
بر اســاس آنچه در خبرها آمده 
است رسیدگی به مشکالت کارگران 
شرکت هپکو اراک چندیست که در 
دستور کار مقامات ذی ربط در سطح 
استان و کشور قرار گرفته و مسوولین 
ظاهراً مصمم هستند تا در پی خلف 
وعده های مکرر  گام های موثری در 
جهت حل اساســی بحران هایی که 
گریبانگیر این واحد صنعتی قدیمی 
کشــور اســت، بردارند. با این همه 
کماکان شــاهد ادامه نارضایتی ها و 
خشم فروخورده کارگران هستیم. 
گزارش حاضر نگاهی گذرا به ریشه 
این بحران داشــته و حکایتگر رنج و 
ناکامی کارگران کارخانه هپکو دارد. 
ریشــه اصلی نابســامانی های 
موجود در کارخانه هپکو را باید مانند 
بسیاری دیگر از واحدهای صنعتی 
کشــور در واگذاری ناکارآمد بنگاه 
ها به بخش خصوصی دانســت. در 
این مورد مشــخص مسئوالن موقع 
واگذاری، اهلیت مالی شرکت هیدرو 
اطلس را به عنوان خریدار جدید هپکو 
تضمین کرده بودند و تصور این بود که 
ســهامدار جدید در مقام کارفرما به 

تعهدات خودش عمل خواهد کرد.
فرماندار اراک در تجمع کارگران 
هپکــو در توضیح تغییر ســهامدار 
گفته اســت: »برای راه اندازی هپکو 
سرمایه ای حدود ۱۰۰میلیارد تومان 
برای خرید تجهیــزات و مواد اولیه و 
پرداخت حقوق الزم بــود که او این 
اعتبار را نداشــت و تنها بدهی های 

هپکو را قبول کرده بود.«
حســین بختیاری افــزوده که 
ســهامدار فاقد یک تیم تخصصی و 
قوی برای برطرف کردن مشکالت 
بود و برنامه ای هم برای راه اندازی ارائه 
نکرد. او استعفای سهامدار را ناشی 
از پیگیری فرمانداری دانســته اما 
گفته که برکناری سهامدار، مطالبه 

کارگران هپکو بود
فرماندار اراک اعــالم کرده که از 
این به بعد همــه تصمیمات هپکو را 
هیات مدیره و مدیرعاملی خواهند 
گرفت که مسئوالن استانی و کشوری 
در تعیین شــان نقش داشته باشند.

ماشین ســازی هپکو که در ســال 
۱۳۵۴ تاسیس شد، روزگاری »نگین 
تولید و مونتاژ ماشین آالت صنعتی 
خاورمیانه« خوانده می شد. فعالیت 
کارخانه هپکو در اراک در سال ۱۳۵۴ 
با همکاری شرکت های بین المللی و 
در حوزه تولید و مونتاژ ماشین آالت 
صنعتی آغاز شد. این کارخانه که پس 

از انقالب زیر نظارت دولت قرار گرفته 
بود، از سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی 

واگذار شد.
هپکــو امــا از اوایل دهــه ۹۰ با 
مشــکالت جدی مواجه شــد که 
نتیجه اش را از جمله مــی توان در 
حرکت های اعتراضی مکررکارگران 
این کارخانه طی سال های گذشته 
دید. دلیل عمده این اعتراض ها عدم 
دریافت حقوق و مشــکالت صنفی 
بوده اســت.البته اعتراض کارگران 
فقط مرتبط با دســتمزدهای معوق 
نیست؛ کارخانه عمال تعطیل است 
و آنها نگران سرنوشت هپکو و آینده 
شــغلی خود هســتند. تولید هپکو 
که زمانی ســاالنه ۲۴۰۰ دســتگاه 
ماشین آالت صنعتی بوده، اینک به ۸ 
دستگاه در سال رسیده است. به گفته 
کارگران این کارخانه، تولید سال ۹۵ 
هپکو هم ۱۴ دستگاه بوده است.در 
کارخانه ای که زمانی حدود دو هزار 
نفر به کار اشتغال داشت، اینک طبق 
باالترین آمار ارائه شده تنها نزدیک 
به ۹۰۰ کارگر مشــغول به کارند. به 
گزارش خبرگزاری ایسنا: »کارگران 
می گویند مدیران مشــغول خرید 
وقت هستند برای اینکه همین تعداد 
کارگر هم طی ســال های پیش رو 

بازنشســته شــوند و هپکو برود پی 
کارش«.

