
 

 

 

 کرونایی تعطیل   روزهای در ُمزد روز و ساعتی کارگران   وضعیت

 

 .شودمی محدود کاری ساعت کرونا، ویروس با مبارزه برای داریسرمایه مقامات دستور به

 .نیست آن روی نظارتی هیچ که کاری ساعت  

 پرداخت هاآن به کاری اضافه برای مبلغی هیچ و میکنند کار ساعت۸ جای به ساعت ۰۱ یا ۰۱ هنوز که کارگرانی

 .شودنمی

 .اندنبرده ایبهره بیمه از هم روز یک هنوز  دارسرمایه برای کاری یسابقه سال ۰۱ یا 7، 5 از بعد که کارگرانی

 ساعت: »شودمی ارسال پیامک سرمایه صاحب   برایی کارفرمایی  اصناف... اتحادیه از محدودیت قبل   روز  

 «...عصر 6تا بحص ۰۱کاری،

 کرف به کند، سرمایه انباشت و استثمار را خود کارگران میتواند کمتر ساعت۴ که این از هراسان سرمایه صاحب

 .ببرد را الزم سود   هم طشرای این در تا کرده بازسازی را خودش چگونه که میرود فرو

 .ندارند فروختن برای چیزی کار نیروی جز که کارگرانی از سود کسب و استثمار

 .میکنند پرداخت ناهار بابت   را حقوقشان از مبلغی ماهانه و گیرندمی حقوق ساعتی که ارگرانیک

 خبری مچنانه و .گیرندمی حقوق تومان دومیلیون  زیر   هنوز یا حّتی بیشتر فرزند دو یکیبعضی با  که ارگرانیک

 .نیست بیمه از

 .مندومحر  تحصیل حق   از فرزندانشان و نمیدهد هم را معیشتشان کفاف شان روزانه حقوق که کارگرانی

 . است شده تعیین پیش از کارگران این فرزندان آینده

 ارگرک استثمار جز یکار بحرانی،ط  شرای این در بیشتر سود کسب   برای و خودش منفعت   برای سرمایه صاحب

 .ندارد

 شروع را ارک شیفتی ارگرانک محدودیت، آغاز   از تا کند  تقسیم بخش دو به را ارگرانکد گیر می تصمیم دارسرمایه

 .کنند

 درو البته با شّدت بیشتر  ساعت ۴د بای ساعت ۰۱یا  ۰۱ جای به  ساعتی، کارگر   حاال و شودمی آغاز محدودیت

دار مثل ساعت کار  با شّدت  بیشتر، سود سرمایه۴در آن  .بگیرد حقوق ساعت ۴ همان یاندازه به و کند کار روز

ط برای فقی محدودّیت از حقوق  سابقش کسر شده و به بهانها کارگر است که شود. تنهروزهای قبل تضمین می

 گیرد.ساعت کارش دستمزد می۴



 

 

 .شودمی کارگر یطبقه گریبانگیر   آن پیامد که محدودیتی

 .ندارند ایچاره شرایط کردن   قبول جز کارگرانو 

 .کند باز صبح۸ را اشمغازه میگیرد تصمیم دارسرمایه محدودیت، برای نظارت نبودن   دلیل به

 ادامه کارش به ظهر۱ تاصبح۸ از شودمی مجبور  کارگر و شودمی تبدیل ساعت ۰۱ به ساعت ۸ از کاری ساعت و 

 .دهد

 .است شده نصف حقوقش و کندمی کار سابق از کمتر ساعت6 کارگر حاال و 

 .نیست کرده پرداخت قبلا  هم را پولش که ناهاری از خبری دیگر و شود،می عوض کاری شیفت   ظهر۱ ساعت   

کم   با و  . میگردد باز خانه به گرسنه ش 

 .شودمی شروع کاری دوم شیفت   

 دارسرمایه، شودمی کارگر یطبقه گریبانگیر   آن حاصل که محدودیت، برای نظارت نبودن   دلیل به هم باز و

 او برای  خفا در  ساعت۱ کارگر تا آورد در باز نیمه حالت به را خود یمغازه شب۸ تا 6 ساعت از گیرد،می تصمیم

 . بزند جیب به بیشتری  پول   بتواند  تا کند کار

 .شودمی تبدیل ساعت ۰۱ به ساعت۰۱ از کاری ساعت حاال و

 .میکنند کار شیفتی دیگر کارگران

 .شده بیشتر کار فشار

 .شده نصف حقوقشان

 .نیست اندکرده پرداخت پول بابتش قبلا  که غذا از خبری دیگر و

 «...میزند جیب به بیشتری سود   هم شرایط بدترین در داریسرمایه و»


