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به  زمینی  در  دهگالن  سنندج-  جاده ی  در  دهگالن،  صنعتی  شهرک  در  کردستان  بارز  الستیک  کارخانه ی 

مساحت64هکتار واقع شده است. این کارخانه کار خود را از سال1391 رشوع کرده با ظرفیت تولید 6 میلیون 

حلقه الستیک در سال و اشتغال مستقیم 960 نفر که فعلن به دلیل عدم راه اندازی بعضی خطوط تولید به ظرفیت 

تولید گفته شده نرسیده و با نیرویی در حدود 350 نفر مشغول بکار است.

1-سهامدار اصلی کارخانه رشکت شستا )رشکت رسمایه گذاری تأمین اجتامعی ( است با 51% سهام که با لطف 

دولت بعنوان مجری پیاده سازی سیاست های نئولیربالی، از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار شده است چون 

به مناطق محروم ترشیف فرما شده اند جهت آبادانی! این کارخانه در حال حارض روزانه در حدود 8 هزار حلقه 

الستیک تولید می کند که با در نظر گرفنت 30 روِز ماه و فروش هر حلقه به قیمت میانگین 100هزار تومان، ماهانه 

درآمدی در حدود 24 میلیارد تومان دارد. با توجه به تعداد کارگران روزمزد )115 نفر که متوسط دریافتی شان 

1میلیون تومان است(، کارگران قراردادموقت )در حدود 135 نفر که متوسط دریافتی شان با احتساب عیدی و 

سنوات حول وحوش 1میلیون و 500هزار است( و کارشناسان و مدیران میانی و رسپرستان )در حدود 100 نفر 

تومان می رسد.  به650میلیون  افراد  این  بهرتین حالت جمعن دستمزد  ماهانه 3میلیون( در  دریافتی  با متوسط 

)رسمایه ی ثابت مانند پول بابت خرید زمین، ماشین آالت و استهالک آن، مواد خام اولیه و... به قیمت متام شده ی 

محصول افزوده می شود.(
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2-زمین خریداری شده در شهرک صنعتی دهگالن دو دلیل عمده دارد: 1- قیمت بسیار پایین تر زمین در شهرک 

صنعتی دهگالن نسبت به مثلن شهرک صنعتی سنندج 2- وجود چاه های عمیق آب موجود در زمین که با توجه 

به آب بر بودن صنعت الستیک سازی بسیار به نفع صاحبان کارخانه است.

3- رسویس ایاب و ذهاب تقرینب مناسب است.

4- وضعیت وعده های غذایی نیز همین طور.

5- ساعات کاری معمولن بصورت شیفت های 8ساعتی گردشی است ولی با احتساب زمان رفت و برگشت کارگران 

که معمولن ساکنین سنندج هستند به 12ساعت می رسد. برخی شیفت ها نیز بصورت 12ساعتی بوده که بازهم با 

احتساب زمان رفت و برگشت به 16 ساعت می رسد.

6- وضعیت قراردادها نیز به نحوی است که رشکت »امید جوان پارسیان« بعنوان پیامنکار نیروی انسانی کارخانه با 

کارگران قرارداد می بندد. کارگران به دو دسته تقسیم می شوند: 1- کارگرانی با قراردادهای موقت سه یا شش ماهه 

و یا نهاینت یکساله 2- کارگران روزمزد که جمعیتی در حدود 115 نفر از نیروهای کارخانه را تشکیل می دهند. در 

زمان عقد قرارداد با دسته ی دوم تنها کارگر باید برگه های متعددی را امضاء و اثرانگشت بزند بدون دانسنت مفاد 

برگه ها. این دسته هیچ گونه حق شیفت، جمعه کاری و حتی بیمه ی سی روزه ی کامل را ندارند و به ازای روزهای 

کارکردشان مزد می گیرند )روزی40هزار تومان( و بیمه شان پرداخت می شود. این دسته نسبت به دسته ی اول تحت 

ستم و استثامر بیشرتی هستند چرا که در ازای کار برابر با افراد دسته ی اول مزد نابرابر می گیرند، که این خود 

می تواند از ترفندهای مدیران برای اختالف انداخنت میان کارگران باشد؛ هامنگونه که وزارت آموزش و پرورش نیز 

با رتبه بندی معلامن به چنین اختالفی میان آنان دامن می زند.

