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انقالبی »زن، زندگی، آزادی«در میانه  اعتراضی و اعتصابات ی خیزش  ، تجمعات 

بررسی و تحلیل آنها    ومختلف شکل گرفت  بسیاری از سوی کارگران و کارکنان صنایع  

رسانه تواند سویهمی  در  که  کند  متعین  را  از جنبش جاری  غالب هایی  بازنمایی   های 

با تمرکز بر مسائل سیاسی و اجتماعی وجه اقتصادی آن را بی  اهمیت جلوه  نشده یا 

مساعدتری را ذهنی و عینی    واضح است که جنبش اعتراضی بستر و شرایطاند.  داده

یا خصوصی برای شکل  اعتصابات فراهم کرد چرا که کارفرماهای بخش دولتی  گیری 

های برآورده کردن مطالبات کارگری برای جلوگیری از تشدید آنتاگونیسم   جزای  چاره

به سبب شرایط مساعد   زنی کارگران در این شرایطموجود نداشتند. در نتیجه، توان چانه 

افزایش اعتصابات    یافت  محیطی  موفق  برگزاری  امکان  شدو  آشکار بیشتر  از خالل   .

های موجود در این توان از تکثر نیروتنیدگی اعتصابات با جنبش جاری میهمکردن در

طبقاتی را -مشترک و فرا  ی جنبش سخن گفت و هر شکلی از وحدت انتزاعی یا مطالبه 

از مطالبات طبقه  با دفاع  و  نه  کارگر، خیزش  ی نفی کرد  را  استبداد جاری  علیه  تنها 

 سیاسی بلکه علیه استبداد و دیکتاتوری سرمایه نیز گستراند.  

نفتایاخیر در چهار بخش صنعتی شامل صن  های اعتصاب پتروشیمی،   و   ع  گاز، 

نقل وو همچنین دو بخش خدماتی شامل حمل  صنعت خودرو، صنعت ذوب آهن و فوالد

گیری با جهت   که برخی از اعتصابات کارگری کامالًیو کسبه و بازاریان رخ داد. در حال 

توده با خیزش  همبستگی  اعالم  در  و  برنامه سیاسی  با  و  قبلی  ای  ی ده سازمان ریزی 

توان از اهمیت  ، نمیهمهشدند، برخی دیگر حول مطالبات اقتصادی شکل گرفتند. با این  

که نادیده گرفت چرا   های سیاسی مطالبات اقتصادی رااعتصابات اخیر کاست یا سویه

زدهگذاری سیاست  دامن  به شرایطی  اقتصادی  مکرراًهای  کارگران  که  مشکالت  با    اند 

امضا،  مدت یا سفیدکاری ناشی از امضای قراردادهای کوتاهثباتحقوق معوقه، بی ناشی از  

شان کاری اجباری، و اشکال متنوعی از استثمار مضاعف نیروی کار دستمزد پایین، اضافه 

نتی امواجه در  اعتصابند.  صرفاًهایجه، حتی  که  کارگران   ی  معیشتی  نیازهای  رفع  به 

می  وسیع محدود  ابعاد  در  سیاست شود،  از  بزرگی  بخش  و گذاری تر  اقتصادی  های 

کشند. اهمیت تبیین اعتصابات کارگری در این نهادهای مربوط به آنها را به چالش می 

که   مطالبه می است  هر  سیاست   ی توان  به  را  مشخص  فقر، اقتصادی  موجد  که  هایی 
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  ، تر تشدید استثمار نیروی کار است، ناامنی شغلی و به بیان عامسازی نیروی کارارزان

کید  أهای مختلف کارگری تسرنوشتی گروه هم  ربه ساختارهای کلی اقتصادی گره زد و ب

می ضمن  در  توکرد.  اقتصادی أتوان  مشابه  ساختارهای  مجدد  استقرار  برابر  در  مان 

