اتحاد و ھمبستگی ضامن پيروزی ما کارگران است  /بدنبال گذشت يکسال و نيم از مبارزه و اعتصاب کارگران پتروشيمی ھای ماھشھر و بخشنامه وزارت نفت
در روز دھم خرداد ماه سالجاری،

انعقاد قرارداد مستقيم با ھزاران کارگران صنايع نفت و پتروشيمی به اجرا در آمد

اتحاديه آزاد کارگران ايران :پس از گذشت  ١٨ماه از شروع مبارزات کارگران مجتمع ھای پتروشيمی
منطقه ماھشھر ،روند حذف شرکتھای پيمانکاری در صنايع نفت و پتروشيمی به سرانجام رسيد و انعقاد
قرارداد مستقيم با ھزاران کارگر پيمانکاری در اين صنايع به اجرا در آمد.
خواست انعقاد قرارداد مستقيم و حذف شرکتھای پيمانکاری از سال  ١٣٨٩در ميان کارگران شرکتھای
پيمانکاری پتروشيمی بندر امام و ديگر مجتمع ھای پتروشيمی در منطقه ماھشھر به يک خواست اصلی
تبديل شد اما اين خواست با مخالفت مسئولين پتروشيمی ھا مواجه گرديد .به ھمين دليل اين کارگران در
اواخر اسفند  ١٣٨٩دست به يک تجمع اعتراضی بزرگ زدند و سپس با آغاز سال  ١٣٩٠اقدام به
سازماندھی و انجام دو اعتصاب بزرگ و قدرتمند در فرودين ماه و سپس مھر ماه ھمانسال کردند .در
اين اعتصابات کارگران اکثريت پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر شرکت داشتند .شش ھزار کارگر
پيمانکاری پتروشيمی بندر امام متحدانه و با عزمی راسخ پيشتاز و پيشگام اين اعتصابات بودند .اين دو
اعتصاب گسترده زمانی بيش از پيش به بار نشست که رھبران اين کارگران برای روز  ٢٣بھمن ماه
 ١٣٩٠فراخوان اعتصاب ديگری را دادند .اين فراخوان بطور گسترده ای در تمامی پتروشيمی ھا پخش
شد و در تابلوی اعالنات نصب گرديد .اما اين اعتصاب با وعده ھای جدی تر مسئولين پتروشيمی ھا
انجام نگرفت و از اين تاريخ وزارت نفت تالش کرد با ارائه طرحھای مختلفی مسئله حذف شرکتھای
پيمانکاری را با صورتی به جز آنکه کارگران ميخواستند)انعقاد قرارداد مستقيم( به پيش برد اما ھمه اين
طرحھا از سوی کارگران رد شد و نھايتا وزارت نفت در مورخه  ٩١/٣/١٠با صدور بخشنامه ای با
عنوان "فوری" مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کليه کارکنان و کارگران پيمانکاری در تمامی سطوح و
سوابق کاری ،روند تن دادن به خواست کارگران را آغاز کرد.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران با صدور اين بخشنامه روند عملی اجرايی شدن
انعقاد قرارداد مستقيم با دھھا ھزار کارگر پيمانکاری صنايع نفت و پتروشيمی از اوايل تير ماه سال
جاری آغاز شد .بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در حال حاضر ھزاران کارگر
در اين صنايع در رسته ھای ذيل در استخدام مستقيم وزارت نفت و صنعت پتروشيمی قرار گرفته اند:
 -١کليه کارگران و کارکنان فوق ديپلم و ليسانس و به باال با سابقه  ١سال کار تا مورخه /١١/١
 ١٣٩٠با مدرک تحصيلی مرتبط با شغل شان  -٢کليه کارگران و کارکنان فوق ديپلم و ليسانس و به
باال ،با سابقه  ١سال کار تا مورخه  ، ١٣٩٠ /١١/١با مدرک تحصيلی غير مرتبط با شغل شان با
درجه شغلی يک مقطع پايين تر از سطح تحصيالتشان  -٣کليه کارگران و کارکنان با مدرک ديپلم با
سابقه  ١٠سال کار
الزم به ياد آوری است تاريخ انعقاد قرارداد مستقيم با اين دسته از کارگران ،اول فروردين ماه سال
 ١٣٩١قرار داده شده است و اين کارگران و کارکنان مطالبات مشمول قرارداد مستقيم را از اول سال
 ٩١دريافت خواھند کرد.

بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در حال حاضر شرکتھای پيمانکاری در
صنايع پتروشيمی دولتی در منطقه ماھشھر عمال بر چيده شده اند و کارگران ساير سطوح اين شرکتھا
نيز که انعقاد قرار داد مستقيم با آنان به اجرا در نيامده است بدون حضور پيمانکار در سمتھای خود
مشغول بکار ھستند و روند اجرايی شدن انعقاد قرارداد مستقيم با آنان در حال انجام است .بنا بر اين
گزارش امروز  ١٢شھريور ماه ليست و نامه مربوط به کارگران با مدرک ديپلم دارای  ٨سال سابقه کار
نيز جھت انعقاد قرارداد مستقيم به وزارت نفت ارسال شد.
دستاورد پيروزی قاطعانه کارگران صنايع پتروشيمی منطقه ماھشھر ،امروز شامل حال دھھا ھزار
کارگر پيمانکاری اين صنعت و وزارت نفت شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران اين پيروزی بزرگ را نتيجه اتحاد و ھمبستگی کارگران شرکتھای پيمانکاری
منطقه ماھشھر ،بويژه کارگران پيمانکاری پتروشمی بندر امام و حاصل درايت رھبران آنان ميداند و
درودھای صميمانه خود را نثار يکايک اين کارگران و اتحاد و ھمبستگی آنان ميکند.
پيروزی کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ماھشھر يک پيروزی بزرگ و گامی مھم برای طبقه
کارگر ايران در راستای دستيابی ما کارگران به مطالبات مان است .بی ترديد پيروزھای بزرگتر ما برای
خالصی از وضعيت مشقت بار کنونی در گرو اتحاد و ھمبستگی سراسری طبقه کارگر ايران قرار
دارد.
زنده باد کارگران صنايع پتروشيمی منطقه ماھشھر
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٢شھريور ماه ١٣٩١
روز شمار اخبار مبارزات کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر از اواخر اسفند  ١٣٨٩بر اساس
عين اخبار اين مبارزات )منتشره از سوی اتحاديه آزاد کارگران ايران(

پيام تبريک اتحاديه آزاد کارگران ايران به کارگران پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی در منطقه
ماھشھر
دوستان و ھمکاران! شما پس از دو اعتصاب بزرگ و بيش از يکسال کشمکش و ايستادگی برای رسيدن
به خواستھايتان در يک قدمی تحقق کامل مطالبات خود ھستيد و اينک بخشنامه انعقاد قرارداد مستقيم،
بدون اما و اگرھايی که در يکسال گذشته پيشاروی شما قرار داده شد بر روی ميز مديران پتروشيمی
ھاست.
شما کاری بزرگ را پيش برديد و تا به ھمينجا موفق به در ھم شکستن غول امپراطوری شرکتھای
پيمانکاری از چرخه شرايط کار خود شديد .اين يک پيروزی برای شما و برای طبقه کارگران ايران
است.

ما کارگران متشکل در اتحاديه آزاد کارگران ايران اين پيروزی را به يکايک شما دوستان عزيز در
مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ماھشھر صميمانه شادباش ميگوئيم و ھمچنان با قوت قلب بيشتری در کنار
شما و بويژه ھمکارانمان در پتروشيمی ھای خصوصی خواھيم بود .کارگران پيمانکاری پتروشيمی ھای
خصوصی ھمکاران و ھم طبقه ای ھای ما ھستند .بی ترديد حمايت ما و شما و عموم کارگران ايران از
اين کارگران برای حذف شرکت ھای پيمانکاری ،تثبيت کننده پيروزی امروز شما در مجتمع ھای
پتروشيمی دولتی خواھد بود.
زنده باد ھمبستگی سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٣خرداد ماه ١٣٩١

پس از بيش از يکسال کشمکش و مبارزه و اعتصاب ،کارگران پيمانکاری مجتمع ھای ھای پتروشيمی
دولتی در منطقه ماھشھر بطور قاطعانه ای به مطالبات خود دست يافتند
اتحاديه آزاد کارگران ايران :پس از گذشت بيش از  ١٥ماه از آغاز مبارزات کارگران پتروشيمی ھای
منطقه ماھشھر ،وزارت نفت طی بخشنامه ای با عنوان "فوری" به مديران مجتمع ھای پتروشيمی دولتی
در منطقه ماھشھر ،دستور انعقاد قرار داد مستقيم با اين کارگران را در تمامی سطوح و سوابق کاری
صادر کرد.
بدنبال تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ماھشھر در اواخر اسفند ماه
 ١٣٨٩و سپس دو اعتصاب بزرگ و قدرتمند از سوی اين کارگران در ماھھای فروردين و مھر ماه سال
نود ،وزارت نفت طرحھای مختلفی از جمله ايجاد تعاونی و انعقاد قرارداد مستقيم با بخشھايی از کارگران
با مدارک تحصيلی باال را در دستور گذاشت اما کارگران به اين طرحھا تن ندادند و به ھمين دليل
فراخوان اعتصاب ديگری را در روز  ٢٣بھمن ماه سال نود دادند .اين اعتصاب با وعده ھای مسئولين
پتروشيمی ھا انجام نگرفت ،اما کشمکش ميان کارگران شرکتھای پيمانکاری و مسئولين پتروشيمی ھا به
پايان نرسيد و انواع طرحھايی که در مقابل اين کارگران قرار داده شد ھر کدام به نوعی به بن بست
خوردند و نھايتا وزارت نفت بخشنامه ای را با عنوان "فوری" مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کليه
کارکنان و کارگران پيمانکاری در کليه سطوح و سوابق کاری در  ٩١/٣/١٠به تمامی مديران پتروشيمی
ھای دولتی در منطقه ماھشھر ابالغ کرد .اين بخشنامه پس از چند روز از تاريخ ابالغ آن در اختيار
کارگران قرار گرفت .الزم به يادآوری است اين بخشنامه فقط مشمول کارگران با سابقه زير يکسال
نميشود .کارگران با سابقه زير يکسال در اين پتروشيمی ھا اغلب در کارھای پروژه ای و موقت مشغول
بکار ھستند.
بر اساس اين بخشنامه مديران پتروشيمی ھای دولتی در منطقه ماھشھر می بايد تا مورخه ١٣٩١/٣/٢٥
ليست تمامی کارگران و کارکنان شرکتھای پيمانکاری را برای انعقاد قرارداد مستقيم در اختيار نھادھای
ذيربط قرار دھند.

