
گزارشی از وضعیت کارگران 

در کارخانه ی شیر و لبنیات در حومه ی اصفهان

  ک��ارگر مش��غول ب��ه ک��ار120این کارخانه در چند کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد. در این کارخانه ح��دود 

  نفر در بخش اداری و خدمات در حال کار هستند. البت��ه40 نفر در بخش  تولید لبنیات و 80هستند. حدود 

 این آمار فارغ از تعداد کارگران شاغل در بخش حمل ونقل، رانندگان و بازاریاب ه��ا )ویزیتوره��ا( اس��ت. ش��روع

  صبح است و تا وقتی که کار روزانه ادامه داشته باشد ک��ارگران6ساعت کار کارگران در این شرکت از ساعت 

 باید بر سر کار خود بمانند. در واقع کارگران هیچ اختیاری در تعیین زمان پایان کار خود ندارند و باید مطیع

 ساعت است.10/۵کارفرما باشند. حداقل زمان کار کارگران در روز 

 تنها زمان استراحت کارگران، زمانی  است که به آن ها برای صرف ناهار و رفتن به دست شویی داده می ش��ود و

  صبح سر۵ یا 4این زمان حداکثر نیم ساعت است. به گفته ی خود کارگران کارخانه، گاهی اوقات باید ساعت 

 کار حاضر شوند. عده ای از کارگران نیز ناراحت از پرداخت نشدن اض�افه کاری خ�ود ب�ه ط�ور کام�ل هس�تند.

  دقیقه به صورت س��رپایی ص��بحانه را در10 صبح کارگران با تعویض پست، حداکثر 7/30 تا 7حدود ساعت 

 محل تولید هم راه با چایی میل می کنند. در طول روز کارگران باید ایستاده چایی بنوشند و هیچ وقتی ب��رای

 استراحت وجود ندارد. جالب توجه است که ساعت کار کارخانه هنگ��ام پ��ذیرش و اس��تخدام ک��ارگران طب��ق

  نیروی کار، با30 ساعت کار روزانه( به دلیل کم بوِد حداقل 10/۵قانون اداره ی کار عنوان می شود. این زمان )

 افزایِش شدِت کار یا استفاده  از بعضی کارگران در چند بخش  صورت می گیرد؛ به طوری ک�ه اگ�ر ک�ارگری در

 بخشی کارش تکمیل شود، به سرعت وی را به بخش های فاقد نیرو منتقل می کنند.� به دلی��ل کم ب��ود ن��یروی

کار، گاهی اوقات بین سرپرستان مشاجراتی بر سر بعضی از کارگران صورت می گیرد.

 واضح است که رعایت بهداشت فردی و محیطی در کارخانه های شیر و لبنیات بسیار حائز اهمیت اس��ت و در

 دوران شروع اپیدمی کرونا اهمیتی بیشتری نیز پی��دا ک��رده، ام��ا در این ش��رکت هیچ ک��دام از این روش ه��ای

 بهداشتی رعایت نمی شود. هنگام ورود نیروی کار جدید، لباس های  کثیف کارگراِن اخراجی ک��ه داخ��ل ی��ک

 کیسه روی هم تلنبار شده است، به کارگران داده می شود. تعدادی از این لباس ها حتی پاره هم هس��تند ولی

 کارفرما برای کاهش هزینه های سرباِر تولید و افزایش نرخ سود، از دادن لباس نو خودداری می کند. رخت کن

 کارگران در محل تولید است، به طوری که کارگران باید برای تعویض لباس با کفش های خود از ب��یرون وارد

 محل تولید شده که این امر موجب انتقال آلودگی از کفش ها به سالن تولید می شود.  به هیچ کدام از کارگران

 ماسک و دست کش تعلق نمی گیرد. حتی برای آوردن دم پایی مخصوص سالن، خود کارگران باید اقدام کنند.

 در کنار محل تولید، سبدهای پالستیکی� شسته می شوند )تا کاالهای تولید شده توسط آن ها به س��طح ش��هر

 انتقال یابند(. این امر هم راه با نبود سیستم فاضالب مناسب موجب می شود تا آب حاص��ل از این شست وش��و



 توسط تردد کارگران به محل تولید آورده شود. تنها دو نکته ی بهداشتی در این شرکت رعایت می ش�ود: ی�ک

 مورد استفاده از کاله یک بارمصرف  است که هر روز به کارگران تعلق می گیرد و دیگ��ری اجب��ار ک��ارگران ب��ه

 پوشیدن لباس شخصی شان برای رفتن به دست شویی است که البته بازهم به دلیل وجود رخت کن در داخ��ل

محل تولید، بازهم باعث انتقال آلودگی می شود.