ادعاهایی هم در این مورد مطرح 
شده که »چشم مدیران هپکو به ۱۱۵ 
هکتار زمین آن در بهترین نقطه شهر 
اراک و این همه دستگاه خاک خورده 
است که بسیاری از آنها در خاورمیانه 

بی نظیرند.
این کارخانه در ســال ۱۳۸۶ به 
بخش خصوصی واگذار شد و از دهه 
۹۰ به سراشیبی مالی و تولیدی افتاد. 
تولید هپکو که زمانی ۲۴۰۰ دستگاه 
ماشین  آالت صنعتی در سال بود، به 
شــدت کاهش یافته و و دستمزدها 
سه ماه یک مرتبه پرداخت می شود.

روزنامه شــرق پیش تر نوشته است: 
»زمزمه هایی مبنــی بر تالش برای 
به نابودی کشــاندن هپکو شنیده 
می شــود؛ تالش هایی که هدفش 
تعطیلی کارخانــه و فروش زمین ها 
و دســتگاه هایی اســت که بسیار 
ارزشــمندند.به گفتــه ابوالفضل 
پوروفایــی، رئیس کانون شــورای 
اسالمی کار اســتان مرکزی و نایب 
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار ایران، تاکنون »تنهــا راهکار« 
دولت برای نجات هپکو، پرداخت وام 
به این شرکت بوده که »تنها ُمسکن 
است و شرکت را بدهکارتر می کند و 
بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر 

برمی گردد«.
یکــی از کارگران هپکــو به نام 
»رضا« نیــز همین مضمــون را به 
»شرق« گفته است: »۱۹۰ میلیارد 
تومان از بانک تجارت وام گرفته  اند. 
امروز با جریمه و دیرکردش به ۵۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. شرکتی 
کــه زمانی دو شــیفت کار می کرد، 
امروز پنج درصــد خط تولیدش هم 
فعال نیست. بیایید ببینید ما چه کار 
می کنیم. از هر ۱۰ نفر دو نفر مشغول 

کار هستند که واقعا هم اسمش کار 
نیست. برای انجام پروژه هایی است 
که اصال کار هپکو نیست«.کار هپکو 
در اصل تولید و مونتاژ ماشین آالت 
راه سازی، معدنی و کشاورزی است. 
اما »رضا” می گویــد: »زمانی اینجا 
کامیون ها صــف می کشــیدند تا 
تولیدات ما را ببرنــد، اما امروز عمال 
بیکار شده ایم. شرکت های راه سازی 
و عمــران و معادن دولتــی از خارج 
دســتگاه تهیه می کنند. دولت قول 
داده بود ســه  هزار دستگاه به هپکو 
سفارش بدهد، اما فقط حرفش شد 

و رفت و فراموش شد«.
ابوالفضــل پوروفایــی وضعیت 
کنونی هپکو و دیگر شــرکت های 
ن  یــا جر ر  د ه  شــد ر ا گذ ا و
“خصوصی سازی« را این گونه تشریح 
کرده است: »هنوز وضعیت مدیریتی 
این شرکت مشــخص نیست. اکثر 
واحدهــای تولیدی کــه در جریان 
خصوصی سازی واگذار شدند، امروز 
دچار مشکل هستند و واحدهایی که 
هم نیــروی کار متخصص و باتجربه 
و هم دســتگاه های تولید دارند، به 
این حال و روز افتاده اند. حل مشکل 