سیاسی در براندازی نظم    یری کرد و راه رهایی از استبداد موجود را نه صرفاًگموضع 

منظور اجتناب مسلط بلکه در احتراز از آرایش نیروها به شکلی مشابه جستجو کرد. به 

اقشار أت  ی از محدود شدن دامنه به بخش مربوطه الزم است که  ثیرگذاری اعتصابات 

از آنها حمایت    کران، فعاالن اجتماعی، و...دیگر اجتماعی همچون دانشجویان، روشنف

  فراروی اعتصابات از مطالبات معیشتی  کید بر اهمیت مطالبات اقتصادی، بهأکنند و با ت

روند   ی تجربهبا بررسی  برمال کنند.    را با ساختارهای کالن اقتصادی    شانو ارتباطیاری  

معل می جنبش  حول  مان  ابتدا  در  که  اعتراضی  تجمعات  چگونه  که  شد  متوجه  توان 

ا و  حقوق  رتبهجرا افزایش  طرح  بودی  مشاغل  سیاسی  بندی  وجوه  خود  تداوم  -در 

ی آموزش رایگان و باکیفیت  ارائه  سازی آموزش،اجتماعی رادیکالی چون توقف خصوصی 

به زبان مادری، حذف  به تمام دانش  ایدئولوژیک، و حق آموزان، حق آموزش  آموزش 

شدند به بیان دبیران شورای معلمان »رو   موفقشکوفا کرده و  را  ...  ،یابی مستقلتشکل

مان نیازهای بخش کثیری از جامعه أهای آنها توچراکه خواسته  ، به جامعه« حرکت کنند

کرد. به عبارت دیگر، برای تداوم جنبش جاری و تحقق انقالب در معنای بازنمایی می را  

جمله ها، ازها و روابط مسلط، الزم است تمامی جنبش بنیادین آن، یعنی تغییر نسبت 

اقلیت ملی را هشیارانه و تیزبینانه دنبال  -های قومی جنبش جوانان، زنان، کارگران و 

شان با سایر اقشار سعی کنیم  تنیدگی مشکالت و مسائل مهکرد و با آشکار ساختن در 

این جنبش در صورتی و تعمیق بخشیم  آنها را گسترش دهیم با  می  .  پیوند  تواند در 

موفق شود رهایی هر فرد را در گرو   کهوجوه متفاوت فرماسیون اجتماعی تداوم بیابد  

ازمان یا طبقه با اتخاذ ها در قالب گروه، سو از طریق بیان خواسته سازد  رهایی جمعی  

جمعی یاری   ی تری از مبارزهی به پویایی و کشف ابعاد تازهدهسازماناشکال متکثری از  

 رساند.  

هایی است که بنا دارد بر اعتصابات سایر در این نوشته، که یکی از مجموعه نوشته 

کی از ها بپردازد، قصد داریم تنها به اعتصابات بخش خودرو توجه کنیم چرا که یبخش 

چالش  و  داغ  سال موضوعات  در  بخش  برانگیز  به  خودرو  صنعت  واگذاری  اخیر  های 

https://bidarzani.com/43303
https://bidarzani.com/43303
https://bidarzani.com/43303
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هایی از صنعت خصوصی بوده است. در واقع، قصد داریم بررسی کنیم که آیا آن بخش

گیری نظری پیشینی و  در دست بخش خصوصی است، بدون جبهه   میتمابه خودرو که  

روی کارگران را اهای پیششده است چالش با توجه به شرایط کارگران این بخش، موفق  

گوی نیازهای کارگران باشد گذاری آنان به شکلی هست که پاسخآیا سیاست   ؟رفع کند

واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی نتایج   اگرچه  ؟و منافع آنها را در نظر بگیرد

تمزد، عدم ، اخراج نیروی کار، کاهش دسزمین کارخانه  باری چون تغییر کاربری فاجعه

...    ثباتِ و  بنگاه  تعطیلی  دارند  را  کاری،  باور  بسیاری  است، کماکان  به همراه داشته 

در واقع این صنایع به نهادهای حکومتی یا   چراکهواقعی« رخ نداده  »سازی  خصوصی 

در سال  شده است.  آن  شده که منجر به شکست    سیاسی واگذارافراد وابسته به قدرت  

س  یزمان  ،۱۳۹۲ مرکز   یکیاقتصاد(  کنونی    ری)وز   ی خاندوز  سانداحیکه  مقامات  از 

