نشریه
کارگر متحد همه چیز  ،کارگر متفرق هیچ چیز
چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

پیام فلز کار
شماره هفتم – اردبیهشت

Email: skfelezkar@gmail.com

ویژه نامه اول ماه مه  ،روز کارگر

1931

نشریه پیام فلزکار Email: skfelezkar@gmail.com

پیدایش اول ماه مه درجنبش کارگری
روزشنبه اول ماه مه 1881آسمان شیکاگو صاف وآفتابی بود.صبح آن روز کهه کارگراها ازاهواا ها
شدند ،لباس اها

وواهور شهان را وشیدند،دسه زن وباهه اها اهودرا گرفتنهدوراه افتادندبهه هرف

ایابان میشیگان،که قراربود راا یمایی ازآنجا شروع شود.تو راه لودگی می کردنهد ومهی اندیدنهد و
سرودمی اواندند:
میویونها رنجبرحاال دارن بیدار میشن
ببینین دارن راا یمایی می کنن
حاال امه ظالما،
قبل از این که قدر شون دود بشه
دارن مثل بید میورزن.
تو

آن ایابان عریض موج جمعی

اسبانان مسوح ومیویشیا

ازکنار جواه اا

ایالتی،که

کنارایابان ایستاده بودندتا«نظم وقانون»را اعمال کنند،رد می شدند.راا یمایان دیدندکه کارآگاه اا
بنگاه ینکرتون و مامورین ویس رو ش بام ااامباتمه زده اند.وگاردموی ام بامسوسل اا شان،دور
ازانظار،تو زراداانه اا ایالتی سریراق کرده آماده حرک بودند.
این فق یک اعتصاا برا کم کردن ساعا

کار روزانه بود.اماکارفرمااا ور رفتارمی کردند که

مثل اینکه می اواادانقالا بشود.برایشان آسان بود که به کمک م بوعا
جووه بداند،حاال اندسال بود که شیکاگو مرکز جنبش اا

این اعتصاا راآن ور

رادیکال شده بود.آلبر

ارسونز،اال

جنوا ،ریزنقش،مواایش سیاه،عینهوزغال،وسبیل ااش آویزان بود،با زن قشنگش لوسی که یک
سرا وس
سوسیالیس

مکزیکی بود،درسال  1881به شیکاگوآمده بود.اگوس
آلمانی االصل بود،یکی دیگراز رابران اتحاداش

زن وباه اش،به ازاران نفر

یوس

اس ایز سی ویک ساله،که یک

ساع

کار شیکاگوبود .ارسونز،با

که تو ایابان میشیگان جمع شده بودند.دراین بین،اس ایز،بدو

بدوبا یک شماره شیکاگو میل اودش را به او رساند.راا یمایی داش شروع می شد .ارسونزفق یک
دقیقه وق

داش

تانگاای به سرمقاله روزنامه بیندازد«:دو جانی ا رناک دراین شهرآزاد می

گردند،دو بزدل س که سعی می کنند شر به ا کنند.اسم یکی شان ارسونز اس
اس ایز....این دو نفر ی ده سال گذشته درکار ایجادااالل بوده اند.باید مد
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شهر بیرون می کردند .ارسونز واس ایز به جنبش اش
وغار

ساع

کارعالقه ا

ندارند...دنبال آشوا

می گردند...امروز نشان شان بکنید،ازنظر دورشان ندارید.شاص آنها رامسوول ار
بدانیدکه امروز اتفاق می افتد.اگر اغتشاشی به ا شود آنها راتنبیه بکنیدکه عبر

دردسر

آموز

دیگران یشوند»
موج کارگران به یش غوتید،واانواده
حرک

می کرد.تظاارا

ارسونزام،دس

تو دس

ام،تو صف اول،جووجمعی

کنندگان 88888نفربودند.آنهاسربوند،شاد،وبااین احساس قو

واعتمادبه

نفس راا یمایی می کردندکه صدااازارکارگردیگردرتمام کشور تو تظااراتند.به این ترتیا تظاارا
اول ماه مه به آرامی تو شیکاگو برگزارشد.تو تمام مراکز صنعتی کشور،اعتصاا شد.بعضی
ازکارفرمااا گفتندکه با کارروزانه کمترموافقند وتو آارین لحظه جوو اغتشاش راگرفتند.
دوم ماه مه ،یکشنبه بود.آن روزام روزآرامی بود.سوم ماه مه ساک

وآرام شروع شد.اما

بعدازظهرش ،ویس شیکاگو تو کاراانه مک کورمیک ااروستر باکارگران اعتصابی درگیرشد.ماجرا
کاراانه بیرون می آمدند،اعتصابیون

ازاین قراربودکه وقتی اعتصاا شکن اا داشتنداز دراا

گرفتندشان به باد سنگ و جواه اسبان اا ام با باتوم وتفنگ به اعتصابیون حموه کردند.اهارکارگر
کشته واندتا
وحشیگر

دیگرزامی شدند.قرارشد فردا شبش اتحادیه اا

ویس،تو میدان ای مارک میتینگی راه بیندازن.اگوس

کرده بودند،ساع

اش

کارگر

به منظوراعتراض به

اس ایز،که برا سانرانی دعوتش

ونیم وارد میدان شد.ماتصرجمعیتی آنجا دید.رف

باال یک گار وشروع

کرد به حرف زدن.بیس دقیقه بعد،اُو افتاد که ارسونز یدایش شده،اس ایز ایین آمد،و ارسونزشروع
کردبه حرف زدن.اول ازمسایل اقتصاد کارگران بحث کرد،وبعداین ور اشدار داد:تو جنبش اش
ساع

کارایز نیس

که سرمایه دارا رُ و به ایجان بیاره.میدونین که ارتش تا اراره مسوحه ویه

مسوسل ام واسه درو کردن شما آماده کرده؟اه ابره،مگه آلمان یا روسیه یااس انیایه؟اروق
تقاضا

افزایش دستمزد میکنین،میویشیاومعاون کالنتر وآدمها

تاشما

ینکرتون رُو ابرمیکنن،وتوایابونا

کتک تون میزنن،می کشنتون.من اینجانیومدم که کسی رُوتحریک بکنم،بوکه اومدم که واقعی
اارُ و،امان جور

که اس ،رُ ک و وس

سراین کاربذارم.اگه زن وباه اا تونو دوس

کنده بریزم رُو دایره،گراه شایدتاصبح نشده جونم رُو
دارین،اگه نمیاواین ببینین که ازگشنگی جووتون ر ر

میزنن،یااگه نمیاواین مثل سگ تو ایابونا بکشنتون یا ل
اسوحه بردارین،مسوح بشین.
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و ارتون بکنن،واسه آزاد واستقالل تون
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حاال ساع

ده شا بود .ارسونزیک ساعتی حرف زده بود.بعدسوسیالیس
معرفی کردفیودون رو به جمعی

فیودون رابه جمعی

دیگر

به اسم سامویل

که تا اون موقع1288تایی شده بودندسانرانی

کرد.فق ده دقیقه گذشته بود وانوز آارین جموه اش شروع کرده بود،تمام نکرده بودکه یهو ساک
شد.یک دفعه سر وکوه ستون دراز از 188اسبان تو میدان یداشد.این ستون صاف به سم
رف .فیودون،گیج و ویج،یک قدم س رف .مردم ما
فرماندای دو تا سروان ،ش

گار

تو بارون تنگ ام جمع شده بودند .اسبان اا به

گار صف بستند.سروان وارد گف :به نام مردم ایوی نویز دستور می

دام که این میتینگ فورا وبه آرامی متفرق شود .سکو

باصدا

بوند دستورش را تکرارکرد،واین

بار به آن اضافه کرد که «من ازشما(اشاره به تماشاای اا)می اوام که امکار
گف «آاه سروان ماکه آرامیم» او که بااس ایز ودیگران رو

گار

کنید ».فیودون

ایستاده بودند،آمدند ایین .یک

دفعه نورایره کننده قرمز رنگی برق زد وانفجار مهیبی شد.معووم نشد یک بما دینامیتی ازکجا آمده
بود وجوو صف مقدم اسبانها به زمین اورد ومنفجرشده بود.اف
برداشتند،وشص

واف

تا

دیگه صدمه دیدند .اسبانها تو تاریکی،جمعی

اسبان ب رز مهوکی زام
را گرفتند زیرآتش.مردم

فرارمی کردند،جیغ می زدند،فحش می دادند وناله می کردند.بعدش اسبانها عصبانی ودیوانه بااماق
افتادند به جان مردم،وبه آنها تیرانداز کردند.ظرف اندثانیه میدان ازاون سرخ شد.ده کارگرکشته
و نجاه نفردیگرزامی شدند.فردایش م بوعا
محال

شیکاگو وسراسرکشور داد واوار انتقام سردادند .ویس

کارگرنشین شهررااشغال کرد.دادستان ایالتی گف  «:حموه کنید،بعد ی قانونش بگردید».

آارمعووم نشد که بما انداز کار کی بود.اما ویس شکی نداش که کارکار آنارشیس اا اس وکاسه
کوزه راسرآنهاشکس .اش

ارسونز،اس ایز،فیودون،فیشر،شواا،نی بی،لینگ وانجل

نفریعنی

رادستگیروبه اتهام تو ِ ئه قتل عمدمحاکمه کردند.دراین باره که کدامیک ازاین اش

نفربما گذاشته

یاآن رااندااته ایچ مدرکی ارایه نشد.در واقع سه نفرازاین اا تو آن میتینگ بودند.این موضوع ام
ثاب

نشدکه سانران اا مردم رابه اشون

واعمال زور وادار کرده باشند.شهردارشیکاگو اودش

گف

که سانرانی اا آرام بود.اف

نفرشان محکوم به مرگ دند.در11نوامبر1888

اس ایز ،ارسونز،فیشر وانجل رابادس

اا

بسته،دستبند بدس

وسرا اکفن وش ازسوول اایشان

بیرون آوردند.بردند رف سکو اعدام،وآنها آرام رو دریاه زیر دار ایستادند.سر و صورتشان را
تو باشوق وشاندند وحوقه ناا دار رابه گردنشان اندااتند.جوو سکو اعدام 288نفرشااد توسکو
منجمد رو نیمک

اانشسته بودند.یک دفعه صدا اس ایز از زیر آن باشوق درآمد :یه روز میرسه

که سکو ما قو تر ازصدااا بشه که شما امروز افه شون میکنین.
« برگرفته ازکتاا نان وگل اا سرخ نوشته میوتون میوترزترجمه کیومرث ریانی انتشارا مازیار»
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وقتی جیمز او ن اایم داترجوانی را درا محافظ اعتصاا دید که رده ا رامی ُبردند که رویش
این شعارنوشته بود«مانان می اواایم وام گل اا سرخ» این شعر رانوش :
امانان که گام زنان می آییم،گام زنان در زیبایی روز،
به ازاران ازارم بخ تاریک وازارباالاانه

ااکستر کاراانه،

تمام تابشی می افتدکه ازاورشید ناگهان برمی تابد،
زیرا که مردمان آواز ما را می شنوند که می اوانیم:
«نان وگل اا سرخ! نان وگل اا سرخ!»
امانان که گام زنان می آییم،گام زنان،برا انسانهانیز نبرد می کنیم،
زیرا که آنان فرزندان زنان اند،وما باردیگر برایشان مادر می کنیم.
دیگر ازشیره زندگی ما،ازتولد تا ایان زندگی،ناوااند دوشید،دل اامان گرسنگی می کشد ام بدان
گونه که تن اا مان،ام نان داید ما را ،و ام گل سرخ!
امانان که گام زنان می آییم،گام زنان،مرده بیشمار زنان
عمیق شان

گریان می گذرند ازمیان آوازه اوانی ما با گریه

برا نان.
ارواح رنجبرشان انر را وعشق را و زیبایی رااندان نمی شناسد.
آر ،برا نان می جنگیم – و اما برا گل اا سرخ ام!
امانان که گام زنان می آییم،گام زنان،روزاا بزرگتر می آوریم.
برااستن زنان یعنی برااستن نوع انسان.
دیگر نه رنجبر ونه بیکاره

تن آسا-

ده تن به رنج اندرند آنجا که یکی میآ ساید،
بوکه در شکوه اا زندگانی سهیمیم :نان وگل اا سرخ! نان وگل اا سرخ!
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تاریخچه روزکارگر درایران
-1281/2/11اول ماه مه تنهاباشرک 11نفرآنهم ب ورمافیانه در شهر باکو توس ایرانیان.
 -1285تشکیل ناستین اتحادیه کارگر

ایران،دراا اانه کواکی در ایابان ناصریه تهران توس

محمد روانه کارگر ااپ.
ایان سال -1218تشکیل شورا اتحادیه اا کارگر تهران به مدیری

محمدداگان.اتحادیه اا

تهران بیش از 8888عضو رسمی داش .آنهادراتحادیه اا زیرمتحدشده بودند:کارگران اا اانه اا
1888نفر ،نوکران تجار

 2888نفر،کارگران مغازه 88نفر،شاگردان ایا

اانه اا 128نفر

،ارا ان 158نفر،کارگران کفاش 1888نفر ،کارگران قناد 4888نفر.غیرازتهران درشهراادیگر
نیز اتحادیه اایی تشکیل شده بود.درتبریزغیرازاتحادیه یشه وران ،اتحادیه اا کارگر نیز تشکیل
یافته بود.دراین اتحادیه  888کارگر متحد شده بودند.نام اتحادیه،اتحادیه کارگران بود .امانین
اتحادیه معومان نیز تشکیل یافته بود.
 -1211/2/11گرامیداش

روزکارگردرعمار

ایریه تبریزباشرک

ازباسکرویل معوم آمریکایی که در جریان جنگ مقاوم

شیخ محمدایابانی وتجویل

تبریزدرزمان انقالا مشرو ه به شهاد

رسیده بود.
 -1211/2/11ناستین بارجشن روزکارگربدس

حزا سوسیال دمکرا

ارمنی بر اگردید.این جشن

برا اعضا حزا برگزارشد.
-1181/2/8روزنامه حقیق :اول ماه مه بایدتع یل شوداین تع یوی ارج ومرج نیس .این تع یل
انقالا ام نیس ،این تع یل اس که بایدمو ازحکوم
بوکه داداواای اس .این روز اس
تونوکرمو
آزاد

که دول

استی باید موافق اوااش مو

اجتماعا

جووگیر

براالف مصالح مو
توانی حکوم

بازورحقوق اودرامسترددارد.این عید نیس

باید موجودی

مو

رفتار کنی،تو نمیتوانی ازآزاد قوم،آزاد م بوعا

کنی،زیراآن حق مشروع مو

و

اس .تونبایدبدون رضاو اوااش مو

با اجانا معااده عقد کنی.زیراآن حق رامو

رابرا شاص اود آل

رابفهمد.باید به حکوم

فهماندکه

بتو نداده اس .تو نباید و نمی

استفاده قرار داده،اوالداتباع اودراوکیل کنی وقوم واویش

اودرادرادارا دولتی جابجا نمایی.
1

نشریه پیام فلزکار Email: skfelezkar@gmail.com

ااالقی درسه رده به افتاارکارگران در سالن گرانداتل رافراموش

 -1181/2/18نمایش کمد
نکنید.

دربین نمایش استادحسین سیاسی از رف کارگران تبریک عیدبه حاضران گفته،بعد اسمعیلحروفاین ن ق ماتصر

از رف اتفاق جوانان ایراد نمودکه باغریو نابودبادظوم،زنده بادمساوا

ااتمه ذیرف .
–1181/2/11ا العیه اتحادیه کارگران اا اانه اا:اتحادیه کارگران م ابع به سمع عموم کارگران
می رساند بموجا تصمیمی که به اکثری آرااتااذ شده اس اول ماه مه،امروز11ثور،به مناسب عید
کارگران باعموم کارگران امآوازوکارگران م ابع تع یل نموده اند.
 -1181/2/11ناستین نمایش جمعی به مناسب اول ماه مه در مسجد س هساالر به سانرانی عوی آقا
کاوه کارگر ااپ.
 -سانرانی عوی آقا کاوه :آقا

کاوه ن ق بویغی درمعنی اول ماه مه،وفوایداتحادکارگران

اظهاروبعدشرحی برضداوضاع حاضره ولزوم اجرا قانون اساسی ایرادکردند.
 -1181/2/11عصرروزدوشنبه میتینگ کارگران درمسجد س هساالر .بعداز ن ق آقا
استادحسین سیاسی درمورد بدباتی وفالک

کاوه

بقه زارع،کارگرومظالم اشراف ونتیجه نگرفتن

ازمشرو ی و قانون اساسی بیان نمودند.
 -1181/2/11امزمان با گردامایی کارگران درمسجد س هساالر،جوسه ا

درماالف

با کارگران

درمسجدبرگزار شدکه منجربه درگیر میان کارگران وماالفین گردید.
 -1181/2/11روزنامه حقیق  :به عقیده ما -1 :فردا باید بدون تأایردرتمام نقا ایران حکوم
اا نظامی لغوشود ،زیراماالف قانون اساسی اس  -2،محبوسین سیاسی که به جرم آزادیاواای یا
ارنوع مسوک سیاسی درایران توقیف شده اند ،آزادگردند -1،جراید
ایأ

منصفه در مرکزوالیا

که تا بحال بدون محاکما

توقیف شده اند،منتشر گردند-4،اصول امتیاز روزنامه که براالف

قانون اساسی اس  ،موغی گردد -5 ،نظار

وجووگیر

از ار قبیل آزادیاواه لغو بشود-1 ،

کنفرانس ،میتینگ،اجتماعا  ،تع یل،در امه جا آزاد باشد -8 ،مأمورین دولتی که به آنها اتهام دزد
وایان

زده شده و اعم ازوزیر و وکیل یا مستشارتح

حدود کارگر و کارفرما وضع شود-1 ،ازتعدیا
معینی برا

محاکم بیرون آیند -8 ،قانون برا

تعیین

مالکین نسب به رعایا کامالً جووگیر شده و قانون

حدود آنها وضع شود که مالکین نتوانندبرآنها تحمیل کنند -18 ،اراضی االصه بین
8
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رعایا تقسیم گردد -11 ،اصول مالیا
گردد-12 ،انتاابا

تعیین شده ومالیاتهایی که تحمیل به فقرااس ،موغی

برعایدا

انجمن اا ایالتی و والیتی وبود (شهردار )شروع شود-11 ،ادارا

کشور

ازااتیارمأموران لشگر اارج شود -14 ،مسافر آزاد و جوازموغی شود -15 ،درمناسبا تجار
حکام ومأمورین دول

وقوانین گمرکی تجدید شود -11 ،ب ور کامل از مظالم وغارتگر

عموما ً

جووگیر و در صور تجدید فجایع آنها،مجازا به آنها داده شود.
 -1181/2/18وزار

اارجه انگویس:تنهاکارگران اا اانه اااز کار دس

کشیدند.میتینگ اا

سیاسی درمسجدشاه ویکی دومحوه شهر انجام شد.
 -1182/2/11بیانیه کارگران اتحادیه ااپ درباره لزوم برگزار

وتع یوی روزکارگر.نویسندگان

بیانیه محمد روانه ،باقرنوابی که به دستگیریشان منجر شد.
 -1182/2/11بیانیه اتحادیه مرکز کارگران:بنابر تصمیم اتحادیه مرکز ،کارگران روزاول ماه مه
رابه یادگار عید کارگران می اواستند جشن بگیرندودرضمن نماینده فرستاده اواستندازحکوم
نظامی نیزکسا اجازه نموده باشند.حکوم

نظامی نیزعالوه برآن که اجازه ندادندنمایش رانیزبه

تعویق اندااته اظهارداشتندکه کارگران اتحادیه رابرا اه می اوااند.
 -1182/2/11روزنامه کار:امروزکارگران م ابع
نمودندو دوساع

هران به مناسب

عیداول ماه مه اعتصاا

به غروا مانده از رف  2نفرازکارگران درمیدان تو اانه ومحل سابق ایران

آزاد ن قی مبنی برعالم کارگر بیان گردید.
 -1182/2/11کارگران ارمنی درتئاتر درتبریز که عده زیاد از ااالی و روسا ادارا

دعو

نموده ون ق مفصوی کرده س ازآن شروع به نمایش تئاترگردیدوتاساع یک بعدازشا ااتمه یاف .
 -1181/2/11جشن روزکارگرتوس اتحادیه کارگران م ابع بایک روزاعتصاا.
-1181/2/11جشن روزکارگردررش

وانزلی توس اتحادیه کالادوزان ،کرجی بانان،حماالن،حوبی

سازان.
-1184شکراله مانی:ازسال1184که هوو

به شاای رسید،جشن کارگران نوعی جنای

آمدواداره نظمیه برا جووگیر ازآن ساتگیر و افشار می نمود.

