
1 
 

 زمینسرِ

کند کشور باشد، اما در اینجا سرزمین به معنای کشور نیست. اولین چیزی که به ذهن خطور  سرزمین یشاید با شنیدن کلمه

 کنند.های کشاورزی استفاده میکه زنان کشاورز مهاجر برای زمین سرزمین اصطالحی است

به دلیل نداشتن مدرک شناسایی معتبر، سواد و مهارت  اند،که ساکن شهرهای اطراف تهران تقریبا نیمی از زنان مهاجر افغان

هم  06سال است و گاهی به  06تا  81ی سنی آنها بین آورند. محدودهالزم برای انجام سایر کارها به کار کشاورزی روی می

شوند. حال هم به کار کشاورزی مشغول می های خوددهسال به همراه خانوا 81رسد. ناگفته نماند که دختران و پسران زیر می

گیرد و یم دستمزدی بزرگی داشته باشد و هم چون بزگساالن کار کند، مانند دیگر کارگران اگر این دختربچه یا پسربچه جثه

 گیرد.کار دستمزد کمتری را برای او در نظر میصاحبدر غیر این صورت 

ای نیست که از به اندازهماه دوم سال کشت و برداشت محصول  0ماه اول سال است.  0ها چینی از باغاوج کار کشاورزی و میوه

نان ز شوند.ها مشغول به کار میها سرکارگران به همراه بستگان و آشنایان خود سرِ زمینکارگران عادی استفاده شود، در این ماه

دوزی شال و روسری، ل کار کشاورزی ندارند، به کارهایی مانند بستن پیچ کولر )در کارخانه(، حاشیهاس ماه دوم 0کارگر دیگر که 

 شوند.پاک کردن نخود و لوبیا و نظافت منزل مشغول می

 پیدا کردن کارگران

گیرد. می ارگرسرکشناسد عنوان کاران بیشتری را میتر است و صاحبیکی از زنان کارگر کشاورزی که از دیگران سرشناس

پیدا کند. گاهی این خود سرکارگر است  ی کارکاران نیروی یکی از صاحبسرکارگر وظیفه دارد برای زمین کشاورزی یا باغ میوه

 .کندتعداد کارگران را تعیین می م است و گاهی خود کارفرمادهد برای چند هکتار زمین چه تعداد کارگر الزکه تشخیص می

کارگران با خود کارفرما برای دریافت دستمزدشان مواجه کند و در نتیجه را به سرکارگر پرداخت میدستمزد کارگران کارفرما 

 .شوندنمی

پاشی کند و مردانی را برای آبیاری و سمشان پیدا میگر زنانی را برای میوه چیدن یا کاشتن محصوالت کشاورزی و برداشترسرکا

کار پول چای در ازای فراهم کردن کارگران، سرکارگر از صاحب تر است.بت به زنان کارگر بیشدستمزد مردان نس ؛و باربری

 هزار تومان است. 06در حدود  8066گیرد؛ نرخ پول چای در سال می

داند. همچنان احساس تعلق خاطری به کارگران دارد و خود را منفک از آنها نمی کارگری که به تازگی به سرکارگری رسیده است،

در ار و طبق رسوم ک ساند.به کارگران بر و کردهکار دریافت کند که دستمزد کارگران را به موقع از صاحببه این خاطر تالش می

اما به مرور زمان  ی محصول به کارگران بدهد.خواهد که پس از پایان روز کاری مقدارکار میهای کشاورزی از صاحبزمین

ته شود. رفته رفو وعیدهای او، متوجه جایگاه متفاوت خود با کارگران دیگر می کار و وعدهسرکارگر به دلیل ارتباطش با صاحب

را  دو ساعته کارگرانهای یک یا کاریو اضافه افزایدگیرد، بر شدت کار کارگران میری را با کارگران در پیش میاو برخورد دیگ

