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  ها دو تجربه ازاعتصاب کارگران کوره پزخانه

 
هشتاد وهفتتيرششم  )تياقل( انيسازمان فدائ      

                                                                                                                           
  

هم   کوره و کارخانه آجرپزی، با خواست افزايش دستمزد که روی١٢٠ کارگر در ۵٠٠٠دو اعتصاب بزرگ نزديک به 

اعتصاب .  نيم اخير است  و های اعتراضی کارگران در يک ماه ترين حرکت ی مهم  روز به طول انجاميد، در زمره۵٠

ی قرچک ورامين آغاز شد، يک ماه تداوم داشت و   کوره پزخانه٣٠سط ارديبهشت در  کارگر که از اوا٨٠٠يکپارچه 

 کوره و کارخانه آجرپزی اروميه که از ششم خرداد ماه ٩٠ کارگر در ۴٠٠٠سرانجام قرين پيروزی گرديد و اعتصاب 

  .آغاز گرديد، پس از بيست روز، بدون آنکه کارگران به خواست خود رسيده باشند، پايان يافت

افزايد، در  دار پيوسته بر تعرضات خود عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگران می در شرايطی که طبقه سرمايه

کنند و فضای دفاعی سنگينی را بر مطالبات  داران از پرداخت به موقع دستمزدها خود داری می شرايطی که سرمايه

های اصلی  ه پرداخت به موقع دستمزد به يکی از خواستاند، به نحوی ک کارگری و بر کل جنبش کارگری تحميل نموده

و مقدم بخش عظيمی از کارگران تبديل شده است، در شرايطی که تاکتيک تعويق در پرداخت دستمزدها به طور آگاهانه 

داران اعم از بخش خصوصی يا دولتی وسيعا به مرحله اجرا گذاشته شده است، تا مانع طرح  از سوی کليه سرمايه

پزخانه با خواست افزايش  ات جديد و ارتقای سطح مطالبات کارگری شوند، اعتصاب يکپارچه هزاران کارگر کورهمطالب

ست که بر مطالبات کارگری  ی آنان و فضائی داران و برهم زدن نفشه دستمزد، نه تنها ايستادگی در برابر تعرض سرمايه

های جديد و ارتقای سطح مطالبات کارگری   مسير طرح خواستاند، بلکه اين اعتصاب در عين حال گشاينده تحميل نموده

ها و  پزخانه ی تاثيرات آگاهی دهنده و پرتوهای روشنائی بخش اين اعتصاب، قطعا به کارگران کوره دامنه. هم هست

. های کارگری و کل جنبش کارگری، تسری خواهد يافت شود و مسلمًا به ساير بخش های آجرپزی محدود نمی کارخانه

پزخانه با خواست افزايش دستمزد، مستقل از شکست يا پيروزی آن، برهم زننده  اعتصاب يکپارچه هزاران کارگر کوره

دار بر کارگران و بر کل جنبش کارگری تحميل نموده است وتا همين جا، گامی به نفع  شرايطی ست که طبقه سرمايه

ترين علل پيروزی يا شکست آن را از نزديک مورد  مهمپيش از آنکه اين دو اعتصاب و . پيشرفت جنبش کارگری است

اند و برای درک بهتر و  بررسی قرار دهيم، برای درک بهتر شرايطی که کارگران در آن دست به اعتصاب زده

های آجرپزی، بهتر است ابتدا نگاهی به وضعيت  ها و کارخانه تر از مشکالت و شرايط کاری کارگران کوره روشن

  .ران داشته باشيمعمومی اين کارگ

  
   پزخانه و زندگی کارگران کوره مختصری در مورد شرايط کار

دهند که به علت فقر و نداری و عدم  های نيمه پرولتر و زحمتکشانی تشکيل می ها را عمدتًا توده پزخانه کارگران کوره

ايی يا همراه اعضای خانواده خود، در اين مراکز کنند و به تنه شان را ترک می امکان کار و شغل مناسب، محل زندگی
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که ) اواسط بهار تا اواسط پائيز(های نسبتًا گرم  ست و تنها در ماه ها فصلی پزخانه کار درکوره. شوند مشغول به کار می

