

این گسارش با توجو بو گفتوىای یک رفیق کارگر از شیراز نوشتو شده کو بدین ترتیب از وی تشکر میکنیم .

گسارش کوتاىی
درمورد وضعیت
کارگران شرکت نفت
دس ؽشکت ًفت ّاحذُبی پیوبًکبسی ّ بَطْس کلی  ،بخشؼ صوْیشی اص صهشبى ؽششّب بشَ کشبس ساغشٌببًی بشَ ٌشْاى
سئ شیظ جوِششْسی ایشششاى بوششْسم هوغششْط پششب بششَ شیششَ ّجششْد زاؽششت  .دس آى صهششبى وششا اعششمخذام سعششوی دس
ؽشششکتُششبی دّیمششی بششَ اشاهْؽششی عششدشدٍ ؽششذ ّ دعششت عشششهبیَداساى ّ بخششؼ صوْیششی بشششای دصبیششت بیؾششمش دس ایششي
عبصهبىُب ببص ؽذ ّ بَ ًْ ی ًظبم عشهبیَداسی ّ پبعذاساًؼ بب سّػ جذیذتشی بَ هکیذى صْى طبمَ کشبس ش هؾشوْ
ؽذ .
تعذاد کبس شاى ّ کبسهٌذاى ّاحذ پیوبًکبسی دس ؽشکمِبی تببعَ ؽشکت ًفت حذّد ً 011فشبَ ببالعت  .بغیبسی اص ایي
شٍُّب بب لشاسدادی جذیذ ّ ظبیوبًَ ّ ؽشایظ بغیبس بذ  ،اص ًیوَ دّم عب  88هؾوْ ّ بِمش اعت بگشْئین هببشْس بشَ
کبس ؽذٍاًذ  .همبعفبًَ توبم هضایبیی کَ اهشّصٍ بَ دیگش پیوبًکبساى تعلك هی یشد اص لشاسداد ایؾبى حزف ؽذٍ کشَ صشْد
بَ ّضعیت بذ ایي شٍّ داهي صدٍ  .پبیَ حمْق پبییي حمی کومش اص عب زؽمَ  ،حزف آیمنُبیی کشَ صشْد بشَ بشبال ساشمي
حمْق آًِب اثش هی زاؽت اص ایؼ حمْلیؽبى  ،کبُؼ عب بم اضباَکبسی ّ هبلغ هشبْط بَ آى  ،بشَ طشْس کشا کشبُؼ
هبلوی ببال اصحمْق دسیبامی ایؾبى سا سلن صدٍ .

