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  »یاردوگاه آار اجبار«:هيعسلو 

  ١٣٨٧ اسفند ٢٢شنبه پنج                                                                       هي از کارگران فعال عسلویجمع  
 

  
اين .  صحبت می شودآنادی صتقدر از اهميت اقها ايناقع شده است که اين روزطه از ايران وقعسلويه در کدام ن

حجم از ثروت و به زبان ديگر کار مجسم به وسيله چه نيروهايی خلق شده است؟ آفريدگان اين قطب صنعتی خود 

مقاطعه های شرکت موجب ثروتمند شدن  همه سرمايه با توليد اينرانی که   کارگچگونه گذران زندگی می کنند؟

  خود در چه وضعيتی به سر می برند؟شده اند . .. کره ای ، ايتاليايی و ،کار، شرکت ملی گاز و شرکت های انگليسی

تيديل ور و ابزار و وسايل صنعتی تابلو، تا به اشکالی چون ساخت ها هم که نيروی کارشانرکارگران ديگر کشو

ه ای اکنون ژ کارهای پروف کارگرانی که با توقزير خط فقر زندگی می کنند، که کارگرن ايرانی و يا شده 

  ...و  دان برای کار هستند، کارگرانی که از بيمه بيکاری بی بهره هستندرگرس

ال حاضر  در ح. ادامه يابدازف ٢۵تا  قرار بود بخش های صنعتی عسلويه که به نام سايت و فاز از آنها ياد می شود

اه اندازی را از سر گذرانده اند و قرار است در روزهای آينده راه اندازی شوند و ريشا  آن، مرحله پ١٠ و ٩فازهای 

.  چندين فاز می شودلهر سايت شام. فونداسيون هستند در بعضی مناطق در حال تسطيح زمين و گردآوری برای

 کيلومتری از ساحل ٢٠ تا ١٠می باشد که در فاصله حداکثر ... ان و گن جم، کنقی چوطاين منطقه صنعتی شامل منا

  .شته کوهی بنا شده انددارند و د ردامنه رارس قرار  خليج ف

کليه کارهای تسطيح زمين، ساخت فونداسيون و جدول بندی بدون حضور نيروهای کره ای و کًال توسط کارگران 

اين بخش از . ها متخصص هم وجود داشته باشد، دستمزد کارگر ساده را می گيرداگر در بين آن. ساده انجام می گيرد

کار از چشم بيننده ای که اين تاسيسات را از طريق تلويزيون می بيند پنهان می ماند، همين جا الزم است يادآوری 

 همچنين بعصی سرتاسر ساحل خليج فارس و. کنيم که کارگران پروژه ای در جنوب محدود به عسلويه نمی شوند

ر کارها در عسلويه عمدتًا به تاسيسات ضدر حال حا. جزاير خليج فارس چون الوان و سيری را در بر می گيرد

   .پتروشيمی و تعميرات محدود می شود

قانون هشت ساعت آار هم آه به ضرب مبارزات طبقة . كنديت نمي تبعیچ قانوني است آه از هیا ه منطقهيعسلو

 و حداآثر ۵/۴ساعت کارگران .  از اعراب نداردینجا محلي در ا،ل شده استي تحمیدار ه ي سرمایآارگر به دولتها

 یاضافساعت  ۵/١ شب با ۵/٧تا و شود ي صبح آار شروع م۶ معموًال ساعت وند،ش یدار مي صبح از خواب ب۵

 هم ی در موارد،ا می کندادامه پيد ی شب اضافه آار۵/٨  ساعتد تاالزم بدانها اگر شرآت . ادامه می يابد یآار

ن مقررات در اآثر شرآتها اعمال ي ا، روز آار در ماه٢۴ یده ساعت آار در روز به ازا. وجود دارد یشب آار

ه آارگران قسمت ي آلیست با ساعات اضافه آاري به ندرت ل،شود ی داده نمیصورت آارآرد در ماه به آس. شوديم

 هزار تومان به آارگران ٢۴٠تا )  از خردادیدر سال جار(زار تومان  ه٢١٠دستمزد از . رسديت آارگران ميبه رو

 آه در بخش ساخت ی آارگران،)ی اداری ساختمانهایون بعضي فونداس،ی محوطه ساز،ليوي سیآارها (یساختمان



 -گرها يآمك جوشكار، ر (ی آارگران آمك،)دوش ین مخازن ساخته مي از ایيش از ده تاي بیتيآه در هر سا(مخازن 