م سال ی تما کارگران در ظرف اين شش ماه، بايد به اندازه. شود کند، انجام می ها را خشک می تيزی اشعه آفتاب، خشت

 ساله گرفته تا ٧تمام افراد خانواده، از کودکان . مانند کار کنند وگرنه هنگام بازگشت به محل زندگی خود، گرسنه می

ها و  کنند و شب را در زاغه  ساعت کار می١۵ تا ١٢ ساله، از صبح زود تا غروب دير وقت بين ٧٠، ۶٠زنان و مردان 

م بندی نموده و فاقد امکانات ضروری اوليه و بهداشتی ست، به صبح هائی که کارفرما برای کارگران سره آلونک

شوند، زنان جوان  در ميان کارگران، عالوه بر کودکان خردسالی که پيش از شکفته شدن، پژمرده می. رسانند می

اند،  د شدهها متول پزخانه زنانی که خود، در همين کوره. ترين شرايط مشغول بکارند بينی که در سخت ای را می حامله

فرسا و در ميان تلی از خشت و خاک و گرد و غبار  ها، با کار سخت و جان پزخانه دوران کودکی خود را در همين کوره

های آجرپزی دور از شهر قرار دارند و کارگران دسترسی به  ها و کارخانه پزخانه از آنجا که اکثر کوره. اند سپری کرده

کنند و يا از  گردی که به محل مراجعه می  را يا از طريق فروشندگان سيار و دورهشهر ندارند، اجناس مورد نياز خود

حال چند درصد  تر و در عين مرغوب فروشگاهی که در محل قرار دارد و متعلق به صاحبکار است و اجناس آن عمومًا نا

مزد و بر مبنای تعداد و يا   کارصورت دستمزد کارگران، به. تر از کاالهای مشابه در شهر است، تامين می نمايند گران

نحوه تعيين دستمزد نيز به اين صورت است که پس از گذشت حدود يک ماه . شود های توليد شده پرداخت می وزن خشت

شوند و مبلغی را برای توليد  های يک منطقه دور هم جمع می کاران کوره  روز از شروع کار کارگران، صاحب۴۵تا 

  .کنند آجر تعيين میيک هزار آجر و يا يک تن 

با وجود کسر حق بيمه از حقوق کارگران، . اند ی فصلی بودن، از بيمه بيکاری محروم ها، به بهانه پزخانه کارگران کوره

شود و کارفرما در جريان تنظيم وارانه ليست اسامی به اين نهاد،   به سازمان تامين اجتماعی گزارش نمی اما نام آنها

اغلب ديده شده است که به جای شش ماه، . کنند کنند و حقوق کارگران را پايمال می ن را رد نمیاای کارگر سوابق بيمه

فصلی بودن فعاليت کارگران که در عمل، تناوب . ای ثبت شده است ی بيمه حداکثر دو يا سه ماه برای کارگران سابقه

ای  گذاشتن حقوق و سنوات بيمه اله، در زير پاسها را در پی دارد و سوء استفاده کارفرما از اين م ای آن سابقه بيمه

 درصد کارگران ٨٠گذارد به نحوی که در عمل بيش از  کارگران، مستقيما بر مساله بازنشستگی کارگران نيز تاثير می

، ی قانون تامين اجتماع٧۶در گذشته، بر مبنای ماده . توانند بازنشسته شوند و از مزايای بازنشستگی استفاده نمايند نمی

 اين قانون ٨٠اما از سال . توانستند بازنشسته شوند  سال سن، می۶٠شدگان با ده سال سوابق پرداخت حق بيمه و  بيمه

با .  سال افزايش يافته است٢٠ سال به ١٠ سالگی، از ۶٠تغيير کرده است و سنوات الزم برای بازنشسته شدن در سن 

های بيمه يا تمديد  دفترچه. کنند ا تنها سرپرست خانواده را بيمه میمکنند، ا وجود آن که تمام افراد خانواده کار می

حقوقی  ها عالوه بر بی پزخانه بايد اضافه کرد که کارگران کوره. شوند  روز تمديد می۴۵شوند و يا تنها برای مدت  نمی

های  مراض و بيماریاکنند، در معرض  مطلق، با توجه به نوع کار و محيط غير بهداشتی که در آن کار و زندگی می