 و بتواند مقداری محصول کار دستمزد خود او را به موقع پرداخت کندها به این خاطر است که صاحبی اینهمهکند. حساب نمی

  .با خودش ببرد

جای  به دارند تاکار، کارگران را بیشتر از ساعت کاری که باید کار کنند، سرِ زمین نگه میروزهای آخر کار، سرکارگر و صاحب

کار مجبور شود دستمزد کامل یک روز را بدهد، تنها حقوق چند ساعت اینکه تعداد روزهای کار افزایش پیدا کند و صاحب

 شود.کاری هم معلوم نیست چطور محاسبه میکاری را به کارگران پرداخت کند؛ که البته آن چند ساعت اضافهاضافه
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 شرایط کار

بعد از ظهر  ساعت 5صبح تا  0 ساعت کاران ازبعضی از صاحب .روال مشخصی نداردی چندان های کشاورزساعت کار در زمین

عرف موجود  کار طبقدر حالت اول صاحب بعد از ظهر. 3یا  0صبح تا ساعت  5کشند و بعضی دیگر از ساعت از کارگران کار می

  ی صبحانه را.تنها وعده کند و در حالت دومی صبحانه و نهار را تهیه میبرای کارگران دو وعده

گیرد. معموالً این وعده شامل نان بربری، چای و پنیر است. ممکن است گاهی دقیقه زمان می 36دقیقه یا  85ی صبحانه وعده

رانی کارگ موقعای را تهیه کند از آن سر باز زند، در این کار با این بهانه که فراموش کرده است برای صبحانه مواد غذاییصاحب

ور به کار را مجبایستند و صاحباند و برای شروع روزکاری نیاز به انرژی دارند در مقابل او میکه با شکم گرسنه سرِ زمین رفته

ت، کیفیت اسای بیشود که معموالً کباب کوبیدهگاهی از بیرون غذایی سفارش داده میی نهار برای وعدهکنند. ی آن میتهیه

کار پزند که اغلب غذاهایی مانند ماکارونی و آبگوشت است. در مواردی هم صاحبمحل برای کارگران غذا میگاهی در همان 

  دهد.هزار تومان به کارگران می 85هزار تومان تا  0ی نهار از وعده ی را برایپول

  هزار تومان رسید. 806به  8066هزار تومان بود و در سال  06کارگران به ازای یک روز کار زنان ، دستمزد 8311در سال 

کار برای کارگران سرویسی جهت رفت و و به همین جهت صاحب های کشاورزی دور از محل زندگی کارگران استاکثر زمین

ی شود و در مواقعی دیگر رانندهکار گرفته میکند. سرویس رفت و آمد برخی مواقع آژانسی است که از طرف صاحبآمد تهیه می

عداد گرداند. وقتی که تبرد و برمیکند، کارگران را با نیسان خود به محل کار میزمین کشاورزی با او همکاری می نیسانی که در

دردسر خواهد بود اما اگر تعداد کارگران زیاد باشد، به دلیل ازدحام جمعیت در پشت نیسان، کارگران زیاد نباشد رفت و آمد بی

 که به کارگران در طول مسیر آسیبی وارد شود. شته استاین خطر وجود دا

ویس ؛ سرجمعی به سرویس بهداشتی برونداند که دستهی موارد زنان کارگر مجبوردر اکثر موارد یا بهتر است بگوییم در همه

ان ها به قول خودشاز آنجایی که محیط کار آن حکم در را دارد. در آن های کثیفی که اغلب در نداردند و یک پتو یا پردهبهداشتی

کار یا رانندگان یا همیشه این امکان وجود دارد که از سوی صاحب در بیابان است و محل گذر کسی نیست، امنیت کمی دارد.

