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و خودرراني کارگر شرکت اکي ازینامه ا  

 
هشتاد وهفتتيرم هدچهار هندي راه آیمجله      

                                                                                                                            
  

که دردهه  لنداشته است ب ايران خودرود جزو صنايعی در کشور است که از ابتدای انقالب نه تنها کاهش توليدشرکت 

توليد خودروهای ديگر نموده است که اين امر باعث  گام با ديگر کارخانجات خودروسازی شروع به مونتاژوهفتاد هم

کارگران نيز شده است اما اين گسترش که سود سرشاری را برای کارخانه ايران  گسترش کارخانه و افزايش تعداد

تغييراتی چه در  ر زندگی اقتصادی کارگران ايران خودرو نيز نقشی داشته است؟ چهارمغان آورده است آيا د خودرو به

ه و يا گسترش کارگران در قبل از انقالب حفظ شد آوردهای وجود آمده؟ آيا دست ساختار و چه در شکل کاری کارگران به

   .ته استدرخشان در طی ساليان تعديل نيرو کم رنگ گش که آن دستاوردهایپيدا کرده و يا اين

و در يک کالم  خوش بازخريدها، بازنشستگی پيش از موعد، خودرو نيز مانند ديگر صنايع دست هفتاد ايران ی در دهه

  . شدتهی شدن کارخانه از کارگران قديم و باسابقه

ت و صورت نگرف صورت دايم ديگر استخدامی به. آوردهای کارگران شروع شد کارگران با سابقه هجوم به دستبا رفتن 

  . کارگرانآوردهای اين امری شد برای فشار و تهديد روزافزون دست

کارفرمای کارگران نبود  حال ديگر کارخانه. آوردهای کارگران شروع شد کار هجوم به دست های پيمان شرکتبا آمدن 

. ردانی کارگران بوداين آغاز ماجرای بی قانونی و سرگ کاری نقش کارفرما را به عهده گرفتند و های پيمان که شرکتبل

و  گيریحال با سخت ان را ربوده و در عينمزد کارگرچنانی بخش اعظم دست ای آن اردادهقر کاری با های پيمان شرکت

ها  گيریتوانند با اين شيوه هم سخت ب فرار از قوانين کار، کارگران جويای کار را در مقابل کارگران شاغل قراردادند تا

روزگاری کارگران . کردن هر اعتراضی را با اخراج پاسخ گويند  شدت کار و درنهايت خاموشتر کنند و هم را بيش

روانی  شدند اما امروز از آن رفاه جز فشارهای روحی و سمبل کارگر مرفه در جامعه مطرح می عنوان ايران خودرو به

 خط توليد باعث عصبی سرعت ودليل شدت  به ی روحی و روانی در خطوط توليدی فشارها. چيزی به جا نمانده است

اند  کنند و طوری آموزش ديده نحو با کارگران برخورد می سرپرستان به بدترين. گری کارگران شده استشبودن و پرخا

تهديد  آميز وهمراه با بينند و برخوردشان با کارگران توهين کارگران را به چشم برده می که کارخانه را مال خود و

مضاعف  ا گرفتن تعهد و فشارهای تح ترين اشتباه يا فراموشی باعث کسر حقوق و مزايا و کار کوچدر موقع ک. باشد یم

  .شود می به کارگران

وعدم امنيت شغلی  سرعت خط توليد. فشارها باعث گرديده کارگران نسبت به هم احساس بيگانگی پيدا کنند و همين

ديگر اعتماد کتوانند به ي رايط به هيچ وجه نمیش کارگران با اين. شود آن میهرهای لفظی کارگران در باعث درگيری

  . شوندکرده و متحد

 روز در طول سال ٢۶تعطيالت  شود که کل اين ابتدای هر سال تعطيالت سال جديد طبق تقويمی به کارگران داده میدر 
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. شوند کارگران با تهديد به اخراج و فشار، سرکار حاضر می  روز تعطيلی قراردادی را٢۶که همه اين يدر صورت. است

