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 فرازهایی از جنبش کارگری ایران

 85اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند 

هفتاد و پنج »ى كاركنان را اعالم كرد: روز شنبه چهارم اسفند، مديريت ايران ناسيونال )ايران خودرو امروز( كل مقدار سود ويژه

پنج هزار و پانصد تومان و حداكثر نه هزار تومان  ميليون تومان براى يازده هزار و هشتصد نفر كارگر و كارمند، حداقل پرداختى

معيار حقوقى و با توجه به ماليات متعلق به سود ويژه و سهم شركت تعاونى و يا در نظر گرفتن روزهاى  باشد. اين ضريب بر اساسمى

ى امور كارخانه يژه و ادارهما براى پرداخت سود و»مديريت اعالم كرد كه: « شود.غيبت كارگران در طول سال، كسر و پرداخت مى

 «كنيم. ايم چهارصد و هفتاد ميليون تومان از وزارت نفت قرضناچار شده

 ها آغاز شد.كارگران قسمت هاى مخالف و اعتراضدر مقابل، زمزمه

ا عجله مديريت بدر شنبه يازدهم اسفند، با تمام اعتراضاتى كه كارگران نسبت به پرداخت سود ويژه و ديگر مشكالت خود داشتند، 

ز گرفتن ا كند. كارگران شيفت صبح، پسى تعيين شده از طرف كارفرماى دولتى را به كارگران شيفت صبح پرداخت مىسود ويژه

ى چرا سيصد تومان بابت دفترچه»گويند كه: كنند و در آن مىجمع مى ها طومارى به عنوان اعتراضسود ويژه، در اكثر قسمت

ال هايى كه امساند؟ شركت تعاونى تا به حال معلوم نيست چكار كرده و كجا هست. چرا تمام كارخانها كسر كردهشركت تعاونى از م

ه ما اند، كها يك ماه حقوق هم عيدى گرفتهاند؟ تازه آنترى از ما گرفتهسود بيش اند، كارگرانشى ما داشتهترى از كارخانهسود كم

اوال، سيصد تومان حق خوار و بار شركت تعادنى هرچه زودتر به كارگران »كنند كه: گران پيشنهاد مىدر اين طومار، كار« ايم!نگرفته

ملى يك ماه حقوق بابت عيدى به كارگران پرداخت شود و اين مبلغ به طور  هاى بنز خاور و كفشبرگردانده شود. ثانيا، مثل كارخانه

 «مساوى، به همه نفرى پنج هزار تومان پرداخت شود.

آيند و از موضوع گرفتن سود ويژه توسط كارگران صبح باخبر بعد از ظهر همان روز، وقتى كارگران شيفت عصر به كارخانه مى

اگر »ند: گويايد؟ كارگران صبح كار مىكنند كه چرا اين مقدار سود ويژه را قبول كردهمى شوند، به كارگران شيفت صبح اعتراضمى

به دنبال آن، « دهيم.ى خود ادامه مىگيريم و به مبارزهدادند. ما اين پول را مىهمين مقدار را هم به ما نمىگرفتيم، اين پول را نمى

به مقدار سود  هاى سوارى سازى شمالى و جنوبى و سيصد و دو و سيصد و نه، به عنوان اعتراضشيفت بعد از ظهر كار در قسمت

 زنند.مىويژه و ديگر مشكالت كارگرى دست به اعتصاب 

ى هاى اعتصابى دربارهها هم با قسمتى قسمتخوابد و كارگران بقيههاى فوق مىاى در تمام قسمتتوليد به دليل سيستم زنجيره

 پردازند.موضوع اعتصاب به بحث و گفتگو مى
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اعتصاب كار كفار و شياطين » گويند:كنند و مىهايى از كارگران ناآگاه و محافظه كار با اعتصاب مخالفت مىدر اين ميان، بخش 

خ گفتند كارگران در پاس« دولت انقالبى وضع خوبى ندارد، ما بايد صبر انقالبى داشته باشيم و با امپرياليسم مبارزه كنيم.»، « است.

م با منطق ها پر است. به جاى شعار و درگيرى بياييم با همان از اين حرفزدند و ما گوشها را مىدر گذشته هم همين حرف»كه: 

خواهيم بدانيم كارخانه چقدر توليد داشته، چقدر سود كرده، اين گوييم تمام درآمد كارخانه را به ما بدهند، ما مىحرف بزنيم. ما نمى

خواهند كارگران مى« ى ما چگونه و به دست چه كسانى تعيين شده و چرا اين مقدار شده است؟سود كجا رفته، مقدار سود ويژه

 كند.ها گرفته شود. اين بحث تا شب بين كارگران موافق و مخالف ادامه پيدا مىجلوى دزدى

 

يك: »خواهند مديريت به سئواالت كارگران پاسخ دهد: كشند و مىها دست از كار مىصبح يك شنبه دوازدهم اسفند، اكثريت قسمت

