اعزام ھياتی از اعضای کميته ھماھنگی به کوره ھای آجرپزی )وايقان( وديدار
با نمايندگان کارگران

با پايان يافتن فصل زمستان و سر براوردن جوانه ھا از خاک وشکوفه ھای درختان و با فرا رسيدن فصل بھار و شروع
سال نو ،پر کردن اوقات فراغت و استفاده از طبيعت زيبا ونقاط ديدنی و توريستی  ،موزه ھا و تفريحگاھھا ولذت بردن
از ديدن مناظر بکر طبيعی  ،شبی آرميدن در ھتلھای با شکوه و مجلل و سر زدن به مناطق مختلف کشور و حتی خارج
از کشور  ،شرکت در اردوھای مختلف تفريحی و استفاده از تمامی و آخرين امکانات و دستاوردھای تفريحی بھداشتی و
آسايشی  ،در ليست برنامه ريزی خانواده ھا و ديگر گروھھای اجتماعی قرار ميگيرد  .البته نه تمامی خانواده ھا بلکه
استفاده از تمامی امکانات جامعه فقط شامل حال خانواده ھای مخصوص و پر درآمد جامعه ميشود و اين فقط يک روی
سکه و روی سفيد آنست و اما ...........
روی ديگر وسياه اين سکه  ،داستان پر از درد و رنج و مشقت دھھا ھزار زن و مرد و کودک نگون بخت و تيره روزی
است که برای امرار معاش و کسب درآمدی ناچيز از نقاط مختلف کردستان راھی شھرھايی که کوره ھای آجرپزی در
آنجا قرار دارند  ،ميشوند و پنج شش ماه تمام وگاھا بيشتر به شديدترين شيوه ممکن استثمار ميشوند و شيره جان آنھا
مکيده ميشود تا عده ای زالو سفت ھر چه بيشتر در آسايش باشند و آجرھای ساخته شده بدست کارگران  ،برجھا و
آپارتمانھای آنھا را به آسمانھا بسايد .
اينان ديگر به فکر سفرھای تفريحی و تفنن و پيک نيک نيستند  ،به فکر استفاده از چشمه ھای طبيعی آب درمانی و
آسودن در ويالھای مجلل نيستند  ،شايد در خواب ھم غذاھای تميز و خوشمزه نبينند  ،تمام ھم و غم اينان و ملکه ذھنشان
تحمل گرمای سوزان و وحشتناک جھنمی است که سرمايه داران برای آنان تدارک ديده اند  ،در اين فکرند که نکند امسال
يکی از اعضای خانواده شان در اثر سوانح محل کار از دست برود  ،در اين فکرند تا جايی که در توان دارند بيشتر کار
کنند تا اندک توشه ای برای حال و زمستانشان فراھم کنند تا از گرسنگی نميرند .
اينان ديگر به فکر ديدن موزه ھا و تفريحگاھھا نيستند بلکه به ديدن خانه ھای تنگ و تاريک کوره پزخانه ھا ميروند و
شورابھای کثيف و غير بھداشتی کوره پزخانه ھا انتظارشان را ميکشند  .ساکنان اين روی سکه ديگر در فکر اقامت در
ھتلھای مجلل نيستند بلکه اتاقکھای کاه گلی در انتظار آنھا ھستند و اينان ميروند که نيروی کار خود را به ارزانترين
قيمت ممکن به سرمايه داران بفروشند و تمام وجود خود را در معرض فشارھای طاقت فرسای کاری و شديدا غير
انسانی قرار دھند و واقعا کار در شرايط سخت و طاقت فرسای کوره پز خانه ھا جزء کارھای سخت و به شدت غير
انسانی به حساب می آيد و درجه استثمار درآن در باالترين مرحله خود قرار دارد .
و اينان به اين ترتيب به سوی سرنوشتی مبھم و مخوف با دلی لبريز از درد وبا قلبی آکنده از رنج و مرارت  ،گام
برميدارند و با صدايی لرزان فرياد ميزنند :اھای اھای  ،حراج حراج  .و با شنيدن کلمه محبوب و دوست داشتنی حراج ،
سرمايه داران زالو صفت از فرط شادی و ھيجان  ،سرعت ضربان قلب ھمچو سنگشان زيادتر شده و خالق خود را شکر
گزارند که باز ھم نيروی کار حراج شد و ارزش افزوده خودشان بيشتر خواھد شد  .آھای گرگھای گرسنه بياييد حراج
کرده ام  ،اين مقدار نيروی کاری که دارم ميخواھم در قبال مزدی بخور و نمير بفروش برسانم و شما آنقدر حريص و
آزمند و طمعکار ھستيد که بر سر ارزانتر خريدن نيروی کار ما ،ما کارگران و صاحبان توليد نعمت در جامعه رابه
رقابت انداخته ايد و ھرکس نيروی کارش را ارزانتر به شما بفروشد ،ظاھرا نزد شما محبوبتر است  ،اما بدانيد که درست
است ما گرسنه ايم اما بيداريم واز نيات پليد وزشت شما آگاھيم .

