
  * ی بين الملل سندیکاهای سرخ در باره ایران از گزارش به دومين کنگره
  

 را عشایر تشکيل ٢/٢١ ميليون اهالی آن تقریبًا ١۵از . فئودالی-ایران کشوری است با مناسبات پدرساالری
و نا درست خواهد بود اگر تصور شود که در . رسد ی نفر م٢/٣١با این وصف، جمعيت شهرها به . دهد یم
  .ران اصًال کارگری وجود نداردای
  

در جنوب و غرب ایران . شود ی سنگ استخراج م، ذغالمشهد، و تبریز، تهراندر معادن حوالی شهرهای 
 و رشتدر . گردد یاز نقاط سنگ نمک استخراج مایران صنعت نفت نسبتًا وسيعی وجود دارد، در بسياری 

.  است که در آنها تعداد زیادی کارگر به کار اشتغال دارند بر قرارتأسيسات ماهيگيریسایر نقاط ایالت گيالن 
، تهراندر شهرهائی چون .  مهمی را داراستصنعت فرش بافیدانند،  ، ایران، بطوریکه همه میو باالخره

ی نسبتًا متمرکز کارگری وجود دارد که منحصرًا از دستمزد کار   تودهانزلی و رشت، مشهد، اصفهان، تبریز
اگر تعداد کثير کارمندان جزء حکومتی و مؤسسات خصوصی و .  منبع درآمد دیگری نداردزیيد و خود می

  .صنعتگران نيز در نظر گرفته شوند، آنگاه توده عظيمی از پرولتاریا و نيمه پرولتاریا بدست خواهد آمد
  

 بطور نهماها ساعته یا بيشتر ١۴یک کارگر در مقابل کار روزانه . وضع کارگر ایرانی رقت انگيز است
ای  کار زنان و کودکان در سطح بسيار گسترده. دارد دریافت می) ا تومان=  مارک ۴( تومان ٨متوسط 

تا دوران اخير . خورند در کارخانجات قالی بافی و دخانيات کودکان حتی شش ساله نيز بچشم می. متداول است
ه موافق آن کار کودکان زیر هشت  قانونی به تصویب رسيد ک١٩٢١در سال . هيچ قانون کاری وجود نداشت

  .سال در صنایع فرسبافی ممنوع گردید
  

  .اما دشوار بتوان گفت که حتی چنين قانونی قابل اجرا باشد
  

دستمزد ناچيز و روز کار طاقت فرسای طوالنی و همچنين وضع عمومی زندگی، مهاجرت وسيع کارگران 
 جستجوی کار به ترکيه، قفقاز و مصر و حتی آمریکا گویند و در ایرانی را که دسته دسته ميهن را ترک می

  .گردد کنند سبب می کوچ می
  

 آغاز گردید، هنگاميکه نخستين انقالب روسيه انعکاس مأثر در ١٩٠۶نخستين جنبش کارگری ایران بسال 
و پس از با پيروزی ارتجاع در روسيه این جنبش نيز که تازه آغازیده بود، فروکش نمود . ایران بجا گذاشت

 سال تجدید حيات کرد و این بار نيز تحت تأثير مستقيم انقالب اکتبر در روسيه پيشتازان جنبش سندیکائی ١۵
 روزه برای روزکار ١۴ اینان طی یک اعتصاب ١٩١٨ در سال . بودندهای تهران کارگران چاپخانهدر ایران 

دیگر نيز  ین پيروزی کارگری، در ِحرفتحت تأثير ا. مبارزه کردند ساعته و حق قرارداد جمعی مناسب ٨
 هزار عضو در تهران ١٢ اتحادیه کارگری با جمعًا ١۵های کارگری بوجود آمدند؛ در حال حاضر  اتحادیه

  .وجود دارند
  

 نفر؛ ٢٠٠٠؛ خياطان، ١٨٠٠ نفر؛ خبازان ٢۵٠٠٠کارگران دخانيات : مهمترین این سندیکاها عبارتند از
  . نفر٢٠٠ کارگران نساجی  نفر؛۵٠٠کارگران شهرداری، 

  
ها یک دبيرخانه مشترک دارند که طی سال گذشته تعداد زیادی اعتصاب را رهبری کرد  همه این اتحادیه

این اعتصاب در تهران ظاهرًا با پيروزی ). ها، آموزگاران، و خبازان ها، پستچی کارگران نساجی، چاپخانه(
تبليغاتی ان که از طریق این پيروزی و همچنين بشکرانه کارگران دیگر شهرهای ایر. کارگران پایان یافت

برانگيخته شده بودند، عالقه زیادی نسبت به جنبش سندیکائی از خود نشان ] شورای متحده[ دبيرخانه
کارگران ساختمان، (های کارگری  دهند، و دبيرخانه نيز در حال حاضر تأسيس تعداد دیگری اتحادیه می

  .گيرد ها بعهده می  را شهرستان)نجاران، کارمندان حکومتی
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