تر هايى مثل خيامى هم سر كار بودند و توليد امسال بيشتر از چهار ماه تعطيل بوده و دزدى آن كه در سال گذشته توليد بيشبا همه

يريم؟ اين ترى بگهاى زندگى امسال نسبت به پارسال باال رفته، چرا بايد نسبت به پارسال سود كماز سال پنجاه و هفت است و هزينه

 دهند؛تر از سابق سود ويژه مىهايى صورت گرفته است، كه امسال كمدهد كه دزدىنشان مى

را وصول نكرد و  هايشها سپرده بود و طلبها تومان پول در بانك: خيامى براى سرمايه گذارى روى ماشين سازى پژو، ميليوندو

گوييد چهارصد و هفتاد كنيد؟ چطورى مىها را روشن نمىبه خارج ببرد. چرا حساب ها را با خودشموقع فرار هم نتوانست اين پول

خواهيم بدانيم كارخانه چقدر توليد كرده؟ چقدر درآمد داشته و چقدر سود كرده ايم؟ ما مىگرفته ت قرضميليون تومان از وزارت نف

 و اين سودها كجا رفته؟ تا بدانيم كه مقدار سود ويژه چطورى حساب شده و چرا اين قدر كم است؟ 

ومان پول بابت حق عضويت سنديكاى آريامهرى از كردند كه در دوران رژيم گذشته، چهارده ميليون تمى هم چنين كارگران اعتراض

ها نگه گويد پول در بانكگردانيد؟ در مقابل داليل قبلى مديريت كه مىاند، چرا اين پول را به ما برنمىدست مزد ما كارگران برداشته

 بدهيد، يا به صورت وام به ما پسگفتند: يا اين چهارده ميليون تومان پول را شود و دست شوراى انقالب است، كارگران مىدارى مى

موجودى آن را به ما نشان بدهيد. ما حاضريم رسما از طريق  مسكن در اختيار كارگران بى مسكن قرار دهيد و يا اين كه فيش

حمت زبراى سازندگى روستاها و  _هاى دولتى است كه در بانك _مطبوعات و تلويزيون اعالم كنيم، كه كارگران اين پول خودشان را 

 «نمايند.كشان جنوب شهر تقديم مى

كنيد بابا،  شول»گفتند: ى كارگران میهاى وابسته به كارفرما در مقابل مبارزهدهد. سنديكايىمديريت به سئواالت كارگران پاسخ نمى

ل كارگران موضع گرفت. انجمن اسالمى كارخانه هم در مقاب« روند.شوند و خودشان سر كار مىدو ساعت ديگر اين كارگران خسته مى

ما المال است كه ششود و اين پول بيتتر كم مىخوابانيد، از سود كارخانه بيشوقتى كه شما كارگران كار را مى»گفتند: ها مىآن

 كردند دودستگى بين كارگران را شدت دهند.مى و به اين ترتيب تالش« كنيد.داريد حرام مى

ابى هاى اعتصكنند. مديريت حدود ده صبح به قسمتى شمالى راه پيمايى مین به سوى كارخانهكارگران شدت گرفته و آنا اعتراض

ى مشكالت مربوط به شوراى انقالب است و همه»گويد: شود. مديريت مىرفته تا براى كارگران توضيح دهد. راه پيمايى متوقف مى

توانيم مبلغى غير از آن مقدار كه يم و ما مامور و معذوريم. ما نمىبه ما مربوط نيست. دستور شوراى انقالب است كه اين ميزان بده

 تعيين شده بدهيم، 



ى امورات كارخانه و سود ويژه و مسايل كارگرى تصميم اگر اين شوراى انقالب است كه درباره»كنند: كارگران از مديريت سئوال مى 

گفتن اين كه اگر شوراى انقالب دستور بدهد باز هم به شما خواهيم  اى است؟ديگر شوراى كارگرى و سنديكا چه صيغه گيرد، پسمى

 دهد.اما مديريت پاسخی نمی« كارخانه دروغ است. دهد و موضوع قرضدهد كه كارخانه پول دارد و نمىنشان مى داد، 

 ى شمالى هستند كه ناگهانانهيابد و كارگران در صدد راه پيمايى به سوى قسمت كارخدوشنبه سيزدهم اسفند، اعتصاب ادامه مى 

 گيرد.مى حدود ساعت نه و پنج دقيقه الى ده صبح، انبار اتاق رنگ به طور مشكوكى آتش

رسند. آيد، ماموران مسلح سر مىآيند، هليكوپترى باالى كارخانه به پرواز درمىنشانى زوزه كشان بسوى كارخانه مى هاى آتشماشين 

اسفند حدود شصت نفر از كارگران  41اند، تا روز هايى است كه دزدى كردهسوزى كار همان كردند آتشبه رغم آنكه كارگران اعالم 

 يابد.شوند... به اين ترتيب با حاكم شدن فضای رعب و وحشت اين اعتصاب ناموفق خاتمه میاعتصابى بازداشت مى

4531ى هفتم، اسفند ، شماره«خبر كارگر»منبع :   


