مطبوعات شيکاگو وسراسرکشور داد وھوار انتقام سردادند.پليس 

» ديد.حمله کنيد،بعد پی قانونش بگر« مح>ت کارگرنشين شھررااشغال کرد.دادستان ايالتی گفت:

آخرمعلوم نشد که بمب اندازی کار کی بود.اماپليس شکی نداشت که کارکار آنارشيست ھا است وکاسه 

کوزه راسرآنھاشکست.ھشت نفريعنی پارسونز،اسپايز،فيلدون،فيشر،شواب،نی بی،لينگ وانجل 

گذاشته رادستگيروبه اتھام توِطئه قتل عمدمحاکمه کردند.دراين باره که کداميک ازاين ھشت نفربمب 

ياآن راانداخته ھيچ مدرکی ارايه نشد.در واقع سه نفرازاين ھا توی آن ميتينگ بودند.اين موضوع ھم 

             ثابت نشدکه سخنران ھا مردم رابه خشونت واعمال زور وادار کرده باشند.شھردارشيکاگو خودش 

 1887نوامبر11دند.درگفت که سخنرانی ھا آرام بود.ھفت نفرشان محکوم به مرگ 

اسپايز،پارسونز،فيشر وانجل رابادست ھای بسته،دستبند بدست وسراپاکفن پوش ازسلول ھايشان 

بيرون آوردند.بردند طرف سکوی اعدام،وآنھا آرام روی دريچه زير دار ايستادند.سر و صورتشان را 

نفرشاھد 200عدام تو باشلق پوشاندند وحلقه طناب دار رابه گردنشان انداختند.جلوی سکوی ا

توسکوت منجمدی روی نيمکت ھانشسته بودند.يک دفعه صدای اسپايز از زير آن باشلق درآمد: يه 

  روز ميرسه که سکوت ما قوی تر ازصداھای بشه که شما امروز خفه شون ميکنين.

  »برگرفته ازکتاب نان وگل ھای سرخ نوشته ميلتون ميلترزترجمه کيومرث پريانی انتشارات مازيار«



 Email: skfelezkar@gmail.comنشريه پيام فلزکار 

 

4 

 

وقتی جيمز اوپن ھايم دخترجوانی را درخط محافظت اعتصاب ديد که پرده ای رامی ُبردند که رويش 

  اين شعر رانوشت:» مانان می خواھيم وھم گل ھای سرخ«اين شعارنوشته بود

  ھمچنان که گام زنان می آييم،گام زنان در زيبايی روز،

  ارخانه،به ھزاران ھزارمطبخ تاريک وھزاربا0خانه ی خاکستری ک

  تمام تابشی می افتدکه ازخورشيدی ناگھان برمی تابد، 

  زيرا که مردمان آواز ما را می شنوند که می خوانيم:

  »نان وگل ھای سرخ! نان وگل ھای سرخ!«

  ھمچنان که گام زنان می آييم،گام زنان،برای انسانھانيز نبرد می کنيم،

  ان مادری می کنيم.زيرا که آنان فرزندان زنان اند،وما بارديگر برايش

ديگر ازشيره زندگی ما،ازتولد تا پايان زندگی،نخواھند دوشيد،دل ھامان گرسنگی می کشد ھم بدان 

  گونه که تن ھای مان،ھم نان دھيد ما را، و ھم گل سرخ!

  ھمچنان که گام زنان می آييم،گام زنان،مرده بيشمار زنان

  عميق شان گريان می گذرند ازميان آوازه خوانی ما با گريه ی

  برای نان.                                                                                      

  ارواح رنجبرشان ھنر را وعشق را و زيبايی راچندان نمی شناسد.

  و اما برای گل ھای سرخ ھم! –آری،برای نان می جنگيم 

  بزرگتری می آوريم. ھمچنان که گام زنان می آييم،گام زنان،روزھای

  برخاستن زنان يعنی برخاستن نوع انسان.

  - ديگر نه رنجبر ونه بيکاره ی تن آسا

  ده تن به رنج اندرند آنجا که يکی ميآ سايد،

 بلکه در شکوه ھای زندگانی سھيميم: نان وگل ھای سرخ! نان وگل ھای سرخ!
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 تاريخچه روزکارگر درايران

 شھر باکو توسط ايرانيان. نفرآنھم بطورمخفيانه در13تنھاباشرکت اول ماه مه - 11/2/1279

تشکيل نخستين اتحاديه کارگری ايران،درچاپخانه کوچکی در خيابان ناصريه تھران توسط  -1285

 محمد پروانه کارگر چاپ.

تشکيل شورای اتحاديه ھای کارگری تھران به مديريت محمددھگان.اتحاديه ھای  -1297پايان سال

عضو رسمی داشت.آنھادراتحاديه ھای زيرمتحدشده بودند:کارگران چاپخانه ھا 8000بيش از  تھران

 نفر120نوکران تجارت خانه ھا  نفر،1000نفر،شاگردان خياط 80نفر،کارگران مغازه  2000

 نفر.غيرازتھران درشھرھاديگر4000نفر، کارگران قناد 1800نفر،کارگران کفاش 150،خراطان 

اتحاديه ھای کارگری نيز تشکيل  تشکيل شده بود.درتبريزغيرازاتحاديه پيشه وران، اتحاديه ھايی نيز

کارگر متحد شده بودند.نام اتحاديه،اتحاديه کارگران بود. ھمچنين  800يافته بود.دراين اتحاديه 

 اتحاديه معلمان نيز تشکيل يافته بود.

يخ محمدخيابانی وتجليل گراميداشت روزکارگردرعمارت خيريه تبريزباشرکت ش - 11/2/1299

ازباسکرويل معلم آمريکايی که در جريان جنگ مقاومت تبريزدرزمان انق>ب مشروطه به شھادت 

 رسيده بود.

نخستين بارجشن روزکارگربدست حزب سوسيال دمکرات ارمنی برپاگرديد.اين  - 11/2/1299

 جشن برای اعضای حزب برگزارشد.

ايدتعطيل شوداين تعطيلی ھرج ومرج نيست.اين تعطيل روزنامه حقيقت:اول ماه مه ب-8/2/1301

انق>ب ھم نيست،اين تعطيل است که بايدملت ازحکومت بازورحقوق خودرامسترددارد.اين عيد نيست 

بلکه دادخواھی است.اين روزی است که دولت بايد موجوديت ملت رابفھمد.بايد به حکومت فھماندکه 

رفتار کنی،تو نميتوانی ازآزادی قلم،آزادی مطبوعات و تونوکرملت ھستی بايد موافق خواھش ملت 

آزادی اجتماعات جلوگيری کنی،زيراآن حق مشروع ملت است.تونبايدبدون رضاو خواھش ملت 

برخ>ف مصالح ملت با اجانب معاھده عقد کنی.زيراآن حق راملت بتو نداده است.تو نبايد و نمی 

ر داده،او0داتباع خودراوکيل کنی وقوم وخويش توانی حکومت رابرای شخص خود آلت استفاده قرا

 خودرادرادارات دولتی جابجا نمايی.
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نمايش کمدی اخ>قی درسه پرده به افتخارکارگران در سالن گراندھتل رافراموش  - 10/2/1301

  نکنيد.

دربين نمايش استادحسين سياسی ازطرف کارگران تبريک عيدبه حاضران گفته،بعد اسمعيل -

ختصری ازطرف اتفاق جوانان ايراد نمودکه باغريو نابودبادظلم،زنده بادمساوات حروفچين نطق م

 خاتمه پذيرفت.

اط>عيه اتحاديه کارگران چاپخانه ھا:اتحاديه کارگران مطابع به سمع عموم کارگران –11/2/1301 

ت ثور،به مناسب11می رساند بموجب تصميمی که به اکثريت آرااتخاذ شده است اول ماه مه،امروز

  عيد کارگران باعموم کارگران ھمآوازوکارگران مطابع تعطيل نموده اند.

نخستين نمايش جمعی به مناسبت اول ماه مه در مسجد سپھسا0ر به سخنرانی علی آقا  - 11/2/1301

  کاوه کارگر چاپ.

سخنرانی علی آقا کاوه :آقای کاوه نطق بليغی درمعنی اول ماه مه،وفوايداتحادکارگران  -

  بعدشرحی برضداوضاع حاضره ولزوم اجرای قانون اساسی ايرادکردند.اظھارو

عصرروزدوشنبه ميتينگ کارگران درمسجد سپھسا0ر. بعداز نطق آقای کاوه  - 11/2/1301

استادحسين سياسی درمورد بدبختی وف>کت طبقه زارع،کارگرومظالم اشراف ونتيجه نگرفتن 

  ازمشروطيت و قانون اساسی بيان نمودند.

ھمزمان با گردھمايی کارگران درمسجد سپھسا0ر،جلسه ای درمخالفت با کارگران  - 11/2/1301

  درمسجدبرگزار شدکه منجربه درگيری ميان کارگران ومخالفين گرديد.