ایبمَ ایي سا ُن ببیذ اضباَ کشد کَ بخؾی دیگش اص کبس شاى لشاسداد هْلت ایي ؽشکت ُشن ُغشمٌذ کشَ لششاسدادی جشذای
اص دیگشاى داسًشذ ّ ًغشبت بشَ دعشمَ بشبال اص ّضشعیت بِمششی اص ًظشش لششاسداد ًّشْب آى بشصْسداسًشذ ُ .شچٌشذ اششق ّ
تفبّتی دس ایا لضیَ کَ ُوبى اعمثوبس طبمَ کبس ش تْعظ بخؼ صوْیی ّ ًظبم عشهبیَ داسی اعت ً ،ویکٌذ .
لشاسدادای هْلت اص ًظش تمغین ّ ًْب لشاسداد صْد بَ چٌذ بخشؼ هخملشت تمغشین هیؾشًْذ اً -شْب تمشیبشب صشْة ً -2شْب
همْعظ ًْ -3ب پبییي
ایي شٍّ اص کبس شاى ّ کبسهٌذاى لشاسداد هْلت ؽشکت ًفت چیضی حمی کومش اص آًچَ کَ بیوَ تبهیي اجموشب ی بششای
پبییيتشیي سدٍ ؽولی بَ ٌْاى دعموضد سّصاًَ دس ًظش شامَ اعت ُن کومش هضد دسیبات هیکٌٌشذ کشَ ایشي صشْد ظلوشی
اعت آؽکبس بش ًیشّی کبس اعب ؽشکت ًفت .
بخشؼ پیوبًکشبسی امشظ بشَ لغشوت کبسهٌشذاى صایشَ ًوشیؽششْد بلکشَ کشَ بخشؼ صشذهبتی ؽششکت سا ُشن ؽشبها هشیؽششْد .
کبس شاى صذهبتی کَ دس ایي بخؼ هؾوْ بَ کبسًذ هظلْمتشیي کبسکٌبى ایي ؽشکت بَ حغبة هیآیٌذ  .شُّی کشَ اص
ًظش حمْق ّ هضایب دس پبییيتشیي عطح لشاس داسًذ  .ضوي ایٌکَ عب ت کبسی صیبدتشی ًغشبت بشَ دیگششاى داسًشذ  .بشَ
ظبُشهثا دیگشاى ُغمٌذ اصًظش عب بم کبسی ّ ،یی دس وا ؽشّب بَ کشبسایي ششٍّ اص ؽشؼ یشبح تشب ؽشؼ یشب ُفشت
بعذ اصظِش اعت  .یعٌی چیضی حذّد عیضدٍ عب ت کبس بب دعموضدی پبییيتش اص توبم کبسکٌبى ّ کبس شاى .
ااشاد صیبدی دس بخؼُبی هخملت ایي ایي ؽشکت هؾوْ بَ کبسًشذ  .اص لغشوت صشذهبتی ّ دامششی شامشَ تشب بخشؼُشبی
اٌی ّ هخببشاتی ّ صیشعبصمی دیگش کَ صْد اص ًظش کبسی ّ اُویت آى دس عطْح هخملفی ُغمٌذ ّ کبسُب ّ بخؼُبی
هخملفی سا ؽبها هیؽًْذ .
شچَ ععی ؽذٍ دس لبًْى ببیذ ایوٌی کبس شاى هویب ؽْد ّیی بَ طْس کا هشیتشْاى فشت ایٌکشبس اًبشبم ًؾشذٍ  .اص ًظشش
هْلعیت ّ هوا اًببم ؽوا شامَ تب ّضعیت داصلی عبصموبىُبی هْسد ًظش اعمبًذاسدُبی الصم دس ُشی جشبیی ّجشْد
ًذاسد .
اص یوششبظ داؽششمي اًبوششي اعششاهی ً ،وبیٌششذٍ کششبس شی ّ یششٌفی دس ؽشششکت ًفششت هششیتششْاى فششت ایششي ًِبدُششب ّجششْد ریششش
هوغْط داسًذ  .بطْس کلی ایٌِب اص حمْق کبساشهبیشبى داشبب هشیکٌٌشذ ّ ًشَ اص حمشْق کشبس شاى ّ .یشی دس ؽششکتُشبی
تببعَ ّجْد چٌیي عبصمبسی بطْس کلی هؾبُذٍ ًویؽْد .
پشّاضح اعت کَ ّلمی حمْق کبس ش بب تشاٌذُبیی کَ لبا رکش ؽذ صیش پب ًِبدٍ هیؽْد  ،جلْی ایبشبد چٌشیي ًِبدُشب ّ
ؽْساُبی یٌفی شامَ هیؽْد ّ وا ّجْد ایي عبصهبًِب صبیی اص هعٌبی ّالعی اعت .
همبعششفبًَ ُویؾششَ اص ّجششْد چٌششیي عششبصهبىُششبیی دس ایششي ؽشششکت ّ ؽشششکتُششبی تببعششَ آى بشششای احمششبق حششك کششبس شاى ّ
کبسهٌذاى جلْ یشی ؽذٍ ّ لت آى سا ُن بب بِبًَُبی ّاُی بَ ببد اشاهْؽی هیعدبسًذ .
دسکا دس ًظبم عشهبیَداسی اعاهی حبکن بش ایشاى بَ ُی یک اص حمْق اًغبًی اسصػ دادٍ ًویؽشْد ّ هیتشْاى فشت
توبم هشدم اص پبییيتشیي عطح حمْق اًغبًی ّ اجموب ی ًیض بشصْسداس ًیغمٌذ  .دس ایي هیبى کشبس شاى اص دیگشش الؾشبس
جبهعَ بیؾمش صیش ظلن ّ توت عمن ُغمٌذ  .حمْق کبس ش دس ایي هیبى بطْس کلشی ّجشْد ًشذاسد  .آًچشَ کشَ هِشن ّ حشبئض
اُویت اعت اعمثوبس ُشچَ بیؾمش کبس ش ّ ااضّدى بش ثشّم هیببؽذ .
ّضعیت حمْلی کبس شاى سعوی ًغبمب بِمش اص کبسهٌذاى لشاسداد هْلت اعت  .حمْق دس بخؼُبی هخملت صوْیی
ّ دّیمی دس بیي کبس شاى لشاسداد هْلت ّ سعوی اشق چؾوگیشی داسد اهب بب ایي حشب هشیتشْاى فشت کشَ هشضد ُوشَی
آًِب صیش صظ امش اعت .
عششب بم کششبس طبششك لششبًْى کششبس اعششت اص عششب ت  8یششبح تششب عششب ت  4بعششذ اص ظِششش  .ایبمششَ دس بعضششی ّاحششذُب عششب بم
بیؾمشی ُن دس ؽببًَ سّص بَ ٌْاى عب بم کبسی دس ًظش شامَ هی ؽْد کَ ؽیفمی اعت .
ایي سا ُن ببیذ اضباَ کشد کَ عب بتی ُن بَ ٌْاى عب بم اضباَ کبس دسًظش شامَ ؽذٍ اعت  .دس عب ُشبی اصیشش اص
هیضاى آى بَ بِبًَ کوبْد بْدجَ اص عب بم کبسی کغش ؽذٍ اعت ( آًچَ کَ ببیذ رکش کشد ایي اعت کشَ بغشیبسی اص ایشي
اضباَکبسی ُب ًیبص ضشّسی کبسی ًیغت ّیی بب تْجَ بَ پبییي بْدى دعموضد ّ حمْق بَ ًبچبس کبس شاى هببْسًذ کَ

