
درکارخانهی�اسنواچهمیگذرد؟

  کیلومتری شهر اصفهان به سمت ته  ران ق  رار دارد. در ورودی این40شهرک صنعتی مورچه خورت در فاصله ی حدود 
 شهرک، ساختمان بزرگ شرکت اسنوا واقع شده است. این شرکت تولید کننده ی انواع لوازم خانگی است که عالوه ب  ر
 تأمین بخشی از بازار داخلی، به کشورهای خاورمیانه نیز کاال صادر می کند. این شرکت زی  ر مجم  وعه ی گ  روه ص نعتی

انتخاب است.

 در درون شهرک صنعتی، سوله های بسیاری تحت تملک شرکت اسنوا است. تقریبًا در هر خیابان یک س  وله متعل  ق ب  ه
 این شرکت است. هرچند این سوله ها به صورت جدا از هم قرار دارند، اما تحت نظام واحدی مبت نی ب ر تقس یم ک ار ب ه
 فعالیت مشغول اند. بدین صورت ک ه ه ر س وله وظیفه ی خاص ی در فراین د تولی د محص ول دارد. ب ه ط ور مث ال یکی از
 سوله ها فقط کار رنگ کاری قطعات گوناگون را انجام می دهد. شاخص آلودگی تنفسی در این واح د ب االترین م یزان را

دارد و برای مقابله با اثرات آن روزانه دو وعده شیر به کارگران این بخش داده  می شود.

  کارگر در شرکت اسنوا مشغول به کار ند. ساختمان بخش استخدامی شرکت از تمام محل های تولید ج دا8000حدود 
  نف ر ن یز می  رس د - ب رای پرک ردن ف رم اس تخدامی در این س اختمان50است. اغلب صف انتظاری - که تع داد آن ب ه 

 تشکیل می شود. بر روی تابلو اعالنات شرایط استخدامی درج شده است. در یکی از صفحات مندرج در ت  ابلو این ط  ور
 عنوان شده است که کلیه ی شرایط استخدامی بر اساس ق انون ک ار اس ت. در ح الی ک ه در یکی از هم ان ص فحات ب ا
 عنوان »شرایط کار جایگاه شغلی اپراتور تولید« بندی به عنوان ساعات کاری وج ود دارد ک ه دارای س ه ش رط اساس ی

است:

تعیین روزکار بودن یا شیفت کار بودن به تشخیص مدیر مربوطه است..1
توانایی انجام اضافه کار طبق ساعات درخواستی کارفرما..2
توانایی کار در روزهای تعطیل رسمی حتی روزهای جمعه..3

  ش  ب، و فق  ط دو جمع  ه8 صبح تا 8 صبح، هفته ی بعد 8 شب تا 8شیفت ها این گونه عنوان شده است: یک هفته 
در ماه تعطیل است.

در صفحه ی مندرج با عنوان تعهدنامه نیز دو شرط که تکمیل کننده ی سه شرط باال است عنوان شده است: 

کارگر موظف است طبق شیفت درخواستی شرکت در محل کار حاضر گردد..1

 اضافه کاری در روزهای تعطیل جمع  ه و ش  یفت های اس  تراحتی در ص ورت اعالم سرپرس ت مربوط ه اجب  اری.2
است.

 شرکت اسنوا با قراردادن شروط باال عماًل همانند بسیاری از شرکت ها اق دام ب ه ایج اد اض افه کاری اجب اری ب رای
 کارگران کرده است. حتی با وجود دو جمعه ی تعطیل در ه  ر م  اه، در م  واردی ک  ارگران ح  تی در این دو روز تحت
 عنوان اضافه کاری مجبور به کار می شوند. سطح دستمزد پایین در شرکت های کوچک و متوسط، وجود بیکاری در
 جامعه و از همه مهم تر، عدم وجود تشکل های کارگرِی مقابله کنن  ده ب ا این مکانیس  م، س رمایه دار را ق ادر س  اخته

است که این اضافه کاری اجباری را که خالف قانون است به قانون داخلی این شرکت تبدیل کنند. 



 شرکت اسنوا از این طریق، برای میزان محصوالت افزایش یابنده ی خود، بدون اس  تخدام، تع داد بیش تری ن یروی
 کار و در نتیجه  جهت کاهش هزینه های مرتبط با بیمه، غذا، ایاب و ذهاب، سنوات و ... و هم چ  نین هزین  ه نک  ردن

برای خرید تجهیزات بیشتر، سود خود را افزایش می دهد.

 از س وی دیگ ر این مکانیس م ب اعث اس تثمار بیش از ح د و ایج اد خس تگی طاقت فرس ا ب رای ک ارگران در ح دی
 می شود که به خروج اختیاری ک ارگران از ش رکت منج ر می گ ردد. ک ارگران  س اکن اص فهان ب رای رفت و آم د ب ه

  صبح در ش  یفت روز، ک ارگران بای د8 ساعت زمان صرف می کنند. برای مثال، برای شروع کار در ساعت 2شرکت 
  ب ه خ انه ی خ ود9 ش ب، س اعت 8 صبح سوار سرویس شوند و از آن طرف پس از اتمام کار در س اعت 7در ساعت 

  ساعت صرف کار و رفت و برگشت به محیط کار می ش  ود. ب  ه این زم ان بای  د از24 ساعت از 14می رسند. در واقع 
  برای آماده شدن، صرف صبحانه و طی مسیر ب رای رس یدن ب ه س رویس را ن یز5/5یک سو، بیدار شدن در ساعت 

 اضافه کرد. با احتساب ساعت خواب و صرف شام کارگران در چنین وضعیتی فرصتی برای زن  دگی کردن ندارن  د.
 تعدادی از کارگران ک ه از ش هرهای دورت ر مانن د فوالدش هر،  نجف آب اد و خمینی ش هر در این ش رکت ش اغل اند در

 ساعت از روز را صرف رفت و برگشت می کنند.4مجموع 

  میلیون و پانصد هزار تومان اس ت؛ ک ه همین م یزان7 میلیون و سیصد هزار تومان تا 5بازه ی حقوق کارگران بین 
  میلی ون توم ان8نیز با احتساب اضافه کاری اجباری است. در حالی که در سطح استان حداقل حقوق این شرکت 

  دقیقه برای ص رف میان وع ده اس ت.15تبلیغ می شود. در طول هر شیفت نیم ساعت فرصت صرف ناهار یا شام و 
 بسیاری از دستگاه ها در این بازه ها نیز خاموش نمی شوند و کارگران در کنار دستگاه ها غذا می خورند. با توج ه ب ه

 ماه طاقتشان طاق می شود و از کار بیرون می آیند.6این وضعیت بسیاری از کارگران در این شرکت پس از 

 مهم ترین نتیجه ی خروِج کارگران به خاطِر وضعیت طاقت فرسای کار، عدم حض وِر ک ارگراِن باس ابقه و ع دم ایج اد
 رابطه ی مداوم میان کارگران این شرکت است. این موضوع ب اعث می ش ود امک ان همبس تگی می ان ک ارگران ک ه

زمینه ساز متشکل شدن آن ها است، کاهش یابد.

 این وض  عیت بس  یاری از کارخانه ه  ایی اس  ت ک  ه روزبه روز ب  ر دارایی های ش  ان اف  زوده می ش  ود. س  رمایه داران در
 زمینه ی بی تشکلی کارگران، با نقشه و برنامه از چنین مکانیسم هایی  ب رای اف زایش س ود خ ود به ره می برن د. در
 چنین ش رایطی ک ارگران می بایس ت هوش یارانه ه ر مس ئله ی مرب وط ب ه ش رایط ک ار را ب ه اه رمی ب رای اتح اد و
 مبارزه ی جمعی تبدیل کنند؛ زیرا ب دون اتح اد طبق اتی ک ارگران، س رمایه داران ب ا هم راهی دولت هرچ ه بیش تر

عرصه را برای طبقه ی کارگر تنگ خواهند کرد.