 -1185/2/11برگزار باشکوه جشن روزکارگر توس اتحادیه اا کارگر درتهران .
8
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 -1181/2/11یورش ماموران شهربانی به اا اانه ااوضب اعالمیه اا مربو به جشن اول ماه
مه.
 -1181/2/12دستگیر

برگزار

کارگران به مناسب

و مراسم روز جهانی کارگر.مهد

کمیرام،بهرام قوی مسگرزاده،سومان قالا تراش ازکفاش،حسین سیافی ازبنایان ،باقرنوابی ،محمد
روانه،عوی آقا کاوه ،عوی اصغرکاوه،زیرونی،اواان ما اوس ازاا اانه اا.که آقایان
کیمرام،مسگرزاده،سومان قالا تراش  12ماه درزندان ماندند.
 -بهرام قوی مسگرزاده به بازجواا گفته بودکه مُهرورمز اتحادیه دردس

من اس .من آنرابه

ایاکس ناواام داد،مچ مرا ببریدومُهر را بیرون بکشید.
 -1188/2/18اش بیانیه اول ماه مه.این بیانیه توس مرتضی حجار کارگراا اانه اا تکثیر شده
بود.
 -1188/2/11سازمان داندگان جشن اول،ماه مه درتهران:اردشیر آوانسیان،میرزاعوی
رفدار،ع االه عبداله زاده.
 -1188/2/11برگزار

نیمه مافی جشن روزکارگر با حضورصداا کارگردرباغی بیرون

ازتهران 188 ،نفردراین جنبش حضور داشتند.
-1188/2/11افتتاح جشن روزکارگرباسانرانی میرزاعوی رفدار کارگربناورییس اتحادیه کارگران
بنااانه تهران،درباغی در دروازه دول

تهران.این کارگران بعدازظهربه کووا سوسیالیس

اا ،در

ایابان فردوسی که متعوق به عوی اکبرداادابود ،یوستند.
-این اانه درسالها

س از1128بیاداین جشن کارگر ،کووا اول ماه مه نامگذار شد.

-1188/2/11کارگران عضواتحادیه درگردامایی عونی سوسیالیستها واقع درفردوسی به سر رستی
سویمان میرزااسکندر ومیرزاشهاا کرمانی شرک کردند.از رف کارگران نیزعبدالحسین حسابی
دازاد دراین گردامایی سانرانی کرد.

اردیبهش

 -1188حموه به روزنامه برق و دستگیر کارکنان در آن ودستگیر  258نفراز فعالین

کارگر ،به اتهام اش اعالمیه روز کارگر.
1
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11نفراز فعالین اتحادیه کارگران نف

 -1188/2/1دستگیر

جنوا توس کم انی انگویسی نف

جه جووگیر ازاعتصاا احتمالی.
-1188آمدن ابراایم عوی زاده به ایران و کاردرسااتمان راه آان شمال.احداث راه آان
و

بندرشاه(بندرترکمن)به شاای تازه آغاز شده وتوس

ناستین حوزه سازمانی ایال

حزا

کمونیس ایران درکاراانه شاای بر اگردیده بود.این حوزه ابتدا سه نفر و امگی کارگر ساده بودند.
 -1188/2/11یازده ازارکارگردرصنع

برا

نف

ساالنه بااستفاده ازحقوق،اانه سازمانی و رسمی

ساع

دستمزدبیشتر ،اش

کار،مراصی

یافتن اتحادیه اعتصاا کردند.دراین اعتصاا

انصدنفر دستگیر شدند.
 -1188/2/11جشن اول ماه مه توس حزا کمونیس ایران شااه اراسان درمشهد.
بنابه گزارش ماانامه
تومان وتعدادمحدود

ستاره سرخ در1188اکثر کارگران ساده شرک
 14تومان دستمزدمی گرفتند.کارمندان دفتر

انگویسی از  588تا  1588تومان حقوق دریاف
وامکانا

رفاای داده نمی شد .سیاس

شرک

جنوا ماایانه  8تا1

نف

 25الی  48تومان و مدیران

میکردند .از رف شرک

به کارگران ساده اانه

براین ایه بودکه معموالً کارگران باسابقه را ااراج

میکردوجا آنهاراباکارگرانی که بتازگی ازداا می آمدند وازحقوق اودغافل بودند ،ر میکرد.
 -1188/2/11جشن روزکارگردرگیالن باحضوراتحادیه حماالن وکرجی بانان.
 – 1188/2/11برگزار
برگزار

جشن اول ماه مه توس اتحادیه کارگر

میرزاعوی رفدار.جشن با اواندن مقاله ا

در باغ معینه تهران،مسئول

توس جعفر اردواانی شروع و با اواندن

شعرو سرود وارکسترکارگر وبازگش  2888کارگربه تهران ایان یاف .
 -1188/2/12دستگیر

58نفرازرابران اتحادیه اا

کارگر .نوابی و روانه وازااپ ،میرزا

باقرفاریان،سیدمحمدیزد ،میرزاحبیا یزدانیان از اراه بافان،کیمرام وحسن مسگرزاده از کفاش،
میرزا عوی رفدارازبنا.
 -1188/2/12دستگیر رابران اتحادیه اا کارگران رفتگران ،تنباکو،بافندگان،بزازان.

–1188/2/11اعتصاا کارگران تصفیه اانه آبادان 14 ،ازار کارگر در اعتصاا شرک

داشتند

به رابر

یوسف

این اعتصاا از ساع

 8صبح به دعو

اتحادیه مافی کارگران نف
18
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افتاار ،رحیم امداد،رمضان کاوه،حسن عوی ثابتی،وفایی،عوی امید،سازماندای شده بودکه کارگران
بیکارنیز به این اعتصاا یوستند.اواسته اتحادیه کارگران -1:باالبردن دستمزدااتا -2 %15
شنااتن اتحادیه کارگر  -1برسیم

برسمی

دادن کارگران و

شنااتن عیداول ماه مه  -4داال

نمایندگانشان درموردااراج وقبول کارگر  -5اف ساع کار برا جوانان کمتراز  18سال.
 -1188/2/14سرکوبی اعتصاا کارگران االیشگاه نف

آبادان .نج ازارکارگرااراج158،

کارگرزامی288،کارگربازداش شدند.از جموه دستگیرشدگان:عوی امید،رحیم امداد،یوسف افتاار
بودند که تا سال  1128درزندان رضاشاای ماندند.این اعتصاا تح رابر حزا کمونیس

ایران

سازماندای شده بود.
 -1188/2/14گزارش روزنامه ستاره سرخ ازجریان اعتصاا:روز 4ماه مه  1121ساع  8صبح
اعتصاا شروع شد،دستجا
ننمودند.

کم انی

زورق

ویس که در محل آماده بودندبعو
موتور

اا

اودرابرا

حمل

کمی جرأ
قشون

حموه به کارگران
ازبنادرو

شهراا

دیگربکارانداا .کارگران آمدن قشون رابااواندن سروداا انقالبی وفریادمحوبادکم انی انگویس و
ایران ،محوباد عمال ام ریالیسم،محو بادام ریالیسم انگویس تالفی کردند ،اسبانان و سربازان با
شمشیر و قمه اا برانه به کارگران حموه وکارگران باسنگ واوا مقاوم کردند،درنتیجه بیس
کارگر و 15ویس زامی شدندازده ازار کارگر1،ازار کارگردر اعتصاا شرک

کردند.عمویا

معدن به کوی فوج ودکانین امه بسته وکارگران بیکاربه صف اعتصابیون یوستند .جمعیتی قریا
بیس

ازارکارگر،وکسبه در برابرقشون ویس ترتیا دادند ،در امین روزدرمسجدسویمان ونواحی

دیگرنیزاعتصاا شروع شد.
 -1188/2/15اعضا باقیمانده رابران کارگران آبادان:میرایوا شکیبا،تاج باش،بدرالمووک تاج
باش،حسین س ه ور،سیدمحمدتنها ،عبداله نجار،غالمرضا شیراز .
 -1181/2/11جشن روزکارگربصور مافی درکواها بیرون مشهد.
 -1118/2/8بیانیه اتحادیه کارگران ایران ا اا به کارگران شهروده آذربایجان درشهرتبریزمنتشر
شد،که اواستار :قانون کار،آزاد
کارگر 8،ساع

کار،جووگیر

م بوعا

واجتماعا

ازکارا فال،بهداش

بیکاران شهروداا بود.

