ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ زﺟﺮدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ...اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺒﺎرزات ﺑﺴﯿﺎری ازﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺠﺎرب ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ داران ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﴍﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد داده اﺳﺖ .و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﴍاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻈﯿﺮ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ...در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﻘﻼب،
آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درسﻫﺎی زﯾﺎدی
ﻣﯽآﻣﻮزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪ در ﺿﻤﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ،ارادهی ﺧﻮد را ﺑﺮای اداره ﮐﺮدن ﮐﻮرهﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ »ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در زﯾﺮ ﺑﻪ
�ﻮﻧﻪی ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه
ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻋﱰاض و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان  ۱۱ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪی آﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﴎاﴎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮ
ﺣﻖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﻮری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 -۱اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎد ﻫ�ن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺬاﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ )ﻧﻈﯿﺮ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﴎوﯾﺲ و.(...
 -۲ﺗﻬﯿﻪی وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﮔﺮد وﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮐﻮرهﻫﺎ.

 -۳اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی واﻗﻌﯽ.
 -۴اﺿﺎﻓﻪدﺳﺘﻤﺰد.
 -۵ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﴎ ﮐﺎر.
در ﺿﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮرهﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﮐﻨﱰاﺗﯽ و ﻧﻈﺎرت در ﻓﺮوش و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ...
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ دوﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان و آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان� ،ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ .و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻼً ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .وزارت ﮐﺎر )ﺗﻬﺮان( ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان را »ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
۴۰درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﺰ در ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،از ﮔﺮﻓﻦﺘ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪدﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮدداری
ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرزه را ﺗﺎ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻦﺘ زﻧﺪﮔﯽ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ...
»در زﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﯽرﻣﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ«
در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ذﻫﻦ ﻣﺮدم آﻣﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن
را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز و آﮔﺎه آﻣﻞ
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز آﻣﻞ:
ﺧﱪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺤﺼﻦ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﱪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد آﺟﺮ در ﺑﺎزار ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ�ﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺴﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘ�ﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﭻ،
ﺳﯿ�ن ،آﻫﮏ ...روﻧﻖ زﯾﺎدی ﻧﺪارد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺰدور ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و دروﻏﮕﻮﯾﯽﻫﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز آﻣﻞ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان( اﻓﺮادی ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﺗﺤﺮﯾﮏﺷﺪه و ...ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘ�ﻧﯽ ،اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
ﻣﺮدم آﮔﺎه آﻣﻞ:
 -۱ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاداران ﺷ� ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺜﻞ ﺷ� از ﺳﭙﯿﺪهی ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﮔﺮﻣﺎی آﻓﺘﺎب و از آﺗﺶ ﺳﻮزان ﮐﻮرهﻫﺎ از ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ

اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دود ...ﭘﺮ ﺷﺪه ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﯾﺮ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﯽرﻣﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﯾﻢ .دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ آب دارﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻧﻪ
ﴎوﯾﺲ دارﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻏﺬاﺧﻮری ،ﻧﻪ ﺣ�ﻣﯽ .از ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺰدی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ،
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﻔﺎف ﺧﺮج زن و ﺑﭽﻪﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻮض ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )ﴎﻣﺎﯾﻪداران( از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺛﺮوتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎﺷﺎن دارﻧﺪ.
ﺣﺮف ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻣﺎ داده ﺷﻮد .ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻫﻢ �ﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺗﻮﻗﻊ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 -۲ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾ�ن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از زﯾﺮش در رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری �ﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﱰﮐﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اﺗﺤﺎد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺤﺼﻦ در
ادارهی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻖ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
 -۳ﺑﺮادران زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ادارهی ﮐﺎر و ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری آﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و
آن را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﴍح ﻣﺨﺘﴫی ﮐﻪ دادﯾﻢ ﻫﻤﺸﻬﺮیﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی؛ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی وﺳﺎﯾﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ،از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.
ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻏﯿﻮر
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ �ﻮده و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ آن ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش آﺟﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﺷ� ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر
ﺣ�ﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری دارﯾﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ از ﺷ� ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﭻ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻦﻫﺎ و
دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻓﺸﺎ �ﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ
۱۳۵۸/۲/۱۶
***

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز )ﺣﺪود ﻧﯿﻤﻪی ﺧﺮداد( ﴎﮔﺮدان ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪﺷﺎن
ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﻣﻦﺘ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦﴍح اﺳﺖ:
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز و آﮔﺎه آﻣﻞ!
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ رﻗﺖﺑﺎر و ﺣﻘﻮق ازدﺳﺖرﻓﺘﻪی ﺧﻮدﻣﺎن از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ
ﺷﺪﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ دادﻧﯽ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪم ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ و دﺳﯿﺴﻪای زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ
و دﻟﴪدی را در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮاﻫﺶ و ﻤﺗﻨﺎ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ �ﯽرود و ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎد و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دادن ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻘﻮق ازدﺳﺖرﻓﺘﻪﻣﺎن ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﺎرﮔﺮدوﺳﺖ و زﺣﻤﺘﮑﺶ آﻣﻞ!
ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﴎﮔﺮدان ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ادارهی ﮐﺎر ﻃﺮف ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری رﻓﺘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﻬﺮانﻣﺎن ﺑﺮدﻧﺪ� ،ﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر آﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
اﺟﻨﺎس ﺑﻪﻃﺮز ﴎﺳﺎمآوری ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود وﻟﯽ ﻣﺰدﻣﺎن را ،ﺗﺎ ﺟﺎ�ﺎن را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ �ﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺗﺎزه ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی دروﻏﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪدﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﯾﮑﺒﺎره ﻗﯿﻤﺖ آﺟﺮ را ﻫﺰاری
 ۸۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه �ﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ آﺟﺮ دﺳﱰﻧﺞ ﺑﺮادران
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎنﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﴎﮔﺮدان ﺷﺪهاﯾﻢ و از ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﺟﻬﺖ درﻫﻢﺷﮑﺴﻦﺘ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎیﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی آﺟﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮداد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ داده ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺣ�ﯾﺖ
ﺑﯽدرﯾﻎ ﺷ� ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر و آﮔﺎه آﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺿﻤﻦ از ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﴍﯾﻒ و ﺧﺮﯾﺪاران زﺣﻤﺘﮑﺶ آﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ
دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻓﱰﻫﺎی ﻓﺮوش آﺟﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن رﺟﻮع ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ� آﺟﺮ را در
ﴎ ﮐﻮره از ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺮﯾﺪاری �ﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾ�لﺷﺪهی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از زورﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﺧﺮﯾﺪاران زﺣﻤﺘﮑﺶ آﺟﺮ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ
)�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻞ(
ﻣﻨﺒﻊ:
ﻧﴩﯾﻪی ﭘﯿﮑﺎر .ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺷ�رهی  ۲۸ .۸ﺧﺮداد ۱۳۵۸

