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  سخن اول
  

 نوشته شده 1389 بهمن 5 ةخودرو در حادث ايرانةشداين مقاله به ياد كارگران كشته
  .است

خودرو چند كارگر بازنشسته و شاغل ايرانحاصل همكاري مستقيم اين تاريخچه نگارش 
  .  دوستي نيز ويراستاري نهايي آن را بر عهده گرفت.هاي آنان استو خانواده

 سال به علت فراموشي و يا عدم دسترسي به اطالعات، به ناچار 50بسياري از وقايع اين 
حد   شده تاآنچه كه ذكر شده نيز كوتاه و گلچين شده است اما سعي. انداز قلم افتاده

  .امكان صحيح و دقيق  باشد
  

 ابراهيم اميد

   1390تابستان 
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 بخش اول

  1357 تاسيس تا انقالب  از
 

 با نام ايران ناسيونال و با هدف توليد انواع خودرو 1341 مهر ماه 12  خودروايران ةكارخان
وسسان و م.  ميليون تومان در خيابان اكباتان تهران تاسيس شد10اي حدود با سرمايه

آنها زميني در بين جاده .  بودند- احمد و محمود -گردانندگان اصلي آن برادران خيامي 
لن و تجهيز آن به ابزار و ساز ساو كرج خريدند و بعد از ساخت-مخصوص و اتوبان تهران 

كارخانه به رشد . را شروع كردند OP توليد اتوبوس 1342 اسفند 28هاي الزم، از دستگاه
 تالبوت انگليس، توليد ة طي قراردادي با كارخان1345ادامه داد تا در سال و گسترش 

 در حضور مقامات 1346خط توليد پيكان در ارديبهشت . اتومبيل سواري پيكان آغاز شد
هاي نو و ان به صورت زمين، اعتبار و ماشين ميليون توم40اي حدود كشوري با سرمايه

اواخر سال .   اتوبوس بود7 سواري و 10نه روزي توليد كارخا. كهنه رسماً افتتاح شد
 برادران خيامي از هم جدا شدند و  محمود خيامي برادر كوچكتر اداره كارخانه را 1351

گري و موتورسازي، كارخانه گسترش با ايجاد خطوط توليدي وانت، ريخته. به دست گرفت
  .يافت

ها آورده شدند و د، زادگاه خياميكارگران از مشه در ابتدا براي خط توليد اتوبوس، اكثر
-رگران خطوط توليد، روستايي و كمكا. در ادامه از تمام روستاهاي ايران به كارخانه آمدند

بنا به رسمي كه از زمان كمپاني . سوادتر و بعضاً ديپلم بودندسواد و كارگران ستادي با
اران ايران قرار گرفته د شده و مورد استقبال سرمايهانگليسي شركت نفت در ايران گذاشته

، سرويسهاي كارگران و كارمندان. شدندبود، كارگران بخش ستادي كارمند ناميده مي
واردين و تبعيض بين كارگر و كارمند و تازه. هاي جداگانه داشتندو آمد و غذاخوريرفت

جاي خالي هم  شدي واگر در سرويس سوار مي. كارخانه بود ها، فرهنگ حاكم برقديمي
ر متعلق به  كار بيشتةبه دليل سابقصندلي خالي د حق نداشتي بنشيني تا نفري كه آن بو

اي اين نظم در اصل رشوه. شداز اين نظم و نظام به شدت حراست مي. او بود سوار شود
 آنها ارزش قايل ها تا به اين طريق احساس كنند كارخانه برايقديميبود به كارمندها و 

با قدرت و  -طوسي و قهوه اي  روپوش آبي، - بي از سرپرستان مراتوجود سلسله. است
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 توماني، 300كردند و نيز كارگران خبرچين، معروف به اختيارات بسيار زياد كه خدايي مي
  .از اركان مديريت خيامي در اداره ايران ناسيونال بود

ستراحت ر وقتي براي صرف چايي و ادر بين كا. شدبعد از خوردن صبحانه كار شروع مي
-هاي ابزار  خود مير ضمن كار سرهاي خود را درون كمد به طوري كه كارگران د،نبود

كيفيت و لباسهاي كار بسيار بي. جلوه بسيار زشتي داشت خوردند كهكردند و چايي مي
خود كارگران چون هيچگاه در جامعه با فرهنگ . وسايل ايمني نيز ناكافي بود. زننده بود

كارفرما . وپاگير بود ايمني برايشان تازگي داشت و دستد كار با وسايلشدنكاري آشنا نمي
. خواستنددادند و صرفاً كار و توليد ميكارگران نميو سرپرستها نيز هيچ آموزش ايمني به 

. عضو شده بودندكارگر كشته و قطع چند. حوادث كار به خصوص در سالن پرس زياد بود
اگر كارگري به . گشتندميمه  به سر كار بركشت و هالبته خيامي گوسفندي مي

ه نشان كانداخت اي به گردن ميرفت با اجازه سرپرست بود و بايد نشانهدستشويي مي
بستند تا مبادا ها را مي توالتهايبعضي شبها در. استبدهد بدون علت كار را ترك نكرده 

بعضي قسمتهاي بسيار  در حمام وجود نداشت مگر. كار به آنجا برود كارگري براي فرار از
برخورد انتظامات .  نهار، گرم و نسبتاً باكيفيت بودةوعد. كار نيز معمول بوداضافه. محدود

ند و با كردكارگران را براي رفتن به سالن غذاخوري به خط مي. آميز بودكارگران تحقيربا 
. ركار برگردنده سدادند تا به سرعت به رستوران بروند و زود برا هل مي دادوفرياد آنها

حتي تخت . آميز انتظامات و ترس كارگران از آنها بسيار معمول بودرفتار خشن و تهديد
شالقي در كارخانه شمالي جنب دفتر سنديكاي كارخانه براي تنبيه كارگران معترض 

المللي حكومت براي نمايش بينخودرو ايرانساز و فرمايشي سنديكاي دست. وجود داشت
كارگران به طور اتوماتيك عضو اين سنديكا بودند كه هرگز .  كاربرد داشتشاه و خيامي

گاهي سنديكا هدايايي به . جلسه و آموزشي نداشت و بسياري از وجود آن خبر نداشتند
. دومي  با آن خريدشد اتومبيل دستالبته مي. سطح دستمزد پايين بود. دادكارگران مي

هاي خيامي خانه. شتند بسيار كم بودندن هم پيكان داكارگراني كه اتومبيل صفر كيلومتر آ
آن سالها زمين و  با اينكه در.  براي كارگران ساخت50سازماني پيكانشهر را در دهه 

هايي اكثراً خانه. هاي ساخته شده بسيار كوچك بود خانهالح ساختماني ارزان بود امامص
ا در نوبت ماندن در بازي و سالهان با چند بچه كه آن هم با پارتي متري براي كارگر40
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امكانات هاي كوچكي در محالت بيساير كارگران با قرض و وام، خانه. شدندآنجا ساكن مي
 برابر حقوق داشتند تا بتوانند فقط 4اي با اعتبار تا كارگران دفترچه. و كرج داشتندتهران 

  .  از فروشگاههاي تعاوني شركت  به صورت قسطي خريد كنند
داد تا بيشتر كار آمد و به كارگران انگيزه مي بارها خود به ميان كارگران ميخيامي

براي يك روستايي بسيار جالب بود كه يك نفر كارفرماي پولدار شهري و كراواتي . كنند
او  بارها با هدايا و وامهاي مختلف گره . برخورد كند و به درد دلش گوش دهدپدرانه با او 

در عيد فطر كارگران صف مي . داددر مراسم مذهبي نذري مي. كرداز زندگي آنها باز مي
 طال از او ة را ببوسند و سك– كارگران او را آقا صدا مي كردند –كشيدند تا دست آقا 

فت و از خوانندگان گررخانه به مناسبتهاي مختلف جشن مي كاورزشگاهِ در. بگيرند
او محبوبيت بسيار . فرستادو زيارتي ميرا به سفرهاي تفريحي  آنها. كردمحبوب دعوت مي

نگاهي اجمالي به . كنندداشت و تا االن هم كارگران داستانهاي زيادي از خيامي نقل مي
ل دهد كه اين شيوه در اكثر نقاط جهان معموداران نشان ميار كارفرمايان و سرمايهرفت

شغل . تا بيكار نباشنداند دهرا استخدام كر فهمانند كه آنهاكارفرمايان به كارگران مي. است
-مطيع و برده.  مديون آنها بدانندان خود رادهند تا كارگراند و نان آنها را ميايجاد كرده

  . سازي اساس رفتار آنها با كارگران است
 كاري ة تجربخودروايران كارگران فني شامل كارگراني بودند كه قبل از آمدن به 

ر قسمتهاي تراشكاري و تعميرات مشغول به كار بودند و  كارگراني كه دة به اضاف،داشتند
ماهري كه بر اثر  تكرار كارهاي ساده و كارگران ساده و يا نيمه. تعداد آنها بسيار كم بود

با اينكه بعدها . دادندودند اكثريت كارگران را تشكيل مييكنواخت مهارت پيدا كرده ب
يس شد اما هيچگاه به طور سيستماتيك هنرستان صنعتي يا مركز آموزش در كارخانه تاس

. رفتنه بدون نقش جدي آموزش به پيش ميو فراگير فعاليت نداشت و امور كارخا
ها و نقش كمرنگ مهندسي توليد و كنترل كيفيت، يار كم مهندسهمچنين تعداد بس

يز ه در آن زمان نتوليد  پيكان ك. داشته بود سطح علمي و فني كارخانه را بسيار نازل نگه
- بك گاراژي و به ضرب چكش انجام ميتر از سطح استاندارد بود به ساتومبيلي پايين

 و ابزار  مقادير بسياري نقشه1373ل در بازگشايي انبارهاي سالن پيكان در سا. گرفت
 آن زمان از آمدِدراستقبال مردم كم. ه شده بودندگذاشت كنترلي يافت شد كه عمالً كنار
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ها را به فكر نينداخت تا كيفيت پيكان را ارتقا دهند يا ن گويا خياميپيكان و سود سرشار آ
  .را با اتومبيل ديگري جايگزين كنند حتي بعد از توليد بيشتر از يك دهه، آن

 صنعتي كشور است كه با ة اعالم شد ايران ناسيونال بزرگترين كارخان1354در بهار 
 ميليون 9/25 ميليارد تومان به دولت  ميليارد تومان و دارايي متجاوز از يك9/1فروش 

حقوقي كارگران نكردني با كار سخت همراه با بيراين ارقام باو. تومان ماليات پرداخته است
كارگري كه در اواخر قرن بيستم در حد . زحمتكش ايران ناسيونال به دست آمده بود

  !  آقاي خود را بسيار هم دوست دارداي است كهبرده
گاهي در توالتها .  تقريباً فعاليتي نداشتند1357دث منجر به انقالب حوا  كارگران در
. ها كارخانه فعال بود و هيچ اعتصابي صورت نگرفتشد اما تا آخرين روزشعار نوشته مي

  .خيامي خود چندين ماه كارخانه را تعطيل كرد و حقوق ايام تعطيل را نيز پرداخت كرد
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  بخش دوم
  1373 تا 1357 انقالب  از
  

ين رحم و ضدكارگر و كارگران خبرچبعد از انقالب بسياري از كارگران، سرپرستهاي بي
به زدند و آنها به ناچار ها را كتك ميپذيرفتند و گاه آن توماني را در بين خود نمي300