11
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 -1118/2/18اش بیانیه اتحادیه کارگران ایران به مناسب

اول ماه مه،واعتراض به وضعی

کارگران.
حومه تبریزباشرک

 –1118/2/11جشن روز کارگردرکواها

کارگران اتحادیه صابون

سازان،بافندگان وکارگران دیگر صنوف.
 -1118/2/11بدعو
مه،شص

تشکیال

سر

کارگران کاراانه نساجی و ن اصفهان،روزاول ماه

تاافتادنفربه جوسه آمدند.در مراسم فوق اراه سرای که رو آن عبار

زمین اتحاد» نوشته شده وبه دیوارنصا گشته بود.درجوسه«زیان اا کنترا

«رنجبر رو

نامه» برشمرده شده

وباذکرتوضیحاتی یرامون فشاراایی که به کارگران وارد می شد،زمینه اعتصاا فراام آمد.آنگاه
مراسم با شعارزنده باداتحاد کارگران کاراانه و ن،اتمام یاف
 -1118/2/15اعتصاا  488کارگر کاراانه نساجی اصفهان برابر حزا کمونیس

ایران،دراین

اعتصاا که منجر به اعتراض  488کارگر در اهارباغ اصفهان نیزگش ،اعتراض به شرای
کاربودبا  %28اضافه دستمزد و کااش ساعا

کاربه  1ساع

در روز وعمل تحقیرآمیز تفتیش

کارگران به انگام اروج موقوف گش .رابران اعتصابی درکاراانه و ن اصفهان نصراله
اصالنی،سیدمحمد تنها.
 -س ازاعتصاا کافه ا

برا

صرف غذادرکاراانه ایجادگش

یاف ،ظرف اا آا یخ در تمام قسم

،ناسزاگویی و جریمه کااش

اا کاراانه نصا شد،زمان استراح

جه

صرف

غذابه یک ساع افزایش یاف ،کنترا نامه یش گفته لغو شد.
-1111/2/11انجام اقداماتی از رف حکوم

برا جووگیر از برگزار مراسم اول ماه مه توس

کارگران.
 -1115/2/11اعالمیه روز جهانی کارگر.این اعالمیه درکاراانه و ن اصفهان ،االیشگاه آبادان
وکارگران راه آان شمال اش شد.
 -1121/2/11برگزار

جشن روز کارگر در ایابان شاه آباد توس اتحادیه اا کارگر .

 –1121/2/11تشکیل شورا متحده مرکز اتحادیه اا کارگران و زحمتکشان ایران با شرک 4
سازمان سندیکایی.

12
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 -در مرکز شوار

متحده ،شواریی مرکا از 55نفر قرارداش

که از میان آنان  15نفر بعنوان

ایأ مرکز و نج نفر بعنوان دبیر انتااا شدند.
-1124/2/11برگزار ناستین جشن اول ماه مه توس شورا متحده مرکز زحمتکشان ایران در
تهران.
-1124/2/11تظاارا عظیم اول ماه مه درآبادان،که 88ازار کارگر درآن شرک داشتند.
آلول ساتن درکتاا نفنف

آغاز کردند.اما شرک

ایران می نویسد:ازسال 1128فعالین سندیکایی،فعالی

شدید رادر صنایع

ترجیح می دادکه تابع موادقانونی باشدکه این گونه فعالیتها رااز ار نوعی

که باشد قدغن می کرد،وقتی در اول ماه مه  1124بیش از 88ازار کارگر ایرانی برا تظاارا
ایابان ریاتند واز شرک

نف

به

بهبودوضع مسکن،افزایش دستمزد ،افزایش سهمیه اواربار،بهبود

شرای کار ومعیش را وا کردند،شرک غافوگیر شد.
 -1124/2/11ارسال توگراف و نامه اا شورا متحده مرکز به اتحادیه اا کارگران سایر مول
به مناسب اول ماه مه.
 -1124/2/11راا یمایی کارگران عضو شورا متحده در اصفهان  48/888نفر.
 -1125/2/11راا یمایی18888نفر درتهران بمناسب اول ماه مه.
 -1125/2/11سخنرانی رضا روستا رهبر شورای متحده مرکزی از رادیو به مناسبت اول ماه مه .
 -1125/2/11پیام لویی سایان رهبرسندیکای جهانی دررابطه بااول ماه مه.
 -1125/2/11راا یمایی88888نفر کارگران درآبادان بمناسب روزکارگر.
 -1125/2/11برگزاری اول ماه مه درهمدان توسط شورای متحده همدان به دبیری منوچهر
فرجادی.
 -1125/2/11راهپیمایی کارگران عضو شورای متحده در کرمان 1888نفر.اعضای شورای متحده
دراین سال155888نفر بود.
 -1125/2/11راهپیمایی 888هزارنفر کارگرایرانی درجشن اول ماه مه به دعوت شورای
متحده.دراین راهپیمایی ازدولت مرکزی حمایت به عمل آمد.
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 -1125/2/11روزجهانی کارگردرکرمانشاه به گلوله بسته شدوجمع کثیری کشته ومجروح
شدند.آغازگرتیراندازی بسوی تظاهرکنندگان یاور رفیعی بود.یاوررفیعی به تهران احضاروبا وعده
تعقیب و مجازات مسببین،پرونده کشتاراول ماه مه بسته شد.
 -1125/2/11قطعنامه میتینگ شورای متحده محلی اتحادیه کارگران و زحمتکشان
شیرگاه:طردشوراتسکف،محاکمه وکالی خاین دوره چهاردهم،شروع فوری انتخابات مجلس
پانزدهم،تصفیه دستگاه حاکمه ازعناصر فاسد،محاکمه قاتلین کارگران بدست ژاندارمری
درروزاستقبال نمایندگان آذزبایجان در تهران که کشته شدند .
 -1125/2/11شورای متحده درکلیه شهرها چون نایین،کرمان ،رفسنجان راهپیمایی عمومی ترتیب
داد.
-1125/2/11درراهپیمایی خوزستان سخنرانان اواستار8ساع

کار،افزایش دستمزد،بهبود وضع

مسکن،حقوق روزهای جمعه،تدوین قانون جامع کارشدند.یک سخنران زن،نفت رامرواریدایران
خواندوانگلستان رامتهم کردکه برای خوراک سگهابیشتر از

مزد کارگران خرج میکندوخلع

یدازشرکت ایران وانگلیس را خواستار شد.
کنسول بریتانیا درارمشهراشداردادکه دراین مراسم سانگوکارجامع متشکل از رداا

زنان نه تنها تقاضا

یک قانون

برابر برا کارمساو رام رح کرده،بوکه اواستارموی شدن نف

شده

اس .
-1125/2/11اعتصاب سراسری کارگران لکوموتیو بدلیل فحاشی سرپرست انگلیسی به ایرانیان .
-1125/2/14آغازاعتصاب کارگران نفت آغاجاری برای:اضافه دستمزد،ساختن خانه برای
کارگران،تهیه دکتروقابله ودرمانگاه برای کارگران،پرداخت مزد روز جمعه.
 -1221/2/11اعالمیه شورای متحده در مورد روز کارگر و حمله به شورای متحده و دستگیری و
محاکمه رهبران آن .
 -1221/2/11اعالمیه شورای متحده در رابطه با اول ماه مه و حوادث اخیر در شاهی و بندر
معشور.
 -1221/2/11حمله نظامیان به تظاهرات اول ماه مه کارگران شاهی و شهادت عده ای از کارگران.
14
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 -1221/2/11دکترمصدق برگزاری روز اول ماه مه را آزاد اعالم کرد.
 -1221/2/11بیانیه شورای متحده به مناسبت اول ماه مه .
 -1221/2/11رژه  11هزار کارگر،دهقان،پیشه ور و روشنفکران علیه قرارداد شرکت نفت جنوب
به دعوت سازمانهای دمکراتیک در تهران .
 -1221/2/11تظاهرات کارگران اصفهان به سخنرانی مرتضی بنی لوح ،مرتضی دانش
پور،نصراله باغبانی از کارگران ،حسین شیروانی از فرهنگیان  ،دکتر حسین آذر از پزشکان در
میدان حیدرپور اصفهان .
 -1221/2/1به مناسبت نزدیک شدن اول ماه مه کارخانه ها و مراکز کارگری تحت نظر قوای
انتظامی قرار گرفتند .
 -1221/2/11اعالمیه شورای متحده به مناسبت اول ماه مه .
 -1221/2/11جشن روز کارگر در منبع آب شماره  4شعبه بهار با حضور  2111کارگر شاغل .
هیات برگزاری :سیروس راستی،حیدر معروفی ،رحیم یکرنگی .
 -1222/2/11برگزاری جشن روزکارگر در کارگاه ساختمانی الندا توسط سندیکای کارگران
ساختمانی با سخنرانی رحمانی و نبی معروفی.
 -1148-1114برگزار روزکارگر دراانه اا،کارگااها،دامنه کواها وتوس گروه اا کوانورد
کارگر

امیشه سرفراز .س ازکودتا 28مرداد12رژیم کارگرستیز هوو ،

درستیغ قول کواها

روزکارگررام ابق باروزتولد رضاشاه انگویسی اعالم کرده بود.
 -1142برگزار جشن روز کارگر درزندان قصرتهران توس محمدعوی گیالنی نژاد ازسندیکالیس
اا

سااتمانی،ادای

اله معوم ،اویل رن،گاگیک آوانسیان ازسندیکالیس

اا

کارگران فوزکار

مکانیک،محمود فردوسی ازاتحادیه فرانگیان تهران،روبن ناوار است انیان،احمد تودد کارگران باتر
ساز،حسین زاده شانجانی کارگر ایا ،رضا فارسی مسوول امتحان رانندگان شرک
محمدفرا

واحد،

م وق،غالمحسین بابااجداد ،ابوالقاسم احمدگوی،عوی مابریان نجا ،عوی آقاجانی

،محمدمحمدزاده،حسین مفید

فر،اصغر سررشته دار ،سندیکالیس

تهران که امگی ازاعضا ایا

مدیره سندیکا رانندگان شرک
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لباسها

یشان را وشیده به حیا اوااور

آمده وار زندانی راکه می دیدند س ازتبریک مقدار

کشمش به عنوان شیرینی به او می دادند.
 -1148رسم بود که اگر می اواستیم اعالمیه ا صادر کنیم می باید آنرابه باش کارگر ساواک
مستقر در وزار

کار نشان می دادیم وس س اقدام به اش آن می نمودیم.وقتی من(جوادمهران گهر

مسوول تبویغا )وآقا
وزار

مدیره سندیکا

سمنانی که رییس ایا

کارگران کفاش تهران از وه اا

کار باش کارگر ساواک ایین آمدیم با نگاای بهم اعالمیه ا ا ی شده روزکارگر توس

ساواک را اره کرده ودور ریاتیم واعالمیه اودمان رادس

نویس بین کارگران صنف اش کردیم

وراای قوه دماوندشدیم با تدارکا کمیته کوه سندیکا.
 -1155جشن روز کارگر در زندان اوین توس

