
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
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 هميوکوره های آجر پزی ار گزارشی از شرايط کار و زيست کارگران

 
  ١٣٨٧ وريشهردهم چهاربه شنپنج                                                                       نراي آزاد کارگران اهياتحاد

  
کارگران کوره های آجر پزی اروميه از ششم خرداد ماه امسال با خواست افزايش دستمزدها بمدت بيست روز دست به 

 نفر از آنان در هم ٢۶اعتصاب زدند اما اين اعتصاب با يورش نيروهای امنيتی و انتظامی به کارگران و بازداشت 

  . سيدن کارگران به خواستهايشان پايان پذيرفتشکست و اعتصاب مذکور بدون ر

اما عدم موفقيت اعتصاب کارگران کوره های آجر پزی اروميه نه آغاز مبارزه اين کارگران برای دستيابی به 

  .مطالباتشان بود و نه پايان آن خواهد بود

) عضو اتحاديه(زی اروميهگزارشی که در زير همراه با عکس آورده ميشود توسط يکی از کارگران کوره های آجر پ

تهيه شده است که به نوبه خود تالشی است آگاهانه از سوی آنان برای طرح شرايط کار و زيست اين بخش از کارگران 

در افکار عمومی و به اين معنا  بيانگر وجود مبارزه ای است که عليرغم شکست اعتصاب آنان در خرداد ماه، همچنان 

  .در جريان است

  ١۴/۶/١٣٨٧ کارگران ايران اتحاديه آزاد
  

  
  توضيحی پيرامون نوع کوره های جر پزی و نحوه کار در آنها

  
کارگران به همراه اعضای کوچک و بزرگ  در آنهايکی از طاقت فرساترين کارها، کار در کوره پزخانه هاست که 

   .خانواده هايشان مشغول به کارند

کوره . ناميده می شوند" دستی" و" ملی"ارد که اصطالحا کوره دو نوع کوره وجود دبطور کلی برای استحصال آجر 

های دستی کوچک تر از کوره های ملی هستند و در آن ها سه يا چهارخانواده کار می کنند و اگر کل نيروی کار آن ها 

 در  به شرح اوضاع کار، شرايط زندگی و نحوه کارگزارشدر اين .  نفر کارگر دارند٧٠ الی ۶٠حساب شود، حدود 

  :پرداخته ايم" ملی"کوره پزخانه های 

کار هر کوره پزخانه به عهده قالب دار، چرخ کش، . در کوره های ملی افراد بيشتری، گاه تا هفتصد نفر کار می کنند

با شروع فصل . کوره چين، ترمزچی، کوره سوز و چند کارگری است که کارهای حاشيه ای کوره را به عهده دارند

در کار قالب داری يک نفر موظف است خاک را با آب تبديل به .  نسبی هوا، کم کم کار شروع می شودو گرم شدن بهار

 ۵ خانه و ۴قالب داران نيز گل را به وسيله قالب های . گل کرده و برای قالب داران جهت درست کردن آجر آماده کند

 عدد آجر را به نسبت توانايی ۴٠٠٠ تا ٢٠٠٠ن هر قالب دار در روز توانايی درست کرد. خانه تبديل به آجر می کنند

نگه می ) بستگی به شرايط جوی و هوای گرم و خنک دارد(  ساعت ١٠آجرهای خيس را حدودا تا . جسمی خود دارد
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در کار قالب . گفته می شود" فند"آن گاه آجر های خشک را جمع می کنند که اصطالحا به آن ها . دارند تا خشک شود

ها اعم از دختر و پسر، زن و مرد، بچه و سالخورده با توجه به اين که برای هر شرايط سنی کاری داری، خانواده 

 شب ٨ و ٧ صبح شروع و تا ساعت ۴ به طوری که از ساعت ،ساعات کار طوالنی بوده. وجود دارد؛ کار می کنند

   .بلغی مشخص حقوق تعلق می گيرد هزاری است و برای هر هزار عدد آجر آماده، مدستمزد اين کارگران. ادامه دارد

بعد از قالب داری کار چرخ کش است که در آن کارگران آجرهای خام را به وسيله چرخ هايشان به محل سرخ کردن 

 عدد آجر را از سراشيب های تند و ٨٠آن ها هر بار حدود . ناميده می شود، منتقل می کنند" قمير"شان که اصطالحا 

اخل قمير نيز يک نفر به عنوان کوره چين مسئول چيدن آجرها بر روی همديگر تا سقف خطرناک عبورداده  و در د

 قمير تشکيل شده است و هر ۵٠  تا ٣۵هر کوره با توجه به بزرگ و کوچک بودن آن از . قمير به صورت منظم است

دن هر قمير  يک نفر مسئول بعد از پر ش.  آجر را دارا می باشد٣٣٠٠٠ تا ١٨٠٠٠قمير با توجه به اندازه آن، گنجايش 

 .حقوق کارگران چرخ کش  هم هزاری  می باشد. گرفتن در آن  به وسيله آجر سرخ نشده و مالت است

بعد از کار چرخ کش ها و انتقال آجرهای خام از ميدان ها به قميرها، نوبت به سرخ کردن آجرها در دمای بسيار باال 