  . رفتند و به اصطالح تبعيدي بودند قسمتهاي ديگر ميبهدنبال كار 
طلب و كارگران طرفدار حكومت جديد رگران حقتدا شورايي كارگري از كادر همان اب
 از جمله در مقابله با ،مديريت منصوب حكومت جديد درگير بود اين شورا با. شكل گرفت

قطع نهار گرم و جايگزيني آن با ساندويچ كه حتي منجر به كتك خوردن مديرعامل وقت 
ساعت كار در .  بودهاهاي اين شورا، تعطيل همه پنجشنبهاز بزرگترين دستاورد. نيز شد

 ساعت كار در هفته بود و يكي از شعارهاي كارگران در طي دوران 48زمان حكومت شاه 
 40ي كار هاي محور جاده مخصوص همگخودرو و كارخانهايران.  ساعت كار بود40انقالب 

ها و شوراهاي كارگري را به كارفرمايان و حكومت جديد ساعته و تعطيلي پنجشنبه
  . تحميل كردند
كارفرمايان و حكومت جديد اين بود كه در ول انقالب يكي از فعاليتهاي مهم  سالهاي ا

ستند و به اين منظور از هر باير جامعه طلب چه در محيط كار و چه دمقابل كارگران حق
 مانند برچسب ضدانقالب و طاغوتي زدن، ضد اسالم ناميدن، ،كردنداي استفاده ميوسيله

كارگران نيز با آنها همكاري  متاسفانه بعضي از. ي، اخراج و زندانضرب و شتم، دستگير
ت كار به ابه اين ترتيب با استقرار كامل حكومت جديد و تدوين قانون كار، ساع. كردندمي
 ها، شوراهاي كارخانها تصفيه و اخراج كارگران انقالبي ساعت در هفته تبديل شد و ب44

  .ند شدشوراهايي كامالً حكومتي و فرمايشي
شود اجراي تئاتري خودرو مربوط مي ايرانةيكي از اتفاقات اوايل انقالب كه به تاريخچ

 46باس صالحي كارگر استخدام سال ع. آقا كارگر ايران ناسيونالن عباساست تحت عنوا
 عباس صالحي نقش اي ساخته شد كه خودنامهس بود كه از زندگي او نمايشسالن پر

شد و با استقبال ها اجرا ميها و در خياباناين تئاتر كه در دانشگاه. كردخودش را بازي مي
به عباس . ا چماق و زنجير به هم ريخته شدروبرو شده بود بارها توسط عوامل حكومتي ب



 

 

11

 

اي و  ندارد تو آبروي كارخانه را بردهداري وجودگفتند ديگر در كارخانه سرمايهميآقا 
عرصه را آنقدر به عباس آقا .  را تهديد به مرگ كردنداو. ايعامل دست ضدانقالب شده

هنگامي كه . اي به مقامات حكومتي نوشت و كمك خواست سرگشادهةتنگ كردند كه نام
اي عباس آقا درخواست نامه. انه نيابه مسئوالن كارخانه مراجعه كرد به او گفتند به كارخ

  . توانيم برايش غيبت حساب نشود گفتند نميكرد تا
در مقابل اعتراض .  كرد ماشين به كارگران را قطعة حوال مديريت كارخانه دادن60ِل سا

د و در روزنامه و تلويزيون اي كارگر را جمع كردنمقامات حكومتي و كارخانه، عدهكارگران، 
مثالً . حواله بگيردكند شود هر كسي در هرجا كار ميها مصاحبه كردند كه مگر ميبا آن
كارگري كه اين جمالت را در تلويزيون .  تانك بدهدةازي به همه حوالس تانكةكارخان

اكثريت كارگران اعتصاب كردند و . گفت بعداً كارگر نمونه اعالم شد و پيكان جايزه گرفت
كارگران هوادار مديريت و حكومت كه تعداد بسيار كمي بودند در . دست از كار كشيدند

حواله « و »گيردميرد حواله نميحزب اهللا مي«ند كه كارخانه راهپيمايي كردند و شعار  داد
. اه افتاد موج دستگيري و ضرب و شتم در كارخانه به ر.»حواله آمريكائيست، حق ما نيست

به . اولين اعتصاب بزرگ كارخانه سركوب شد. اي از كارگران به زندان اوين برده شدندعده
  .كندطلب را تحمل نميحق گركارگران فهماندند كه كارفرما و حكومت جديد، كار

براي از بين بردن شوراهاي كارگري،  60 ةزمان با تالش حكومت جديد در دههم
  . منحل شدخودروايران ةشكل گرفت بندشوراي نيم

ها و مبلغين حكومتي به كارخانه آخوند. را در كارخانه گذاشته بود جنگ تاثيرات خود 
كالسهاي انجمن اسالمي بسيار فعال . تشويق كنندآمدند تا افراد را براي جبهه رفتن مي

. كردندروي ماشينهاي تصادفي اتاق نصب ميدر كارخانه بر . توليد كاهش يافت. شدند
 عنوان راننده به گمركات جنوب كارگران به. شديعات و تجهيزات مستعمل فروخته ميضا
رفتند ه مانند حديد ميبعضي به كارخانجات سپا. آوردندرفتند و محموله به تهران ميمي

بعد از مدتي اعالم كردند به علت اينكه شركت تالبوت . تا ابزار جنگي توليد كنند
شايعاتي پخش . دهد كارگران بايد بازخريد شوندقطعه نميورشكسته شده است و ديگر 

هاي هاي گاز به بيابانخريد نشود براي كارگذاري لولهكس بازكه  هر كردند از جمله اين
و تهديد و تطميع پذيرفت  البته با اكراه خودروايرانكارگر . شودب كشور فرستاده ميجنو
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كشته و مجروح و اسير شدن، با اخراج و بيكاري نيز  هاي جنگ را عالوه بركه هزينه
 كه به بركت حكومت شاه و خيامي و ادامه سياستهاي آنان خودروايرانكارگر . بپردازد

دانست، سنديكا و اتحاديه و شوراي ز از بيمه بيكاري نميديد، هيچ چيتوسط حكومت ج
كارگري نداشت و اتحاد با كارگران ساير كارخانجات برايش غريب بود، قبول كرد كارفرما 

ت بسياري به سرع.  نفر باز خريد شدند6000 بيش از 1365سال . او را قرباني كند
  .شود كاري كردر مياند اما بدون قدرت مگفهميدند به چه مصيبتي دچار شده

 براي 66از سال . مدتي بعد مديريت تصميم گرفت كه واحد فني كارخانه گسترش يابد
اولين بار افراد ديپلم و فوق ديپلم فني نه براي بخش ستادي بلكه براي بخش توليدي 

 قبلي با نام ة مجموعةبا استخدام چندين مهندس، اين واحد فني به اضاف. استخدام شدند
استخدام كارگراني بودند افراد تازه. لب و جيگ در كارخانه شمالي شكل گرفتجديد قا

اين مجموعه تاثيرات بسياري در . سواد و فنيها، تاثير پذيرفته از انقالب، بامتولد شهر
  . كارخانه گذاشتند
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   بخش سوم
  )دوران مديريت غروي (1381 تا 1373

  
صادي يعني همسوشدن با سياستهاي استراتژي جديد اقتبعد از اتمام جنگ باالخره 

ت به هر از جمله قرار شد صنايعي كه قابليت رقاب. داران بزرگ جهان آغاز شدسرمايه
يعي چون فوالد،  و صناشده به حال خود رها ... وها، كفش مليدليلي ندارند مانند نساجي

ا لغو  سوبسيده،دنن خارجي رشد كةسازي با حضور و شراكت سرمايمخابرات، اتومبيل
  اين سياستها با .... و كارگران قراردادي شوندةهم شده، شركتهاي پيمانكاري ايجاد شود،

يو تلويزيون و بحثهاي مفصل و حجم وسيعي از تبليغات، سمينارها، بحث در جرايد و راد
هاي اقتصادي و سياسي در سطح جامعه و دعواهاي سياسي در  تئوريسينةجانبهمه

ار سازندگي رفسنجاني سرد. و جذب نيروهاي فعال به بار نشستمجلس و حذف مخالفين 
ايجاد خودرو با يد پرايد و در ايراندر سايپا با مديريت غروي و تولاين سياست . نام گرفت

  .دادهايي با پژو فرانسه شروع شدهاي جديد و عقد قرارهاي فني و شروع استخدامزمينه
او به همراه تيم .  غروي استخودرونايراعامل جديد  اعالم شد كه مدير73 سال 
، به قولي با يك اتوبوس آدم از كارخانه سايپا آمدند و به مرور تمام پستهاي خودش

  .مديريتي پيشين را در دست گرفتند
سازي پيكان يك  با كارگران سالن بدنهاو. خانه كرد غروي شروع به بازديد از تمام كار

ه محض ورود ب. مايندگان مجلس هم حضور داشتنددر طول بازديد، ن. به يك روبوسي كرد
 درصد كارگران 95 با امضاي بيش از خودروايرانهاي كارگران او طوماري حاوي خواست

ها و تهديدهاي مديريت اين واحد، به دفتر غروي اندازيغم تمام سنگقالب و جيگ، علير
 كارگران قراردادي ة همشدنِ شامل چندين خواسته از جمله رسمياين طومار. داده شد

  .البته غروي هيچ اعتنايي به طومار نكرد. بود
سازي هاي اوليه و انتصاب مسئوالن جديد، در جهت پياده غروي بعد از آشنايي

اول از همه، مبلغ قابل توجهي به حقوق . كردبه فعاليت هاي دوران سازندگي آغاز سياست
كيلومتر پژو را به صورت اقساطي با  صفراتومبيلهاي.  روسا اضافه كردو مزاياي مديران و

بعد از چند ماه بقيه . سهميه بنزين و تعميرات مجاني در داخل شركت، به آنها واگذار كرد
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وامهاي مسكن با اقساط به اضافة .  آمدها  به مالكيت آنها درده شد و پژواقساط بخشي
 كه تا هم اينك نيز مدت و درصد سود بسيار كم، پاداشهاي كالن ماهانه و ساليانهبلند

 ناگهان اعالم شد ،ش به مديرانش اين بذل و بخاما در ميانِ. مند هستندمديران از آن بهره
به محض پخش اين خبر كارگران قراردادي در . كه كارگران قراردادي بايد اخراج شوند

مقابل  شمالي ة جنوبي نشستند و شعار دادند و سپس تا كارخانة كارخانيكف خيابانها
غروي ترسيده و دستپاچه به سمت كارگران آمد و گفت اين . فتر غروي راهپيمايي كردندد

  .خبر شايعه است و همانجا به مدير امور اداري دستور داد تا اين كارگران رسمي شوند
  مدتي قبل از آمدن او با 205سالن پژو .  بود205تصميم ديگر او قطع كامل توليد پژو 

صد دستگاه از و در اين مدت چندگرديده هاي شديد تاسيس كاريهروزي و اضاف شبانهكارِ
اين سالن در مقابل چشم كارگران بدون هيچ اطالع و . اين اتومبيل توليد نيز شده بود

-ايرانشايع شد اتومبيل پرايد كه توسط غروي قبل از آمدن به . توضيحي تخريب شد
  . طمه خواهد ديد ل205 در سايپا افتتاح شده بود با وجود پژو خودرو

 گرفته بود كه  درخودروايران بحثي در ميان كارگران ايران و از جمله 70 ةدر اوايل ده
ر، طرحي كه كارگران را بر اساس مدرك، سابقه كا(بندي مشاغل گويا اگر طرح طبقه