اکرث قریب به اتفاق کارهای ساده و بدون نیاز به مهارتی خاص نظیر نظافت، حمل ونقل مواد اولیه، بارگیری و... 

به این دسته واگذار می شود. این کارگران روزمزد به هر دری می زنند که بصورت قراردادی )سه یا شش ماهه( به 

استخدام در بیایند. اینجا است که ما می بینیم صاحبان رسمایه از طریق یار و یاور همیشگی خود یعنی دولت 

چگونه سقف مطالبات کارگران را روز به روز کوتاه تر می کنند. نکته ی جالب در مورد قراردادها این است که در 

اوایل انقالب با وجود تشکل ها و نهادهای تقرینب مستقل و قوی کارگری و حضور کارگرانی پیشتاز و رادیکال در 

کارخانه ها اکرثیت قراردادها از نوع دائم بود اما به تدریج و با توسل به رسکوب های دهه ی 60 و امتام جنگ و 

روی کار آمدن دولت رفسنجانی و همراه شدن بخش عظیمی از حاکمیت و بازاریان، حاکامن به فکر ارتباط حسنه 

با غرب و آمریکا افتادند و نیاز به رسمایه گذاری های وسیع در صنایع را احساس کردند و به همین دلیل بود که 
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دولت وقت برای جلب نظر صندوق بین املللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به پیاده سازی منویات 

این نهادها تحت لوای »سیاست های تعدیل ساختاری« اقدام کرد. یکی از این منویات موقتی سازی قراردادهای کار 

جهت انعطاف بازار بود )شام بخوانید باز گذاشنت دست کارفرما جهت اخراج هر چه ساده تر و بی دردرستر کارگر( 

و امروز در حدود90% قراردادهای کار در ایران از نوع موقت هستند.

7- هیچگونه تشکلی در کارخانه موجود نیست. این می تواند به دلیل استخدام کارگران با توجه به رشایط سنی 

باشد، زیرا کارگران اکرثن متولدین 73 به باال هستند و تجربه و فرهنگ کارجمعی میان آنها بسیار ضعیف است به 

گونه ای که اکرثیت کسانی هستند که تجربه ی اولین کارشان در چنین محیط های بزرگی است.

8- خربی از حقوق معوقه نیست. )این خود می تواند یکی از دالیل عدم بروز اعرتاضات کارگری در این کارخانه 

باشد.(

9- کارگران بشدت و علنن از جانب مدیران میانی و رسپرستان از ارتش ذخیره ی بیکاران ترسانده می شوند. آنها 

می گویند اگر به رشایط کاری و مزدی معرتضید بفرمایید بیرون که چندهزار نفر پشت در کارخانه خوابیده اند و با 

مزدی کمرت از شام حارض به کار کردن هستند. الزم به یادآوری است که شاید از باب عدم مالکیت بر ابزار تولید 

و فروش نیروی کار این مدیران میانی جزو طبقه ی کارگر بشامر بیایند اما با ترفندهای بورژوازی از جمله اعطای 

قبیل مهندس،پوشش  از  ترفیع درجه، چسباندن اصطالحاتی  اقتدار سازمانی و بوروکراتیک، حقوق های مناسب، 

متفاوت با کارگران و... آنها را در عمل بشدت از طبقه ی کارگر دور و در بسیاری از موارد در مقابل کارگران قرار 

می دهند.