مسئوليت اين کار و تنظيم آتش و کارهای آن را دو نفر به صورت شبانه . يردمی رسد که به وسيله نفت سياه انجام می گ

 ساعت وقت الزم ٢۴برای سرخ شدن هر قمير آجر خام، حدود . ناميده می شود" کوره سوز" روزی برعهده دارند که 

يد آن ها برطرف بعد از سرخ شدن آجرها و آماده شدن کامل آن ها، درب قميرها را باز می کنند تا حرارت شد. است

 درجه ٩٠٠دمای تقريبی حرارت . حقوق کوره سوزها تنی حساب می شود. شده و برای فروش و بار کردن آماده شوند

امر بار کردن آجرها نيز بر عهده تعدادی کارگر است که به . بعد از سرخ شدن آجرها نوبت باز کردن آن هاست. است

آنان قبل از آن که آجرها به .  کار آن ها بسيار سخت و طاقت فرساست.گفته می شود" قرمزدار يا قرمزچی" آن ها 

اندازه کافی سرد شوند در هوای بسيار گرم و گرد و خاک شديد که تقريبا کار درآن شرايط از عهده کم تر کسی بر می 

  . شوندحقوق قرمزدارها به تعداد ماشين هايی است که بار زده می . آيد، مجبور به بارکردن آجرها هستند

انبار زنها آجرهای بر جای مانده از قميرها را در ميدان ها بر . است" انبار زن" يکی ديگر از کارهای کوره نيز کار 

در انبار زنی نيز گاها زن . روی هم می چينند تا درفصل تعطيلی کار قالب داری و توليد آجر خام از انبارها استفاده کنند

 .قوق آن ها هم به تعداد آجر و هزار تايی حساب می شودح. ها و بچه ها هم کار می کنند

  

 مشکالت موجود در کوره پزخانه ها
  

کارگران کوره ها در اين ميان ازجمله کارگرانی . بدون شک کارگران هيچ نقطه از جهان اوضاع چندان خوبی ندارند

  .هستنند که بيشتر از هر بخش ديگری درگير اين مشکالت هستند

در کوره ها منزل های مسکونی کارگران را در يک . ناسب يکی از مشکالت بزرگ کارگران است نداشتن مسکن م

اندازه اين اتاق ها حدودا سه در چهار و ارتفاع آن ها حدود .  اتاق داده می شود٣ يا ٢رديف ساخته و به هر خانواده 

کف . بل حوادث مقاومت چندانی ندارندضخامت ديوارها بسيار کم و سقف آن ها چوبی است که در مقا.  متر است٨٠/١

 سال از تاريخ احداث آن ها می ١۵آن ها سيمان و ديوارها گچی است و کال ساخت آن ها قديمی و کهنه است و بيش از 
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ق ها دارای رطوبت هستند به طوری که هر هفته کارگران مجبور به انتقال اسباب و اساس منزل هم چنين اکثر اتا. گذرد

  .به بيرون و خشک کردن آن ها جلوی آفتاب هستند که در حين کار مشکلی بزرگ است

 ٢ها  آب آشاميدنی اصال سالم نيست و برای هر رديف منزل مسکونی که گاها تا ده خانوار در آن زندگی می کنند، تن

عدد شير آب و در بعضی جاها سه يا چهار شير آب وجود دارد که اصال کافی نيست و بيشتر وقت ها کارگران بايد در 

  . صف آب بنشينند

به طوری که برای هر رديف منزل، تنها دو دست . دست شويی ها و سرويس های بهداشتی اصال مناسب و کافی نيستند

حمام ها عمومی است و در داخل يک . ناسب بودن حتی بيشتر آن ها در هم ندارندشويی ساخته شده است که در عين نام

اکثر آن ها فاقد برق، شيشه .حمام ها نيز از نظر بهداشتی نامناسب هستند. سالن کوچک ساخته شده و تعداد آن ها کم است

کسی هم . شه خراب هستندهای شکسته شده و کاشی های لک گرفته و کثيف، دوش های آب و دستگيره های شيرها همي

  .به فکر درست کردن اين ها نيست

 فاضالب حمام ها به جايی دور از منزل مسکونی کارگران انتقال داده نشده و در چند قدمی منزل ها، چاله ای برای اين 

ود آشغال ها از سوی خ. منظور حفر شده که آن هم سرپوش نداشته و تنها محيط را آلوده و غير بهداشتی می کند

به مکانی دور از محل (اما کار انتقال آن ها که طبيعتا برعهده کارفرمايان. کارگران در يک مکان جمع آوری می شود

به ناچار بايد آن ها را آتش بزنند که اين کار هم ايجاد . است، به هيچ عنوان به مرحله انجام نمی رسد)زندگی کارگران

مساله مهم تر از هر چيز وضعيت تحصيل کودکان است که آن . تل می کندآلودگی شديد هوا کرده و آسايش مردم را مخ

اين کودکان به دليل فقر شديد مالی  خانواده مجبور به انجام سخت . هم به نوبه خود دارای مشکالت بسيار زيادی است