های  پزخانه، اضافه بر فرسودگی شديد از فرط سختی کار، با مشکالت و بيماری کارگران کوره. گوناگون قرار دارند

های انگلی و  متعدد ريوی و تنفسی، دردهای عضالنی، مفصلی، آرتروز، ديسک کمر، بيماری های چشمی، بيماری

 . يبانندرگ ها بيماری ديگر نيز دست به قارچی و ده
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به بررسی . ها که در اينجا به اختصار به آن اشاره شد پزخانه های کار در کوره اکنون با توجه به اين شرايط و ويژگی

  .يمزپردا های آجرپزی می ها و کارخانه مختصر دو اعتصاب اخير کارگران در کوره

  
 اعتصاب کارگران قرچک

  
های قرچک ورامين از اواسط ارديبهشت و زمانی آغاز شد که نمايندگان کارفرمايان  پزخانه اعتصاب کارگران کوره

نيز در آن " های قرچک پزخانه انجمن صنفی کارگران کوره"های اين منطقه، در نشست خود که افرادی از  پزخانه کوره

مطابق اين . ران، دستمزد کارگران را تعيين کردندحضور داشتند، دور از چشم کارگران و بدون جلب نظر کارگ

اين تصميم مورد اعتراض شديد کارگران قرار .  تومان برای توليد هزار عدد آجر خام تعيين شد١٢۵٠٠تصميم، مبلغ 

طور يکپارچه دست از کار کشيدند و خواستار  پزخانه قرچک، در يک اقدام هماهنگ و به  کوره٣٠کارگران در . گرفت

کارگران در جريان اعتصاب يکپارچه خود، نه .  تومان به ازاء توليد هر هزار عدد آجر شدند١۵٠٠٠ دستمزد به افزايش

اعتباری  به جانبداری از کارفرمايان و برای مايوس ساختن کارگران را خنثا ساختند و بی" انجمن صنفی"های  تنها تالش

آنان فهماندند که بايد با نمايندگان واقعی کارگران وارد  حال به عينرا به کارفرمايان نشان دادند، بلکه در " انجمن"اين 

کردند تمام تالش خود را برای افزايش  مسئولين انجمن صنفی که ادعا می"! انجمن صنفی"مذاکره شوند و نه با 

ايش دستمزد پذيرند، نه تنها از اعتصاب و خواست افز اند و کارفرمايان مبلغ بيشتری را نمی دستمزدها بکار بسته

ای غير کارگر آغاز شده  به تحريک عده"کارگران حمايت نکردند، بلکه با طرح موضوعاتی از اين دست که اعتصاب 

کارگران اما بدون اعتنا به سمپاشی و خوش رقصی مسئولين انجمن که . زبان به مذمت و محکوميت آن گشودند" است

در . ها قرار بگيرد، متحدًا به اعتصاب خود ادامه دادند ت حامی آنتوانست مورد خوش آيند کارفرمايان و دول تنها می

ها و کارفرمايان در حاليکه از اقدام کارگران  برابر اتحاد و يکپارچگی و تداوم اعتصاب گسترده کارگران، مالکان کوره

 مالک ٣٨. اکره شوندبه شدت به خشم آمده بودند، اما راه ديگری نداشتند جز آن که با نمايندگان کارگران وارد مذ

 ١۴ خرداد سرانجام پذيرفتند به ازاء توليد هر هزار آجر، ١۵پزخانه در نشست با سه تن از نمايندگان کارگران در  کوره

های قرچک ورامين، پس از يک ماه به بار  اتحاد مبارزاتی کارگران کورپزخانه. هزار تومان دستمزد پرداخت کنند

ی سازماندهی مناسب، اتحاد مبارزاتی و  اين پيروزی، نتيجه. ان قرين پيروزی گرديدنشست و اعتصاب يکپارچه کارگر

ی  های مختلف، از ابتدا تا انتها، و نتيجه ايستادگی و مقاومت رهبران اعتصاب و توده پزخانه يکپارچگی کارگران کوره

  .کارگران، دربرابرکارفرمايان وتهديدات آنها بود
  

 های آجرپزی اروميه کارخانهها و  اعتصاب کارگران کوره
  

 کوره و کارخانه آجرپزی اروميه، از روز ششم خرداد ماه و در اعتراض به پائين بودن ۶٠رگر در حدود سه هزار کا