مدیریتی این شرکت ها و خارج کردن 
آنهــا از بالتکلیفی راه چاره اســت، 
نه پرداخت وام هایی که خودشــان 
مشکل زا هستند. کسانی که به هپکو 
آمدند، نه اهلیت و نه سابقه ای در این 
کار داشتند و چشمشان به زمین ها، 
امــوال و دارایی های شــرکت بود. 
همین امروز مدیرانی هســتند که 
دنبال فروش امالک هپکو در تهران 
و جنوب هســتند و بهانــه  آنها نیز 
پرداخت حقوق اســت؛ در حالی که 
این شرکت بیشتر از هر چیزی کار و 
سفارش می خواهد تا بتواند روی پای 

خودش بایستد«.
هم شــرکت و هم کارگــران هر 
دو بدهکارنــد. به گفتــه کارگران 
هپکو، برخی از آنــان هنوز طلبکار 
معوقات ســال ۹۵ خود هســتند. 
برخی از بازنشســتگان شرکت نیز 
به دلیــل پرداخت نشــدن حقوق 
بازنشستگی شان، رأی توقیف اموال 
را از دادگاه می گیرنــد و بــا چنین 
احکامــی اقــدام به بردن وســایل 
کارخانه می کننــد. بانک ها هم در 
اقدامی مشــابه امــوال کارخانه را 

تصرف می کنند.
تصویر خبرگزاری ایســنا از این 
کارخانــه کامال گویاســت: »هپکو 
واقعی ترین مصداق کشــتی به گل 
نشســته اســت. تنها کافی اســت 
گذری در محیط کارگاهی کارخانه 
داشته باشــید و تجهیزات سنگین 
خاک گرفته این مجموعه را ببینید؛ 
نظاره ای که چیزی جز آه و حسرت 
در پی ندارد«.در چنین شــرایطی 
وزارتخانه های “راه و شهرســازی« 
و »کشــور« برای خروج از بحران، 
پیشنهاد خرید محصوالت هپکو را 
مطرح کرده اند. اما طبق گفته عباس 
آخوندی، وزیــر راه و شهرســازی 
ایران، این پیشــنهاد »مشــروط به 
تأمین منابع از طریق سازمان برنامه 
و بودجه« اســت. ایسنا نوشته است 
که چنین پیشــنهادی گرچه »در 
صورت اجرا نیز حکم مسکن موقت 
را دارد«، اما می توانسته »قبل از بروز 

تنش های اخیر عملیاتی شود”.
آخونــدی مدتــی پیــش برای 
چندمین بار وعده رفع مشــکالت 
کارگران هپکو را داده و گفته بود که 
»تصمیمات الزم« در این خصوص 

»به طور قطع« اتخاد خواهد شد.
اما داود میرزایــی، دبیر اجرایی 
خانــه کارگــر اراک، با اشــاره به 
حرکت های اعتراضی اخیر کارگران 

هپکو، گفته اســت که »برای جمع 
کردن این اعتراضات باید شــخص 
رئیس جمهور وارد شود«. او با اشاره 
به ناتوانی اســتانداری اراک در حل 
مشکالت کارگران و با تأکید بر اینکه 
»این کارگران فعال سیاسی نیستند« 
افزوده اســت : مشــکل هپکو یک 
بالی طبیعی بزرگ مانند ســیل و 
زلزله اســت و باید ســتاد مدیریت 
بحران کشور با دستور شخص رئیس 
جمهور این مشکل را بر طرف کنند«.

