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اين حوزه . گازی ايران در ميدان پارس جنوبی انباشته شده استيک سوم ذخاير

.  کيلومتر مربع است٩٧٠٠مساحت آن واقع شده و سرزمينی ايران و قطرهایآبدر

 ۶٠زمانی . داردهای سرزمينی ايران قرار کيلومتر مربع اين حوزه در آب٣٧٠٠

ها  کردند، اما اينک تعداد آنها به دليل خوابيدن پروژه میعسلويه کارکارگر درهزار

جوانمير مرادی، کارگر   .ک سوم کاهش يافته استپس از تحريم ايران، به ي

  . وله، از شرايط استخدامی و زيستی کارگران پارس جنوبی گفت  پيشين عسلويه و فعال کارگری در گفتگو با دويچه

  ها  شروع شکوفايی پروژه
ر شروع به  کارگ١٢٠٠نخست فاز يک با نيروی . های ساخت پارس جنوبی فعال شدند  بود که پروژه١٣٧٨در سال 

های پتروشيمی، ساخت و ساز و  اندازی پروژه در منطقه و راه گيری فعاليت    سال، با شدت۴پس از . کار کرد

 به بعد، ٨۴از سال .  هزار نفر افزايش يافت۶٠ تا ۵٠استخراج در اين منطقه به اوج خود رسيد و شمار کارگران به 

تعداد کارگران اين حوزه، .  اقتصادی خود را نشان دادندمشکالت ناشی از خروج پيمانکاران خارجی و مسائل

ها   در حال حاضر، ده . به بعد ايجاد شد، اکثر آنها را بيکار کرد٨۴همواره نوسان داشت، اما رکودی که از سال 

. اند  و پيشرفتی نکرده ها زيرسازی شده، به حال خود رها شده کيلومتر مربع از منطقه، که برای احداث پتروشيمی

  . همه چيز خوابيده است

  ريزش نيرو با تحريم جهانی
هستند که در  ها کسانی   اين . هزار کارگر در عسلويه هستند١۵های فعال، حداکثر  اينک با پايان گرفتن پروژه

چنان در حال ساخت  اين فاز هم. ، شرکت توتال است١١ پيمانکار فاز  .کنند برداری کار می های در حال بهره پروژه

  .در صورت اتمام اين پروژه، کارگران اين فاز نيز بيکار خواهند شد. برداری نرسيده است ت و به مرحله بهرهاس

  .اند اين دو فاز نيز هنوز در حال فعاليت. است" اويک" به شرکتی ايرانی تعلق دارد که نام آن ١٠ و ٩فاز 

   درجه، امکانات زير صفر ۵٠دما 
ه در شب با آن همه چراغ،  کنند، ديدن منطقه به ويژ ها عبور می  از حوالی پروژهاز ديد مسافران و رهگذرانی که

اما اين ظاهر قضيه ! چه صنعت عظيمی. کند به به، چه جای قشنگی تماشاگر با خود فکر می. بسيار دلفريب است

 ديد که کارگران اينجا تازه خواهد. ها شود کافی است کسی وارد محوطه. عسلويه از دور و در شب زيباست. است

کيفيت  امکانات زندگی، خيلی بد و بی. کنند که تفاوتی با محل نگاهداری حيوانات ندارد ساده در جايی زندگی می

های  هزاران انسان پس از کار طافت فرسای ده دوازده ساعته در شرجی و گرمای باال، شبها در خوابگاه. است

  . درجه است۴۵متوسط حرارت هوا .  ندارندترين تفريحی خوابند و کوچک شلوغ و آلوده می



  تسهيالت طبقاتی
های رده باال در نظر  های بهتری هستند، برای مهندسان و تکنسين تر که دارای سرويس های مناسب خوابگاه 

اما . های دو نفره با تخت و تلويزيون و يخچال و حمام، سرويس بهداشتی بهتری دارند ها اتاق آن. اند شده گرفته