ادای

اله معوم ،اویل رن،اعضا

سندیکا

کارگران فوزکارمکانیک تهران وگاگیک آوانسیان کارگر مکانیک.
 -1158برگزار

جشن روزکارگر توس 18سندیکا

کارگر

و شورااا

امبسته باسندیکااا به

دعو سندیکا کارگران بافنده سوزنی.
-1151برگزار جشن روز کارگربه دعو

انجمن امبستگی سندیکااا وشورااا کارگر درمیدان

س ه تهران باحضوربیش از 58سندیکاو شورااا کارگر امبسته باسندیکاااکارگر .
 -1118برگزار
نصیر

روزکارگر توس انجمن امبستگی سندیکااا و شورااا

در ورزشگاه

کارگر

تهران باحضوربیش از 188ازارنفرازکارگران درداال وبیرون ورزشگاه وراه انداز

کارناوال اایی عویه تو ئه اا ام ریالیسم آمریکا ولیبرال اا وعناصر نفوذ ساواک.
برگزار جشن روزکارگردرتبریزباسازماندای انجمن امبستگی سندیکااا وشورااا کارگر تبریز
درمقابل کنسول گر آمریکا درتبریز.
 -1111برگزار جشن روزکارگرتوس سندیکااادراانه ااوباغها و صعودبه قوه

کواها توس

گرواها کوانورد کارگر .
 -1112بسته شدن سندیکااا
سندیکا

کارگر

ودستگیر

رابران آنها .ادای

کارگران فوزکار مکانیک،حسن یونسی رییس ایا

تهران،جوادمسنا،برادران مرحمتی ،برسی ازایا
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دوستی،محسن سجاد  ،اوشنگ زرین کوک،شمسیه یزدانی،مجتبابابایی ازایا

مدیره سندیکا

کارگران ایا .
ازسال 1111تا -1188برگزار جشن روزکارگر درتعاونی مصرف کارگران فوزکارمکانیک واقع
درایابان کارگر ایابان قزوین واهار راه س ه.
 -1181-1182-1181برگزار جشن روزکارگر درتاالریاقو به میزبانی یشکسوتان سندیکایی.
 -1184برگزار
سندیکااا

جشن روزکارگر درتاالربااتر واقع درمیدان انقالا توس
به میزبانی ایا

کارگر

موسس بازگشایی سندیکا

ایا

کارگران شرک

موسسان

واحد،بامجر

گر منصور اسالو وقرائ ق عنامه توس یعقوا مهدیون.
 -1185لغو قراردادبرگزار
سندیکااا

کارگر .برگزار

جشن روزکارگر درفرانگسرا
جشن روز کارگر در دش

بهمن به میزبانی ایا

اوربه میزبانی گرواها

موسسان
کوانورد

کارگر .
 -1181لغو برگزار
قزوین.برگزار

جشن روزکارگر به میزبانی انجمن کار در فرانگسرا

جشن روزکارگر دردش

اور جاده االوس به میزبانی گرواها

کار ایابان
کوانورد

کارگر .
-1188برگزار

جشن روزکارگر در ارک جنگوی ایتگر به میزبانی گرواها

کوانورد

کارگر .
 -1188برگزار

جشن روز کارگر درتعاونی مصرف کارگران فوزکارمکانیک ودستگیر

از 58نفر وزندانی شدن 15نفر از اعضا
فوزکارمکانیک به مد

1ماه.تظاارا

ایا

بیش

مدیره تعاونی مصرف ومسکن وفعالین کارگران

روزکارگر در ارک الله توس

واحد ونقاش وجمعی از فعالین کارگر و بازداش

سندیکا

کارگران شرک

بیش از 58نفراز تظاارکنندگان وزندانی شدن به

مد  1ماه.

برای داشتن سندیکا و دستمزد عادالنه به
پیشواز جشن روز کارگر برویم
18
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کارگر
جهان ،کارگر بی تو پاینده نیست

چراغ کسی،بی تو تابنده نیست

دل مردمان،شاد از کار ُتست

بر و بوم،آباد از کار ُتست

ز نیروی کارت،بها سنگ یافت

بهار خزان دیده ام ،رنگ یافت

به تندیس بخشید جان،کار تو

به گفتارش آورد،کردار تو

به گیتی زتو زندگی شد پدید

ز رنج تو در خاک هستی دمید

دل نقره و زر چو بشکافتند

نشان از تو و کار تو یافتند
نه سرمایه داری که غارتگر است

تو را کار،سرمایه کشور است

تهی شد تو را کیسهُ ،پرگشت او

ز نیرنگ سوداگر دیو خو

تو را زندگی تلخ ،از بهر چیست؟

به پا خیز امروز دیروز نیست

مبادا،نشینی تو در کنج غم

توانی تو در هم بکوبی ستم
فرو ریز بنیاد خونخوارگان
کز آنان به گیتی نماند نشان

علی جعفری(کارگر) عضو سندیکای کارگران معدن شمشک
1931

جهت داشتن زندگی مناسب و فردای بهتر
برای فرزندانمان به سندیکاهای کارگری
بپیوندیم
18
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نقش طبقه کارگر در تحوالت اجتماعی
اول ماه مه ارسال یادآور اعتصاا جنبش اش
ساع

اس ایزاز رابران جنبش اش

ساع

کارشیکاگو اس

ُر شکوه کارگرقهرمان آگوس

کار وندا

که درانگام اعدام شدن فریاد زد:صدایی که

امروز خاموشش می کنید،فردا درجهان طنین انداز خواهدشد.
س ازگذش  121سال ازآن واقعه ،امروز جهان انان درتال م اس

که سرمایه دار

جهانی

فکراینکه در زادگااش انگویس وسردمدارجهانیش آمریکاروز برسد که مجبور به مقابوه اشن ار
روزه بافعاالن جنبش11درصد وال استری

باشد،رانمی کرد.امروز صدا اس ایز واس ایزاا انان

قو شده که از مرزاا کشوراا سرمایه دار گذشته وکشوراا عربی رانیزدستاوش تغییرا
وتحوال

نموده اس .نظام انسان ُکش سرمایه دار

حیاتش به ا ر افتاده

امروز باانان بحرانی درگیرشده ،که تمامی

اس .موج ضدسرمایه دار ،که ازانقالا کارگر

اریس شروع شده

از کشورااقدرتمندانه به یش می تازد.آفریقا

جنوبی ،قبرس،این

بود،امروز درجمع بزرگتر

،ویتنام،الئوس،کوبا ،نیکاراگوا،شیوی ،برزیل ،بولیو .این کشوراا راای غیر از نظام سرمایه دار
رابرا

اقتصادوسیاس

کشوراایشان و با حضورقدرتمندانه بقه کارگرشان در یش گرفته اند.این

مجموعه به ق بی بدل گشته که نظام سرمایه دار را در ارو اوآمریکا به االش کشانده اند.دیرنیس
که درفرانسه ،مهد انقالا کارگر نیز اتحاد سندیکااا کارگر ودوستداران بقه کارگر،یکی دیگر
ازمراکز کارگرستیز سرمایه دار
کمترازیک درصد ازجمعی
اراه بیشترثرو

رابه نفع زحمتکشان تغییر داند.بحران عظیمی که بنا به اراده
صندوق بین المووی ول وسازمان تجار

دنیابدس

جهانی برا ا اول

زحمتکشان جهان رقم اورده بود ،بااالشی بنام جنبش وال استری

مواجه گردیده اس .اتحادیه اا کارگر درتونس ضربه ا سا

وبهارعربی

به نظام ضدانسانی سرمایه دار

من قه وارد کرده وباتغییر رژیم کارگر ُکش بن عوی به توفانی به نام بهارعربی برا امه کشوراا
من قه باصوص عربستان ومصر واسراییل بدل گشتند.آناه مسوم اس
ا

نظام سرمایه دار با زلزله

روبروشده اس ،که به فرو اشی اراه بیشترش در ارو او آمریکا ،آسیا ،وآفریقا

منجراواادشد.اراه درکشوراا

سرمایه دار

بحران رُخ نشان می داد دراین ویتنام ،کوبا،

برزیل،قبرس،آفریقا جنوبی کمترین اووی وارد نکرده اس .دراین کشوراا بقه کارگرتعیین کننده
روند اقتصاد

وسیاسی اس .وزیرآموزش عالی آفریقا

جنوبی می گوید«:سندیکااا

جنوبی دریک مبارزه 15ساله تالش کردند تاسیستم حمل ونقل شهر وبین شهر ،شرک
آفریقا جنوبی ،اداره س
سندیکااا درمجوس وایا

وموسسا
دول

آفریقا
اوا یمایی

مالی وتوسعه رادرباش دولتی حفظ کنند.امروزتعداد اعضا

ازامیشه بیشتراس .رییس جمهورسا
11
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اا موجودمیان سیاس

وسندیکااا رادرآفریقا جنوبی کااش دادُ .
شوراا زیاد میان

اا دول

سه ستون اصوی ائتالف انقالبی،کنگره موی ،حزا کمونیس ،وسندیکااا
گیرد.ازجموه درمورد انتااا وزیران،امر
کرد.میویونها کارگرمهاجر در جستجو

که درکشوراا

سرمایه دار

کاراز زیمبابوه به آفریقا

صور

کارگر

می

فکرش راام نمی شود

جنوبی کوچ کرده اند،اراکه

کارفرمااا بی وجدان زیمبابوه موجا تنش وتفرقه درمیان نیرو کارشده اند.ماامراه باسندیکااا
کارگر

برا

بقه کارگر یکارمی کنیم وتالش داریم نظار

وحد

مهاجرین وکار رابهبودباشیم».آناه در ویتنام ،آفریقا

دول

برشرای

جنوبی،کوبا،این،قبرس کارگر

استادام
می گذرد

برا کارگران درکشوراا سرمایه دار قابل تصور نیس  .آموزش و رورش رایگان ازمهد کودک
تادانشگاه،بهداش

عمومی رایگان حتابرا جراحی اایی مانند قوا ومغز وبیماریها العالجی اون

ایدز وسر ان،اجاره مسکن بسیارنازل که در کوبا کارگر سالهاس
عمومی رایگان،ریشه کنی بیسواد
امه،مسکن برا
سیاس