اجرا شود، دستمزد كارگران افزايش زيادي خواهد ) تخصص و غيره طبقه بندي مي كرد
 گوش مي انداختند تا ت قبلي و  نيز غروي مدام اجراي اين طرح را پشتمديري. داشت

  .اي در شهرك پيكانشهر باعث اجراي اين طرح شداينكه واقعه
ها خانه درب منازل مبني بر افزايش كرايهاي بهانشهر اطالعيه شهرداري پيك1374پاييز 

تك به شهرداري پيكانشهر ن كارگران واكنش نشان دادند و تكهمسرا.  برابر فرستاد4تا 
ها را بايد تخليه اعتنايي و گاه با تهديد كه خانهشهرداري با بي. ه و مخالفت كردندمراجع

جمعي در مقابل آرام تبديل به تجمعات دستهاممراجعات بعدي، آر. كنيد برخورد كرد
اج بريم و اخرجواب شهرداري اين بود كه همسران شما را به حراست مي. شهرداري شد

ها با تجمع در  تا يك روز جمعيت بسياري از خانم.كنيم، شما با منافقين همدستيدمي
هديدات خود، جمعيت او با حضور و ادامه ت. داري خواهان حضور شهردار شدندمقابل شهر
تئاتر پيكانشهر كه در آنجا مراسم روز پرستار در همگي به سمت آمفي. تر كردرا عصباني

ها  پيكانشهر كه بسياري از اين خانمهاشمي امام جماعت.  كردندحال اجرا بود حركت
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پشت سر او نماز مي خواندند با بحث روز پرستار و وعظ و خطابه خواست تا جمعيت را 
ها گفتند كه روز پرستار ربطي به اعتراض ما ندارد و خانم. ها برگردندقانع كند تا به خانه

فريبي گفت كه من هم ساكن پيكانشهرم و  با عوامهاشمي .  او را هو كردندشعار دادند و
 تو يك آپارتمان ويژه با ةها كه خانبا جواب يكي از خانم.  من هم هستمشكل شما مشكل
تر است و اتومبيل اختصاصي در اختيار داري و اصالً از ما نيستي او را متراژ بسيار بزرگ

در طي اين . تر ادامه داشتگاعتراضات روزهاي بعد پر شورتر و هماهن. دندعقب نشان
 ةروز هرشد و بحثِوبدل مي در بين كارگران درون كارخانه ردمدت اخبار پيكانشهر مدام

هاي الن كارخانه براي جلوگيري از گسترش اعتراضات، تلفنمسئو.  كارخانه بودداخلِ
با ر تا اينكه اين خبر پيچيد كه زنان پيكانشه. پيكانشهر به كارخانه را قطع كردند

 و به سمت كارخانه بسته كرج را -قصد دارند اتوبان تهران راهپيمايي متحد و وسيع خود 
مسئول بسيج . راهپيمايي كنند و خواستار اعتصاب كارگران در حمايت از آنها هستند

جمعيت به . به سمت كارخانه شدپيكانشهر با خواهش و التماس بسيار مانع حركت آنها 
شعار مرگ تئاتر را شكستند و هاي آمفيراهپيمايان شيشه. دآمفي تئاتر حركت كرسمت

دست بهصبح فردا گشتهاي بيسيم. ساعتي جمعيت متفرق شدبعد از . بر غروي سر دادند
بار ديگر شهردار . انگيخت اين وضعيت خشم زنان را برةمشاهد. تمام شهرك را پر كردند

مرغ و  به طرف او با پرتاب تخمجمعيت.  را تكرار كردهاي خودتهديد آمد و حرفها و
هاشمي امام جماعت نيز با . فرنگي هجوم آورد و او با فرار در اتاقش سنگر گرفتگوجه
 ساكت شد و جمعيت خواستار حضور مقامات كارخانه »برو مسجد برو مسجد«شعار 
-از خودتان هستيم و درد شما را ميمعاون غروي به ميان جمعيت آمد و گفت ما . شدند
 متري كه به هر عضو 40ها گفت شما سختي زندگي در آپارتمان يكي از خانم. يمفهم

. ايد و با ما خيلي فاصله داريدرسد را نچشيده سلول انفرادي ميةخانواده فضايي به انداز
ين اطالعيه كار منافقين بوده جمعيت شعار دادند كه ناگهان معاون غروي گفت فرستادن ا

 ةخدمتگزار و كوچك هم  ما؛ مسئله كامالً منتفي است؛ا پاره كنيدها رتمام اطالعيه! است
- طبقهناگهان جمعيت اعالم كرد پس چرا طرح . شما و همسران شما در كارخانه هستيم

معاون غروي كه غافلگير شده بود براي جلوگيري از اينكه مبادا . كنيدبندي را اجرا نمي
 شركت ةلب را به اطالع هيئت مديرخواستهاي ديگري هم بيان شود قول داد اين مط
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ها و خانه عدم افزايش كرايه-  ا پيروزيآخرين روز اين اعتراض باور نكردني ب. برساند
.  و  شادي و كف زدن جمعيت تمام شد- بندي مشاغلح طبقههمچنين قول اجراي طر

شان تصور كارگران و همسران آنها اين بود كه با اجراي اين طرح پول قابل توجهي نصيب
 هدفمند، مبالغ ريزيهرچند با يك برنامه. رح پياده شدمدتي بعد اين ط. خواهد شد

ن اين مبلغ به حقوق خود را دشكارگران كارخانه اضافه . ها اضافه شدناچيزي به دستمزد
  .دانستند زنان پيكانشهر ميةتراضات شجاعانمديون اع

 و 405 بهينه سازي پيكان و پژو :سترش توليد را اينگونه اعالم كردهاي گغروي برنامه
 هاي جديد با تخريب شروع  برنامه.  ديرتركيب اين دو اتومبيل با هم يعني پژو آ

به جاي ديوارها، . د آغاز شددور كارخانه كه به سبك دژهاي قديمي بوديوارهاي دورتا
. و شد سالنها شستشة ديوارهاي كهنةهم. با پرچم و چراغ نصب شدهاي رنگي نرده
. كاري شدجا گل و درخت و سبزه و چمنهمه. آميزي شدهاي فرسوده تعويض و رنگسقف

  .آماده اجراي سياستهاي جديد شدنه با شكلي تميز و زيبا و شاداب كارخا
خطوط توليد پيكان و .  موج استخدام كارگران ديپلم و فوق ديپلم و مهندس شروع شد

ركز آموزش و مركز تحقيقات، واحدهاي  م.سازي و پژو آردي شروع به كار كرد باز405پژو 
سها، سمينارها، كيفيت و مهندسي توليد، انواع كالمباحث كنترل . بسيار فعالي شدند

گ ايزو و كسب گواهي سازي فرهنهاي آموزشي، فعاليت شديد جهت پيادهجزوهپوستر و 
ي مخصوص سرود. ها و ادبيات جديد فني و مديريتي كارخانه را فرا گرفتواژه. مربوطه
  .شد  ساخته شد كه در سالنها پخش ميخودروايران

هاي ماشين، افزايش وام مسكن و وامهاي ضروري، هداياي روز  دادن حوالهشروع مجددِ
نقدي به مناسبت روزهاي خاص و اعياد، كتابهاي زدواج و تولد، هداياي نقدي و غيرا

انوادگي به مشهد با سفر خ. مخصوص كودكان، گردشهاي تفريحي فرزندان كارگران
اندازي مجدد نهار به جاي ساندويچ، واگذاري سهام به كارگران، راه. بوس و بعداً قطاراتو

  باعث شد ... و ماهانه براي تيراژ توليد، لباس كارهاي با كيفيت و يكنواختپرداخت آكوردِ
- ايران. دخودرو سر و دست بشكنند و حتي رشوه بپردازنتا براي استخدام در شركت ايران

  .يي بودن اعتبار و منزلت پيدا كردخودرو
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 كارگران ة سفرة پول زيادي را روانخودروايران قيمت سهام ةافزايش و صعود هر روز
  پيكانِهايماشين. خانه شدندعداد قابل توجهي از كارگران صاحببا اين پول ت. كرد
-گذاريسياري نيز به سرمايهب. زد اطراف خيابانهاي كارخانه موج مي آنها دركيلومترِصفر

پول به خصوص در ميان اما يكي از عوارض منفي اين حجم . هاي مختلف روي آوردند
كشي حتي سواد و قديمي، خوشگذراني مرسوم در ميان آنها يعني رواج ترياككارگران كم

  . در ساعات حضور در كارخانه بود
از شمول . ميان طبقه كارگر بوددر همين زمان در بيرون از كارخانه خبرهاي زيادي در 

 نفر، موج بيكارسازي كارگران شركتهايي چون كفش 10 كارگاههاي زير بيمه خارج شدنِ
 نپرداختن ماهها حقوق به بسياري از كارگران، اعتراضات ... والدينءملي، مبليران، عال

هاي مكرر و زدوخورد و دستگيري، تجمع و ابل وزارت كار و مجلس، راهپيماييمق
 بدون توجه و خودروايران اما كارگران ... واعتراضات وسيع روز كارگر در ميادين و خيابانها

  .اعتنا، شاد و سرمست بودند
 75 سال دوران رياست جمهوري رفسنجاني رو به پايان بود و از اواخر زمستان 8

 عوامل حكومتي  ارتباط باةغروي كه خود به واسط. فعاليت تبليغاتي آغاز شده بود
خودرو شده بود به پيروي از جناح مسلط بر حكومت از كانديداتوري ناطق عامل ايرانمدير

در كارخانه پوسترهاي تبليغاتي او توسط انجمن اسالمي و حراست . نوري حمايت كرد
 12ها در سالن خودروييساله، ايران طبق سنت همه76 فروردين 14ر روز د. پخش شد

مع شدند تا به سخنان آغاز سال غروي گوش كنند كه با هزار نفري استاديوم آزادي ج
با شروع برنامه يكي از فعاالن انجمن اسالمي گفت كه براي . حضور ناطق نوري روبرو شدند

- اين عكس. ام سالن غرق در سكوت شدناگهان تم. سالمتي يار امام، ناطق نوري، صلوات
 مسئوالن حتي ةران چنان هم بدون برنامه و كوچكترين هماهنگي از جانب كارگالعملِ

براي بار دوم تقاضاي صلوات شد . خود كارگران را غرق در حيرت كرد كه باور نكردني بود
اين . كسي صلوات نفرستادمانه، سكوت تكرار شد و  رو به هم و مصميهاچهرهبا اين بار 

اكثريت  از جانب 76 خرداد 2 خروار كه چند ماه بعد در ةمشتي بود نمونآور حركت بهت
اش ناطق نوري به اي ندادن به جناح مسلط و نمايندهمردم براي ر. قاطع مردم تكرار شد
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- ي بحثهاي سياسي و خواندن روزنامهدر اوايل حكومت خاتم. رقيب او خاتمي راي دادند
  .خودرو رواج داشتخردادي در تمام سالنهاي ايران هاي دو

ر شد تا چند سال بعد توليد پيكان متوقف  اتخاذ سياستهاي دوران سازندگي قراةدر ادام
سالن شاتل و خطوط رباتيك، سالنهاي رنگ، . شود و توليد اتومبيل جديد سمند آغاز شود

 خودرو سمند، حضور شركتهاي ةپروژ. مونتاژ، پرس و موتورسازي ايجاد شد و توسعه يافت
كارگران و خارجي و كارشناسان و متخصصان آنان از يك سو و سفرهاي سطوح مختلف 

 اين پروژه به سازيِ بيكاره در اين سفرها براي پيادهخوران مفتمديران البته به همراه خيلِ
كشورهاي انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه و به خصوص كره جنوبي را از سوي ديگر در پي 

