
 0011مرداد ماه  62و  62اخباروگزارش های کارگری 

 برای دومین روز متوالی ونیناسیبا خواست واکس هیدر عسلو نفتی شرکت 22عتصاب کارگران ا -

 میوضع کمپ ها و غذا هست یفیک رییما خواستار تغ: نفت یپروژه ا یکارگر اعتصاب مرتضی -

 تیوضع لیتبدبه عدم  نسبتبندرعباس  یکارگران شهردارادامه اعتراضات  -

  طالبان هیعل یاعتراض یها ضرورت گسترش جنبش رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 وارید زشیبراثر رجان باختن یک کودک کار در خرم آباد  -

 بر اثرتصادفکارگر شهرداری کرج  کیمرگ  -

 کروناو بلوچستان بر اثر  ستانیبرق س عیکارگر شرکت توزجان باختن  -

 برای دومین روز متوالی ونیناسیبا خواست واکس هیدر عسلو نفتی شرکت 66عتصاب کارگران ا*

با  هیشرکت در عسلو ٢٢عتصاب کارگران ا:نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا

 ونیناسیخواست واکس

 نیدوم یبرا هیعسلودر  یشرکت نفت ٢٢ یمرداد کارگران پروژه ا ٢٢امروز  یافتیدر یبر خبرها بنا

کارگران در روز گذشته مقابل  نیا. دست به اعتصاب زدند گانیرا ونیناسیروز با خواست واکس

 باها وارد مذاکره  یمیپتروش تیریمد مایاعتصاب مستق نیدر برابر ا. تجمع داشتند تیریکانکس مد

ست و وعده داده شده که شرکت ها شروع شده ا نیدر ده تا از ا ونیناسیکارگران شدند و امروز واکس

 میبا تقس ونیناسیواکس نیبنا بر خبر ا. شوند ونیناسیواکس زین گریمرداد کارگران ده شرکت د ٢٢فردا 

اول تا سن  وهلهکارفرما اعالم کرده بود که در  کهیدر حال.ردیگیصورت م یسن یها تیاولو یبند

اعتراضات  نیا.  سال رساندند ٠٦کارگران با اعتراض خود آنرا به سن . رندیگیسال واکسن م ٠٦

 .هیموجود در عسلو یکارگران در تمام شرکت ها ونیناسیواکس یبرا ستیمقدمه ا

بر خواست  یا هیانیب یهفته گذشته ط یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یاست که شورا یگفتن  

مطالبه  نیا یراضات برااعت یکرد و بالفاصله و با بلند شدن صدا دیکارگران تاک یفور ونیناسیواکس

هستند که  یهمه آن بخش از کارگران نهایا. شدند ونیناسیها واکس یمیاز پتروش یکارگران در تعداد

مزد و  یدو برابر شیمطالبات خود از جمله افزا لیشرکت داشتند و با تحم یدر اعتصاب سراسر

 نیا. بازگشته اند بهبود ها در کمپ ها به سرکار یو برخ یروز کار و ده روز مرخص ستیب

مطالبات خود از جمله باال بردن استاندار کمپها و  گرید ریگیپ زیکارگران بعد از بازگشت به کار ن

ن یا یبرا یمهم یجا اعتصاب دهها هزار کارگر نفت دستاوردها نیتا هم. غذا هستند تیوضع

 عتریعتراضات آنان سردر برابر ا مانکارانیآن باعث شده که پ نیکارگران داشته است و فشار سنگ

هم . شده است هیجاها تسو یلیدر خ زیمعوقه کارگران ن یمدت حقوقها نیاز جمله در هم. نندیعقب بنش

  دنینفت با قدرت ادامه دارد و کارگران اعالم کرده اند که تا رس یاکنون اعتصاب کارگران پروژه ا

 .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

  :هینفت در عسلو یمانیکارگران پ ونیناسیاز واکس یلیخبر تکم

 ،یتیوتولیدر شرکت  یکارگران پروژه ا ونیناسیمرداد  واکس ٢٢امروز  یگرید یافتیبنا بر خبر در

 انیرودک و پتروک مانیدر پ زیگزارش فردا ن نیو طبق هم. هنگام آغاز شده است یمیمپکو و پتروش

از شروع  زیشانا ن یخبرگزار. ران ادامه داردهمه کارگ ونیناسیواکس یاعتراض برا. آغاز خواهد شد



گزارشات نشانگر قدرت اعتصاب و  نیا. خبر داده است یکارگران در مراکز نفت ونیناسیواکس

