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!عسلويه نگين خليج فارس  
 

پنجاسفند ماه هشتاد و هفتم ست يب                                                                  یر مراديجوانم    
  

  
منطقه ای سرشار از منابع گازی است که عالوه بر    پااليشگاه های )عسلويه (منطقه ی اقتصادی  پارس جنوبی 

. اکنون در حال ساخت هستندگازی منابع وابسته به آن هم مانند پتروشيمی ها ، طی چند سال اخير احداث شده ويا 

طی اين . اين  منطقه ، به دليل منابع ثروت سازش ، مورد توجه خاص بخش های دولتی وخصوصی سرمايه است 

چند ساله به کرات از طريق رسانه ها ومراسمات سخنرانی سراسری و محلی از طرف مقامات ومسئوالن دولتی به 

ز اعتبار قابل توجهی در سطح جهان برخوردار کند ، هميشه افتخار عنوان گستره ای که توانسته است ايران را ا

داشتن چنين . تصاحب آن ورد زبان بوده و بهرمندی از اين منبع سرشار علنی راموجب بالندگی ايران دانسته اند 

بر سر منبع ثروتی می تواند دليل خوبی برای مباهات وبر خود باليدن باشد ولی آن چه کارفرمايان دراين منطقه 

کارگران می آورند نشان از آن دارد که سهم کارگران از اين ثروت به خصوص کارگران ايرانی غرق شدن در 

انسان های فراوانی که دراين حوزه مشغول شده اند ، جز کار . شرايطی به مراتب غيرانسانی تر از پيش است 

تخار نصيبشان نشده ولی سرمايه داران وزحمت بيش از حد وفقر ونداری وبی احترامی چيز ديگری از اين اف

بنابراين بی هوده نيست به خود افتخار . وکارفرمايان از دست رنج کارگران ، سودهای نجومی به دست می آورند

البته درست آن است که می خواهند و می توانند به خواستشان ) . ما می توانيم چون می خواهيم (کنند وشعار دهند ،

واقعيت آن است که توان آفرينش صنايع ثروت ساز در وجود کارگران است نه کارفرمايان که . جامه عمل بپوشانند 

اينجا کارگران را جواز نا مشروع خود دانسته وبا حرص همه چيز را برای خواسته درآميخته اند وشعار مزبور را 

حضور بهره گيران از کار ديگران اينجا صحبتی از توانمندان و توليد کنندگان واقعی نيست بلکه . خلق کرده اند 

می خواهند چون می توانند خيل عظيمی از کارگران را با کم ترين حقوق ، . است که باز هم به خود افتخار می کنند 

بدون هيچ تعهدی در مقابل سالمتی وجانشان روزانه استثمار کنند وشب برای استراحت هر نفر يک متر مربع جا 

به اين اعتبار است که به خود اجازه می دهند بر سر در ورودی شرکت . م مضايقه می کنند روا ببينند يا حتی آنرا ه

پارس جنوبی نگينی بسيار ) . پارس جنوبی نگين درخشان خليج فارس(هايشان بر پال کارتهای بزرگ بنويسند 

نت آن به سرمايه های ارزشمند است وکارفرمايان در رقابتند تا هر يک سهم بيشتری از حقوق کارگران را به ميم

نگينی که نورافشانی ودرخشانی اش به بهای رقم زدن زندگی ای نکبت بار برای ده ها هزار کارگر . خود بيافزايند 

درحالی که می شد با اختصاص بخش کمی از سود های حاصل از آن برای کارگرانی که آنجا .  ميسر شده است 

اما انباشت بيشتر سرمايه اجازه نداده وآن سهم ناچيز . آسايش ايجاد کرد مشغولند و هم چنين خانواده هايشان رفاه و

  . هم سرريز اندوخته های سرمايه داران شده است

  
  دسته بندی و وضعيت کارگران

  : بيشتر از نودو پنج ازکارگران غير بومی واز شهرهای ديگر به آنجا آمده اند که به سه دسته تقسيم می شوند



ودارای تحصيالت دانش گاهی که نا آگاهانه عنوان کارمند را راحت تر بر خود    می پذيرند کارگران متخصص . ١

