
 4911مردادماه  41اخباروگزارشات کارگری 

 :آخرین اخبار درباره چهارمین روزاعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی -

 روز گذشته 9طی در جنوب کشور به صورت سلسله وار ینفت شگاهیاعتصاب کارگران چند پاال+

 رود یم شیروز خود همچنان با قدرت پ نیدر چهارم یکارگران پروژه ا یسراسر اعتصاب +

در اعتراض به سطح نازل حقوق،تبعیض ماهشهر  یراز یمیکارگرپتروش صدها تجمعاعتصاب و +

 درپرداخت مطالبات واخراج یک همکار حق طلب

 مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل یی هااعتراضات هپکو دیدور جد -

 چهارمین روز پشت سرگذاشت

ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق مقابل  -

 فرمانداری شهرستان شوش

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده  -

 قزوینهای توخالی مسئوالن با تجمع مقابل استانداری 

و  یمقابل شهردار نسبت به نداشتن امنیت شغلی بروجرد یشهردارتجمعات اعتراضی صدها کارگر -

 یفرماندار

 ادامه دارد یاستخدام یفینسبت به بالتکل یاعتراضات آموزش دهندگان نهضت سوادآموز -

عده روز درپی و2درپایتخت پس از کارگران دفاتر سهام عدالت کشورخاتمه تجمعات اعتراضی  -

 پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشایشان

 مقابل فرمانداری یاز زهکش نسبت به ضرر وزیان کاران دشت آزادگان  شلتوک یاعتراضتجمع  -

 یدرب استاندارمقابل  استان هرمزگانمسکن مهر یتعاون یاعضا یتجمع اعتراض -

 :پتروشیمی آخرین اخبار درباره چهارمین روزاعتراضات کارگران صنایع نفت و*

 روز گذشته 3طی در جنوب کشور به صورت سلسله وار ینفت شگاهیاعتصاب کارگران چند پاال+

زاده جان خود را بر اثر  عرب میماهشهر به نام ابراه یمیکارگر در پتروش کیاز هفتم مرداد که 

 یبه نام عمران روشن یخردادماه، کارگر 22از دست داد تا چند هفته قبل از آن که در  یگرمازدگ

اش را  آنکه نتوانست دستمزد معوقه ازدر غرب خوزستان، پس  زه،یهو ادآورانی ینفت دانیمقدم در م

کار و  یدر سخت ینفت دار زد، رفته رفته آشفتگ یها از چاه یکیخود را در محوطه  رد،یبگ

حاال هم در سه روز . دیرس یها جنوب کشور به رسانه یها شگاهیکارگران پاال یمزد یها چالش

خبر  یدر جنوب کشور به صورت سلسله وار، حساب ینفت شگاهیگذشته، اعتصاب کارگران چند پاال

 .ساز شده است

المرد،  انیقشم، پارس نینفت سنگ شگاهیاز کارگران در پاال یمرداد بود که شمار 44صبح شنبه 

 نیا ریوتصا هاو لمیف. اند دهیز کار کشکنگان دست ا یپارس جنوب 21و  22 یآبادان، و فازها شگاهیپاال

 .شد یدست به دست م یا به صورت گسترده زین یمجاز یو فضا یرسم یها در رسانه زیاعتراضات ن



 یگرما تیگذشته، با وجود هشدار درباره وضع یاند که در روزها گزارش داده یفعاالن کارگر یبرخ

کارگران تمام  ها، شگاهیبر کم کردن ساعات کار در شرکت و پاال دیو تاک گراد یدرجه سانت 05 یهوا

 . روز مشغول به کار بودند

و  افتیادامه  زیروز دوم ن یبرا رانیجنوب ا یمیپتروش عیو صنا ها شگاهیاعتصاب کارگران پاال اما

از  یاریمردادماه، بس 42 کشنبهیروز . شد دهیکش زین گرید شگاهیدامنه آن به کارگران چند پاال

 نینفت سنگ ن،آبادا یها شگاهیاهواز هم به اعتصاب کنندگان پاال یکیدر نزد ریجف شگاهیکارگران پاال

