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و از شرکت پارس خودریگزارش مختصر  
 

    هشتاد و هفت ماهتدهم ارديبهشپانز                                                                                    یجالل ناصر
   

. ايران است کرج قديمی ترين شرکت خودرو سازی- جاده مخصوص تهران٩پارس خودرو واقع در کيلومتر شرکت 

جعفر اخوان تاسيس گرديد و نام آن   توسط يکی از سرمايه داران آن زمان به نام١٣٣۵اين خودرو سازی در سال 

آمريکايی را به خصوص تيپ جيپ را وارد و به فروش می  اين شرکت انواع اتومبيل های.شرکت بازرگانی جيپ بود

نتاژ جيپ شهباز، وانت سيمرغ، آريا و شاهين، جيپ آهو، ترتيب شروع به مو  به١٣٣٨پس از آن از سال . رساند 

صحرا،  شورلت نوا، بيوک، شورلت وانت، جبپ توسن، لندرور، نيسان پاترول، وانت نيسان، جبپ شورلت ايران،

اين شرکت .  کرده است١۴١و پرايد  سپند جوانان، پيکاپ، پی کی، ماکسيما، رونيز، سرانزا، مگان، لوگان، پرايد صبا

 GM جنرال موتورز آمريکا در ايران شروع به کار کرد و به آن مان شروع به مونتاژ به عنوان بخشی از شرکتاز ز

   .می شد گفته 

محل های   طی چند سال اخير اين شرکت يکی از پررونق ترين.  نامش به پارس خودرو تغيير يافت١٣۵٨از سال 

کارگران آن جوان و % ٩٠بيش از  .درو سازی فعال هستند کسب سود برای آن بخش از سرمايه بوده که در صنايع خو

توليد افزوده می شود، به طوری که در بيشتر مواقع  هر روز بيشتر و بيشتر بر سرعت خطوط. قرار دادی هستند

  .نفس کشيدنی را ندارند کارگران بخش مونتاژ فرصت کوچک ترين

دستگاه در سال  ١٠٠١١ توليد  ١٣٧٧در سال . بوده است دستگاه اتومبيل در سال ٧٨۴٨ معادل ١٣۶۶در سال  توليد

 ٢٠٣٠٠٠ دستگاه و ١٨۵١٨۵بترتيب  ١٣٨۶و١٣٨۵ دستگاه و در سال های ۴۵٠۶٧ تعداد ١٣٨٣بوده ، در سال 

قراردادی بودن .  دستگاه است٢۵٠٠٠٠ بيش از ١٣٨٧ طرح مديريت توليد برای سال. دستگاه اتومبيل بوده است

بيکاری بيداد می . اصلی در تحميل اين ميزان شدت استثمار به کارگران است بيکاران عاملکارگران و وجود لشکر 

  نفر بيکار جهت کار در شرکت پارس خودرو فرم درخواست کار١٢٠٠٠که در حال حاضر بيش از  کند، به طوری

ه اند، با اين اميد که روزی کرد را با نازلترين قيمت و با هرآنچه که توسط شرکت تحميل می شودامضا نموده و ثبت نام

دارد که بيکار ثبت نام کرده تا چه حد با يکی از مديران رابطه  روزگاری آن ها را خبر کنند، که اين خود بستگی به آن

   .گری کند  داشته باشد که واسطه

، حدود  سال سن دارند٢٩ تا ٢٠ نفر آنان ۴٠٠٠حدود . نفر کارگر دارد٧٠٠٠پارس خودرو در حال حاضر حدود  

 تا ۵٠ نفر هم ٢٠٠سن دارند و حدود  سال ۴٩ تا ۴٠ نفر از کارگران ۶٠٠ ساله هستند و حدود ٣٩ تا ٣٠ نفر ٢٢٠٠

فشار بيش از حد گرانی، کرايه نشينی و حاشيه . سال است  ۵ميانگين تجربه کاری اين کارگران .  ساله هستند۵٩

 ارزان نيروی کار خود، قرار دادی و پيمانی بودن و نداشتنآماده به کار برای فروش  نشينی، وجود لشکر بيکاران

   .خرد و خمير و لهيده شوند روز در زير فشار کار بيشتر و بيشترارگری باعث گرديده که کارگران هرهرگونه تشکل ک

آن ها مهمترين و آخرين  نتيجه سرعت روز افزون خط توليد هر روز شاهد تعداد بيشتری حادثه کاری هستيم که بهدر 
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تير ماه آن سال ابولقاسم احمدی و در در ) L90 ( در جريان ساخت سالن لوگان و مگان١٣٨۴در سال . اشاره می کنم 

 نفر ٢ بازهم ١٣٨۴در سوم و دهم مهر ماه سال . و دردم کشته شدند دوم مرداد ماه علی آدينه از ارتفاع سقوط کردند

 شکستن دست و پا و دنده هر روز ادامه دارد به خصوص در. ند برای هميشه خانه نشين شد ديگر سقوط کردند که

اتفاق   صبح١١ ارديبهشت ماه سال جاری ساعت ١١آخرين حادثه در روز . و در برخورد با ليفتراک شبکاری شيفت

ا گيربکس خراب بود و اين خرابی باره نگهدارنده اتاق در خط توليد مونتاژ پرايد در ايستگاه نصب موتور و. افتاد

ساعت خط مونتاژ ١مديران حافظ سرمايه حتی حاضر به توقف  اما. توسط کارگران آن قسمت گزارش داده شده بود

  دستگاه رسانده اند و۴٢ الی ۴٠ دستگاه پرايد به ٢۵زيرا آن ها سرعت خط توليد را از  برای تعمير اين خرابی نبودند،

برای بيرون کشيدن سود   نيستند، چون که قسم خورده اندتحت هيچ شرايطی حاضر به توقف خط حتی برای تعمير هم

چنين بود که به علت نقص فنی فوق، اتاق پرايد از  .هر چه بيشتر برای صاحبان سرمايه تسمه از گرده کارگران بکشند

کارگران مونتاژکار سقوط کرد که در نتيجه آن مصطفی مهدوی از ناحيه   نفر از۴محل خود خارج شد و بر روی 

چهارم  محمدی از ناحيه ساعد دست راست، يکی ديگر از کارگران از ناحيه مچ پای راست و نفر ن فقرات، فرهادستو

مدير توليد مهندس حيدری و . شدند  هم از ناحيه دنده چپ دچار شکستگی گرديدند و همه به بيمارستان پيامبران برده

 به فکر راه اندازی مجدد خط توليد بودند تا جان بيشتر آن ها. مدير سالن مهندس خوش صدا در محل حاضر شدند

چرا قبل از حادثه خط را خاموش نکرديد؟ در جواب او مصطفی مهدوی کارگر  مهندس حيدری گفت که. کارگران 

خود که می . رفتيم  نفر تا مرز اخراج شدن پيش۴ دقيقه اين کار را کرديم که هر ١که هفته پيش برای  حادثه ديده گفت

ايمنی، تعمير و نگهداری نکردن از خط توليد و  به هرصورت، با افزايش سرعت خط توليد، در نظر نگرفتن. دانيد 

!) روز جهانی کارگر(حتی روزهای جمعه و تعطيل مانند روز حادثه  متوقف نکردن خطوط مونتاژ تحت هر شرايطی

  .ت سازندگی روزمره کارگران خطوط توليد و مونتاژ شده  ديگر حادثه بخشی از
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