های سوت و کور پیشنهادهای جنسی دادن و در آن محیط ی مردان کارگر که خودشان نیز مهاجر هستند، آزار ببینند.بقیه

ترس  ،هدورافتادقرارگیری در محیط کند. زنان نیز به دلیل ترس از یجی است که زنان را تهدید میرا درازی کردن اتفاقاتدست

 واکنشی این امکان را ندارند که ، اغلبهاآن های قانونی ازپشتیبانی و همین طور مهاجر بودن خود و عدم وجود از دست دادن کار

 قرار گرفتن است. تر در معرض آزاراین زنان برای کم جمعی راه ابداعی. حرکت دستهدهندنشان  آزارهابه 

عدد تیشه در اختیار کارگران  0یا  3تنها  کارصاحبهای هرز باید دستکش و یک تیشه داشته باشد. هر کارگر برای کندن علف

رت غیر این صو دره کنند چون خودشان تیشه تهیباید کارگران  اغلب کند.دستکشی هم برای کارگران تهیه نمی گذارد ومی

 توانند بر روی زمین کار کنند.نمی

ه بکند و دار این لوازم را برای زنان کارگر تهیه نمیها است. اما باغچینی در باغچهارپایه یا نردبان از لوازم ضروری برای میوه

ها زیاد دن کارگران از درختافتا در این شرایط، خطرِ دهد.با تمسخر جواب منفی می کارگرانها از سوی ی آنتهیهدرخواست 

وقتی که چنین ریزی شدید جان خود را از دست دهد. و پیش آمده است که کارگری به علت افتادن از درخت و خون است

کار از  صاحب شود،در وضعیت موجودی که در آن قانون به درستی برای مهاجران اجرا نمیافتد، حوادثی در محیط کار اتفاق می

شان در صورت باخبر کردن نیروی انتظامی کند که به دلیل مهاجر بودنها را مجاب میکند و آناستفاده میکارگران ناآگاهی 
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ام انج یکمتر از سوی کارگران پیگیر ،این حوادث ، در صورت وقوعکنند، نه او. به همین خاطراند که ضرر میاین خود کارگران

 د.نمانپنهان میشود و می

 بندیجمع

های کوچکی نزدیک به هم در اطراف تهران زندگی کنند، در محلههای کشاورزی کار مین کارگر افغانستانی که بر روی زمینزنا

برای این زنان اغلب به  کارهای موجودنیاز به کار و محدودیت در  ها سرکارگران خود را دارند.کنند و هر کدام از این محلهمی

 کاران از این وضعیت بیشترینصاحبشود. تصاحب کار بر روی زمین می های مختلف بر سرمحلهکارگران میان و اختالف رقابت 

افکنی ای دیگر، به تفرقهها از طریق تعریف و تمجید از نوع کار کارگران محلهکنند و با دامن زدن به این رقابتاستفاده را می

و عدم اطالع  شوداجرا  که در واقعیتهای قانونی نبود حمایتد. افزاینپردازند و بر شدت کار کارگران میمیان کارگران می

آمیز نیروهای انتظامی با تبعیضی برخورد برخی از زنان مهاجر و تجربهاقامت ، غیرقانونی بودن موجود واقعاًمهاجران از قوانین 

ر منجکاران شده از سوی صاحبکارِ تحمیلبرای مقابله با شرایط  عدم اتحاد کارگرانبه اند که عواملیجمله مهاجران، همگی از 

  خواهد شد.

اختالفاتی  .این زنان که برای فرار از جنگ و کشتار از سرزمین خود کوچ کردند، نصیبی جز بیگاری در سرِزمین کشاورزی نداشتند

ود شکارگران باعث میکند و رقابت ایجاد شده میان ی ملیت و قومیت به کارگران تحمیل میداری بر پایهکه نظام سرمایه

ترین نوع اسثمار قرارگیرند. بنابراین تنها با همبستگی و اتکا به سرنوشت هایی از کارگران، به خصوص مهاجران تحت شدیدبخش

 توان چنین وضعیتی را تغییر داد. های مختلف کارگران میمشترک بخش

 

 

 




