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  گراني جهنم ما است  وبهشت دهيعسلو

١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه سه                                                                                          ا کاوه هیصدا     
 

 
  ت اسناگري جهنم ما است  وبهشت دهيعسلو   

 : ها درخصوص وضعيت آارگران دراين منطقه چنين گفتيكی از آارگران شريف ازعسلويه به خبر نگارصدای آاوه

 شده  متر پايين از دريا است واز طرف ديگرمحاط به آوه١٠٠ عسلويه تبعيد گاه ايران بوده است اين اين مكان 

بحث صنف و اتحاديه آارگری ،اينجا صورت مسئله مشكل شرآت خاص و يا آارخانه خاص نيست   .است

 ويا نگرفت اين نيست بحث اين هست آه   ما ه حقو ق گرفت٤بحث اين نيست آه اين شرآت  ،مابايداين را حل آنيم،است

  . آارگر از نظر اين ها بی ارزش ترين موجود است

بهشت پولدارها وبهشت ،عسلويه جهنم ما است وبهشت ديگران است. رنج و گرفتاری و بدبختی برای ما آارگران است

ما . ميتوانند و قدرت دارند آه دودرصد ويا سه درصد اين مملكت هستندبهشت آسانی است آه،پارتی دارها است

  نفره زندگی آنيم ١٥و در اتاقهای سه در پنج . ماه دورباشيم ٣آارگران بايدجان بكنيم وعرق بريزم و از خانواده 

 ٧٠درحال حاضر . ميروندروزنزد خانواده خودشان١٠ ، روز اين جا ميمانند٣ولی اين آقايان وآقازاده آه به اينجا ميايند 

  اين آجای عدالت است؟؟؟. روز است آه خانواده ام تنها هستند و هيچ آسی هم باالی سرشان در آن شهر نيست

 ميليون پول برای يك ٢٠٠ ، ده تا ماشين پژو، تارشوه همزمان باهم ٤ پرداخت،ازطرف ديگر قراردادهای پنهانی

اگر بخواهيداين مسائل را ،ت ميگيردآنها در بهشتند ما درجهنم به سر ميبريمقرارداد دوميلياردی ازسوی اين آقايان صور

  . از آارشان سر در نمی آوريد،درست موشكافی آنيد

   د ر ماه رمضان ساعات آاری
  

يك ساعت زمان استراحت ١تا ١٢ساعت ، بعد ازظهر ادامه ميدهيم ٦ صبح آارمون را شروع ميكنيم وتا ٧ما ساعت  

 و لی بقيه آارخانه ها هم دو شيفت هستندولی زمان استراحت درمجموع در ،ه مابدين صورت ميباشد آارخان،داريم

برای آارگران . و در ماه رمضان و با گرمای فوق العاده ای آه در عسلويه است.آارخانه هايك ساعت بيشترنيست

   . آاردر چنين شرايطی بسيار سخت وغير قابل تحمل است 

رابرای فردا ،اينجا غذايی امروز ميماند. غذای آه از ظهر مانده را برای سحر به آارگران ميدهنداز لحاظ غذايی همان 

آه هيچ آس ، افطار به اندازه يك نلبكی سوپ به ما ميدهندو اين غذا به قدری بد آيفيت است،درغذای فردا قاطی ميكنند

ما ه رمضان از ديدگاه و جايگاه من به عنوان يك  اينجا معنايی  تمايل به خوردن نداردولی مجبور هستيم آه بسازيم

  آارگر يعنی همين آه گفتم

  .  تسهيالت بی نهايت است،البته برای آسانی آه دربهشت عسلويه هستند 

   .هيچ زمان وهيچ رسانه ای انعكاس درستی از وضعيت ما آارگران در اين منطقه را نميدهد
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  .ن به حالت آوما رفته انددراين منطقه با انتشار اين گازآليه پرندگا

آه روی اعصاب ،آه اين واحدها گازهای بسيار خطرناآی توليد ميكند،تعدادی واحد در عسلويه راه اندازی شده 

اين گاز روی اعصاب ، دراين منطقه با انتشار اين گازآليه پرندگان به حالت آوما رفته اند،تاثيربسيارزيان آوری دارند

واآثر آسانی آه بعد از چند سال در معرض مستمر با اين گازها قرار  ،ميگذاردموجودات زنده تاثير مخرب 

  .دچار انواع بيمارهای روانی خواهند شد،بگيرند

  
  فاجعه عظيم

  . برابرشهر تهرا ن است۵  درحال حاضر الودگی عسلويه

  .برابر تهران خواهد بود٢٠ازی شود آارخانه ها راه اند و و قتی
 آم نوشتيد به خصوص وقتی يك نفر ،اين جاآلودگی بيداد ميكند هرچه درمورداين موضوع بنويسيددرارتباط با آلودگی  

  . متخصص بيايد ببنيند آن وقت ابعاد فاجعه بهتر مشخص ميگردد

به ،ن به هيچ وجه آسمان را نمی بينيد شما آن زما،ميكنندباالترين حد موجود آاردراين مشعلهای عسلويه هنگامی آه 