 .وستندیپ یپارس جنوب 21و  22 یالمرد و فازها انیقشم، پارس

 .است وستهیها پ هم به اعتصاب یپارس جنوب 41اند که فاز  خبر داده یفعاالن کارگر نیهمچن 

هماهنگ  یمرداد در اقدام 44آغاز شده بود اما شنبه  شیها به طور پراکنده از هفته پ اعتصاب نیا 

 دنیاعتصاب خود را آغاز و اعالم کردند تا رس رانیجنوب ا یو مرکز اقتصاد شگاهیکارگران چند پاال

 .به کار باز نخواهند گشت شانیها به خواسته

در استان خوزستان به  زهیدر هو یآزادگان شمال ینفت ندایمکارکنان گزارش شد که  زینگذشته روز  

 . دندیکش اربه مطالباتشان دست از ک یدگیحقوق و عدم رس قیتعو لیدل

اتمرد در استان فارس به حرکت  یمیو پتروش انیپارس شگاهیآنان کارگران و کارکنان پاال یدر پ

 .وستندیپ یآزدگان شمال ینفت دانیکارگران م یاعتراض

از کارگران پروژه  یکنگان و بخش یپارس جنوب29و 22 یفازها یها شگاهیهمزمان کارگران پاال 

 .دندآبادان دست به اعتصاب ز یا

قشم در استان هرمزگان هم کارگران در اعتراض  نینفت سنگ شگاهیگزارش دادند که در پاال ها رسانه

 .دو اعتصاب کرده ان دهیدستمزد خود دست از کار کش قیبه تعو

کارگران شرکت آذران  ریدر اعتصاب اخ افتهیانتشار  یاجتماع یکه در شبکه ها ییبنابر خبرها 

آبادان،  شگاهیدر پاال یس.یج.یقشم، شرکت آ نینفت سنگ شگاهیاالصنعت در پ ژهیگستر و شرکت آو

پارس فنل،  یمیصنعت در پتروش نایدر اسلکه تنبک، شرکت س 49صنعت در فاز  ریشرکت اکس

، شرکت پتروهمگام ماهشهر، 41سبالن، شرکت تناوب در فاز  یمیپتروش ه،یاروم یبیترک کلیس

 .اند دهیهنگام دست از کار کش یمیو پتروش یبوعل یمیپتروش

 .اند از صبح روز شنبه دست به تجمع زده زین یکارگران پارس جنوب 

 مرداد 41برگرفته از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 رود یم شیروز خود همچنان با قدرت پ نیدر چهارم یکارگران پروژه ا یسراسر اعتصاب +

رود و تعداد  یم شیروز خود همچنان با قدرت پ نیدر چهارم یکارگران پروژه ا یسراسر اعتصاب

 .شود یم شتریهر روز ب وندندیپ یاعتصاب م نیکه به ا یمراکز

کارگر همچنان محکم  055بود با یاعتراض سراسر نیا یقدم برا شیکنگان که پ شیشرکت پترو پاال 

 .است دهیگرد لقمط لیشرکت تعط نیاست و ا ستادهیا

 ،یباقر یمانکاریشرکت ارتو پارت پ 



 اصفهان، شگاهیپاال 

 ،یمطور یمانکاریپ 41فاز  

 مشهد، لریمپنا بو یبیترک کلیس روگاهین 

 ترها،یهم جوشکارها وهم ف زیتبر یبیترک کلیس روگاهین 

 ،NGL  خوزستان نینگ ایآر یمانکاریگروه پ 

 در اهواز،  ریجف شگاهیپاال 

 تمبک، 49فاز 

 شرکت فوالد کوشان، یصریق یمانکاریسنگان پ دفوال 

 سبالن، یمیپتروش 

 برق رودشور تهران، روگاهین  

 !شد لیبا اراده کارگران تعط یپارس جنوب 41فاز 

. نشسته اند یروزیپ دیهم در خوابگاهها به ام یکارگران عزم سفر به خانه داشته و بخش شتریب

به  نکهیکه اعالم کرده اند همچنان مصمم هستند و با ا یدستمزد متیق ستیل بیتصو یکارگران برا