اما از مهمرتین مواردی که باید ذکر کرد حوادث منجر به آسیب دیدگی و حتی فوت کارگر است. در این   -10

کارخانه در طی این دو سال اخیر که تعداد نیروها افزایش یافته در حدود 20 مورد آسیب دیدگی کارگر اعم از 

شکستگی، قطع انگشتان دست و... اتفاق افتاده است که در لحظه ی وقوع حادثه، واحد ایمنی کار به گرفنت چند 

عکس از حادثه و تنظیم گزارش حادثه اکتفا می کند و پس از انتقال کارگر آسیب دیده به بیامرستان او را تهدید 

می کنند که اگر شکایت کنی اخراجت می کنیم، اما اگر پرس خوبی! باشی ما هزینه ی بیامرستان و استعالجی تو را 

پرداخت کرده و بعد از آن به کار باز می گردانیم که در اکرث موارد کارگر آسیب دیده حالت دوم را انتخاب کرده 

است و بعد از آن گزارش حادثه با محتوای سهل انگاری کارگر در انجام امور محوله به اداره ی تعاون، کار و رفاه 

اجتامعی متبوع و بعد از آن به تأمین اجتامعی جهت معرفی و معاینه ی پزشکی و نهاینت استعالجی فرستاده 

می شود. نکته ی جالب در مورد واحد ایمنی کار که اصلی ترین وظیفه ی آن کمک به برقراری رشایطی است که 
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باید در درجه ی اول به حفظ سالمتی کارگر بینجامد، این است که مسئول این واحد باید در استخدام سازمان علوم 

پزشکی یا مرکز بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای باشد تا ترسی از مسئولین کارخانه جهت برقراری ایمنی هرچه 

بیشرت برای حفظ سالمتی کارگران نداشته باشد اما مسئول این واحد در کارخانه ی الستیک بارز استخدامی خود 

کارخانه است. در این کارخانه خربی از حضور بازرسان کار و بازرسان سازمان تأمین اجتامعی نیست.

یکی دیگر از نکات جالب در حوزه ی ایمنی و سالمت کار، واحد بهداری کارخانه است که از سال92 به بخش 

خصوصی واگذار شده و امکانات رشکت پیامنکار عبارت است از یک آمبوالنس و دو نفر نیرو که هر کدام در 

شیفت های 48ساعته و نوبتی بجای هم کار می کنند. در هر48ساعت که یکی از آن دو نفر شیفت است باید 

هم پزشک باشد، هم راننده، هم بیامربر و هم مسئول فوریت های پزشکی. اگر در یکی از واحدها کارگری دچار 

آسیب شود و نیاز باشد که او را به بیامرستان منتقل کنند و این کار صورت پذیرد و به فاصله ی کمی کارگری دیگر 

آسیب ببیند فاتحه ی کارگر دومی خوانده است، کام اینکه این اتفاق رخ داده و کارگر مصدوم را با کلی معطلی 

با آژانس به بیامرستان منتقل کرده اند. در قسمت داروخانه نیز به جز رسم قندی-منکی ویک رسی آنتی بیوتیک 

چیزی یافت منی شود.

11- خصوصی سازی بخش های مختلف کارخانه یک سیاست در حال پیرشوی است. قسمت ایاب وذهاب نیروها، 

و  )نوار  واگذار شده و قسمت های رپ زنی  به بخش خصوصی  کارخانه  تولید  داخل خط  آشپزخانه، حمل ونقل 

برچسب زدن دور الستیک( و بارگیری نیز در دست اقدام است! در بخش ایاب وذهاب رشکت پیامنکار از کارخانه ی 

الستیک بارز به ازای هر دستگاه خودروی ایسوزو ماهیانه 8میلیون تومان می گیرد که راننده ی ماشین باید از صبح 

ساعت 4 تا شب ساعت 23:30 به کار جابجایی نیروها از کارخانه به شهر و بلعکس مشغول باشد. فقط در این 

میان ساعت 8 صبح تا 12 ظهر تایم آزاد دارد. این راننده ها برای حقوق ماهانه ی بین یک میلیون و چهارصد تا 

پانصدهزار، روزانه چیزی در حدود 15 ساعت درگیر کاربوده و مسافتی تقرینب 400کیلومرتی را رانندگی می کنند. 

در این میان با احتساب حقوق راننده، پول بیمه، سوخت و استهالک خودرو چیزی در حدود ماهانه 4میلیون 

تومان از هر دستگاه ایسوزو عاید صاحبان رشکت می شود. )5 دستگاه ایسوزو و 3 دستگاه اتوبوس(.