 .، از آن به خوبی استفاده می کنندو کارفرمايان نيز برای ايجاد تفرقه ميان آن ها وبخش های ديگر کارگران

  . نيمه فنیکارگران فنی با تحصيالت پايين تر از دانش گاهی مانند تکنيسين ها وکارگران. ٢

. کارگران ساده وروز مزد که به علت اختالف کمتر حقوق با کارگران فنی ونيمه فنی، بيشتر دل خور هستند. ٣

از درآمد بهتری برخوردارند ومتناسب با آن امکانات رفاهی مناسب تری  دراختيار )کارمندان(کارگران متخصص 

 متری ١٢معموال هر دو نفر در يک اتاق .تومان می گيرند  ميليون ٣حقوق ماهانه بين هفت صد تا . شان قراردارد

کارگری که به عنوان خدمتکار در ( نفر يک تلويزيون دارند، موقع صرف غذا کمپاس ٨ الی ۶ساکن هستند وهر 

ميز غذا خوری را آماده می کند وبعد از آن هم وظيفه ) ساختمان يا کمپ محل اقامت کارمندان مشغول کار است 

دی کار واستراحت دوره ی کار واستراحت بستگی به جدول زمان بن. ظافت خواب گاه را بر عهده داردشست شو ون

هزينه ی . ماه است روز استراحت در۵ روز کار ٢۵ روز استراحت و از هر ٨ روز کار ٢٢هر شرکت دارد که از

تا تهران و برعکس را تقبل می بعضی از شرکت ها فقط هزينه از عسلويه (رفت وبرگشت از عسلويه تا شهر اقامت 

اين گروه به علت درک غلط واحساس کاذبی که نسبت به موقعيت خود در ميان . را شرکت پرداخت می کند) کنند 

بخش های ديگر کارگران دارند، کمتر خود را دخيل اعتراضات می کنند و معموالنارضايتها يشان را به شکل گاليه 

 ديگر فشارهای کارفرمايان به اندازه ی فشار بر گروهای ديگر استخوانشان را وغر زدن ابراز ميدارند واز طرفی

کارگران  کل از%٢٠پروژه حدود هرتعداد اين گروه در. اعتراض بزنندخرد نمی کند تا همگام با آنان دست به 

  . است

 ١٠ روز کار ٢۴رازای  هزار تومان د۵٠٠ هزار تا ٣٠٠کارگران فنی ونيمه فنی وخدماتی ماهانه حقوقشان معادل 

هزينه ی رفت و برگشت را به صورت .  روز می توانند استراحت داشته باشند۶ روز کار ٢۴بعد از . ساعته است

. وضعيت رفاهی و    خواب گاه و بهداشت مناسبی ندارند. کامل دريافت نمی کنند بلکه درصدی از آن را می گيرند

 نفر يک حمام ٢٠بد ترين خواب گاه ها اسکان دارند وبرای بيش از هر در . غذايی با نازل ترين کيفيت می خورند

به طوری که مجبورند ساعت ها در انتظار نوبت حمام بمانند ويا دقايقی طوالنی در . وتوالت در اختيارشان است

هنگام کار در فصل زمستان که ساعت صرف نهار يک ساعت است، به . صف توالت ودستشويی انتظار بکشند

 بايد سوار سرويس ١٢سر ساعت . زمان کم است که به جای تجديد قوا بدتر از قبل ناتوان وعصبی می شوندحدی 

به .  کيلومتر از محل کار دور است١٠ تا ۵ها شوند وبرای صرف نهار به خواب گاه بروندکه حداقل مسافتی بين 

متر از اتوبوس ها ومينی بوس های  ۵٠٠ تا ۴٠٠دليل زياد بودن تعداد سرويس ها صفهايی طوالنی نزديک به 

حامل کارگران در محل در خروجی ايجاد می شود که بايد يکی يکی بازرسی شوند، بعد از بازرسی باز هم به علت 

ازدياد تردد ماشين ها که عموما سرويس های کارگران از شرکت های مختلف هستند در ترافيک متوقف يا به کندی 

. ز نيمی از وقت نهار به خاطر بازرسی و ترافيک وسپس صف توالت هدر می رودشايد بيشتر ا. در حال حرکتند