 يك باران اسيدی ، قرار باشددرآن لحظه باران ببارداگر.شمانميتوانيد رشته آوه زاآرس با اين عظمت را ببينيدطوريكه 

  . خواهد بود

ودر همان آالس ،هرآس آه به اينجا می آيددرابتدای آار برای رد گم آردن يك دوره آالس ايمنی برای او ميگذارند

  :  توضيح ميدهند برای او

برابر تهران خواهد ٢٠ برابرشهر تهرا ن است البته و قتی راه اندازی شود ۵  دگی درشهر عسلويهآلوآه درحال حاضر

 ، تا ثير همان گازها ی موجود برروی ماآارگران بدين صورت خواهد بودآه ما ديگر به درد خانواده مان نميخوريم،شد

  .معلوم نيست،اين آه سرنوشت ما چه خواهد شد

  .آه در معرض انواع بيماريها به خصوص بيمارهای خونی وريوی قرار بگيريمما محكوم به اين هستيم 

 و توجيه آننده اجازه دارد تا اين حد به ما بگويديمنی ميگويند آن چيزی است آه نفرآالس ارا آه درخبرالبته همين حد از

  . اينكه به طورواقعی در پس پرده چه ميگذرد را خدا داندو بس 

  

  ادی ايران و جهانعسلويه پايتخت اقتص
  

 درتبليغات بسياری آه اين روزها در ارتباط بااين ،در رابطه با اين منطقه بسياری ازمسائل ناگفته باقی مانده است 

ها ی روشن به طور مستمر در تلويزيون چراغ .عسلويه را پايتخت اقتصادی ايران و جهان معرفی ميكنند،منطقه ميكنند

به درستی دراين منطقه مكانهای بسيارزيبای وجودداردولی ان مكانهادر اختيار آسانی است البته ،عسلويه را نشان ميدهند

 درصد از آل جامعه را تشكيل ميدهندوان مكان متعلق به آقا زاده هاوآارفرمايان وابسته به اين آقازاده ٣ تا ٢آه فقط

وقتی وارد اين پارك ميشويد فكر . با استپر از گلهای زي دراين منطقه سايتها ی بسيار زيبايوجود دارد آه ،ميباشد

 ،شايد هيچ آس باور نكندزيرا آافی است از اين منطقه صد متر آن طرفتر برويد. ميكنيدآه وارد پارك ملت ايران شديد
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  . آه آارگران در آن دست و پنجه نرم ميكنند،غال هاوآهن آالت و زباله های استدر آنجا آش
  

  تفاوت دودنيا

   آارگر هستم از خودم بدم ميايدمن از اين آه يك
تا ١١ :٣٠: دراين آارخانه يك رستوران وجود دارد آه از ساعت،درحال حاضر اينجا تبعيض طبقاتی بيداد ميكند 

انواع . آقا زاده ها و آارفرمايان وابسته به آنها و هر چيزی آه در يك غذايی جانانه گنجانده ميشود ديده ميشود١٢:٣٠

   . انواع دسر ها سر و ميشودغذاهاو نوشيدنها و 

جمع ،آه روی ميزچيده شده  برای سرو غذا تمام موادو وسايلی .آارگران برا ی خوردن غذا ميايند١٢:٣٠راس ساعت 

  . هرچيزی آه هست جمع ميشود.ميشود 

فسيرآنيد؟فقط آيا ميتوانيد اين موضوع را تحليل و ت. چند روز قبل برای ده تادانه سير به شخصيت يك آار گر توهين شد

  .برای ده تا دانه سير

 دانه سير را از دست آن آارگر در آورد مجبوربود آه اين آارا بكند اما من از خودم ١٠شايدآن آسی آه چنگ زد و  

 يك روزی هم چنين توهينی به من هم ميشود البته همين حاالهم   .ار آارگر متنفرم.  من از صنف آارگری بيزارم،بيزارم

  . ميشود به من توهين

  شما اگر بوديد چه آار ميكرديد؟-
  

 هزارتومان حقوق ميگرفتم ولی اصال فكر ٢٧٠قبال .  انتخاب آردم آه به زندگيم تكانی بدهم من اينجا را به همين خاطر 

  .  هزارتومان بيشتر بخواهم اينجوری روح و جسمم درمعرض نابودی قرار بگيريد١٠٠ه ازای نمی آردم آه ب

 ٥ با ميوه آيلوی ،قيمت ها سر سام آور رو به فزونی است ،به خاطر وضعيت بد اقتصادی چاره ای ديگری نداشتم 

 فرزندم آه در اين جامعه ،ی آنممن محكوم هستم و بايد آار هزارتومان از آجا بياورم و خرج زندگيم را تامين آنم 

به همين خاطر من محكومم شرايط . زندگی ميكنه به فساد آشيده نشود و برای خودش آسی شود وسری در سر ها بياورد

  بد و سخت اين جا را تحمل آنم 

  .واز صنف آارگری بيزارهستم، يك آارگر هستم از خودم بدم ميايدمن از اين آه 

 

 صدای کاوه ها

 پنجشنبه چهاردهم شهريور