مثال دیگری از بخش حمل ونقل داخلی کارخانه بزنیم: در اینجا ماشین های لیفرتاک و یدک کش مشغول بکارند و 

کارخانه به ازای هر دستگاه لیفرتاک ماهانه 18میلیون تومان به پیامنکار این بخش پول می دهد، این لیفرتاک ها را 

سه راننده در سه شیفت 8 ساعتی هدایت می کنند که با احتساب حقوق ماهانه 1/5میلیون تومان برای هر راننده 

چیزی در حدود 13میلیون تومان سود عاید پیامنکار این بخش می شود. )هزینه ی سوخت نیز توسط کارخانه تأمین 
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می شود.( همه ی کارگران این بخش های واگذارشده با پیامنکار قرارداد دارند آن هم نه از نوع سفیدامضاء بلکه 

طبق فرم های خام قرارداد کار اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتامعی کردستان، هیچ ضامنتی هم از کارگر نگرفته اند. 

نکته ی مهم این است که فعالین و پژوهشگران به درستی به خطرات سیاست های نئولیربالی در حوزه ی اقتصاد 

اعم از خصوصی سازی، مقررات زدایی از بازار کار، کاهش هزینه های عمومی دولت و... اشاره می کنند اما نباید 

فراموش کرد که مهم تر از همه وجود روابط تولید حاکم بر جوامع است که از نوع کار مزدی و بنای آن هم بر 

پایه ی مالکیت ابزار تولید است، وگرنه هامنطور که گفته شد متامی کارگران مشغول در کارخانه قرارداد کار دارند. 

پس مهم تر از اینکه بخش خصوصی یا بخش دولتی کارفرمای امور باشد، این است که بر اساس روابط تولید موجود 

بیشرتین ارزش اضافی ممکن از گرده ی طبقه ی کارگر بیرون کشیده می شود.

12- به هنگام حرف زدن با کارگران همگی از رشایط موجود ناراضی اند اما منتظر پیشقدم شدن دیگری هستند. با 

وجود اختالفات فکری و اخالقی در میان کارگران، چون همگی در سایه ی سیستمی واحد استثامر می شوند ظرفیت 

بالقوه ای برای سازمان یابی دارند اما ترس از بیکاری و عواقب آن موجب سکوت کارگران در مقابل رشایط موجود 

است. اینجاست که باید اتحادی سازمان یافته و منسجم میان کارگران شاغل و بیکاران به وجود آید تا این دو بخش 

همدیگر را دشمن و عامل اصلی فالکت و بدبختی خود بشامر نیاورند.

13- بواسطه ی امکانات وسیع رسمایه داری و رسانه های در اختیارش روحیات و ایده آل های بورژوایی و خرده بورژوایی 

در میان کارگران موج می زند )خریدن و یا احیانن ارتقای مدل ماشین، خانه ی فول امکانات، باغ ویالیی، پوشیدن 

فالن برند لباس، خوردن غذا در فالن رستوران و... . بیگانگی ای که مارکس از آن حرف می زند را به وضوح می توان 

از  بیگانگی  از خود و رسانجام  بیگانگی  تولید،  فراگرد  از  تولیدشده،  از محصول  بیگانگی  کرد،  مشاهده و ملس 

همگنان. با یک مثال ساده قضیه را روشن کنم: اگر به هر کدام از کارگران بگویید که روز بعد دستمزد رس جای 

خود است و آمدن به رس کار اختیاری است باور کنید 99% به کارخانه منی آیند. البته ناگفته مناند که ما این را 

در میان کارکنان دولت و جاهای دیگر نیز مشاهده می کنیم که علت این بیگانگی را باید در رسشت کار و تولید 

در جامعه ی رسمایه داری جست، جامعه ای که در آن تولید برای سود است و نه رفع نیاز و به فعل در آوردن 

استعدادها و دنبال کردن عالیق فرد در کار.

14- اساسی ترین نیاز کنونی طبقه ی کارگر برای برقراری توازن قوا و در نهایت برهم زدن این توازن به نفع خود 

جهت تغییر وضع موجود، متشکل کردن و سازمان دادن است زیرا به قول لنین »پرولتاریا در مبارزه برای بدست 

گرفنت قدرت حاکمه، سالحی جز سازمان ندارد.«
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