امه،کار برا

اا سازمان تجار

وبیکار  .دراین کشوراا بهداش

امه،سالهاس

تغییر نکرده اس ،ورزش
برا

امه،آموزش برا

که اجرایی گردیده اس  .مبوغین گردن نهادن به

جهانی وصندوق بین المووی ول امروزدندان مع به ثرو

ااورمیانه دواته اند،تا با مهارکردن صادرا

ازحوضاه اا

نفتی وگاز وبدس

افسانه ا

عمال اائن به

اوقها من قه وباراه اندااتن جنگ درعراق ،لیبی،افغانستان واراه سریعتر درسوریه و تغییر نقشه
جغرافیایی درمن قه،به غار
جنبش اا

آزاد

نف

وگاز ارزان ب ردازند،وباامدستی سران اائن من قه به سرکوا

باش ومردمی درمن قه مبادر

ورزند.دراین میان سندیکااا

کارگر

ودوستداران بقه کارگردرکشورااوجهان سد راه این غارتگر وا اول ثرو زحمتکشان استند.در
ایران سرمایه دار انگل تجار باامدستی سرمایه دار جهانی سعی درنابود سندیکااا کارگر
و گسترش فقردرمیان
درایران ندا

بقه کارگراستند.آنان می دانندکه این

موی کردن نف

وکوتاه کردن دس

بقه کارگر وجنبش کارگر

بودکه

ام ریالیسم انگویس رااواستارشدوفعاالنه دراین

امرشرک کرد.
-1931/3/11درراهپیمایی خوزستان سخنرانان خواستار8ساعت کار،افزایش دستمزد،بهبود وضع
مسکن،حقوق روزهای جمعه،تدوین قانون جامع کارشدند.یک سخنران زن،نفت رامرواریدایران
خواندوانگلستان رامتهم کردکه برای خوراک سگهابیشتر ازمزد کارگران خرج میکند و خلع
یدازشرکت ایران وانگلیس را خواستار شد.
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کنسول بریتانیا درخرمشهرهشداردادکه دراین مراسم سخنگوی زنان نه تنها تقاضای یک قانونکارجامع متشکل ازپرداخت برابر برای کارمساوی رامطرح کرده،بلکه خواستارملی شدن نفت شده
است).ایران بین دوانقالب  -آبراهامیان)
این جنبش کارگر بودکه اواستاربیمه اا تامین اجتماعی شد وکارفرمایان ودول

را وادارکرد که

سهم اویش دربیمه نمودن کارگران راب ردازد.وحتا این بیمه شامل کارمندان ونیرواا
نیزشد.این جنبش کارگر اس
سرمایه دار

مسوح

که باتعاونی اا توزیع اود می تواند کمرگرانی وباعث وبانی اش

دالل و انگل تجار

رابشکندوکاالاا

ارزان قیم

رابدس

زحمتکشان ومردم

برساند.این جنبش کارگر بود که توانس بابستن شیراا نف ،شیراا دربند رااز زندانها آزادکرده
ورژیم وشالی وتا دندان مسوح شاه رااز نفس بیاندازد .اگرسندیکااا کارگر درایران فعال شوند،نه
تنها دزدان ازاران میویارد ،بوکه آنانی که اقتصادکشور رابا واردا
اصوصی کردن امه زوایا اقتصاد،حتا نف
توانس

به حیا

وگاز امنی

ذلیل کرده اندوامانین با

موی رابه ا ر می اندازند،دیگر ناوااند

اائنانه اود ادامه داند .آزادی واستقالل اقتصادی وسیاسی ومهمتر ازهمه امنیت

ملی ما در گرو آزادی سندیکاهای کارگری است.سندیکاها مروج واجراکننده عدالت اجتماعی درهمه
کشورها ی جهان هستند.
مازیارگیالنی نژاد

1931/3/7

چرا سندیکاهای کارگری وانجمن های صنفی زحمتکشان هر روز محدود تر می شوند؟
مگرآنان جز آزادی سندیکا وانجمن صنفی برای مبارزه باسارقان اقتصادی ،مهاجمین
فرهنگی،کاردیگری می خواهند بکنند؟آزادی وفعالیت سندیکاها وانجمن های صنفی
زحمتکشان فرهنگی ،جزبرای مقابله باخیانت کاران به امنیت ملی،استقالل سیاسی وفرهنگی
واقتصادی ،نیست ونخواهدبود.فعالیت سندیکاها وانجمن های صنفی برای نظارت برهرچه
اجرایی ترشدن حقوق انسانهاست.برگشت کودکان کاروخیابان به مدارس ،دستمزدبرابرزنان
درمقابل کارمساوی بامردان،لغوهرگونه قرارداد موقت وسفیدامضا،قانون کاری در حمایت
اززحمتکشان،به دست گرفتن مدیریت تامین اجتماعی توسط کارگران،اجرای مجازات برای
صاحبان واحدهای تولیدی که دستمزدهای کارگرانشان راپرداخت نمی کنند،تصویب دستمزد
ومستمری مطابق باتورم توسط نمایندگان واقعی کارگران وبازنشستگان،تعطیل روزکارگر
وآزادی اجتماعات کارگری،آزادی همه فعالین سندیکایی وصنفی آموزگاران ،روزنامه نگاران
صنفی وخانه سینما.
وبازگشایی سندیکاهای کارگری ،انجمن های 21
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اگر یک با یک برابر بود
معلم پای تخته داد می زد ،
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود...
ولی آن ته کالسی ها،
لواشک بین هم تقسیم می کردند.
دلم می سوخت بحال او که بیخود های و هوی می کرد
و با آن شور
تساوی های چیزی را نشان می داد
با خطی روشن.
به روی تخته تاریک
که از ظلمت چو قلب ظالمان تاریک وغمگین بود.
تساوی را نوشت
بانگ آورد:

که یک با یک برابر هست
که یک با یک برابر است...اینجا

بناگه...ازمیان جمع شاگردان یکی برخاست،
همیشه یکنفر باید بپا خیزد...همیشه یکنفر باید....
به آرامی سخن سر داد:
این تساوی اشتباهی فاحش ومحض است.
نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره شد با بهت،
معلم مات بر جا ماند،
و او می گفت....
اگر یک فرد انسان واحد یک بود..؟
آیا باز هم یک با یک برابر بود؟
22
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سکوت مدحشی بود و سوالی سخت.
معلم خشمگین فریاد زد :آری...
و او با پوزخندی گفت :نه..
وباز هم گفت...:
اگر یک واحد انسان واحد یک بود
آنکه زوری و زری می داشت باالبود
و آنکه قلبی پاک ودستی فاقد از زر ،پست تر می بود
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد،
حال می پرسم :یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفت خوران از کجا آماده می گردید
یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد.
یک اگر با یک برابر بود
پس چه که پشتش زیر بار فقر خم می شد
یا که زیر ضربت شالق له می شد.
یک اگر با یک برابر بود
چه کس آزادگان را در قفس می کرد
یا چه کس این راد مردان را فنا می کرد.....
وسکوت بود ...وسکوت....
در این هنگام ...معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید:
که یک با یک برابر نیست...
یک با یک برابر نیست.
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علی امید الگوی کوشندگان کارگری ایران
درتاریخ  1152/18/1بقه ایران یکی ازفرزندان فداکاراودراازدس

داد.عوی امید از اولین اعضا

اتحادیه مافی کارگران نف

جنوا درسال 1184بود.باتالش اا بی وقفه او وامکارانش،وباآگاای

باشی به زحمتکشان صنع

نف ،اتحادیه مافی کارگران نف جنوا درمیان کارگران گسترش یاف .
که باحضور 288نماینده کارگران تشکیل شد،

درنیمه شا آبان1181درگردامایی کارگران نف

اتحادیه تصمیم گرف «:سازمان اودرا گسترش داد،کووبها
جریمه ااوکتک زدن ااودشنام دادن ااوعویه سیاس
ااقدام کنند ».در مرامنامه اتحادیه کارگران نف
بیمه بیکار ،یر ،حوادث وغیره -برسمی

کارگر

تبعیض درشرک

وتعاونی تشکیل داده،عویه
درمیان موی

انگویسی نف

ازجموه می اوانیم«:وادارنمودن شرک

شنااتن حق اعتصاا واجتماعا

به رداا

کارگران -مقابوه باتنبیه

بدنی کارگران -تالش برا تاسیس باشگااها ورزشی»دیده می شود.
در 1188/2/11اعتصاا کارگران تصفیه اانه آبادان شروع شد که درآن 14ازار کارگرشرک
داشتند .این اعتصاا ازساع

اتحادیه مافی کارگران نف

8صبح به دعو

به رابر

عوی

امید،رحیم امداد،رمضان کاوه،حسن عوی ثاب ،یوسف افتاار  ،وفایی سازماندای شده بود،که
با یوستن کارگران بیکارشکوی دیگریاف  .اواسته اا
15درصد،برسمی

اعتصابیون باال بردن دستمزداا تاس ح

شنااتن اتحادیه کارگران و جشن اول ماه مه،داال

درامورااراج کارگران واستادام آنان،اف
روزاعتصاا باداال

نیرواا

ساع

کاربرا

دادن کارگران ونمایندگانشان

جوانان کمتراز18سال بود.فردا

نظامی انگویس،سرکوا اعتصاا کارگران االیشگاه آبادان

آغازشد .نج ازار کارگرااراج 158،کارگرزامی 288 ،کارگربازداش
شدگان :عوی امید،رحیم امداد،یوسف افتاار

شدندکه ازجموه بازداش

بودند،که تامهرسال 1128تح

شرای

بسیاربد در

زندان رضاش اای باقی ماندند و با فرار رضااان دیکتاتور از ایران،مالکان اصوی این سرزمین
اززندان آزادشدند.
عوی امید و رحیم امداد به جنوا بازگشته دوباره کارسندیکایی راازسرگرفتند.عوی امید و دوستانش
س ازراایی اززندان تالش بی شائبه ا رابرا دستیابی به م البا

ورفاه و آسایش کارگران از ی

گرفتند.در 1125/4/28س ازبرگزار سومین جوسه نمایندگان شورا متحده کارگران وزحمتکشان
نف
شرک

جنوا ونمایندگان شرک
انگویسی نف

رابران کارگر

انگویسی نف

در راب ه با رداا

برا

تعیین حداقل دستمزد،کارگران نه تنها بالغو وعده

دستمزد روزاا

جمعه مواجه شدند،بوکه دستگیر

ازجموه عوی امید و رحیم امداد که به مذاکره دعو
24
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کارگرواعتصاا کارگران بندرمعشور،آغاجار ،آبادان وااواز رابدنبال داش ،و اعتصاا عمومی در
شرک

اعالم شد.این اعتصاا بزرگترین اعتصاا درااورمیانه شمرده می شد.