ي در سالهاي بعد، سفرها ) L90(  لوگان  اتومبيلِ جديدترِة پروژةاين پروژه به اضاف. داشت
سواد  استخدام نيروهاي جوان شهري و باالزم به فرانسه و روماني و ايجاد سالنهاي جديد و

  . را باعث شد
- ايرانبه كارگران  دوران سازندگي و ادامه آن توسط دولتهاي بعدي، روي ديگر خود را 

 وجود داشت حذف خودروايرانساعت زمان ورزش صبحگاهي كه در نيم:  نشان دادخودرو
. ش آهنگهاي تند و شاد براي افزايش انگيزه و توان در سالنهاي توليد رواج يافتپخ. شد
داري  به حد بردهسازي كارگر راحقوقي و ارزانضور وسيع شركتهاي پيمانكار كه بيح

هاي تعطيل قراردادي و اكثر  اجباري، حضور در تمامي پنجشنبهكاريِاضافه. رساندند
 كار سه شيفت، رواج افسردگي، دوري از خانه و خانواده ها و روزهاي تعطيل رسمي،جمعه

 كشيدن ترياك اما اين بار ةو بروز اختالفات خانوادگي، نداشتن وقت تفريح، رواج دوبار
 عضالني، آرتروز و ديسك كمر و -دردهاي استخواني. خوابيي تحمل فشار كار و بيبرا

 همه اين ،ته شدن چندين كارگرتر كشباردث كار و نقص عضو و از همه مصيبتگردن، حوا
هاي اقتصادي، فني و سازيعوامل باعث شد تا  براي كارگران مشخص شود كه زمينه

ل ركود بود با اي كه تقريباً در حان بوده است تا كارخانه چند سال اخير براي ايفرهنگيِ
ي هاقطب صنعتي كشور و مركز فوران سود حكومت تبديل به ةجانبتوافق و حمايت همه

ايه، شاد و خوشحال به كارگراني كه با اميد و فخر فروختن به در و همس. كالن شود
شوند، بي حوصله و خواب بيدار ميآمدند حاال با كراهت و ناچاري صبح زود از كارخانه مي
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 فرسوده  فرار كنند و منتظرند تا با پايان كار، از اين زندان با تن و جانِانگيزه كار مي
  .كنند

وجود ه  مديريت به ناچار ستوني بليسِ كاسهةدر نشري. شودكم شروع ميات كماعتراض
ورد، دير  حقوق و آكاعتراض به كميِ. ها در آن منعكس شودآيد تا صداي اعتراضمي

هاي اجباري، كار كاريهاي پيمانكاري، اضافه حقوق و آكورد كارگران شركتشدنِپرداخت
 اعتراضات مداوم و ... وبد غذا و سرويس رفت و آمدتعطيالت رسمي و جمعه، كيفيت در 

شود نيز برپا مييا جلسات رسيدگي با حضور مديران » پاتوق«. هميشگي اين نشريه است
خود . گران است سرخرمن دادن و سردواندن كارة هنر مديران، دروغگويي و وعدةاما هم

يك . ردن كارگران داردشود در سالنها حاضر شود و سعي در ساكت كغروي نيز مجبور مي
بار كه او خبر اعتصاب در سالن مونتاژ را شنيده بود به اتفاق معاونان خود به ميان كارگران 

  .رفت و گفت هر كس حرفي دارد بزند و همانجا اعالم كرد كه به كارگران وام بدهيد
اين . داشتخودرو وجود اثر براي كارگران در ايران شورايي كامالً بيكاره و بي68ال  از س
كرد اين بود گران ساكت بود و تنها كاري كه مي كار مورد اعتراضِتمام موضوعاتِ شورا در

. به مناسبت روزهاي خاص، پرداخت چند كيلو مرغ را با تملق از غروي درخواست كندكه 
غروي مانند بسياري ديگر از . با وجود هداياي غروي، عمالً وجود اين شورا اضافه بود

او روز شروع مجدد . ديداثر را موي دماغ خود مين، حتي وجود اين شوراي بيرفرماياكا
درهاي كارخانه را باز گذاشت تا ا با حضور نمايندگان وزارت كار، زمان انتخابات شوراه
.  درافتادن با غروي نداشتند همچنيناكثر كارگران تمايلي به شورا و. هركس بخواهد برود

با تكرار اين . دهندگان، انتخابات انجام نشديت افتادن راي كارگران و از اكثربا خروج
-عده. راي اسالمي كارگران منحل شد طبق قانون، شو80سناريو براي بار دوم در تابستان 

اين به  شعار دادند و خودروايرانراه عتراض به خيابان رفتند و تا چهاراي از كارگران براي ا
  .كردنداعتراض مديريت عمل 

گذاري مانند هاي متعدد سرمايهت باعث شد تا  شركخودروايرانگفت سودهاي هن
هاي خاص و اعتبار به اينگونه  ايجاد تعاونيةنحو. تعاوني خاص و تعاوني اعتبار ايجاد شود

 كارگران ة اوليةسرماي. بود كه بدون اطالع و توافق كارگران ناگهان تاسيس آنها اعالم شد
آمد و وجود ه حضور چند مدير و رئيس ب اي بات مديرهمين شد و هيئأتوسط كارخانه ت
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. ها بيايد و فرم انصراف را پر كندخواهد عضو باشد به كارگزينياعالم كردند هركسي نمي
نيز هاي مجامع عمومي گيريدر تصميم. شدحقوق كارگران كسر مي اين سرمايه، ماهانه از

امل يا يك مدير، وكيل عرگران، مديردهد و با امضاي كاكارگزيني فرمي به كارگران مي
  . شودكارگران مي

شركتهاي ايراني و باعث افتخار خودرو  گل سرسبد  در طول مدت مديريت غروي ايران
شود و هميشه براي نشان دادن پيشرفتهاي صنعتي كشور مورد بازديد حكومت اعالم مي

كه در دوران مديران بعدي ي سياست. گيرد حكومتها و مقامات داخلي قرار ميسا و سرانؤر
  . مه داردااكنون ادتا هم

متعددي عليه مچنين در طول مديريت او مبارزات هغروي و ورود كه در ابتداي   با اين
فعاليتهاي غروي باعث شد تا اين مبارزات از خاطر  اما در مجموع، ،او صورت گرفت

  .مديري محبوب بودخودرو شد  و هنگامي كه مجبور به ترك ايرانكارگران پاك شود
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  بخش چهارم
  )دوران مديريت منطقي ( 1388 تا  1381

  
يك بار در زمستان . تر راه غروي است اما با مديريتي به مراتب ضعيفةدهندمنطقي ادامه

پولهاي خريداران نيز .  بسيار ارزان خواهد شد405اعالم كرد كه بعد از عيد، قيمت پژو 
 ناشيانه باعث فشار مالي به شركت اين سياستِ. رزان شودها اخود را پس گرفتند تا قيمت

اند رنگاران حرفهاي او را تحريف كردهكنان گفت كه خبپته ديگر، تتهاياو در مصاحبه. شد
  . كندبا آنها مصاحبه نميو او ديگر 

انگيزگي كاركنان، شدت كار و خودرو به داليل متعدد چون بيكيفيت محصوالت ايران 
اي در سطح جامعه از  يافت و مشتريان اعتراضات گسترده توليدات كاهشحجم باالي

در . ها و راديو و تلويزيون و حتي حضور در مقابل درب كارخانه داشتندطريق روزنامه
پليس راهنمايي و . كردند عليه مديريت منطقي اعتراضاتي ميچند نماينده بر نيز مجلس

اما . ار ساكت  شدندها و قول و قربار با رشوهط زيست چند بار و هر سازمان حفاظت محي
-  خدمات پس از فروش هر ساله و پشت كيفيت و رضايت مشتري ويارتقا جوايز متعددِ

هاي  اينها حاصل سياستةشد هم البته عنوان مي.شدمي خودروايرانهم نصيب سر
دانشمند «و را ا مديران ليسِ و كاسهخودروايران ضد كارگري ةنشري.  منطقي استةمدبران
  .دانندعرضه و دست و پا چلفتي ميكند اما كارگران او را بي معرفي مي»فرزانه

و سايپا موفق  شوديطبق توافقات قبلي و اعالم شده، پيكان از چرخه توليد حذف م
نحوه و .  دربياوردخودروايرانشود با توليد اتومبيل پرايد، بازارهاي فروش را از دست مي

  .كفايتي منطقي به حساب آمديكان دليل ديگري مبني بر بيحذف پزمان 
گذاري و شركتهاي گوناگون ليزينگ و سرمايه در ادامه سياستهاي غروي، منطقي نيز 

ها شركت هاي اقماري و تابعه و دهعاوني اعتبار و شركت تام و شركتتعاوني خاص و ت
 هاي هنگفتِسود. ري مي دهد رشد و گسترش بيشتديگر متعلق به مديران و وابستگان را

گونه شركتها انداخت تا با ايجاد اينحاصل از زحمات كارگران، مديران را به طمع مي
  .  گذاري كنندهرچه بيشتر سرمايه
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. كنندخواهد مي گذشته هر كار دلشان ميتر ازرحمتر و بي پيمانكار حريصشركتهاي
كيفيت بد غذا . رسيده استبه حد اعال  ران رسمي و قراردادي و پيمانكارتبعيض بين كارگ

الفه كرده ها و تعطيالت، كارگران را ككاري اجباري و كار در جمعهها، اضافهو سرويس
- باقي مانده در حالي كه ايران70آكورد در سطح سالهاي . اندهدايا كاهش يافته. است

 چندين كارگر ر شده است وحوادث كار بيشت. شكندخودرو هر سال ركورد توليد را مي
  .شوندكشته مي

گيرد تا اينكه هاي پيمانكار درميصابات محدود در بين كارگران شركت اعتراضات و اعت
 در سالن مونتاژ  آخر سال، اعتصابةشدداده وعدهبودن پاداشِ به علت كم84در اسفند 

د و رونسازي و رنگ ميها به سمت سالنهاي بدنهشيفت صبحي. شودشيفت شب شروع مي
ي و عكاسي، بردارقابل چشم حراست و دوربينهاي فيلم جنوبي مةهمگي در كارخان

 آن هم در كشوري كه اعتصاب حرام است و اخراج و بيكاري ،كنندشجاعانه راهپيمايي مي
با آيد و منطقي به ميان كارگران مي دهنادي قائم مقامِ. در پي داردكارگران براي و زندان 

- گويد قول شرف ميخواهد كه به سر كار برگردند و ميكارگران ميالتماس و خواهش از 
چند ماه بعد و به . خوردشرف دهنادي محك مي.   نخواهند شددهم كه كارگران اخراج

  .شوند كارگر اخراج ميهامرور ده
ن سياستهاي منطقي تبديل شده تريها و روزهاي تعطيل به يكي از آزاردهندهكار جمعه

 بدون هماهنگي و اطالع قبلي و 87 تير 7 روز جمعه كاريِ اضافهاگهانيِاعالم  ن. است
 تير اعتصاب غذا در 8از شنبه .  آوردير شيفتها، كارگران را به خشم ميالجرم عدم تغي

 تير مديريت حراست اطالعيه 10 دوشنبه. شودهاي توليدي و در سه شيفت آغاز ميسالن
- هاي خارج كشور اعالم ميكدهد و اعتصاب غذاي كارگران را حاصل تحريك گروهمي
ها مبني بر  جاد رعب و وحشت مطلبي از روزنامهها براي ايانتظامات و حراستي. كند

