
حال و روِز کارگراِن کارخانه های الستیک سازی در ایران

  برمی گردد. یعنی زمانی که اولین کارخانه الستیک س��ازی در ای��ران1337آغاز فعالیت صنعت الستیک و تایر در ایران به سال 
  ه�زار15 شرکت تولید الستیک در ایران وجود دارد که نزدیک به 11به نام "بی.اف گودریچ ایران” تاسیس شد. در حال حاضر 

 کارگر را در این بخش از صنعت جای داده است. با توجه به این تعداد کارخان��ه و وج��ود ک��ارگران� ص��نعتی این بخش، ای��ران
  درصدی از تولید� کل منطقه است. این رشد عظیم صنایع تایرس��ازی41بزرگترین تولید کننده الستیک در خاورمیانه با سهمی 

 در ایران ثروت هنگفتی را پدید آورده که ک�ارگران این بخش از آن محروم ان�د. آنچ�ه طی این س�ال ها نص�یب ک�ارگران� گش�ته
 استثمار روزافزون بوده است. در این گزارش به سراغ "گروه صنعتی بارز" ب�ه عن�وان بزرگ�ترین مجم�وعه ی تولی�د� الس�تیک در

خاورمیانه می رویم تا ببینیم کارگران� این گروه صنعتی در چه شرایطی به سر می برند.

گروه صنعتی بارز

  س��ال ن��ام ش��رکت ب�ه3 با نام "مجتمع الستیک سیرجان" فعالیت� خ�ود را آغ��از ک�رد. پس از 1363گروه صنعتی بارز در سال 
  شمس�ی بن�ا ب�ر رش�د روز اف�زون این ش�رکت و تاس�یس80 و 70"مجتمع الس�تیک ص�نایع کرم�ان" تغی�یر ک�رد. طی دهه ی 

 شرکت تابعه است.8شرکت های تابعه نام آن به گروه صنعتی بارز تغییر یافت. در حال حاضر گروه صنعتی بارز دارای 
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 آنچه جالب توجه است حضور سرمایه های کالن در این کارخانه هاست. از جمله حضور شرکت س��رمایه گذاری نفت، گ��از و
 پتروشیمی تامین)تاپیکو( به عنوان سهام دار اصلی گروه صنعتی بارز که خود شرکت تاپیکو یکی از ش�رکت های تابع�ه ش�رکت
 سرمایه گذاری� تامین اجتماعی) شستا( است. ذکر م�الکیت و س�هام داران� گ�روه ص�نعتی ب�ارز از این نظ�ر اهمیت دارد ک�ه م�ا
 کارگران بدانیم زحمات ما و دیگر هم طبقه ای هایمان چه سرمایه های عظیمی را شکل داده و به تبع آن با چه دشمنان مش��ترکی

روبه روایم هم در الستیک بارز کرمان، هم کردستان و هم هزاران کارخانه ی دیگر. 
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 طی یک دهه ی گذشته گروه صنعتی بارز از حیث سرمایه رشد عظیمی داشته به گونه ای که در حال حاضر این گروه مشغول ب��ه
  اقدام به تاسیس "ش��رکت الس��تیک1391ساخت مجتمع تولیدی� تایر سازی دیگری در استان لرستان است. همچنین در سال 

 بارز کردستان" در شهرک صنعتی دهگالن کرد. شرکت الستیک بارز کردستان در حال حاضر بزرگترین تولید� کننده الس��تیک
در ایران است.

 طی این سال ها از سوی رسانه ها و مسئولین چنین اذعان شد که طرح احداث شرکت الستیک بارز کردستان و یا لرستان ب��رای
 رفع بیکاری در مناطق به اصطالح مح�روم پ�ایه ریزی ش�ده اس�ت. ام�ا پش�ت این لفاظی ه�ا تنه�ا منط�ق س�ود حض�ور دارد و
 سرمایه دارانی که "قهرمانان ملی لقب" می گیرن�د ب�ه چن�د دلی�ل عم�ده در من�اطقی همچ�ون اس�تان کردس�تان س�رمایه گذاری
 می کنند. اول اینکه به نام مناطق محروم می توانند از بی شمار معافیت های مالی��اتی برخ�وردار� ش��وند و من�ابع م�الی و وام ه�ای
 کالنی دریافت کنند. دوم، در مناطق کمتر صنعتی چون استان کردستان و لرستان ب�ا وج�ود ن�یروی ک�ار ف�راوان و ع�دم وج�ود
 تشکل های کارگری، سرمایه داران� به راحتی می توانند دستمزدها را پایین نگه دارند و هم اینکه با وجود کارگرانی بیک��اری ک��ه
 پشت درهای کارخانه آرزوی یافتن شغل دارند نه تنها نیروی کار خود را فراهم کنند بلکه دیگر کارگران� شاغل را نیز تهدید ب��ه

 " چراک�ه"اگر ناراضی هستید می توانید برویداخراج کنند. در واقع کارگران همیشه با این جمله از سوی مدیریت روبه رواند که 
 کارگران بیکاری در پشت دروازه های شرکت صف کشیده و در انتظار کارند. سوم اینکه احداث کارخانه ای همچون الس��تیک
 بارز در کردستان ب�ا حجم س�رمایه گذاری� ف�راوانی ک�ه دارد امک�ان ص�ادرات الس�تیک را ب�ه کش�وری همچ�ون ع�راق دارد و
 استان های مرزی و نزدیک به مرز به دلیل وجود مرزهای زمینی می توانند به صرفه ترین اس��تان ها از حیث ص�ادرات و ح�تی در

1ادامه سرمایه گذاری در کشوری همچون عراق باشد.

 حال ب�ه درون یکی از این کارخانه ه�ای گ�روه ص�نعتی ب�ارز می رویم ت�ا ببی�نیم ک�ارگران� این ش�رکت چ�ه وض�عیتی را از س�ر
می گذارنند.