بنا بر آخرين خبرھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران تھيه ليست از تمامی کارگران و کارکنان
شرکتھای پيمانکاری برای انعقاد قرار داد مستقيم در حال انجام است و قرار است کارتھای تردد کارگران
از اول تير ماه سالجاری راسا توسط خود پتروشيمی ھا صادر شود و کارگران با اين کارتھا تردد کنند.
اسامی تعدای از شرکتھای پتروشيمی دولتی در منطقه ماھشھر عبارتند از :پتروشيمی بندر امام – شرکت
پژوھش و فن آوری پتروشيمی – شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی – شرکت عمليات غير
صنعتی و خدمات صنايع پتروشيمی – شرکت کاالی پتروشيمی – پتروشيمی بوعلی سينا – پتروشيمی
اروند – ره آوران فنون پتروشيمی و پتروشيمی ھای تندگويان ،فجر و خوزستان.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٣خرداد ماه ١٣٩١
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

قرار است طی روزھای آينده پاداش نفت اين کارگران پرداخت شود
کارگران پيمانکاری پتروشيمی ھای ماھشھر اعتصاب خود را به تعويق انداختند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،بدنبال طرح مسئله پرداخت پاداش نفت ساليانه
کارگران پيمانکاری پتروشيمی ھای ماھشھر ،اين کارگران طی جلسه ای که ديروز در محل ناھار خوری
برگزار کردند توافق نمودند اعتصاب خود در اعتراض به عدم اجرای بخشنامه ضرب العجل ھيئت
وزيران مبنی بر بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری را به تعويق بياندازند.
کارگران شرکتھای پيمانکاری در مجتمع ھای پتروشيمی ماھشھر در روز  ١٨بھمن ماه و پس از بن بست
مذاکرات خود با رئيس امور اداری پتروشيمی بندر امام تصميم به اعتصاب گرفته بودند و اطالعيه شماره
چھار خود مبنی بر شروع اعتصاب در روز  ٢٣بھمن ماه را نيز پخش کرده بودند اما با قوت گرفتن
پرداخت پاداش نفت ساليانه به اين کارگران ،آنان روز  ٢١بھمن ماه و ھمچنين ديروز در نشستی در ناھار
خوری تصميم به عدم آغاز اعتصاب گرفتند.
يکی از کارگران در مجتمع ھای پتروشيمی ھای ماھشھر به سايت اتحاد اظھار داشت :ما از خواست خود
مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم و اجرای مصوبه دولت برای بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری مطلقا عقب
نشينی نخواھيم کرد اما بدليل پرداخت پاداش ساليانه نفت و توافقی که در ميان خود به آن رسيديم اعتصاب
را به تعويق انداختيم و چنانچه اين خواست بر حق ما و مصوبه دولت اجرا نشود از پای نخواھيم نشست.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،از آنجا که قرار بود اعتصاب در مجتمع
ھای پتروشيمی ماھشھر با تجمع کارگران در پارکينگ اتوبوسھا )درب شماره  (٤آغاز شود امروز و

عليرغم تصميم قبلی کارگران مبنی بر عدم شروع اعتصاب ،اين محل بشدت زير کنترل مامورين حراست
قرار گرفته بود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٣بھمن ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی بندر امام و منطقه ويژه اقتصادی:
از صبح روز يکشنبه  ٢٣بھمن ماه متحد و يکپارچه دست به اعتصاب خواھيم زد
کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بند امام و پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر اعالم
کرده اند در اعتراض به عدم برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری از صبح روز يکشنبه  ٢٣بھمن ماه دست
به اعتصاب نامحدودی خواھند زد.
بنا بر بخشنامه ھيئت دولت کليه شرکتھای پيمانکاری بر اساس ضرب العجلی می بايد تا مورخه
 ٩٠/١١/١٦برچيده ميشدند .اما مديريت پتروشيمی ھای بندر امام و منطقه ويژه اقتصادی با بھانه ھای
مختلف زير بار خواست کارگران نرفته اند.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،طی روزھای گذشته نماينده ھای کارگران
شرکتھای پيمانکاری بندر امام و ديگر پتروشيمی ھا در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر ،پيگير خواست
خود و اجرای مصوبه دولت مبنی بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری بر اساس ضرب العجل دولت بوند
که نھايتا روز  ١٨بھمن ماه ظريف کار مدير عامل پتروشيمی بندر امام ،نماينده ھای کارگران را به آقای
حيدری رئيس امور اداری جھت تعيين تکليف خواست کارگران و بخشنامه دولت ارجاع داد.
پس از مراجعه نماينده ھای کارگران به حيدری و مذاکراتی که انجام شد وی اظھار داشت :ماھيت کار
کارگران شاغل در شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندرامام ،ھمگی از نوع حجمی ھستند و کليه
پيمانکارانی که در پتروشيمی بندرامام کار ميگيرند و با پتروشيمی قرارداد می بندند ،تمامی نفرات خود را
از بيرون ھمراه خود وارد می کنند و پس از پايان قرارداد ،آنھا را مجددا يا با خود از شرکت می برند و يا
اخراج می کنند و به ھمين دليل اين کارگران مشمول بخشنامه دولت نمی شوند .اين درحالی است که بر
خالف اظھارات حيدری و طبق مدارک مستند و قانونی ،تمامی کارگران شاغل در پتروشيمی بندرامام و
ديگر پتروشيمی ھا ،ھمگی از  ١٥الی  ٢٠سال سابقه کار مستمر و تعريف شده ی معين در اين پتروشيمی
ھا دارند و در طول سالھای گذشته اين فقط و فقط پيمانکاران بوده اند که عوض شده و آمده اند و رفته اند
و کارگران بطور ثابت بر سرکارھای معين و تعريف شده خود باقی مانده اند و بطور مستمر و الينقطع از
حقوقھای آنان بيمه و ماليات کسر شده و ليست پرداخت مستمر بيمه و ماليات آنان در سازمان تامين
اجتماعی و اداره دارائی موجود است.

بنا بر اين آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،عليرغم ارائه مستندات الزم از سوی
کارگران به رئيس امور اداری پتروشيمی بندر امام و مذاکرات مفصل نماينده ھای کارگران با مسئولين
پتروشيمی ھا ،نھايتا اين مذاکرات به نتيجه ای نرسيد و کارگران بطور متحدانه ای تصميم به آغاز
اعتصاب از رو يکشنبه  ٢٣بھمن ماه گرفتند .قرار است در اين روز کليه کارگران پتروشيمی بندرامام و
منطقه ويژه اقتصادی در اقدامی ھماھنگ و يکپارچه دست از کار کشيده و اعتصابی گسترده و سراسری
را آغاز کنند .
بر اساس اطالعيه شماره  ،٤که کارگران در پتروشيمی ھای ماھشھر منتشر کرده اند اين اعتصاب قرار
است از ساعت  ٨/٣٠صبح روز يکشنبه از محل پارکينک اتوبوسھا )درب شماره  (٤و با تجمع کارگران
آغاز شود.

اتحاديه آزاد کارگران ايران ٢٠ -بھمن ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
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کارگران در صورت عدم تحقق عملی خواست ھايشان مصمم به اعتصاب در بيستم دی ماه ھستند
نماينده ھای مديريت پتروشيمی ھای منطقه ويژه و بندرامام در جلسه ای که خود فراخوانده بودند
حاضر نشدند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،ديروز جمعه  ١٦دی ماه مديريت پتروشيمی بندر
امام طی تماسی با نماينده ھای کارگران ،آنان را برای امروز دعوت به شرکت در جلسه مشترکی در اداره
کار ماھشھر نمود.
بر اساس اين دعوت امروز شنبه  ١٧دی ماه ١٦ ،نفر از نمايندھای کارگران پتروشيمی بندر امام و
پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر از ساعت ده صبح در اداره کار ماھشھر حاضر شدند
اما از نماينده ھای مديريت پتروشيمی ھا خبری نشد و تالش برای پيدا کردن آنان به دليل خاموش بودن
گوشی ھايشان به جايی نرسيد و نھايتا نماينده ھای کارگران در حالی که از اين وضعيت بشدت ناراحت
بودند ساعت  ١٢ظھر محل اداره کار ماھشھر را ترک کردند.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال اين وضعيت ،بعد از ظھر امروز
آقای يزدانی رئيس مجموعه پتروشيمی ھای مستقر در منطقه ،طی تماسی با نماينده ھای کارگران از آنان
برای برگزاری نشست مشترکی برای فردا دعوت کرد بر اين اساس وی به نماينده ھای کارگران اعالم
کرد فردا ساعت  ٩/٣٠صبح با نماينده ھای کارگران پتروشيمی بندر امام و ساعت  ١٤/٣٠بعد از ظھر با

نماينده ھای کارگران شرکتھای پيمانکاری منطقه ويژه جلسه ای برگزار شود .اما نماينده ھای کارگران با
رد اين پيشنھاد اعالم کردند ھمه ما يکی ھستيم و بايد جلسه با حضور مشترک نمايندھای کارگران بندر
امام و منطقه ويژه برگزار شود .بدنبال اين خواست از سوی نمايندھای کارگران ،قرار شد فردا ساعت
 ١٤/٣٠بعد از ظھر جلسه ای با شرکت نمايندھای کارگران پتروشيمی بندر امام و نمايندھای کارگران
پتروشيمی ھای منطقه ويژه از يک سو و رياست پتروشيمی ھا از سوی ديگر برگزار شود.
کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام و پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر اعالم
کرده اند چنانچه تا بيستم دی ماه جاری خواستھای آنان بر آورده نشود در اين روز اعصاب نامحدودی را
آغاز خواھند کرد .خواستھای فعلی اين کارگران عبارتند از:
 -١اضافه شدن  ١٥٠الی دويست ھزار تومان به دستمزدھا  -٢احتساب اين مبلغ از اول سال نود  -٣در
صورت اين توافق ،کارگران با خواست يک مھلت چھار ماھه ديگر برای اجرايی شدن حذف شرکتھای
پيمانکاری موافقت خواھند کرد .کارگران ھمچنين اعالم کرده اند اين توافق می بايد بصورت کتبی
صورت بگيرد و به عنوان بخشنامه از سوی مديريت پتروشيمی ھا در تابلوھای اعالنات نصب گردد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٧دی ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
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آخرين خبرھا از روند پيگيری مطالبات کارگران پيمانکاری پتروشيمی امير کبير
بنا بر آخرين خبرھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،بدنبال پايان اعتصاب کارگران پتروشيمی
امير کبير در صبح روز شنبه  ٢١آبانماه و قول مسئولين اين پتروشيمی به کارگران اعتصابی مبنی بر
رسيدگی به مطالبات آنان و اولتيماتوم کارگران مبنی بر اينکه در صورت عدم پاسخ مناسب به خواست
ھايشان از صبح روز دوشنبه بار ديگر اعتصاب را از سر خواھند گرفت ،روز دوشنبه  ٢٣آبانماه جلسه
مسئولين اين پتروشيمی بدون دعوت از نماينده ھای کارگران برگزار شد و پس از جلسه در مقابل
بازخواست اين نماينده ھا به آنان اعالم شد در اين جلسه در رابطه با خواستھای کارگران به نتيجه ای
نرسيده اند و با توجه به تعطيلی روز سه شنبه  ٢٤آبانماه ،کارگران می بايد تا روز چھارشنبه  ٢٥آبان
منتظر پاسخ بمانند.
بدنبال طی اين پروسه امروز چھارشنبه باز ھم مسئولين اين پتروشيمی پاسخی به کارگران ندادند و نھايتا
اعالم کردند به خواست شما می بايد راسا خود مدير عامل رسيدگی کند.
بنا بر اين گزارش تا کنون پيگيری کارگران پيمانکاری پتروشيمی امير کبير برای شنيدن پاسخ از سوی
مدير عامل به جايی نرسيده است .بنا بر اظھار کارگران اين کارخانه تالش آنھا برای تماس و گفتگو با
مدير عامل بجايی نرسيده است و ايشان از روياروئی و تماس با کارگران يا دادن ھرگونه
پيام به آنان خودداری ميکند.