فريبانه مديريت عوام. چسبانندرائيل را بر ديوارهاي كارخانه ميدستگيري جاسوس اس
-مه مي اما اعتصاب غذاي هزاران كارگر تا چند روز ادا.كندهاي متعددي را  اعالم ميوعده
  .يابد

ينده به طرزي كودتاوار از  و اعالم سياستهاي آ88 فروردين 14منطقي پس از  مراسم 
 تا ها مديرعاملةكه هم آور اينتعجب. شودالدين معرفي ميكار بركنار و به جاي او نجم
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-في اما به تحقيرآميزترين شكل بركنار ميترين القاب معرقبل از بركناري با چاپلوسانه
گردند و باز جالب اينكه سياستهاي اعالم شده از طرف مدير جديد عيناً همان  سياستهاي 

  .مدير قبلي است
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  بخش پنجم 

    )دوران مديريت نجم الدين (1390 تا 1388
رو بود به اتفاق خود ايرانةمحركالدين كه مدير نيرو، نجمخودروايران ورود منطقي به بعد از

 ةاو عضو هيئت مدير. موتور رفتند را ترك كردند و به مگاخودروايرانانش جمعي از دوست
 مدير سايپا شد و بار ديگر با تعدادي از جمله سليماني با عنوان جديد قائم مقام ارشدِ

  .عامل بازگشتند
ي از  كارآمد معجزات متعددي را به او منتسب كرد و تعدادةطبق معمول، نشري

الدين  غروي و منطقي، نجم ورودنند زماننمايندگان مجلس و مقامات كشوري درست ما
  .را بسيار موفق و شايسته اعالم كردند

افزايش : تكراري مديران قبلي را اعالم كردالدين در هنگام ورود همان شعارهاي نجم
 و ... ورج از كشور كار سايتهاي خاة كيفيت، رشد خدمات پس از فروش، ادامايتوليد، ارتق

بزرگترين سرمايه شركت است و توجه به نما كه نيروي انساني  نخةالبته تكرار اين كليش
 و خودروايران حضور در ةالدين با توجه به سابقاما نجم. در صدر سياستهاي او استآنان 

 كارگران و اعتراضات مكرر در زمان مديران قبلي، برگ جديدي رو كرد ةشناخت روحي
سازي كه اساس آن عبارت است از تبعيض گذاشتن بين كارگران و ندت عنوان خرستح

- ها، تخصيص سهميهيعني افزايش آكورد توليدي.  ستادتقسيم آنها به توليد و پشتيباني و
 كار در روزهاي جمعه كه هاي بيشتري از وام و حواله به آنان، همچنين كمتر شدنِ

تيباني و ستادي، محدود م كردن دريافتي كارگران پشك. كارگران ديگر تحمل آن را ندارند
ها و تعطيل براي غيرتوليديكاري اين واحدها، حذف سرويس صبح روزهاي شدن اضافه

خواهد با دادن اين مبالغ كارگران توليدي را كه   او مي... و عصر پنجشنبه ها6ساعت 
 كلي بنديِا استخوانام. معترض و فعالترين بخش كارگران هستند، خاموش و آرام كند

هاي سياسي و بدون توجيه گذاري سرمايهةادام. جاستسياستهاي مديران قبلي هنوز پابر
 مالي تعاوني خاص، ليزينگها، تعاوني اعتبار و ة گسترش سيطر،اقتصادي در خارج از كشور

كار كارگران را بين خود تقسيم خور كه حاصل  مفتانواع و اقسام موسسات ريز و درشتِ
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نها با هم ردگيري مالي و نظارت بر آ موسساتي عريض و طويل كه درآميختگيِ. كنندمي
  . تر كرده استرا پيچيده آنها

 آن شور و هيجان بسياري را در  و اتفاقات بعدي88ِجمهوري در سال انتخابات رياست
. كردند طور انفرادي در تظاهرات شركت ميكارگران به. وجود آورده ميان كارگران ب

بررسي ايميل به حراست بردند و  اينترنتي و چندين نفر را به دليل انتشار اخبار و مطالعه
.  از بعضي تعهد گرفتند و تعدادي را براي چندي منفصل از خدمت كردند،بازجويي كردند

به تعدادي نيز گفته شد كه ما به بيرون از . چيني را فعال كردندجو تهديد و ارعاب و خبر
كارخانه بسيار جو . كارخانه فعاليت سياسي نكنيد كاري نداريم ولي در داخل  شماةكارخان

 البته بدون ،ها برپاستو مباحثات بسيار پرشوري در سالنثر از حوادث خيابان است أمت
  . حمايت علني اكثريت كارگران و منتظر سرانجام كار

 توضيح اين براي.  حادثه اي هولناك و خونبار در شركت اتفاق افتاد89 بهمن 5در 
  .شودهاي اينترنتي درج شده بود نقل مياي كه در سايت حادثه، دو اطالعيه

  

   )89بهمن  13( 1 ةاطالعي
  

 شب كاميون بنز يكي از شركتهاي پيمانكاري براي بارگيري 11:30ساعت 
 3هم زمان كارگران شيفت .  است3ضايعات در حال حركت به سمت پرس 

كاميون بدون توجه به . ا به محل كار خود بروندنيز در حال تردد هستند ت
زند و شده به صف كارگران مي پس از تصادف با دو اتومبيل پارككارگران و

ننده را هنگامي كه را. شودفتي با برخورد به ديوار متوقف ميپس از طي مسا
-طبق ادعاي مسئوالن ايران. ده استكنند در حالت عادي نبوپياده مي

احتياطي راننده علت اين اند و بي نفر زخمي شده13 كشته و  كارگر4 خودرو
راننده  سرهنگ مهرايي رئيس پليس ترافيك شهري، ةبه گفت. تصادف است

شيفت . كارت سالمت او اعتبار نداشته است. باشد مي1فاقد گواهينامه پايه 
نامه، ساعت كار عت بوده است در حالي كه طبق آيين سا12كاري وي 
زي راننده مدعي شده است كه پس از ضربه مغ.  ساعت است8رانندگان 
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اين .  طبيعي نداشته استكند و حالت سال پيش، دارو مصرف مي2حدود 
ييد پليس نيز قرار أعادي حتي هنگام ورود به كالنتري مورد تحالت غير

 فني، گواهينامه و كارت سالمت راننده ة معاينةمهرايي افزود چرا برگ. گرفت
رايي ؟ سرهنگ مهدر آنجا كار ميكند چك نشده استاست  سال 2كه 

اين  خودرو با توجه به حجم عابران درهمچنين گفت اگر حراست ايران
-ميكرد چنين اتفاقي رخ نوديتي براي وسايل نقليه ايجاد ميمنطقه، محد

براي نجات مجروحان دست به كار بالفاصله پس از تصادف، كارگران  .داد
صداي گريه و . اندزدهاي بهتعده. يع و خونبار استحادثه فج. دشونمي

. ها فضا را پر كرده استبا ناله مجروحان و آژير آمبوالنسشيون همراه 
 از ساعتي بعد. اندوپار شدهها بر روي زمين است و مجروحان لتجنازه

-ايران. شوند كارگران به آمبوالنسها منتقل ميها توسطاجساد و زخمي

 و فرياد به خشم همگاني تبديل گريه، بغض. سراست و ماتمخودرو قتلگاه
هاي كنند، شيشه سمت گيتهاي ورود و خروج حمله ميجمعيت به. شودمي

- ها مييسشكنند و به پاركينگ سروها و اتاق حراست را مي گيتةمحوط

گران كار. اندازدالدين پاركينگ را به لرزه ميشعار مرگ بر نجم. روند
گويند هيچ كارگري حق خروج بندند و ميي پاركينگ را ميخشمگين درها

بعد از مدتي . جمعي تكليفمان را روشن كنيم همه بايد بمانيم تا دسته،ندارد
خودرو چهارراه ايرانشوند و به سمت خودرو ميرگران وارد بلوار ايرانكا

كنند و شب است اتومبيلهاي كمي تردد ميچون نيمه. كنندراهپيمايي مي
زنند ها تلفن ميسيما و روزنامهوكارگران به صدا. فايده استخبررساني بي
چند ماشين كالنتري به آنها . آيد شرق كسي نميةنگار روزناماما به جز خبر

نيروهاي گارد . دهدها را فراري ميليسنزديك مي شوند هجوم كارگران پ
آور رتاب گاز اشكبا پ. كنندشوند و به كارگران حمله ميويژه وارد عمل مي

تعدادي از كارگران دستگير . ندكننشيني ميكارگران به داخل كارخانه عقب
مام وسايل سركوب و ماشين و هزاران نفر گارد ويژه مجهز به ت. شوندمي

در داخل . شوندتر از پاركينگ وارد كارخانه ميرب پايينسيكلت از دموتور
 در ،كننددهند و تظاهرات مييوكارخانه كارگران تا صبح شعار مپاركينگ 
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 3 و 2 شيفت شنبه كارگران4ِصبح .  گارد استةحالي كه كارخانه در محاصر
شوند زيرا نيروهاي انتظامي براي  ميهاز درب جاده مخصوص روانه خان

   .گذارند از درب پاركينگ خارج شونداينكه مردم متوجه نشوند نمي
 كمي از پرسنل شيفت دادتع. شودشنبه شيفت صبح تعطيل اعالم مي4

شود و تر از پاركينگ باز ميدرب پايين. اندروها تجمع كردهصبح در پياده
تعداد آنها به طرز باور . گردندانتظامي به پادگانهاي خود باز مينيروهاي 

بخشي از آنها همچنان . ه است مردم را متعجب كردةنكردني زياد است و هم
 در آن را در محاصره دارند، بخشي نيزخودرو و اطراف راه ايرانچهار

. شودجا پخش ميخبر فاجعه در همه. اند چيتگر مستقر شده154كالنتري 
باختگان و مجروحان ين است كه كارخانه به احترام جانگمان عمومي بر ا

 3 و 2اين حادثه تا شنبه تعطيل اعالم شود اما در ميان بهت همگان شيفت 
كارگري يك بار ديگر ثابت  تصميم وقيحانه و ضدبا اين.  شودكار اعالم مي

شد كه كارگران هيچ ارزشي براي مديران ندارند و آنها فقط به فكر 
و كند هيچكس كار نمي. آيد به كارخانه مي2شيفت . ويي هستندسودج

رسد كه گروهي از مقامات  عصر خبر مي5حدود . شوداعتصاب شروع مي
خواهند با اند و ميرخانه شمالي آمدهان مديران در كاحكومتي به رستور

 و سالنهاي 3بالفاصله كارگران پرس . نمايندگان كارگران مذاكره كنند
كنند و به همراه نمايندگان خود در حال نتاژ نمايندگان خود را انتخاب ميمو

- شمالي راهپيمايي مية سمت كارخانشعار دادن از تونل داخل شركت به

. شوندوانت و تندر نيز به آنها ملحق ميكارگران  شمالي ةدر كارخان. كنند
 ،دهند در جلوي رستوران مديران شعار مي كارگر در زير باران2000حدود 

اند و  كردهكه نيروهاي حراست دور تا دور رستوران را محاصره در حالي
نمايندگان به داخل رستوران . اندنيروهاي گارد بيرون كارخانه مستقر شده

شود كه به كارگران بگوييد كار را شروع  نمايندگان گفته ميبه. روندمي
يك حراستي از رستوران . پذيرندنمياما نمايندگان . كنند تا مذاكره كنيم

