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هي در اشنوی به نام کارگران فصلیخدمتکاران    

 
هشنبدو  ١٣٨٧مهر م هن بيست   هياشنوکارگردرشهر                                                 

  
پردازند بسيار  قابل میهر ترفندی برای استثمار بيشتر کارگران استفاده می کنند وهزينه هائی که در مصاحبان سرمايه از

داری را هم نقض می کند چرا  مايه، به گونه ای که حتی برای زنده ماندن آنان کفايت نکرده و اين روايت سرناچيز است

راستای تامين سود هر چه هر شيوه ممکن درصاحبان سرمايه از. که زنده بماندمزد دهد داربايد آنقدر به کارگر ه سرمايهک

در نظام سرمايه داری نيروی کار کارگر، کاالی قابل . بيشتر، به وقيحانه ترين وجه ممکن کارگران را استثمار ميکند

ا بر اين ارزش افزوده سرمايه ارزش واقعی خود بفروش ميرساند و بنارزانترازآن را بسيار که کارگرای استمعامله 

 .می مانندغل وزنجيردرد شد و کارگران هم هرچه بيشترپيش خواهبيش ازدار

 که به تناسب آب مجموعه کارگرانی که نيروی کار خود را می فروشند گروهی به نام کارگران فصلی وجود دارنداز

وهوا وموقعيت جغرافيايی تشکيل ميشوند ،غير ازکارگران ساختمانی که تقريبا در همه جای ايران وجود دارند کارگران 

اينان کارگرانی هستند که در مزارع و باغات مشغول  . رابا همه وجودشان احساس می کنندديگری نيز هستند که استثمار

 .به کارمی باشند

ز آن  شهرهائی است که کشاورزی وباغهای فراوانی دارد و کارگران فصلی زيادی در آنجا مشغول به کار اشنويه يکی ا

اين دسته از کارگران که بيشتر شان زنان ونوجوانان وبعضا مرد هستند از همان اوايل بهار برای وجين علفهای .هستند

از . صبح شروع و تا شامگاه ادامه می يابد ۵عت هرز به مزارع چغندر می روند ، که ساعت کار اين کارگران از سا

 سال داشته با شند بايد همراه خود به مزارع ببرند واگر ٦ساعت کار هيچ خبری نيست زنان بيچاره اگر کودک زير 

ی حال بماند که اين بچه ها چقدر م. ستندايگان می سپارند که به مدرسه بفر سال باشند آنان را به بستگان يا همس٦باالی 

ح و خالی از عاطفه روبرو توانند به درس و مشقشان برسند و وقتی که از مدرسه به خانه بر می گردند با فضايی بی رو

 .ندارندادرشان ازفرط خستگی نای حرف زدن ، چون پدر و ممی شوند

بسته ی همين تهای پينه فرا می رسد که آن هم با دس - نخود -ين علفهای هرز نوبت برداشت محصولوجچندين باربعد از

، بعد  وبچه ها به جای استراحت و تفريحوضع فرق ميکند چون مدرسه تعطيل شده استاين بار. کارگران انجام ميشود

اندکشان کمکی به اقتصاد نا ، تا شايد با فروش نيروی کاربروندکارلی بايد همراه خانواده شان به سريکسال تحصياز

  .رده باشندبسامان خانواده شان ک

مشغول شوند که باغها کارگران بايد به چيدن سيب درهای سيب شروع می شود اين دسته ازباغدرماه که کاردراوايل مهر

فرما در صدای کارين نيفتد و خراب نشوند وزمسيب ها را بچينند تا به چه بيشتربا دقت هردستی بايدکاراينجا عالوه بردر

درطول روزآب  .وند و وقتی که برمی گردند شب استرکارها يشان ميسرشب مانده برپاسی ازن هنوزاين کارگرا. نيايد

  .اختياری ندارندعمال فرما باشد وخودشانبا اجازه کار شويی هم بايده دستخوردن وحتی رفتن ب



 

 2

گونا گون از دادن دست مزد به اين کارگران بيشتر وقتها دستمزد هايشان عقب می افتد چرا که صاحبکار با حقه های 

اه کاريهای نظام سرمايه موقع طفره می روند و اغلب به خاطر وجود نيروی ذخيره ی کارگران بيکار که اين هم از سي

عالوه کارگر هيچ مسئوليتی نداشته وفرما، کاروقوع حادثه هنگام در گران هيچ نوع بيمه ای ندارند و، اين کارداری است

 .نچه اندوخته است خرج دوا ودرمان خود می کندآ رااز دست می دهد هربر اينکه کارش

، باهمه ی تفا سير باالاين خا نواده های کارگری هرگزنميتوانند اندوخته ای برای زمستان اين ضايعه ايست بس بزرگ

، مقابلری  درآ.  شان کنندچه دستمزد می گيرند بايد خرج زندگی روزانهاندازه هرو به دليل تورم بيش ازداشته باشند 

 .ميکنندکارگران را استثمارگذشته ازترروز بيشهررداخت مبلغی به عنوان دستمزد صاحبان سرمايه با پ

   !فشرده تر کنيمتشکل های طبقاتی مان در؛ صفوف خود را عليه سرمايه داری کارگران

 

  شهر اشنويهدرگزارش ارسالی از يک کارگر

  ٨٧مهر  ٢٨

 ارگریکهای  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
 