انگویسی نف

کردند که این شامل 58ازار کارگروکارمند دفتر شرک

15ازارنفردراین اعتصاا شرک

نف ،

288تکنسین اند در االیشگاه آبادان،ازارآتش نشان،راننده کامیون ،رفتگر،کارگرراه آان،کارگران
نساجی،دانش آموزان دبیرستان اا،صداامغازه دار ،آش ز ،راننده ومستادمان اانواده اا

ارو ایی

نیزمی شد.
در 1125/4/21ساع  1بامداد اعتصاا کارگران آبادان تح

رابر

زحمتکشان جنوا که درراس آن عوی امید قرارداش ،آغازگردید.ترا
اقرارکردکه«اعتصاا ب رزشگف

شورا

متحده کارگران و

سرکنسول انگوستان درجنوا

آور اوا سازمان یافته ومنظم بود.انگامی که کارگران دس

ازکارکشیدند،نزدیک به ازارتن ازآنان به توزیع جزوه اایی ردااتند که عول اعتصاا رابه ااتصار
توضیح می داد :دستمزد روزاا
ااتالفا

میان کارگران وشرک

جمعه،گماردن نماینده کارگران درکارگااهابرا

نف

حل وفصل

انگویسی،افزایش ساالنه دستمزداا،وسایل نقویه برا کارگرانی

که ناگزیرند ازاانه اایشان تا محل کاراندین کیوومتر یاده رو کنند».
درشا 21تیر 1125حموه اونین به کارگران آغازشد288 .نفرازعشایرعرا به امراه سربازان با
اف

تیروتفنگ به گارداا

محافظ شورا

متحده کارگران وزحمتکشان که مسوح به اوبدستی

بودند،حموه ورشدند.دراین حموه  58نفرکشته و115نفرنیززامی شدند .س ازاعتصاا عوی امید برا
امیشه ازاوزستان به تهران تبعید شد.عوی امید اراند به تهران تبعید شد اما،تاآارین روز حیاتش
ازمبارزه برا

کسا حقوق زحمتکشان دس

نکشید،وحتا س ازکودتا

 28مردادسال12به زندان

رف .
بقه کارگر یکارجو

ایران باید گذشته اودرابدرستی بشناسدوبداندکه گذشته ا

دردناک ودرعین

حال افتاارآمیز دارد.ارلقمه نانی که امروز ازگوو فرزند کارگر ایین می رود وارکومه ا که او
در دبستان می آموزدحاصل سالها نبرد اونین وتالشی ردردورنج اس .درگذشته ا نه اندان دور
در کشورمابکاربردن کومه «کارگر»ممنوع بود.می گفتند این کومه«کمونیستی»اس .می بایس
آن کومه«عموه وعموه جا »را بکار برد .تااوایل 1128انوزبقایا
«کارگر» ایرادمی گرف .البته سان برسرکوما
سندیکااا کارگر و مبارزا
قانونی از حقوق آنها حمای
رابران واعضا

اتحادیه اا

نیس ،برسرمحتوا

بجا

سانسوررضااانی به کومه
آنهاس .تاقبل ازتشکیل

دراشان آن درجامعه ایران،کارگران انسان بحساا نمی آمدند.ایچ
نمی کرد.ایچ سازمان وموسسه ا
کارگر

که مدافعین راستین
25
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بقه وجود نداش .

بقه کارگربودند ،در زندانها
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رضااانی بسرمی بردند.ایا

حاکمه فئودال – سرمایه دار

بودند،می کوشیدند کارگران را تحقیرکنند وشاصی
کومه«عموه»بجا

ایران که جنبش کارگر

آنان را بشکنند .اصرارآنان دربکاربردن

کارگرازامین جا سر اشمه می گرف .در ش

تحقیروتافیف اوابیده بود.صاحبان موسسا

را کوبیده

و مقاما

تولید

سرکومه عموه ازارنوع

دولتی مدافع آنان،حق اود می

دانستندکه باکارگر– عموه مانند حیوانا رفتار کنند،تواین،ناسزاوتحقیرنسب به کارگران امر عاد
بود.تنبیه بدنی رواج داش  ،فرزندان کارگران به دبستان راه نداشتند،ازبهداش

ابر

نبود.دستمزداابه قدر نازل بودکه شکم فرزندان کارگررا با نان االی ام سیرنمی کرد.
البته امروزام وضع

بقه کارگرایران دراشان نیس .امروزام س ح زندگی کارگران به مراتا

ایین ترازآن اس ،که باید باشد.زمانی که دراوایل سالها  1128برا ناستین بارشعار«نان برا
امه،فرانگ برا
نمایندگان

بقا

امه،بهداش

برا

امه»م رح شد،اوضاع صد باربدترازامروزبود.بسیار

حاکم درقبال این شعار با تعجا ووحش

از

می گفتند:مگرممکن اس ؟مگرادا نج

انگش رابه یک اندازه آفریده؟ اگونه ممکن اس نان،فرانگ،بهداش برا امه باشد؟
تاسال1125ایچ قانونی برمناسبا

کارگروکارفرماحکوم

نمی کرد.نظمی در دستمزداا ،ساعا

کار،مراصی،بیمه وبازنشستگی وجودنداش .انان که گفتیم امروز ،زندگی کارگران ایرانی
انوزازس ح م ووا،بسیارفاصوه دارد.امااشتباه اس

اگریک لحظه فراموش کنیم که امین یک لقمه

نان ام که از گوو فرزندان کارگر ایین می رود،امین یک روزتع یوی افتگی که کارگرمی تواند
درکنارزن و فرزنداودباشد،امین به مدرسه رفتن کودکان کارگرو....امه وامه
والنی بقه کارگر زیررابر سندیکااا کارگر ،بدس
اینکه در مبارزا

کارگر

اینها به بها نبرد

آمده اس .سندیکااا کارگر رابه دلیل

ودفاع ازحقوق زحمتکشان ونبردعویه استعمارواستبداد در صف ناس

بوده،باراا به محاکمه کشیده اند.مبارزان سندیکایی سالهادرزندان و تبعیدگااهابه سربرده اند.عوی
امیدااامروز درمیان مانیستند،اما رام رافتاارنهض

کارگر

ایران امانان درااتزازاس

ودرااتزاز اوااد بود.
«اتهام مااین است که مدافع منافع کارگرانیم.مابه این اتهام افتخارمی کنیم»

مازیارگیالنی نژاد

جوانشیر
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کارگران وزحمتکشان متحد شویم
اطالعیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک،به مناسبت اول ماه مه
در روز اول ماه مه 1881میالد
شرای

کار

برابر با 1215اورشید ،معدنایان شهرشیکاگو که در بدترین

به سر می بردند ،تصمیم گرفتند به منظور

ازکارکشیده وراا یمایی آرامی را برگزارکنند.این حرک
کشیده شد.ده کارگرکشته 58 ،نفرزامی واف

رح اش

کارگران توس

ساع

کار در روز،دس

ویس سرمایه دار به اون

تن از رابران آنان دستگیروس س دربیدادگاه سرمایه

دار به مرگ محکوم شدند.یکسال بعد در11نوامبر 1888کارگرقهرمان ،آگوس
ب رف سکو

اعدام می رف ،باصدا

بوند

اس ایز درحالی که

گف « :صدایی که امروز می خواهیدبه سکوت

وادارکنید،روزی درجهان طنین انداز خواهدشد».
مبارزا

قهرمانانه زحمتکشان س از45سال انین در روزنامه حقیق

ارگان اتحادیه اا کارگر

ایران 1181/2/8نین انداز شد« :اول ماه مه باید تعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست.این
تعطیلی انقالب هم نیست.این تعطیل است که باید ملت ازحکومت با زورحقوق خودرامسترد دارد.این
عید نیست،بلکه دادخواهی است.این روزی است که دولت باید موجودیت ملت رابفهمد.باید به
حکومت فهماندکه تو نوکر ملت هستی.باید موافق خواهش ملت رفتارکنی.تو نمی توانی از آزادی
قلم،آزادی مطبوعات وآزادی اجتماعات جلوگیری کنی،زیرا آن حق مشروع ملت است».
بعداز121سال انوز ام اجرا اش

ساع

اواس

اصوی زحمتکشان دنیا وایران اس ،وبعداز18

سال باز ام مااوااان تع یل رسمی روز کارگر وآزاد قوم وم بوعا استیم.
امسال درحالی
سودجویی وغار

بقه کارگرجهانی به یشواز روزکارگرمی رودکه،نظام سرمایه دار
ثرو

زحمتکشان،بحرانی فراگیر رابه زحمتکشان جهان تحمیل نموده

اس .اتحادیه ارو ا برا عبور از این بحران به امه کشوراا
سا

به دلیل

ارو ایی دستور داده تاسیاس

اا

گیرانه رادرکشوراایشان به ضرز زحمتکشان به اجرا بگذارد..سن بازنشستگی به18سال

درایتالیا و15سال درسراسرارو ا به اجرا گذاشته شد.میویونها کارگرازکاربیکار ،دستمزداایشان
18درصدکااش یاف .مالیا

ااافزایش یافته وبودجه آموزش و رورش وبهداش

فاحشی یداکرده اس .درآمریکا،مهدسرمایه دار  ،زحمتکشان به دلیل سفته باز

عمومی کااش
ونزول اوار

سرمایه دار مالی ،بی اانمان وبی سر ناه شدندودر ارکها وایابانها روزگارمی گذرانند.
دوستان کارگر!چه شباهت هایی میان آنچه در اروپاوآمریکا می گذرد باشرایط کنونی میهنمان دارد؟
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روزکارگر درحالی فرامی رسدکه توفان بیکارشدن از اوایل سال بیداد می کند.کافی اس
آمار تکان دانده روزنامه اابیاندازیم تابه عمق فاجعه ا
غیر از تمدیدنشدن قراردادصدااازارکارگرموق
مااهاس
را ش