هم که موفق  یکارگران. به خواستها ادامه دارد دنیاعتصاب تا رس. اعتراض متحدانه ما کارگران است

 .مطالبات خود هستند گرید ریگیشده و برگشته اند پ نبه قبوالندن مطالباتشا

 میوضع کمپ ها و غذا هست یفیک رییما خواستار تغ: نفت یپروژه ا یکارگر اعتصاب مرتضی*

 یستیامکانات ز نیتر هیاز اول تینفت محروم یمانیپ یپروژه ا یمعضل ما کارگران اعتصاب کی

 نیبدون کمتر ،یشتبهدا ریغ ف،یکث یکمپها. ستین یبه محل زندگ هیکه اصال شب ییکمپها. است

مطالبه ما در  کیروز  نیاز هم. به حرمت انسان نیو توه ریو سراپا و تحث یستیامکانات ز

حجم . ابدیغذا بهبود  تیفیک میخواهیدر کنار آن م. وضع کمپ ها ست یفیو ک یاعتصابمان بهبود فور

معده  یدچار ناراحت سال ٨٢ یکرده است و من جوان ماریاز ما را ب یاریبد آن بس تیفیکم غذا و ک

 یدر صف یکار اریبس یتابستان و بعد از خستگ یدر گرما دینان با یلقمه ا یبعالوه برا. شده ام

 یو تکنولوژ شرفتیبا پ ییایکه در دن ستین یباور کردن. به ما غذا دهند یکیتا در پالست میستیبا لیوط

وضع غذا و صرف  یبهبود فورما خواستار . نداشته باشد یغذاخور یحت یکمپ کارگر کیامروز 

 .میاستاندارد هست یدارا یها یآن در غذاخور

 ینور کاف یو دارا یاطاق ها بهداشت. نفر اسکان نداشته باشد ٠از  شیکه در هر اطاق ب میخواهیم ما

کف  یموکت ها. باشد لشیگذاشتن وسا یبرا ییو جا زیهر کس کمد با رخت آو یبرا. باشند زیو تم

 ندهیشو لیوسا. پهن شود دیمناسب و جد یموکت ها ینمد فیکث یموکت ها یه جاو ب ضیاطاق تعو

 ییرفتن به دستشو یبرا میمجبور نشو گرید. هر اطاق گذشته شود اریدر اخت یکننده به حد کاف زیو تم

استاندارد و مناسب در  ندهیو مواد شو میو حمام داشته باش ییدستشو یو به اندازه کاف میستیدر صف با

 ...و. هوا مجهز باشند هیو کولر و تهو خچالیاطاقها به . ردیقرار گ ارمانیاخت

استراحت داشته  یبرا یاستراحت و محل یبرا یساعت کاف میخواهیساعت کار حق مسلم ماست و م ٢

 .میباش

که  ییها سیسرو. دیا دهیاخبار تصادفات آنها را حتما شن. و ذهاب ما داغان است ابیا یها سیسرو

از  میخواهیما م. رساندیم یهوشیدرجه انسان رابه مرز ب ٠٦ یکولر ندارد و در گرما کی یحت

 .میرفت و آمد به کار برخوردار باش یمناسب برا یها سیسرو

است که بر سر  ییبال نیا. میکنیم یزندگ یکه ما در چه جهنم ندیو بب. دیخواستها بکن نیبه ا ینگاه

 .کار خاتمه داده شود یو بردگ زیآم ریتحق تیوضع نیبه ا میخواهیما م. کارگر نفت آورده شده است

گفتمان . صورت گرفته است مانیدر کمپها یقطره چکان یبهبود ها یمدت اعتصاب برخ نیا یط

در . به گوشش رفته است ابدیکارگر در آن اسکان  تیظرف یده نفره و باال دینبا گریاطاق ها د نکهیا

 لمح. ستین یکاف چوجهیبه ه نهایا یول. نظافت کرده اند یکم کرده و هیو جارو ته خچالی ییجاها

 .میرا قبول ندار نیانسان باشد و کمتر از ا یزندگ یبرا ستهیشا یمحل دیما با یزندگ

 نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشوراکانال : منبع

 تیوضع لیتبدنسبت به عدم بندرعباس  یکارگران شهردارادامه اعتراضات *

ازادامه اعتراضشان نسبت به بندرعباس  یشهردار یقرارداد حجم کارگرانمرداد، 22وزسه شنبه ر