کارگران که در قسمت انتهای صف هستند معموال زمان برای . بعد از آن تازه بايد سر صف گرفتن غذا بروند

اين . ديک ربع به ساعت يک دوباره بايد سوار سرويس ها شوند تا به سر کار برگردن. خوردن غذايشان نمی ماند

شرايط به حدی روی اعصاب کارگران فشار می آورد که نسبت به حرکت کند همکارانشان موقع سوار وپياده شدن 

  در فصل گرما به علت. گاهی به خشونت متوسل می شوند  و کارت ساعت از کوره در می رونداز سرويس يا زدن 



طيل می کنند و معادلش را به ساعت کار  بعدازظهر کار را تع٣ تا ١٢ گرمای شديد بيشتر شرکت ها از ساعت 

در گرمای . عصر اضافه می کنند ولی مشقتی که در اين فصل تحمل می کنند خيلی وحشتناک تر از فصل سرد است

شديد ورطوبت باال بايد کار کنند وهنگام رفت وآمد از سرکار به خواب گاه وبر عکس بايد سوار ماشين هايی شوند 

  . خارج هستندکه فاقد کولر و از رده 

سرويس ها ماشين هايی هستند که حق تردد در شهرها را ندارند ، از نظر محيط زيست وکارشناسان راهنمائی و 

اما به نظر می رسد کارگران عسلويه انسان  مد نظر کارشناسان . رانندگی سالمت انسان را به خطر می اندازند

وضعيت بهداشت ونظافت درمحل های اسکان نيز . داده شودنيستند که هرآن چه مضر است بايد به آن ها اختصاص 

بعد از انجام روز کار . به عبارت ديگر درهيچ مقياسی از بهداشت ونظافت گنجانده نمی شود. بسيار وحشتناک است

لباسها يشان  را بايد هنگام حمام گرفتن بشويند، به همين خاطر مجبورند .  ساعته حمام گيرشان نمی آيد١٢ الی ١٠

بعضی به علت خستگی زياد توان در انتظار ماندن بيش از حد را ندارند . اعات طوالنی تری در انتظار بمانندس

به علت کمی فضا .  متری اسکان داده می شوند١۴ الی ١٢ نفر در اتاق های ١٢. وچند شب مداوم حمام نمی روند

های فلزی با باال رفتن و پايين آمدن افراد چون تخت هنگام شب تخت . افراد ناچارند با احتياط بلند شوند و تردد کنند

بوی داخل . ها سه طبقه هستند، سرو صدا و جير جير می کنند که گاهی باعث برخورد هايی بين آن ها می شوند

اگر تازه واردی داخل اتاق شود بوی تند لباس های عرقی و کفش کارهای دم کرده مانند . اتاق ها آزار دهنده است

 جفت کفش ١٢ دست لباس چرکين وبو گرفته بر تخت ها آويزانند، ١٢داخل هر اتاق . غزش وارد می آيدپتک بر م

خاک را بر خود کار از ريخت افتاده و بد بو در اتاق رها می شوند که مقوای پهن شده در زير کفش ها اليه ای از 

درکنار همان کفش ها .   ها هستندمی گيرد و انواع ميکروب ها به همراه خاک کفش ها هر روز ميهمان اتاق

عالوه بر آن افراد ساکن در اتاق بعد از برگشتن از سر کار از سرو رويشان . کارگران بايد غذايشان را بخورند

از تلويزيون و . ی بسته خود ساکنان اتاق را تا دقايقی گيج می کند نفر در فضا١٢عرق می ريزد که بوی تند عرق 

گروه .  نيست و وظيفه ی شستن لباس ونظافت خواب گاه نيز بر عهده ی خودشان استماشين لباسشويی هم خبری

فاقد سرويس رفت و برگشت به سر . کارگران روز مزد حتی از آن اندک امکانات با بدترين کيفيت هم محرومند

ر ودارو را کاهش ودفترچه ی تامين اجتماعی هم ندارند که در صورت بيماری، هزينه ی دکتخوابگاه ندارند کارند ، 

 ساعت در روز سخت ترين کارها را مانند کابل کشيدن ، کندن کانال وکارهای ديگری که نياز به ١٠حدود . دهد 