رئیس جمهور اما هنوز واکنشی به این 
درخواست نشان نداده است. گرچه 
در پی اعتراضات کارگران هپکو در 
سال گذشــته )۱۳۹۶(، با دخالت 
روحانی دو ماه از معوقات دستمزدی 
آنان پرداخت شد، کارگران اما دوباره 

با همین معضل مواجه شدند.
اعتراض کارگران کارخانه هپکو 
سابقه ای طوالنی دارد. آنها از جمله 
در دی ماه ســال ۹۵ نیز برای ۸ روز 
متوالی تجمعات اعتراضی داشتند. 
این اعتراضات البته همیشــه شکل 
آرام و کم حاشــیه روزهای گذشته 
را نداشــته و گاه با خشــونت همراه 
بوده اســت. در نخســتین روز دور 
جدید اعتراضات هپکــو در روز ۲۳ 
اردیبهشــت نیز یکــی از کارگران 
که قصد خودکشــی داشت، توسط 
همکاران ش نجات یافــت. به گفته 
فعــاالن کارگــری، وضعیت وخیم 
کارگران هپکــو، از جمله ناتوانی در 
پرداخت اجاره و خرج خانه، ناامیدی 
از آینده، بدهکاری و از دســت دادن 
اموال به خاطــر ناتوانی در پرداخت 
اقســاط وام های بانکی، حتی باعث 
بروز طالق و جدایی در میان چندین 
خانواده از کارکنان این شرکت شده 
اســت. به گفته یکی از این کارگران: 
»شــرکتی به این عظمــت را رها 
کرده اند. این شــرکت یتیم شده و 

هیچ کس به فکرش نیست«.

نگاهی به حرکت اعتراضی کارگران ماشین سازی اراک

 هپکو؛ نماد صنعت به گل نشسته
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7 دسترنج

 زمینه های تقابل میان 
کارگر و کارفرما 

مزد مناسب و حفظ کرامت انسانی در تامین 
معاش، نیاز اصلی جامعه کارگری ایران است؛ 
جامعه ای که با اخراج، تعدیل نیرو و حقوق 
بحران  های  قربانی  بزرگترین  همواره  معوقه 

اقتصادی و سیاسی است. 
تعدیــل نیــرو، دســتمزد معوقــه، رواج 
قراردادهــا ی کوتــاه مدت، تشــدید حوادث 
حین کار،اعتصاب، اخراج و احضار، شــاخص   
محیط هــای کارگری در ســال های اخیر بوده 
است. حداقل دستمزد کفاف یک سوم هزینه یک 
خانوار کارگری چهارنفری را نمی دهد. تعدیل 
نیرو در واحدهای تولیدی بــه بهانه هایی چون 
رکود اقتصادی، تحریم، کمبود مواد اولیه، افت 
تولید، کســری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد 
نیرو به طور مســتمر انجام می  شود. بسیاری از 
واحدهای تولیدی کوچک و متوســط که بنیه 
مالی محدودی دارند، در سه ســال گذشته یا 
ورشکسته شده اند و یا پیشاپیش کارکنان خود را 
مرخص کرده و به کار خاتمه داده اند. آمار دقیقی 
از واحدهای کاری تعطیل شــده یا ورشکسته 
وجود ندارد. پــاره ای کارگاه هــا و کارخانه ها 
نیز با دوســوم یا یک دوم ظرفیت حقیقی خود 
کار می کنند. حقوق معوقه کارکنان بســیاری 
واحدها گاه به شش ماه نیز می رسد. واحدهایی 
هم هستند که مطالبات معوقه از دولت دارند و 
در واقع مطالبات خود  را روی کارگران سرشکن 
می کننددر سالی که گذشت، بخش قابل توجهی 
از اوقــات کارگران به جــای کار و تولید، صرف 
تجمــع در برابر دفتر رئیــس کارگاه و کارخانه 
یا گردهمایــی در برابر مجلــس، وزارت کار یا 

نهادهای ذیربط دیگر شد.
طبق آمار بدســت آمده از سرشماری سال 
۱۳۹۵، بیش از ۱۴ میلیــون نفر از جمعیت ۸۰ 
میلیونی ایران را کارگران تشکیل می دهند. بر 
این اساس و با احتساب دامنه ۳.۲ نفری خانوار، 
حدود ۴۵ میلیون نفــر یعنی بیش از ۵۰ درصد 
از جمعیت به جامعه کارگــری اختصاص دارد. 
این جامعه برای صورتبندی مطالبات و حقوق 
خودش، در درجه نخســت به ســازماندهی و 

تشکل در سندیکاها و اتحادیه ها نیاز دارد. 
نیاز مبرم جامعه کارگری ایران، امنیت شغلی 
و پشتگرمی به قانون کار منطبق بر هنجارهای 
امروزی اســت. رحمان گلچهره، فعال کارگری 
در مقاله ای می نویســد، قوانین کار ایران قرن 
نوزدهمی است اما  کارگران قرن بیست و یکم 
می دانند که برای حداقل مزد ماهانه ۵میلیون 
تومــان و امــکان ۳۵ ســاعت کار در هفته، به 
دانش اقتصادی خاصی نیــاز ندارند: »در عصر 
رشد غول آسای تکنولوژی ها، ظرفیت دانش و 
بارآوری کار، در کنار کوهی از انباشت ثروت که 
دارد غارت می شود، رفاه با استانداردهای موجود 

جهان متمدن، حق طبقه کارگر ایران است«
از جمله نواقص قانون کار ایران، موجه بودن 
قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاست که به  
بازتولید مناسبات ظالمانه می انجامد. حسین 
راغفر، اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه می گوید 
:»کارگری که کار ندارد، شــغل اش را از دست 
داده یا هر لحظه نگران اخراج اســت، نمی تواند 

کنش مند و مطالبه محور باشد«. 
سازمان جهانی کار تاکید و توصیه کرده که 
اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال 
به کار دارد ماهیت آن شغل »مستمر« محسوب 
 شــود و نوع قرارداد این کارگر نیــز باید از نوع 
»قرارداد دائم« باشــد.دی ماه ۱۳۹۵ غالمرضا 
عباســی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگــران ایران گفت: »۹۰درصــد کارگران با 
قراردادهای موقت مشغول کارند. در حالی که 
سال ۱۳۶۸، میزان قراردادهای موقت در جامعه 

کارگری ایران ۸درصد بود.«
حســن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی های 
شورای اسالمی کار تهران می گوید یک مسئله 
مهم در بروز اختالفات کارگــری و کارفرمایی، 
نبود توازن قواســت: »کارفرما سرمایه، قدرت، 
 حمایت و پشــتوانه دارد اما کارگر هیچ کدام از 
اینها را ندارد. به واسطه این عدم توازن قواست که 
کارفرما در بیشتر موارد از قانون تمکین نمی کند 
و خیالش هم راحت است که هیچ کس نمی تواند 

چیزی به او بگوید حتی مجریان قانون«

به گفته فعاالن کارگری، 
وضعیت وخیم کارگران 

هپکو، از جمله ناتوانی در 
پرداخت اجاره و خرج خانه، 
ناامیدی از آینده، بدهکاری 

و از دست دادن اموال به 
خاطر ناتوانی در پرداخت 

اقساط وام های بانکی، حتی 
باعث بروز طالق و جدایی 

در میان چندین خانواده از 
کارکنان این شرکت 

شده است

اعتراض کارگران فقط 
مرتبط با دستمزدهای 

معوق نیست؛ کارخانه عمال 
تعطیل است و آنها نگران 
سرنوشت هپکو و آینده 

شغلی خود هستند. به 
گفته یکی از این کارگران: 
»شرکتی به این عظمت را 
رها کرده اند. این شرکت 
یتیم شده و هیچ کس به 

فکرش نیست«

تولید هپکو که زمانی 
ساالنه ۲۴۰۰ دستگاه 
ماشین آالت صنعتی 

بوده، اینک به ۸ دستگاه 
در سال رسیده است. در 

کارخانه ای که زمانی حدود 
دو هزار نیروی کار داشت، 
اینک طبق باالترین آمار 
ارائه شده تنها نزدیک به 

۹۰۰ کارگر مشغول به کارند
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