فردا بايد بدون تأخيردرتمام نقاط ايران حکومت  -1روزنامه حقيقت: به عقيده ما:  - 11/2/1301

محبوسين سياسی که به جرم آزاديخواھی يا  -2ھای نظامی لغوشود، زيرامخالف قانون اساسی است،

جرايدی که تا بحال بدون محاکمات  - 3ھرنوع مسلک سياسی درايران توقيف شده اند، آزادگردند،

اصول امتياز روزنامه که برخ>ف - 4يأت منصفه در مرکزو0يات توقيف شده اند،منتشر گردند،ھ

 -6نظارت وجلوگيری از ھر قبيل آزاديخواه لغو بشود،  - 5قانون اساسی است، ملغی گردد، 

مأمورين دولتی که به آنھا اتھام دزدی  -7کنفرانس، ميتينگ،اجتماعات، تعطيل،در ھمه جا آزاد باشد، 

قانون برای تعيين  - 8يانت زده شده و اعم ازوزير و وکيل يا مستشارتحت محاکم بيرون آيند، وخ

ازتعديات م>کين نسبت به رعايا کام>ً جلوگيری شده و قانون - 9حدود کارگر و کارفرما وضع شود، 

ن اراضی خالصه بي - 10معينی برای حدود آنھا وضع شود که م>کين نتوانندبرآنھا تحميل کنند، 
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اصول ماليات برعايدات تعيين شده ومالياتھايی که تحميل به فقرااست،ملغی  - 11رعايا تقسيم گردد، 

ادارات کشوری -13انتخابات انجمن ھای ايالتی و و0يتی وبلدی(شھرداری)شروع شود، - 12گردد، 

درمناسبات  - 15مسافرت آزاد و جوازملغی شود،  -14ازاختيارمأموران لشگری خارج شود، 

بطور کامل از مظالم وغارتگری حکام ومأمورين دولت  -16اری وقوانين گمرکی تجديد شود، تج

  عموماً جلوگيری و در صورت تجديد فجايع آنھا،مجازات به آنھا داده شود.

وزارت خارجه انگليس:تنھاکارگران چاپخانه ھااز کار دست کشيدند.ميتينگ ھای  - 17/2/1301

 شھر انجام شد.سياسی درمسجدشاه ويکی دومحله 

بيانيه کارگران اتحاديه چاپ درباره لزوم برگزاری وتعطيلی روزکارگر.نويسندگان  - 11/2/1302

  بيانيه محمدپروانه، باقرنوابی که به دستگيريشان منجر شد.

بيانيه اتحاديه مرکزی کارگران:بنابر تصميم اتحاديه مرکزی،کارگران روزاول ماه  - 11/2/1302

د کارگران می خواستند جشن بگيرندودرضمن نماينده فرستاده خواستندازحکومت مه رابه يادگار عي

نظامی نيزکسب اجازه نموده باشند.حکومت نظامی نيزع>وه برآن که اجازه ندادندنمايش رانيزبه 

  تعويق انداخته اظھارداشتندکه کارگران اتحاديه رابرای چه می خواھند.

مطابع طھران به مناسبت عيداول ماه مه اعتصاب روزنامه کار:امروزکارگران  - 11/2/1302

نفرازکارگران درميدان توپخانه ومحل سابق ايران  2نمودندو دوساعت به غروب مانده ازطرف  

  آزاد نطقی مبنی برعالم کارگری بيان گرديد.

کارگران ارمنی درتئاتری درتبريز که عده زيادی از اھالی و روسای ادارات دعوت  - 11/2/1302

  ونطق مفصلی کرده پس ازآن شروع به نمايش تئاترگرديدوتاساعت يک بعدازشب خاتمه يافت. نموده

 جشن روزکارگرتوسط اتحاديه کارگران مطابع بايک روزاعتصاب. - 11/2/1303

جشن روزکارگردررشت وانزلی توسط اتحاديه ک>ھدوزان، کرجی - 11/2/1303

 بانان،حما0ن،حلبی سازان.

که پھلوی به شاھی رسيد،جشن کارگران نوعی جنايت بشمارمی 1304لشکراله مانی:ازسا-1304

 آمدواداره نظميه برای جلوگيری ازآن سختگيری وپافشاری می نمود.

 

 برگزاری باشکوه جشن روزکارگر توسط اتحاديه ھای کارگری درتھران . - 11/2/1305
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بوط به جشن اول ماه يورش ماموران شھربانی به چاپخانه ھاوضبط اع>ميه ھای مر - 11/2/1306

  مه.

دستگيری کارگران به مناسبت برگزاری و مراسم روز جھانی کارگر.مھدی  - 12/2/1306

کميرام،بھرام قلی مسگرزاده،سلمان قالب تراش ازکفاش،حسين سيافی ازبنايان، باقرنوابی، محمد 

آقايان پروانه،علی آقا کاوه، علی اصغرکاوه،زيرونی،اوھان ماطاوس ازچاپخانه ھا.که 

  ماه درزندان ماندند. 32کيمرام،مسگرزاده،سلمان قالب تراش 

بھرام قلی مسگرزاده به بازجوھا گفته بودکه ُمھرورمز اتحاديه دردست من است.من آنرابه  -

 ھيچکس نخواھم داد،مچ مرا ببريدوُمھر را بيرون بکشيد.

کارگرچاپخانه ھا تکثير شده  پخش بيانيه اول ماه مه.اين بيانيه توسط مرتضی حجاری - 10/2/1307

  بود.

سازمان دھندگان جشن اول،ماه مه درتھران:اردشير آوانسيان،ميرزاعلی  - 11/2/1307

  طرفدار،عطااله عبداله زاده. 

برگزاری نيمه مخفی جشن روزکارگر با حضورصدھا کارگردرباغی بيرون  - 11/2/1307

  نفردراين جنبش حضور داشتند. 600ازتھران، 

افتتاح جشن روزکارگرباسخنرانی ميرزاعلی طرفدار کارگربناورييس اتحاديه - 11/2/1307

کارگران بناخانه تھران،درباغی در دروازه دولت تھران.اين کارگران بعدازظھربه کلوب سوسياليست 

  ھا ،در خيابان فردوسی که متعلق به علی اکبردھخدابود، پيوستند.

  ارگری،کلوب اول ماه مه نامگذاری شد. بياداين جشن ک1320اين خانه درسالھای پس از-

کارگران عضواتحاديه درگردھمايی علنی سوسياليستھا واقع درفردوسی به سرپرستی - 11/2/1307

سليمان ميرزااسکندری وميرزاشھاب کرمانی شرکت کردند.از طرف کارگران نيزعبدالحسين حسابی 

  دھزاد دراين گردھمايی سخنرانی کرد. 

  

نفراز فعالين  250به روزنامه برق و دستگيری کارکنان در آن ودستگيری حمله -1307ارديبھشت 

 کارگری،به اتھام پخش اع>ميه روز کارگر.
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نفراز فعالين اتحاديه کارگران نفت جنوب توسط کمپانی انگليسی نفت 93دستگيری  -9/2/1308

  جھت جلوگيری ازاعتصاب احتمالی. 

اردرساختمان راه آھن شمال.احداث راه آھن آمدن ابراھيم علی زاده به ايران و ک-1308

بندرشاه(بندرترکمن)به شاھی تازه آغاز شده وتوسط وی نخستين حوزه سازمانی ايالت حزب 

  کمونيست ايران درکارخانه شاھی برپاگرديده بود.اين حوزه ابتدا سه نفر و ھمگی کارگر ساده بودند.

دبيشتر، ھشت ساعت کار،مرخصی يازده ھزارکارگردرصنعت نفت برای دستمز - 11/2/1308

سا0نه بااستفاده ازحقوق،خانه سازمانی و رسميت يافتن اتحاديه اعتصاب کردند.دراين اعتصاب 

 پانصدنفر دستگير شدند.

 جشن اول ماه مه توسط حزب کمونيست ايران شاخه خراسان درمشھد. - 11/2/1308

 9تا 8ساده شرکت نفت جنوب ماھيانه اکثر کارگران 1308بنابه گزارش ماھنامه ی ستاره سرخ در

تومان و مديران  40الی  25تومان دستمزدمی گرفتند.کارمندان دفتری  14تومان وتعدادمحدودی 

تومان حقوق دريافت ميکردند. ازطرف شرکت به کارگران ساده خانه  1500تا  500انگليسی از 

اخراج  عمو0ً کارگران باسابقه راسياست شرکت براين پايه بودکه م وامکانات رفاھی داده نمی شد.

  وازحقوق خودغافل بودند،پر ميکرد. ميکردوجای آنھاراباکارگرانی که بتازگی ازدھات می آمدند

  جشن روزکارگردرگي>ن باحضوراتحاديه حما0ن وکرجی بانان. - 11/2/1308

مسئول برگزاری جشن اول ماه مه توسط اتحاديه کارگری در باغ معينه تھران، – 11/2/1308

برگزاری ميرزاعلی طرفدار.جشن با خواندن مقاله ای توسط جعفر اردوخانی شروع و با خواندن 

  کارگربه تھران پايان يافت. 2000شعرو سرود وارکسترکارگری وبازگشت 

 ،ميرزا نفرازرھبران اتحاديه ھای کارگری.نوابی وپروانه وازچاپ50دستگيری  - 12/2/1308

يرزاحبيب يزدانيان ازپارچه بافان،کيمرام وحسن مسگرزاده از کفاش، باقرفخريان،سيدمحمديزدی،م

  ميرزا علی طرفدارازبنا.

  دستگيری رھبران اتحاديه ھای کارگران رفتگران، تنباکو،بافندگان،بزازان.   - 12/2/1308

  

ھزار کارگر در اعتصاب شرکت داشتند  14اعتصاب کارگران تصفيه خانه آبادان، –13/2/1308

صبح به دعوت اتحاديه مخفی کارگران نفت به رھبری يوسف  8ب از ساعت اين اعتصا
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افتخاری،رحيم ھمداد،رمضان کاوه،حسن علی ثابتی،وفايی،علی اميد،سازماندھی شده بودکه کارگران 

 -2% 15با0بردن دستمزدھاتا  -1بيکارنيز به اين اعتصاب پيوستند.خواسته اتحاديه کارگران:

دخالت دادن کارگران و  - 4برسيمت شناختن عيداول ماه مه  - 3کارگری برسميت شناختن اتحاديه 

  سال.  18ھفت ساعت کار برای جوانان کمتراز  -5نمايندگانشان درمورداخراج وقبول کارگر 

 150سرکوبی اعتصاب کارگران پا0يشگاه نفت آبادان. پنج ھزارکارگراخراج، - 14/2/1308

مله دستگيرشدگان:علی اميد،رحيم ھمداد،يوسف کارگربازداشت شدند.از ج200کارگرزخمی،

درزندان رضاشاھی ماندند.اين اعتصاب تحت رھبری حزب  1320افتخاری بودند که تا سال 

  کمونيست ايران سازماندھی شده بود.