عب بم بیؾمشی سا بذّى ًیبص ضشّسی دس هوا کبس بوبًٌذ بَ ایي لت کشَ هیشضاى دسآهشذ ّ هشضد دسیشبامی ایؾشبى کوشی
ببالتش بشّد ) .
هغئلَ هِن تش ّضعیت دسآهذی پبییي بخؼ صذهبتی ّ کبس شاى ایي بخؼ اعت کشَ ًغشبت بشَ دیگششاى بشب عشب بم کشبسی
بیؾمش ّیی دساهذ کومش هْاجَ ُغمٌذ کَ ٌُْص ُن ایي ّضعیت ّجْد داسد ّ ُش سّص ًغبت بَ سّص لبا بذتش هیؽْد
.
دس هْسد ا مشاضبم ًغبت بَ ُوَ آًچَ کَ صایا ؽذى حمْق ًبهیذٍ هیؽْد ببیذ فت ا مشاضبم دس ؽشِشُبی بشضس
کوبکبى اًببم هیؽْد ّ وذٍ ا مشاضبم هِن دس جٌْة کؾْس ّ هٌبطك ًفمی اًببم هی یششد  .بوبًشذ کشَ ُشش ا مششا
کْچک کبس شی بب ُبْم ًیشُّبی اطا بتی ّ پلیظ عشکْبگش عشهبیَداساى عشکْة هیؽْد .
همبعفبًَ ا مشاضبتی کشَ دس ؽشِشُبی بضس شی چشْى تِششاى اًبشبم هشیؽشْد بشَ دییشا ًبُوشبٌُگی ّ ًذاؽشمي تؾشکاُشبی
کبس شی ّ همؾکا ًبْدى کبس شاى ّ ذم اتوبد ّ پشاکٌذ یؽشبى بششای ا مششا ُشبی ُشذفداس ّ تؾشکا یبامشَ ّ ؽشبیذ
بمْاى فت اص تشط اص دعت دادى تٌِب هٌبع دسآهذؽبى ّ شعٌَ هبًذى صبًْادٍؽبى بَ ؽکغت هیاًببهشذ ّ ُشی ًمیبشَ
هثبمی ًذاسد  .کبس شاى ببیذ همؾکا ؽًْذ ّ بشب اتوبدؽشبى اعشت کشَ هشیتْاًٌشذ حمشْق ّ هطبیببتؾشبى سا اص عششهبیَداساى
بگیشًذ .

بَ ُشحب یٌعت ًفت ایشاى تٌِب جبیی ًیغت کَ ُش ًَْ ا مشاضی دس بذّ تْیذػ بب عشکْة ّ دعمگیشی ّ ؽکٌبَ
ّ صًذاى صبهْػ هیؽْد ُ .وگی هیداًین کَ چَ دس صهبى سژین ؽبٍ ّ چَ دس عَ دَُ حبکویت جوِْسی اعاهی ُشش
ا مشا کْچک کبس شی کَ حمی بشای ا مشا بَ دسیبات حمشْق ُشن ببؽشذ بشَ ؽشذیذتشیي یشْسم هوکشي عششکْة
ؽششذٍ ّ تششب صهبًیکششَ ایششي ًظششن پْعششیذٍ ببلیغششت اعششمثوبس کششبس شاى ًیششض بششبلی صْاُششذ هبًششذ ّ تٌِششب ساٍ سُششبیی کششبس شاى اص
اعمثوبس ،عشًگًْی توبم ّ کوب ًظشبم عششهبیَداسی حشبکن ّ بشلششاسی حکْهشت کشبس شاى اعشت کشَ دس آى ُوشَ بطشْس
هغممین دس تعییي عشًْؽت صْد دصیا ُغمٌذ ّ آصاد ّ دس سابٍ صًذ ی کٌٌذ .
تومیك ّ شدآّسی  :توماج
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