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 یک شب با شکوه
 )مراسم ازدواج( ودینگ در حوزۀ کارگرانخون  مکیدن  و 

 های عزیزم.ایطبقهسالم و عرض ادب خدمت تمام رفقا و هم

نزدیک  م و ازاهی ودینگ شدبه تازگی وارد قسمتی از کار در حوزه ، ونید یک کارگرماخو یم امن هم مثل شما که این متن ر 
ارگرانی ک و به شدت در حال رنج کشیدن از تماشای استثمار  ؛ هستمدر سنین  مختلف های کارگرانی شدن استخوانهشاهد ل  

ی طبقه برای فرزندان اتا یک شب باشکوه ر  ندحال فعالیت ن دستمزد و باالترین ساعت کار درتریبا پایین حوزه این هستم که در
  .رقم بزنند صاحب  سرمایه

گاه شدن آنها  ناترین کاری که میتو کوچک فکر کردم .نماببینم و ساکت بم شدن این کارگران راستثمار نم ااتو ولی نمی برای آ
 .شومواقعیتی که هر روز با آن مواجه میاز نوشتن . نوشتن است دادانجام 

ها توان آن. یعنی در سنینی که میسال سن دارند ۸۱ر شدن هستند زیر ودینگ در حال استثما کارگرانی که در حوزه بسیاری از
ند اهداری حق زندگی کردن از آنها گرفته شده است  و وارد بازار کار شدی سرمایهکودکانی که در جامعهرا کودکان  کار نامید. 

  .باشد و  پول بیشتری به جیب بزند نفس داشتهتازه «کار   نیروی»ر بتواند با کمترین دستمزد ادتا سرمایه

ط شهر سکونت ترین و دورترین نقاهستند که در پایین از طبقات  فرودستید نکار ها مشغول به که در این مجموعه نیکارگرا
  .به بدترین شکل تن به استثمار بدهند دمعاششان مجبورن دارند و برای امرار

ار ذخیره نگاه کنیروی پایگاه   عنوانه در آنجا موجود است ب کارگراناز  ن حجمبیشتری مناطق پایین شهر که بهداری سرمایه
 کند. می

به  رسانیو خدمت که برای استثمار شدن است گزینش کردن کارگران ،ی ودینگهای فعال در حوزهشرکتیکی از وظایف 
 .شوندها معرفی میو این مجموعه سرمایه داری

دار به راحتی  دار است و سرمایهنفع سرمایهبه ،باشد تاالرهای عروسی  فعالیت دارند کمترها و باغهرچقدر سن کارگرانی که در 
  .ها پرداخت کندزد را به آنم  ترین دستها بکشد و کمتواند بیشترین کار را از آنمی

و  مهزدی هستند که از حق بیها کارگران روزم  این .کنند هیچ امنیت شغلی ندارندها کار میکارگرانی که در این مجموعه ۹۹۹
ساعت کار فشرده کمترین دستمزد را دریافت  ۸۱ تا ۸۱محرومند و با بیشترین ساعت کار یعنی چیزی حدود  مزایا طبق  قانون کار

 .شوندترین اشتباه جریمه یا اخراج میو با کوچک، کنندمی

یعنی  ،نندکزد دریافت میتومان دستمهزار  صدوبیست تا صدوپنجاهحدود ،فشرده کاری   مزد برای یک روز  روز این کارگران  
  هزار تومان.ده تا پانزده  برای هر ساعت کار چیزی حدود
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  .هاتوسط زالو  زیر فشار کار هایشانشدن استخوانهو ل  شدن خون کارگران کیدهاین یعنی م  

 ظرف و ظروف استفادهترین و گران ترینر زرق و برقاز پ   ،جامعه طبقات مرفهبرای پذیرایی از  هامعمواًل در این مجموعه
  .سنگینی پس خواهند داد تاوان   ،داراموال سرمایه ترین اشتباه یا شکسته شدن  و کارگران با کوچک ؛شودمی

دار شود یا به اجبار یک یا چند روز را مجبور است برای سرمایهمی با شکسته شدن یک ظرف به هر دلیلی کارگر یا جریمه
  .انی جان بکندج  م  

  .شوندترین و دورترین نقاط شهر انتخاب  میکه گفتم این کارگران از پایینهمانطور 

  .ساعت مسیر را باید از محل زندگی یا مدرسه طی کنند تا به محل کار برسند دو الی ساعت یک شاید

  .کننداتوبوس طی می مترو و نقل عمومی مثلو ن مسیر طوالنی را با وسیله حملآنها معمواًل ای