 آجرپزی ديگر اروميه، به اعتصاب  کوره٣٠سه روز بعد، حدود هزار کارگر در . دستمزدها، دست از کار کشيدند

.  هزار تومان به ازاء توليد هر هزار عدد آجر بودند١۵ تومان به ٩۵٠٠يش دستمزد از کارگران خواستار افزا. پيوستند

 تومان به دستمزدها اضافه نمايند، اما از همان آغاز ۵٠٠کردند حاضرند مبلغ  کارفرمايان در حاليکه در ابتدا وانمود می

رگران قرچک ورامين به پيروزی  خرداد يعنی روزی که اعتصاب کا١۵روز . آمدند ک سرکوب اعتصاب بردر تدار
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مالکان و کارفرمايان اين . های آجرپزی شبستر و مياندوآب  نيز به اعتصاب پيوستند رسيد، کارگران کوره

 هزار تومان به ازاء هر هزار ١٠به *  هزار تومان٨ها، پس از کمی مقاومت، دستمزد کارگران را از  پزحانه کوره

  . خرداد پايان يافت٢٣ها در  پزخانه ن اين کورهخشت اضافه کردند و اعتصاب کارگرا

ها نيز که خبر پيروزی کارگران قرچک ورامين را دريافت کرده  های اروميه و نمايندگان آن پزخانه کارگران کوره

 خرداد شماری از نمايندگان کارگران در ادامه ١۶. ب افزودندهای خويش برای به ثمر رساندن اعتصا بودند، بر تالش

رئيس اين اداره که دستش در دست . گيری مطالبات خود، به اداره کار شهر اروميه مراجعه کردند ض و برای پیاعترا

ندگان داران است، نه فقط حاضر نشد به خواست کارگران رسيدگی نمايد، بلکه ضمن تحقير نماي کارفرمايان و سرمايه

در يازدهمين ! اندازد ها بيرون می پزخانه کارخانه و کورهکارگران، تهديد نمود که آنان را توسط نيروهای انتظامی از 

های  روز اعتصاب، همزمان با شايعه اعزام نيروهای انتظامی و بازداشت کارگران، کارفرمايان باز هم بر تالش

ن ها و ممانعت از ورود فروشندگا د قطع آب و برق و خاموش کردن حمامگرانه خود افزودند و با اقداماتی مانن سرکوب

اما برغم تمام اين . گرد ارزاق عمومی به محل زيست کارگران، سعی کردند کارگران را وادار به تسليم نمايند دوره

انزدهمين روز در پ. فشارها و تهديدها، کارگران به اعتصاب ادامه دادند و بر خواست افزايش دستمزد پای فشردند

ذاکره با کارگران اعالم کردند، اما دو روز بعد چهار تن از اعتصاب کارفرمايان در حاليکه آمادگی خود را برای م

 ٢۶نمايندگان کارگران به اداره اطالعات اروميه احضار شدند و نيروهای انتظامی با تهيه يک ليست، در صدد بازداشت 

های انتظامی حضور نيرو. خود گرفت ها بيش از بيش افزايش يافت و جنبه عملی به تهديد. آمد تن از رهبران اعتصاب بر

 خرداد نگهبانان مسلح در ٢٣از روز . تر شد ها و اماکن زيست کارگران پر رنگ پزخانه ها در کوره و لباس شخصی

 يکديگر ارتباط برقرار های مختلف نتوانند با پزخانه های کار و زيست کارگران مستقر شدند تا کارگران کوره محيط

در .  تن از رهبران اعتصاب را دستگير کردند٢۶. ها شدند پزخانه وارد کورههای ويژه نيز   خرداد يگان٢۴روز . نمايند

آمده بود و اين نيروها نيز مشغول تهديد و سرکوب  ها عمال به اشغال نيروهای انتظامی و سرکوب در پزخانه حاليکه کوره

ها اضافه نخواهند کرد، ند، و کارفرمايان اعالم کرده بودند که حتا يک ريال هم بر دستمزدو بگير و ببند بود

ها نيز همراه با نمايندگان کارفرمايان و مسئولين اداره کار مشغول زد و بند بودند و پيوسته کارگران را به  کارگری خانه