با خشت های سنگين ترين کارها در سنين پايين کودکی می شوند و در همين سنين دستان کوچکشان به جای قلم و کاغذ، 

  .وزن و گرمای شديد محيط کار در طول شبانه روز آشنا می شود

به طوری که نصف روز را در مدرسه و نصف .  آن ها نصف سال تحصيلی شان را مجبورند در حين کار سپری کنند

رند فصل تعطيلی کار خانواده هايی وجود دارند که به دليل نداشتن مسکن مجبو. ديگر روز را در کوره ها کار می کنند

را نيز در منزل های کوره ها بگذرانند که در اين صورت زمستان در راه است و به خاطر اين که کوره ها دور از 

ناچارا بچه ها تمامی راه را با پای پياده طی . مسير بچه ها تردد ندارندتاها واقع هستند، وسايل نقليه درشهرها و روس

تی داشتن تمامی اين مشکال. و حيوانات درنده برخورد کنندن دارد با سگ های ولگرد، گرگ باز در طول راه امکا. کنند

  .اوقات سبب ترک تحصيل بچه ها می شودمنفی گذاشته و بيشترآن ها تاثيرروحيه که به آن اشاره شد برانگيزه و

ستند و حتی همين قوانين ابتر موجود به لحاظ تامين اجتماعی کارگران کوره های آجر پزی از هيچ تامينی برخوردار ني

اداره کار صراحتا در کنار کارفرماها قرار دارد و و اگر کارگری نيز به اداره کار . نيز در اين کوره ها جايی ندارند

به عنوان مثال در اعتصاب امسال رئيس اداره کار اروميه با زبانی توهين . شکايتی ببرد با توهين از آنجا رانده ميشود

به همين دليل کارفرمايان براحتی .  شخصا کارگران را تهديد به استفاده از زور برای در هم شکستن اعتصاب کردآميز

در رابطه با سوانح ناشی از کار، کارفرمايان هيچ . کارگران را اخراج و شرايط دلخواه خود را بر آنان تحميل ميکنند

به عنوان مثال لباس کارگران . يبی ببيند به حال خود رها ميشودمسئوليتی بر عهده نميگيرند و هر کارگری حين کار آس

قسمت پخت آجر بطور دائمی آغشته به نفت سياه است و همين امسال کارگری حين خشک کردن لباسهای خود که بناچار 
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 از کارفرما حتی خانواده اين کارگر نتوانستند. آنرا با بنزين شسته بود دچار آتش سوزی شد و جان خود را از دست داد

شکايتی بکنند و به اين ترتيب کارگر مذکور بدون اينکه احدی کک اش بگزد و کارفرما کوچکترين مسئوليتی را متوجه 

  . خود بکند در عنفوان جوانی در ميان شعله های آتش جان باخت

ی خاکی مخصوص گل يا همين امسال در يکی از کوره ها کودکی حين خوردن بستنی که از شدت گرما به سايه تپه ها

. آجر پناه آورده بود بدليل ريزش خاک و مدفون شدن در زير آن در مسير انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد

عليرغم اينکه معموال کوره های آجر پزی در هر منطقه ای دور از محيط شهری و در منطقه بخصوصی متمرکز هستند 

پزشکی حتی کوچکی در کنار آنها وجود ندارد تا در صورت آسيب ديدگی کارگران با اينحال هيچ درمانگاه و يا مرکز 

خود همين مسئله يکی از عوامل جان باختن کودکی بود که آوار تپه خاکی بر . درمانهای اوليه در آنجا صورت بگيرد

  .سرش فرو ريخت و در راه انتقال به بيمارستانی در شهر اروميه جان باخت

بدليل اينکه دستمزد اين کارگران به ازای هر هزار عدد آجر تعيين . های آجر پزی بسيار باالستشدت کار در کوره 

 ساعت ١۶ميشود آنان ناچار هستند برای رسيدن به دستمزدی که بتواند زندگی شان را بدرجه ای تامين نمايد روزانه تا 

می شان  با شدت و سرعت هر چه بيشتری کار می کنند کار کنند و در حين کار تا آنجا که ميتوانند و با توجه به توان جس

 ماه بايد قادر شوند خرج ۶ – ۵چرا که اين کارگران در فصل سرما و تعطيلی هيچ دستمزدی دريافت نميکنند و در مدت 

  .زندگی يکساله خود را در بياورند

. جوان در کوره های آجر پزی استعوامل اصلی کار کودکان و تمامی اعضای خانواده از پير و  خود همين امريکی از

اغلب کارگران کوره های آجر پزی برای رسيدن به دستمزد روزانه بيشتری حتی موقع ناهار نيز استراحتی نکرده و در 

 .مدت بيست دقيقه ناهار خورده و بر سر کارهايشان حاضر ميشوند

 

 
  ١٤/٦/٨٧اتحاديه آزاد کارگران 

www.ettehadeh.com 

 k.ekhraji@gmail.com :ايميل

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ :فاکس

  
  زاد کارگران ايران مراجعه نمائيدآصويری اين مطلب به سايت اتحاديه برای دريافت گزارش ت

  

 

  
  
  

  