وضعیت کارگران الستیک  بارز

  ک�ارگران پیم�انی ک�ه از س�وی2. ک�ارگران� روزم�زد و فص�لی. 1وضعیت استخدامی کارگران این شرکت به دو ش�یوه اس�ت: 
پیمانکاران� و شرکت های پیمانکاری استخدام می شوند.

. کارگران روزمزد و فصلی 1

 این کارگران از سوی شرکت به صورت روزمزد به کار گرفته می شوند. ش��رکت ب��ارز طی این س��ال ها  عم��وم کاره��ای ج��اری
 شرکت را که نیازی به مهارت خاصی ندارد به چنین ک�ارگرانی س�پرده اس�ت. گرچ�ه این ن�یروی ک�ار ب�ه کاره�ای تخصص�ی�
 واداشته نمی شود اما همچون بخش مهمی از فرایند تقسیم کار نقش مهمی دارند از جمله حمل و نق�ل، نظ�افت و در م�واردی

  مورد3 برای مثال بنگرید به سایت استانداری کردستان و بی شمار تمهیداتی که برای سود این سرمایه داران جهت سرمایه گذاری در استان در نظر گرفته اند.  1
 مورد این خدمات به سرمایه داران را بخوانیم:21از 
 .3 درصد بخشودگی بهره ی< بانکی 50 تا 30.اعطالی تسهیالت ریالی با 2 درصد نرخ بهره از محل صندوق ذخیره ی ارزی 3. اعطای تسهیالت ارزی با 1

  ساله از زمان بهره برداری< واحد تولیدی10معافیت< مالیالتی 
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 دستیار کارگران� و تکنسین های صنعتی. تامین نیروی ک�ار این بخش را عموم�ًا س�اکنان روس�تاهای اط�راف� ش�رکت ب�ه عه�ده
 می گیرند چراکه یا قطعه زمین ناچیزی برای کشاورزی دارن�د و ی�ا اینک�ه در ش�ش م�اهه ی فص�ل پ�اییز و زمس�تان بی کارن�د و
 مدیریت شرکت از شرایط این کارگران سواستفاده می کند و با کمترین حقوق و مزایا آن ها را به کار می ُگمارد.  این کارگران� نه
 تنها از حداقل های قانون کار سهمی ندارند بلکه به بدترین شرایط کاری تن می دهند و حتی در مواردی با وجود معوقات چن��د

ماهه همچنان به کار ادامه می دهند و اعتراضی ندارند.

. کارگران پیمانی2 

 بخش های مختلف شرکت به پیمانکاران متعددی سپرده شده است. به گ�ونه ای ک�ه ن�یروی ک�ار ه�ر بخش ب�ه اس�تخدام ی�ک
 پیمانکار بخش خصوصی درآم�ده اس�ت. این سیاس�ت خصوصی س�ازی ک�ه طی این چن�د ده�ه در ای�ران در ح�ال اجراس�ت
 کارگران بخش های مختلف را از هم ج�دا ک�رده و ح�تی بعض�ًا ش�رایط متف�اوت ک�اری را برایش�ان رقم زده. اولین ت�اثیر این
 سیاست جدا کردن کارگران از یکدیگر و به تبع آن س��نگ اندازی بیش��تری ب��ر س��ر راه� اتح��اد ک��ارگران� اس��ت. از س��وی دیگ��ر
 مدیریت شرکت هیچ پاسخگویی به کارگران� بخش های پیمانکاری� ندارن�د و پیمانک�ار ب�ه عن�وان واس�طه ای می�ان ک�ارگران و

 3شرکت بخشی از سود حاصله از زحمت کارگران� را به جیب میزند. عمومًا کارگران بخش تولی�د و ص�نعت ب�ا قرارداده�ای� 
2ماهه به سر کار می آیند.

 گرچه حداقل های قانون کار اعم از حداقل دستمزد و مزایای مزدی دیگر برای کارگران بارز لحاظ می شود اما همیشه از سوی
 مدیریت شرکت به اضافه کاری های اجب�اری واداش�ته می ش�وند. این ش�رکت در ط�ول س�ال م�دام ب�ه تولی�د مش�غول اس�ت و
 کارگران اش� در روزهای تعطیل نیز مشغول به کارند. عالوه بر آن آنچه کارگران بارز ب��ه آن معترض��ند س��اعات ط��والنی مس��یر

  ساعت12 ساعت کار می کنند با احتساب ساعت رفت و آمد به شرکت و منزل به 8رفت و آمد به شرکت است. کارگرانی که 
  ساعت در شرکت ک�ار می کنن�د آی�ا زم�انی ب�رای آن�ان ب�اقی می مان�د ت�ا ب�ا12می رسد. حال در نظر بگیرید که کارگرانی که 

خانواده هایشان سپری کنند؟!

  س�اعته لح�اظ ش�ده اس�ت. ش�یفت هایی ک�ه ه�ر دو روز یکب�ار تغی�یر8 شیفت 3شیفت های کارگران به صورت چرخشی در 
 می کند. از دیگر مشکالت کارگران بارز حجم کار طاقت فرسا و آسیب زا برای کارگران است. ک��ارگران ب��ا ان�واع آس�یب ها در
 محیط کارشان روبه رویند. برای مثال کارگران� بخش ُپخت الستیک در معرض س�می ترین آالین�ده ها ق�رار دارن�د ک�ه احتم�ال
 ابتالیشان به انواع مشکالت تنفسی و ریوی را چند برابر می کند. کارگران� دیگر بخش ه��ا ن��یز بس��ته ب�ه ن��وع ک��اری ک��ه انج��ام
 می دهند از آسیب دیدگی های دیگری رنج می برند. از جمله کار با دستگاه پرس که حادثه هایی چون قط�ع عض�و را ب�ه هم�راه

دارد.