 هزار تومان ويک وعده نهار که بايد در همان محل کانال ها ٨صرف انرژی مستقيم انسانی دارد در مقابل دريافت 

ه بر تحمل فشار کار بايد هر گونه بی احترامی کارفرما وعواملش عالو. و خاک وکثافت بخورند، انجام می دهند

وسر کارگرانی که تحکيم موقعيت خودشان نزد کارفرما را در گرو وارد آوردن فشار مضاعف وبی احترامی به 

ما کارگران زيردستشان می بينند را، بکشند تا شايد فردا دوباره با التماس وگردن کج کردن در مقابل عوامل کار فر

همين ضعف کارگران روز مزد که ناشی از جو شديد بی کاری است ، کارفرمايان را . شانس ورود را داشته باشند

هرچند که اين نوع کار يعنی کار ( دستمزد اين کارگران . بر آن داشته بيش تر از پيش حق شان را پای مال کنند 

ان توانسته متشکل شود واز حقوق خود به روز مزدی وکارگر روز مزدش در کشورهايی که طبقه ی کارگرش

درجاتی دفاع کند ، مرسوم نيست بلکه در جايی مثل ايران به علت هجوم روز افزون نظام سرمايه داری به  حقوق 

   منظور بيشتر به خاک  ديگر به  ليست شيوه های برای کارفرمايان به  دست آوردی جديد   کارگر به عنوان طبقه ی

  



  ولی حتی آن هم. طبق تعريف بايد در پايان هر روز کار پرداخت شود ) . فه شده است ذلت نشاندن کارگران اضا

کارگران هم به خاطر جلب رضايت کارفرما وامکان ماندن بر سر کار برای مدتی ديگر .  رعايت نمی شود 

فق به دريافت مجبورند تا آن جايی که ممکن است تحمل کنند تا گاهی بعد از هفته ها يا ماه ها با اعتراض ، مو

حقوقشان می شوند و معموال بعد از آن ديگر حق آمدن به سر کار را ندارند ، يعنی يا کار کن ومطالبه ی حقوق نکن 

  !يا به همراه پولت کوله ای ازتحقير واهانت بگير وبرو 

ار بروند وبه اين اين انسان های محروم گاهی حتی پول کرايه ی ماشين را ندارند تا به موقع به شرکت برسند وسر ک

 هزار تومان به ١۵٠ الی ١٠٠ نفر اتاقی را به مبلغ ١۵  تا١٠هر . طريق محکوم به تحمل بی کاری می شوند 

يا شب ها در کنار خيابان يا ساختمان های نيمه کاره در ميان . هزينه ی خود بدون هيچ امکاناتی اجاره می کنند 

ل داشته باشند صبحانه وشامشان را خودشان بايد تهيه کنند ودر ميان اگر پو. خشت وگچ وسيمان به صبح می رسانند 

معموال در . همان خشت وخاک و سيمان بخورند واگر پول نداشته باشند، بايد با يک وعده غذای سر کار بگذرانند 

نت صحنه ی سوار شدن کارگران برعقب وا. قسمت بار ماشين های باری مانند وانت برای سرکار سوار می شوند

مضحک است شايد کمتر کسی از خودش بپرسد منظور اين تابلو ) کمر بند ايمنی را ببنديد( ها وعبور از کنار تابلو

  خطاب به کدام دسته از انسان ها است که الزم است برای حفظ سالمتيشان کمربند ايمنی ببندند ؟

بلکه نمايش عصاره ی مضامينی از قانون . چنين تابلوهايی از سر بی کاری وتفنن در کنار جاده ها نصب نمی شوند 

است که در انظار آشکار می شوند وعمل مجريان آن دربرخورد با جامعه بيان گر آن ست که قانون تاچه حد وبرای 

آنچه که از ديدن چنين صحنه هايی می شود فهميد اين است که کمترين . چه بخش هايی چه نوع حقوقی قائل است 

  .جان بخشی از انسان ها به علت محروميتشان بر تابلوهای هدايت به سوی سالمتی نيست نشانی ازبها دادن به 

ظاهرا هدف از نصب اين تابلوها و در کنار آن وجود تابلوهای راهنمائی و رانندگی برای به اجرا در آوردن 