دستمزداا مصوا وزار

که بر زحمتکشان می گذرد ،ی ببریم.این

و یمانی و روزمزد اس ،که بسیاریشان حتا

کار وعید و اداش ارساله رادریاف

سر گذاشته اند.وبازغیر ازواحداا

باکمترین حد تولید کارمی کنند.دستورا

نگاای به

اس

تولید

نکرده ونوروز سا

که درسال گذشته ورشکس

صندوق بین المووی ول وسازمان تجار

،تع یل ویا

جهانی که امه

زحمتکشان را در سراسر آمریکاوارو اوآسیاوآفریقا به فقر وتباای کشانده در سرزمین مانیز اهره
وید اود رابا برنامه ادفمند

کارگر

یارانه اا وکوه گرانی درسال جدید برسر اانواده اا

آوارکرده اس .به گفته رییس مرکز آمارایران بیش ازده میویون ایرانی زیرا فقرم وق ونزدیک به
سی میویون ایرانی در زیر ا

فقرنسبی به سر می برند(.آفتاا نیوز)81/1/8اگر ار روز

شاادتع یوی کاراانه ا استیم ،درمقابل شااد گشایش یک بانک درکشورمان استیم.سرمایه دار
مالی برا غار

ثرو موی زحمتکشان سا در تکا و اس .آناه درایران وجهان برا زحمتکشان

اتفاق می افتد،دستوراتی اس

که سازمان تجار

جهانی و صندوق بین الومووی ول به کشوراا دیکته

کرده وآنان نیزبه اجرا گذاشته اند.سرمایه دار انگل مالی که با سفته باز ونزول اوار درآمریکا
سرمایه دار

زحمتکشان رابی اانمان کرده،درایران با امکار

بیشتر،کشاورز راریشه کن،تولید را زمین گیر ودستاورداا
بیکارشدن داقانان وسر ریز آنان به شهراابرا

انگل تجار

با واردا

اراه

زحمتکشان رانشانه گرفته اس ،تا با

کارگران شهر

رقیبی جه

بتراشد وام برا سرمایه دار جهانی کارگرانی مهاجر و ارزان قیم

گرفتن دستمزدکمتر

تا درآن سو آبها کارگران

را واداربه گرفتن دستمزد کمترکنند.آر سرمایه دار برا ایجادشرای ی که « تنها لقمه نانی به
کف آر

به زحم

زحمتکشان دیارغرب

باور » یا باید رقیا زحمتکشان کشور
باشی.حموه به دستاورداا

کار«استادشاگرد » تا اند دیگربه مجوس اوااد رف

شو

و یا درآن سو

آبها رقیا

زحمتکشان که با یش نویس قانون
،یادآور قانون کارضدکارگر توکوی درداه

 18اس .دراین یش نویس سن بازنشستگی به15سال با15سال سابقه کار یش بینی شده اس .بیمه
اجبار

به کارگااها

کارحذف وبه رضای

باال 188نفرکارگرااتصاص یافته اس .تعیین حداقل دستمزد توس وزار
رفین موکول گردیده اس .سازمان تامین اجتماعی به باش اصوصی

واگذارودرنتیجه میویارداا تومان ثرو

188ساله زحمتکشان رایگان درااتیارسرمایه دار

انگل

مالی قرار اوااد گرف .وامین اند دارو و آم ول نیزازمادریغ اواادشد.سیاس «ارکه ول دارد
زندگی کند وارکه ندارد،بمیرد»که ازاوایل داه افتادشروع شده بود،اجرایی گردد.این سیاس
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غیرانسانی درحالی در تمام جهان اعمال شده،که به ثروتمندترشدن یک درصدازجامعه جهانی انجامیده
اس .
زحمتکشان درایران وجهان دراول ماه مه به این سیاس

اا جواا منفی اوااد داد ونردبانی برا

ثروتمندترشدن 1888نفرثروتمند دنیا ناواادگردید.اگر نمی اواایم نظاره گرزندگی که 1888نفر
درجهان برایمان تدارک می بینند،باشیم باید دستهایمان یکدیگر را یداکرده وبه ام فشرده بشوند.
متاسفانه درحالی که دستها
باواردا

غارتگر برا

سرمایه دار

اراه بیشتربازگذاشته می شود،دستها

اقتصادکشور وکشاورزیمان

نابود

کارگران وزحمتکشان آگاه ار روزبسته ترمی

شود.سرمایه دار انگل تجار درجا جا اقتصادکشورمان النه کرده وازاران میویارد به سرق
اا ورابران انجمن اا صنفی وفعالین کارگر

می برد وآزادانه می گریزد .درمقابل سندیکالیس
واجتماعی دربندمی شوند .واین درحالی اس
باایجادتشکیال

دزد

برا

اا

که سرمایه دار

بیشتر جمع می شوند،سندیکااا

درجهان وایران ار روز
کارگر

وانجمن اا

صنفی

اراه بیشترمحدود و راکنده می گردند.
ارا سندیکااا کارگر وانجمن اا صنفی زحمتکشان ار روز محدود تر می شوند؟مگرآنان جز
آزاد

سندیکا وانجمن صنفی برا

اوااند بکنند؟آزاد
باایان

وفعالی

کاران به امنی

سندیکااا وانجمن اا

مبارزه باسارقان اقتصاد

سندیکااا وانجمن اا

،مهاجمین فرانگی،کاردیگر

صنفی زحمتکشان فرانگی ،جزبرا

موی،استقالل سیاسی وفرانگی واقتصاد
صنفی برا

نظار

،نیس

می
مقابوه

وناواادبود.فعالی

براراه اجرایی ترشدن حقوق انسانهاس .برگش

کودکان کاروایابان به مدارس ،دستمزدبرابرزنان درمقابل کارمساو

بامردان،لغوارگونه قرارداد

موق وسفیدامضا،قانون کار در حمای اززحمتکشان،به دس گرفتن مدیری تامین اجتماعی توس
کارگران،اجرا مجازا برا صاحبان واحداا تولید که دستمزداا کارگرانشان را رداا نمی
کنند،تصویا دستمزد ومستمر م ابق باتورم توس نمایندگان واقعی کارگران وبازنشستگان،تع یل
روزکارگر وآزاد

اجتماعا

کارگر ،آزاد

امه فعالین سندیکایی وصنفی آموزگاران ،روزنامه

نگاران وبازگشایی سندیکااا کارگر ،انجمن اا صنفی واانه سینما.
این است خواست های زحمتکشان ایران برای نفی نظام ظالمانه سرمایه داری وآزادی فعالیت
سندیکایی درجهت زندگی بهتر،امنیت ملی واستقالل اقتصادی وسیاسی.
دوستان کارگر!با کوشش زحمتکشان فرانگی اس
زیبا میالد بادستان زما

که نام کشورمان دربوندا اسکارمی ایستد،برج

ماسربه آسمان می ساید،درآمداا ارز نف
21
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ما وارد کشورمی شود،تکه اا آان توس مابه اودرویی زیبا تبدیل می شود،ودریک کومه اگر بقه
کارگر نباشدتولید نیس ،واگرتولید نباشد ثروتی نیس .
اول ماه مه رابه عرصه تالش جه

ایجاد وبازگشایی سندیکااا

کارگر ،مدافع واقعی حقوق

ر نجبران درمقابوه باتهاجم سرمایه دار به ثرو موی ودسترنج کرگریمان تبدیل کنیم.
گرامی باد اول ماه مه روزامبستگی جهانی کارگران
ایا بازگشایی سندیکا کارگران فوزکارمکانیک

1111/2/8

برای تضعیف سرمایه داری انگل تجاری و نجات اقتصاد
و امنیت ملی  ،رهایی زندانیان فعال درعرصه سندیکاهای
کارگری  ،انجمن صنفی آموزگاران ،انجمن صنفی روزنامه
نگاران  ،کانون وکال و خانه سینما ،از خواست های اصلی
زحمتکشان ایران است .آزادی فعاالن جنبش کارگری و
اجتماعی تقویت امنیت ملی واستقالل ایران عزیز است.
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قهرمانان گمنام جنبش کارگری ایران

محمد حسن بهرام قلی منشی
تحادیه کارگران کفاش 1931

مهدی کیمرام مدیر اتحادیه کارگران
کفاش تهران 1931

سید مرتضی حجازی نماینده کارگران

استاد میرزا علی طرفدار مدیر اتحادیه

مطابع تهران 1931

کارگران بنا خانه تهران 1931
12
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محمد تقی ناصحی نماینده اتحادیه
کارگران دواساز تهران 1931

باقر نوابی مدیر اتحادیه چاپخانه های
1931
تهران

پرویز بابایی نماینده کارگران

محمد پروانه بنیانگزار اولین اتحادیه

چاپخانه تهران 1911

کارگری در ایران و کارگران چاپخانه
11
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علی امید رهبر کارگران نفت  ، 1993 - 1931تقی باقری دبیر سندیکای کارخانه
دخانیات تهران  ،1918-1991ولی اله مظاهری دبیر سندیکای کارگران ساختمانی

عضو هیات مدیره سندیکای

محسن سجادی دبیر سندیکای

بافنده سوزنی 1917

کارگران خیاط 1933
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آخرین بازماندگان رهبری شورای متحده زحمتکشان
و کارگران ایران دستگیری 1999

حسین سمنانی دبیر سندیکای کارگران کفاش
تهران و از فعالین بیمه نمودن صنف
کفاش تهران
15
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محمد علی طبرسی دبیر سندیکای

عباس خرم دبیر سندیکای کارگران

کارگران بافنده سوزنی 1933

خباز تهران 1913-1999
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جواد مهران گوهر عضو هیئت مدیره

اباذربرنگی عضو هیات مدیره
سندیکای کارگران کفاش 1999

نورالدین جاوید پور دبیر سندیکای

سندیکای کارگران کفاش 1933

نبی معروفی عضو هیات مدیره سندیکای
کارگران بنایان تهران 1933

کارگران کفاش تبریز 1933
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