 8ساعت  1929ماه مه  4گزارش روزنامه ستاره سرخ ازجريان اعتصاب:روز - 14/2/1308

که در محل آماده بودندبعلت کمی جرأت حمله به کارگران صبح اعتصاب شروع شد،دستجات پليس 

ننمودند. کمپانی زورق ھای موتوری خودرابرای حمل قشون ازبنادرو شھرھای 

ديگربکارانداخت.کارگران آمدن قشون راباخواندن سرودھای انق>بی وفريادمحوبادکمپانی انگليس و 

گليس ت>فی کردند، پاسبانان و سربازان با ايران، محوباد عمال امپرياليسم،محو بادامپرياليسم ان

شمشير و قمه ھای برھنه به کارگران حمله وکارگران باسنگ وچوب مقاومت کردند،درنتيجه  بيست 

ھزار کارگردر اعتصاب شرکت کردند.عمليات 9پليس زخمی شدندازده ھزار کارگر، 15کارگر و

اعتصابيون پيوستند. جمعيتی قريب  معدن به کلی فلج ودکانين ھمه بسته وکارگران بيکاربه صف

بيست ھزارکارگر،وکسبه در برابرقشون پليس ترتيب دادند، در ھمين روزدرمسجدسليمان ونواحی 

  ديگرنيزاعتصاب شروع شد.

اعضای باقيمانده رھبران کارگران آبادان:ميرايوب شکيبا،تاج بخش،بدرالملوک تاج  -15/2/1308 

 داله نجار،غ>مرضا شيرازی. بخش،حسين سپه پور،سيدمحمدتنھا، عب

  جشن روزکارگربصورت مخفی درکوھھای بيرون مشھد.  - 11/2/1309

بيانيه اتحاديه کارگران ايران خطاب به کارگران شھروده آذربايجان درشھرتبريزمنتشر  - 7/2/1310 

شد،که خواستار: قانون کار،آزادی مطبوعات واجتماعات کارگری،علنی شدن اتحاديه ھای 

بيمه کارگران،تأمين معاش  ساعت کار،جلوگيری ازکاراطفال،بھداشت درکارخانه ھا،8کارگری،

  بيکاران شھرودھات بود.
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پخش بيانيه اتحاديه کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه،واعتراض به وضعيت  -10/2/1310 

  کارگران.

جشن روز کارگردرکوھھای حومه تبريزباشرکت کارگران اتحاديه صابون  –11/2/1310 

  سازان،بافندگان وکارگران ديگر صنوف.

بدعوت تشکي>ت سری کارگران کارخانه نساجی وطن اصفھان،روزاول ماه  - 11/2/1310

بر روی رنج«مه،شصت تاھفتادنفربه جلسه آمدند.در مراسم فوق پارچه سرخی که روی آن عبارت 

برشمرده شده » زيان ھای کنترات نامه«نوشته شده وبه ديوارنصب گشته بود.درجلسه» زمين اتحاد

وباذکرتوضيحاتی پيرامون فشارھايی که به کارگران وارد می شد،زمينه اعتصاب فراھم آمد.آنگاه 

  مراسم با شعارزنده باداتحاد کارگران کارخانه وطن،اتمام يافت

کارگر کارخانه نساجی اصفھان برھبری حزب کمونيست  400اعتصاب  - 15/2/1310

کارگر در چھارباغ اصفھان نيزگشت،اعتراض به  400ايران،دراين اعتصاب که منجر به اعتراض 

ساعت در روز وعمل تحقيرآميز  9% اضافه دستمزد و کاھش ساعات کاربه 20شرايط کاربودبا 

عتصابی درکارخانه وطن اصفھان نصراله تفتيش کارگران به ھنگام خروج موقوف گشت.رھبران ا

  اص>نی،سيدمحمد تنھا.

پس ازاعتصاب کافه ای برای صرف غذادرکارخانه ايجادگشت ،ناسزاگويی و جريمه کاھش  - 

يافت،ظرف ھای آب يخ در تمام قسمت ھای کارخانه  نصب شد،زمان استراحت جھت صرف 

  شد.غذابه يک ساعت افزايش يافت ،کنترات نامه پيش گفته لغو 

انجام اقداماتی ازطرف حکومت برای جلوگيری از برگزاری مراسم اول ماه مه - 11/2/1313

 توسط کارگران.

اع>ميه روز جھانی کارگر.اين اع>ميه درکارخانه وطن اصفھان،پا0يشگاه آبادان  - 11/2/1315

 وکارگران راه آھن شمال پخش شد. 

 شاه آباد توسط اتحاديه ھای کارگری.برگزاری  جشن روز کارگر در خيابان  - 11/2/1321

 4تشکيل شورای متحده مرکزی اتحاديه ھای کارگران و زحمتکشان ايران با شرکت  –11/2/1323

 سازمان سنديکايی.
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نفر بعنوان  15نفر قرارداشت که از ميان آنان  55در مرکز شواری متحده، شواريی مرکب از -  

  ھيأت مرکزی و پنج نفر بعنوان دبير انتخاب شدند.

برگزاری نخستين جشن اول ماه مه توسط شورای متحده مرکزی زحمتکشان ايران در - 11/2/1324

  تھران.

  ھزار کارگر درآن شرکت داشتند.80ادان،که تظاھرات عظيم اول ماه مه درآب- 11/2/1324

فعالين سنديکايی،فعاليت شديدی رادر صنايع  1320آلول ساتن درکتاب نفت ايران می نويسد:ازسال-

نفت آغاز کردند.اما شرکت ترجيح می دادکه تابع موادقانونی باشدکه اين گونه فعاليتھا رااز ھر نوعی 

ھزار کارگر ايرانی برای تظاھرات 80بيش از  1324ه که باشد قدغن می کرد،وقتی در اول ماه م

به خيابان ريختند واز شرکت نفت بھبودوضع مسکن،افزايش دستمزد، افزايش سھميه خواربار،بھبود 

  شرايط کار ومعيشت را طلب کردند،شرکت غافلگير شد.

ساير ملل ارسال تلگراف و نامه ھای شورای متحده مرکزی به اتحاديه ھای کارگران  - 11/2/1324

  به مناسبت اول ماه مه. 

  نفر.  000/40راھپيمايی کارگران عضو شورای متحده در اصفھان  -11/2/1324 

 نفری درتھران بمناسبت اول ماه مه.60000راھپيمايی - 11/2/1325

  .سخنرانی رضا روستا رھبر شورای متحده مرکزی از راديو به مناسبت اول ماه مه  - 11/2/1325

 .ام لويی سايان رھبرسنديکای جھانی دررابطه بااول ماه مهپي - 11/2/1325

 نفری کارگران درآبادان بمناسبت روزکارگر.80000راھپيمايی -11/2/1325

برگزاری اول ماه مه درھمدان توسط شورای متحده ھمدان به دبيری منوچھر  - 11/2/1325

  .فرجادی

اعضای شورای متحده .نفر1000راھپيمايی کارگران عضو شورای متحده در کرمان  - 11/2/1325

 .نفر بود355000دراين سال

ھزارنفر کارگرايرانی درجشن اول ماه مه به دعوت شورای 700راھپيمايی  - 11/2/1325

  دراين راھپيمايی ازدولت مرکزی حمايت به عمل آمد. .متحده
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اه به گلوله بسته شدوجمع کثيری کشته ومجروح روزجھانی کارگردرکرمانش - 11/2/1325

ياوررفيعی به تھران احضاروبا وعده  .آغازگرتيراندازی بسوی تظاھرکنندگان ياور رفيعی بود.شدند

 .تعقيب و مجازات مسببين،پرونده کشتاراول ماه مه بسته شد

قطعنامه ميتينگ شورای متحده محلی اتحاديه کارگران و زحمتکشان  - 11/2/1325

شروع فوری انتخابات مجلس ،محاکمه وک>ی خاين دوره چھاردھم،طردشوراتسکف:رگاهشي

محاکمه قاتلين کارگران بدست ژاندارمری ،تصفيه دستگاه حاکمه ازعناصر فاسد،پانزدھم

  .درروزاستقبال نمايندگان آذزبايجان در تھران که کشته شدند 

ن، رفسنجان راھپيمايی عمومی ترتيب شورای متحده درکليه شھرھا چون نايين،کرما - 11/2/1325

 .داد

بھبود وضع ،افزايش دستمزد،کار ساعت8خواستاردرراھپيمايی خوزستان سخنرانان - 11/2/1325

يک سخنران زن،نفت رامرواريدايران .تدوين قانون جامع کارشدند،حقوق روزھای جمعه،مسکن

کارگران خرج ميکندوخلع  خواندوانگلستان رامتھم کردکه برای خوراک سگھابيشتر از     مزد

  .يدازشرکت ايران وانگليس را خواستار شد

کنسول بريتانيا درخرمشھرھشداردادکه دراين مراسم سخنگوی زنان نه تنھا تقاضای يک قانون -

کارجامع متشکل ازپرداخت برابر برای کارمساوی رامطرح کرده،بلکه خواستارملی شدن نفت شده 

  است. 