  های محرومی ماننداما به نظر می رسد انسان . دستورالعمل ها وايجاد شرايط ايمنی جهت تردد انسان ها است 

البته . اين کارگران انسان به حساب نمی آيند که به حفظ سالمتی وجانشان اهميت داده شود والزاماتی به اجرا گذارند

شايد گاهی از روی اتفاق برخوردهايی با رانندگانی که مبادرت به حمل کارگران در پشت وانت هامی کنند، صورت 

ن علی رغم ميل خود مرتکب چنيين خطرهايی می شوند ولی هيچ کس سراغ اما هم رانندگان وهم کارگرا. گيرد

  .د تا سود بيشتر ببرند ، نمی روندکسانی که نا آمنی ايجاد می کنن

  چه کار بايد کرد ؟ 
آن چه اشاره شد درجاتی متفاوت از اعمال شرايط بد وتحمل بی حقوقی هايی است که کارفرمايان به دل خواه خود 

ختلف کارگران روا می دارند وبه حدی زيرکانه است که متاسفانه بسيار ی از کارگران تحصيل کرده بر بخش های م

و برخوردار از حقوق ومزايای بهتر از نسبت به بقيه ی کارگران دچار توهم به حق وحقوق خود وهمکارانشان در 

غافل . تر قاطی مبارزات بقيه می شوندسطوح پايين تر شده وچنين تبعيضاتی  را عادی تلقی می کنند که در نتيجه کم

از اين که هم خود آنان وهم بقيه ی کارگران شايسته ی برخورداری از حقوق و امکانات رفاهی خيلی بيشتری هستند 

هيچ يک از گروه های ساخته ابتکار کارفرمايان به منظور بخش ، بخش کردن کارگران . وبايد به آن دست يابند 

اين شيوه ها دقيقاء ابتکاراتی است که . راضاتشان عزيز ونور چشمی کار فرما نيستند وضعيف کردن قدرت اعت

به يکی اندکی تسهيالت دادن و به ديگری . کارفرمايان را راحت تر قادر می سازد به هر آن چه می خواهند برسند 



کارگران بايد دريابند که با . کم تر دادن به همين خاطر است که کارگران درميان خود احساس چند گانگی می کنند 

همه ی کارگران . اختصاص حقوق کمتر به دسته ای ،به معنی آن نيست که حقوق دسته ای ديگر مقداری بهتر است 

به عنوان مثال اگر کارگران خواستار حداقل دستمزد ماهانه . می توانند از حقوق وامکانات بهتر برخوردار شوند 

 هزار تومان باشد کارگر ۶٠٠وقتی که حقوق يک کارگر ساده . ه همه می رسد  هزار تومان باشند سود آن ب۶٠٠

 ميليون تومان به خدمت بگيرد و ناچار است به همان درصدی که به ٣ هزار تا ۵٠٠فنی ومتخصص را بايد ماهی 

د در جاهای نمونه ی باال بودن حداقل دستمز. حقوق پايه اضافه می شود به سطح حقوق های باال تر هم اضافه کند 

 تا ٢٠ هزار دالر است که معادل ٣٠  تا٢۵حقوق يک کارگر متخصص اروپائی بين . ديگر هم اکنون مشهود است 

 ميليون ٢ ميليون تا ١ ميليون تومان می باشد درحالی که به کارگر ايرانی با همان درجه از تخصص وکارايی٢۴

سلويه مشغول به کار است بايد با اين اختالف دريافت چرا کارگر ايرانی که در ع.  هزار تومان می دهند ۵٠٠و

نسبت به کار گر اروپائی کارکند ؟ بدون شک يکی ازعلل آن پايين بودن سطح حداقل دستمزد است که برای باال 

 هزار ۶٠٠بردن آن همه ی کارگران موظفند تالش کنند واز مطالبات هم ديگر بويژه افزايش سطح حداقل دستمزد تا 

کارگران می توانند باحمايت از هم ديگر معضل قرار داد موقت وعدم امنيت شغلی که . ماه حمايت کنند تومان در

گريبان گير همه است را از زندگی خود دور کنند ، اجازه ندهند حقوق هايشان ماه ها به تعويق بيافتد وباعث رسيدن 

  .به خواست های ديگرشان شوند
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