 میبه قرارداد مستق یخود از قرارداد حجم تیوضع لیخواستار تبد خبردادند و تیوضع لیتبدعدم 

 .شدند



بندرعباس که در بخش  یشهردار یاز کارگران قرارداد حجم یشماربنابه گزارش رسانه ای شده،

به قرارداد  یخود از حجم یقراردادها تیوضع لیسبز مشغول کارند، خواستار تبد یخدمات و فضا

 .هستند میمستق

وجود داشته  ضیکارگران تبع نیب دیبا ،یمجموعه بزرگ شهر کیچرا در : ندیگو یکارگران م نیا

مثل ما به صورت  زین یا و عده رندیبگباالتر  یباشند و دستمزدها یو قرارداد یرسم یتعداد. باشد

به پرداخت مطالباتمان  یتیکه اهم یمانکاریپ یها باشند و طرف حساب شرکت یقرارداد حجم

و نه دستمزدمان به اندازه  میدار یشغل تیما نه امن. دهند ینم یهم به صورت قانون آن گرانکار

 .هاست یو قرارداد ها یرسم

 لیفعالند، خواستار تبد مانکاریپ تیبندرعباس که تحت مسئول یشهردار یقرارداد حجم کارگران

کارگران  نیا. هستند یبا مجموعه شهردار میبه قرارداد مستق یخود از قرارداد حجم تیوضع

در  یشهردار یما برا یو حق مسلم ما کارگران است؛ وقت یخواسته قانون کی ض،یرفع تبع: ندیگو یم

 م؟ینداشته باش میمستق چرا قرارداد م،یکن یسطح شهر کار م

 یمطالبات قانون افتیو در تیوضع لیتبد ریگیسال است پ نیچند: اظهار داشتند نیکارگران همچن نیا

تا  پلمید ینفر از کارگران باال 031 یاسام یشهردار رایاخ. شود یکه انجام نم میهست یاز شهردار

 .کرده است یآزمون معرف یبرگزار یبه وزارت کشور برا یشغل تیوضع لیتبد یرا برا یدکتر

دارند و کم سواد  پلمیاز د تر نییپا یسبز مدارک یو فضا یغالب کارگران خدمات نکهیا انیبا ب کارگران

 نیا یسبز با اجرا یو فضا یبازهم حق کارگران خدمات رسد یهستند، افزودند؛ به نظر م سواد یوب

 .شده است عیضا تیوضع لیطرح تبد

  طالبان هیعل یاعتراض یها ضرورت گسترش جنبش رامونیپ رانیکارگران اآزاد  هیاتحاد هیانیب*

بزرگ  یمنطقه و قدرتها یطالبان با چراغ سبز کشورها یضدانسان انیچند روز گذشته جر در

 .حکومت کشور افغانستان را در دست گرفت ،یجهان

 ریو در سا رانیردم افغان در ام ونهایلیم ی  آوارگ نیا. است نیقر یآوارگ ی مردم افغانستان با واژه نام

 ریتحت تأث زیو پس از آن ن شیسال پ ستیطالبان تا ب نینقاط جهان از تبعات دوران حکومت هم

 .از حکومت طالبان بوده است ماندهیباق انیُکشتار گسترده مردم توسط جان

ره با طالبان و مذاک کیپلماتیبزرگ وارد روابط د یمنطقه و قدرتها یها که دولت ریچند سال اخ در

جهل و  ی هیبود که قصد دارند تا دوباره سا دایشناختند، کامالً هو تیشدند و دوباره آن را به رسم

 نیتر خشن از ییکنند و نما لیو تعرض به زنان و دختران را به جامعه تحم تیکشتار و جنا ،یتباه

 .ندینما یبازساز انهیرا در منطقه خاورم تینوع بربر

منطقه، به مانند  یدول ضد انسان گریکشور و د نیارتجاع ا ین در افغانستان براطالبا یریگ قدرت

ُمحاق بردن نقش و اراده   به یبرا یبمثابه ابزار یغرب تکاریجنا یها دولت یاست و برا یآسمان ینعمت

 ی خأل اراده رجوامع است، تا د نیدر ا یو اجتماع یاسیمناسبات س رییتغ یتالش برا ریمردم در مس

 ایکنترل کرده  خواهندیمنطقه را همانگونه که م یها بتوانند حکومت یمردم به راحت خواهانهیزادآ

 .جابجا کنند



آن کشور چه باشد، دور   یشکل دولت آت نکهیطالبان بر افغانستان، فارغ از ا یالیو با است اکنون