 طی سال گذشته یکی از شرکت های اصلی تامین نیروی کار بخش صنعتی بنا بر شنیده ها  با اعتراض کارگران و همچنین به دلیل اختالف<اتی ک<ه ب<ا ه<یئت 2
 مدیره ی شرکت پیدا کرد از همکاری و تامین نیروی کار برای این شرکت< کنار گذاشته شد و در حال حاض<ر ک<ارگران این بخش از س<وی خ<ود ش<رکت ب<ه

صورت مستقیم به کار مشغولند.
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  تولید پنج و نیم ملیون� حلقه در سال در نظ�ر گرفت�ه ش�د. ب�ر همین اس�اس ن�یروی91ظرفیت تولید اسمی این شرکت در سال 
 800 نفر برای کار پیش بینی شد. این در حالی است که تعداد نیروی کار در حال حاضر در این شرکت 1000کاری در حدود 

 هزار حلقه در روز رسید که براب��ر20 به 98 نفر آنان کارگرند. با همین تعداد تولید الستیک در سال 700نفر است که کمتر از 
 با تولید� هفت ملیون حلقه در سال است. این افزایش تولید خبر مسرت بخشی برای سهام داران� و مسئوالن بود چرا که توانسته

 . تهدی��د2. شکل دادن  فضای رقابتی می��ان ک��ارگران و 1بودند با سیاستی ضدکارگری به دو شیوه به این افزایش تولید برسند. 
 کارگران به اخراج در صورت تولید کمتر از آنچه مدیریت شرکت انتظار داشت. این حجم از افزایش تولید با این تعداد کارگر

  هزار حلقه در روز و اس��تخدام32مدیرعامل الستیک بارز را واداشت تا در جلسه استانداری خبر از افزایش تولید الستیک تا 
 بیشتری از کارگران را طرح نماید و مسئوالن استانی را متقاعد سازد که با در اختیار گذاش��تن من��ابع الزم از جمل��ه ت��امین آب

مورد نیاز این افزایش تولید� رقم بخورد.

از اعتراض تا اعتصاب

 وضعیت مشقت بار و حجم کار طاقت فرسا بارها اعتراض ک�ارگران را در پی داش�ته و ک�ارگران گ�روه ص�نعتی ب�ارز باره�ا ب�ه
 اعتصاب و تجمع پرداخته اند. از میان شرکت های گروه صنعتی بارز شرکت بارز کرمان به عنوان اولین و ق��دیمی ترین ش��رکت
 این مجموعه بارها شاهد اعتراضات کارگری بوده است. کارگران شرکت بارز کرمان طی این چند دهه اعتصابات� متع��ددی را

  در شرکت الستیک بارز کرم�ان اش�اره ک�رد1389شکل داده اند. از بزرگترین این اعتصاب ها� می توان به اعتصاب� دی ماه سال 
 کارگر دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت به تجمع پرداختند.3500که 

  نیز دو اعتصاب از سوی کارگران� شرکت بارز کردستان و کرمان شکل گرفت. آخرین این اعتصاب ها� به ت��اریخ1400در سال 
  برمی گردد که کارگران الستیک بارز کرمان به دلیل مشکالت معیشتی و همچنین وضعیت دس��تمزد خ��ود1400 بهمن سال 5

 6دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه ی شرکت خواستار پاسخگویی مدیر عامل بودند. کارگران مطالب��ات خ��ود را در 
بند بیان کردند:

. رفع مشکالت پرداخت حقوق 1

. اضافه کار در راه2

. حذف مالیات� بر پاداش بهره وری3

 ماه2. پرداخت سنوات� آخر خدمت به میزان هر سال 4

. اصالح گروه پایه5

. پرداخت پاداش تولید� به همه ی همکاران در تمام سطوح6
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 از نکات برجسته اعتصاب کارگران می توان به همین مطالبات مشخص و روشن کارگران اشاره کرد ک��ه امک��ان سواس��تفاده را
 هم از کارفرما می گیرد و هم جریانات مختلف سیاسی. متاسفانه همین نکته برجسته اعتصاب کارگران الستیک بارز کرمان در
 اعتصاب کارگران الستیک بارز کردستان غایب بود. در ادامه با بررسی روند اعتصاب� ک�ارگران� ب�ارز کردس�تان ب�ه این نک�ات

مبارزاتی بازخواهیم گشت.

اعتصاب در الستیک  بارز کردستان و آنچه باید بیاموزیم

 در شرکت الستیک بارز کردستان هر چند وقت یکبار برخی از کارگران با ِشکوه و گالیه به مدیریت شرکت مراجع��ه کرده ان��د
 اما نه تنها شرایط تغییری نکرده بلکه طی این سال ها بدتر نیز شده است. چراکه مدیریت شرکت توانسته بود با کم�ترین تع�داد
 کارگر و پرسنل حجم تولید را به صورت باورنکردنی افزایش دهد و سود سرشاری را به دست آورد و این دستاورد بزرگ برای

مدیریت و سرمایه داران چیزی نبود که با اعتراض چند کارگر بخواهند آن را از دست بدهند. 

  دست از کار کشیدند و در محوط��ه1400 آبان ماه 26در ادامه این اعتراضات و عدم توجه مدیریت شرکت کارگران در تاریخ 
 شرکت اعتصاب کردند. این اولین اعتصاب� کارگران شرکت الستیک بارز کردستان طی این سال ها ب��وده اس��ت. در واق��ع این
کوه و گالی�ه رف ش�ِ  اقدام متحدانه ی بزرگی برای کارگران این شرکت بود و نش�ان از این دارد ک�ه ک�ارگران دریافته ان�د ک�ه ص�ِ
 نمی تواند دردی از کارگران دوا کند. چنین اعتصابی نمود قدرت جمعی همان کارگرانی است که همیشه مدیریت، اع�تراض و
 ِشکوه هایشان را بی اهمیت جلوه می داد. درواقع اعتصاب یکی از اصلی ترین شیوه های� اعتراضی و مب��ارزاتی� ک��ارگران� اس��ت.
 چراکه سودی که به جیب سرمایه دار می رود ناشی از تولیدی� است که کارگران رقم می زنن�د. هیچ اب�زار و ماش�ینی ب�ه تنه�ایی
 نمی تواند تولید کند. بنابراین اعتصاب پیش از هر چیز سرمایه دار را از سود ناشی از تولی�د� مح�روم می کن�د. ب�ه همین واس�طه

سرمایه دار مجبور به پاسخگویی است چراکه اگر اعتصاب کارگران ادامه یابد هستی مادی سرمایه دار به خطر می افتد. 