بنا بر اظھار کارگران پتروشيمی امير کبير ،مدير عامل اين پتروشيمی ازمديران قبلی پتروشيمی بندرامام
بوده است که درضديت وخصومت با کارگران شرکتھای پيمانکاری مشھوراست .وی عنصری ضد
کارگر است که ھمواره با شعارکرامت انسانی خود را آراسته است .بنا بر اظھار اين کارگران ،ايشان در
دوره ای با فرصت طلبی به مديرعاملی پتروشيمی بندر امام رسيد و با ھمين خصلت برای مدتی کوتاه به
مقام يکی از معاونين وزير نفت يعنی رئيس شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران منصوب شد اما پس از
انتخابات رياست جمھوری از مقام خود عزل گرديد وھم اکنون مديرعامل پتروشيمی اميرکبيراست که به
بخش خصوصی واگذارشده است.
کارگران پيمانکاری پتروشيمی امير کبير مشغول رايزنی برای اتخاذ تصميم مناسب در مورد وضعيت
پيش آمده ھستند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ٢٥ -آبانماه ١٣٩٠
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کارگران پيمانکاری پتروشيمی امير کبير با يک اولتيماتوم دو روزه به اعتصاب خود پايان دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران پيمانکاری پتروشيمی امير کبير در
منطقه ويژه اقتصادی بندر ماھشھر که از دوشنبه ھفته گذشته در اعتصاب بسر ميبردند صبح امروز طی
توافقی با کارفرما به اعتصاب خود پايان دادند.
صبح امروز مسئولين اين پتروشيمی طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند ماھيانه ٥٠
ھزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت خواھند کرد و اين کارگران ميتوانند از برخی امکانات
رفاھی و تفريحی و بيمارستان و ...ھمچون کارگران رسمی استفاده کنند .اينگونه وعده ھا را در
اعتصاب فروردين ماه اين کارگران نيز به آنان داده بودند اما نه اين وعده ھا و نه خواست اصلی
کارگران مبنی بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با آنان محقق نشد .آخرين
مھلتی که مديريت اين پتروشيمی برای تحقق خواستھای کارگران داده بود  ١٥آبانماه جاری بود که باز
ھم وعده ھای داده شده محقق نشدند و اين کارگران از روز  ١٦آبانماه دست به اعتصاب زدند.

بر اساس آخرين مذاکراتی که صبح امروز بين کارگران اعتصابی و مسئولين پتروشيمی انجام گرفت
کارگران اعالم کردند کارانه و استفاده از امکاناتی که شما وعده ميدھيد ھر لحظه قابل قطع شدن ھستند
به ھمين دليل به جای اين امتيازات ،ما تا تحقق خواست اصلی خود مبنی برچيده شدن شرکتھای
پيمانکاری ،خواھان اعمال رسمی برخی امتيازات از قبيل حق جذب ،بدی آب و ھوا ،سختی کار و ...در
فيشھای حقوقی خود ھستيم و به اين شرط بر سرکارھای خود حاضر خواھيم شد .بدنبال طرح اين
خواستھا از سوی کارگران ،مسئولين اين پتروشيمی ضمن درخواست از آنان برای برای بازگشت بر
سرکارھايشان ،از کارگران دو روز برای اعالم نظر نھايی خود در مورد خواستھايشان مھلت گرفتند.
کارگران ضمن موافقت با مھلت دو روزه بر سرکارھای خود بازگشتند و اعالم نمودند چنانچه صبح
روز دوشنبه مديريت پتروشيمی با خواستھای آنان بطور کتبی موافقت بالفاصله اعتصاب خود را از سر
خواھند گرفت.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢١آبانماه ١٣٩٠
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به کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی
پيرامون اعتصاب کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی امير کبير و وعده ھای معاون وزير نفت
کارگران پتروشيمی امير کبير بار ديگر دست به اعتصاب زده اند ،کارفرما در پايان مھلت داده شده يعنی
 ١٥آبانماه به وعده ھای خود مبنی بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری عمل نکرد و کارگران اين
پتروشيمی از روز  ١٦آبان بار ديگر اعتصاب خود را از سر گرفتند.
در اين ميان اعتصاب پر شکوه کارگران پتروشيمی بندر امام پس از  ١٤روز دوام در روز  ١٧مھر ماه
پايان گرفت و مديريت پتروشيمی بنا بر وعده داده شده ،شروع به توزيع فرم استخدام در ميان کارگران
کرد .اين حرکت از سوی مديريت پتروشيمی بندر امام در حالی صورت گرفته است که به نظر ميايد اين
عمل يک حرکت از سوی اين مديريت برای وقت خريدن و جلوگيری از اعتصاب ديگری از سوی
کارگران اين مجتمع پتروشيمی باشد .چرا که اگر به خاطر بياوريم مدير عامل پتروشيمی بندر امام بارھا
در ميان کارگران اعالم کرده بود مسئله بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با

کارگران ،مسئله ای مربوط به وزارت نفت است و ما در اين باره راسا نميتوانيم کاری انجام بدھيم .اگر
اين حرف ايشان حقيقت است )که حقيت نيز ھست( آنوقت بايد توجه خود را به اظھارات رسمی معاون
وزير نفت معطوف کنيم و حقيقت بر چيده شده شرکتھای پيمانکاری را از زبان ايشان بشنويم.
معاون وزير نفت طی مصاحبه ای که در خبرگزاری ايلنا درج شده است از دستور العملی برای برچيده
شدن شرکتھای پيمانکاری صحبت کرده است که اجرای آن چيزی جز حفظ شرکتھای پيمانکاری در
شرکت نفت و شرکتھای تابعه آن نيست .بر اساس اين دستورالعمل ،کارگران دارای مدرک فوق ديپلم به
باال با برگزاری آزمون با قرارداد موقت بطور مستقيم در شرکت ملی نفت و شرکتھای تابعه منجمله
پتروشيمی ھا در صورتی جذب خواھند شد که جای پست سازمانی در آنھا خالی باشد .بر اساس اين طرح
کارگران پيمانکاری با مدرک ديپلم نيز با تاسيس شرکت تعاونی ساماندھی خواھند شد.
بر اساس اين طرح بطور يقين فقط قسمت بسيار کوچکی از کارگران قادر خواھند شد با قرار داد مستقيم
در پتروشيمی ھا ادامه کار دھند .چرا که اکثريت عظيم کارگران پيمانکاری مدرک فوق ديپلم به باال را
ندارند و تازه در بين ھمين اقليت دارای اين مدارک ،ھمه قادر به قبولی در آزمون استخدامی نخواھند شد
و از سوی ديگر چنين آزمون و جذب نيرويی زمانی اجرايی ميشود که پستھای سازمانی مشخصی در
شرکت نفت و شرکتھای تابعه منجمله پتروشيمی ھا خالی باشند ،بزک نمير بھار مياد ، ......بدين ترتيب
بايد گفت بر اساس طرح معاون وزير نفت چه بسا تعداد انگشت شماری نيز از کارگران پيمانکاری قادر به
استخدام مستقيم در شرکت نفت و شرکتھای تابعه نشوند.
و اما در مورد تعاونی ھا :در اين طرح قرار است فقط کارگران پيمانکاری دارای مدرک ديپلم ساماندھی
شوند .ايجاد تعاونی و به کارگيری آنھا در پتروشيمی ھا و ساير شرکتھای تابعه وزارت نفت چيزی جز
جايگزين کردن تعاونی ھا به جای شرکتھای پيمانکاری نيست و تا آنجا که به حق و حقوق کارگران
پيمانکاری مربوط ميشود از نظر ما اين تعاونی ھا خطرناکتر و بدتر از شرکتھای پيمانکاری برای
کارگران خواھند بود .چرا که اين بار با نام کارگر ،ھيئت مديره ھايی تحت عنوان تعاونی ھا شکل خواھند
گرفت و اينبار اين ھيئت مديره ھای تعاونی ھا به جای مديران پيمانکار ،طرف حساب پتروشيمی و
کارگران خواھند شد و ھمان کاری را خواھند کرد که امروز پيمانکاريھا انجام ميدھند با اين تفاوت که اين
بار با نام کارگر و از ميان کارگران و در قالب ھيئت مديره ای ،شرکتھای برده داری پيمانکاری بر
سرنوشت ما کارگران حاکم خواھند گرديد.
از طرف ديگر واقعيت محرز ديگری نيز که در اين بين وجود دارد اين است که اکثريت کارگران شاغل
در شرکتھای پيمانکاری در پتروشيمی ھا ،کارگران تجربی ماھری ھستند که اغلب مدرک ديپلم نيز
ندارند.
از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران ،طرح معاون وزير نفت نه تنھا ھيچ گلی بر سر ما کارگران
شرکتھای پيمانکاری در پتروشيمی ھا نخواھد زد بلکه :ا -اين طرح چيزی جز دھن کجی به خواست ما
کارگران برای بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری نيست و در شکل بدتری وسيله ای برای ابقای اينگونه
شرکتھا است  -٢اين طرح بيش و قبل از ھر چيزی ،طرحی است جھت مقابله با مبارزات متحدانه ما ،از
طريق شقه شقه کردن ما به کارگران دارای مدرک فوق ديپلم به باال ،مدرک ديپلم و زير ديپلم .اين طرح
دستورالعملی است برای دسته بندی ما کارگران پيمانکاری در پتروشيمی ھا جھت جلوگيری از اتحاد ما.

اين طرح ،طرحی است برای ايجاد چند دستگی در صفوف متحد تاکنونی ما تا بدين ترتيب با دسته دسته
کردن ما بتوانند در مقابل خواست متحدانه ما مبنی بر چيده شده شرکتھای پيمانکاری ايستادگی کنند.
کارگران و ھمکاران در شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی ھا
خواست ما کارگران شرکتھای پيمانکاری در پتروشيمی ھا در طول  ٨ماه گذشته ،بر چيده شدن تمام و
کمال شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم بوده است .بايد بر اين خواست تا تحقق کامل آن پای فشرد
و اجازه نداد مبارزه و خواست ما مبنی بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری به طرحی در دست مسئولين،
برای ھم حفظ شرکتھای پيمانکاری و ھم دسته دسته کردن و بر ھم زدن اتحاد ما کارگران منجر شود.
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران  -اتحاديه آزاد کارگران ايران –
 ١٨آبانماه ١٣٩٠