ود د: ح عنوان کرداقتصاد    ی همشهر  یبا مجله  ی امجلس بود، در مصاحبه  ی هاپژوهش

   اند!داده ی کاربر رییسو تغ نیهشتاد به ا ی شده از دهه ی واگذار ی هادرصد شرکت ۶۲

به  شده  واگذارکه اکثر صنایعی که به بخش خصوصی  با فرض این اند، هنوز هم 

وابسته دولتی  سیاست نهادهای  در  همچنان  دولت  یا  و  قیمتاند  و  گذاری گذاری 

بررسی به  دارد،  دخالت  آنها  در  محصوالت  قطعه  اعتصاب  کروز شرکت  سازی خودرو 

تمی  ابتدای  از  که  مالکیت    کامالًسیس  أپردازیم  با    دیحم»در دست بخش خصوصی 

 ی بر اساس گزارش منابع خبر.  است  بوده  «یفطرت  پوریمحمد عل»و    « یی کشاورز توچا

کروز   ی سازقطعه   عیابهمن توسط صن  ی درصد از سهام گروه خودروساز  ۶۲  ران،یدر ا

همچن  دهیخر است.  ب  ن، یشده  توانسته  غه کروز  طر  می رمستقیطور   ی هاشرکت   قیاز 

سپهر   نارت،یآراد، توسعه و  هیسرما  ریتدب  ک،یاتوالکتر  سکرایمثل شرکت ا  مجموعهریز

خودرو، گروه بهمن و  رانیاز سهام ا یتوجهموتور بخش قابل  ستمنیو و ش، یک انیرانیا

 نیدر ا  ران،یاستاد دانشگاه علم و صنعت ا  ،ییکاکا  رحسنیام  . کند  ی داریخررا    پایسا

خودروساز نشان داده که    ی هاسهام شرکت   دی: »کروز هم با خردهدیم   ح یتوض  نه یزم

به کار ببرد. بر اساس   ی صنعت خودروساز  ی را در توسعه  اش هیو سرما  ییتوانا  خواهدی م

 ی هاشرکت   ی تصد  یواقع   یصوصخمنطق، وضع گروه بهمن بهتر خواهد شد. اگر بخش

ها اعمال شود، بر آن  زین  های خصوص  نی به دست گرفته و قوان  را  یدولتو شبه   یدولت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1237168-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.pardiskhodro.com/news/details/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-/
https://www.radiofarda.com/a/iran-bahman-car-compani-privatizes/27821668.html
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است    نیمن ا  ینی بشی . پمیخودرو باش  یخصوصبه قدرت گرفتن بخش  دواریام  میتوانی م

این شرکت از جمله   . شود«  لیتبد  ی به قطب سوم خودروساز  تواندیکه گروه بهمن م 

 مهمی   ینقش  کهشود  یم  اداز آن ی  اقتصاد کشور  ینجم عنوان  به   ست کها  هاییشرکت 

 .  ندنکیم ی باز ی در بزرگ شدن و رشد اقتصاد

 اردیلیکروز ساالنه حدود دو هزار م  ی ازسفارس گروه قطعه  خبرگزاری   به گزارش

  نیا  .فروشدی انواع قطعه م  پایتومان به سا  اردیلیخودرو و حدود هزار م  رانیتومان به ا

اما   .دهندی م  لیرا زنان تشکدرصد آن  ۷۰پرسنل دارد که  نفر  هزار    ۱۲از    شیشرکت ب 

ترین صنایع ایران  ترین و کلیدی پرسش این است که سهم کارگران از یکی از سودده

چه تغییراتی برای کارگران آن    باالتررشد اقتصادی    این شرکت وو بزرگ شدن    چیست؟

 این بخش به همراه داشته است؟ 

دلیل ه رکنان و کارگران این بخش ابتدا در آبان ماه سال جاری به مدت سه روز بکا

کاری روز جمعه دست به تجمع های اضافه شیفت   ی سطح پایین دستمزدها و لغو کلیه

هایشان بار دیگر در ماه  اعتنایی کارفرما به خواستهاعتراضی و اعتصاب زدند و پس از بی 

محوطه در  تجمع    ی آذر  »اتحادیهکارخانه  تلگرامی  کانال  گزارش  به  آزاد    ی کردند. 