  در محوطه شرکت شکل گرفت و تا عص�ر هم�ان روز ادام�ه داش�ت. م�دیران س�عی1400 آبان 26اعتصاب در ساعات اولیه 
 داشتند با تهدید و ارعاب و همزمان وعده های سرخرمن به کارگران اعتصاب را پایان دهند اما ک�ارگران همچن�ان ُمص�رانه ب�ه
 اعتصاب ادامه دادند. در نهایت با حضور مدیران بلند پایه و قائم مقام شرکت و همچنین نماینده اداره ک��ار و تع��اون شهرس��تان

دهگالن جلسه ای با حضور تعدادی از کارگران� در دفتر مدیریت شرکت شکل گرفت. 

 پیش از پرداختن به خروجی جلس�ه بای�د رون�د اعتص�اب� را ب�ا دقت بیش�تری م�رور ک�نیم چراک�ه این اعتص�اب  ض�عف ها و
 کاستی های داشت که کامال در حین جلسه و خروجی جلسه مدیران با کارگران بروز یافت. پرداخت به این کاستی ها به عنوان
 یک تجربه ی جمعی و کارگری از این رو اهمیت دارد تا بت�وان ب�ا در نظ�ر گ�رفتن آن در ادام�ه ش�اهد اعتراض ه�ا واتحاده�ای

نیرمندتری جهت برآورده شدن منافع کارگران بود.

  بود. ما در جریان اعتصاب نه شاهد سخنران و نه خواسته های کلی بدون مطالبات مشخصاولین کاستی از سوی کارگران
 حتا بنری و یا بیانیه ای بودیم که مطالبات کارگران� در آن قید شده باشد. اما عدم وجود چنین اقداماتی از سوی ک��ارگران� نش��ان
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 از کاستی بزرگتری داشت. اینکه کارگران� و یا حتی جمع معدودی از کارگران نتوانس��ته بودن��د ب��ر س��ر مطالب��ات� و مش��کالت
 کارگری خود به صورت منسجم بحث کنند و در نهایت خروجی جلسات بحث خود را به مطالب��ات مش��خص و جمعی ب��دل

 . حال س  وال ایننمایند. با چنین وضعیتی تعدادی از کارگران� به صورت داوطلبانه با م��دیریت وارد جلس��ه و رای��زنی ش��دند
 است که وقتی مطالبات از سوی کارگران به بحث گذاشته نشده بود این نماین  دگان ب  ه پش  توانه ک  دام بحث جمعی و

مطالبات روشن و قاطع با مدیریت وارد بحث شوند؟

  مطالبه ی قاطع و همگ  انی را ط  رح س  اختند.  در6همین ضعف را با اعتصاب کارگران بارز کرمان مقایسه کنید. آنان 
 چنین شرایطی اگر نماینده ی کارگران با مدیریت نیز وارد بحث شود نه مدیریت و نه هیچ مسئول دیگری نمی توان  د ب  ا
 صرف پذیرفتن این مطالبات به اعتراض کارگران پایان دهد. زمانی که از مطالبات مش  خص ص  حبت در می  ان اس  ت
 مدیریت مجبور به پاسخگویی صریح و شفاف است. به راحتی نماینده ی کارگران اعتصابی می تواند با ذک  ر اول  ویت
 مطالبات،  زمان و تاریخ مشخصی را از مدیریت جهت برآورده شدن مطالبات طلب کند و اگر مدیریت در زم  ان مق  رر
 شده نتواند و یا نخواهد که آن مطالبات را اجرا کند کارگران می توانند باز هم اعتص  اب را در دس  تور ک  ار خ  ود ق  رار

دهند. 

 عدم وجود مطالبات مش�خص ک�ارگران� را وا می دارد ک�ه ه�ر ک�دام از منظ�ری شخص�ی و ناآگاهان�ه ب�ه اع�تراض بپردازن�د و
 اصطالحًا حرفشان یکی نباشد. گویی ما با جمع کثیری مواجهه هستیم که هر کدام از زاویه ای بدون اولویت بن��دی خواس��ته ای
 را طرح می سازند و نتوانسته اند پشت مطالب�ات و خواس�ته هایی مش�خص و جمعی هم ص�دا ش�وند. متاس�فانه این ض�عف ب�ه
 وضوح دامان گیر� کارگران در جلسه ی با مدیریت شد و ما با نمایندگانی روبه رو بودیم که نتوانسته بودند هم ص��دا خواس��ته های
 خود را مطرح سازند. با چنین وضعیتی اتحاد و اعتصاب کارگران بسیار شکننده بود. چراکه مدیریت و کارفرما به پشتوانه نظم
 سرمایه و دولت حامی شان یاد گرفته اند که با چه ترفند و حیله هایی اعتراض کارگران را سرکوب کنند. اینان بهتر از ه��ر کس��ی
 می دانند که اتحاد کارگران� چقدر می تواند برایشان دردسرساز شود و با رش�د چ�نین اتحاده�ایی چ�ه ض�رباتی را ک�ه متحم�ل
 نمی شوند. مدیریت شرکت به خوبی می داند ک�ه چ�رخ کارخان�ه ب�دون وج�ود ک�ارگران� نمی چرخ�د و نمی ت�وان ب�ا ک�ارگران�
 اعتصابی تولید را پیش برد. از این رو مدیریت شرکت وعده داد که از فشار کاری کاسته می شود و شرایط را بهبود می بخش��ند.
 وعده ای کلی و مبهم که در آینده به راحتی می تواند با انجام یک ی�ا دو اق�دام س�طحی م�دعی ش�ود ک�ه مطالب�ات� ک�ارگران را

پذیرفته و انجام داده است.