به نقل از خبرگزاری کار ايران "ايلنا"
معاون وزير نفت تشريح کرد
شرايط تبديل وضعيت نيروھای پيمانکاری از طريق آزمون
ايلنا :معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزارت نفت از جذب نيروھای پيمانکاری پس از برگزاری
آزمون عمومی براساس داشتن تخصص و رشته مورد نياز در صنعت نفت خبر داد.
به گزارش ايلنا ،سيد عليرضا میرمحمدصادقی گفت :در ابتدا آزمون عمومی که شامل دروس عمومی
زبان فارسی ،انگليسی ،ھوش و کامپيوتر است ،از داوطلبان گرفته خواھد شد.
وی افزود :در صورت پذيرفتهشدن داوطلبان در اين مرحله ،مصاحبه تخصصی نيز براساس رشته مورد
نياز صنعت برای متقاضيان برگزار میشود .داوطلبانی که در مصاحبه تخصصی پذيرفته شوند ،به
صورت قراردادمدت معين جذب بدنه صنعت نفت خواھند شد.
براساس اين گزارش ،معاون توسعه منابع انسانی وزير نفت بهتازگی با اشاره به برگزاری آزمون برای
ساماندھی کارکنان پيمانکاری فوق ديپلم به باالی صنعت نفت ،از برگزاری نخستين آزمون برای کارکنان
شرکت ملی صنايع پتروشيمی خبر داده و يادآوری کرده است که کارکنان پيمانکاری با مدرک ديپلم با
تاسيس يک شرکت تعاونی ساماندھی خواھند شد.
وی پيشتر با تاکيد بر اينکه وزارت نفت برای بھرهگيری ھر چه بيشتر از نيروھای پيمانکاری خود
برنامهھای زيادی دارد ،گفته بود :يکی از اين برنامهھا اين است که در جذبھای آينده صنعت نفت به

افرادی که سابقه زيادی در فعاليتھای مرتبط با صنعت نفت دارند ،امتيازاتی داده خواھد شد.
به گفته معاون وزير نفت ،افراد با سابقه در فعاليتھای مرتبط با صنعت نفت در صورتی که در
آزمونھای استخدامی وزارت نفت شرکت کنند به ازای ھر سال سابقه امتيازی خواھند داشت ،از اين رو
ھر چه سابقه اين افراد بيشتر باشد امتياز بيشتر و روند جذبشدن برايشان آسانتر خواھد بود.
وی با تاکيد بر اينکه جذب نيروی انسانی در قالب قرارداد مدت معين برای نيروھای پيمانکاری ،تنھا در
برابر پستھا و سمتھای سازمانی خالی خواھد بود است ،يادآوری کرده بود :ھر جايی از صنعت نفت که
سمت سازمانی خالی باشد ،کارکنان پيمانکاری آن بخش میتوانند در اين آزمون شرکت کنند و در صورت
قبولی در آزمون به صورت قرار داد مدت معيين جذب شوند.
به گفته وی افرادی که در آزمونھای جذب به صورت رسمی و قرارداد مدت معين قبول نمیشوند ،در
شرکتھای تعاونی ساماندھی خواھند شد و میتوانند در فعاليتھايی که در صنعت نفت قابل واگذاری
ھستند ،به صورت قرارداد مستقيم با شرکتھای تعاونی به کار خود ادامه دھند.
پايان پيام  ١٢:٣٥ - ١٦/٨/١٣٩٠کد خبر ٢١٨٨٦٨ :

کارگران پتروشيمی امير کبير در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده
اند
بنا برگزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی امير
کبير در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر از روز دوشنبه  ١٦آبانماه در اعتراض به خلف وعده
کارفرما دست به اعتصاب زده اند .اين کارگران روز يکشنبه  ١٥آبان نيز در اعتراض به نحوه کسر
ماليات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
بدنبال اعتصاب کارگران پيمانکاری پتروشيمی اميرکبير در اواخر فروردين ماه جاری که به ھمراه
کارگران ديگر پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر انجام شد مديريت اين پتروشيمی به کارگران
وعده تحقق خواست ھايشان را داد اما ھمچون مديريت پتروشيمی بندر امام بطور مداوم از کارگران برای
تحقق خواست ھايشان مھلت گرفت .آخرين وعده مديريت اين پتروشيمی به کارگران برای تحقق خواست
آنان حداکثر تا  ١٥آبانماه بود اما با فرا رسيدن اين روز خبری از تحقق وعده ھا نشد و به ھمين دليل
کارگران اين پتروشيمی از صبح روز دوشنبه  ١٦آبانماه دست به اعتصاب زدند که تا لحظه مخابره اين
خبر)ساعت  ١٤ظھر امروز( اين اعتصاب متحدانه ھمچنان ادامه دارد.
بنا بر اين گزارش ديروز سه شنبه  ١٧آبانماه کارفرمای پتروشيمی امير کبير برای در ھم شکستن
اعتصاب و جلوگيری از توقف توليد ،تعدادی از کارگران بخش تعميراتی شرکت پيمانکاری بسپاران)زير
مجموعه پتروشيمی بندر امام( را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امير کبير
مواجه و به درگيری با آنان منجر شد و نھايتا کارگران اعتصابی مانع بکارگيری اين نيروھا شدند.

بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،عليرغم اين درگيری ،کارگران پتروشيمی
بندر امام در صدند تا به انحا مختلف از اعتصاب کارگران پتروشيمی امير کبير حمايت کنند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٨آبانماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی امير کبير در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر ماليات بر مشاغل
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،ديروز يکشنبه  ١٥آبانماه کارگران پتروشيمی
امير کبير در منطقه ويژه اقتصادی بندر ماھشھر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر ماليات بر مشاغل
دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا بر اين گزارش کارگران اين کارخانه در فيشھای حقوقی خود با افت دريافتی ھای خود مواجه شدند و
با بررسی اين مسئله متوجه شدند آندسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بيشتری انجام
داده و در نتيجه اين اضافه کاری دستمزد ماھيانه آنان از يک رقم معينی باال زده بوده است ماليات بر
مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان ماليات بااليی را کسر کرده اند ،بطوريکه
بجای اينکه با اضافه کاری دريافتی اين کارگران بيشتر شود کمتر نيز شده بود .کارگران با مشاھده اين
وضعيت خشمگين شده و دست به تجمع اعتراضی زدند .بدنبال اين وضعيت مسئولين کارخانه با قول
رسيدگی به اين مسئله فيشھای حقوقی کارگران را جھت بررسی و حل مشکل پيش آمده جمع آوری کردند
و بدين ترتيب کارگران به تجمع خود پايان دادند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٦آبانماه ١٣٩٠
www.etehadye .com
k.ekhraji@gmail.com

پيرامون اخبار مربوط به اعتصاب کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام
"کميته ھای غيبی" برای ابراز وجود ديواری کوتاه تر از ديوار اتحاديه آزاد کارگران ايران پيدا نکرده
اند

اعتصاب پر شکوه دو ھفته ای کارگران پتروشيمی بندر امام جزو معدود اعتصاباتی بود که رسانه ھای
خبری و بخشھای زيادی از شخصيتھا ،نھادھا و محافل کارگری به آن توجه نشان دادند .اين اعتصاب و
خواست کارگران در اين اعتصاب بسيار مھم بود به ھمين دليل نيز توجھی در خور اين اعتصاب به آن
شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران در آخرين خبری که منتشر کرده ،نتايج اوليه اين اعتصاب را به اطالع افکار
عمومی رسانده است و بزودی جمعبندی خود را از اين اعتصاب ارائه خواھد کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران تنھا تشکلی بود که گزارشات روزانه اين اعتصاب را منتشر کرد .در اين
ميان و درست در روز آخر اعتصاب ،کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری نيز يک
گزارش منتشر کرد و حدود دو روز پس از پايان اعتصاب يک گزارش تکميلی ديگر نيز انتشار داد .در
جمعبندی از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام به اين گزارش و مجموعه عکس العملھايی که
به اين اعتصاب نشان داده شد خواھيم پرداخت.
اما در اين بين کميته ای تحت نام "کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور" که به نظر ميايد يک نھاد
غير علنی است و به سبک و سياق غيبيون مشغول صدور اطالعيه در مورد اخبار و مسائل کارگری
ميباشد در پنجاھمين اطالعيه خود اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام را دست مايه يک دروغ پراکنی
آشکار بر عليه اتحاديه آزاد کارگران ايران کرده است و اخبار واھی منتشره در مورد اين اعتصاب را به
اتحاديه آزاد کارگران ايران منتسب نموده است .در اين رابطه اتحاديه آزاد کارگران ايران با ارجاع عموم
به اخباری که بر روی سايت اتحاديه آزاد کارگران است و نيز اخبار منتشره اتحاديه که بر روی سايتھای
ديگر قرار دارد اعالم ميکند:
 -١اتحاديه آزاد کارگران ايران فقط خبر اعتصاب کارگران شرکت پيمانکاری پتروسينا در مجتمع
پتروشيمی آبادان را منتشر کرده و ھيچ جايی مدعی اين نشده است که گويا اين اعتصاب در حمايت از
اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام انجام شده است.
 -٢اتحاديه آزاد کارگران ايران ھيچ جايی اعالم نکرده است کارگران پتروشيمی بندر امام دست به ايجاد
کميته اعتصاب زده اند .اين خبر در گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری آمده
است.
 -٣اتحاديه آزاد کارگران ايران ھيچ جا در باره ايجاد صندوق مالی توسط کارگران پتروشيمی بندر امام
ھيچ خبری منتشر نکرده است .اين خبر در گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای
کارگری آمده است.
 -٤اتحاديه آزاد کارگران ايران آمار متناقضی از تعداد کارگران اعتصابی منتشر نکرده است .ما از ھمان
روزھای اول اعتصاب بنا بر آماری که خود کارگران اعتصابی در اختيار ما گذاشتند يک آمار را اعالم
کرديم ٦٥٠٠ :کارگر در پتروشيمی بندر امام دست به اعتصاب زده اند .اين تنھا غفلت اتحاديه ما در مورد
تمامی اخباری بود که در مورد اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام منتشر کرديم .کارگران اين
مجتمع نيز قصد بزرگنمايی تعدادشان را نداشته اند ،کسانی که در جاھايی مانند پتروشيمی بندر امام و يا
ايران خودرو و مراکزی از اين دست که دارای محيطھای بسيار بزرگی ھستند کار کرده باشند نيک
ميدانند که ھر کارگری ممکن است در مورد تعدادشان آمار متفاوتی را اعالم کند .بويژه اين مسئله در