كارگران او را هو . ر برگردند بيرون مي آيد و به كارگران مي گويد سر كا
 سالن. ودشبه ناچار مذاكره شروع مي. برند و به سمت او هجوم ميكرده
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ست ها، مديران ارشد كارخانه و مقامات حكومتي ارستوران مملو از حراستي
گويد يكي از نمايندگان با صداي بلند مي. اندو نمايندگان را در ميان گرفته

يكي از . ام تا حرف بزنمشوم ولي ترسي ندارم و آمدهدانم كه اخراج ميمي
طمئن باشيد، به همه م.  استاندار تهران هستم تمدنمن «مقامات مي گويد 

 وزير ة  نمايند، صداقت».ول مي دهم كه كسي اخراج نمي شودشما ق
 وزارت كار و چند نفر ديگر نيز ة سازمان گسترش، نمايندةصنايع، نمايند
ن و با شهامت شروع نمايندگان كارگران چشم در چشم مديرا. حضور دارند

  : كنندبه افشاگري مي
در صورت غيبت از . ييمه سر كار بيادر روزهاي تعطيل مجبوريم ك -
- ي بيشتري كسر مةبا تكرار غيبت، نمر. شود آكوردمان كسر ميةنمر

- ميشود و در آخر به جرم تحريك كارگران و اخالل در توليد اخراج 

  . شويم
 حتي اگر بخواهيم به ،خط توقف ندارد. فشار كار بسيار باالست -

   .ن اجازه امكان ندارددستشويي برويم بدو
 و پادرد هاي استخواني و مفاصلي، ديسك كمر، گردن  بيماري-

دكتر . خواهند به قسمتهاي ستادي بروندهمه مي. بسيار شايع است
م ساين پزشك قَ. پذيردا نميشركت نظر پزشكان خارج از شركت ر
 شركت و نوكر ةخورد او قسم.پزشكي خود را زير پا گذاشته است

. رگران در واحد طب كار بسيار زننده استبرخورد با كا. مديران است
  . كنند تا اخراج نشوند از پرسنل بيماري خود را مخفي ميبسياري

. هاي پرسنلي استديران ايران خودرو در كاهش هزينه هنر م-
 تومان براي حضور در روزهاي 15000مبلغ . هدايا بسيار كم شده است

 پرورش فكري هاي كانونكتاب.  تومان شده است11000عطيل، ت
هاي شركت هيچ دارويي درمانگاه.  نوجوانان قطع شده استكودكان و
كنند و تذكر  پرسنل ثبت ميةحوادث كار را در پروند. دهندبه ما نمي

حوادث حذف شده و درد از ليست كمر. دهند كه نبايد تكرار شودمي
كارگراني كه به علت كمردرد به خارج  از. شودبيماري محسوب مي
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تعداد لباس كار، . شودعزام شوند پول آمبوالنس گرفته ميخانه اكار
كيفيت غذا بد . دستكش، كفش كار و لوازم ايمني محدود شده است

 5 در 6سرويس ساعت . سرويسهاي رفت و آمد نامطلوب است. است
نيروهاي حراست بسيار زياد هستند و . ها ديگر وجود نداردشنبه

كنند و در چنين روزهايي پيوتر بازي مياز بيكاري كام. تندسربار شرك
ها بايد به توليد بيايند و آنها و بسياري از ستادي. كنندفروشي ميآدم

  .اندي بروند كه در توليد كار كردهبه بخش ستادبايد اصوالً كساني 
 آكورد ما با توجه به اينكه هر سال افزايش توليد داريم و با توجه -

 افزايش سن ما توليد نيز زياد با. شده استبه گراني و تورم كمتر هم 
چرا كارگر بيشتر استخدام . شود و ما ديگر قدرت قبل را نداريممي
  كنيد؟ نمي
 تاوان سايتهاي خارج كشور كه هيچ توجيه اقتصادي از نظر تيراژ -

هاي جاد شركتهايي مانند تام كه پروژهو قيمت فروش ندارند، اي
كنند، پاداشهاي  به كارخانه تحميل مييمتهاي گزافكارخانه را با ق
افزايش . دهيماي مديران شركت را ما كارگران ميپاشهوكالن و ريخت

نه كارگران . توليد باعث كاهش كيفيت و اعتراض مشتريان شده است
لياقت فقط اين مديران بي.  راضي نيستندنه مشتريان و نه سهامداران

  . پول تر مي شودجيبشان پر
هزار تومان 300. ها دارمكار مشابه رسمي .انكار هستم كارگر پيم-

آقاي مدير حاضري پسرت با اين مقدار حقوق سر كار . گيرمحقوق مي
 جان ما را ةبيايد؟ شما مديران همگي دزد هستيد و با پيمانكاران شير

وقتي به دفترت آمدم ) يكي از مديران (!آقاي شعشعاني. يدمكمي
 پيمانكاري چه فرقي با وي مگر رسمي وگفتي چرا مي خواهي رسمي ش

تر به ما زور دهيد و راحتوقتي حقوق و مزاياي كمتري مي! هم دارند؟
  . گوييد فرقش مشخص مي شودمي

 تا مدير عامل 3) هاي مديرعاملمقاميكي از قائم (!آقاي دهنادي -
در . يچاپشركت را داري مي. مقام هستيعوض شده و تو هنوز قائم
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كارخانه بايد از قطعات . مديره هستيتابعه هم عضو هيئتشركتهاي 
 هزار تومان مي 300من عيدي .  شما جنس تهيه كندةساخت كارخان

از جون . راضي هستيويتارا، تازه باز هم نا راندگيرم و تو ماشين گ
  روي؟ خواهي، چرا نميكارخانه چي مي

ي اعتبار ما شركت تعاون مديران شركت بدون رضايت ما و با پول -
هاي ماشين را حواله. دهند زياد ميةبه ما وام با بهر. انددرست كرده

تعاوني خاص .  هزار تومان زير قيمت بفروشيم300فقط بايد به آنها و 
با پول ما چه . شود پول ما به جيب آقايان سرازير ميدزد خانه است و

  . اندو دستگاه عريض و طويلي درست كردهدم 
وغگوي تو بزرگترين در) معاون منابع انساني (! آقاي باقري-

دهي و سر  دروغ ميةگذاري، مدام وعدشركتي، جلسه با كارگران مي
  .ماليرا شيره مي ما

ن با فريبكاري اين آقايا.  مشكل اصلي ما اين است كه شورا نداريم-
گذاشتن در كارخانه در روز انتخابات شورا در و دادن هديه و باز

كاري كردند تا انتخابات شورا از اكثريت بيفتد و االن سالهاي گذشته 
  . سالهاست كه ما شورا نداريم

با پايان . در طول صحبت نمايندگان، مديران كامالً ترسيده و ساكتند
ا را در هاي شماز مقامات گفت كه ما تمام خواستهصحبتهاي كارگران يكي 

 نمايندگان كارگران .دهيم تا شنبه بررسي كنيم ماده نوشتيم و قول مي27
گفتند كه چند نفر از شما پاي اين نوشته را امضا كنيد تا ما به كارگران 

 حاال اي مي شود و گفتند كه رسانهمقامات مخالفت كردند و. نشان بدهيم
. كار بروند ايم به كارگران بگوييد كه سركه به حرفهاي شما گوش كرده

جلسه با هياهو و اعتراض . اردنمايندگان گفتند تا امضا نكنيد امكان ند
آنها به ميان كارگران كه . طرفين و با بيرون رفتن نمايندگان تمام شد

ناگهان . نددادند رفتند و ماجرا را تعريف كردهمچنان در زير باران شعار مي
مرگ بر «، »الدينمرگ بر نجم«صدا شعارهاي  كارگر خشمگين يك2000

هيئت حكومتي، كارخانه را ترك .  دادند سر»ما شورا ميخواهيم« و» دهنادي
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 به علت اينكه مستقيماً در 2شيفت .  اعتصاب را ادامه داد2شيفت . كرد
 خونبار ديشب شركت داشت و با نيروهاي گارد درگير شده ةجريان حادث

. بود بسيار خشمگين بود، با شهامت بسيار مذاكره كرد و كوتاه نيامد
 ةساعتي بعد نمايند. يل اعالم كردند را تعط3مسئوالن به ناچار شيفت 

شوراي تامين امنيت استان به كارخانه آمد و مديران و مسئوالن كارخانه را 
ح با كه تا جمعه اين اعتراضات را تمام كنيد وگرنه شنبه صب تهديد كرد

  . آييم و خود دست به كار خواهيم شدنيروهاي گارد به كارخانه مي
شنبه شب 3 در حالي كه از اتفاقات ،آمد شنبه، شيفت صبح به سر كار 5

بعضي از . اطالع دقيقي نداشتشنبه 4 عصر ة ماد27و از مذاكرات و 
دسته با هاي شركت دسته در خيابانها مشغول كار شدند اما بسياريقسمت

نيروهاي حراست كه از خارج . كردندحراستي ها بحث مي يكديگر و با
ردند پرسنل را متفرق كنند و با اين كسعي ميشركت نيز آورده شده بودند 

 تشييع جنازه است توانستند كارگران را آرام  مراسم9ِترفند كه ساعت 
كردند به سمت سالن نت كه كار نمي شمالي كارگران واةدر كارخان. كنند
 با پذيرفتن .و آنها را به اعتصاب دعوت كردندكرده  تندر راهپيمايي ةبدن

پيمايي شد و بسياري نيز  جنوبي راهةكارخانها به اتفاق به سمت تندري
راه شاتل بعد از تونل در سه.  جنوبي رفتندةدسته از تونل به كارخاندسته

 صبح 9ساعت .  به آنها پيوستند405سازي سمند و پژو كارگران بدنه
ه مسئوالن مديران ب. راه شاتل حركت كردند به سمت سه206 ةكارگران بدن

كردند كه نگذاريد كارگران به زدند و تهديد مييقسمتهاي مختلف تلفن م
چند نفر از مديران به سمت آنها رفتند . كارخانه جنوبي و محل حادثه بيايند
» گيردميرد مدير پاداش ميكارگر مي«تا مانع راهپيمايي شوند كه شعار 

خواست به سمت راه شاتل جمعيت ميدر سه. يران را هراسان فراري دادمد
مالي حركت كند كه حراست مانع شد و يك تريلي را سر راه آنها  شةكارخان

جوم كارگران او را از دست با ه. قرار داد و يكي از كارگران را دستگير كردند
يك كارگر به باالي كفي تريلي پريد و گفت ما قصد . ها آزاد كردندحراستي

يم همگي با اين تصم. درگيري نداريم و بهتر است به طرف محل حادثه برويم
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.  كارگران پرس و مونتاژ نيز به آنها رسيدند3راه افتادند و روبروي پرس 
مسئله جالب توجه حضور تعداد زيادي .  هزار نفر است3 تا 2جمعيت حدود 

-مرگ بر نجم«. شوداده ميشعارهاي مختلفي د. از همكاران خانم است

» خواهيمحراست نمي«، »دهنادي عمروعاص«، »ناديمرگ بر ده«، »الدين
بيرون كارخانه  از شان نيروهاي حراستي و لباس شخصي كه بسياري...و

مله يك نفر ج  از؛كردند مانع شعارهاي كارگران شوندآمده بودند سعي مي
زني كردند كه با هو خواني كرد و ديگران نيز سينهاز آنها شروع به نوحه

ها گرفتند استيكارگران بلندگوها را از حر. گران منصرف شدندكشيدن كار
. داد روي دوش كارگران رفته و شعار ميكارگري. كردندو سخنراني مي