 این در حالی بود که کارگران طی این سال ها به وضوح می دانستند که با چه مشکالتی روبه رویند. کارگران� به وضعیت ای��اب و
  ساعت بدون مزد را در سرویس رفت و آمد صرف کنند معترضند. با در نظر گرفتن همین نکته می ت��وانیم4ذهاب و اینکه باید 

 ببینیم که کارگران شرکت بارز در کردستان و کرمان در این زمینه به یک اندازه رنج می برند. اما کارگران ب��ارز کرم��ان آن را ب��ه
عنوان مطالبه ای مشخص به عنوان بند دوم مطالبات خود طرح کردند.

6



  بارها کارگران� بارز کردستان خود را با دیگر کارگران گروه صنعتی بارز همچون شرکت الستیک بارز کرمان مقایسه کرده اند و
 به عدم برخورداری کارگران بارز کردستان از مجموعه ای از مزایا معترض بوده اند. اما متاسفانه به دلی�ل نب�ود چ�نین مطالب�ات
 قاطع و همگانی میان کارگران� و بیان خواسته های کلی به راحتی مدیریت شرکت ب�ارز توانس�ت ب�ا تایی�د هم�ان خواس�ته های

طرح مطالبات نامشخص نهایتا تایید نامشخص مدیریت را در پی داشت. گنگ و مبهم به اعتصاب کارگران� پایان دهد. 

در بیرون از محیط کارخانه و در فضای مجازی از سوی رسانه های داخلی و خارجی دالیل اعتصاب� چنین عنوان شد:

 . رانت خواری3 3. حضور مدیران غیربومی و پروازی2. اعتراض کارگران به وضعیت معیشتی خود و سطح پایین دستمزدها 1
مدیران و قائم مقام شرکت

 همانطور که می بینیم عدم شفافیت خواسته های کارگران و چند صدایی میان آنان راه را برای جریان های سیاس�ی مختل�ف ب�از
 کرد تا بتوانند با موج سواری بر این اعتصاب باز هم بر طبل فساد و رانت مدیران بکوبند و منافع واقعی ک��ارگران� را ب��ه حاش��یه
رد زب�ان اس�ت ک�ه چ�نین فش�اری را ب�ر  برانند. گویی مشکل کارگران� شرکت الستیک بارز کردستان نبود مدیریتی ب�ومی و کُ�

کارگران تحمیل کرده است.

 باید از همین رسانه ها که به دنبال منافع گروه های سیاسی مطلوب خود هستند پرسید که نظرت��ان در م��ورد اعتص��اب� ک��ارگران�
  ماه پس از کارگران� بارز کردستان دس�ت ب�ه اعتص�اب� زدن�د( ع�دم2بارز کرمان چیست؟ آیا مشکل کارگران� بارز کرمان )که 

حضور مدیران غیربومی و فاسد است؟! اگر چنین است پس کارگران به اشتباه آن مطالبات مشخص را بیان کردند؟!

حال بیاییم همین ادعاهای این رسانه ها را بررسی کرده تا درست و غلط بودن آن را بسنجیم. 

 محاسن مدیران بومی بارها از سوی رسانه های متعدد با عنوان فردی دلسوز و آشنا به محیط زندگی خویش طرح ش��ده اس��ت.
 برای مثال مدعی آنند که یک مدیر بومی و ُکرد در استان کردستان از مشکالت مردم این دیار مطلع است و چ��ون خ��ود ن��یز از
 چنین مشکالتی رنج برده پس توان حل مشکالت را دارد و اصطالحًا با این مردم غریبه نیست. همچنین مدیران بومی به دلیل

آشنایی کامل با فرهنگ آن دیار می توانند رضایت عمومی را کسب کنند که مدیر غیربومی توان آن را ندارد. 

 حال بیایم طبق همین مباحث به وضعیت کارگران� بارز کردستان بپردازیم و ببینیم انتصاب هیئت م�دیره ی ب�ومی چ�ه دردی از
کارگران دوا می کند؟

 اوال ذکر این نکته الزم است که مدیران میانی و سطوح مدیریت پایین تر را در شرکت الستیک ب�ارز از م�دیران ب�ومی تش�کیل
 شده است. این الیه مدیران بیشترین ارتباط را با کارگران� بارز کردستان دارند و بسیاری از مسائل مدیریتی ج��اری در ش��رکت
 به عهده ی این مدیران است. از بخش تولید گرفته تا بخش مالی و حسابداری. طبق نظر هواداران� مدیریت بومی این افراد باید
 دلسوز و غم خوار کارگران� شرکت بارز باشند و از درد و  رنج کارگران آگاه باش�ند و در راس��تای ح��ل مش�کالت این ک��ارگران

 . منظور از مدیران پروازی مدیرانی اند که به دلیل داشتن رابطه های نزدیک و وابستگی به مقامات به مدیریت ش<رکت رس<یده ان<د و اینک<ه این م<دیران در 3
کارخانه حضور نداشته و از مشکالت کارگران و شرکت اطالعی ندارند.
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رد  تالش کنند و چه بسا با هیئت مدیره شرکت دچار اختالف شوند و در مقابل آنان از کارگران دف�اع کنن�د چ�را ک�ه همگی کُ�
زبان اند!

اما در واقعیت اینگونه نیست.