مورد شرکتھای پيمانکاری که کارگران آنھا در مرکز بزرگی مانند پتروشيمی بندر امام در جاھای جدا از
ھم کار ميکنند بيشتر صدق ميکند .ما پس از پايان اعتصاب و پس از انتشار آمار  ٤٣٠٠نفری و بدليل
حساسيتھايی که عامدانه در مورد تعداد کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام به آن دامن زده
شده بود طی روزھای گذشته در اين مورد مجددا و از کارگران بيشتری آمار را سوال کرديم .بر اين
اساس تعداد کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام  ٤٣٠٠نفر ھستند که اکثريت قريب
به اتفاق آنان در اعتصاب بسر ميبردند.
 -٥در رابطه با تعداد کارگران تجمع کننده نيز که کميته ھماھنگی برای کمک ...تالش کرد با لوس کردن
تالشھای خستگی ناپذير اتحاديه آزاد کارگران ايران در انتشار اخبار روزمره اعتصاب کارگران
پتروشيمی بندر امام ،خود را در مقام کميته حقيقت ياب ظاھر کند ،تعداد کارگران شرکت کننده در تجمعات
را  ٤٠٠ – ٣٠٠نفر اعالم کرد .در اينمورد بايد بگوئيم در ساعات اوليه صبح بويژه در ده روز اول
اعتصاب اکثريت بسيار بااليی از کارگران ،تجمعی ھزاران نفره را شکل ميدادند اما بمرور تا تعطيلی
کارخانه و در بعد از ظھر از تعداد تجمع کنندگان کاسته ميشد .اين مسئله در چند روز آخر اعتصاب شدت
نيز پيدا کرده بود بطوريکه طرف صبح  ١٠٠٠الی  ٢٠٠٠کارگر در تجمع شرکت ميکردند و در بعد از
ظھر و بمرور اين رقم به زير  ١٠٠٠نفر ميرسيد .ما در خبرھايی که منتشر کرديم ھيچگاه مدعی نشديم
ھزاران کارگر ھر روز در تجمع شرکت ميکردند بلکه ھر دفعه و يا روزی که کارگران اعتصابی به ما
اعالم ميکردند دست به تجمع زده ايم عين خبر را منتشر ميکرديم که ھيچ ترديدی ھم در صحت آن نداشتيم
و نداريم.
 -٦بر خالف ادعای کميته غيبی "کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور" کميته ھماھنگی برای
کمک ،...در ھيچ جايی تعداد کارگران شرکت کننده در اعتصاب را  ٤٠٠نفر اعالم نکرده است.
از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران ھر انسانی که کمترين تعلق خاطری به جنبش کارگری داشته
باشد به احتمال زياد از خبرھای منتشره در مورد اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام اطالع دارد .اين
مسئله بويژه در مورد سايتھای خبری بيشتر صدق ميکند .از نظر ما اين سايتھا مواردی را که فوقا به آنھا
اشاره شد نيک ميدانند .به ھمين دليل ما عالوه بر اينکه کميته غيبی "کميته ھای کارگران سوسياليست
داخل کشور" را مسئول شانتاژ و دروغ پراکنی آشکار عليه اتحاديه آزاد کارگران ايران ميدانيم در اين
رابطه مسئوليت اين سايتھا را نيز به انتشار چنين بيانيه ھای افترا آميزی جلب ميکنيم.
اتحاديه آزاد کارگران ايران -دھم آبانماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران شرکت پيمانکاری پتروسينا در پتروشيمی آبادان ظھر روز شنبه به اعتصاب خود پايان دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،در پی تالش حراست پتروشيمی آبادان برای
جلوگيری از ورود کارگران شرکت پيمانکاری پتروسينا به کارخانه در روز چھارشنبه  ٢٠مھر ماه و
مقاومت کارگران که نھايتا منجر به ورود آنان به کارخانه شد ،صبح روز شنبه  ٢٣مھر ماه مديريت
پتروشيمی ضمن قبول ادامه کار کارگران با قرارداد قبلی و دادن برخی امتيازات به آنان ،از کارگران يک
مھلت دو ماھه برای رسيدگی به خواست اصلی آنھا مبنی بر حذف پيمانکار در خواست کرد که اين
امر مورد موفقت کارگران اعتصابی قرار گرفت و آنھا از ظھر روز شنبه ھفته جاری بر سر کارھای
خود بازگشتند.
الزم به يادآوری است در جلسه روز دوشنبه  ١٨مھر ماه که با شرکت نماينده ھای کارگران ،نماينده
مديريت پتروشيمی و مسئولين اداره کار آبادان برگزار شده بود مديريت پتروشيمی سه نوع قرارداد برای
ادامه کار به کارگران پيشنھاد داده بود که بنا بر اظھار کارگران اين قرار دادھا از قرارداد قبلی آنان نيز
بدتر بود .به ھمين دليل کارگران ھيچيک از اين قراردادھا را قبول نکردند و اين مذاکره به سرانجامی
نرسيد و کارگران بر ادامه اعتصاب پای فشردند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٥مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

با شکست مذاکرات ،کارگران شرکت پيمانکاری پتروسينا در پتروشيمی آبادان به اعتصاب خود ادامه
دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،جلسه روز دوشنبه  ١٨مھر ماه نماينده ھای
کارگران اعتصابی شرکت پيمانکاری پتروسينا با مديريت کارخانه و نماينده ھای اداره کار به نتيجه ای
نرسيد.
در جلسات نماينده ھای کارگران با مديريت و مسئولين اداره کار آبادان تا کنون سه نوع قرار داد برای
بازگشت بکار اين کارگران به آنان پيشنھاد شده است اما از آنجا که در ھيچکدام از اين قراردادھا خواست
ھای کارگران لحاظ نشده بود اين قراردادھا از سوی کارگران مورد قبول واقع نشده است و بدين ترتيب
مذاکرات تاکنونی به نتيجه ای نرسيده و کارگران عليرغم تھديدھای مديريت به اعتصاب خود ادامه داده
اند.

روز سه شنبه و پس از شکست مذاکرات ،مديريت پتروشيمی به کارگران اعالم کرد چنانچه به اعتصاب
خود پايان ندھند از روز چھارشنبه  ٢٠مھر ماه ،آنان را به کارخانه راه نخواھد داد و دست به اخراج
ھمگی کارگران خواھد زد.
بدنبال اين تھديد از سوی مديريت کارخانه ،صبح ديروز )چھارشنبه ( کارگران با درب بسته کارخانه بر
روی خود مواجه شدند که اين امر خشم آنان را بر انگيخت.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران خشمگين با مشاھده درھای بسته
کارخانه بر روی خود با درگيری مختصری که با حراست کارخانه پيش آمد موفق به ورود به کارخانه
شده و در محلھای کار خود مستقر شدند)نشسته و در اعتصاب( و متحدانه اعالم کردند :حتی اگر يک نفر
از کارگران اخراج شود مسئوليت عواقب وپيامدھای اعتراضات شديدتر کارگران ،بعھده مديريت و
پيمانکار و نيز اداره کار خواھد بود واز طرفی تھديد کردند که با ھر نيروی کار اعتصاب شکنی که خارج
از کارخانه و برای جايگزينی کارگران اعتصابی وارد شود بشدت مقابله خواھند کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢١مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه
به کارگران اعتصابی پيمانکاری ھای مجتمع عمومی پتروشيمی ماھشھر و بندر امام
دوستان و رفقای عزيز،
اعتصاب شما برای دستيابی به حقوق پايه ای خويش که اکنون بيش از ده روز است که ادامه دارد ،شايسته
ھر گونه حمايت و ھمبستگی طبقاتی است .شما در اعتصاب خود خواستار اجرای قوانينی شده ايد که خود
دولت نيز آن را تصويب کرده است .اين سرنوشت طبقه غير متشکل ما است که حتی برای اجرای قوانينی
که ظاھرا به نفع آن تضويب شده است ،ناچار از اعتصاب است .شما خواستار قراردادھای رسمی شده ايد.
اين حق شما که اکنون برای کسب آن به ميدان آمده ايد تا فرزندان و خانواده ھايتان از زندگی کم رنج تری
برخوردار باشند ،در عين حال متضمن منافع کليه کارگران ايران است .ھمه کارگران ،بخصوص
کارگران شاغل دربخش پيمانی در ايران بايد تالش شما را حرکتی برای خود نيز بدانند و از آن حمايت
کنند .ما نيز با اشتياق تمام آرزومند پيروزی شما در اين مبارزه ايم.
درپايان،اميدواريم که شما ھم بتوانيد با ايجاد سنديکای مستقل ،گامی بلند در راستای نيل به منافع کارگری
خود برداريد.ھمانطور که يکی از دستاوردھای ايجاد سنديکای ھفت تپه ،موجبات رسمی شدن تمامی
کارگران موقت ھفت تپه رافراھم آورد سنديکای شماھم بتواندزمينه بھبودی وضعيت زندگانی شما را فراھم
آورد.

به اميد پيروزی واتحاد کارگران
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه
١٣٩٠/٧/١٨

کار گران شرکت پيمانکاری پتروسينا در پتروشيمی آبادان از حدود يک ماه پيش در اعتصاب بسر می
برند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،نزديک به يکماه است کارگران شرکت پيمانکاری
پتروسينا در پتروشيمی آبادان برای حذف پيمانکار وعقد قرارداد مستقيم )مانندکارگران پتروشيمی ھای
ماھشھر( دست به اعتصاب زده اند.
بنا بر اين گزارش از آنجا که قرارداد اين شرکت پيمانکاری با پتروشيمی آبادان به پايان رسيده بود
کارگران فرصت را برای عقد قرارداد مستقيم مناسب ديده و خواھان عقد قرارداد مستقيم شدند اما با بی
توجھی مسئولين پتروشيمی آبادان مواجه شده و دست به اعتصاب زدند و بر اجرای خواست محوری خود
ومصوبه دولت مبنی بر بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری ،پافشاری کردند .با اين حال مديريت پتروشيمی
با معرفی يک پيمانکارجديد،ھمچنان به ابقا سيستم واسطه ای پيمانکاری پافشاری ميکند و پيمانکارجديد با
وعده ی بھبود شرايط کار و وضعيت معيشتی کارگران وارد اين کشمکش شده است وجلساتی را با
نمايندگان کارگران برای دادن امتيازات و راضی کردنشان برای بازگشت بر سرکارھايشان برگزار کرده
که تاکنون نتيجه ای نداده است.
بر اساس آخرين خبرھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ديروز ) ١٦مھر ماه( اين اعتصاب ھمچنان
ادامه داشته است و ھنوز توافقی ما بين کارگران و مديريت پتروشيمی صورت نگرفته است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٧مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندر امام پس از دو ھفته به اعتصاب خود پايان دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندر
امام امروز  ١٧مھر ماه پس از  ١٤روز اعتصاب تصميم به بازگشت بر سرکارھای خود گرفتند .در

اين ميان کارگران شرکت پيمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پايان اعتصاب از سوی کارگران ساير
شرکتھای پيمانکاری برای بازگشت بکار با ھمديگر به توافق رسيدند.
بنا بر اين گزارش حدود  ١٥٠نفر از کارگران اعتصابی روز جمعه  ١٥مھر ماه با حضور در جمع
مسئولين شھر ماھشھر در نماز جمعه اين شھر ،خواھان رسيدگی به خواست ھای خود شدند که بدنبال آن
روز گذشته معاون فرماندار ماھشھر در ميان کارگران حاضر شد و اعالم کرد" :خواست شما يک مسئله
بسيار کالن است و نيازمند يک تصميم گيری در سطح کالن است ،ما نميتوانيم به آن پاسخگو باشيم چرا
که اين مسئله خيلی فراتر از مجتمع ھای پتروشيمی در ماھشھر است و مربوط به کل پتروشيمی ھا در
ايران و تمامی بخشھای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از ديدار فرماندار ماھشھر با معاون وزير
نفت در حوزه پتروشيمی ھا و طرح مسئله خواست کارگران در اين ديدار داد و از کارگران خواست تا آن
زمان بر سرکارھای خود بازگردند که با مخالفت کارگران روبرو شد .با اين حال کارگران نھايتا امروز
تصميم به بازگشت بکار گرفتند.
بنا بر اظھار کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام ،امروز  ١٧مھر ماه فرماندار ماھشھر در تھران با
معاون وزير نفت در حوزه پتروشيمی ھا ديدار داشته است و به کارگران وعده داده شد نتايج حاصل از
اين جلسه و تصميمات اتخاذ شده ،بين بيستم تا سی ام مھر ماه به کارگران ابالغ خواھد شد.
ھمچنين امروز کارگران اعتصابی ھنگام بازگشت بکار خواھان عودت کارت و حضور يکی از کارگران
و دو تن از نماينده ھايشان بر سر کارھايشان شدند .بر اساس گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران
ايران ،اين سه نفر امروز وارد کارخانه شده و بر سر کارھايشان بازگردانده شدند .کارگران اعتصابی
ھمچنين خواھان بازگشت بکار يکی ديگر از نماينده ھای خود به نام سيد جعفر عزيزی که در سال  ٨٩از
کار اخراج شده بود ،شدند که بنا بر اظھار کارگران با بازگشت بکار وی موافقت اوليه صورت گرفته
است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٧مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه
از خواست بر حق کارگران شرکتھای پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر حمايت ميکنيم
کارگران شرکتھای پيمانکاری مجمتع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر و بندر امام بر اساس
مصوبه سال ١٣٨٤ھيئت وزيران خواھان برچيده شده شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته
جمعی ھستند و به دليل عدم اجرای اين مصوبه دست به اعتصاب زده اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با حمايت از اعتصاب بر حق اين کارگران
خواھان تحقق فوری خواستھای آنان و بر چيده شدن قراردادھای موقت و سفيد امضا و شرکتھای

