
  ،آغاز فصل زراعی برنج

 

!!!   آغاز استثمار، ستم و درد و رنج زنان است

 

ٌ فقیز ٔ اکثزیت کطتگزاٌ ایٍ صُؼت کطأرسی سَا. کطت َطای تزَح کار تسیار طاقت فزسایی است

کطت َطای تزَح در حانتی صٕرت يی گیزد کّ سَاٌ تایذ ساػتٓا اس کًز تطزف خهٕ . يیاٌ سال ْستُذ

استثًار ایٍ سَاٌ اس سٕی سزيایّ . ٔ پاییٍ خى ضذِ ٔ تّ سزػت ریطّ َطا ی را در سیز آب تکارَذ

خى ضذٌ ٔ  داراٌ تشرگ سيیُذار ضذ سٌ صُؼت کطأرسی در حانی صٕرت يی گیزد کّ حزکت يًتذ

تؼذ اس اتًاو کار يشدی ٔ ! دراس کزدٌ دست ساػت ْا تایذ تزای دستًشدی تی َٓایت کى صٕرت گیزد

دسدی ارسش اضافّ ی کالٌ ایٍ سَاٌ سحًتکص اس طزف سزيایّ داراٌ سانٕصفت، تّ آَٓا اخاسِ دادِ 

 . استزاحت کُُذ)!( يی ضٕد کّ دقایقی تزای صزف ػصزاَّ

ٔ تحت ضذیذتزیٍ ستى ٔ استثًار سزيایّ . ی تزَح کارگزاٌ فصهی ٔ قزاردادیُذاکثزیت سَاٌ کطتگز َطا

تؼذ اس اتًاو ایٍ کار دْطتُاک، سَاٌ تّ درد کًز يشيٍ، دست، ضاَّ، پا . دار ی ٔ کارفزيا قزار دارَذ

ضذت درد تؼذ اس ایٍ کار تسیار است تطٕریکّ تًايی ایٍ سَاٌ ياِ . ٔ سإَ درد يشيٍ دچار يی ضَٕذ

تزخی اس ایٍ سَاٌ اس قزظ تزیاک تزای . تؼذ اس اتًاو کار تایذ اس دارْٔای يسکٍ قٕی استفادِ کُُذ ْا

 . يقاتهّ تا درد ضذیذ استفادِ يیکُُذ

تّ يٕخة قزار داد َاػادالَّ ای کّ تیٍ سزيایّ داراٌ ٔ ایٍ سَاٌ کارگز فصهی يُؼقذ يی ضٕد، کطت 

. يزحهّ أل کطت َطای تزَح است. هّ تّ پیص يی رٔدتزَح یا َطاء در طٕل فصم تٓار در سّ يزح

در يزحهّ خذاکزدٌ . تؼذ يزحهّ ٔخیٍ کزدٌ یا کُتزل ٔ کُذٌ ػهفٓای ْزسِ در ضانیشار ضزٔع يی ضٕد

گذضتّ اس ستى ٔ استثًار ٔ تْٕیٍ ضذیذ سزيایّ دار ٔ کارفزيای سانٕ صفت ( ٔخیٍ کزدٌ) ػهف ْزسِ 

سپس . ْای ایٍ سَاٌ يی چسثذ ٔ ضزٔع تّ يکیذٌ خَٕطاٌ يی کُذتّ ایٍ سَاٌ، کزو سانٕ َیش تّ پا

 . يزحهّ دٔتارِ کاری تزَح ٔ تزداضت يحصٕل ضزٔع يی ضٕد

ايا اتًاو کار رٔسيشدی ایٍ سَاٌ در خارج خإَٓ ضانشارْای تزَح تّ يفٕٓو تًاو ضذٌ استثًار ٔ 

ادايّ دارد، تاسِ درد دیگزاٌ  در حانیکّ درد ْای ضذیذ يشيٍ اػضاء تذَطاٌ ًْچُاٌ! ستًطاٌ َیست

یا تزدگی " خاَّ داری"تؼذ اس رفتٍ تّ خاَّ ایٍ سَاٌ فقیز تایذ ! ایٍ سَاٌ در خاَّ ضزٔع يی ضٕد

ٔ ! يداَی خاَگی را در ضزایظ يزدساالراَّ ٔ ضذ سٌ حاکى تز خإَادِ در ایزاٌ اساليی ادايّ دُْذ

ایٍ ستى ٔ استثًار تُٓا سَاٌ .... يی گزدد تحت ستى يضاػف در يزاخؼّ تّ خاَّ دردضاٌ دٔ تزاتز

َیش اس ( غیزِ)کارگز کطأرس فقیز تزَح کار را ضايم ًَی ضٕد تهکّ، چایکاراٌ ٔ قانیثافاٌ سٌ ٔٔٔ 



ٔ سَاٌ کارگز کطأرسی خای خای . ایٍ قاػذِ استثًار ٔ ستى َظاو سزيایّ داری خٓاَی ٔ يستثُا َیستُذ

 . زٔیُذخٓاٌ تا چُیٍ ضزایظ دْطتُاکی رٔت

ٔ تٕ خٕد حذیث ایٍ قصّ َاُْدار تٕنیذ ٔ تاستٕنیذ رٔسيزِ ستى ٔ استثًار سزيایّ تز سَاٌ سحًتکص 

تُٓا راِ ریطّ کٍ کزدٌ ستى ٔ استثًار طثقّ کارگز ٔ کارگزاٌ کطأرس، ٔ تًايی ... خٓاٌ را تخٕاٌ

سزيایّ داراٌ، تطزیت ستًکص اس دْطتٓای سزيایّ داری، خٕرد کزدٌ ٔ سزَگَٕی ياضیٍ دٔنتی 

کسة قذرت سیاسی تٕسظ پزٔنتاریای اَقالتی ٔ ٔقٕع یک اَقالب سٕسیانیستی تزای يحٕ کهیّ تًایشات 

طثقاتی، کهیّ رٔاتظ تٕنیذی کّ يثُای تًایشات طثقاتی است، کهیّ يُاسثات اختًاػی کّ يُطثق تز آٌ 

 . رٔاتظ اختًاػی استرٔاتظ تٕنیذی است، ٔ دگزگٌٕ کزدٌ کهیّ ایذِ ْایی کّ يُطثق تز آٌ 

 برهان عظیمی 

************** 

 آغاز نشاکاری برنج در استان گیالن

تا کاضت أنیٍ َطای تزَح در رٔستای أنى ضاَذريٍ ضٓزستاٌ ياسال اس تٕاتغ استاٌ گیالٌ، فصم 

تزداری اس ضثکّ ْای تّ گشارش رٔاتظ ػًٕيی ضزکت تٓزِ . در ایٍ استاٌ آغاس ضذ ٠٩سراػی سال 

ْشار ْکتار اراضی ضانیکاری استاٌ گیالٌ  ٣٢٢ْشار ْکتار اس يدًٕع ٧آتیاری ٔ سْکطی گیالٌ، 

ضارب در ایٍ يُطقّ تّ کطت يحصٕل تزَح يطغٕل  ٧٦٨٠در ضٓزستاٌ ياسال قزار گزفتّ کّ تؼذاد 

 . ْستُذ

 نشاکاری برنج در شالیسارهای گیالن



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



اسگطت سَاٌ ضانیكار پس اسیك رٔستالش ت

 يستًزدرضانیشار سَاٌ ضانیكار در حال صزف ػصزاَّ 

 