  : مهمترين درخواستهاي كارگران عبارت بودند از
  ؛  تشكيل شوراي كارگري-1
  ؛  لغو پيمانكاري-2
  ؛ هااستخدام قراردادي - 3
  .ها حداقل برابر با شركت سايپاافزايش دريافتي -4

او بعد . الدين بيايد وگرنه متفرق نخواهند شدكه نجمخواهند كارگران مي
- مي. پريده استرنگ ترسيده و. شودز مدتي در ميان محافظينش پيدا ميا

چند بار . استرس زيادي دارد. كه به ناچار از بهشت زهرا برگشته است گويد
كند كه او از خودش تعريف مي. د صحبت كنددهند تا بتوانبه او آب مي

نه هاي شركت را بدهد و ديگر كارخاتوانسته است بدهي. ه استارگر بودك
نجم الدين قول . ها را افزايش داده استآكورد توليدي. سودآور شده است

 ديگر در روزهاي ،يافتي كارگران را به پاي شركت سايپا برسانددهد درمي
در طول .  ماه ديگر تشكيل بدهد6 شورا را تا ،تعطيل كار اعالم نشود

 اجتماع 11:30سرانجام ساعت . اني او كارگران چند بار او را هو كردندسخنر
نستند مديران شركت كارگران توا. كار شروع شد هاراتمام شد و از بعد از ن

الدين پذيرفت نجم. آورند و خواستهاي خود را به آنها بقبوالنندرا به زانو در
 2ان او در شيفت اي از سخنگزيده.   كارگران را اجرا كندة خواست27كه 

اين سندي است كه به . چاپ شد و توسط حراست به كارگران داده شد
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او همچنين . صراحت قولهاي او از جمله ايجاد شورا در آن قيد شده است
آمد  كارةنشري. شده را به اطالع برساند اسفند اقدامات انجام15قول داد در 

كارگران .  منتشر كرد بهمن متن صحبتهاي او را9 شنبه 378نيز در شماره 
وقتي . ري بيشتري داشته باشندمي توانستند حاال كه تنور داغ است پيگي

دهد مشخص است كه  ماه ديگر شورا را تشكيل مي6 تا الدين گفتنجم
وعده سر خرمن است و ايجاد شورا اين همه زمان الزم ندارد و امكان داشت 

ا وادار كنند تا زمان يك هفته  او ر»شورا، شورا تا يك هفته «با شعاري مانند
اقات دو شب قبل، از جمله  از اتف1البته اكثر كارگران شيفت . را بپذيرد
 ماده اطالع دقيقي 27ها، جلسه با مقامات حكومتي و مفاد دستگيري

 نيز حضور داشتند 2 و به خصوص شيفت 3نداشتند و اگر كارگران شيفت 
   . كردروزي كارگران وزن بيشتري پيدا ميپي

كشي كنند تا سر فرصت كارگران را شكست خواهند وقتمديران مي
ا ها فقط بلبات كارگران و آزادي دستگير شدهتحقق خواستها و مطا. دهند

فق خواهند آيا كارگران مو. پذير استهوشياري و پيگيري و سرعت امكان
 شد؟

  
  )89 اسفند 3( 2 ةاطالعي

 وقايع متعددي به اين 89بهمن  7خودرو در بعد از پايان اعتصاب ايران
  : شرح اتفاق افتاد

) قائم مقام مديرعامل(شدگان كه دهنادي  يكي از كشته در مراسم ختمِ-
وي در . نيز حضور داشت مورد اعتراض كارگران حاضر در مسجد قرار گرفت

چرا همه جا عليه . استشدن كارگران يك حادثه بوده تهجواب گفت كه كش
 شما 84كارگران اعتراض كردند كه در اعتصاب اسفند دهيد؟ من شعار مي

يج كارگران قول داديد كه كسي اخراج نشود اما بعد از مدتي و به تدر
 به علت تمام شدن مدت قرارداد و هاي مختلف مثالًمعترض زيادي به بهانه

مسئوليت اين «جواب گفت  او در.  مجدد اخراج شدندعدم تمديد قراردادِ
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همچنين در !! »امنساني بوده است و من نقشي نداشتهيروي اكار با معاونت ن
 هزار توماني خود 400 سال سابقه كاركه به حقوق 15جواب كارگري با 
كارگران با اعتراض ! »به دفتر من بياييد تا رسيدگي كنم«اعتراض كرد، گفت 

  ! گفتند اصالٌ دفتر شما كجاست؟
الدين حمد بذلي همكار نجمبركنار شد و ا باقري معاونت منابع انساني -

  . موتور به جاي او آمددر مگا
شايع شده است كه دهنادي .  چهار نفر از روساي حراست بر كنار شدند-

  . نيز بركنار خواهد شد
اما . گذشتدر) نژادسعيد به( بهمن 5ة  متاسفانه يكي از مجروحان حادث-

- ه سكوت كردهشرمانون اعالم رسمي و ابراز تسليت، بيمسئوالن شركت بد

  . اند
خالف سالهاي قبل و به دليل  بهمن، بر22والن شركت به مناسبت  مسئ-

آن   ناچيزي اعالم كردند كه در سالهاي قبل ازةاعتراضات، سبد كاالي هدي
  . خبري نبود

خودرو به عنوان برترين شركت ايراني سال ركت ايران بهمن، ش24 در -
. روز حقوق و مزايا پرداخت شود15د به اين مناسبت قرار ش.  انتخاب شد88

 روز بود كه با اعتراضات كارگران جوابهاي متفاوت و 15اما اين مبلغ كمتر از 
اعتراضات . متناقضي از سوي منابع انساني و امور مالي شركت داده شد

  . همچنان ادامه دارد
پس از شكسته شدن ركورد توليد سال قبل اعالم شد به كاركنان -

 هزار تومان پرداخت 220 ستادي هزار و 270هزار، پشتيباني  320توليدي 
الن مونتاژ با تجمع روز يكشنبه اول اسفند، كارگران شيفت صبح س. شودمي

بودن مبلغ پاداش شكست ركورد توليد، اعتراضاتي را شروع خود به پايين
كرد كارخانه آرام است و هدايا ازظهر، مديريت شركت كه فكر ميبعد. كردند

 بهمن 7خالف قولي كه در تجمع ها، كارگران را ساكت كرده است برپاداشو 
بالفاصله  . شيفت اعالم كرد3 اسفند را كار 2داده بود روز تعطيل دوشنبه 

حراست به داخل سالن . كارگران شيفت عصر سالن مونتاژ، اعتصاب كردند
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ي آمد اما اعتراضات به قدري وسيع بود كه حراست مجبور شد قول تعطيل
- ديگري صادر كرد و با عقبةاما مديريت شركت اطالعي. دوشنبه را بدهد

در شيفت شب .  است»داوطلبانه«نشيني عنوان كرد كه كار فردا به صورت 
سالن مونتاژ، با توجه به اعتراضات شيفتهاي قبل، اعتصاب غذاي محدودي 

كار صبح روز دوشنبه هنگامي كه كارگران متوجه شدند كه . نيز انجام شد
 اعالم شده است بسياري با سرويسهاي صبح به منزل برگشتند »داوطلبانه«

  .و در سالن مونتاژ عمالٌ كاري انجام نشد
 به دنبال اين اعتراضات گويا مديريت تصميم گرفته است كه مبالغ -

براي چندمين بار ثابت شد كه . پاداش شكست ركورد توليد را افزايش دهد
ماه  ارزشند و هنوز يكنها براي مديريت بي جانباختگان آكارگران و

توانند كارگران نشان دادند كه مي. ه استنگذشته مديريت زير قول خود زد
 و نندنشيني وادار كمختلف كارخانه، مديريت را به عقببا اتحاد قسمتهاي 

هايي را كه الدين گزارش كارها و وعده اسفند، نجم15اند تا در روز آماده
  .هد است بدداده

الدين با حضور در يكي از سالنها  اما نجم، هيچ مراسمي برگزار نشد89 اسفند 15روز 
  با بررسي پرونده و به مرور رسمي خواهند 80دادي تا  سالعنوان كرد كه كارگران قرار

  .شد
سالن پر بود از دوربينهاي متعددي كه .  شروع شد90 فروردين 14مراسم آغاز سال در 

كارگران زيادي آمده و منتظر شنيدن . داد مانيتور بزرگ نشان مي4ر روي ا بتمام زوايا ر
ي احمد بذلي در نهايت چاپلوس. از دهنادي خبري نبود. سخنراني و خبرهاي خوش بودند
ترين آنها بيان كرد كه مهمهاي معاونت منابع انساني را و تملق از نجم الدين، فعاليت

  :عبارت بود از
كه تعداد ( ميليون تومان با در نظر گرفتن سابقه كار 30سكن تا افزايش سقف وام م -
   )؛يار كمي از پرسنل را شامل مي شودبس

ج اخرابه جاي خواست ( شركت 3 تبديل شركتهاي پيمانكار خطوط توليد به -
   )؛شركتهاي پيمانكار تمام خطوط كاري
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به (شرايط الزم  سال در صورت داشتن 9رسمي شدن قرارداديهاي با سابقه بيش از  -
  ).جاي رسمي شدن كليه قرارداديها
الدين حراست و انتظامات با نگراني و رو به كارگران همه  به محض شروع سخنراني نجم

- مديران قبلي بسيار خستهالدين سخنراني خود را طبق معمولِنجم. ير نظر گرفتندرا ز
  : اين قرار بودنكات سخنراني او از ترين مهم. كننده و تكراري ارائه داد

  ؛ 89 ميليارد توماني  در سال 1313تحقق سود عملياتي  -
  ؛ 90 سواري در سال ي هزار خودرو850توليد  -
 درصد ميزان 29 ساله و افزايش 10 تخفيف خودروهاي اقساطي يدرصد20افزايش -

  )؛مل تعدادي كمي از پرسنل مي شودكه شا( وام آن 
 درصد براي واجدان 14سود بانكي ز تعاوني اعتبار با زار توماني ا ه500 ميليون و 4وام 
  .شرايط

 نجم الدين در مورد عدم توليد در روزهاي جمعه و تعطيل و ايجاد شوراي كارگري كه
  .اي حرف نزدقول آنها را داده بود كلمه

اعالم . جلسه پايان يافت و نظر همه اين بود كه سالي كه نكوست از بهارش پيداست
ت به اين معني هاي جمعه و تعطيال هزار و سكوت در قبال كار در روز850عدد توليد 

اما . گيري نيز به دست نخواهد آمدكنيم ضمن اينكه چيز دندان تر كاراست كه بايد شديد
  .متاسفانه هنگام سخنراني در سالن هيچكس اعتراض علني نكرد

را كاله  نست سر آنهادانند كه تواالدين را دروغگوي بزرگي مياينك كارگران نجم هم
بلكه رسد، به گوش نميپچ محافل كارگري در پچتنها لبته ديگر درخواست شورا ا. بگذارد

   . خواستي است كه اكثر كارگران علناً از آن حمايت مي كنند
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  سخن آخر
  

 دنياي ة سالهايي است كه با اجراي سياستهاي حكومت شاه، ايران وارد جرگ40 ةده
ل ساختن سد داري از قبيكومت رضاشاه زير ساختهاي سرمايهدر زمان ح. داري شدسرمايه

هاي راه، ايجاد حكومت مركزي قوي و ارتش منظم، ثبت احوال و براي تامين برق، شبكه
جنگ . اسناد، ايجاد دانشگاه، ورود زنان به بازار كار و ديگر اقدامات الزم، انجام شده بود