شھرستان شبستر واقع در استان آذربايجان شرقی با داشتن تعداد زيادی از کوره ھای ملی و دستی آجر پزی ھر ساله
تعداد زيادی از کارگران فصلی شھرھای مختلف کردستان را به سوی خود جذ ب می کند  ،بيشتر اين کوره ھا درمناطق
وايگان -ديزج خليل – اروان گولی وسروان گولی قرار دارند که تعداد آنھا در وايگان  330الی  350کورھی دستی –
ديزج خليل  5-6کوره ی ملی و20الی  30کوره ی دستی -اروان گولی 30کوره ی دستی وسروان گلی  7-8کوره ملی و
 20کوره دستی –کوره ھای آجر پزی اين منطقه حدودا 10الی  12ھزار نفر کارگر را در خود جای داده است .
از شھر شبستر تا شھر وايگان حدودا"  3کيلومتر راه است که به وسيله جاده آسفالته به ھمديگر وصل می شوند ولی از
جاده
ابتدای شھر وايگان تا  3کيلومتر بعد از خارج شدن از شھر  ،تعداد  330الی  350کوره دستی در ھر دوطرف
ِ
باريک خاکی قرار دارند که مساحت ھر کدام از اين کوره ھا چيزی در حدود  7الی  10ھزار متر مربع می باشد  .ھر
کوره بيشتر از  3 – 2خانوار را نمی تواند در خود جای دھد و ھمين امر باعث شده است که به لحاظ بھداشتی  ،خيلی در
مضيقه باشند و از کمترين امکانات بھداشتی برخوردار ھستند  .در ھر کوره حداکثر  3يا  4اتاق يا در واقع اتاقک وجود
دارد که طول و عرض آنھا  2/5 * 3/5 ، 2 * 3و حداکثر 3*4
می باشد که اين فضای کم و محدود ھم به عنوان اتاق نشيمن  ،ھم به عنوان آشپزخانه و اتاق خواب و حمام مورد استفاده
کارگران قرار می گيرد .اغلب اين اتاقکھای تنگ و تاريک از کاه و گل ساخته شده اند و سرپوشی بنام سقف روی آنھا را
پوشانده است و بندرت ديده ميشود که اتاقکی از آجر ساخته شده باشد  .ھر کدام از اين اتاقکھا  ،ظرفيت  2نفر را دارا
ھستند اما کارگران مجبورند  4نفری در آنھا استراحت کنند  .اندازه ھر آجر  6 * 11 * 21می باشد و وزن ھر آجر
خشک حدودا"  1/500تا  1/600گرم ھست  .کارگران به لحاظ بھداشت و درمان شديدا" در مضيقه اند و برای
کوچکترين و بی اھميت ترين مريضی و مراجعه به پزشک بدون دفترچه  ،حداقل  15الی  20ھزار تومان بايد بپردازند .
واقيعت اين است که کارگران کوره ھای دستی از ھرگونه حقوق انسانی محروم ھستند  ،حتی تھيه نان خشک برای
گارگران معضل بزرگی به حساب می آيد و گاھا" يک قرص نان از  50تا  70تومان حتی  100تومان به فروش ميرسد
و بدليل کثرت کارگران  ،بارھا پيش آمده که نان به ھمه نمی رسد و اين ھمه در شرايطی است که آسايش و رفاه و
استفاده از کليه امکانات جامعه در سطح فوق العاده بااليی برای بعضی از آحاد جامعه به اوج خود رسيده  ،در حالی که
کارگران شاغل در کوره پزخانه ھا تحت سخت ترين شرايط روحی و جسمی کار ميکنند  .صبحھا آسمان پر ستاره است
که سر کار می روند و شبھا وقتی دست از کار ميکشند  ،متاسفانه باز آسمان پر از ستاره است  17 .ساعت کار شاق و
طاقت فرسا و دراين مدت کارگر بدون استراحت  ،شديدا" به جسم و روح خود فشار وارد ميکند و تمام حواسش به کار
است  ،نکند خشتی گوشه نداشته باشد و يا خشتھا به ھم بخورند  ،چون خراب ميشوند  .وعده ھای غذا خوردن بايد به
سرعت سپری شوند و در روز  5وعده غذا می خورند  .صبحانه نيم ساعت  ،ناشتای نيم ساعت  ،ناھا رحداکثر  1ساعت
و عصرانه و شام ھم به ھمين ترتيب و پس از صرف شام  ،کارگران از فرط خستگی و بيحالی در اتاقکھايی که بيشتر به
النه حيوانات شباھت دارند تا به مسکن انسانھا  ،به خواب فرو ميروند  .اما اين خواب ديری نمی پايد و از ساعت 4-3
نيمه شب  ،باز ھم روز از نو روزی از نو .