 .کارگران لکوموتيو بدليل فحاشی سرپرست انگليسی به ايرانيان  اعتصاب سراسری- 11/2/1325

اضافه دستمزد،ساختن خانه برای :آغازاعتصاب کارگران نفت آغاجاری برای- 14/2/1325

  .کارگران،تھيه دکتروقابله ودرمانگاه برای کارگران،پرداخت مزد روز جمعه

ه به شورای متحده و دستگيری و اع>ميه شورای متحده در مورد روز کارگر و حمل - 11/2/1328

 .محاکمه رھبران آن 

اع>ميه شورای متحده در رابطه با اول ماه مه و حوادث اخير در شاھی و بندر  - 11/2/1329

 . معشور

  . حمله نظاميان به تظاھرات اول ماه مه کارگران شاھی و شھادت عده ای از کارگران - 11/2/1329
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  .اول ماه مه را آزاد اع>م کرد مصدق برگزاری روزدکتر - 11/2/1330

  .بيانيه شورای متحده به مناسبت اول ماه مه  - 11/2/1330

ھزار کارگر،دھقان،پيشه ور و روشنفکران عليه قرارداد شرکت نفت جنوب  80رژه  - 11/2/1330

  .به دعوت سازمانھای دمکراتيک در تھران 

مرتضی دانش  بنی لوح،تظاھرات کارگران اصفھان به سخنرانی مرتضی  - 11/2/1330

پور،نصراله باغبانی از کارگران، حسين شيروانی از فرھنگيان ، دکتر حسين آذر از پزشکان در 

  .ميدان حيدرپور اصفھان 

به مناسبت نزديک شدن اول ماه مه کارخانه ھا و مراکز کارگری تحت نظر قوای  -9/2/1331

  .انتظامی قرار گرفتند 

  .تحده به مناسبت اول ماه مه اع>ميه شورای م - 11/2/1331

. کارگر شاغل  3000شعبه بھار با حضور  4جشن روز کارگر در منبع آب شماره  - 11/2/1331

 .سيروس راستی،حيدر معروفی، رحيم يکرنگی : ھيات برگزاری

برگزاری جشن روزکارگر در کارگاه ساختمانی 0ندا توسط سنديکای کارگران  - 11/2/1333

 .سخنرانی رحمانی و نبی معروفیساختمانی با 

برگزاری روزکارگر درخانه ھا،کارگاھھا،دامنه کوھھا وتوسط گروه ھای  -1334-1340

رژيم کارگرستيز 32مرداد28کوھنوردی کارگری درستيغ قلل کوھھای ھميشه سرفراز.پس ازکودتای

  پھلوی، روزکارگررامطابق باروزتولد رضاشاه انگليسی اع>م کرده بود.

رگزاری جشن روز کارگر درزندان قصرتھران توسط محمدعلی گي>نی نژاد ب -1342

ازسنديکاليست ھای ساختمانی،ھدايت اله معلم، خليل پرن،گاگيک آوانسيان ازسنديکاليست ھای 

کارگران فلزکار مکانيک،محمود فردوسی ازاتحاديه فرھنگيان تھران،روبن ناوار استپانيان،احمد تودد 

سين زاده شانجانی کارگر خياط،رضا فارسی مسوول امتحان رانندگان شرکت کارگران باتری ساز،ح

 واحد، محمدفرھت مطلق،غ>محسين بابااجدادی،ابوالقاسم احمدگلی،علی مخبريان نجات،علی آقاجانی

،محمدمحمدزاده،حسين مفيدی فر،اصغر سررشته داری،سنديکاليست ھای شرکت واحد اتوبوسرانی 

يات مديره سنديکای رانندگان شرکت واحد بودند.در روز کارگر ھمگی تھران که ھمگی ازاعضای ھ
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لباسھای يشان راپوشيده به حياط ھواخوری آمده وھر زندانی راکه می ديدند پس ازتبريک مقداری 

  کشمش به عنوان شيرينی به او می دادند.

کارگری ساواک رسم بود که اگر می خواستيم اع>ميه ای صادر کنيم می بايد آنرابه بخش  -1347

مستقر در وزارت کار نشان می داديم وسپس اقدام به پخش آن می نموديم.وقتی من(جوادمھران گھر 

مسوول تبليغات)وآقای سمنانی که رييس ھيات مديره سنديکای کارگران کفاش تھران از پله ھای 

زکارگر توسط وزارت کار بخش کارگری ساواک پايين آمديم با نگاھی بھم اع>ميه خط خطی شده رو

ساواک را پاره کرده ودور ريختيم واع>ميه خودمان رادست نويس بين کارگران صنف پخش کرديم 

  وراھی قله دماوندشديم با تدارکات کميته کوه سنديکا.

جشن روز کارگر در زندان اوين توسط ھدايت اله معلم، خليل پرن،اعضای سنديکای  -1355

  ک آوانسيان کارگر مکانيک.کارگران فلزکارمکانيک تھران وگاگي

سنديکای کارگری و شوراھای ھمبسته باسنديکاھا به 38برگزاری جشن روزکارگر توسط  -1358

  دعوت سنديکای کارگران بافنده سوزنی.

برگزاری جشن روز کارگربه دعوت انجمن ھمبستگی سنديکاھا وشوراھای کارگری درميدان -1359

  راھای کارگری ھمبسته باسنديکاھاکارگری.  سنديکاو شو 50سپه تھران باحضوربيش از

شوراھای کارگری در ورزشگاه  برگزاری روزکارگر توسط انجمن ھمبستگی سنديکاھا و -1360

ھزارنفرازکارگران درداخل وبيرون ورزشگاه وراه اندازی  100نصيری تھران باحضوربيش از

  وعناصر نفوذی ساواک.کارناوال ھايی عليه توطئه ھای امپرياليسم آمريکا وليبرال ھا 

برگزاری جشن روزکارگردرتبريزباسازماندھی انجمن ھمبستگی سنديکاھا وشوراھای کارگری تبريز 

  درمقابل کنسول گری آمريکا درتبريز. 

برگزاری جشن روزکارگرتوسط سنديکاھادرخانه ھاوباغھا و صعودبه قله ی کوھھا توسط  - 1361  

  گروھھای کوھنوردی کارگری.

ه شدن سنديکاھای کارگری ودستگيری رھبران آنھا. ھدايت اله معلم عضوھيات مديره بست -1362

سنديکای کارگران فلزکار مکانيک،حسن يونسی رييس ھيات مديره سنديکای کارگران کفاش 

تھران،جوادمسنا،برادران مرحمتی،طبرسی ازھيات مديره سنديکای کارگران بافنده سوزنی،حميدعلی 
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وشنگ زرين کلک،شمسيه يزدانی،مجتبابابايی ازھيات مديره سنديکای  دوستی،محسن سجادی، ھ

  کارگران خياط.   

برگزاری جشن روزکارگر درتعاونی مصرف کارگران فلزکارمکانيک واقع  - 1380تا1363ازسال 

  درخيابان کارگر خيابان قزوين وچھار راه سپه.     

  ه ميزبانی پيشکسوتان سنديکايی.برگزاری جشن روزکارگر درتا0رياقوت ب - 1383-1382-1381

برگزاری جشن روزکارگر درتا0رباختر واقع درميدان انق>ب توسط ھيات موسسان  -1384

سنديکاھای کارگری به ميزبانی ھيات موسس بازگشايی سنديکای کارگران شرکت واحد،بامجری 

  گری منصور اسالو وقرائت قطعنامه توسط يعقوب مھديون.

گزاری جشن روزکارگر درفرھنگسرای بھمن به ميزبانی ھيات موسسان لغو قراردادبر -1385

سنديکاھای کارگری.برگزاری جشن روز کارگر در دشت خوربه ميزبانی گروھھای کوھنوردی 

  کارگری.

لغو برگزاری جشن روزکارگر به ميزبانی انجمن کار در فرھنگسرای کار خيابان  -1386

جاده چالوس به ميزبانی گروھھای کوھنوردی  قزوين.برگزاری جشن روزکارگر دردشت خور

  کارگری.

برگزاری جشن روزکارگر درپارک جنگلی چيتگر به ميزبانی گروھھای کوھنوردی -1387

  کارگری.

برگزاری جشن روز کارگر درتعاونی مصرف کارگران فلزکارمکانيک ودستگيری بيش  -1388

نفر از اعضای ھيات مديره تعاونی مصرف ومسکن وفعالين کارگران 15نفر وزندانی شدن  50از

ماه.تظاھرات روزکارگر درپارک 0له توسط سنديکای کارگران شرکت 3فلزکارمکانيک به مدت 

نفراز تظاھرکنندگان وزندانی شدن به 50فعالين کارگری و بازداشت بيش از  واحد ونقاش وجمعی از

  ماه.     3مدت

برای داشتن سنديکا  و دستمزد عاد$نه به     

 پيشواز  جشن روز کارگر برويم
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  کارگر

  چراغ کسی،بی تو تابنده نيست                                   جھان ،کارگر بی تو پاينده نيست     

  دل مردمان،شاد از کار ُتست                                             بر و بوم،آباد از کار ُتست

  ز نيروی کارت،بھا سنگ يافت                                          بھار خزان ديده ام ،رنگ يافت

  به گفتارش آورد،کردار تو    به تنديس بخشيد جان،کار تو                                        

  به گيتی زتو زندگی شد پديد                                             ز رنج تو در خاک ھستی دميد

  دل نقره و زر چو بشکافتند                                               نشان از تو و کار تو يافتند

  نه سرمايه داری که غارتگر است                               تو را کار،سرمايه کشور است         

  ز نيرنگ سوداگر ديو خو                                                تھی شد تو را کيسه،ُپرگشت او

  به پا خيز امروز ديروز نيست                                        تو را زندگی  تلخ ،از بھر چيست؟

  انی تو در ھم بکوبی ستم                                             مبادا،نشينی تو در کنج غم  تو

  فرو ريز بنياد خونخوارگان                                             

  کز آنان به گيتی نماند نشان                                                                                           

                                       

  معدن شمشک کارگران عضو سنديکای  علی جعفری(کارگر)                              

1324     

  

  

  

  

  

  

  

  

داشتن زندگی مناسب و فردای بھتر جھت 
برای فرزندانمان به سنديکاھای کارگری 

 بپيونديم
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  نقش طبقه کارگر در تحو$ت اجتماعی

اول ماه مه ھرسال يادآور اعتصاب جنبش ھشت ساعت کار وندای  ُپر شکوه کارگرقھرمان آگوست 

صدايی که شدن فرياد زد: اسپايزاز رھبران جنبش ھشت ساعت کارشيکاگو است که درھنگام اعدام

  امروز خاموشش می کنيد،فردا درجھان طنين انداز خواھدشد.