 اعالم کپارچهیداد اما کارگران  تریف یبرا یونیلیم 0دستمزد  شنهادیپ یمطور یمانکاریطور مثال پ

 «ایسنوات و مزا یدیهمراه با ع میکنیقبول نم 1 ریز» :کردند

  :موافقت نمود نیکمپ یکارفرما با تمام خواسته ها نیبدست آمد و اول نیکمپ یروزیپ نیاول+

، امروز کارگران بعد از دو روز اعتصاب قصد ترک کارگاه را داشتند که  رانشهریا روگاهین در

 .قبول دارد نیانها موافقت نموده و تمام حقوق ها را طبق کمپ یکارفرما اعالم کرد با تمام خواسته ها

 یاعالم ستیشغلها هم طبق ل هیقرارداد امضا خواهند کرد و بق ونیلیم42 هیجوشکاران فردا با پا 

  .قرارداد خواهند نوشت نیکمپ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسندتلگرام نال کا :منبع

در اعتراض به سطح نازل حقوق،تبعیض  ماهشهر یراز یمیکارگرپتروش صدها تجمعصاب و اعت+

 درپرداخت مطالبات واخراج یک همکار حق طلب

اعتراض به سطح نازل برای ماهشهر یراز یمیکارگر پتروش 055مرداد،بیش از  41روز سه شنبه 

 .دست از کار کشیده وتجمع کردند همکار حق طلب کیدرپرداخت مطالبات و اخراج  ضیحقوق،تبع

دراین اقدام اعتراضی  یراز یمیدر پتروش شی، فن اندFPC روگاهین ،یبند بسته یکارگران واحدها

 .شرکت داشتند

 کیشرکت قول پرداخت  رعاملیمد :گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

 .شد یموضوع فقط شامل کارکنان رسم نیمتأسفانه ا یعنوان پاداش به ما داده بود، ول به هیحقوق پا



موضوع  نیکردند که ا افتیهزار تومان در 055و  ونیلیم9فقط  یمانیکارگران پ ریسا: ادامه داد یو

 .منافات دارد رعاملیبا قول مد

در راه دس یابی به  یراز یمیکارگران شرکت پتروش ندهینماصبح امروز قابل یادآوری است که

و قرارداد  یکارگران رسم نیب  ایدر پرداخت حقوق و مزا ضیبر رفع تبع یمبنمطالبات همکارانش 

و  ابیا یها سیسرو تیمشاغل و بهبود وضع یبند طرح طبقه در یبازنگر ،یمانکاریو پ میمستق

 ،یراز یمیشرکت پتروش رعاملیدر خوزستان، به دستور مد ییبد آب وهوا تیتوجه به وضع اذهاب ب

 .شد به محل کارش ممنوع الورود 

 مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل یی هااعتراضات هپکو دیدور جد*

 چهارمین روز پشت سرگذاشت

نسبت به به تجمعاتشان در اعتراض  ها ییهپکو مرداد برای چهارمین روز متوالی، 41روز سه شنبه 

چهارم ادامه دادند تا به صاحب منصابان  مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبالتکل

 .استانی وکشوری یاد آورشوند خواهان پایان دادن به بالتکلیفی معیشتی وشغلیشان هستند

رای احقاق حقوق مقابل ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ب*

 فرمانداری شهرستان شوش

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعشان برای احقاق  مرداد، 41روز سه شنبه 

 .حقوق مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند



 

وعده شغلی ومعیشتی و ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی *

 با تجمع مقابل استانداری قزوین های توخالی مسئوالن

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران درادامه اعتراضات دامنه دارشان  مرداد، 41روز سه شنبه 

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های پوچ مسئوالن طراز اول استان وکشوربرای باری 

 .زوین زدنددیگر دست به تجمع مقابل استانداری ق

کارگران،  یماه از معوقات مزد 20پرداخت  یبرا: تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

برگزار  یکارگران در محل استاندار ندهیبا حضور نما رایکه اخ یا در جلسه)را  یا مسئوالن  مصوبه