  .کردند شکستن اعتصاب و رفتن به سر کار تشويق می

های مختلف قطع شده بود، در  پزخانه بسياری از رهبران اعتصاب بازداشت شده و ارتباط ميان کورهدر شرايطی که 

شرايطی که کارگران از هر سو، شديدا تحت فشار قرار گرفته بودند و از لحاظ مالی و تامين مواد غذائی نيز با مشکالت 

 ٢۶. گشتند اعتصاب باز ماندند و به سر کار باز روز اعتصاب و مقاومت، از ادامه ٢٠ای روبرو بودند، برغم  عديده

  .را نيز با گرفتن تعهد مبنی بر پايان اعتصاب و توقف فعاليت، آزاد نمودندکارگر بازداشت شده 

های  ها و ضعف صرف نظر از نقش عمده نيروهای سرکوب در درهم شکستن اعتصاب، اما از جمله کسر و کمبود

  .وان به نکات زير اشاره نمودت سازماندهی و رهبری اعتصاب، می

گرفت فکر و توجه نشده  ها را می ن که با طوالنی شدن اعتصاب گريبان آن  در وهله نخست به مشکل مالی کارگرا-١

از طريق ايجاد . بود و اگر هم فکر شده بود، اما هيچگونه اقدام عملی پيشگيرانه در اين زمينه صورت نگرفته بود

اخت و اين ن فشارهای مالی بر دوش کارگران در زمان طوالنی شدن اعتصاب را خنثا ستوا های مالی، می صندوق
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  .مشکل را تا حدودی کاهش داد

با ايجاد . ريزی نشده بود  پيرامون چگونگی تامين کاالها و اجناس ضروری کارگران، از جمله مواد غذائی برنامه-٢

نيازهای ضروری در روزهای اعتصاب، تاکتيک اعمال فشار های تدارکاتی و سازماندهی کارگران برای تامين  کميته

  . شد خنثا نمود ق ممانعت از ورود فروشندگان اجناس و مواد غذائی به محل زيست کارگران را میکارفرما، از طري

 ارزيابی و شناخت دقيق از توان و ظرفيت کارگران برای اعتصاب و ادامه آن، مساله بسيار مهمی در هر اعتصاب -٣

  .اند توان کارگران برای ادامه اعتصاب بودهد چنين ارزيابی و شناخت دقيقی ازکه رهبران اعتصاب فاقرسدميبنظر. تاس

.  ضرورت تداوم اعتصاب، توسط کارگران پيشرو و رهبران اعتصاب به بدنه انتقال داده نشده و تفهيم نشده بود-۴

  .ها، تبليغ کنند پزخانه عتصاب، اين ضرورت را در تمام کورهتوانستند از طريق ايجاد کميته ا رهبران اعتصاب می

بدون ايجاد اين . ست ها و حفظ ارتباط منظم ميان اين واحد يکی از ملزومات اعتصاب يکپارچه در چند واحد، ايجاد -۵

دائی بياندازد و هائی، در ميان کارگران واحدهای مختلف ج ها و ترفند تواند با طرح دروغ ارتباط و حفظ آن، کارفرما می

در اين . دديگر، در جهت درهم شکستن اعتصاب سوء استفاده نماي اطالع ماندن کارگران از هم از عدم ارتباط و بی

  .اعتصاب، جهت حفظ ارتباط و جلوگيری از گسستن آن چاره انديشی نشده بود

  .وشن و نامشخص بود چگونگی ادامه يا توقف اعتصاب پس از احضار و بازداشت رهبران اعتصاب، نار-۶

دن، وقت خريدن ها و نيات کارفرمايان برای سر دوان موقع تاکتيک  از ديگر نقاط ضعف اعتصاب، عدم خنثا سازی به-٧

  .و سرکوب کارگران و همچنين عدم تالش کافی برای جلب حمايت ساير کارگران بود

. و کسر و کمبودهای فوق با شکست روبرو گرديدها  های اروميه، از جمله به دليل ضعف پزخانه اعتصاب کارگران کوره

ها و  پز خانه مالکان کوره. خواهد بوداعتصاب شکست خورد، اما شکست اعتصاب، به معنای پايان مبارزه کارگران ن