جوشكاران . كننديافت مين دستمزد را دريهمه هم) ل بندهاف اسكاین نگهداري آارگران تأم-ل ي راننده جرثقی هایآمك

آارگران نصب عمومًا . رنديگيون و صد هزار تومان دستمزد ميليك ميون تا يليك ميار آم است يلوله آه تعداد آنها بس

.  هزار تومان است۶٠٠ و حداآثر دو نفر هستند یكي یمن ها آه در واحد آارر فو  ،۴٠٠ تا ٣۵٠دستمزدشان 

د، يآ یست نميك راز است مبلغ دستمزدها در لياما دستمزدها . رسدي هزار تومان هم م٧٠٠ برق تا یمن واحدهارفو

 ین آارگرانيه همي در عسلوی آاریروياما عمده ن. كنندي خود با هم صحبت میايمعموًال آارگران از حقوق و مزا

 . هزار تومان در ماه است٢١٠ تا ٢۴٠ن يه دستمزد ماهانه آنها بهستند آ

 ی مختلف و سرآارگرها آه مسئول بهره آشی واحدهایرهايت آارگاه آه شامل مديرياران مدي دست،ر آارگاهيمد

آنچه . ميالع داررند آه معموًال ما آارگران آمتر از آن اطيگ ی می آالنی حقوقها،باشند ی آار از آارگران میروين

ون حقوق يلي م۵ هر آدام ی فن– ین امور اداري معاون،ونيلي م٧-١٠س آارگاه يرسد رئياز گوشه و آنار خبرش م

  .رنديگ یون در ماه ميلي م٢ سرآارگرها از هفتصد هزار تومان گرفته تا ،ماهانه دارند

.  استیر آارگاه بندرت آارشناس فني مدیحت. دخوري به چشم می فنیرويران واحدها به ندرت نين مديدر ب

. ر عامل شرآتها هستندين مهمتر مورد اعتماد مدي در شرآت دارند و از ایادي زی هستند آه سابقه آاریيروهاين

 یليبه دال.  هزار تومان بود۶٠٠ معروف آشور حقوقش ی از دانشگاههایكيك از يخودم شاهد بودم آارشناس مكان

ن موضوع و بطور يل ايدال. داد ی داشت انجام میيوتر آشناي به آامپیه آه تنها آممپليك دي او را  آار.گذاشت و رفت

 الزم ،شود یزر گفته ميسرآارگرها آه معموًال به آنها سوپروا. كنمين باز ميي را در پاین فنيت ندادن مهندسي اهمیآل

ن وجه آار بكشند و چگونه ي آار به بهتریروهاينن است آه چگونه از يشان در ا نها تخصصيست آار بلد باشند، اين

) سرآارگرها(ن گروه يكند آه ايستم چنان با برنامه عمل ميس.  را اخراج آنندی آنند آه آارگر ناراضینيبرنامه چ

هم با چند ) همان سرآارگرها( تازه وارد یزهايسوپروا. شونديشنا مآن رموز يت به ايمعموًال در ضمن آار در سا

 یجوهر اصل. نايل خواهند شد یزي به درجه سوپروایسي اسم واحدها به انگلیريادگيت، و ي زدن در ساروز پرسه

 ، را از خود بروز دهدیين توانايآه اگر در ضمن آار ا.  آار استیروي در سلطه بر نیيك سرآارگر همان تواناي

  . خواهد آردیبه مرور طرا  یدرجات ترق

ن آار ين سرآارگرها است آه به ايق هميبلكه از طر. كنندي خودشان اقدام به اخراج آارگران نمران واحدها عمًاليمد

 یند مواقعيآ ی می آه عمًال بلوچ هستند و بصورت گروهیبارها اتفاق افتاده است آه آارگران خدمات. كنندياقدام م

چنان بدون ديکته می کنند ران واحدها ي آه مدیاتين سرآارگرها با استفاده از تجربي، همشوندخواستار دستمزد باالتر 

 دو روز بعد متوجه یكي، می کردند آنها آار یصد متر  آه دریه آارگراني آه بقکرده اندسروصدا آنها را اخراج 

 ی آنچنانین آارها حقوقهايكنند در قبال هميآار م» زيسوپروا« آه با سمت یپ آارگرانين تيدر واقع ا. شدند