سال ازآن واقعه، امروز جھان چنان درت>طم است که سرمايه داری جھانی  126پس ازگذشت

فکراينکه در زادگاھش انگليس وسردمدارجھانيش آمريکاروزی برسد که مجبور به مقابله خشن ھر 

درصدی وال استريت باشد،رانمی کرد.امروز صدای اسپايز واسپايزھا چنان 99روزه بافعا0ن جنبش

قوی شده که از مرزھای کشورھای سرمايه داری گذشته وکشورھای عربی رانيزدستخوش تغييرات 

وتحو0ت نموده است.نظام انسان ُکش سرمايه داری امروز باچنان بحرانی درگيرشده، که تمامی 

.موج ضدسرمايه داری،که ازانق>ب کارگری پاريس شروع شده حياتش به خطر افتاده  است

 ،قبرس،چين بود،امروز درجمع بزرگتری از کشورھاقدرتمندانه به پيش می تازد.آفريقای جنوبی

،ويتنام،0ئوس،کوبا، نيکاراگوا،شيلی، برزيل، بوليوی.اين کشورھا راھی غير از نظام سرمايه داری 

و با حضورقدرتمندانه طبقه کارگرشان درپيش گرفته اند.اين  رابرای اقتصادوسياست کشورھايشان

مجموعه به قطبی بدل گشته که نظام سرمايه داری را در اروپاوآمريکا به چالش کشانده اند.ديرنيست 

که درفرانسه ،مھد انق>ب کارگری نيز اتحاد سنديکاھای کارگری ودوستداران طبقه کارگر،يکی ديگر 

يه داری رابه نفع زحمتکشان تغيير دھند.بحران عظيمی که بنا به اراده ازمراکز کارگرستيز سرما

کمترازيک درصد ازجمعيت دنيابدست صندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی برای چپاول 

ھرچه بيشترثروت زحمتکشان جھان رقم خورده بود، باچالشی بنام جنبش وال استريت وبھارعربی 

ھای کارگری درتونس ضربه ای سخت به نظام ضدانسانی سرمايه داری مواجه گرديده است.اتحاديه 

منطقه وارد کرده وباتغيير رژيم کارگرُکش بن علی به توفانی به نام بھارعربی برای ھمه کشورھای 

منطقه بخصوص عربستان ومصر واسراييل بدل گشتند.آنچه مسلم است نظام سرمايه داری با زلزله 

وپاشی ھرچه بيشترش در اروپاو آمريکا، آسيا، وآفريقا ای روبروشده است،که به فر

منجرخواھدشد.ھرچه درکشورھای سرمايه داری بحران ُرخ نشان می دھد درچين ويتنام، کوبا، 

برزيل،قبرس،آفريقای جنوبی کمترين خللی وارد نکرده است.دراين کشورھا طبقه کارگرتعيين کننده 

سنديکاھای آفريقای «آفريقای جنوبی می گويد: روند اقتصادی وسياسی است.وزيرآموزش عالی

ساله ت>ش کردند تاسيستم حمل ونقل شھری وبين شھری،شرکت ھواپيمايی 15جنوبی دريک مبارزه 

آفريقای جنوبی، اداره پست وموسسات مالی وتوسعه رادربخش دولتی حفظ کنند.امروزتعداد اعضای 

يس جمھورسخت کارکرده است تااخت>ف سنديکاھا درمجلس وھيات دولت ازھميشه بيشتراست.ري
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ھای موجودميان سياست ھای دولت وسنديکاھا رادرآفريقای جنوبی کاھش دھد.ُشورھای زيادی ميان 

سه ستون اصلی ائت>ف انق>بی،کنگره ملی ،حزب کمونيست،وسنديکاھای کارگری صورت می 

ی فکرش راھم نمی شود گيرد.ازجمله درمورد انتخاب وزيران،امری که درکشورھای سرمايه دار

کرد.ميليونھا کارگرمھاجر در جستجوی کاراز زيمبابوه به آفريقای جنوبی کوچ کرده اند،چراکه 

کارفرماھای بی وجدان زيمبابوه موجب تنش وتفرقه درميان نيروی کارشده اند.ماھمراه باسنديکاھای 

ت برشرايط استخدام کارگری برای وحدت طبقه کارگر پيکارمی کنيم وت>ش داريم نظارت دول

آنچه در ويتنام ،آفريقای جنوبی،کوبا،چين،قبرس کارگری می گذرد »مھاجرين وکار رابھبودبخشيم.

برای کارگران درکشورھای سرمايه داری قابل تصور نيست. آموزش وپرورش رايگان ازمھد کودک 

يھای 0ع>جی چون تادانشگاه،بھداشت عمومی رايگان حتابرای جراحی ھايی مانند قلب ومغز وبيمار

ايدز وسرطان،اجاره مسکن بسيارنازل که در کوبای کارگری سالھاست تغييری نکرده است،ورزش 

عمومی رايگان،ريشه کنی بيسوادی وبيکاری. دراين کشورھا بھداشت برای ھمه،آموزش برای 

به  ھمه،مسکن برای ھمه،کار برای ھمه،سالھاست که اجرايی گرديده است. مبلغين گردن نھادن

سياست ھای سازمان تجارت جھانی وصندوق بين المللی پول امروزدندان طمع به ثروت افسانه ای 

خاورميانه دوخته اند،تا با مھارکردن صادرات ازحوضچه ھای نفتی وگازی وبدست عمال خائن به 

نقشه خلقھای منطقه وباراه انداختن جنگ درعراق، ليبی،افغانستان وھرچه سريعتر درسوريه و تغيير 

جغرافيايی درمنطقه،به غارت نفت وگاز ارزان بپردازند،وباھمدستی سران خائن منطقه  به سرکوب 

جنبش ھای آزادی بخش ومردمی درمنطقه مبادرت ورزند.دراين ميان سنديکاھای کارگری 

ودوستداران طبقه کارگردرکشورھاوجھان سد راه اين غارتگری وچپاول ثروت زحمتکشان ھستند.در 

سرمايه داری انگل تجاری باھمدستی سرمايه داری جھانی سعی درنابودی سنديکاھای کارگری  ايران 

و گسترش فقردرميان طبقه کارگرھستند.آنان می دانندکه اين طبقه کارگر وجنبش کارگری بودکه 

درايران ندای ملی کردن نفت وکوتاه کردن دست امپرياليسم انگليس راخواستارشدوفعا0نه دراين 

  کت کرد.امرشر

ساعت کار،افزايش دستمزد،بھبود وضع 8درراھپيمايی خوزستان سخنرانان خواستار-11/2/1325 

يک سخنران زن،نفت رامرواريدايران .مسکن،حقوق روزھای جمعه،تدوين قانون جامع کارشدند

خواندوانگلستان رامتھم کردکه برای خوراک سگھابيشتر ازمزد کارگران خرج ميکند و خلع 

 .ايران وانگليس را خواستار شديدازشرکت 
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کنسول بريتانيا درخرمشھرھشداردادکه دراين مراسم سخنگوی زنان نه تنھا تقاضای يک قانون -

کارجامع متشکل ازپرداخت برابر برای کارمساوی رامطرح کرده،بلکه خواستارملی شدن نفت شده 

  آبراھاميان) -ايران بين دوانق�ب (است.

واستاربيمه ھای تامين اجتماعی شد وکارفرمايان ودولت را وادارکرد که اين جنبش کارگری بودکه خ

سھم خويش دربيمه نمودن کارگران رابپردازد.وحتا اين بيمه شامل کارمندان ونيروھای مسلح 

نيزشد.اين جنبش کارگری است که باتعاونی ھای توزيع خود می تواند کمرگرانی وباعث وبانی اش 

تجاری رابشکندوکا0ھای ارزان قيمت رابدست زحمتکشان ومردم سرمايه داری د0ل و انگل 

برساند.اين جنبش کارگری بود که توانست بابستن شيرھای نفت ،شيرھای دربند رااز زندانھا آزادکرده 

ورژيم پوشالی وتا دندان مسلح شاه رااز نفس بياندازد. اگرسنديکاھای کارگری درايران فعال شوند،نه 

ميلياردی،بلکه آنانی که اقتصادکشور رابا واردات ذليل کرده اندوھمچنين با تنھا دزدان ھزاران 

خصوصی کردن ھمه زوايای اقتصاد،حتا نفت وگاز امنيت ملی رابه خطر می اندازند،ديگر نخواھند 

آزادی واستق�ل اقتصادی وسياسی ومھمتر ازھمه امنيت توانست به حيات خائنانه خود ادامه دھند.  

و آزادی سنديکاھای کارگری است.سنديکاھا مروج واجراکننده عدالت اجتماعی درھمه ملی ما در گر

  کشورھا ی جھان ھستند.