ایران« سال   کارگران  کروز  که  کارگران شرکت  و   ازهاست  معیشتی  نامناسب  شرایط 

نیز  تبعیض  نارضایتی دارند. سطح پایین دستمزدها از شعار اعتراضی آنها  های شغلی 

  درضایمح  شرکت،  نیمالک ا  تومن«.  ۶حقوق    هیتومن، پا  ۲۰»خط فقر    مشخص بود: 

 شعارها کرد.   ی در صورت ادامه  یت یامن  ی روهایبه تماس با ن  دیکشاورز، کارگران را تهد

در مالکیت شرکت کروز است، در پایگاه    ۹۵گروه بهمن که از سال    ی مدیره  تیئعضو ه

 ی ازین   گفت اصالً  ی سالها قبل در تئور  ت یادام اسم»:  اذعان داشت  خبری »خبر خودرو«

 ی هادولت در شرکت  ی گذارهیانجام دهند چرا که سرما  ی ها اعمال اقتصاددولت   ستین

بادولت  ندارد.  ی اقتصاد  هیوجه توجچیهبه   یخصوص تنها  را فراهم   ت یامن  دیها  کشور 

کشور   ی شود که برا  ی گذاره یماسر  ییهاشود در بخش ی هم م  ی گذارهی کنند و اگر سرما

نباید در امور اقتصادی دخالت  دولت  سازی،  ی مدافعان خصوصی به گفته اگر    «.الزم است

براکند،   تجمع صلح  ی چرا  م  زیآمسرکوب  نبه دخا  توانی کارگران  سرکوب   ی رویلت 

مین امنیت سرمایه أمین امنیت کشور«، در واقع »تأآیا منظور از »ت  متوسل شد؟  یدولت

 داران« نیست؟  و سرمایه
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با توجه  سال است.    ۳۲  ریشرکت، زنان مجرد و ز   نیا  یاستخدام  طیاز جمله شرا 

طور در و همین   ستادهیطور اهساعت کار روزانه ببه این نکته که کارگران مجبورند ده  

در های شب انجام دهند، روشن است که به نیروی کار جوان و مجرد نیاز دارند.  شیفت 

ممنوع    یموارد اورژانس  ی برا  یحتدر بازه زمانی کاری  استفاده از تلفن همراه    ،ضمن

نکاتیاست از  یکی  ثبت  .  نظرات  اکثر  در  وبکه  در  سمت  سایتشده  از  ها 

مصاحبهمصاحبه  پرسش  بود،  شده  اعالم  درباره شوندگان  »کنترل    ی کنندگان  توانایی 

میزان سختی کاری و خستگی آن به حدی است که کارگران باید در ابتدا    بود.  خشم«

می  شرایطی  هر  تحت  که  شوند  کنند.  متعهد  کنترل  را  خود  خشم  بر توانند  عالوه 

های روانی که متوجه کارگران این بخش است، در بسیاری از نظرات مطرح شده  آسیب 

 ی فیزیکیهاب یآسکار چندساله در این شرکت داشتند،    ی از سوی کارگرانی که تجربه

برای درک بهتر شرایط کاری، اجازه    .مانند دیسک کمر و گردن عنوان شده بود  ی جد

 را مرور کنیم:  گراننظرات کاردهید چند مورد از 

 یسابقه   ،یت یبار مصاحبه فقط موارد شخص  ۳  ینشد و ط  دهیپرس  یسواالت فن  کالً»

نه. کنترل خشم واسشون   ای  امیتونم از پسش بر ب  یبود که م  ی فشار کار  حیو توض  ی کار

 ی هستش که اولش گفتن اجبار   ۷تا    ۷شرکت واسه افراد کارخونه    ی مهم بود. ساعت کار

کال   ی بمون  دیبعدازظهر با  ۷نه تا خود    دمید  مکار رفت  ی تو  . بعداًهیاجبار  ۵تا    ست، ین

 «کنهی مختل م و یکار کردن زندگ نجایا

ب   دید  بیسال کارکردم چون گردنم آس  ۶من  » طبق وزارت کار به   ،رونیاومدم 

ز  ی اضافه البته  که  ش  سین  ادیپاداش  ز  فتی من  ،کروز  بودم  نظر   ادیبعدازظهر  به 

