
  برگزاري جشن اول ماه مه روز جهاني كارگر در اهواز
  

و جمعـي   » كميته ي هماهنگي ايجاد تشكل كارگري       « با همكاري فعاالن منطقه ي مركز و جنوب         
اين جشن بـا    . برگزار گرديد  ،جشنِ روز جهانيِ كارگر در شهر اهواز         خوزستان» فعاالن كارگريِ   « از    

  . كارگري برپا شدالنِ نفر از كارگران و فعا30حضور حدود 
در ابتداي جلسه يكي از حاضرين تاريخچه ي مفصل و جامعي از شكل گيري اول ماه مه و مبـارزات                    

  .ارائه داد ) 1900-1886( طبقه ي كارگر در سال هاي پاياني قرن نوزدهم 
شـكوهمند و مـستقل     در قسمت دوم برنامه يكي از اعضاي كميتـه ي همـاهنگي خبـر راه پيمـايي                  

سپس به تاريخچه ي جنبش كـارگري ِ        . ران در ميدان آزادي تهران را به سمع حاضران رسانيد         كارگ
 تـا   1332 – 1332 تـا    1320 از   -1320 تـا  1306 از   – 1306از مـشروطه تـا      (ايران در پنج مرحله     

وي در ادامه به معرفي كميته ي هماهنگي ،اهداف         .اشاره كرد )  تا امروز    57 و از انقالب بهمن      1357
  .عاليت هاي آن پرداختو ف

ويژگي اين قسمت از    .  گفتگو و بحثِ كارگري با شركت حاضرين انجام شد         ،در سومين قسمت برنامه   
مباحثي كه در   .برنامه شركت كارگرانِ جوان و  فعاالنِ كارگري و كارگرانِ با سابقه در اين گفتگو بود               

  :اين گفتگو مطرح و ارزيابي شد عبارت بود از 
  از وضعيت محيط هاي كاريِ صنعتي و مظالمي كه بر كارگران مي رودگزارشي  _
   ضرورت مكتوب نمودن تجارب تاريخي جنبش كارگري_
   جمع بندي ِ فعاليت هاي سال گذشته ي فعاالن كارگريِ اهواز _
 تاكيد بر وظيفه ي كميته ي هماهنگي به مثابه ي ابزاري براي از بـين بـردن رخـوت و تـرس در                        _

  ران در جهت تشكل يابي ميان كارگ
   تاكيد بر آموزش كارگرانِ جوان در جهت رشد آگاهيِ طبقاتي _
وضعيت سرمايه داريِ جهاني و شكست سياست هاي نئوليبراليستي و تكامل مبارزات كارگري در               _

  ايران
  

شـاد  جلسه در محيط و فضايي رفيقانه با سرودِ انترناسيونال و ديگر سرود هاي انقالبي و آهنگ هاي          
همچنين تعدادي كتاب، جزوه و مجله كه توسط اعضاي كميتـه ي            .پس از سه ساعت به پايان رسيد      

   .هماهنگي تهيه شده بود در اختيار حاضرين قرار گرفت
                                                                                                           11/2/85  

 