. کنند خوابند، با کولرهايی که هميشه خوب کار نمی ران رده پايين، ده دوازده نفری در يک اتاق سه در چهار میکارگ

برای کارگر خارجی نيز دو نوع . اند بسياری اوقات کولرها ايمنی ندارند و بخاطر اتصالی، جان کارگران را گرفته

های  ينها و تکنس مهندسها ندارند، امابهتری نسبت به ايراني هندی وضعکارگران تايلندی و فيلپيينی و. تتسهيالت هس

شان  های هندی و تايلندی از همکاران ايرانی تکنسينها وگاه رفاه مهندس. کنندحت ميو استراشرايط بهتری کارها درآن

يح و دلخوشی برای کارگران رده پايين هيچ تفر. اساس موقعيت طبقاتی استتمام اين امکانات، بر. بيشتر است

  . شوند ند، باشگاه دارند و دور هم جمع میرو   ها کنار دريا می ها آخر هفته نيست، اما مثال مهندسان و تکنيسين

  خاستگاه کارگران ساده 
از  روزمزد،کارگران ساده و بيشتر .آمدند يران به عسلويه می نقاط اۀها، کارگران از هم  رونق پروژهدر زمان

سن خيلی ا ازميان آنهدر .محروم بودندان خوابگاه نيزامکآمدند و حتی از ان و بلوچستان میان، سيستکردستان، خراس

کردند بسياری فکر مي. شد ای به اين کارگران می  فرودستانهنگاه.  سال۶٠شد تا سن نزديک به   ساله ديده می١۶کم 

  .شد  ها داده نمیبه آنشتند و حتی لباس و کفش کارن داهای محلی خود را به تها افغانی هستند، چون همان لباساين

  محيط سراسر مردانه و زمخت
اند که استخدام رسمی هستند و در محلی کامال جداگانه و دور از  تعداد بسيار کمی کارمند زن در عسلويه مشغول 

خواهد برود، هيچ  میشود تا زمانی که   کارگر از روزی که وارد عسلويه می .کنند کارگران ساده زندگی می

! گويند، برو، اما ديگر برنگرد اگر کسی بخواهد دو روز برود زن و فرزند خود را ببيند، به او می. مرخصی ندارد

ای برای اينکه کارگر  هيچ زمينه. هيچ تفريحی نيست. ها بدون تماس با خانواده خود، کار کند کارگر مجبور است ماه

کنند،  به دليل فشارهای روحی که کارگران تحمل می. سازی کند، وجود نداردخود را از نظر روحی و جسمی باز

.  کاری ندارد طور علنی، مواد مخدر رد و بدل می شود و کسی به آن  در عسلويه به .گرايش به مواد مخدر باالست

  . بيشتر حشيش و هرويين می کشند. اند ه درصد بااليی از کارگران معتاد شد

       انحرافخالف و پرخاشگری و
همين موجب . مانند و هيچ تماسی با خانواده و اجتماع ندارند، زياد است سال در عسلويه می تعداد کارگرانی که يک

افراد پانزده شانزده ساله يا کسانی که تازه از سربازی . شده تا مناسبات ناهنجار جنسی در عسلويه وجود داشته باشد

 شکل   خوابند و روابطی تر، در يک خوابگاه می ها در کنار کارگران مسن ناي. اند، در عسلويه کم نيستند آمده

 به دليل جو سنگين و فشار کار،   .گونه خالف در عسلويه رخ داده، حتی قتل هم اتفاق افتاده است همه. گيرد می

    .طلب هستند بسياری از کارگران پرخاشگر و خشونت

   سطح نازل آگاهی
  شرايطاست که از اعتياد می افتند، اين دام عواملی که دريکی از. کم استان ساده بسيارآگاهی صنفی و طبقاتی کارگر



   . ندارنديابند، تشکل ها آنقدر زياد است که فرصت رشد ذهنی نمی کار آن. برند خود آگاهی ندارند و فقط رنج می