  7/2/1391مازيارگي�نی نژاد                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 چرا سنديکاھای کارگری وانجمن ھای صنفی زحمتکشان ھر روز محدود تر می شوند؟

مگرآنان جز آزادی سنديکا وانجمن صنفی برای مبارزه باسارقان اقتصادی ،مھاجمين 

گری می خواھند بکنند؟آزادی وفعاليت سنديکاھا وانجمن ھای صنفی فرھنگی،کاردي

زحمتکشان فرھنگی، جزبرای مقابله باخيانت کاران به امنيت ملی،استق�ل سياسی وفرھنگی 

واقتصادی ،نيست ونخواھدبود.فعاليت سنديکاھا وانجمن ھای صنفی برای نظارت برھرچه 

کاروخيابان به مدارس، دستمزدبرابرزنان اجرايی ترشدن حقوق انسانھاست.برگشت کودکان 

درمقابل کارمساوی بامردان،لغوھرگونه قرارداد موقت وسفيدامضا،قانون کاری در حمايت 

اززحمتکشان،به دست گرفتن مديريت تامين اجتماعی توسط کارگران،اجرای مجازات برای 

صويب دستمزد صاحبان واحدھای توليدی که دستمزدھای کارگرانشان راپرداخت نمی کنند،ت

ومستمری مطابق باتورم توسط نمايندگان واقعی کارگران وبازنشستگان،تعطيل روزکارگر 

وآزادی اجتماعات کارگری،آزادی ھمه فعالين سنديکايی وصنفی آموزگاران ،روزنامه نگاران 

 وبازگشايی سنديکاھای کارگری ،انجمن ھای صنفی وخانه سينما.
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  اگر يک با يک برابر بود
  معلم پای تخته داد می زد ،  

  صورتش از خشم گلگون بود      

  و دستانش به زير پوششی از گرد پنھان بود... 

  ولی آن ته ک�سی ھا،

  لواشک بين ھم تقسيم می کردند.

  دلم می سوخت بحال او که بيخود ھای و ھوی می کرد

  و با آن شور

  تساوی ھای چيزی را نشان می داد

  با خطی روشن.

  به روی تخته تاريک

  که از ظلمت چو قلب ظالمان تاريک وغمگين بود.

  تساوی را نوشت

  بانگ آورد:         که يک با يک برابر ھست 

  که يک با يک برابر است...اينجا                     

  بناگه...ازميان جمع شاگردان يکی برخاست،

  ھميشه يکنفر بايد بپا خيزد...ھميشه يکنفر بايد....

  به آرامی سخن سر داد:

  اين تساوی اشتباھی فاحش ومحض است.

  نگاه بچه ھا ناگه به يک سو خيره شد با بھت،

  معلم مات بر جا ماند،

  گفت....و او می 

  اگر يک فرد انسان واحد يک بود..؟

  آيا باز ھم يک با يک برابر بود؟
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  سکوت مدحشی بود و سوالی سخت.

  معلم خشمگين فرياد زد: آری...

  و او با پوزخندی گفت: نه..  

  وباز ھم گفت:...  

  اگر يک واحد انسان واحد يک بود

  آنکه زوری و زری می داشت با$بود

  ودستی فاقد از زر، پست تر می بودو آنکه قلبی پاک 

  اگر يک فرد انسان واحد يک بود

  اين تساوی زير و رو می شد،

  حال می پرسم:   يک اگر با يک برابر بود

  نان و مال مفت خوران از کجا آماده می گرديد

  يا چه کس ديوار چين ھا را بنا می کرد.

  يک اگر با يک برابر بود 

  می شد پس چه که پشتش زير بار فقر خم

  يا که زير ضربت ش�ق له می شد.

  يک اگر با يک برابر بود

  چه کس آزادگان را در قفس می کرد

  يا چه کس اين راد مردان را فنا می کرد.....

  وسکوت بود... وسکوت....

  در اين ھنگام ...معلم ناله آسا گفت:

  بچه ھا در جزوه ھای خويش بنويسيد: 

  که يک با يک برابر نيست...                                                    

  يک با يک برابر نيست.      (خسرو گلسرخی)                                                           
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  علی اميد الگوی کوشندگان کارگری ايران

از اولين اعضای طبقه ايران يکی ازفرزندان فداکارخودراازدست داد.علی اميد 3/10/1352درتاريخ 

بود.بات>ش ھای بی وقفه او وھمکارانش،وباآگاھی 1304اتحاديه مخفی کارگران نفت جنوب درسال 

بخشی به زحمتکشان صنعت نفت،اتحاديه مخفی کارگران نفت جنوب درميان کارگران گسترش يافت. 

يل شد، نماينده کارگران تشک 200درگردھمايی کارگران نفت که باحضور1306درنيمه شب آبان

سازمان خودرا گسترش دھد،کلوبھای کارگری وتعاونی تشکيل داده،عليه «اتحاديه تصميم گرفت:

جريمه ھاوکتک زدن ھاودشنام دادن ھاوعليه سياست تبعيض درشرکت انگليسی نفت درميان مليت 

داخت وادارنمودن شرکت به پر«در مرامنامه اتحاديه کارگران نفت ازجمله می خوانيم:» ھاقدام کنند.

مقابله باتنبيه  - برسميت شناختن حق اعتصاب واجتماعات کارگران - بيمه بيکار،پيری،حوادث وغيره

  ديده می شود.»ت>ش برای تاسيس باشگاھھای ورزشی -بدنی کارگران

ھزار کارگرشرکت 14که درآن  اعتصاب کارگران تصفيه خانه آبادان شروع شد13/2/1308در  

صبح به دعوت اتحاديه مخفی کارگران نفت به رھبری علی 8داشتند. اين اعتصاب ازساعت  

اميد،رحيم ھمداد،رمضان کاوه،حسن علی ثابت،يوسف افتخاری، وفايی سازماندھی شده بود،که 

زدھا تاسطح باپيوستن کارگران بيکارشکلی ديگريافت. خواسته ھای اعتصابيون با0 بردن دستم

درصد،برسميت شناختن اتحاديه کارگران و جشن اول ماه مه،دخالت دادن کارگران ونمايندگانشان 15

سال بود.فردای 18دراموراخراج کارگران واستخدام آنان،ھفت ساعت کاربرای جوانان کمتراز

روزاعتصاب بادخالت نيروھای نظامی انگليس،سرکوب اعتصاب کارگران پا0يشگاه آبادان 

کارگربازداشت شدندکه ازجمله بازداشت  200کارگرزخمی،  150غازشد.پنج ھزار کارگراخراج،آ

تحت شرايط بسياربد در  1320شدگان: علی اميد،رحيم ھمداد،يوسف افتخاری بودند،که تامھرسال

زندان رضاشاھی باقی ماندند و با فرار رضاخان ديکتاتور از ايران،مالکان اصلی اين سرزمين 

  زادشدند. اززندان آ

علی اميد و رحيم ھمداد به جنوب بازگشته دوباره کارسنديکايی راازسرگرفتند.علی اميد و دوستانش 

پس ازرھايی اززندان ت>ش بی شائبه ای رابرای دستيابی به مطالبات ورفاه و آسايش کارگران ازپی 

ران وزحمتکشان  پس ازبرگزاری سومين جلسه نمايندگان شورای متحده کارگ20/4/1325گرفتند.در

نفت جنوب ونمايندگان شرکت انگليسی نفت برای تعيين حداقل دستمزد،کارگران نه تنھا بالغو وعده 

شرکت انگليسی نفت در رابطه با پرداخت دستمزد روزھای جمعه مواجه شدند،بلکه دستگيری 

طبقه  رھبران کارگری ازجمله علی اميد و رحيم ھمداد که به مذاکره دعوت شده بودند،خشم
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کارگرواعتصاب کارگران بندرمعشور،آغاجاری،آبادان واھواز رابدنبال داشت،و اعتصاب عمومی در 

شرکت انگليسی نفت اع>م شد.اين اعتصاب بزرگترين اعتصاب درخاورميانه شمرده می شد. 

ھزار کارگروکارمند دفتری شرکت نفت، 50ھزارنفردراين اعتصاب شرکت کردند که اين شامل 65

سين ھندی درپا0يشگاه آبادان،ھزارآتش نشان،راننده کاميون ،رفتگر،کارگرراه آھن،کارگران تکن200

نساجی،دانش آموزان دبيرستان ھا،صدھامغازه دار، آشپز، راننده ومستخدمان خانواده ھای اروپايی 

  نيزمی شد.

ن و بامداد اعتصاب کارگران آبادان تحت رھبری شورای متحده کارگرا 6ساعت 23/4/1325در

زحمتکشان جنوب که درراس آن علی اميد قرارداشت،آغازگرديد.ترات سرکنسول انگلستان درجنوب 

اعتصاب بطرزشگفت آوری خوب سازمان يافته ومنظم بود.ھنگامی که کارگران دست «اقرارکردکه

 ازکارکشيدند،نزديک به ھزارتن ازآنان به توزيع جزوه ھايی پرداختند که علل اعتصاب رابه اختصار

توضيح می داد: دستمزد روزھای جمعه،گماردن نماينده کارگران درکارگاھھابرای حل وفصل 

اخت>فات ميان کارگران وشرکت نفت انگليسی،افزايش سا0نه دستمزدھا،وسايل نقليه برای کارگرانی 

  »که ناگزيرند ازخانه ھايشان تا محل کارچندين کيلومترپياده روی کنند.

