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. که صدها شاغل داشت.ها بود ترين واحدهای نساجی ايران در آن سال ی وطن اصفهان يکی از بزرگ خانهکار

زمان کار روزانه . شرايط کار در کارخانه طاقت فرسا بود. ی شش تا هشت ساله داشتند ها نيزسابقه بعضی از آن

م ساعت برای صرف غذا استراحت کارگران نوبت صبح کار فقط ني. گرفت دوازده ساعت ودر دو شيفت صورت می

 ۵٠ شاهی تا ٢۵دستمزد مردان از . بدتر از آن، کارگران شب کار ناچار بودند بدون وقفه تا صبح کار کنند. داشتند

ناسزاگويی به کارگران و جريمه کردن آنان معمول . گرفتند شاهی بود و زنان و کودکان ده شاهی يا يک قران می

حرمتی  کارگران در هنگام خروج از محيط کار مورد بی.  و نظافت وجود نداشتصابون برای دست شويی. بود

ها کارگران شب کار برای رفع تشنگی در تنگنا بودند، زيرا شير  مهمتر از اين. شدند قرار گرفته و تفتيش بدنی می

و به اين ترتيب . کرد ها شرايط را برای اتحاد کارگران مهيا می ی اين ويژگی همه. آب در شيفت شب مسدود بود

  . اولين تشکيالت مخفی در اين کارخانه آغاز به شکل گيری کرد

کنترات (موضوعی که باعث گسترش اين تشکيالت شد واقبال آن در ميان کارگران باال گرفت، همانا قرارداد تحميلی

شدند يک ماه قبل  میبر اساس اين قرار داد کارگران ناچار . ای بود که از سوی صاحب کارخانه مطرح گشت )نامه

در غير اين صورت دستمزد يک . از انصراف از کار در کارخانه، موضوع را به آگاهی مسوالن کارخانه برسانند

ی ديگر از اين قرارداد آن چنان تنظيم شده بود که برای يک روز غيبت  ماده. شد ها به نفع کارخانه ضبط می ماه آن

مطرح نمودن اين قرارداد و فشار به کارگان برای . توانستند کسر کنند ا میها ر کارگران معادل سه روز دستمزد آن

. و شرايط برای جلب کارگران و فعاليت تهييجی مهيا گشته بود. ها شده بود امضای آن موجب نارضايتی آن

 يک ها را برای انجام و آن. تشکيالت سری که بيش از يک ماه و نيم به کار تبليغی درميان کارگران پرداخت

 نفر ٧٠تا ۶٠به دعوت تشکيالت سری ) ١٣١٠ ارديبهشت ١١(روز اول ماه مه. اعتصاب حساب شده اماده کرد

نوشته شده بود، بر " رنجبران روی زمين اتحاد"ی سرخی که روی آن عبارتِ  درمراسم فوق پارچه. گرد هم آمدند

د و با ذکر توضيحاتی پيرامون فشارهايی که برشمرده شو" کنترات نامه"های  در جلسه زيان. ديوار نصب گشته بود

ی  زنده باد اتحاد کارگران کارخانه"آن گاه مراسم با شعار. ی اعتصاب فراهم آمد شد، زمينه به کارگران وارد می

  .اتمام يافت... و" وطن
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