در کروه پز خانه ھا زنان و دختران بيشتر از مردان در رنج و عذابند  ،بدليل اينکه جدا از کار کردن  ،بايد به پخت و پز
و لباس شستن و تميز کردن اتاقکھا و رسيدن به کودکان  ،مشغول گردند  .روزھای پنجشنبه و جمعه که روزھای تعطيل
است  ،زنان بايد به اين امورات برسند و تازه بعد از اتمام اين کارھا بايد به ميدان بروند و خشتھای خشک شده را جمع
کرده و به فنر در آورند و به اصطالح فنر بزنند  .و شدت و فشار کار به حدی زياد است که بارھا اتفاق افتاده که زنانی
که حامله اند تا زمان وضع حمل و تولد نوزادشان  ،مشغول قالب زدن بوده اند  .وضع و حال کودکان معصوم بسيار رقت
بارتر و دردآورتر از بقيه است  ،آنھاجايی برای بازی کردن ندادرند وتنھا جای تفريح و بازی آنھا  ،محيط کار والدينشان
در ميدان کار است و تنھا وسيله بازی آنھا گل و الی و شن و ماسه است و ساعتھای متمادی با پای برھنه و سر وصورت
غبار آلود ولبھای ترک خورده  ،زير نور آفتاب به شدت سوزناک و گرمای شديد و طاقت فرسای آن باالجبار به بازی

مشغولند و پس از خسته شدن به گريه وزاری می پردازند که اين امر باعث خشم والدين و سرکوفت زدن به کودکان
ميگزدد و چون والدين نيز براثر فشار کار  ،اعصابی برايشان باقی نمانده است  .بايد گفت که کودکان مظلومترين
انسانھای کارگاھھای آجر پزی می باشند  .جدا از تمام مشکالت و نابسامانيھا و معضالت بھداشتی  ،وجود سوسک و پشه
و مار عقرب واقعا" زندگی و جان کارگران را تھديد می کند و بارھا اتفاق افتاده وقتی که ھمه خوابند  ،ناگھان با صدای
فرياد و ناله يکی  ،وقتی که از خواب بيدار ميشوند و المپ را روشن مکنند  ،مشاھده می کنند که عقربی يا ماری ،
کارگری را نيش زده است .
به جز کارگران قالبدار در کوره ھای آجر پزی  ،کارگران ديگری نيز مشغول به کارند که از جمله به چرخ کش ھا
ميتوان اشاره کرد که کارشان به مراتب سخت تر از بقيه است  .چرخ کشھا معموال مرد می باشند چون کارشان به لحاظ
فيزيکی خيلی سنگين و طاقت فرسا است و در دسته ھای  7 – 6نفره کار می کنند  .وظيفه چرخ کشھا  ،انتقال آجرھای
خام خشک شده از ميدان قالبداران به داخل خميرھا می باشد .چرخ کش يک چرخ دارد که درھر سرويس  90الی 100
خشت خام را به داخل خميرھا می برد تا کوره در دمای بسيار باال ،آجرھا را بپزد و به آجر آماده تبديل کند و برای انتقال
آجرھا به داخل خميرھا بايد سرزيری تندی را طی کند و برای اينکار بايد تمام اعضای بدن خود را ھماھنگ کرده و به
عقب بکشند تا چرخ از دستشان در نرود و کنترل خود را از دست ندھند  .در غير اين صورت پايه چرخ به سينه و پاھای
آنھا برخورد کرده و باعث شکستگی اعضای بدن و يا حتی فوت چرخ کش می شود .
دسته ای ديگر از کارگران کوره پز خانه ھا را قرمز دارھا تشکيل ميدھند که معموال" گروھھای  3-2نفره کار ميکنند و
در گرمای فوق العاده شديد و درجه حرارت بسيار بااليی  ،آجرھايی را که تازه دستگاه از روی آنھا برداشته شده است را
به بيرون منتقل می کنند  .وبسيار اتفاق افتاده که در اثر نامناسب چيده شدن آجرھا و ريزش رديفی از آجرھا به سر
کارگران قرمز دار  ،باعث مرگ آنان شده است .