نفرازعشايرعرب به ھمراه سربازان با 200ونين به کارگران آغازشد. حمله خ 1325تير23درشب 

ھفت تيروتفنگ به گاردھای محافظ شورای متحده کارگران وزحمتکشان که مسلح به چوبدستی 

نفرنيززخمی شدند.پس ازاعتصاب علی اميد برای 165نفرکشته و 50بودند،حمله ورشدند.دراين حمله 

شد.علی اميد ھرچند به تھران تبعيد شد اما،تاآخرين روز حياتش   ھميشه ازخوزستان به تھران تبعيد

به زندان 32مردادسال 28ازمبارزه برای کسب حقوق زحمتکشان دست نکشيد،وحتاپس ازکودتای 

                                                                            رفت.                                                                                                                

طبقه کارگرپيکارجوی ايران بايد گذشته خودرابدرستی بشناسدوبداندکه گذشته ای دردناک ودرعين 

حال افتخارآميز دارد.ھرلقمه نانی که امروز ازگلوی فرزند کارگرپايين می رود وھرکلمه ای که او 

ستان می آموزدحاصل سالھا نبرد خونين وت>شی پردردورنج است.درگذشته ای نه چندان دور در دب

است.می بايست بجای »کمونيستی«ممنوع بود.می گفتند اين کلمه»کارگر«در کشورمابکاربردن کلمه 

ھنوزبقايای سانسوررضاخانی به کلمه 1320را بکار برد. تااوايل »عمله وعمله جات«آن کلمه

رادمی گرفت.البته سخن برسرکلمات نيست،برسرمحتوای آنھاست.تاقبل ازتشکيل اي» کارگر«

سنديکاھای کارگری و مبارزات درخشان آن درجامعه ايران،کارگران انسان بحساب نمی آمدند.ھيچ 

قانونی از حقوق آنھا حمايت نمی کرد.ھيچ سازمان وموسسه ای مدافع اين طبقه وجود نداشت. 

ھای کارگری که مدافعين راستين طبقه کارگربودند، در زندانھای  رھبران واعضای اتحاديه
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سرمايه داری ايران که جنبش کارگری را کوبيده  –رضاخانی بسرمی بردند.ھيات حاکمه فئودال 

بودند،می کوشيدند کارگران را تحقيرکنند وشخصيت آنان را بشکنند. اصرارآنان دربکاربردن 

چشمه می گرفت.در پشت سرکلمه عمله ھزارنوع  بجای کارگرازھمين جا سر»عمله«کلمه

تحقيروتخفيف خوابيده بود.صاحبان موسسات توليدی و مقامات دولتی مدافع آنان،حق خود می 

عمله مانند حيوانات رفتار کنند،توھين،ناسزاوتحقيرنسبت به کارگران امری عادی  –دانستندکه باکارگر

به دبستان راه نداشتند،ازبھداشت خبری بود.تنبيه بدنی رواج داشت، فرزندان کارگران 

  نبود.دستمزدھابه قدری نازل بودکه شکم فرزندان کارگررا با نان خالی ھم سيرنمی کرد.

البته امروزھم وضع طبقه کارگرايران درخشان نيست.امروزھم سطح زندگی کارگران به مراتب 

نان برای «رای نخستين بارشعارب 1320پايين ترازآن است،که بايد باشد.زمانی که دراوايل سالھای 

مطرح شد،اوضاع صد باربدترازامروزبود.بسياری از »ھمه،فرھنگ برای ھمه،بھداشت برای ھمه

نمايندگان طبقات حاکم درقبال اين شعار با تعجب ووحشت می گفتند:مگرممکن است؟مگرخداپنج 

  ھمه باشد؟انگشت رابه يک اندازه آفريده؟ چگونه ممکن است نان،فرھنگ،بھداشت برای 

ھيچ قانونی برمناسبات کارگروکارفرماحکومت نمی کرد.نظمی در دستمزدھا، ساعات 1325تاسال

کار،مرخصی،بيمه وبازنشستگی وجودنداشت.چنان که گفتيم امروز، زندگی کارگران ايرانی 

ھنوزازسطح مطلوب،بسيارفاصله دارد.امااشتباه است اگريک لحظه فراموش کنيم که ھمين يک لقمه 

ن ھم که از گلوی فرزندان کارگرپايين می رود،ھمين يک روزتعطيلی ھفتگی که کارگرمی تواند نا

درکنارزن و فرزندخودباشد،ھمين به مدرسه رفتن کودکان کارگرو....ھمه وھمه ی اينھا به بھای نبرد 

ل طو0نی طبقه کارگر زيررھبری سنديکاھای کارگری،بدست آمده است.سنديکاھای کارگری رابه دلي

اينکه در مبارزات کارگری ودفاع ازحقوق زحمتکشان ونبردعليه استعمارواستبداد در صف نخست 

بوده،بارھا به محاکمه کشيده اند.مبارزان سنديکايی سالھادرزندان و تبعيدگاھھابه سربرده اند.علی 

 اميدھاامروز درميان مانيستند،اماپرچم پرافتخارنھضت کارگری ايران ھمچنان دراھتزازاست

  ودراھتزاز خواھد بود. 

  »اتھام مااين است که مدافع منافع کارگرانيم.مابه اين اتھام افتخارمی کنيم«

  

  جوانشير     مازيارگي�نی نژاد                         
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  کارگران وزحمتکشان متحد شويم

  هاط�عيه ھيات بازگشايی سنديکای کارگران فلزکارمکانيک،به مناسبت اول ماه م

خورشيدی،معدنچيان شھرشيکاگو که در بدترين  1265مي>دی برابر با1886در روز اول ماه مه 

شرايط کاری به سر می بردند ،تصميم گرفتند به منظور طرح ھشت ساعت کار در روز،دست 

ازکارکشيده وراھپيمايی آرامی را برگزارکنند.اين حرکت کارگران توسط پليس سرمايه داری به خون 

نفرزخمی وھفت تن از رھبران آنان دستگيروسپس دربيدادگاه سرمايه 50د.ده کارگرکشته ، کشيده ش

کارگرقھرمان ،آگوست اسپايز درحالی که 1887نوامبر 11داری به مرگ محکوم شدند.يکسال بعد در

صدايی که امروز می خواھيدبه سکوت «بطرف سکوی اعدام می رفت،باصدای بلندی گفت: 

  »درجھان طنين انداز خواھدشد.وادارکنيد،روزی 

سال چنين در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه ھای کارگری 45مبارزات قھرمانانه زحمتکشان پس از

اول ماه مه بايد تعطيل شود،اين تعطيلی ھرج ومرج نيست.اين : «طنين انداز شد8/2/1301ايران

زورحقوق خودرامسترد دارد.اين تعطيلی انق�ب ھم نيست.اين تعطيل است که بايد ملت ازحکومت با 

عيد نيست،بلکه دادخواھی است.اين روزی است که دولت بايد موجوديت ملت رابفھمد.بايد به 

حکومت فھماندکه تو نوکر ملت ھستی.بايد موافق خواھش ملت رفتارکنی.تو نمی توانی از آزادی 

  »ملت است.قلم،آزادی مطبوعات وآزادی اجتماعات جلوگيری کنی،زيرا آن حق مشروع 

 90سال ھنوز ھم اجرای ھشت ساعت خواست اصلی زحمتکشان دنيا وايران است،وبعداز126بعداز

  سال باز ھم ماخواھان تعطيل رسمی روز کارگر وآزادی قلم ومطبوعات ھستيم.

امسال درحالی طبقه کارگرجھانی به پيشواز روزکارگرمی رودکه،نظام سرمايه داری به دليل 

ت زحمتکشان،بحرانی فراگير رابه زحمتکشان جھان تحميل نموده سودجويی وغارت ثرو

است.اتحاديه اروپا برای عبور از اين بحران به ھمه کشورھای اروپايی دستور داده تاسياست ھای 

سال 67سخت گيرانه رادرکشورھايشان به ضرز زحمتکشان به اجرا بگذارد..سن بازنشستگی به

 ،دستمزدھايشان جرا گذاشته شد.ميليونھا کارگرازکاربيکارسال درسراسراروپا به ا65درايتاليا و

درصدکاھش يافت.ماليات ھاافزايش يافته وبودجه آموزش وپرورش وبھداشت عمومی کاھش 30

فاحشی پيداکرده است.درآمريکا،مھدسرمايه داری، زحمتکشان به دليل سفته بازی ونزول خواری 

  ودرپارکھا وخيابانھا روزگارمی گذرانند.سرمايه داری مالی، بی خانمان وبی سرپناه شدند

  دوستان کارگر!چه شباھت ھايی ميان آنچه در اروپاوآمريکا می گذرد باشرايط کنونی ميھنمان دارد؟
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روزکارگر درحالی فرامی رسدکه توفان بيکارشدن از اوايل سال بيداد می کند.کافی است نگاھی به 

آمار تکان دھنده روزنامه ھابياندازيم تابه عمق فاجعه ای که بر زحمتکشان می گذرد،پی ببريم.اين 

 غير از تمديدنشدن قراردادصدھاھزارکارگرموقت وپيمانی و روزمزد است،که بسياريشان حتا

ماھھاست دستمزدھای مصوب وزارت کار وعيدی وپاداش ھرساله رادريافت نکرده ونوروزی سخت 

راپشت سر گذاشته اند.وبازغير ازواحدھای توليدی است که درسال گذشته ورشکست ،تعطيل ويا 

باکمترين حد توليد کارمی کنند.دستورات صندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی که ھمه 

را در سراسر آمريکاواروپاوآسياوآفريقا به فقر وتباھی کشانده در سرزمين مانيز چھره  زحمتکشان

پليد خود رابا برنامه ھدفمندی يارانه ھا وکوه گرانی درسال جديد برسر خانواده ھای کارگری 

آوارکرده است.به گفته رييس مرکز آمارايران بيش ازده ميليون ايرانی زيرخط فقرمطلق ونزديک به 