  مدیران بومی در شرکت الستیک بارز بیشترین ارتباط ممکن را با کارگران دارند. چه بس�ا از ش�رایط س�خت ک�اری آن�ان ن�یز
 مطلع باشند اما نه تنها مشکلی از کارگران حل نکرده اند بلکه خود آنان نیز در به وجود آوردن چ��نین ش��رایطی ب��رای ک��ارگران
 سهیمند. اما این نه به علت ُکرد بودن یا غیر ُکرد بودن بلکه این جایگاه مدیریتی آنان است ک��ه علی��ه من��افع و حق��وق ک��ارگران�
 می ایستد. در واقع از منظر منطق سرمایه داری مدیر خوب مدیری اس�ت ک�ه بتوان�د اقت�دار م�دیریتی را جهت اس�تثمار بیش�تر
 کارگران حفظ کند. از این منظر مدیر خوب مدیری است که کارگران را به کار بیش��تر مجب��ور می کن��د و از س��وی دیگ��ر م��انع
 اعتراض و اتحاد کارگران شود. مدیریتی الیق است که بتواند کارگران� ناراضی را راض��ی و ک��ارگران س��رکش از دس��تورات� را
 شناسایی و اخراج کند. در واقع این جایگاه مدیریتی آنان در نظام سرمایه داری است که حکم می کند چگونه و با چ��ه َاش��کالی
 علیه کارگران� باشند تا سودی بیشتر به سرمایه داران برسد و حقوق درخوری دریافت کنند. مدیریتی ک�ه ج�ز این برخ�ورد کن�د
 دیگر شایستگی برای احراز نقش مدیریتی را نخواهد داشت. هدف سود بیشتر برای سرمایه است حال با مدیریتی ُکرد باشد یا
 غیر ُکرد. مدیری ُخوش برخورد باشد یا بد ُخلق و بهتر بگوییم مدیرانی با تمامی این ویژگی ه�ا ک�ه در ش�رایط متف�اوت از ه�ر

 فارغ از دین، مذهب، ملیت و ق  ومیت نقش م  دیران در نظ  امکدام به عنوان ابزاری� جهت مقابله با کارگران استفاده کرد. 
 س رمایه داری نقش ی اس ت در جهت برآورده ش دن منوی ات س رمایه و س رمایه داران و منافعش ان ب ه همین س ازوکار اس تثمار

  بر همین اساس همین مدیران کسانی بودند که در زم��ان اعتص��اب� ک��ارگران ب��ارزو بهره کشی از کارگران گره خورده است.
 سعی داشتند آنان را وادارند تا دست از اعتصاب بکشند و یا برخی از آن�ان ب�ه ص�ورت آش��کارا ک��ارگران را از ع�واقب چ�نین
 اقدامی می ترساندند. بر همین منوال در سطوح باالتر مدیریتی نیز تفاوتی بین مدیر بومی و غیربومی وجود ندارد یا مدیری ک��ه
 در شرکت از نزدیک مدیریت خود را انجام می دهد یا به صورت به اصطالح پروازی. میان قائم مقام بومی یا غیربومی شرکت

 آنچه پا برجاست ماشین ستم و استثمار اس  ت و ب  رای ح  ال و روز ک  ارگران تف  اوتیالستیک بارز تفاوتی وجود ندارد. 
4ندارد که ماشین ران آن کیست چراکه در هم شکستن خود این ماشین و سیستم بهره کشی است که اهمیت دارد.

این بار دزد به شاه دزد می زند

 به مقوله فساد بپردازیم. طی سال های اخیر ناش�ی از وض�عیت بغ�رنج معیش�تی ک�ه ب�رای ک�ارگران رقم خ�ورده باره�ا ش�اهد
  از س�وی98 و اعتراضات بنزین در آبان م�اه س�ال 96اعتصاب و اعتراض و حتی اعتراضات شورش گونه ای چون دی ماه سال 

 فرودستان و طبقه ی ک�ارگر ای��ران ب��وده ایم. در همین اواخ�ر ن�یز پس از آزادس��ازی قیمت ه��ا روی اقالم اساس�ی چ��ون روغن،
 تخم مرغ و مرغ اعتراض�ات� مش�ابهی از س�وی فرودس�تان رقم خ�ورد. در واکنش ب�ه وض�عیت بغ�رنج معیش�تی و ت�ورم افس�ار

  هزار حلقه در روز برساند. این18 یکی از همین مدیران بومی که مدیر بهره برداری شرکت< بود توانسته بود با تهدید کارگران به اخراج تولید شرکت را به  4
 مدیر بهره  برداری نام آشنایی است که تک تک کارگران با تنفر از او یاد می کنند. این مدیر به جهت اعتراض کارگران و همچنین اختالسی که در ش<<رکت< رقم

زده بود اخراج شد.

8



 گسیخته، دولت و جریان های سیاسی گوناگونی� در تکاپو بوده اند� که به جامعه بقبوالنند که این وضعیت بغرنج و این مشکالت
 نه از حاکمیت است و نه سیستم سرمایه داری در ایران بلکه آنچه با آن روبه رواییم فساد و رانتی است که ریشه دوانده و بای��د آن
 را ُخشکاند. بر اساس همین شعارها بود که دولت ابراهیم رئیسی خود را معرفی کرد و رییس جمهور شد. در حال حاض��ر ن��یز
 در هر کجا که اعتراضی وجود دارد رسانه ها و دولتمردان َهوار سر می کشند که مشکل از فساد و رانت خواری� است. پس جای
 تعجب ندارد که رسانه ها با دیدن اعتصاب کارگران الستیک بارز بحث فساد و رانت را طرح نمایند. این نیز تعجبی ندارد ک��ه
 کارگران ناآگاه مرعوب چنین بحث هایی از سوی رسانه های مختلف شوند که درد ما ک��ارگران� فس��اد و رانت اس��ت. از اخب��ار
 رسانه ی ملی ایران گرفته تا شبکه های اپوزسیون� دولت مانند ایران اینترنشنال -آن هم با بودجه های چندص�د میلی�اردی-� تم�ام
 هم و غمشان این است که به کارگران� بقبوالنند که خود سرمایه داری مشکلی ندارد و اگر مشکلی هس��ت ی��ا از م��دیران فاس��د

است یا دولت فاسد. 