پيمانکاری در ھمه مراکز صنعتی و توليدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی کارگران با
کارفرمايان است.
با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
مھر ماه ٩٠

کارگران شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی بندرامام درچھاردھمين روزاعتصاب ،برخواستھای خود پای
فشردند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،امروز شنبه  ١٦مھر ماه  ١٣٩٠و در
چھاردھمين روز اعتصاب کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام ،در حالی که آنان
مطابق معمول روزھای گذشته در ميدان مشرف به دفتر مرکزی دست به تجمع زده بودند ،معاون فرماندار
ماھشھر در ميان کارگران حاضر شد و با اعالم اينکه پس از اعتصاب فروردين ماه برخی امتيازات به
شما داده است از کارگران خواست بر سر کارھای خود باز گردند .اما کارگران اعالم کردند امتيازات داده
شده بسيار جزئی بوده است و بر خواست خود مبنی بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری تاکيد کردند.
معاون فرماندار ماھشھر در ادامه به کارگران اعالم کرد" :خواست شما يک مسئله بسيار کالن است و
نيازمند يک تصميم گيری در سطح کالن است ،ما نميتوانيم به آن پاسخگو باشيم چرا که اين مسئله خيلی
فراتر از مجتمع ھای پتروشيمی در ماھشھر است و مربوط به کل پتروشيمی ھا در ايران و تمامی
بخشھای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از ديدار فرماندار ماھشھر با معاون وزير نفت )مسئول کل
صنايع پتروشيمی در ايران( تا آخر مھر ماه داد و با ابراز اميدواری برای حل مسئله کارگران در ديدار
فرماندار ماھشھر با معاون وزير نفت ،از آنان خواست بر سر کارھای خود بازگردند .اما کارگران اعالم
کردند تا آنموقع و رسيدن جواب مناسب از اين ديدار ،آنان ھمچنان خواھند نشست و منتظر پاسخ خواھند
شد .ھمچنين امروز کارگران خواھان عودت دادن کارتھای يکی از کارگران و دو تن از نماينده ھايشان
شدند.
عليرغم وعده ھايی که در پايان اعتصاب فروردين ماه سال جاری کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر
امام به آنان داده شده بود به دو خواست اين کارگران عمل شد -١ .دادن دستمزد کارگران بطور منظم در
روز پنجم ھر ماه )از فروردين ماه به اين سو به اين وعده عمل شده است -قبل از اعتصاب فروردين ماه
سال جاری ،دستمزدھای اين کارگران به عنوان يک روال با يک ماه تاخير پرداخت ميشد(  -٢استفاده
کارگران پيمانکاری از درمانگاه پتروشيمی ) قبل از اعتصاب فروردين ماه ،اين کارگران حق استفاده از
درمانگاه را ھمچون کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسيب ديدگی ،ھزينه درمانگاه را مشابه
درمانگاھھای ديگر در سطح شھر ،بايد به درمانگاه پتروشيمی می پرداختند .ھمچنين به اين کارگران وعده
تعلق مبلغ ماھيانه ای معادل  ٤٠ساعت اضافه کاری داده شده بود که فقط يکماه به اين وعده عمل شد.
الزم به يادآوری است کارگران غير پيمانکار ی )رسمی( در مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی
ماھشھر عالوه بر حداقل دستمزد به تناسب مھارت و سابقه  ،از  ٣٧آيتم حقوقی نيز برخوردارند که

مجموع دريافتی آنان را در يکماه از يک ميليون و پانصد ھزار تومان)کارگران ساده( تا دو ميليون تومان
و به باال می رساند .اين در حالی است که کل ميزان دريافتی کارگران شرکتھای پيمانکاری در ازا کار
مشابه با کارگران رسمی )به تناسب مھارت و سابقه( از  ٤٥٠ھزارتومان )کارگر ساده( تا حداکثر
يک ميليون و دويست ھزار تومان)ماھرترين کارگر( است .اکثريت کارگران شرکتھای پيمانکاری در
مجتمع پتروشيمی بندر امام  ،کارگران ماھر و نيمه ماھری ھستند که مجموع کل دريافتی ماھيانه آنان بين
 ٦٠٠الی  ٨٠٠ھزار تومان است اين در حالی است که ميزان دريافتی کارگران رسمی در اين
سطح)ماھر و نيمه ماھر( ،بين يک ميليون و ھفتصد ھزار تومان تا دو ميليون تومان است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٦مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

 ۶۵٠٠کارگر پتروشيمی بندرامام در اعتصاب بسر می برند!

پيام ھمبستگی جنبش سنديکاھای کارگری ژنو به کارگران اعتصابی بندر امام
در بھار سال جاری ) مارس  (٢٠١١کارگران پيمان کار و موقتی کارخانه پتروشيمی در ماھشھر )
جنوب( وتبريز )شمال غربی( برای لغوکار موقت و پيمان کاری دست به اعتصاب زدند .يکی از
خواستھای اصلی آنھا عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پيمان کار بود.
کارفرما و دولت با دادن قولھايی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند .اما ،نه تنھا آنھا به قول خود عمل
نکردند ،بلکه شروع به سرکوب فعالين کارگری کردند.
اينبار  ۶۵٠٠کارگر پتروشيمی بندر امام )جنوب( دوباره با ھمان خواستھای قبلی دست به اعتصاب زده
اند.
قابل ذکر است که کارگران رسمی و موقتی متحدا دست به اين اعتصاب زده اند .واينبار مصمم ھستند که
تا رسيدن به خواستھايشان به اعتصاب ادامه دھند و صرفا به قولھای داده شده بسنده نکنند.
جنبش سنديکاھای کارگری ژنو پيام ھمبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازايرانيان مقيم
ژنو تقاضا دارد که در روز جھانی "کار شايسته" که در تاريخ  ٧اکتبر می باشد به ما بپيوندند.

کلود ريموند ،دبير اجرايی "س .ج .آ .اس"
سه شنبه  ۴اکتبر ٢٠١١

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1911

ده روز از اعتصاب اين کارگران گذشت

تداوم اعتصاب متحدانه کارگران پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران پتروشيمی بندر امام امروز  ١٢مھر ماه
 ١٣٩٠دھمين روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر اين گزارش ديروز و امروز نيز ھمچون ديگر روزھای اعتصاب ،ھزاران کارگر مجتمع پتروشيمی
بندر امام با برپائی تجمع و راھپيمايی و سر دادن شعار در ميدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به
اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست ھايشان مبنی بر حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد
مستقيم پای فشردند.
اعتصاب و تجمع و راھپيمايی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در حالی دھمين روز خود را پشت سر
گذاشت که بنا بر اظھار کارگران اين مجتمع پتروشيمی ،قراين موجود جاکی از عدم توجه بيش از پيش
مديريت پتروشيمی و ساير نھادھای مسئول در بندر ماھشھر به اعتصاب و خواست کارگران است.
تاکنون اطالعات سپاه کارتھای سه از نفر کارگران به نامھای منصور عباسی ،محمد باقر باقری و جاسم
بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نداده است و
به ھمين دليل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشيمی بندر امام نيستند .اين در حالی است که امروز
حراست مجتمع ،کارت يکی ديگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نيز قادر به ورود به محوطه شرکت
نشود اما با اعتراض متحدانه و شديد کارگران ،ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس دھند.
اعمال اين فشارھا بر کارگران در حالی است که بنا بر اظھار کارگران ماموران حراست بر خالف
روزھای اول اعتصاب که ھيچگونه تحرکی از خود نشان نميدادند طی سه چھار روز گذشته در تجمعات
کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زير نظر گرفته اند.
اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام امروز در حالی دھمين روز خود را پشت سر گذاشت که مھلت ١٥
روزه مسئولين ساير پتروشيمی ھا که در روزھای اول اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام با قبول اين
مھلت بر سر کارھايشان باز گشته بودند در حال پايان يافتن است و چه بسا که در صورت خلف وعده از
سوی مسئولين ،در اين پتروشيمی ھا نيز کارگران اعتصابات خود را از سر بگيرند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٢مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران بازداشتی آزاد شده اند
عليرغم تالش برای اعمال فشار بر کارگران اعتصابی مجتمع پتروشيمی بندر امام ،آنان امروز متحدانه
به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،عليرغم بازداشت سه نفر از کارگران پتروشيمی
امام در روز گذشته و اعمال فشار بيشتر بر کارگران از طريق تالش برای جلوگيری از زدن کارتھای
ساعت و محدود کردن سرويسھای رفت و آمد ،کارگران اين مجتمع بطور قاطعانه و متحدانه ای به
اعتصاب و تجمع خود در ميدان مشرف به دفتر مرکزی پتروشيمی ادامه دادند و امروز ھشتمين روز
اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران امروز بارھا در ميدان مشرف به دفتر مرکزی دست به راھپيمايی زدند در اين راھپيمايی ھا
کارگران شعار ميدادند :نه حيله نه تھديد ديگر اثر ندارد  -ظريف کار ظريف کار نتيجه نتيجه -تھديد
سرپرستان ديگر اثر ندارد – حياتی حياتی برای ما چه کردی)اشاره به وعده ھای وی( ظريف کار
ظريف کار ای حامی پيمانکار – و،....
بنا بر اين گزارش بدنبال بازداشت آقای منصور عباسی کارگر شرکت پيمانکاری خوارزمی و يکی از
نماينده ھای کارگران  -آقای محمد باقر باقری کارگر شرکت پيمانکاری صنايع فارس و يکی از نماينده
ھای کارگران و آقای جاسم بدرانی يکی از کارگران شرکت پيمانکاری خوارزمی و خواست کارگران
برای آزادی آنان ،آخر وقت ديشب ھر سه نفر اين کارگران آزاد شدند .به اين کارگران اعالم شده بود
امروز اول صبح بايد بار ديگر به اداره اطالعات مراجعه کنند اما مسئولين اين اداره طی تماسی با اين
کارگران به آنان اعالم کردند در فرصت ديگری آنان را برای مراجعه خبر خواھند کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – دھم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

امروز دو نفر از نماينده ھای کارگران بازداشت شدند
کارگران پتروشيمی بندر امام در ھفتمين روز اعتصاب ،به تجمع و راھپيمايی اعتراضی خود ادامه دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز شنبه نھم مھر ماه  ، ٩٠کار گران
پتروشيمی بندر امام در ھفتمين روز اعتصاب خود مطابق معمول روزھای گذشته در ميدان مشرف به
دفتر مرکزی اين پتروشيمی دست به تجمع اعتراضی زدند و در ساعات مختلفی در اين ميدان اقدام به
راھپيمايی و دادن شعارھای اعتراضی نمودند .کارگران امروز عالوه بر شعارھای روزھای قبل از قبيل
قرارداد مستقيم حق مسلم ماست  -مزايا مزايا حق مسلم ماست و ،...شعار ميدادند :تھديد مسئولين ديگر
اثر ندارد – تا نتيجه نگيريم اين کار ادامه دارد و...