و  یخواهیهرگونه آزاد به دنیکشاندن  مردم افغانستان و خون پاش یو به بردگ اتیاز جنا یا تازه

 .شکل خواهد گرفت یاجتماع ینوپا یها سرکوب جنبش

 یبه کشورها یطالبان و شبه یطالبان سمیبه زعم خودشان خطر صدور ترور یغرب یها که دولت اکنون

 یها حکومت یاز سو کیدئولوژیا سم  یو گسترش ترور جیاند، ترو کاهش داده ایبرده  نیرا از ب یغرب

بلکه  ستین نهاآ ی نه تنها دغدغه گریکدی هیعل ایجوامع  نیا یاهال هیعل انهیخاورم ی مستقر در منطقه

 .باشد زیآنها ن ی طلبانه یهژمون یها استیس ی کننده نیتأم تواند یم

 .بود میشاهد آن خواه شتریاست که از فردا روز ب یروند ر  یتصو نیا

 ه،یعراق، سور ران،یافغانستان، ا یمردم کشورهاکارگران، زنان، جوانان و ُکل   هیآنچه که از زاو اما

 یا جامعه جادیا یتالش برا د،ید توان یم انهیخاورم ی منطقه یکشورها گریلبنان و د ه،یعربستان، ترک

 ،یخواهیآزاد ،یطلب شتیاست و مع یغرب ی شرفتهیدر جوامع پ یزندگ یمتناسب با استانداردها

 .کشورها است نیدر ا یاجتماع یها جنبش یقعوا ی چهره یزیو استبدادست یطلب یبرابر

 تیحفظ و تقو یبرا یبزرگ جهان یها قدرت شیدول منطقه و گرا یضد انسان تیماه  توجه به با

 خواهانه،یآزاد یها جنبش تیتقو ابدی یهمچون طالبان، آنچه ضرورت م یارتجاع اناتیجر

جوامع، بخصوص در افغانستان و  نیاز ا کیدر هر  زیو استبدادست زیاستثمارست طلبانه، یبرابر

و قرون  یضدانسان یها هم حکومت هیکشورها عل نیمبارزات مردم ا یو همبستگ دگسترش اتحا

 .است یجهان تکاریجنا یها مستقر در منطقه و هم قدرت ییوسطا

که  نندیتدارک بب یسازوکار دیمنطقه با یدر کشورها یکارگر یها اول جنبش ی و در وحله نرویا از

با اتحاد گسترده با  نیببرند و همچن شیخود را بطور همبسته و متحدانه به پ ی گرانه ارزات مطالبهمب

و  ثماربختک است هیمنطقه، جامعه را عل یدر کل کشورها یو اجتماع یاعتراض یها جنبش ریسا

 .استبداد سازمان دهند

 ۰۰٦٦مردادماه  ٢۲ - رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 وارید زشیبراثر ردک کار در خرم آباد جان باختن یک کو*

 زشیبراثر ر ساله( ساله 01ساله وبروایتی دیگر 02بروایتی )مرداد،یک کود کار 22روزسه شنبه 

جان خودرا ازدست داد ویک کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل خالدار یپاپ یدر روستا وارید

 .شد

 بر اثرتصادفکارگر شهرداری کرج  کیمرگ *

در  حین کارنظافت و متاهل یمراد اکبر شاه،یک کارگر شهرداری کرج بنام  (مرداد 22)ه شبدوشنب

 .ی جان باختسوار یخودروبراثربرخورد یک منطقه دو

 و بلوچستان بر اثر کرونا ستانیبرق س عیکارگر شرکت توزجان باختن *

سراوان « جالق»هر و بلوچستان در ش ستانیبرق س عیشرکت توز نیاز کارگران خدمات مشترک یکی

 .ابتال به کرونا جان باخت لیبه دل



 یهللا محتاج زه بیبلوچستان به نام حب ستانیبرق س عیشرکت توزمرداد،یک کارگر 22روز سه شنبه 

از  یچندروز تحمل درد و رنج ناشپس از و بلوچستان ،  ستانیس در شهرستان سراوان در شهر جالق

 .ان باختج یماریب شرفتیبا پ تیکرونا در نها

 کی تیکه تحت مسئولبودو بلوچستان  ستانیبرق س یروین عیاز کارگران باسابقه شرکت توز او

 .سراوان مشغول کار قرائت کنتور برق بوده است نیدر آژانس خدمات مشترک یمانکاریشرکت پ

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