کاری  اين عدم هم. گردد کاری در پرونده کارگران درج می دليل برگه غيبت و عدم هم در صورت عدم حضور به هر

ماه و در نهايت به اخراج يک ار از سه ماه بهماه و در صورت تکر ماه به سه شود که قرارداد کارگران از شش می باعث

شود در  ماه توليد پرداخت میکه به کارگران در ازای يک گونه فشارها، حق توليدی عالوه بر اين .کارگران منتهی شود

شود که اين غيرقانونی  درصد کاهش به کارگران پرداخت می ۵٠ الی١٠حضور با  روز غيبت و يا عدم صورت يک

  . کسرشودروز غيبت ازکارگرانيد حق توليد همان يکبا است چرا که

مشغول به کار  های مختلف در شرکت دهند، اما به صورت که يک کار مساوی را انجام می خطوط توليد با آنکارگران 

  .باشند می

 ماه تا از شش صورت قراردادی  مابقی کارگران به–باشند  صورت استخدام رسمی می درصد از کارگران به ۵حدود 

اشند شان نداشته ب کاری در پروندهچه عدم همچنان  که با پايان قراردادشان-باشند  کاری و پکيجی می ماه و يا پيمانيک

 در پايان قرارداد اين قراداد تمديد خواهد شد يا نه يکی از مشکالت اصلی کارگران است که آيااين. شوند تمديد قرارداد می

تر از  اشان کم دريافتی کارگران قراردادی. باشد اموش کردن اعتراض کارگران میآويزی برای فشار و خ تو اين دس

برای انجام کار مساوی که در شرايط : دارد اعالم می گاه  قانون کار،٣٨کارگران استخدام رسمی است که طبقه ماده 

  . شودگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت می مساوی و در يک کارگاه انجام

هر کدام به يک شرکت  کنند صورت پيمانی کار می ی که بهرکارگران پيمانکا. شود جا ختم نمی قانونی به اين بی ناما اي

ند وکال کارگران پيمانی با ک کار پرداخت میپيمان ها را شوند و در صدی از حق توليد وحقوق آن کاری مربوط می پيمان

 کنند که بنا به گفته يکی از مديران صورت پکيج کار می  يز بهسری از کارگران نيک .کار مربوطه طرف هستندپيمان

. ريزند ها را دور میخواهند آن به باشند که هر وقت بار مصرف میودرو اين کارگران مانند ليوان يکمنابع انسانی ايران خ

شوند واين چند  میهر سال از اين شرکت به شرکت ديگر منتقل   سال سابقه کار دارند و۴يا  ٣اين کارگران در حدود 

کار  صورت کارگر پيمانی کنند به کارگران پکيج آرزو می .ترين مانع اتحاد کارگران استبزرگ وضعيتی بودن کارگران

طور رسمی  کنند که روزی به آرزو می طور قراردادی کارکنند و کارگران قراردادید، کارگران پيمانی آرزو دارند بکنن

  . سال در ايران خودرو دارند١٠سال تا  ۵ای از  دادی سابقهکارگران قرار. استخدام شوند

   تعطيالت روز جمعه مرخصی و
در . مرخصی روند کارگران در صورت درخواست مرخصی بايد دوهفته قبل هماهنگی الزم را به عمل آورده بههمه 

 کاری هميشه مساله مرخصی های تمام ايستگاه در. گردد شان غيبت منظور می برایمشکل و نيامدن سرکارصورت بروز

کاری و يا بيماری يکی از کارگران يا ترک کارگری  از جمله حوادث تر موارد يک معضل برای کارگران است در بيش

  .گردد می های درخواست شده لغو زيارتی کليه مرخصی از کار و يا سفرهای

کارفرما با توافق کارگران،  ١جاوز نمايد و تبصره  ساعت ت٨نبايد از روز  شبانهکارگران درکار: کار  قانون۵١طبق ماده 

روزها ديگردر و ميزان مقررتر از ی هفته کمدر بعضی از روزها راتواند ساعات کار  قانونی آنان مینماينده يا نمايندگان

