




دیدگان برزجر  خون اینبیست سال از روزهایی که  .گذردهای تهران می پزخانهبیست سال از قیام کارگران کوره 

برای رسیدن به حداقل  ،رشایط کاربرای بهبود  ،اما مبارزه برای رسیدن به حداقل زندگی ...گذردمی  ریختزمین 

ها صورتپزخانهدر این مدت مبارزات بسیاری ازجانب کارگران کوره  .های خود همچنان ادامه داردخواسته

رشکت در مبارزه   ،برای کسب حقوق عادالنه ،جنگ با رسمایه داران .نداهختاندو گرفته و کارگران تجارب فراوانی 

داری و آنها را در شناخت سیستم رسمایه .بسیاری به آنها یاد داده است چیزهای ،برعلیه رژیم شاه خائن

 .تر ساخته استعمیق

ها به دلیل مجموعه رشایط حاکم بر آنها جزو آن بخش از کارگران هستند که هنوز حتی  پزخانهکارگران کوره 

 ،اما انقالب .لی استدر چهارچوب قانون کار ضدکارگری قب ...ساعت کار و ۸هایشان نظیر برخی درخواست

های زیادی  کند و به آنها درسبیدار می نیز زحمتکشان را  یماندهعقب  هایتوده انقالب ،بخش استآگاهی 

های پزخانه در ضمن تالش برای رسیدن به خواستهکه کارگران کوره  یم به همین لحاظ امروز ما شاهد .آموزدمی

در زیر به   . ابراز می کنند »شوراهای کارگری«ها ازطریق ردن کورهخود را برای اداره ک یاراده ،پاافتادهپیش

 : کنیمها اشاره میپزخانهی از مبارزات کارگران کوره یگویای �ونه 

 های آمل در اردیبهشت و خرداد ماهپزخانهمبارزات کارگران کوره

تصمیم به یک اعتصاب   آمل یانهپزخکوره  ۱۱کارگران  ،نتیجهپراکنده و بی  اتها اعرتاض و اعتصابپس از مدت

های برخواسته ،جداگانه و چه به صورت یکپارچه چه به صورتها در جریان این مبارزه آن .گیرندرسارسی می

 :طور محوری عبارت است ازند که بهاه حق خود را اعالم کرد

 ....)و ساعت کار و رسویس ۸نظیر (اجرای برخی مفاد ه�ن قانون کار کذایی قبلی  -۱

 .هاو گرد وغبارآلود کوره  کثیفوسایل ایمنی با توجه به محیط بسیار  یتهیه -۲



 .ایجاد سندیکای واقعی -۳

 .دستمزداضافه -۴

 .جلوگیری از اخراج کارگران و بازگشت کارگران اخراجی به رس کار -۵

تولید را خواستار کنرتاتی و نظارت در فروش و  یها لغو نظام وحشیانه کارگران برخی از کوره  ضمندر 

 ...نداهگردید

های خودخواست یهمه بهتوانند �ی ،رفت به تهران و های فراوان و آمدرغم دوندگی علی کارگران  �ایندگان

عمالً بر روی   ،که در مورد آنها با وزارت کار و کارفرمایان به توافق رسیده بودندنیز را  ییهاخواستو  .برسند

نامد و تنها با پرداختمی  ی»ضدانقالب«طبق معمول اعتصاب کارگران را  )تهران(ار وزارت ک .ماندکاغذ می

دستمزد خودداری از گرفنت این اضافه ،کارخانه هس جز در ،کند ولی کارگراندرصد دستمزد موافقت می۴۰

ستداللی که از  حال آنها با اد و در عین ندههای خود ادامه میدرخواست یکرده و مبارزه را تا گرفنت مجموعه

 ...نداخوابند که چه کسی تولید را می نگیرد ثابت می ک چشمه می رس  زندگیمنت 

 »ایمتبدیل شده  رمقیبیهای فرسا به استخواندر زیر کارهای طاقت«

ی از آن  یهاند که قسمتنکصادر می ایمل اعالمیهآ برای روشن کردن ذهن مردم  کارگران ،در جریان اعتصاب

 :آوریممی  را در اینجا

 به نام خدا 

 گاه آملآسخنی با مردم مبارز و 

 :آمل مبارز  مردم

همچنین خرب دارید که به   اید.ها را همگان شنیده پزخانهخرب مربوط به اعتصاب و تحصن ما کارگران کوره

،گچفروش مصالح ساخت�نی از قبیل  و نیزشده است  کساد کارهای ساخت�نی هم ،در بازار آجر علت کمبود 