)اگر ھر روز 7/3/89ميليون ايرانی در زير خط فقرنسبی به سر می برند.(آفتاب نيوزسی 

شاھدتعطيلی کارخانه ای ھستيم ،درمقابل شاھد گشايش يک بانک درکشورمان ھستيم.سرمايه داری 

مالی برای غارت ثروت ملی زحمتکشان سخت در تکاپو است.آنچه درايران وجھان برای زحمتکشان 

دستوراتی است که سازمان تجارت جھانی و صندوق بين اللمللی پول به کشورھا ديکته اتفاق می افتد،

کرده وآنان نيزبه اجرا گذاشته اند.سرمايه داری انگل مالی که با سفته بازی ونزول خواری درآمريکا 

زحمتکشان رابی خانمان کرده،درايران با ھمکاری سرمايه داری انگل تجاری با واردات ھرچه 

شاورزی راريشه کن،توليد را زمين گير ودستاوردھای زحمتکشان رانشانه گرفته است،تا با بيشتر،ک

بيکارشدن دھقانان وسر ريز آنان به شھرھابرای کارگران شھری رقيبی جھت گرفتن دستمزدکمتر 

بتراشد وھم برای سرمايه داری جھانی کارگرانی مھاجر و ارزان قيمت تا درآن سوی آبھا کارگران 

تنھا لقمه نانی به « اربه گرفتن دستمزدی کمترکنند.آری سرمايه داری برای ايجادشرايطی که را واد

يا بايد رقيب زحمتکشان کشورت شوی و يا درآن سوی آبھا رقيب »کف آری به زحمت بخوری

زحمتکشان ديارغربت باشی.حمله به دستاوردھای زحمتکشان که باپيش نويس قانون 

ديگربه مجلس خواھد رفت ،يادآور قانون کارضدکارگری توکلی دردھه  تا چندی» استادشاگردی«کار

سال سابقه کارپيش بينی شده است.بيمه 35سال با65است.دراين پيش نويس سن بازنشستگی به 60

نفرکارگراختصاص يافته است.تعيين حداقل دستمزد توسط وزارت 100اجباری به کارگاھھای با0ی

رديده است.سازمان تامين اجتماعی به بخش خصوصی کارحذف وبه رضايت طرفين موکول گ

ساله زحمتکشان رايگان دراختيارسرمايه داری انگل 100واگذارودرنتيجه ميلياردھا تومان ثروت 

ھرکه پول دارد «مالی قرار خواھد گرفت.وھمين چند دارو و آمپول نيزازمادريغ خواھدشد.سياست

ھفتادشروع شده بود،اجرايی گردد.اين سياست ھای که ازاوايل دھه »زندگی کند وھرکه ندارد،بميرد
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غيرانسانی درحالی در تمام جھان اعمال شده،که به ثروتمندترشدن يک درصدازجامعه جھانی انجاميده 

  است.

زحمتکشان درايران وجھان دراول ماه مه به اين سياست ھا جواب منفی خواھد داد ونردبانی برای  

نفر 1000ا نخواھدگرديد.اگر نمی خواھيم نظاره گرزندگی که نفرثروتمند دني1000ثروتمندترشدن 

  درجھان برايمان تدارک می بينند،باشيم بايد دستھايمان يکديگر راپيداکرده وبه ھم فشرده بشوند.

متاسفانه درحالی که دستھای سرمايه داری غارتگر برای نابودی اقتصادکشور وکشاورزيمان 

ود،دستھای کارگران وزحمتکشان آگاه ھر روزبسته ترمی باواردات ھرچه بيشتربازگذاشته می ش

شود.سرمايه داری انگل تجاری درجای جای اقتصادکشورمان 0نه کرده وھزاران ميلياردی به سرقت 

می برد وآزادانه می گريزد. درمقابل سنديکاليست ھا ورھبران انجمن ھای صنفی وفعالين کارگری 

است که سرمايه داری درجھان وايران ھر روز واجتماعی دربندمی شوند. واين درحالی 

باايجادتشکي>ت برای دزدی ھای بيشتر جمع می شوند،سنديکاھای کارگری وانجمن ھای صنفی 

  ھرچه بيشترمحدود وپراکنده می گردند.

چرا سنديکاھای کارگری وانجمن ھای صنفی زحمتکشان ھر روز محدود تر می شوند؟مگرآنان جز 

صنفی برای مبارزه باسارقان اقتصادی ،مھاجمين فرھنگی،کارديگری می آزادی سنديکا وانجمن 

خواھند بکنند؟آزادی وفعاليت سنديکاھا وانجمن ھای صنفی زحمتکشان فرھنگی، جزبرای مقابله 

باخيانت کاران به امنيت ملی،استق>ل سياسی وفرھنگی واقتصادی ،نيست ونخواھدبود.فعاليت 

نظارت برھرچه اجرايی ترشدن حقوق انسانھاست.برگشت  سنديکاھا وانجمن ھای صنفی برای

کودکان کاروخيابان به مدارس، دستمزدبرابرزنان درمقابل کارمساوی بامردان،لغوھرگونه قرارداد 

موقت وسفيدامضا،قانون کاری در حمايت اززحمتکشان،به دست گرفتن مديريت تامين اجتماعی توسط 

دھای توليدی که دستمزدھای کارگرانشان راپرداخت نمی کارگران،اجرای مجازات برای صاحبان واح

کنند،تصويب دستمزد ومستمری مطابق باتورم توسط نمايندگان واقعی کارگران وبازنشستگان،تعطيل 

روزکارگر وآزادی اجتماعات کارگری،آزادی ھمه فعالين سنديکايی وصنفی آموزگاران ،روزنامه 

  من ھای صنفی وخانه سينما.نگاران وبازگشايی سنديکاھای کارگری ،انج

اين است خواست ھای زحمتکشان ايران برای نفی نظام ظالمانه سرمايه داری وآزادی فعاليت 

  سنديکايی درجھت زندگی بھتر،امنيت ملی واستق�ل اقتصادی وسياسی.

با کوشش زحمتکشان فرھنگی است که نام کشورمان دربلندای اسکارمی ايستد،برج دوستان کارگر!

مي>د بادستان زمخت ماسربه آسمان می سايد،درآمدھای ارزی نفت با دستان سياه وپشت خميده زيبای 
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ما وارد کشورمی شود،تکه ھای آھن توسط مابه خودرويی زيبا تبديل می شود،ودريک کلمه اگرطبقه 

  کارگر نباشدتوليد نيست،واگرتوليد نباشد ثروتی نيست.

بازگشايی سنديکاھای کارگری،مدافع واقعی حقوق اول ماه مه رابه عرصه ت>ش جھت ايجاد و

  رنجبران درمقابله باتھاجم سرمايه داری به ثروت ملی ودسترنج کرگريمان تبديل کنيم.

  گرامی باد اول ماه مه روزھمبستگی جھانی کارگران

   8/2/1391ھيات بازگشايی سنديکای کارگران فلزکارمکانيک      

  

  

  

تجاری و نجات اقتصاد  برای تضعيف سرمايه داری انگل

و امنيت ملی ، رھايی زندانيان فعال درعرصه سنديکاھای 

کارگری ، انجمن صنفی آموزگاران، انجمن صنفی روزنامه 

نگاران ، کانون وک� و خانه سينما، از خواست ھای اصلی 

زحمتکشان ايران است. آزادی فعا$ن جنبش کارگری و 

  ران عزيز است.اجتماعی تقويت امنيت ملی واستق�ل اي
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  قھرمانان گمنام جنبش کارگری ايران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منشی                                                  مھدی کيمرام مدير اتحاديه کارگران                    محمد حسن بھرام قلی
          1301تحاديه کارگران کفاش                                    1301کفاش تھران  

   

  

  

  

  

  

  

  

  نماينده کارگران سيد مرتضی حجازی              استاد ميرزا علی طرفدار مدير اتحاديه

  1301تھران  مطابع                           1301کارگران بنا خانه تھران 
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باقر نوابی مدير اتحاديه چاپخانه ھای            محمد تقی ناصحی نماينده اتحاديه                            
  1301دواساز تھران کارگران                                     1301تھران      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماينده کارگران     پرويز بابايی                   پروانه بنيانگزار اولين اتحاديهمحمد 

  1345  چاپخانه تھران                   کارگری در ايران و کارگران چاپخانه 
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کارخانه  دبير سنديکای ،  تقی باقری  1332 -  1304علی اميد رھبر  کارگران نفت 

  کارگران ساختمانی  دبير سنديکای ، ولی اله مظاھری 1358-1335دخانيات تھران  

  

  

  

  

  

  

  

  عضو ھيات مديره سنديکای                                       دبير سنديکای  محسن سجادی 

  1357بافنده سوزنی                                     1362   خياط انرکارگ
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  شورای متحده  زحمتکشان رھبری آخرين بازماندگان

  1333ايران دستگيری   و کارگران 

  

  

  

  

  

  

  کفاش دبير سنديکای کارگران حسين سمنانی                                                  

   صنف  نمودن  بيمه  فعالين و از تھران                                                  

                                                                                                                             1347کفاش تھران                                                                        
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  محمد علی طبرسی دبير سنديکای            عباس خرم دبير سنديکای  کارگران 

  1362کارگران بافنده سوزنی                       1350-1333 خباز تھران 
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  مديره جواد مھران گوھر عضو ھيئت                    عضو ھيات مديرهاباذربرنگی 

  1362سنديکای کارگران کفاش                     1333سنديکای کارگران  کفاش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عضو ھيات مديره سنديکای  نبی معروفی          نورالدين جاويد پور دبير سنديکای 

 1362بنايان تھران  کارگران                     1362تبريز  کارگران کفاش 