 اما بهتر است ما کارگران نگاهی به زندگی خود و فضای کاری که در آن هستیم بیندازیم تا دروغ این جماعت فساد ستیز بیشتر
 . آنچه برای ما اهمیت دارد این است که وجود این به اص  طالح فس  اد و رانت چ  ه ت  اثیری ب  ر رویبرایمان روشن شود

  اگر فسادی وجود نداشته باشد زندگی کارگران بهتر می شود؟ آیا دستمزدی بیشتری دریافت می کنند وزندگی کارگران دارد؟
 می پردازیم. دستمزدزندگی توام با رفاهی خواهند داشت؟ از این رو به مهمترین مقوله کارگری یعنی 

  نفر کارگر دارد. هر روز مقدار مشخصی م��واد اولی��ه ب��رای س��اخت10یک کارخانه ی الستیک سازی را در نظر گیرید که مثال 
 الستیک وارد کارخانه می شود. کارگرها با ابزار و نیروی یدی روی آن کار می کنند و از این مقدار م��واد اولی��ه در روز تع��دادی

  هزار تومان( از سود100الستیک تولید می کنند. در انتهای روز سرمایه دار مبلغی را به عنوان مزد )برای مثال هر کارگر روزی 
 فروش محصول قبلی به کارگران پرداخت می کند. پس از آن که سرمایه دار الستیک ها را در بازار فروخت و خرج م��واد اولی��ه،
 استهالک ماشین و کارخانه و غیره را که به نسبت تولیدِ� یک روز کارخانه اتفاق افتاد کسر کرد، آنچه باقی می ماند محصول کار

  میلیون� تومان( این مق�دار ث�روتی اس�ت ک�ه ک�ارگران در ی�ک روز2کارگران این کارخانه ی الستیک سازی است. )برای مثال 
  هزار تومان پیش از فروش محصول به هر کارگر پرداخت شده اس��ت. یع��نی100تولید کرده  اند اما نصف این مبلغ یعنی فقط 

  کارگر با کسر خرج مواد اولیه و اس��تهالک ماش��ین10فقط مقداری� از حّق الزحمه ی واقعِی کار کارگر به او پرداخت شده. این 
  هزار توم�ان و جمع�ًا ب�رای100 میلیون� تومان خلق کرده اند اما بابت کاری که انجام داده اند� نفری 2آالت و ... ارزشی معادل 

  نفرشان یک میلیون تومان دریافت کرده اند. یعنی از یک ملیون تومان دیگری که خلق کرده اند هیچ سهمی ندارند. در واق��ع10
  هزار تومان بابت آن دریافت کرده است. درست مثل این100 هزار تومان ارزش آفرینی می کند اما فقط 200هر کارگر روزی 

  ساعت را مّجانی برای سرمایه دار کار کرده باشد.5 ساعتش را برای مزد خود و 5 ساعت کار مثاًل 10می ماند که هر کارگر از 
  ساعِت بعدی را ب��رای پُ��ر ک��ردن جیِب5 ساعِت اّول را الزم بوده کار کند تا به اندازه ی� مزدش ثروت بسازد، و تولید� کند، و 5

  ساعِت اضافی »کاِر اضافی« است که به عّلت روابِط سرمایه داری، کارگر مجبور است انجام دهد،5سرمایه دار کار کرده. این 
 زحمت بکشد و مورِد استثماِر س�رمایه دار واق�ع ش�ود. مق�دار محص�ولی ک�ه ک�ارگران� در این م�دِت اض�افی تولی�د کرده ان�د،
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 »محصوِل اضافی« است که به خاطر وجود روابط استثمارِی ظالمانه در کارخانه، یعنی رواب�ط س�رمایه داری، ب�ه دس�ت آم�ده
است.

انی ب�رای  سرمایه دار سعی می کند که مّدت »کاِر اضافی« را بیش�تر کن�د، یع�نی ک�ارگر را مجب�ور کن�د ک�ه هرچ�ه بیش�تر مجّ�
 سرمایه دار کار کند. برای همین است که سرمایه دار هم مّدت کار روزانه و ماهیان�ه را هم�واره بیش�تر می کن�د، یع�نی ک�ارگر را
 وامی دارد در روز بیشتر کار کند و هم مجبور می کند ُتندتر و با سرعت بیشتری ک�ار کن�د ت�ا در زم�ان معّین محص�وِل بیش�تری

5تولید کند.

 تا اینجای بحث مشخص می شود که آنچه کارگر تولید می کند بخشی معادل دستمزدش است و بخش دیگر کار مجانی اس��ت
 که ارزش اضافی نام دارد. در این فرایندی که مبتنی بر استثمار کارگران است دیگر تفاوتی میان سرمایه دار فاسد یا سالم وجود
 ندارد. چراکه کارگر در هر صورت اضافه ارزشی تولید می کند که مبت��نی ب��ر این س��ازوکار س��رمایه دارانه هیچی س��همی در آن
 ندارد. حال در نظر گیریم که میان سرمایه داران یا بخشی از این مدیران که هر دم ولع سیری ناپذیری برای سود و پول بیش��تری
 دارند افرادی باشند که از راه های� غیر از آنچه توافق میان اینان است سهم بیشتری را به جیب بزند. در واقع آنچه رانت و فس��اد
 است همین سهم بری بیشتر کسانی است که خارج از توافق پول بیش�تری را ب�ه جیب می زنن�د. آن م��دیر بهره ب��رداری ش�رکت
 الستیک بارز کردستان را به خاطر بیاورید که بخشی از منابع مالی شرکت را با دوز و کلکی که نامش رانت و فس��اد اس��ت ب��ه