کنند که با  اما در این بین عوامل کارفرمایان و عنارص مزدور کوشش می  .رونق زیادی ندارد ...آهک ،سی�ن

خواهند  گر میاین عنارص توطئه . ندنبر علیه ما آشفته ک آمل را ها افکار مردم مبارز پراکنی و دروغگویی شایعه

خواهند بگویند که می .هستند ...و شدهو تحریک افرادی ضدانقالب )یعنی کارگران( به مردم بگویند که اینها

تا از این طریق ما   .دباشها میپزخانه اعتصاب کارگران کوره  ،علت بیکاری و کسادی بازار مصالح ساخت�نی

 .فشار بگذارند و نگذارند که حقوق طبیعی و قانونی خود را به دست آوریم کارگران را تحت

 :مردم آگاه آمل

صبح تا   یش� کارگران و مردم زحمتکش هستیم و مثل ش� از سپیده برادارانها پزخانه ره ما کارگران کو  -۱

ها از جهنم هم بدتر  آتش سوزان کوره از کنیم از گرمای آفتاب و جایی که ما کار می  م.کنیجان می  شبسیاهی 



در زیر   .کندشوار می برای ما د هم پر شده نفس کشیدن را ...محیط کار ما که از گرد و غبار و دود .است

رمقی تبدیل  های بیو به استخوان ایمجوانی و نیرو و انرژی خود را از دست داده  کودکی وفرسا کارهای طاقت

، نه لباس کار داریم ، نهنه بهداشت داریم ،آب داریم نه خالصه اینکه .بسته استه پینهای ما دست ایم.شده

،گیریمهم که بابت جان کندن خود می مزدیاینها گذشته  یهمه از نه ح�می. ،غذاخوری ، نهرسویس داریم

از حاصل کار ما   )دارانرسمایه(در عوض کارفرمایان  شود.مان میها و زندگی به زحمت کفاف خرج زن و بچه 

های بیچارگی ما بهرتین  ه بکنند و بها درست می خرابی ما خانهزنند و به قیمت خانهها به جیب می ثروت

 .دنشان دار هابرای خود و بچه راو رفاه و راحتی  زندگی

ه آنچ .توقع زیادی هم نداریم .خواهیم�ی   همچیز زیادی  .حرف ما کارگران این است که باید حق ما داده شود

قانون کار محمدرضاشاهی هم آن را تایید کرده بود و   که حتی  است ایهای صنفی خواهیم خواستهکه ما می

 .دانستحق کارگران می 

های مختلف  ولی آنها به بهانه  ،های�ن را به کارفرمایان گفتیمآمیز خواستهما کارگران ابتدا به صورت مساملت -۲

 اکنند که مشرتککنند بلکه سعی می �ی یبرای همین وقتی دیدیم که کارفرمایان نه تنها کار  د.از زیرش در رفتن

ه قدرت و اتحاد خود را نشان بدهیم و با اعتصاب و تحصن در  تصمیم گرفتیم ک ،دنبرای کارگران توطئه بچین

 .صنفی خود برسیم حق کار به  یاداره

ی آمل تایید شده و ار کار و مقام فرماند ییس ادارهیرهای ما از طرف که خواسته بدانید ،برادران زحمتکش -۳

 . حارض به قبول آن نیستند اما بازهم کارفرمایان ،اندآن را قانونی و حق مسلم کارگران تشخیص داده 

های کارگر و زحمتکش ما دریافته باشند که ما نه ما امیدواریم که با رشح مخترصی که دادیم همشهری -۴

وسایل  ییم و ما کارگرانی هستیم که همهکردما کارگرانی هستیم که انقالب  ؛نه چیز دیگری م وانقالبیضد

 .سازیماز کوچک تا بزرگ آن را می  ،زندگی

 شهریان غیور هم

و خود تولید ،های ما جواب ندهندچنانچه تا آن مدت به خواسته  یماگرچه ما کارگران مهلت تعیین �وده و گفت

از ش� نیز انتظار   ولی ،شودگیریم و این وضع موقتی هم به زودی برطرف می فروش آجر را به دست می 

ها و پراکنهای ما ح�یت کنید و مچ شایعهواستهحداقل از ش� توقع داریم تا از خ .ح�یت و همکاری داریم

 .کارگر را باز کنید و آنها را افشا �اییدضد دروغگویان 

 با امید پیروزی 

 های آملپزخانه�ایندگان منتخب کارگران کوره 

۱۶/۲/۱۳۵۸ 

*** 



شان حقوق عادالنه اند بهرسگردان بوده و نتوانسته )خرداد یحدود نیمه (کارگران پس از این اعتصاب نیز هنوز 