. ها را احضار کردانتظامی آنکردند کارگران را روشن کنند، اما حراست و نيروی  کسانی بودند که تالش می

 مواردی هم  .اند ها را برای يافتن اعالميه يا مجله کارگری بازرسی کرده مواردی بوده که نيروهای حراست، خوابگاه

آنها اکثرا روزمزد هستند و کسی دنبال قرارداد . اند ها را اخراج کرده بوده که فعاالن کارگری را شناسايی کرده و آن

 هم بکند، به دليل دستکاری در روزهای کار، برای کارگر در اداره بيمه،  بيمه. کند ها را بيمه نمی  آنکارفرما. نيست

کند که چند روز به من  پافشاری نمی. کارگر پذيرفته که مرخصی برابر است با اخراج. سنوات واقعی وجود ندارد

  . کند هفت روز هفته را کار می. ام مرخصی بدهيد، بروم نزد خانواده

  حساسيت به فعاليت صنفی
   های ديگر هستند، اما کافی است بشنوند کارگری گر خالف و اعتياد و انحراف حراست و نيروی انتظامی، نظاره

عسلويه وجود کتاب صنفی و حقوقی درمجله و. ندرو جا حتما سراغ اين کارگر میاين. حقوق صنفی می کندصحبت از

  .جنب و جوش چندانی ميان کارگران برای دانستن بيشتر وجود ندارد. ی کم استروزنامه و کتاب خيلی خيل. ندارد

  کافی نت در عسلويه 
و طوالنی بودن ساعت کار، کارگران رغبتی دليل فشار ويه وجود دارد، اما بهعسلاينترنت درهرچند امکان استفاده از

صف  درهاگردند، بايد ساعتبه خوابگاه برمي وقتی. کنندميهمه هفته را کارهاآن. فضای اينترنت ندارندزدن در به چرخ

  . رود، بايد آن شب، قيد حمام و دوش گرفتن را بزندنت مي کسی که دنبال کافی .ندارندرمقی ديگرغذا و حمام بمانند و

  سطح نازل بهداشت
ها که  خوابگاهدر.  هم هستزدايی عفونتهای ناشی از بيماری. سی شايع استهای پوستی و تنف عسلويه، بيماریدر

ها را درست   پنجرهها را تعمير کنند ياکه امکانات را بهتر کنند، اتاق نمانند جای نگهداری حيوانات است، به جای اي

ها هر شيوع شپش و ساس، اتاقبرای گندزدايی و جلوگيری از. نندک گير باشد، به سمپاشی روزانه اکتفا میکنند تا آفتاب

تنفسی را ايجاد روز سمپاشی شده و اين مشکالت خوابند که هر هايی میخوابگاهکارگران در. شوند ميضدعفونیروز

حتی کارگر. مثل سونا است درجه، و اين ٩٠ درجه است، با شرجی باالی ۶٠ تا ۵٠تابستان بين هوا در. کرده است

  .اند سوز مواجه عارضه عرقارگران باکخيلی از. اش خيس عرق است دت لباسباشد، تمام م سايه هموقتی در

  در جستجوی نان
 را دارد يا ها ارزش آمدن به اينجا کند که آيا اين سختی نمیکس فکر فرساست، اما هيچ ويه طاقتعسلشرايط کار در

ارگر ک. درشهر خود کار نداشته و ناچار است اينجا بيايدکارگر.  که حق هيچ انتخابی نداردرود کارگری آنجا مي .نه

منطقه خودش چنين دستمزدی را درمسلما اگر. گيردتومان دستمزد مي هزار٣٠٠ تا ٢۵٠ده، معموال ماهی سا

عسلويه اردوگاه «:گويند برخی کارگران بين خود می. کرد توانست بگيرد، خانواده و شهر خود را ترک نمی می

                                                   ».بردگی ماست
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