 25است حدود  یکه متعلق به کنتورساز« کلر روین»امضاء کردند که با فروش سهام شرکت ( شد

 .کارگران پرداخت شود مهیو ب یتومان مطالبات مزد اردیلیم

 روین»سهام شرکت  یاستاندار  متاسفانه مسئوالن برخالف مصوبه: معترض ادامه دادند کارگران

مبلغ را به حساب  نیآنکه ا یاند و بجا تومان فروخته اردیلیم 41تا  40حدود  یرا به ارزش مال« کلر



دولت  زانهآن را به خ ینامعلوم لیکنند، به دال زیپرداخت مطالبات کارگران وار یبرا یدادگستر

 .ستیبند ن ییاکنون دست ما کارگران به جا اند و هم کرده زیوار

در راه دست کباریهر چند روز  نیقزو ینشدن مصوبه مسئوالن استاندار یاز عمل پسبه گفته آنها،

 .اجتماع اعتراضی برپا می کنند در شهرستان واستانمراکز قدرت مقابل  به مطالباتشان یبیا

و  یمقابل شهردار نسبت به نداشتن امنیت شغلی بروجرد یشهردارتجمعات اعتراضی صدها کارگر*

 یفرماندار

برای بنمایش  سال 41تا  0 یسابقه کارمرداد،صدها کارگر شهرداری بروجرد با 49روز دوشنبه 

این  یو فرماندار یمقابل شهردارگذاشتن اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع 

 .شهرستان زدند

 یسال است که در شهردار45از  شیب:حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتاز کارگران  یکی

 ردیکار صورت گ نیشود، اگر ا یم دهیقرارداد موقت شن یمشغول به کار هستم و حاال زمزمه ها

 .میدهه کار، اخراج شو کیزمان قرارداد ممکن است بعد از  انیپا

 نیبه ا یدگیرس یسخت، برا طیشرا نیدر ا میهمه مشکالت اما انتظار دار رغمیعل: کرد انیب یو

 .مینداشته باش یشغل تیامن یاقدام کنند تا نگران نیمسئول تیوضع

وجود دارد که در  نیباشد احتمال ا نیقراردادها مدت مع یوقت: بروجردافزود یکارگر شهردار نیا

 یدگیرس میکرده و تقاضا دار جادیما ا یبرا یدلنگران نیو ا میشو کاریموعد اتمام زمان، از کار ب

 .ردیالزم صورت گ

 ادامه دارد نسبت به بالتکلیفی استخدامی یآموزش دهندگان نهضت سوادآموزاعتراضات *

در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی  ینهضت سوادآموز آموزش دهندگان

آزمون و ورود به  جیشدن نتا یخواستار ملغو دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند

 .شدند انیدانشگاه فرهنگ



 



که تا سال  یسوادآموز ما آموزش دهندگان نهضت: تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

به  م،یباسواد نمودن اقشار محروم را به عهده داشت فهینقاط کشور وظ نیاکثراً در محرومتر4912

ها و  سرباز معلم)گرید یها مقرر شده بود در کنار گروه یاسالم یاستناد قانون مصوب مجلس شورا

ام و به تبع آن به عنوان معلم نسبت به جذب ما اقد.. ( مهد کودک و ارانیزشو آمو ها یسیحق التدر

 ،یمتاسفانه در کمال ناباور. میخود استخدام شو یلیبا توجه به مدارک تحص یلیمقاطع مختلف تحص

 یمهر ینسبت به گروه ما ب یاقدام کرد ول گرید یها آموزش و پرورش نسبت به جذب گروه ونیسیکم

از کتب  یتخصص یتر کردند و با قرار دادن آزمون سخت اریبه استخدام ما را بس دنیکرده و راه رس

 .شدند11تیرماه  25خیمتعدد، عمال موجب حذف گروه ما در تار

 نیمراجع مربوطه، در خصوص حذف ا یریگیضمن دستور به پ میدرخواست دار: افزودند آنها

، قانون اجرا شده مذکور یها گروه ریبه حل مشکل ما اقدام کنند و همانند سا یدگیآشکار و رس ضیتبع