و ؛ شونددستمزدشان را بابت دیر رسیدن جریمه میم سو از اتوبوس جا بمانند و با تاخیر به محل کار خود برسند یک یعنی اگر
  .دهنداسنپ از دست می یسوم دستمزد خود را بابت کرایهاگر با اسنپ بخواهند این مسیر طوالنی را طی کنند باز هم یک

رای تاخیر کردن ب، بلکه شونددار جریمه نمیو برق سرمایهزدن به اموال پر زرقپس کارگران فقط بابت اشتباه کردن یا خسارت 
  .شوندبی نقدی هم ممکن است جریمه

به آن کارگر  ،ندکد و تالش مینکجان میالزم است د کارگری بیشتر از آن چیزی که ندار اگر ببینسرمایه عوامل   گاهی البته
  . دندهمبلغ ناچیزی پاداش می

 دار از بین کارگران یک نفر را انتخابسرمایه عوامل  ولی ، کنندتالش میکارگران به یک اندازه  در این حوزه اکثرهرچند 
  .پرداخت شودبه کارگر منتخب د و پاداش باید جلوی چشم تمام کارگران نکنمی

  :«پشت این پاداش افکار پلیدی پنهان است»

ر و کیفیت باالتری و کار با سرعت بیشت سیدن به پاداش با یکدیگر وارد رقابت شوندبرای ر  دیگر شود کارگران  این کار باعث می
   شود. که هر چه سرعت و حجم  کار بیشتر شود، به همان نسبت سرعت  فرسوده شدن  کارگران هم بیشتر می .انجام شود

به بهترین و با شکوه  مجلس تاشوند استثمار میترین دستمزد و باالترین ساعت کار پایین تمام کارگران به بدترین شکل ممکن،
  .شودشکل برگزار 

 آرایی  برای گل فقطف مبلغی که صنست با شوند مساویاستثمار می طوالنی ت  اساع این در دستمزد تمام کارگرانی کهگاهی 
  .شودباشکوه هزینه می آن شب  
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شکوه   که این رغم با توجه به خواست مشتری برایتومان است  تا بیست میلیون پانزدهآرایی آن شب کمترین هزینه برای گل
 رسد.بیشتر مراسم تا هفتاد هشتاد میلیون تومان هم می

  .تومان استبین چهارصد تا پانصدهزار کمترین هزینه برای هر میهمان

ب هزینه تومان برای یک ش میلیوندویست نفر میهمان داشته باشد چیزی حدودچهارصد  این شب با شکوه یعنی اگر میزبان  
 . شودمی

میلیون ها از این دویست میلیون به دهدهی و خدمات مشغول باشند، سهم  همگی  آنو اگر پنجاه نفر کارگر در آن شب به سرویس
 رسد.تومان هم نمی

م  حداکثر اگر فرض کنیم ن به عنوان  باشد )که بخشی از آ های دیگر  مراسمهزینهمانده هم باقی از صد و نود میلیون تومان  دو سو 
گ انباشت دار  صاحب  ودیندر جیب  سرمایه برای یک شب میلیون تومانباز هم بیش از شصت شود(محاسبه می ی ثابتسرمایه

  شود.می

در مقابل، یک کارگر اگر تمام  سی روز  ماه را به سختی کار  دار فقط برای یک شب شصت میلیون تومان است وسود  سرمایه
مام  سی دار در یک ماه اگر تحاال حساب کنید که سرمایهشود. کند و جریمه ندهد چهارمیلیون و پانصدهزارتومان نصیبش می

 شود.قبل رزرو میالبته در بعضی فصلها تمام  روزها از  چه درآمدی خواهد داشت.باز هم روز هم مراسم برگزار نکند 

دار گویند سرمایهها میترین دلیل  اختالف  طبقاتی چه چیزی است. حتمًا خیلیدهد که مهمهای ساده نشان میاین حساب
رگران گویم مگر کاو من می، و حتمًا لیاقت چنین درآمدی را داشته. و از فکرش استفاده کرده زحمت کشیده، زرنگ بوده

   کنند؟ یا مگر کارگران لیاقت  زندگی  خوب را ندارند؟کارگران از فکرشان استفاده نمیکشند؟ یا مگر زحمت نمی

فاقی می» تواند نگی میبه تنهایی، و با زر  ،دار  الیقآیا باز هم سرمایه «افتد؟اگر یک روز کارگران همگی با هم کار نکنند چه ات 
 به این سود برسد؟