  نامشروع از جانب قوانین سرمایه داری آنهماما نامشروع برای چه کسی و از سهم چه کسی؟شکلی "نامشروع" به جیب زد. 
 قوانینی که ضامن منافع این سرمایه داران� است. قوانینی که کارگران را استثمار می کند تا اضافه ارزش بیشتری تولید� کنند و این
 اضافه ارزش� هر دم به سرمایه ی بیشتری تبدیل شود و سرمایه داران� سرمایه شان فربه تر شود. می گویند "دزد که به دزد بزنه میشه
 شاه دزد" اما حکایت مدیران، مسئوالن و سرمایه داران فاسد حکایت دزدی است ک�ه ب�ه ش�اه دزد می زن�د. ش�اه دزد ن�یز کس�ی

 آنچه بای  دنیست جز همان سرمایه دارانی که از کار و ثروتی که کارگران خلق می کنند ب��ه ص��ورت ارزش اض��افی می دزدن��د. 
 کارگران برایشان اهمیت داش  ته باش  د از بین ب  ردن س  ازوکاری  اس  ت ک  ه دزدی از ک  ارگران را ح  ق ط  بیعی و اب  دی

  همیشه باید در نظر داشته باشیم دزدی اصلی همان کار مزدی است که ارزش اض��افی تولی��د می کن��د وسرمایه داران می داند.
 سارقان همان سرمایه داران هستند. حال اگر میان این دزدان بر سر مال دزدی که از کارگران ربوده اند� قشقرقی بر پا شود آنچنان
 تفاوتی به حال ما نمی کند چراکه هیچ کدام مال دزدی ما را پس نمی دهند. در نظر گرفتن مقول�ه فس�اد و رانت ب�رای ک�ارگران
 باید اهمیت داشته باشد اما از این منظر که دشمنان خود را بهتر بشناسیم و ببینیم چه روابطی میانشان برقرار است. برای مث��ال

6رابطه ی دولت با سرمایه داران� و یا مدیران با کارفرما.

 پس می بینیم که کار رسانه های م�دافع س�رمایه داری چ�یزی نیس�ت ج�ز منح�رف ک�ردن ذهن ک�ارگران از سیس�تم بهره کش�ی
 سرمایه داری. تا آنجا که توان� دارند ه�ر معض�لی همچ�ون فق�ر و وض�عیت دردن�اک ک�ارگران را ک�ه ب�ه خ�اطر همین سیس�تم

" این بخش را ما با اندکی تغییر از متن  آموزش اقتصاد برای کارگران)< مزد چیست؟( منتشره در سایت< کارخانه آورده ایم. 5
کارگران علیه فساد: منافع کدام طبقه به پیش خواهد رفت؟ منتشره در سایت 6 " برای درک بیشتر اینکه طرح مقوله فساد به نفع کارگران است یا نه به متن  " 

کارخانه مراجعه کنید.
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 سرمایه داری بر سر فرودستان و طبقه ی کارگر آوار شده انکار می کنند و اگر نتوانستند َهوار سر می دهند ک��ه این هم��ه ب��دبختی
تقصیر فساد و رانت و ناکارآمدی مسئوالن است.

نتایج اعتصاب

 به روند اعتصاب کارگران� الستیک بارز کردستان باز گردیم. همانگونه ک��ه گفت��ه ش��د ق��ائم مق��ام ش��رکت خواس��ته های گن��گ
 کارگران را پذیرفت و قول بهبود وضعیت را به کارگران داد تا آن ها دست از اعتصاب� بکشند و تولید� دوباره برقرار ش�ود. چ�ون
 که خواسته ای روشن و قاطع از سوی کارگران� طرح نشده بود در نهایت شرکت الستیک بارز کردستان پس از یک ماه اقدام ب��ه
 انتشار اطالعیه ای جهت استخدام کارگران در بخش تولید کرد. در واقع در مقابل اعتصاب کارگران� تنها به اس��تخدام تع��دادی

 کارگر اقدام کرد تا هم بتواند تولید را افزایش دهد و هم چنین به کارگران� القا کند که فشار کاری کاسته می شود.70نزدیک به 

 گرچه کارگران بارز کردستان به نسبت وضعیت خود آنچنان تغییری احساس نکردند اما بای��د این نکت��ه را در نظ��ر گ��رفت ک��ه
 اقدام متحدانه ی آنان و شکل دادن اولین اعتصاب کارگری در شرکت خود دس��تاورد مثب�تی اس��ت. دس��تاوردی ک�ه بای��د از آن
 آموخت و نباید آن را دست کم گرفت. امیدواریم که کارگران این بخش آموخته باشند سالح اعتصاب چ��ه س��الح قدرتمن��دی
 در پاسخگو� کردن سرمایه داران و کارفرمایان است. با بررسی رون�د اعتص�اب� و اینک�ه بای�د چ�ه تمهی�داتی از س�وی ک�ارگران�
 اندیشیده شود، سالح اعتصاب� را می توان پرتوان تر� جهت پیگیری� منافع کارگران به کار ب�رد. اگ�ر ج�ز این باش�د م�ا ک�ارگران�
 همچون سربازان بی سالحی هستیم که به جنگ سرمایه داران و دولتش رفته ایم. دیدیم تمام تالش سرمایه داران� این اس��ت ک��ه
 کارگران را به کار بیشتر وادارند تا اضافه ارزش بیشتری تولید کنند. دیدیم ک�ه دولت س�رمایه داران� ب�ا ان�واع و اقس�ام ق�وانین و
 تمهیدات� اقتصادی و سیاسی چه حمایت تمام عی��اری از کارفرمای�ان دارد. دی�دیم رس�انه های وابس�ته ب�ه همین س�رمایه داران
 چگونه در تالشند تا اذهان ک�ارگران� را از من�افع واقعی ش�ان دور س�ازند. در مقاب�ل چ�نین لش�کری بای�د ک�ه ک�ارگران� لش�کر

متحدانه ی خود را شکل دهند و در این میدان جنگ به دنبال شکل دادن سالح های مبارزاتی خود باشند.
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