 آه از فرط یستند آارگران فنين وجود آم نياما با ا.  هم ندارندیچگونه تخصص آاري آه هیتدر صور. رنديگيم

 گرفتن یبرا) ی بازیپارت(رابطه . ن تن به آار بدهنديي پایاما مجبورند با دستمزدها. اند ن منطقه آمدهينبود آار به ا

ش از يماهانه ب. شودي آارگاه میعاون فن آه آارش در بازار نگرفته است میبزاز. زنديپست وحقوق حرف اول را م

  .ارنديپ افراد بسين تيا. رديگيون حقوق ميلي م۵



 یم آارگران فنيخواهم بگوينم. ستياز نيمورد ن...  جوشكار نصاب– به جز لوله آش یه آارگر فنياما چرا در عسلو

 هستند حاال ممكن است برقكار ی فنكنندي هزار تومان آار م٢١٠ تا ٢۴٠ آه با دستمزد ی از آارگرانیاري بس،ستندين

پرسورها گرفته تا م حساس آیدستگاهها. شوندي به آار گرفته می به عنوان آمكیباشند ول) تيپل(ا جوشكار ورق ي

ن يا. شونديرد نصب مي آنها انجام گی رویشوند و بدون آنكه آاريبزرگ هم آآبند از خارج وارد م) ولو (یرهايش

ا در جنوب اروپا ژاپن و آره يتالي گرفته تا ایناوي اسكاندیباشند از آشورهايتلف م مخیدستگاهها ساخت آشورها

اما . ه حضور دارندي در عسلوی صنعتیق صدور آاالهاي از طری به نوعیدار هيگر سخن جهان سرمايبه د... و

 آه یآارگران. رديگی ر نظر آنها انجا مي زی فنی حضور دارند و آارهای در نصب و راه اندازیا  آرهیآارگران فن

ن ي آه بارها در نصب ایاطالع هستند، در صورت ین دستگاه بيسم و آار ايكنند از مكانيه آار ميسالها در عسلو

ساخت اين سازه ها . شوندي آنها نصب میم جثه روين دستگاه عظي آه ایيها ماند سازه ی م،اند دستگاهها شرآت داشته

 وارد شوند ی خارجیاز است از آشورهايت باال نيها آه به خاطر حساس ه سازی است به جز بعضیرانيچند شرآت ا

 نام برد آه به خاطر اشكال در یتوان آذرآب اراك و از شرآت اصفهانينجا ميشود و در ايو عمدًا از آره وارد م

 هزار ٣٠٠ از شي آه دستمزد آنها بیين آارگرهايله همي اشتباه آه مجددًا به وسیهايجه سورخ آاريمحاسبات و در نت

 تا شودي آارگر صرف مصدها یروين) آچرهاااستر(ها  ن سازهي نصب ایماهها برا. رديگ یست انجام ميتومان ن

باشد بلكه به نفع آن ي شود نه تنها به ضرر شرآت نمیهر چقدر آار طوالن. حفاظ ها و نرده های سازه نصب شود

ه يبق) زننديب ميدهند چند برابر آن را به جي آه به آارگران می دستمزدیمن پاور به ازا (ین شرآتهايچون ا. باشديم

 گاز یر و شكستن مولكولهايات تقطيت عملي سایدر موقع راه انداز.  هستندی آه گفته شد واردتیدستگاه همانطور

  آار را به خودیروي از نیمي است آه حجم عظیياز جمله آارها) نگي پیپا (یلوله آش. رديگی  آنها انجا میرو

ون تا يلي م۴روها از ين نيدر قبال هر آدام از ا) من پاور (یماني پین شرآتهايقابل ذآر است آه ا. دهد یاختصاص م

  .رديگي نفت پول میاز شرآت مل) در ماه(لون ي م١٠

جه به ي آار ارزان و در نتیروي از نی بهره آشیتها را براي سای آماده سازیگر آارهاي آه آار نصب و دیيشرآتها

) ٧۵ یسالها(ه شروع آار ي اولیدر سالها.  هستندی من پاوری همه شرآتها،دهندي آالن انجام میب زدن سودهايج

باز ا ب یشتر بود ولي بیلين جهت دستمزد آارگران نسبت به حال خي بودند به ایا  آرهیآارگران در استخدام شرآتها

 با شرآت یماني پین شرآتهايا. هاست ن شرآتيهده ا آًال به عی آاریروين نيه تأمين شرآتها به عسلوي ایشدن پا

IOFC تحت نظر و ی نظارتیه آارهايجاد شده است و آلي نفت و گاز ایله شرآت ملي است آه به وسیشرآت 

نظارت ) من پاور (یماني پیتهان شرآين بر ايرد و همچنيگ ین شرآت انجام ميله ايرو به وسين ني تأمیقراردادها

. آورند یدرم) موقت روزمزد( آه در باال به آن اشاره شد به استخدام یيارگران را با دستمزدهان شرآتها آيا. ددار

به قول اآثر آارگران به . رسانند ین آاال در سطح جهان به فروش ميمت اي آار ارزان را با قیروين نياما خودشان ا

ن شرآتها از قبل ي و اكنندي ساعت آار م١۴ یر متوسط روزنجا آارگران به طويا. فروشنديخرند و به دالر ميال مير

 آه ی هر آارگر وزننديب ميدهند پول به جي آه میها باال چند برابر دستمزدي با توجه به اضافه آاریهر آارگر

  .شودياخراج مچون و چرا اعتراض آند بدون 

   



  !رونديه مي به عسلویط بد آاريچرا آارگران با وجود شرا
گر ينسبت به مناطق در عسلويه د آار یرويمت ني قیباال به آن اشاره شد، در دهه هشتاد تا حدود در آه یهمانطور

 آنان را یكار اجبار زندگي آارگران ب وی آارگران اخراج، آه از همه جا مانده بودندیران باالتر بود و آارگرانيا

ن دل خوش بودند آه حداقل سطح يخانواده به ا از ی آورند و با تحمل مشقات آار و دوریكرد به منطقه رويوادار م

ات به دلخواه ي ادامه حی است آه آارگران برایه اردوگاه آار اجباري در حال حاضر عسلویحقوق باالتر است ول

ان و بطور يزندان) ی و چه خصوصیچه دولت (یدار هي سرمایكنند اگر دولتهاي را انتخاب میط اردوگاهين شرايا

 یطي شرایه جهانيستم سرمايامروزه س. كردندي روانه می آار اجباری با قوه قهر به اردوگاههان خود راي مخالفیآل

 روانه یمانيوند در استخدام شرآت پش یمجبور م..  چك و،یل نموده است، آه آارگران بلغاريرا به آارگران تحم

ن ين آارها در بدتريتر  د به سخت ندارنیت شغليچگونه امني آه هیراني و همانند آارگران اآلمان و فرانسه شوند

 ٢۴٠ یط ماهين شراي چرا با ایه بپرسياگر از آارگران عسلو.  آارشان را به ثمن نحس بفروشندیرويط نيشرا

. آند ین دستمزد صرف نميبا ا. ام نجا آمدهي به اید آجا آار هست از درد ناچاريگوي میكنينجا آار ميهزار تومان ا

 دو ماه یكي. دا آنم اما نشدي پین در و آن در زدم بلكه آار بهتري دو روز ایكينجا آمدم يام شد تا ا نهي هزی آلیول

ن موضوع يست وايكنند تعدادشان آم نيه آار مي دو ماه در عسلویكي آه یآارگران. شودينم چه ميكنم تا ببينجا آار ميا

مه آارگران به يپول ب. شود یمه نمي بكندين صورت آار ميبه اکه  یچگاه آارگريبه نفع صاحبان شرآتهاست چون ه

. كندي میمان آاريه آار پي است آه سالها در عسلویي از شرآتهایكير يشرآت رامش. رودي من پاور میب شرآتهايج

 از یاريماههاست حقوق آارگرانش را پرداخت نكرده است و بس. كندي میكا زندگين شرآت در امري ایسهامدار اصل

اند در  رفته ... IGCز يگر چون در ري دی آار به شرآتهایافت حقوق معوقه خود برايدرن شرآت بدون يآارگران ا

افت ي خود را درین شرآت شاغل هستند و حقوقهاي آه در ای آارگرانیسال جار) بهار( و سه ماهه ٨۶سال 

به  (یارديلي صد م چندیر بارها وامهاي از آن است شرآت رامشیخبرها حاآ. اند بارها دست به اعتصاب زدند  نكرده

مه تمام رها آرد ين شرآت محول شده بود ني آه به ایي از آارهایبخش. گرفته است)  پرداخت دستمزد آارگرانیبهان

  .پرداخت نكرده استرا  از دستمزد آارگران ی نفت گرفته بخشی آه مطالبات خود را از شرآت ملیدر حال

معوقه   آرده بود موفق نشده بود حقوقیهر آار.  افتاده بودقياش به تعو ن شرآت آه ماهها حقوقي در همیآارگر

 عقب یوقهاكند اگر حقيرساند و اعالم ميل گردان مي چرثقی خودش را به باال٨۶رد در بهمن ماه سال يخود را بگ

ن آمدن آنند يي به پایتوانند او را راضيكنند نمي میهر آار. اندازمين مييافتاده من پرداخت نشود خودم را از باال به پا

 ی به پرداخت دستمزدهایر راضير آارگاه شرآت رامشين موقع مديدر ا. كنديزان ميت خود را آوين آارگر در نهايا

          .شونديعقب افتاده او م

  ، وضع غذا، مسكن و بهداشتیيط آب و هوايشرا
آنچنان است آه . ر تابش آفتابي باز زی و آار در فضاه زبانزد عام و خاص استيگرم عسلو ی و آب و هوایشرج

درجه حرارت نامساعد بودن آب و . ماند  یه نمي در عسلوی زنده ماندن نبود آسیاز مبرم براي و نیاگر فشار زندگ

 یبه معنا. شوديش مبارزه شده است اجرا نمي آه سالها براین آارگرينجا قوانياما ا. ل شودي تعطیستيهوا آار با

رد در ي انجام گیستي باید بدون آالمي را آه آارفرما دستور داد بایهر آار» یآار اجبار« آلمه یواقع



ده ي پوشی آه بر آسیيب و هواط آيعالوه بر نامساعد بودن شرا. شودي میزي اخراجت برنامه رینصورت برايرايغ

 ین جهت آار بدون ماسكهايبد. كنديجاد مي اید است آه مشكل تنفسي شناور در هوا آنچنان شدی سمی گازها،ستين

ژه يسم بدن و به وي ارگانیرممكن است چون به مرور زمان اثر خود را بررويتوان گفت غي می مشكل و به نوعیدهن

  . دستگاه خواهد گذاشت

كبار ي ی گرفتن ماسك پس از بارها مراجعه از ماسكهایمراجعه برا. كندي میما از دادن ماسك خودداراما آارفر

كبار يآه » یماسك نمد«ك نوع ماسك معروف به ي. ستنديشود آه واقعًا قابل استفاده نين داده مييت پايفيمصرف با آ

 كننديت باال مراجعه ميفيرفتن ماسك با آ گیآارگران بارها برا. شودي آورده می دفتریروي نیمصرف هست آه برا

  .اما به ندرت نتيجه بخش است

 آه یدر حال. رنديگي آه از ماسك استفاده نكنند آارتشان را می به آارگرانیمني ایروهايگر ني دیجالب است از سو

ت چند قدم است به يري تا مدیمني ایروهايرند و فاصله دفتر نيگي دستمزد میماني پی از شرآتهایمني ایروين نيخود ا

مه يا جريدهند و يت شدند، آارگران را مورد مواخذه قرار ميفي با آیمنيل ايت خواستار وسايري مراجعه به مدیجا

ار آارگر گذاشته ي آزادانه در اختیستي است آه بایلي چون دستكش، ماسك و لباس آار از وسایليمعموًال وسا. كننديم

نه ي آه هزی در صورتیيار استثناي موارد بسیتنها در بعض. شودي آار داده نم لباسیماني پیدر اآثر شرآتها. شود

ت يفيآ ین شرآتها آن چنان بي در ایمصرف) یآارگر (یدستكشها. شودي نفت و گاز گرفته میلباس آار از شرآت مل

  .دگذريرش مياز خگه ن است يا. تواند آن را مورد استفاده قرار دهدياست آه آارگر در موقع آار نم

 ین سال جاريل همي موثق در اویها دهيار نامطلوب است طبق شنيبس) من پاور (یماني پیوضع غذا در شرآتها

. شده استي سه وعده غذا پرداخت میدر ازا)  تومان٣٢٠٠(ر يكرد در رامشين مي آارگران را تأمی آه غذایشرآت

 ماهها و یيم غذايست رژيل. ت نباشديفي است آه غذا با آیعيمت طبين قين مجمل با ايث مفصل بخوان از ايتوخود حد

نه آند ي غذا هزیكند برايست هر چه آار ميبايت بخورد ميفي با آی بخواهد غذایآارگراگر . كندير نميي سالها تغیحت

عت  چون ساین گذشته وقت هم ندارياز ا. نه رفت و آمد به شهر هم سرسام آور استيمتها باال است هزيچرا آه ق

ر نظر يتها آه زي سایبعض. ه غذايا تهي شهر رفتن و یماند برا ی نمیم وقتيشويم) خوابگاه( وارد آمپ ٨-٣٠/٨

  . دارندی بهتریيكنند وضع غذاي آار میا  آرهیروهاي نیا برايو ) شرآت ناظر (OIECم يمستق

گر يار هست از آمبوالنس و ديك بهيموًال تها و آمپ هم معي وجود ندارد، در سایمارستان مجهزيه بيعسلودر

 است یالحن در يا. دهنديك ميوتي بی آنتی، اگر خوب نشدین قرص سرماخوردگيست، به مراجعي نیزات خبريتجه

دهند؛ اما هيچگونه اقدامی برای ايجاد بهداری انجام يدست من آار جان خود را از ي دو سه نفر حیت ماهين سايدر ا

در اين مواقع اعالم می کنند اين کارگر . ران به خاطر وجود گازهای سمی بيهوش شده اندبارها کارگ. نمی شود

  .مرض صرع داشته است

  یاما مبارزات آارگر
 جنبش آارگر یها گر حلقهيه همچون ديان برخاسته از رابطه آار و سرمايك جريه هم ي در عسلویمبارزات آارگر 

 آه طبقه ی از روزیجنبش آارگر.  طبقه آارگر استینيط عيآارگر برخاسته از شراجنبش . وجود داشته و دارد

 و از همان پيدا می کند حضور توليد ارزش اضافیوه ي همزمان با تولد شیدار هيد سرمايوه توليآارگر با استقرار ش



ط ين شرايسته از ا برخایخودبه خود) تعارضات(ن حرآات يا. ه شروع شده استيه سرماياش بر عل زمان مبارزات

.  بوده استیاسي سین مبارزات از بدو شروع اقتصاديو ا. نه تشكل طبقه آارگر داشته استي هم در زمیيدستاوردها

 هم ی عالوه بر دستاوردها اشتباهاتید ارزش اضافيوه تولين شي از آنه و ذات این مبارزات به خاطر عدم آگاهياما ا

 ینكه مناسبات طبقاتي ای در اروپا به جایدار هيآارگران در ابتدا استقرار سرماداشته است، به عنوان مثال مبارزات 

شروان طبقه آارگر ينقش پ. دادنديد آه محصول آار خود آارگران بود هدف قرار ميمورد حمله قرار دهد، ابزار تول

  .ت استيبا اهمشرويفعال و پنجاست آه نقش آارگران يا. باشد موثرتوانديه ميه سرمايبرخورد آگاهانه آارگران علدر

 است آه مناسبات یا  خود خواستهیه آار اجباريتوان گفت آار در عسلوي به حق م:هياما مبارزات آارگران در عسلو

 ٨٠اگر در دهه . شوندين اردوگاه روانه مي خود به ایل آرده است آه آارگران به پاي به آارگران تحمیدار هيسرما

ط بهتر ي دو شرآت حق انتخاب آار با شرایكين يدا آردن آار بي پید بود و آارگران برااي آار زیروي نیتقاضا برا

حتاج ي آه مایكار و اصوًال آم شدن آار در منطقه با وجوديش تعداد آارگران بيامروزه به خاطر افزا. را داشتند

ن آند يندانشان را تأم خود، همسر و فرزیشود، آه زندگي آه به آارگر و همسرش داده می دستمزدیعني یزندگ

 یم اردوگاه آار اجباريگوين خاطر است آه ميبه ا. ن آمده استييه پايمزد آارگران در عسلو. افته استيش يافزا

د آارگر معترض ي جالب است بدانیليخ.  اعتراض آند اخراج استیط حقوقين شراي به ایخود خواسته هر آارگر

كند، يه حساب مي آه تصفیچون آارگر. رديگي قرار مBlack listاه ي سستينام او در ل. دهدي آار نمیچ شرآتيرا ه

 یچكدام از شرآتهاياشته در هدت نامه را نين رضاي ای داشته باشد، و آارگریت نامه از شرآت قبلي رضایستيبا

  .دهنديبه او آار نم) من پاور (یمان آاريپ

ن يشترياند آه ب داران در منطقه به وجود آوردهه ي آه سرمای و استبدادین جو حاآم بر جنبش آارگريرغم ايعل

 مبارزات یه داري و آار در جامعه سرمایاما ضرورت زندگ.  آار ارزان آسب آنندیروي را از نیارزش اضاف

ن ياما ا. ز وجود خواهد داشتيت نين وضعي وجود دارد ایه داري آه سرمای است و تا زمانیز جبري نیآارگر

ه يط آار و سرماين شرايز از ايه نيعسلو.  و متشكل باشد آارا خواهند بودی و توام با آگاه آه هدفداریمبارزات زمان

که ست ي نیآارگران روز. ز وجود داردي مبارزه نی ضد انسانیط ضد آارگريز با وجود شراينجا نيا. ستي نیمسثن

 عقب یرفتن دستمزدها گی برا–ط آار يش دستمزد بهتر شدن شراي افزای برایبه صورت آرام تعرضکارگران 

 العتراض نکنند، اما در اين مواقع عوامل سرمايه به کمک یمنيل اي گرفتن وسای برا– ی گرفتن مرخصیافتاده، برا

  .شرکت پيمان کار می آيند

 خواستها و مطالبات ی بعضی آارگر است بارها برا١٠٠ تا ٢٠ن ي آه تعدادشان بیياعتراضات آارگران در واحدها

وسته ي بارها به وقوع پ١٠-٩-۶-۵ت ي در سای اما اعتراضات گستردة آارگر.كنند، هميشگی استيخود اعتراض م

 از یكي. ميكنيت را فرا گرفته است به آنها اشاره مي را آه سرتاسر ساین اعتصابات آارگريآه دو نمونه از ا. است

 هزار آارگر ۶ بود آه یط آاريه خاطر شران اعتصاب بيوست، آه اي به وقوع پ٨۶ آه سال یاعتصابات آارگر

 از ابزار آار را از یارين راه بسيت آمدند آه در بي سایت به درب خروجياده از سرتاسر ساي پیبطور دسته جمع

 یماني متعلق به چند شرآت پیآارگران اعتصاب. سها به آمپ رفتندي سوار بر سرویآار انداختند در درب خروج

ك روز به يو . ن آردنديدند به خواست آارگران تمكي دی آه اعتصاب آارگران را جدشرآتها. بود) من پاور(



ت ي سر و سامان دادن وضعی دادن به آارگران برایك روز مرخصيروشن است .  دادندیآارگران با حقوق مرخص

ضی از  بود که به بعیز آارگريت آمياعتصابات موفق از یكين يا. ت آه در روز اعتصاب آشفته شده بوديسا

  .مطالبات خود دست يافتند

 ٢ بود آه آارگران به خاطر آار در بعد از ظهر روز جمعه ٨٧ت نه و ده در سال ين ماه ساياعتصاب دوم فرورد

) پنجشنبه(د يموضوع اعتصاب روز ع. ديش از ده نفر از آارگران انجاميوست، آه به اخراج بين به وقوع پيفرورد

ل اعالم شد و آارگران از ين سال تحوي سبك و سنگینهايلها ماشيم با بوق چرثقيودل سر آار بيموقع سال تحو. بود

ل اعالم آرد و به ي بعد از ظهر روز پنجشنبه را تعطIGCت شرآت يريمد. د شدنديق متوجه شروع سال جدين طريا

 یهر هم به جارهن خاطر بعد از ظيل بود به ايشه بعد ازظهر تعطي آن از آارگران خواست روز جمعه آه همیجا

ش از ظهر روز جمعه را آار آردند بعد از نهار آارگران از برگشت ي آارگران پ.سر کار بيايندبعد ازظهر پنجشنبه 

ت به دستور يحراست سا. شه اتوبوسها اعتراض خود را اعالم آردندي آردند و با شكستن شیت خودداريبه سا

 از تداوم اعتصاب با خواست آارگران موافقت یري جلوگیا آرد و بریرعامل از برخورد با آارگران خودداريمد

 آن روز یاز فردا. ت در قبال اعتراض آارگران آوتاه آمدنديران سايهر چند مد. لذا آارگران به آمپ برگشتند. آرد

  .شروع به اخراج آارگران آردند

وار و اعتراضها ي با نوشتن شعار به در و د بود آه از ماهها قبلیعلت اعتصاب خواست و مطالبات فراوان آارگر

ها همه و همه باعث شده يت غذا، اضافه آاري دستمزد، وضعیرو نسبت به آمي و غی ، ده نفری پنج نفریها دسته

بهشت هم اعتراضات نه به وسعت دوم ي اردیاما در ماهها. بود آه آارگران در آن روز دست از آار بكشند

 یول. د شرآت آوچك در آن شرآت داشتند نبودچن و IGCدر ) ی نفر٢٠٠٠(ارگران ه آيبًا آلين آه تقريفرورد

 ی با گرفتن بخشیدند در مواردي خود معترض بودند و بارها دست از آار آشی مختلف نسبت به دستمزدهایواحدها

ك ي یآارگرافت جنبش ي خاتمه ی هم با اخراج آارگران اعتصابی خود به سر آار بازگشتند و مواردیاز خواستها

 است و منشا آن هم ینيك حرآت عي یجنبش آارگر. كنندي بروز می به شكلیا  است و در هر دورهیميان دايجر

 یل و گستردگيك شكل و شماي همه با یاما جنبش آارگر. ه استيرابطه متضاد و برخاسته از رابطه آار و سرما

ل آسا ظاهر شوند و ي توفنده و سیلي ممكن است خیرگيد.  شده استی متشكل و سازماندهیكي. شونديكسان ظاهر نمي

د ين است آه آنترل شدي آن در ایيه از نوع دوم است، چراي عسلویاعتصابها و اعتراضها. زود هم خاموش شوند

 آار و از همه مهمتر ی آار روزانه شدت باالیساعت باال. تهايو ساها آارگران، جو مستبدانه حاآم بر آارگاه 

 یآارگران به خاطر آم. (گريكدي آارگران از یلبات انباشت شده و عدم تحقق آنها عدم شناخت آافخواستها و مطا

گر همه و همه يكديبا ) دا آندي پیط بهتريگر با دستمزد و شراي دی در جایديدستمزد هر روز درصدد است آار جد

 و ۶ت ياعتصاب سا.  باشندی خودل آسا و توفنده سرآش خود بهين منطقه سي در ای آارگریشود اعتصابهايباعث م

هر چند شرآت .  سر راه آارگران معترض بود؛ در هم شكسته شدین و ابزاريبًا دو ساعت هر ماشي در عرض تقر۵

م آارگران آه از خواست و مطالبات انباشت شده آارگران نشأت گرفته بود ين خشم عظيدر برابر ا) من پاور (یمانيپ

 جلو بردن خواست و مطالبات خود برنامه یش براياز پ.  شده نبودی سازماندهیگراما جنبش آار.  آردینيعقب نش

 در ی اعتراضین جنبشهايهر آدام از ا. ه آردندي خود را تخلیل آسا بروز داد و به نوعيخشم خود را س. نداشتند



ر ي آارگران شرآت رامش.ه را به زانو درآورنديتوانستند صاحبان سرمايافته و متشكل بودند، ميه اگر سازمان يعسلو

منطقه  .اند دان آمدهي به میابيكند اما آمتر با نگرش تشكل ي گرفتن حقوق معوقه مبارزه میش از دو سال است برايب

اما اينانی که خود خالق همه اين . که به صحرايی برهوت می مانست اکنون به منطقه ای صنعتی تبديل شده است ای

ما کارگران . ا زمانی که کار برايشان فراهم شود از بيمه بيکاری برخوردار باشند چرا نبايد تبودندسرمايه عظيم 

ولت ه می توانيم با اتحاد و همبستپی د با تمام جو رعب و وحشت ايجاد شد،اگر بخواهيم. خود بايد چاره کار خود کنيم

 توليد کرده ايم برای زمان مانيها مايه داران را وادار کنيم بخش کوچکی از ثروتی که خود و هم طبقه ایرو س

کنون بسياری از همکاران ما با وجود اجاره نشين بودن هم ا. ر کار حقوق دريافت کنيمبيکاری تا زمان رفتن س

ه ای می توانيم همکارانمان را در شهرهايی چون مسجد ژپرو و با وجود پراکنده بودن کارگران بيکار هستند

 کار بيمه ر و با اتحاد و همبستگی با هم از دولت بخواهيم که تا زمان رفتن به سپيدا کنيم...  و زسليمان، ايذه، اهوا

  .ودشبيکاری کليه کارگران پرداخت 

  

کارگران فعال عسلويه جمعی از  

٢٢/١٢/١٣٨٧  

 