 تعدادی از کارگران حاضر در محل تولید به هم راه همس�ران خ�ود در ح�ال ک��ار ک�ردن هس�تند و ب��ه دلی�ل

 مشکالت معیشتی، عده ای دیگر بعد از پایان ساعت ک��ار ب��ه ش��غل های پ��اره وقت مث��ل اس��نپ، آرایش گ��ری،

 کشاورزی و ... مشغول هستند. اما این تالش ها باز هم کفاف زندگی این کارگران را نمی دهد. ب��ه گفته ی یکی

  میلیون و هفت صد هزار2 سال کار در این شرکت تنها 12از با سابقه ترین کارگران حاضر در کارخانه، بعد از 

 تومان حقوق می گیرد؛ در حالی که� در این مدت شرکت چندین برابر رشد کرده و بزرگ شده است. این کارگر

 خودبه خود و به صورت غریزی به تضاد کار و سرمایه پی برده است. در کل ک��ارگران این ش��رکت از وض��عیت

 زندگی خود ناراضی هستند ولی این نارضایتی را بیشتر معطوف به حکومت روحانیت می بینن��د ت��ا ب��ه دولت

 سرمایه داری موجود و الزام های رشد سرمایه در ایران. در واقع هنوز آگاهی طبقاتی به صورت علمی در آن ه��ا

 مشاهده نشده و کوچک ترین تشکیالت کارگری و مقاومتی در این شرکت دیده نمی شود و در نهایت کارگران

 برای رهایی از این شرایط از شرکت خارج می شوند. البته خود سرمایه دار یا مالک کارخانه نیز ب�ا قرارداده�ای

موقت یا اخراج کارگران و استخدام کردن نیروی کار جدید در بازآرایی اعتراضات کارگران مداخله می کند.

  درصد� از حقوق ماه اول خود۵0کارگرانی که از طریق شرکت های کاریابی به این شرکت معرفی شده اند باید 

 را به دفتر کاریابی تحویل بدهند، در غ��یر این ص��ورت ب��ا مراج��ع قض��ایی روبه رو می ش��وند. اوض��اع اس��فناک

 کارگران به حدی است که تعدادی از کارگران تازه وارد در ساعات اولی�ه از ک�ارکردن دس�ت کش�یده و ح�تی

 بدون هماهنگی با کارفرما برای همیشه از کارخانه خارج می شوند. کارگران می گفتند ک�ه این ی�ک مس�ئله ی

عادی است.

 ترکیب کارگران از هر دو جنس و از قومیت های مختلف است که بیش��تر از قومیت ه��ای ت��رک و بختی��اری و

هم چنین مردم شهرهای حومه ی کارخانه هستند.

  دار برای افزایش نرخ سود خود روش های مختلفی� را به کار گرفته است ت��ا ن��یرویدر این کارخانه نیز سرمایه

 کار خود را به بیش ترین حد ممکن استثمار کند. افزایش ساعات و شدت ک��ار، تب��دیل ک��ار روزم��زد ب��ه ک��ار

 ساعتی و کاهش تعداد نیرو و از طرف دیگ��ر اس��تفاده از س��رمایه ی ث��ابت ارزان و دارای کیفیت پ��ایین ب��رای

 افزایش نرخ سود از جمله اقدامات سرمایه دار برای استثمار کارگران در این کارخانه ی لبنی است. س��رمایه دار

 حتی لوازم اولیه ی بهداشتی فردی و محیطی کارگران را در ایام حساس کرونایی از آنان دریغ ساخته است تا

 به کارگران نشان داده شود که طبقه ی سرمایه دار هیچ ارزشی برای سالمتی ما کارگران قائل نیس��ت و ب��رای

 سود بیشتر حاضر است جان و سالمتی کارگران را به خطر ان��دازد و ح��تی ق��انون اداره ی ک��ار مص��وب دولت

 سرمایه داری ایران را هم رعایت نمی کند. وضعیت موجود موجب شده تا تض��اد ک��ار و س��رمایه بیش��تر از ه��ر

زمانی در این کارخانه برای کارگران آشکار شود.