 «...دهینم تی اهمکارکنانش 

 نجا یا دی یاین دیدی م یتیاهم نیخودتون کوچکتر   یو جسم یروح  یاگه به سالمت»

 «دیکار کن 

توان به تجمعات  از دیگر اعتصابات کارگران بخش خودرو در آذر ماه سال جاری می

های اعتصابی شرکت بهمن موتور و همچنین بهمن دیزل اشاره کرد که هر دو از شرکت 

جز شرکت  بهمن به   ی گروه خودروسازهلدینگ »گروه بهمن« هستند.    ی زیرمجموعه

موتور  بهم دیزل  ن  بهمن  کارخانه و  چند  صنا  گرید  ی شامل  شرکت  جمله    ع یاز 

https://tajrobe.github.io/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2/
https://www.ninisite.com/discussion/topic/5294873/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.irantalent.com/company/crouse/295858f4-667f-48b9-b67a-09a75ae12974/review
https://www.irantalent.com/company/crouse/295858f4-667f-48b9-b67a-09a75ae12974/review
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و   رانیا  عیو ساخت قطعات صنا  یدوچرخ، طراح   رانیموتور، ا  بایس  ران،یا   ی گرختهیر

نفر کارگر و پرسنل   ۴۰۰۰است که مجموعاً بالغ بر    گرید  ی شرکت و کارخانه   نیچند

و مالک   دارسهام  کروز  شرکتبه بخش خصوصی واگذار شد و    ۹۵سال  گروه بهمن    .دارد

است.  یاصل خبرگزاری   آن  بسیاری  در  را  های  بهمن  ها  یکیگروه  نمونه  موفق   ی از 

، »عصرخودرو«  ی خبر  گاهیپاگزارش  اند. به  دهدر کشور برشمر  یخودروسازان خصوص

ه بهمن    ی رهیمد  تأیعضو  داشتهگروه  بهره»:  اذعان  ما  دارد؛   ییباال   ی ورشرکت 

سال    ۳شرکت برتر کشور،    ۵۰۰ین  و ب   ی صنعت  تیریسازمان مد   یابیدر ارز  زلیدبهمن 

 دیرتبه، رشد گر  ۳۰تا    ۲۰رتبه اول را کسب کرده و هر سال    ی وراز نظر بهره  یاپیپ

ان خود سود پرداخت کرده و سال گذشته  دارسهام شرکت همواره به    نیداشته است. ا

 یخودروها   ی را داشت و تنها شرکت سودده در حوزه  نی مأت  نیشتری ب  م،یدر اوج تحر

صورت،   نیپردازد و در ا ی به دولت م  زیرا ن  اتی مال  نیحال بهتر  نیاست و در ع  ی تجار

وری باال و سودده بودن شرکت  رغم بهره علی   .«است  تیدولت و حاکم  نفعانی از ذ  یکی

وری  دار، دولت وحاکمیت، کارگران کارخانه اما هیچ سهمی از سود و بهره برای سرمایه

به  اضافه کارخانه  نبردهجز  اجباری  مستمراًکاری  که  چرا  پایین    اند  سطح  به  نسبت 

 اند.  دستمزدهای خود اعتراض داشته

اواسط آذرماه سال  پیش بهمن موتور    ی کارگران کارخانه  افزایش   برای   ۹۹تر در 

بندی مشاغل اقدام شنبه و طرح طبقه کاهش ساعت کاری، تعطیلی روز پنج   دستمزد،

از  آنها رسیدگی نشده است. گزارشی  به مطالبات  تاکنون  اما  بودند  اعتراض کرده  به 

سال   »اتحادیه  ۹۹اعتصاب  تلگرامی  کانال  در  کارخانه  این  کارگران    آزاد  ی کارگران 

 ایران« به شرح زیر منتشر شده است: 

آنپنجشنبه گذشته   از  کار کشپس  از  کارگران دست    سیرئ   میپورابراه  ، دندیکه 

به قطع مبلغ کارانه از    دیموتور به قصد مرعوب کردن کارگران تهدبهمن  رهیمد  أتیه

از آن   پس و  معترض شدند    شتریب   دی تهد  نیبه ا  پاسخکارگران در  .  حقوق کارگران نمود