 مرداد 28بعد از كودتاي . اي در اين پروژه ايجاد كردهاني دوم و بركناري رضا شاه، وقفجه
ه دنياي ب، يعني وارد شدن  حكومت شاه توانست با اقتدار كامل سياستهاي پدر خود1332
داري وجود ترين كار براي ورود به سرمايهاما مهمترين و اساسي. ل كندداري را دنباسرمايه

سياست اصالحات . كز كار وجود داشته باشندميليونها انساني است كه در كارخانجات و مرا
 توانستندها ميحاال ديگر امثال خيامي. كردها يونها روستايي فقير را روانه شهرارضي، ميل

داري شركت  سرمايهانِ شاه، در پروژه ايربا پول خود و كمكهاي مالي و اداري حكومت
  . كنند

  صاحبِدارانِ كارفرماها و سرمايهيكسو. واداري قرار گرفته استخيامي از دو سو مورد ه
اينها با آنكه از . دانندين نمونه و عاشق ايران و صنعت ميقدرت و امكانات كه او را كارآفر

از رفتار تحقيرآميز خيامي با كارگران خبرند اما ع زندگي كارگران كشورهاي غربي بااوضا
گردن بگذارد احساسات  طوق بر كه كارگري براي رفتن به توالتاين. كنندصحبتي نمي

كار آورده و  ها را به سرخيامي اين دهاتي«خوب، . دهدشان را آزار نميدوستانهوطن
كند كشور كه شاه اعالم ميزماني  در همان ».دهد، از سرشان هم زياد استنانشان را مي

 تخت ،20قرن بزرگ است در بزرگترين واحد صنعتي كشور در اواخر ! در آستانه تمدن
جماعت - داران و كارفرماسرمايه. شودآورترين رفتار با كارگران ميق وجود دارد و خفتشال

 هرچه بي ،مقابل يعني كارگرانبه دنبال كسب سود هستند و براي كسب سود، طرف 
كارگران تازه از روستا آمده با . سوي ديگر، كارگران و مردم زحمتكش.  بهتر،ترحقوق
يك وعده يط جديدشان از قبيل سرويس اياب و ذهاب،  زندگي قبلي خود و شراةمقايس

امكانات شهري به اضافه فرهنگ كشي سرد وگرم، برق و ساير ناهار، سرپناه و آب لوله
 آموزش اصلي آن است، »خدا شاه ميهن«كه چندصدساله كه با آن پرورش يافته اند
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ارگر خبرچين و تخت شالق و ك. تش بدارندرا آقا صدا بزنند و دوس طبيعي است كه او
تلويزيون البته اني و مدرسه و سربازخانه و راديورحم و ساواك و شهربسرپرستان بي

 كارگران جهان و ةسالاز مبارزات چندصد. خبر بمانندظب هستند تا كارگران از دنيا، بيموا
ه هاي محقر خود را با خانخانه.  هيچ ندانند30و  20هاي از مبارزات كارگران ايران در دهه

مقايسه نكنند و )  تهرانة زعفرانية هزار متر با درياچه و جزيره در محل37(احمد خيامي 
-  هزار دالري ايران125 ميليون و 579 ةهمچنين مزد و دريافتي اندك خود را با سرماي

  . مرتبط ندانند1353خودرو در سال 
يجاد شورا در از يك طرف ا. خودرو گذاشت تاثير خود را بر كارگران ايران57انقالب 
 ساعت كار در هفته و دو روز تعطيل متوالي پنجشنبه و جمعه و همچنين 40كارخانه و 

از طرف ديگر و  ... ودرگيري با مديريتهاي اوايل انقالب و اعتصاب بر سر قطع حواله
  .حكومت جديدطرفداري از 

ركود به ل  در حايِخودرواست دوران سازندگي و تبديل ايراندر دوران غروي اتخاذ سي
 فداكاري و ةهاي فني و روحيگذاري كالن و ايجاد زمينهقطب صنعت كشور به سرمايه

هر چند اين . ندكردميكيسه را شل   پس بايد سر، باالي كارگران احتياج داشتةانگيز
دلبازي بيش از چند سال طول نكشيد و به سرعت معلوم شد كه جهنمي پيش ودست

اما چون سطح زندگي . آور است كار آن حيرتشدگانِروست كه تعداد باالي كشته
 بيكاري ةكارگران در مقايسه با كارگران ديگر شركتها رشد بسياري كرد و همچنين مشاهد

. ن از غروي به نيكي ياد كنندو فالكت كارگران ساير بخشهاي اقتصاد باعث شد كارگرا
 آقاي حالِگران، كمكشده در ذهن كار نشاندهناگفته پيداست كه فرهنگ ضدكارگريِ

  .غروي است
در دوران منطقي ديگر سطح زندگي كارگران عمالً رشدي نداشت و همتراز با بسياري 

حبت  حقوق و مزاياي خود با شركت سايپا، صةدراين دوره مقايس. از كارخانجات ديگر شد
شايع دوران غروي به شدت اين دوره است كه مقايسه با  در. روزمره در ايران خودرو است
در را  وخودر به ناچار مبارزات كارگران ايرانفشار شرايط كار. شد و تا االن هم ادامه دارد

خودرو زير نظر وزارت ايران. تري همراه كردبا تعداد بيشتر و با كيفيت عميقاين دوره 
هاي كارخانه  سالني به سالن ديگر و در خيابانراهپيمايي علني از. شودطالعات اداره ميا
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است كه اعتصاب، اخراج و زندان آور است و از پيش براي همه معلوم اري بسيار شگفتك
  شكل اعتراض به صورت اعتصاب غذا 87مقابله با اين اوضاع امنيتي، در سال  در. دارددربر

بود كه حتي همين اعتراض را حراست كارخانه، منتسب به خارج كشور و همسويي با 
خودرو سر در الك خود دارد و با مبارزات نوز كارگر ايراناما ه. جاسوسان اسرائيل كرد

هايشان در خودرو و خانواده كارگران ايرانحضور. يوندي نداردكارگران بيرون از كارخانه پ
 نه به دليل همراهي با مبارزات به همراه گروه كوهنوردي 86 تا 80روزهاي كارگر سالهاي 

  .گذراندن يك روز تعطيل استكارگران ايران و جهان بلكه صرفاً براي 
سازي او ارزات كارگران به خاطر طرح خرسند در مبايالدين با وقفهشروع دوران نجم

كارگران با يك دوره انتظار فهميدند . انداختن بين كارگران طرحي براي تفرقه:بودهمراه 
 اما .شودنمي چشمگير سطح زندگي خبري نيست و دوران غروي ديگر تكرار يكه از ارتقا

خودرو  بهمن رخ داد نشان داد ايران5در شدن كارگران  كشتهةاي كه به علت حادثمبارزه
واجهه با مديران نشان نه تنها آتش زير خاكستر است بلكه حرفها و شعارهاي كارگران در م

در خواست شورا تا قبل . هاي آنان عمق يافته و شجاعت آنها بيشتر شده استداد خواسته
عد شورا درخواستي است علني شد اما از اين به با در محافل كارگران مطرح مين تنهاز اي

  .گيرو همه
دهد كه مبارزات كارگران  با سردرگمي و  مبارزات ايران خودرو نشان مية تاريخچ

ر جريان است و اعتراضاتي است ناپيگيري و بدون ارتباط با ساير بخشهاي كارگران د
كند اما  ه و مانند تبي است كه زود عرق مييافتيرسازمانخودجوش و از سر ناچاري و غ

 كارگران ة مبارزات همةيافتگي شاخصگران با يكديگر و عدم سنت سازمانارتباطي كاربي
  . ايران است
به اينك ن روحيه و فرهنگ در ميان كارگران، چه در حكومت قبلي و چه هم وجود اي

  .استدليل اختناق و استبداد 
نيازمند كارگر ارزان، تفرقه و داري ستبداد نيز به اين دليل است كه سرمايهاختناق و ا

  .آگاهي كارگران استنا
كارگر قيمت نيروي كار خود يا .  زندگي كارگران استيداري مانع رفاه و ارتقاسرمايه

توليد زندگي خود يعني خوراك و پوشاك و بارت است از مقداري پول براي بازمزد را كه ع
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داران، قيمت مزد  بايد تا  سرمايهبراي سودآوري بيشترِ. كند دريافت مي... وتفريحخانه و 
  .حد امكان ارزان باشد و ارزان بماند

 ةكارگر در مورد رنسانس، دمكراسي، اعالمي. داري مانع آگاهي كارگران است سرمايه
ان و جهان ن ايرحقوق بشر، دستاوردهاي تمدن بشري و مبارزات اجتماعي مردم و كارگرا

ه و ترويج خراف. داند اما از زندگي شاهان و امامان درسها خوانده استتقريباً چيزي نمي
هراسي، اينكه فرهنگ ما با آنها فرق دارد و ما بايد راه همچنين ناسيوناليسم و بيگانه

  .خودمان را برويم اساس آموزش مردم است
 زنده ماندن نيروي ني است كه برايكارگر انسا. داري مانع اتحاد كارگران استسرمايه

ها كارگر بخشهاي صنعت، خدمات، كارگران عبارتند از ميليون. روشدفكار خود را مي
ها ميليونها و ا و كارگاهه يعني ميليونها كارگر كارخانه... وآموزش، تجارت، بهداشت

رمند، دانشجو معلم، پرستار، خبرنگار، نويسنده، هنرمند، كاتكنيسين، مهندس، كارشناس، 
ا اينكه  البته شدت ستمكشي و ابعاد فقر و ذلت همه كارگران يكسان نيست ام... .و

پسندند به علت ترويج افكار نند و عنوان كارگر را بر خود نميدابسياري خود را كارگر نمي
تكه اس دارد و توانسته است فرهنگ تكهدار است كه از يگانگي كارگران هر سرمايهةطبق

  . كارگران را در اذهان بنشاندماندن
سهم . اما فروش نيروي كار در همان حال فروش آزادي و اختيار خود به سرمايه است

گيري در تعيين نوع كار، نوع ان، مزد است و حق مداخله و تصميمكارگر از اين جه
 وع خاصي از زندگي به او تحميلندارد و نرا محصول، زمان كار، شرايط كار و زندگي خود 

ه كند و البت كارگر مانند ساير ابزار و تجهيزات بايد تعمير و نگهداري شود تا كار. شودمي
.  اين است كه كار كند و بسة كارگرتنها حق و وظيف. شودبعد از مدتي به دور انداخته مي
تاثيرند بزار و تجهيزات در سرنوشت خود بيهمانگونه كه ا. اين كل نقش اجتماعي اوست

نصيب او . نصيب استود و تعيين نظم و نظام اجتماع بير از تعيين سرنوشت خانسان كارگ
 متحد ةغلبه بر اين اوضاع نيازمند مبارز. شوندگيمزد است و تحميل فرودستي و حكومت

  . كارگران استةو آگاهان
 كارگرها هزار دهوجود . ان دارداي در اقتصاد ايركنندهك نقش تعييناينايران خودرو هم

كارگران ث شده تا تر كرده است باعرزات متعددي كه آنها را با تجربهسواد و مباي و باشهر
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گاه و چشم اميد ار از كل طبقه كارگر ايران، تكيهگذ به عنوان بخشي تاثيرخودروايران
  . دنكارگران ايران باش
ران آورند و در بين خود و با كارگر از الك خود درخودرو مي توانند سكارگران ايران

ساير كارخانجات و مراكز كاري اعم از آموزشي، بهداشتي، تجاري، فرهنگي و هنري 
  .ارتباطات متشكل برقرار كنند و در مبارزات اجتماعي مردم ايران سهيم شوند
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