  . ساعت تجاوز نکند۴۴که مجموع ساعات کار هر هفته از   شرط آنتعيين کند به اضافه بر اين ميزان

  .شود می راحتی زير پا گذاشته  خودرو به کار در شرکت ايران قانون اداين مو
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سال و همه تعطيالت  های طول جمعهدرصد از ۵٠که بل. ارگران بايد سرکار حاضر شوندها نيست که ک شنبه پنجفقط 

 شب  و-عاشورا روز-خمينی   رحلت امام  استثنای باشند بهحاضرران ايران خودرو بايد سرکاررسمی کشور را هم کارگ

   رمضان٢١

 شروع و ٢٣/٢٠ کنند و از گرفتن حق شيفت محرومند، ساعات شبکاری از   شيفت کار می٣صورت  کارگران به تر بيش

  . صبح ادامه دارد١٠/٧تا ساعت

و تا  شروع  ٢٠/٢٣ کاری از گرفتن حق شيفت محرومند، ساعات شبکنند و از میشيفت کار٣صورت   بهکارگرانتربيش

  . صبح ادامه دارد١٠/٧

ساعت در هفته   ساعت در شبانه روز و چهل و چهار٨کار نوبتی ممکن است ساعات کار از در: کار قانون ۵٧ماده 

طور  بساعت تجاوز نمايد يعنی هر هفته  ١٧۶کن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نبايد از يتجاوز نمايد، ل

  .ساعت۴۴ ميانگين

چه فشاری را کارگران  شديد ماه ميديديد و بعد متوجه میکاری مارا در يککاری و نوبت افهضکاش شما ساعات ادوستان 

کشند و چه راحت اين ماده قانونی با مصوبه  می دوش ايران خودرو به جهت تامين معاش زن و فرزندان خود به

های  بران بخشی از هزينهشود و کارگران برای ج  تومان نقض می١٨٣٠٠٠ عالی کار در مورد حداقل حقوق شورای

 ۴٣صل طبق ا آری. کنند کار می کاری بيش از قانون کاری و نوبت که با طيب خاطر اضافهکه نه، بل زندگی خود مجبور

تواند به خودسازی بپردازد اما شما بگوييد  به روز بايد معاش يک کارگر تامين شود تا اودر ساعت کار٨قانون اساسی با 

  . پوشاندشود اين اصل قانون اساسی را جامه عمل می تومانی١٨٣٠٠٠د مزگونه با دست  چه

 کارگران واريز حساب خواهند به قدر خودشان بهچباشد و هر ب میاايران خودرو بدون حساب و کتحق توليد درپرداخت 

رای گفتن نداشته برنخورند و کارگران نيز حرفی ب خواهند در صورت عدم پرداخت به مشکلیکار ميکنند و با اين می

  . گرددباشند وحق اعتراض نيز از آنان سلب

  ؟تواند از اتحاد و يکپارچگی کارگران ايران خودرو جلوگيری کند اين فشارها می آيا همه

مبارزاتی کارگران ايران خودرو در گذشته نشان داده  درتاريخچه کارگران چه در جهان امروز و چه  تاريخ مبارزاتی

ی کارگران ايران بودند و کارفرما با  ترين قشرهای طبقه خودرو جزو مرفه ايران ی که کارگراناست که حتا زمان

اقشار طبقه کارگر  خودرو از ساير های باال نسبت به ديگر کارگران سعی در جداکردن کارگران ايران حقوق پرداخت

کشان ايران  بستگی خود را با ساير زحمت موه  شعور و آگاهی۵٧خودرو با اعتصاب در سال  کارگران ايران. ايران بود

  .  کشان است  فردا متعلق به زحمت-و اين مهم دورنيست . به نمايش گذاشت

  

  کارگران ايران خودروکی ازي

 همجله ی راه آيند

  ١٣٨٧ارديبهشت پنجشنبه نوزدهم 

   کارکو:زی افتيادر