کارفرمايان بايد منتظر باشند و ببينند که کارگران، تجارب اين اعتصاب را، در اعتصاب آينده خود، چگونه بکار خواهند 

ها طی مبارزات نيم قرن گذشته  پزخانه اين موضوع را کارگران کوره. ، کارگران به مبارزات خود ادامه خواهند دادبست

های اطراف تهران مانند  پزخانه  يعنی درست نيم قرن پيش کارگران کوره١٣٣٨در سال . اند  به خوبی نشان دادهخود،

 درصد افزايش ٣۵ايشان و وسيعًا دست به اعتصاب زدند و خواستار ه آباد، به همراه خانواده آباد و محمود قرچک، دولت

ماموران . فوريت نيروهای سرکوب خود را بسيج کرد  دولت از ترس گسترش اعتصاب کارگران، به. دستمزد شدند

 تن از ٢۶ژاندارمری و نيروهای ساواک، شديدًا کارگران را تحت نظر گرفتند و بدنبال آن، درست مانند امروز 

ری مطالبات خود، در روز ياما زندان و تهديد کارساز نشد و کارگران برای پيگ. رگران را دستگير و زندانی ساختندکا

رحمانه به روی  ارتش شاهنشاهی کارگران را محاصره و سپس بی. رداد، اجتماع اعتراضی عظيمی برپا ساختند خ٢٣

اين کشتار وحشيانه نيز .  زن و مرد و کودک را به خون کشاند۵٠کارگران تيراندازی نمود و با اين اقدام جنايتکارانه، 

 تا کنون، کارگران ٣٨از سال . طه پايان بگذاردها نق پزخانه نتوانست بر اعتراض و اعتصاب کارگران کوره

های خويش، باز  ها و آرمان ها، بارها و بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده و از تعقيب خواست پزخانه کوره

دست مزدوران  های اطراف تهران و خاطره کارگرانی که به پزخانه اعتصاب قهرمانانه کارگران کوره. اند ادهنايست

گبار گلوله بسته شدند از ذهن طبقه کارگران فراموش نشده و نخواهد شد و کارگران همواره خاطر رفقای سرمايه به ر

داشت خاطره اين کارگران در خانه کارگر که هنوز   امی در گر۵٨در مراسمی که سال . اند کارگر خود را گرامی داشته
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از اين کارگران به صورت علنی تجليل شد، يک به تصرف ارتجاع درنيامده بود، برگزار شد و برای نخستين بار، 

 ها هميشه کار دارند، آيند اين است که آن پز به اين جا نمی علت اينکه کارگران کوره: "پزخانه چنين گفت کارگر کوره

 ها برعهده کارگران پيشرو است که آن. کنند و علت ديگر آن پائين بودن سطح آگاهی طبقاتی آنها است ها نيز کار می شب

گوئيم که  ما می. ترسيم ما نمی. پيچ و خم است دوستان ما بايد بدانند که مبارزه طبقه کارگر طوالنی و پر. را آگاه سازند

ايستند،  کنند که با پول دادن به يک عده کارگر که در مقابل ما می ا فکر میه اين. داران زالو صفت هستند سرمايه

پزخانه را گرامی  ما ياد شهدای کوره.  به حرکت کارگر و پيروزی آن معتقد هستممن. توانند ما را از ميدان بدر کنند می

  ."داريم هايمان نگه می ما کارگران هميشه ياد شهدای خود را در سينه. داريم می

مکند، کارگران را  اند و خون کارگران را می داران زالو صفت سرمايه. پيچ و خم است آری، مبارزه طبقاتی طوالنی و پر

آن کارگران  مبارزه ادامه دارد و پيروزی از. اند ايستادهاستوارمقاوم وترسند و اما کارگران نمی. کنند یمرکوب و کشتارس

  .است

  

  )تيقلا( انيسازمان فدائ

  ١٣٨٧ري اول تمهين
  

  

  نويس زير
همين دليل دستمزدها نيز نسبت به اروميه در حدود دو هزار   تری دارند و به ها وزن کم زی شبستر و مياندوآب، خشتهای آجرپ کورهدر

  .است تر ينتومان پائ

  
 

 


