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ن مدریاه آار اجبار اردوگه،يعسلو  

   
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                                                    ر نگهدانيفرد

   
 استثمار شدن و استثمار آردن، پول ؛ متضادیژگيادآور دو دسته صفات و وي ینامگر نام آشناست، ي آه دیه، ناميعسلو

   ... .ه، بهشت و جهنم و ي آار و سرما ،ی و بردگی،  آزادیو ثروت، فقر و تنگدست

پروژه .  گوناگون و فراوانشیا و پروژه هايدنمنابع گاز % ٧با دارا بودن ن نقطه استان بوشهري تریجنوب دریمنطقه ا

 آند، پس شب و ی میه داريب سرماي را نصی آالنیها  برسند ثروتیران به بهره برداري آه اگر بنا به گفته مدیيها

 توسعه ؛ دهندید ميشرفت را نوي آنند و افق توسعه و پیغ ميشان تبليها شرفت آار را از رسانهيها و پ تيروز آمار موفق

  .ك چهره آنياندن ي و نمایه داريسرما

با ي زیهمه و همه رو... ها و  ها، رستوران ها، فرودگاه، اسكله بزرگراه روگاه ها، يشگاه ها، ني پاالیه اندازو را احداث 

ه ياما عسلو. ان استيداران و آارفرما هي و بهشت سرمایدار هيانگر توسعه سرمايانند آه بي نمایه را ميو قشنگ عسلو

ط آار آارگران ي و شرای آه بازتاب زندگیا لبته زشت، چهره و صد ای واقعی هم دارد، رویگري دیچهره و رو

 روح و ی  بیها ار نازل، خوابگاهي بسیف، حقوق و دستمزدهاي نحی سوخته و اندام های با صورت هایآارگران ؛است

   .... ت و يت و محروميك و مبهم و محرومي تاری امكانات، افق هایب

 ۵٠ یساعت آار طاقت فرسا در گرما١٢ تا یه را تجربه آرده باشيعسلودر و آاریزندگ و یه بوده باشيد عسلويبا

 را به یده در گونيچي آب سرد پی های آه بطریدن آارگرانيدگريقابل درك باشد و د% ٧٠ یدرجه و رطوبت گاه باال

 در ی اندك برایا هيافتن ساي گاه .دياي به نظر نیر عاديت غي روند برایآمر بسته اند و گه گاه از شدت آار از هوش م

   . شودی میافتني دست نیي آب خنك آرزویوانيامن ماندن از شدت آفتاب همراه با ل

. اورنديد آار آنند و دم بر نيراند و آارگران هم فقط با ی آم و آاست و حد و مرز حكم میه بينجا هم استبداد سرمايا

ندگان ي آه نمایزاني همان میعنيده، ي، دستمزدها هم به حداقل رس!یه داريمن و برآت توسعه سرمايبه نجا هم يا

 گسترده آارگران جوان و اغلب بدون ی هایكاريب. ن آرده انديي زنده نگه داشتن آارگران تعیآارفرما و دولت برا

   . دهندی تن میه آشانده و ناچار به هر دستمزديافتن شغل به عسلويد ي را به امیاريمهارت  بس

 قانون عرضه و ؛ه گر استي توجیدار هي شود و قانون اقتصاد سرمایغ ميان آن تبلي از زبان منادیا هم  طنز آزادنجيا

   .ا اصال نفروشد و آار نكندي آارش را گرانتر بفروشد یروي تواند نی آارگر آزاد است و م؛تقاضا در بازار آار

 آوچك و بزرگ اسكان داده اند، یيها  شبها را در آمپدا آرده اندي پی آه آاری پناه و اما خوشبختیآارگران ب

له ي و نه وسیا  و روزنامهیونيزي، نه تلویحي تفریچ امكاناتي و مرطوب بدون هیماني آوچك و سیها  با اطاقیيها آمپ

د و ده شويره جانشان مكيه بمانند و جان بكنند، شي ماهها مجبورند در عسلوی از آنان برایبخش بزرگ ؛ی سالمیسرگرم

شان برگردند، تازه اگر جزو آارگران يش زن وبچه هاي جمع آنند و پید آنند تا اندك پولي تولیشتري بیارزش اضاف
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   .ان ماه دستمزدشان را گرفته باشندي باشند آه پایخوش شانس

% ۵٠ از شي آه بنا به گفته آارشناسان بهداشت منطقه، بیا  شود به گونهی مصرف میمواد مخدر به وفور و به راحت

   . آورده اندیه به مواد مخدر رويعسلون بار دري اولیه برايمعتادان عسلو

 آارفرما یشان از سويتشان و اغلب نسبت به نپرداختن دستمزدهايك شرآت نسبت به وضعي آارگران یچند گاهازهر

  .استثمار ادامه دارد ویهمچنان بردگخورند و یگاه شكست مشوند و یمروزيزنند، گاه پ یاب ماعتراض و اعتصدست به 

چ نوع تشكل ي هیها  نطفهی و نه حتینه تشكل. د آننده استيه ناامينده آارگران عسلوي آیحت ط ويشرا ت ويوضع

ان آارگران با ي تالش در م از آار ویاند و آوه شرو ماندهي و آارگران پیفعاالن آارگر. ستيای موجود ن یآارگر

  . ی آار پروژه ایژگ ي مختلف و ویها فرهنگ

ه است، ينجا عسلويا. ان استين شكلش نمايان تريه به عي جهنم است و تضاد آار و سرمای واقعیه به معنايعسلو

  .شيوه مدرن و امروزي و استثمار به شی آار به شكل اجباری برایاردوگاه

   

   

  ن نگهداريفرد

  ١١/٠٧/١٣٨٧ -ه يعسلو

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری


