
  با سالم و خسته نباشيد
به هر حال اولين گزارشم را به شرح ذيـل          . شرمنده من مدتي گرفتار بودم و نتوانستم گزارشي براي شما ارسال دارم             

  .تقديم مي نمايم 
اين شركت داراي ويژگي هـاي خـاص        . شركت پااليش نفت الوان در جزيره اي مرجاني به همين نام واقع شده است               

 روز استراحت البته كار روزانه      14 روز كار و     14طبق شرايط زمان به آن اقماري مي گويند يعني          خودش مي باشد كه     
ولي بعد از   . اين اصول كلي كار در اين شركت بوده است          .  بعد از ظهر     6 صبح تا    5/5از  .  ساعت محسوب مي شود      12

اه همان مقدار استراحت باقي مانده است        روز كار به همر    14روي كار آمدن بعضي از آقايان براي افراد رسمي همان           
بـه  (  روز 10 روز در منطقه مي مانند و فقـط  60ولي براي كارگران كه فشار بيشتر كاري را متحمل مي گردند گاها تا       

البته اين بماند كه براي رسمي ها با همين مقدار كار اضافه كـار در نظـر                 ) . صورت ماكزيمم به استراحت مي پردازند       
 سـاعت   10براي كارگران   .  شود ولي براي افراد كارگر و پيمانكار حتي يك ثانيه هم در نظر گرفته نمي شود                  گرفته مي 

  . ساعت 12در روز حساب مي گردد و براي رسمي ها 
اين از وضع كاري اينجا جالبي كار اينجاست كه با اينكه در بعضي از جاهها مثل خدمات اداري و رستوران كـه جـا و                         

  :يروهاي كارگر با شركت مي باشد ولي اينكار بدين صورت انجام مي گيرد كه غذاي كليه ن
اين ... به كارگران اول وسايل خواب دسته دوم و يا سوم تحويل مي دهند از پتو ؛ مالفه ، حوله و غيره گرفته تا تشك و                          

  .چيز نو و دست نخورده استهمه ) جا و غذا با شركت  (درحالي است كه براي يك نيروي رسمي كه همين شرايط دارد 
كارگران بايد از آب لوله كه غير قابل شرب  و از آب برگشتي از فاضالبهاي انساني گرفته شده است استفاده كنند ولي                       
نيروهاي رسمي بايد از آب معدني استفاده كنند جالبي كار اينجاست كه سهميه كارگران در جيب بعـضي از آقايـاني                     

از سوغاتهايي كـه پيمانكـار      . اين بماند . بيشتر مي باشد    )   روز    14( ميليون تومان در ماه      3مي رود كه حقوقشان از      
حتي يكسال به رئيس امور اداري وقت       . پيشكش مي كند    ) رئيس امور اداري و همكارانش      ( رستوران به بعضي آقايان     

مـي توانيـد   .... ( ركتش هم سارا بود   حبيب دستغيب يك پرايد پيشكش داده بودند نام پيمانكار هم آقاي كالري نام ش             
  .... رئيس امور اداري وقت هم ايرانپاك با دار و دسته اش است كه امثال داريوش دهداري و ) . تحقيق كنيد

براي اينكه صداي بعضي مسئولين دزد و زالو صفت نظير ناصر تنگستاني بخوابد هم ترياك و مواد مخدر تهيه مي كننـد                 
  .ه بروند دهكده بخرند كه ديگر زحمت نكشند ب
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  با سال م و خسته نباشيد 
  :گزارش دوم 

   نفري كه آدم را ياد سربازي مي اندازد 15انتقال كارگران به سوله هاي 
پس از اينكه از كمپ پيمانكاران بـه        ) مله المرد فارس    كه اكثرا بومي استان هرمزگان و شهرستانهاي همجوار منج        ( كارگران  

 25 نفـر را در يـك سـوئيت     10  به كمپ پروژه آورده بودند و هر          1خاطر وقايع اسف بار بهداشتي و همچنين مسائل حقوقي        
متري جاي دادند الزم به ذكراست كه اين سوئيت ها شامل دو اتاق خواب و يك هال به همراه يك دستشويي بـود كـه قـبال                           

تـا  . ي بودند   توسط خارجي طراحي شده بود و از رده خارج بودند ولي به هر حال كارگران به اين سوئيت ها آمدند و راض                     
  ...اينكه 

 متر مربـع  30 روز پيش شروع به انتقال آنها به سوله هاي پيش ساخته اي كرده اند كه مساحت آنها بصورت 15تا اينكه از   ... 
جالبي كار اينجاست كـه  .  متري در حاشيه يك راهرو قرار گرفته است        30 اتاق مي شود كه هر اتاق        10است و هر سوله شامل      

تها افراد نوبتكار حراست و آتش نشاني كه از كارگران زحمت كش اين شركت مي باشند و اگثرا بچه هـا بـومي                       در اين سوئي  
 هزار تومان در حال گـار       250استان هرمزگان و شهرستان المرد مي باشند بدون هيچ ادعايي هم براي اين شركت با حقوق                 

 يكي ته راهرو راه برود همه از خواب مي پرند تا چه رسد به               كهكردن مي باشند ، در اين سوله جاي داده اند كه به محض اين             
. دربهاي آلومينيومي كه با كوچكترين بسته شدني تمام ساختمان به لرزه در مي آيد و همه از خواب برخواسته مـي شـوند                        

ب كـار كـه در      چند روز پيش بارندگي بوده و بچه هاي ش        . آدم ياد دوران آموزشي در خدمت سربازي اجباري مي اندازد           
كي كـه بـر روي   حال خواب بوده اند مي بينند كه قطره هاي باران است كه به سوي آنها نشانه رفته اند براي همين با پالستي 

اين در حالي است كه اين سوله     . سر و صورت خود كشيدند تا شايد بتوانند اندگي استراحت كنند كه شب سر كار اذيت نشوند                  
 باالي آن روي سقف شيرواني دار كارگران در حال كار مي باشند كه سر و صداي بچـه هـا را در                       ها هنوز تمام نشده است و     

آورده تا جايي كه به نيت تحصن به درب حراست مي آيند و خيلي راحت به آنها مي گويند اگر نمي خواهيد تسويه كنيـد و                          
مين منظور اينكارگران كه هيچ گونـه پناهگـاه مـالي    براي ه.  تومان كار مي كند 100برويد ما اينجا آدم داريم كه با ماهي   

در اين كشور هيچ تكيه گاهي ندارند شـعارهاي وزيـر كـار             . ندارند و همه به اين پول نياز دارند مجبور به ايستادن كردند             
  . همش شعار بدون و شعور است و اشعاري بيش نيست 

تر فاصله دارد كه با احتساب مـسافت رفـت و برگـشت نـيم      م250الزم به ذكر است كه سرويسهاي بهداشتي از سوله حدود          
كيلومتر مي شود حاال شما خود را جاي اين گارگران فرض كنيد كه شب كاري دارند كارهاي سخت را انجام مي دهند بعـد                        

 حمـام   با شرجي شدن هوا به محض اينكه از       . براي يك حمام در هواي سرد و گرم  كشنده تابستان چه كار بايد انجام دهند                 
برگشتي دوباره بايد برگردي و به حمام بروي چون بوي عرق فضاي اتاق را مي پيچاند و به سونايي تبـديل مـي شـود كـه             

  . تحملش غير ممكن است 
تو را به خدا به هر كسي كه اعتقاد داري اين حرفها انعكاس داشته باشد چون مـا                  . آري اين شعور مسئوالن اين مملكت است        

تازه بين بچه ها بارقه اي از اميد به واسطه اولين گزارشم پيش آمده است البتـه ايـن                   . مين كانال شده است     تنها اميدمان ه  
انشااهللا به ما كمك كنيد تا بتوانيم احزاب و دسته هاي كارگري را همينجا نهال كـاري                 . موضوع بين من و يك نفر ديگر هست         

  .كنيم 
  
  

  با تشكر از لطف شما
  

 

                                                 
(  ساعته و عدم حضور در سر كار نود درصد آنها را اخراج كردند 48 دارد كه پس از تحصن 1382دث و اعتصاب كارگران در سال  اشاره به حوا- 1

 )بعدا مفصال توضيح داده خواهد شد 