شرکت در جمع کارگران   یاصل  اندارسهام از    یندگیبه نما   ی موسو  ی آقا   نامبه    یشخص

  . هفته انجام شود  کی کارگران ظرف مدت    ی هاحاضر شد و قول داد که تمام خواسته

مذاکره با    ی برا  شانندگانیاز کارگران دعوت کرد که نما  رسیدگی به این موضوع  ی برا

 دادند. انیتوافق، کارگران به اعتصاب پا نی. پس از اابند یمالکان شرکت حضور 

http://khabarkhodro.com/fa/news/557159/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  ه که قرار بود در مذاکر  ندگانشانینمانفر از  ۳دوشنبه کارگران مطلع شدند که    روز

مالک شده   ن یبا  اخراج  باشند  داشته  اخراج .  اندشرکت حضور  به  اعتراض  در  کارگران 

  ن یمالک  ندهینما  ی ساعت موسو  میپس از ن  و  دندیاز کار کششان دوباره دست  همکاران

شان همکاران  نکهیبر ا  دیحاضر شده و با عجز و البه و تأک  کارگرانشرکت دوباره در جمع  

بازم از کارگران خواست تا به کارشان ادامه   گردندی اخراج نخواهند شد و به سر کار 

 کار بازگشتند.  از عدم اخراج همکارانشان به نانیپس از اطم زی دهند. کارگران ن 

پاروز   که    ی برا  ی اهفته   کیمهلت    انیپنجشنبه  بود  کارگران  مطالبات  تحقق 

روز آخر هفته است    کهنیا  هیتوسط حراست شرکت و توج  یت یامن  ی فضا  جادیخاطر اهب

هستند که اگر بر   میتصم  نیاما مصرانه بر ا  افتندیرگران امکان اعتصاب و تجمع نکا

انجام نشود دوباره دست به    اتشانشرکت مطالب  نیمالک  ی ندهینما  ی اساس قول موسو

 اعتصاب خواهند زد.

صبح تا    ۷شنبه تا چهارشنبه از ساعت    ی کارگران در روزها  ی ساعات کار  ترش یپ

کرونا   ی ماریب   وعیبود. اما از زمان ش  لیکارخانه تعط  زی پنجشنبه ن   ی عصر و روزها  ۴:۱۰

 ن یاند. به ا داده  شیع افزا ومجمو به اسم کاهش ساعات کار در عمل ساعات کار را در

 ی به روزها  زیعصر و روز پنجشنبه ن  ۳:۳۰شنبه تا چهارشنبه تا ساعت    یمنوال که روزها

از ساعت    ی کار تا  ۷اضافه شده و  با۱:۳۰صبح  باشند.    دیظهر کارگران    یعنی سر کار 

کاسته    ی شنبه تا چهارشنبه حدود سه ساعت از ساعات کار  ی مجموع روزها  در  کهنیا

سر کار حاضر باشند.  شش ساعت و نیم    دیعوض باشده اما روز پنجشنبه کارگران در

شرکت تازه    رانیاند مداعتراض کرده  ی ساعات کار  ی محاسبه  نیاکنون که کارگران به ا

نموده بااذعان  که  و  دو  ستیاند  ب  مین  ساعت  پنجشنبه  روز  کار  اضافه هاز  کار عنوان 

اشتباه محاسبه نگشته است و بس  شده ی محاسبه م به   ی های کاراضافه   رکانهیز  اریکه 

 شده است.  دهیمدت دزد نیکارگران در ا

  یسخت  ی مشاغل و محاسبه   ی بند کارگران طرح طبقه   یاز مطالبات اصل  گرید  یکی

کارگران   ی کار برا  یقانون سخت  ۹۵در سال    دیمالک جد  ی از دوره  شی کار است. تا پ

چند    نیاما در ا  شدندی کار بازنشسته م  ی سال سابقه   ۲۰و کارگران با    شدی محاسبه م

و کارگران   هرگران برداشته شدکا  ی کار برا   یقانون سختسازی(  )پس از خصوصی ساله  
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مشاغل   ی شان قانوناً در زمرهشغل  کهی سال کار کنند تا بازنشسته شوند درحال  ۳۰  دیبا

 قرار دارد.  آورانیسخت و ز

د  خواسته کارگران  غالب  با  موتور  بهمن  کارگران  مطالبات   ی هاشرکت   گری و 

 .  مشترک است سازی کروزو همچنین شرکت قطعه  گروه بهمن ی مجموعهریز

های سال   برانگیزتر ذکر شد، یکی از موضوعات بسیار جنجال طور که پیشهمان

اقتصاد، واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است هر چند    ی اخیر در حوزه

روز  تر توسط مالکان حقیقی شرکت ک توجهی از سهام این دو شرکت پیش که بخش قابل 

 خریداری شده است.  

به    یدولت  عیصنا  ی پس از واگذار  ایاست که که آ  نیای مطرح شده  هاالؤس  یکی از

کار   تیبدتر؟ ظرف  ای  شودی قراردادها بهتر م  تیو وضع  یشغل  تیامن  ،یبخش خصوص

سازی بتوان شاید بتوان با بررسی نظرات مدافعان خصوصی   کاهش؟  ای   ابدییم  شیافزا

در صورت واگذاری این صنعت به بخش خصوصی  از معضالت و مشکالت کارگران    برخی

پیش ازرا  مورد  چند  کرد.  سوواردانتقادات    بینی  از  به خودروسازان  مدافعان   ی شده 

 به شرح زیر است:  ی سازی خصوص

بوده که اغلب آنها    ت یدو خودروساز مشغول فعال  نیمازاد در ا  ی رو یهزار ن  ۲۵» 

گزارش  ونیاس یس   یسفارش   ی روهاین م  ی متعدد  ی هاهستند.  تا    ۱۲  دهدی نشان 

 یانسان  ی روین  دستمزدخودروسازان مربوط به حقوق و    دیتول  ی هانهیدرصد از هز۱۵

 خودرو رانیو ا  پایسا  ی ها»در شرکت  ایاست«    یجهان  نی انگیبرابر م ۳مقدار    نیاست. ا

 زان یم  نیکه ا  یدرحال  شودی دستگاه خودرو ساخته م  ۱۰تا    ۹هر پرسنل    ی ساالنه به ازا

دستگاه خودرو است.«   ۶۵تا    ۴۵  زین   ایدستگاه خودرو و در شرق آس   ۳۵تا    ۳۰در جهان  

صنعت    ی که با واگذار  ی رییتغ  نیاول  بینی کردتوان پیش می   انتقادات،  نیبه ا  جهبا تو

است که   یانسان  ی رو یهزار ن  ۲۵اخراج    دهد،ی رخ م  عتاً یطب  یخودرو به بخش خصوص

بنا به دوم    رییاند نخواهد بود. تغسفارش کرده  ونیاسی که مقامات و س  ییروهایاز ن  قطعاً

صنعت قادر باشد در جهان با   نیکارگران است تا ا ی وربهره  شیافزاشده، نظرات مطرح 

 ۳حداقل    دیکارگران با  گذاران،است ی سبنا به نظر این  رقابت کند.   گری د   ی خودروسازها

  ا یتا بتوانند با خودروسازان شرق آسداشته باشند    شتریب  ی وربرابر بهره   ۷  و حداکثر  برابر

 رقابت کنند.  

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3829220-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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آن جهت حائز    واقعی« از»بخش خصوصی  در واحدهای صنعتی بررسی اعتصابات  

نه تنها    «وری بهره »رغم  دهد علیاهمیت است که نشان می  بیشتر،  اقتصادی  و رشد 

هیچ بهبودی در وضعیت و معیشت کارگران حاصل نشده است بلکه آنها برای رقابت در 

کاری و کار در روزهای تعطیلی رسمی وری بیشتر مجبور به اضافه بازار و تحقق بهره

مهم  همانهستند.  آن،  از  از تر  بسیاری  در  کروز  شرکت  مالکیت  و  نفوذ  از  که  طور 

های زیرمجموعه و صنایع بزرگ مشخص است، انحصارگرایی در بخش خصوصی ت شرک

 های بخش خصوصی و بخش دولتی کامالً گذاری نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، سیاست 

نیروی کار کا به استثمار  اقتصادی منوط  گران و ربر ضد منافع کارگران بوده و رشد 

 کاهش دستمزد آنان بوده است.  

 

 