بنا بر اين گزارش ساعت  ١٤/٣٠امروز مامورين جراست دو نفر از نماينده ھای کارگران به نامھای
آقايان منصور عباسی و باقری را به دفتر حراست احضار کردند که به محض اين اقدام از سوی
مامورين حراست کارگران اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شعار :حراست
حراست ،بچه ھا آزاد بايد گردند  ،به دفاع از ھمکاران خود پرداختند و اعالم نمودند تا آزادی نماينده
ھايشان از آنجا نخواھند رفت اما در ساعت  ١٥/٣٠دقيقه متوجه انتقال نماينده ھای خود به اداره
اطالعات شدند.
از سوی ديگر امروز ظريف کار مدير عامل پتروشيمی در اين مجتمع حاضر شد و ضمن برگزاری
جلسه ای با مديران پيمانکاريھای بزرگ اعالم نمود :اگر کارگران فردا کارت ساعت زدند بايد بر سر
کارھای خود حاضر شوند و در غير اينصورت از کارت زدن کارگران جلوگيری بعمل بيايد .ھمچنين بنا
بر تصميم ديگری مديريت پتروشيمی تالش کرده است از فردا از حاضر شدن سرويسھای رفت و آمد
کارگران بر سر کار جلوگيری نمايد تا بدين ترتيب کارگران قادر به رسيدن به محل کار خود نشوند.
بنا بر گزارش ديگری نيز که به اتحاديه آزاد کارگرالن ايران رسيده در فرمانداری ماھشھر برای
چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام کميته بحران تشکيل شده است.
کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام اعالم کرده اند از فردا برای آزادی نماينده ھايشان اعتراض خود را
تشديد خواھند کرد و با قاطعيت تمام تا رسيدن به خواست بر حق خود مبنی بر عقد قرارداد مستقيم با
کارفرما و حذف شرکتھای پيمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواھند داد و در مقابل ھيچگونه
تھديد و فشاری تسليم نخواھند شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن اعالم حمايت قاطعانه از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام
برای حذف شرکتھای پيمانکاری ،اعمال فشار بر اين کارگران و بازداشت دو تن از نماينده ھای آنان را
قويا محکوم ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط نماينده ھای کارگران و تحقق خواستھای آنان
است و بدينوسيله کارگران ،نھادھا و تشکلھای کارگری را به حمايت گسترده از  ٦٥٠٠کارگر اعتصابی
پتروشيمی بندر امام فرا ميخواند.
زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی
ماھشھر
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران – نھم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

تصحيح خبر بازداشت کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام
اعمال فشار بر کارگران پتروشيمی و بازداشت سه نفر از آنان
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز سه نفر از کارگران پتروشيمی بندر
امام توسط مامورين حراست احضار و سپس به اداره اطالعات منتقل شده اند .اين کارگران عبارتند از:
 -١آقای منصور عباسی کارگر شرکت پيمانکاری خوارزمی و يکی از نماينده ھای کارگران  -٢آقای
محمد باقر باقری کارگر شرکت پيمانکاری صنايع فارس و يکی از نماينده ھای کارگران  -٣آقای جاسم
بدرانی يکی از کارگران شرکت پيمانکاری خوارزمی
اتحاديه آزاد کارگران ايران – نھم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در حمايت از اعتصاب ھزاران کارگر پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی
منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
امروز ششم مھر ماه اعتصاب متحدانه ھزاران کارگر شرکتھای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام
چھارمين روز خود را پشت سر ميگذارد .اين اعتصاب در پی اعتصاب  ١١روزه اين کارگران
و کارگران ساير شرکتھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر در فروردين ماه سال جاری و خلف
وعده ھای مکرر مسئولين اين پتروشيمی برای تحقق خواست کارگران بر پا شده است.
ھزاران کارگر شرکتھای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام و ديگر پتروشيمی ھای منطقه ويژه
اقتصادی ماھشھر خواھان پايان دادن به استثمار مضاعف و غارت و چپاول دسترنج شان توسط شرکتھای
پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم و دسته جمعی ھستند.
اين کارگران بدليل عدم عقد قرارداد مستقيم با پتروشيمی و وجود شرکتھای پيمانکاری واسطه ای ،از
پاداش توليد ،پاداش نفت ،پاداش بھره وری ،حق جذب ،حق محروميت از تسھيالت زندگی ،بدی آب و
ھوا ،دوری راه  ،بعد مسافت و غيره که کارگران قرارداد مستقيم از آن برخوردار ھستند محرومند و
حاصل اين محروميت بطور مستقيم و بصورت ميلياردھا ثروت به جيب شرکتھای پيمانکاری سرازير
ميشود.
دوستان و ھمکاران در مجتمع بندر امام و ديگر پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
ھمانطوريکه خود شما بطور بر حقی بر آن انگشت گذاشته ايد ،اجرای مصوبه ای که شش سال از تصويب
آن ميگذرد ديگر چون و چرا و وعده وعيد ندارد .اين مصوبه تاکنون در برخی از مراکز کار و توليد از

جمله ذوب آھن و اخيرا در پستھای نگھبانی وزارت نيرو در تھران که شامل  ٨٠٠نيروی کار تحت
پوشش شرکت پيمانکاری بود به اجرا در آمده است و اين شرکتھا برچيده شده اند.
دوستان! بايد تا تحقق فوری ،بی چون و چرا و بی وعده وعيد برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری در صفی
متحد ايستادگی کرد .کاری که شما در مجتمع پتروشيمی بندر امام به پرشکوه ترين وجھی در حال به
سرانجام رساندن آن ھستيد .ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران بر اين ايستادگی متحدانه و عزم و اراده
قاطعانه شما برای بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری صميمانه درود می فرستيم ،دستھای شما را می
فشاريم و مبارزات حق خواھانه شما را سرمشقی برای عموم کارگران در سراسر ايران قرار خواھيم داد.
ما اعتصاب شما را يک بخش بسيار مھم از حق خواھی کارگران در سراسر کشور ميدانيم .بی ترديد
پيروزی شما در اين اعتصاب ،يک پيروزی و دستاورد بزرگ برای طبقه کارگر ايران خواھد بود.
خواست برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری و لغو قراردادھای موقت و عقد قرارداد مستقيم و دائمی و امنيت
شغلی يکی از بديھی ترين و ابتدائی ترين خواستھای ما کارگران در سراسر ايران است  .ما تا پيروزی
قاطعانه و بی چون و چرای شما دوستان و ياران در پتروشيمی بندر امام و ديگر پتروشيمی ھای منطقه
ويژه اقتصادی ماھشھر در کنار شما خواھيم بود .ما عموم کارگران در سراسر کشور ،تشکلھا و نھادھای
کارگری را به حمايت از اعتصاب شما فرا ميخوانيم و چشم براه پيروزی و موفقيت شما ھستيم.
زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی
ماھشھر
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران – ششم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

اعتصاب متحدانه  ٦٥٠٠کارگرپيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندرامام چھارمين روزخودرا پشت سر
گذاشت
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،امروز چھارشنبه ششم مھر ماه  ٦٥٠٠ ،کارگر
پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام چھارمين روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر اين گزارش امروز نيز ھمچون روزھای گذشته از ساعات اوليه صبح کارگران اعتصابی در ميدان
مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام دست به تجمع و در ساعاتی دست به راھپيمايی زدند
که تا ساعت  ١٦عصر ادامه داشت و عالوه بر شعارھای روزھای گذشته شعارھای ديگری نيز ھمچون:

فرماندار خجالت خجالت – وعده ھای توخالی ديگر اثر ندارد – ظريفکار خجالت خجالت – وعده ما شنبه
ھمينجا ھمينجا ،سر دادند.
الزم به ذکر است امروز شعار "فرماندار فرماندار خجالت خجالت" به اين دليل داده شد که در پايان
اعتصاب فروردين ماه کارگران پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام ،فرماندار ماھشھر آقای منوچھر
حياتی در تجمع کارگران که در کنار ايشان آقای ظريفکار مديرعامل پتروشيمی بندرامام نيز ايستاده
بود به کارگران تجمع کننده اعالم کرد :پس از اين توافقی که ما بين مسئولين پتروشيمی بندرامام ،من،
نماينده ماھشھر ،مديرعامل پتروشيمی بندرامام و شورای تامين ماھشھر و نمايندگان کارگران صورت
گرفت ،من شخصا اجرای اين توافق را تضمين می کنم و به ھمه شما کارگران قول می دھم اگر تا مورخه
 ٩٠/٥/١مصوبات دولت اجرا نشود ،من خودم شخصا با شما کارگران به اعتراض می نشينم و آنقدر مرد
ھستم که پای حرفم بايستم و  .....اما بنا بر اظھار کارگران ،تا کنون نه از فرماندار ماھشھر ) منوچھر
حياتی ( و نه نماينده ماھشھر در مجلس) خليل حيات مقدم ( و نه شورای تامين ماھشھر در طول مدت پس
از توافقات فروردين ماه و نه حتی اين چھار روز اعتصاب کارگران خبری شده است و نه انگار که اين
آقايان اصال به ميان کارگران آمده و حرفی زده اند..
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران عليرغم تالش مديريت مجتمع
پتروشيمی بندر امام برای جلوگيری از قطع توليد در اين مجتمع و بکارگيری اجباری پرسنل رسمی ،پس
از گذشت چھار روز از اعتصاب  ٦٥٠٠کارگر پيمانکاری ،توليد در اين پتروشيمی رو به کاھش گذاشته
است و تمامی تعميرات اساسی که قرار بود انجام شود ھمچنان بر زمين مانده  ،تريلی ھا به سختی
بارگيری ميشوند و بويژه واحدھای تعميرات ،نگھداری ،ابزار دقيق و برق و ...که تماما انجام کار در آنھا
بر عھده کارگران شرکتھای پيمانکاری بوده است با مشکالت شديدی مواجه شده اند.
 ٦٥٠٠کارگر اعتصابی مجتمع پتروشيمی بندر امام اعالم کرده اند چنانچه به خواست ھايشان رسيدگی
نشود تا خاموشی کامل دستگاھای توليد به اعتصاب خود ادامه خواھند داد .ھمچنين آنان امروز اعالم
کردند از روز شنبه  ٩مھر ماه ھمچون روزھای گذشته تجمع و راھپيمايی خود را در ميدان مشرف به
دفتر مرکزی شرکت ادامه خواھند داد.
.اتحاديه آزاد کارگران ايران – ششم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام وارد سومين روز خود شد
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،امروز پنجم مھر ماه  ،٩٠اعتصاب کارگران
مجتمع پتروشيمی بندر امام و ديگر پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر وارد سومين روز خود