 ستیو عادالنه ن میدار سیتدر قهاز ده سال ساب شیاز ما ب یبرخ. میشو انیو ما جذب دانشگاه فرهنگ

 .میو امرار معاش محروم بمان یمعلم فیکه به خاطر آزمون، از شغل شر

روز درپی وعده 2درپایتخت پس از کارگران دفاتر سهام عدالت کشورخاتمه تجمعات اعتراضی *

 دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشایشان پایان

روز تجمع درپایتخت برای 2پس از کارگران دفاتر سهام عدالت کشور مرداد، 49عصر روز دوشنبه 

دراستان های  راهی محل اقامتشان بدنبال وعده و وعیدها یشانتاعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیش

 .مختلف شدند

کارگران دفاتر سهام عدالت اعتراضی دو روزه  تجمعات بنا به گزارش رسانه ای شده،پس از

 ندگانینماطی نشستی به کل دفتر سهام عدالت  ریمدو یساز یسازمان خصوص سیرئدرپایتخت،کشور

را با مطرح کردن در معوقه شان  و مطالبات یشغل تیوعده دادند تا موضوع امن معترضان

 .کنند یریگیبورس پ یعالیراشو

منتخب کارکنان دفاتر  ندگانینما  ندهیفاصله حداکثر تا ده روز آ نیتر حال مقرر شد در کوتاه نیع در

 .مشکالتشان داشته باشند انیب یبرا ییاقتصاد و دارا ریبا وز یقرار مالقات حضور کیسهام عدالت 

 مهیقه، بشد مطالبات معوقه کارکنان سهام عدالت اعم از دستمزد معو دیتاک روزیدر جلسه د نیهمچن

که مسئوالن دفاتر از  یقانون یها نهیهز هیتا به امروز ، اجاره مکان دفاتر و کل 11سنوات از سال 

 .اند در اسرع وقت پرداخت شود پرداخت کرده بیج

مطالباتمان  یریگیپ ه،یاز بق یندگیجدا از همکارانمان که به نما:تجمع کنندگان گفتندبرپایه این گزارش،

مختلف کشور به تهران آمده بودند با  یها که از دفاتر شهرستان و استان یاند، مابق را برعهده گرفته

دادن به اجتماع  انیدفتر سهام عدالت با پا کل ریو مد یساز یسازمان خصوص سیاعتماد به وعده رئ

 .محل سکونت و کار خود شدند یراه یدو روزه خود، همگاعتراضی 

 مقابل فرمانداری یاز زهکش نسبت به ضرر وزیان کاران دشت آزادگان  شلتوک یاعتراضتجمع *

 برای اعتراض نسبت به ضرر وزیان کاران دشت آزادگان شلتوک مرداد،جمعی از  41روز سه شنبه 

 .زدند شهرستان دشت آزادگان دست به تجمع مقابل فرمانداری یاز زهکش



شده است  زیشلتوک لبر یها نیاز زهاب زم WMD زهکش:گفتندتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای 

به محصول  یریناپذ برگشت زده و خسارات جبران یزراع یها نیو چنانچه راه آن باز نشود، به زم

 .شلتوک خواهد زد

مدت است که به اطالع  معضل به دو شکل بلندمدت و کوتاه نیا یکشاورزان برا یشنهادیحل پ راه

 .است دهیبحران رس تیریفرماندار دشت آزادگان و مد یعوده زاده معاون عمران

از  یعیوس یها و حل معضل زهاب مساحت WMDزهکش  تمام مهیپروژه ن لیبلندمدت، تکم حل راه

 ایو  سانیمدت، باز کردن زهکش به رود ن حل کوتاه آنهاست و راه یایمنطقه و اح یزراع یها نیزم

 .است یبه شط العم

 یدرب استاندارمقابل  استان هرمزگانمسکن مهر یتعاون یاعضا یتجمع اعتراض*

مقابل دست به تجمع مسکن مهراستان هرمزگان  یتعاون یاعضامرداد،جمعی از  41روز سه شنبه 

 .زدند یدرب استاندار
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