وضع جاده خاکی منتھی به کور ھای وايگان به حدی خراب و ناھموار است که اگر با پای پياده از آن عبور کنی تا
قوزک پا در خاکريزی فرو ميروی که انگار در داخل آب را ه می روی ودر اثرترد د وسايل نقليه  ،گرد و غباری
دراين منطقه به ھوا بلند ميشود که وجود مه سنگينی را به ذھن متبادر می کند و باعبور ھر کاميون و يا وسيله ای ديگر ،
گرد و غبار به داخل اتاقکھا و حتی سر سفره کارگران نفوذ می کند .
امسال کارگران پس از چند روز حضور در کوره پزخانه ھای وايگان متوجه ميشوند که کارفرماھا با ھماھنگی با
ارگانھای زيربط  ،دستمزد کارگران را در سطح سا ل قبل نگه داشته اند يعنی در ازای ھر  1000خشت فقط 7800
تومان پرداخت نمايند  .کارگران به اين امر معترض ميشوند ولی از سوی کارفرمايان مورد بی توجھی قرار ميگيرند .
سپس تمام کارگران در ميدان شھر جمع شده و به شور و مشورت پيرامون افزايش دستمزدھا و مطالبات ديگرشان می
پردازند و بعد از بحثھای فراوان به اين نتيجه ميرسند که در اعتراض به عد م افزايش دستمزدھا دست به اعتصاب بزنند
 .از بين خود نمايندگانی را برای ادامه کار انتخاب می کنند  .پس از اتخاذ اين تصميم  ،ھمه کارھا تعطيل می شوند و
کارگران به مدت  5روز اعتصاب می کنند  .در خالل اين پنج روز نمايندگان کارگران بارھا با اتحاديه ) ؟( وايگان ،
اداره اماکن  ،بسيج اصناف  ،فرمانداری  ،بخشداری و اداره بازرگانی به بحث و مذاکره پيرامون باال بردن دستمزدھا و
بھبود شرايط کاری و بھداشتی و  . . .ميپردازند ودراين ميان کارفرمايان و نمايندگان ارگانھای مختلف با حيله و نيرنگ
و انواع ترفندھای ديگر  ،سعی در تفرقه انداختن در صفوف کارگران و  . . .می کنند ولی در مقابل اتحاد و يکپارچی
کارگران  ،کاری از پيش نمی برند و باالخره نمايندگان کارگران با قاطعيت و پشتيبانی کارگران موفق به تحميل دستمزد
 10/000تومان در قبال ھر 1000خشت به کارفرمايان می شوند و با کسب اين پيروزی  ،اعتصاب  5روزه کارگر ان
کوره پزخانه ھای وايگان با موفقيت به پايان ميرسد و باعث موجی از شادی و غرور در بين تمامی کارگران و انعکاس
وسيع آن در سطح منطقه می شود.

ھيات اعزامی کميته ھماھنگی متاسفانه چند روز پس از پايان اعتصاب به آنجا رسيد و طی نشستھای گوناگون و صميمی
با کارگران و نمايندگان آنھا به دردھای آنان و مشکالت و معضالت شان گوش داده و ھمراه آنان راھھای از بين بردن
مشکالت و رسيدن به خواستھايشان را مورد تجزيه و تحليل قرار داد .يکی از معضالت عمده کارگران کوره پز خانه که
شامل حال تمامی کارگرھای سراسر کشور می شود ،فصلی بودن اين کار ومتفرق شدن آنھا پس از پايان کار و قطع
ارتباطشان تا سال آينده می باشد که تدابيری اندايشيده شد جھت تشکيل اتحاديه  ،انجمن  ،شورا و يا ھر تشکل ديگری که
ارتباط مداوم کارگران را در فصل ھای غير کاری با ھمد يگر زنده نگه دارد و ھماھنگی ھای الزم بين آنان را برقرار
نمايد و حتی در مورد تثبيت دستمزدھا و معضالت و مشکالت ديگر تصميم گيری نمايند.
وتالش برای احداث در راه اندازی  2واحد نانوايی با اخذ سھميه آرد از ارگان مربوطه و رفع مشکل کمبود نان کارگران
 ،اقدام در زمينه ديگر کمبودھای کاری کارگران .
ھيات کميته ھماھنگی آن شب را تا ساعت  2بعد از نصف شب با نمايندگان کارگران به بحث و گفتگو پرداخت و روز
بعد به منازل تعدادی از کارگران سر زدند واز مشکالت و معضالت معيشتی و کاری آنان جويا شدند و در پايان در فضا
يی صميمانه و کامال دوستانه با اميد به پيروزی کارگران و رسيدن به خواستھايشان جمع آنان را ترک کردند.
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