دست گرفنت تولید توسط شوراهای   منترش کرده و تصمیم خود را به در  ایدر این رابطه کارگران اعالمیه .دنبرس

 .دارندکارگری اعالم می 

 :است رشحمنت اعالمیه بدین

 گیرندها تولید را در دست میپزخانهکارگران کوره

 به نام خدا 

 !همشهریان مبارز و آگاه آمل

های آمل که در بدترین رشایط کار و پزخانهما کارگران کوره ،از پیروزی انقالب باشکوه خلق قهرمان ایران بعد

خودمان از کارفرماها   یرفتهبار و حقوق ازدستخواستار تغییراتی در وضع زندگی رقت ،زندگی قرار داریم

ا کارفرماها هیچ قدم مثبتی در جهت  نه تنه .ولی به تجربه دریافتیم که حق گرفتنی است نه دادنی .شدیم

های ایجاد تفرقه  ای زمینهبلکه با دست زدن به هرگونه حیله و دسیسه  ، نداشتندبر زندگی ما کارگران  وضع بهبود 

ما در عمل دریافتیم که باید دست به یک حرکت جمعی بزنیم و   .دنآور و دلرسدی را در بین ما به وجود می 

رود و فقط اتحاد و  یم با حرکات پراکنده و خواهش و متنا کاری از پیش �ی دیداین بدان علت بود که می 

 مان بکند.رفتهدستکارفرمایان را مجبور به دادن جزئی از حقوق از  ،تواندهمبستگی ما کارگران است که می 

 !مردم کارگردوست و زحمتکش آمل

  .حق به جانب ما دادند ،کار طرف شدیم یارهبا اد . که اطالع دارید مدتی است که ما را رسگردان کردندن همچنا

دانم مگر قانون کار آمل با تهران فرق  �ی  ،بردند مانتهرانبه  باالخره  .ما بود حق بابه فرمانداری رفتیم آنجا نیز  

ما  ماند.اینها بر روی کاغذ  یاما همه .های ما را تایید کردندخواسته نیزکند ولی حاصل هرچه بود آنجا می

های خودتان هر روز شاهد هستید که چگونه قیمت .باید زندگی ما تأمین شود .خواهیمران عمل میکارگ

 ،برندرساند حتی یک شاهی باال �ی نتا جا�ان را به لب  ،را مزدمانرود ولی آوری باال می طرز رسسام اجناس به 

یکباره قیمت آجر را هزاری  ،هاپزخانهدستمزد کارگران کوره دروغین اضافه یتازه جالب اینجاست که به بهانه 

نج برادران دسرت دهیم که با اضافه کردن قیمت آجر ما به این آقایان دیگر اجازه �ی  د. تومان باال بردن ۱۰۰تا  ۸۰

 .را باال بکشند نماکارگر و همشهریان 

و از هیچ طریقی   ایمهای آمل که مدت زیادی است توسط کارفرماها رسگردان شده پزخانهکارگران کوره ما 

های کارفرمایان و رسیدن  شکسنت توطئهداریم جهت درهم اعالم می ،ایمموفق به گرفنت حقوق مسلم خود نشده 

خرداد تولید را مستقی�ً  ۱۹از روز شنبه  ،مان و همچنین کاهش بهای آجر به قیمت عادالنههایبه خواسته

خواهان ح�یت  ،شن شدن اوضاع به تولید ادامه دادهخواهیم گرفت و تا رو  دست توسط شوراهای کارگری در 

از همشهریان رشیف و خریداران زحمتکش آجر تقاضا   در ضمن م.گاه آمل هستیآدریغ ش� مردم غیور و بی

در   آجر رابلکه مستقی�  ،دنکننداریم برای خرید آجر دیگر به دفرتهای فروش آجر در شهر به کارفرمایان رجوع 

 . ای کارگری خریداری �ایندرس کوره از شوراه



 خود را پس بگیریم یشدهبرای آنکه حقوق پای�ل

 برای آنکه از زورگویی کارفرماها جلوگیری کنیم

 برای آنکه از خریداران زحمتکش آجر ح�یت کنیم

 های آملپزخانهپیش به سوی به دست گرفنت تولید در کوره 

 )های آملپزخانه�ایندگان منتخب کارگران کوره (

 

 منبع:

 ی پیکار. ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر نرشیه

 ۱۳۵۸خرداد  ۲۸. ۸ی ش�ره



 



http://manjanigh.org/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://soundcloud.com/khoroos
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https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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