شد .ديروز چھارم مھر ماه کارگران پتروشيمی بندر امام ) مرکز اصلی اعتصاب( در ميدان مقابل دفتر
اين شرکت دست به تجمع و راھپيمايی زدند.
کارگران در اين تجمع و راھپيمايی شعار ميدادند :تا نتيجه نگيريم ما از اينجا نميريم – ظريف کار ظريف
کار وعده وعيد کافيه – مزايا مزايا حق مسلم ماست – نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم – خوردن حق
کارگر خيانت است به کشور – تبعيض برای کارگر تا کی ادامه دارد – پيمانکار پيمانکار حيا کن مجتمع
رو رھا کن.
بنا بر اين گزارش اعتصاب وتجمع کارگران امروز ھم بطور متحدانه ای ادامه داشت .در سومين روز
اعتصاب ھيچيک از مسئولين پتروشيمی در ميان کارگران حاضر نشده اند .کارگران نيز ھيچيک از
مسئولين پتروشيمی و قول و قرار و وعده ھای آنان را قبول ندارند و خواھان مذاکره با مسئولين رده
باالی وزارت نفت ھستند.
اين اعتصاب در حالی امروز سومين روز خود را پشت سر گذاشت که با شروع اعتصاب کارگران
پيمانکاری ،مديريت پتروشيمی از ھمان ابتدا کارھای آنان را بر دوش پرسنل رسمی انداخته است ،اين
پرسنل نيز از آنجا که انجام اين کارھا را جزو وظايف خود نميدانند با مسئولين خود درگير شده اند تا جايی
که در واحد بسته بندی يکی از چھار واحد بسته بندی ،کارگران رسمی ،کار کارگران پيمانکاری را انجام
نداده اند به ھمين دليل کارمندان رسمی در پشت دستگاھھا قرار گرفته و اقدام به بسته بندی کرده اند و
باعث خرابی در بسته بنديھا و خراب شدن محصول برخی دستگاھھا شده اند که اين امر امروز منجر به
درگيری شديد يکی از کارمندان با مسئول خود شد .قابل ذکر است در حال حاضر خط  Bواحد  PVCاز
مدار سرويس خارج شده و خط  Aنيز در حال خارج شدن از مدار توليد قرار گرفته است .ھمچنين امروز
مديريت پتروشيمی تعدادی کارگر داربست بند را از بيرون وارد کارخانه کرده بود تا به جای کارگران
پيمانکاری اعتصابی مشغول کار شوند اما اين کارگران به محض اطالع از اعتصاب کارگران پيمانکاری،
لباسھای کار خود را در آورده و با پوشيدن لباسھای شخصی شان حاضر به ادامه کار نشدند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – پنجم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

خبر تکميلی اعتصاب و تجمع شش ھزار نفره کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز  ٩٠/٧/٣راس ساعت  ٨صبح و
ھمراه با حضور کارگران روزکار و طبق روال اعتصابھای گذشته ،کارگران شيفت شبکار از شب قبل

در مجتمع مانده و با ھمراھی نفرات شيفت صبحکار و روزکار ،پس از ثبت کارت ساعت خود ،از مقابل
اتاق ساعت به طرف ساختمان مرکزی )  ( Main Oficeمجتمع پتروشيمی بندرامام حرکت کرده و در
ميدان روبروی اين ساختمان با تجمع بی سابقه شش ھزار نفره اعتصاب را آغاز کردند .بنا بر اين گزارش
در حاليکه امروز و به نحو بی سابقه ای بيش از شش ھزار نفر از کارگران بطور يکپارچه و متحدانه ای
در مقابل دفتر مرکزی اين مجتمع پتروشمی دست به تجمع زده بودند کليه واحدھای مجمتع پتروشيمی بندر
امام خالی از کارگران بود و تمامی کارھای تعميراتی و سرويسھای جانبی نيز به طور کامل تعطيل بود.
اعتصاب متحدانه کارگران اين مجتمع در حالی از صبح امروز آغاز شده است که قرار بود از دھم مھر
ماه واحد  pvcاين مجتمع از سرويس خارج و تعميرات اساسی آن شروع گردد که با شروع اين اعتصاب
اين امر بالتکليف مانده است .کارگران اين مجتمع اعالم کرده اند اعتصاب تا  down Shotکامل و از
سرويس خارج شدن کامل ديگر واحدھای مجتمع ادامه خواھد داشت .
بنا بر اظھار کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در طول اعتصاب و تجمع و راھپيمايی امروز ماموران
حراست کارخانه کامال خود را از کارگران کنار کشيده بودند و در حالی که کارگران اقدام به دادن شعار
و راھپيمايی ميکردند ھيچگونه مداخله ای نکردند.
امروز عالوه بر کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام  ،کارگران ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه
اقتصادی ماھشھر از جمله اروند ،اميرکبير و تندگويان نيز از ساعات اوليه صبح امروز سوم مھر ماه
اعتصاب خود را ھمزمان با کارگران پتروشيمی بندرامام شروع کردند و قرار است فردا چھارم مھر ماه
کارگران اعتصابی تمامی اين پتروشيمی ھا از مجتمع ھای خود خارج و به طرف پتروشيمی بندرامام
حرکت کرده و به کارگران اعتصابی مجتمع پتروشيمی بندرامام بپيوندند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران -سوم مھر ماه ٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام
بنا بر گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در
پايان مھلت توافق شده برای حذف شرکتھای پيمانکاری در اين مجتمع و خلف وعده کارفرما در اين مورد،
از صبح امروز يکشنبه سوم مھر ماه دست به اعتصاب گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر
مرکزی اين پتروشيمی کردند.
بنا بر اين گزارش پس از اعتصاب بزرگ اين کارگران در اواخر فروردين ماه سال جاری و پس از شش
ماه کشمکش ميان کارگران و کارفرما و وعده ھای مديريت پتروشيمی مبنی بر تحقق خواست کارگران،
قرار بود روز چھارشنبه سی شھريور ماه جلسه ای ميان نماينده ھای کارگران و کارفرما برای تحقق

خواست کارگران در موعد توافق شده يعنی پايان شھريور ماه برگزار شود اما نمايندگان مديريت اعالم
کردند برای تمديد مجدد مھلت تعيين شده برای  ١٥روز ديگر جھت مذاکره آمده اند .نماينده ھای کارگران
که از اين وقت کشی و تمديد مھلت ھای مکرر برای تحقق خواست کارگران به خشم آمده بودند با خواست
کارگران از رفتن به جلسه مذاکره خودداری کردند و به اين ترتيب نماينده ھای مديريت از ساعت ١٠
صبح تا  ٤بعد از ظھر و با اميد برای به تمکين واداشتن کارگران در محل ماندند و در نھايت بدون
حصول نتيجه ای و با اولتيماتومی که کارگران به آنان دادند آنجا را ترک کردند.
کارگران در اين اولتيماتوم اعالم کرده بودند که چنانچه پس از پايان  ٣روز تعيطالت و تا صبح روز
يکشنبه سوم مھر ماه خواست آنان محقق نشود بطور ھمبسته ای ھمراه با کارگران ساير پتروشيمی ھای
منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر دست از کار خواھند کشيد.
بنا بر آخرين گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران و تا لحظه مخابره اين خبر )ساعت
 ١٢ظھر( اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران پتروشيمی بندر امام ھمچنان ادامه دارد.
اخبار تکميلی اين اعتصاب و اعتصاب کارگران ديگر پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
متعاقبا منتشر خواھد شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – سوم مھر ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران پتروشيمی بندر امام با کسب امتياز ،با دو ماه مھلت بيشتر به کارفرما برای عقد قرارداد مستقيم
موافقت کردند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال پايان مھلت سه ماھه کارگران پتروشيمی
بندر امام به کارفرما برای تحقق عقد قرارداد مستقيم و کشمکشھای ميان کارگران و کارفرما برای عمل به
وعده داده شده ،کارگران اين پتروشيمی با گرفتن امتياز از کارفرما با دادن دو ماه مھلت ديگر به کارفرما
موافقت کردند.
بنا بر اين گزارش پس از پايان مھلت سه ماھه کارگران پتروشيمی بندر امام به کارفرما برای تحقق
موافقت صورت گرفته مبنی بر عقد قرارداد مستقيم که در پايان اعتصاب اين کارگران در اواخر فروردين
ماه گذشته صورت گرفت ،کارفرما چند روز مانده به اول مرداد ماه که روز پايان مھلت داده شده از سوی
کارگران بود تالش کرد آنان را وادار به گرفتن دو ماه مھلت ديگر برای عمل به توافق صورت گرفته بکند
اما با مقاومت کارگران و زمزمه اعتصاب مجدد در ميان آنان مواجه گشت و نھايتا ناچار شد به نماينده

ھای کارگران اعالم کند در صورت موافقت کارگران با دو ماه مھلت بيشتر که پايان شھريور خواھد بود تا
آنزمان معادل  ٤٠ساعت اضافه کاری به دستمزد آنان اضافه خواھد کرد.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کارگران پتروشيمی بندر امام پس از چند
روز صحبت و تبادل نظر نھايتا با مھلت خواسته شده از سوی کارفرما در قبال تعلق معادل  ٤٠ساعت
اضافه کاری به دستمزدھای ماھيانه خود موافقت کردند و با قاطعيت اعالم نمودند اين مھلت آخرين مھلت
آنان به کارفرما خواھد بود و آنان در پايان مھلت دو ماھه)آخر شھريور ماه( در قبال ھيچ امتيازی جز
حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم ،با تمديد مھلتی ديگر موافقت نخواھند کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٤مرداد ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کشمکشھای کارگران و مديريت پتروشيمی بندر امام بدليل تالش کارفرما برای به تعويق انداختن عمل به
وعده ھای داده شده
بدنبال اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران پتروشيمی ھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھرکه در
فروردين ماه سال جاری با خواست محوری حذف شرکتھای واسطه ای پيمانکاری وعقد قرارداد
مستقيم از پتروشيمی بندرامام آغاز واکثر پتروشيمی ھای منطقه را دربرگرفت ،طبق توافقات کارگران با
مديريت پتروشيمی بندرامام ومقامات مسئول دولتی منطقه ،مقررگرديد دريک مھلت سه ماھه به خواسته
ھای کارگران پاسخ داده شود.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،در حالی که يک روز ديگر اين مھلت به پايان
خواھد رسيد ھيچ نشانی از تصميم جدی مديريت پتروشيمی بندر امام برای عمل به وعده ھای داده شده
ديده نمی شود.
درچند روزپايانی ماه جاری ،مديريت اين پتروشيمی و نماينده فرمانداری ماھشھر مطالبی را با نمايندگان
کارگران درميان گذاشته و برای پيگيری مطالبات کارگران يک مھلت دوماھه ديگر)تا پايان شھريورماه(
خواسته اند .اما اين مطالب و رايزنی ھا از سوی کارفرما و مقامات دولتی برای کارگران قانع کننده نبوده
است ،به ھمين دليل در ميان آنان صحبت از اعتراض و احتمال اعتصاب در روز اول مرداد )ھمزمان با
پايان يافتن مھلت سه ماھه داده شده از سوی کارگران به کارفرما( وجود دارد.
بنا بر اين گزارش بدنبال زمزمه اعتراض و صحبت سر گيری مجدد اعتصاب در ميان کارگران ،در
نشستی که مديريت کارخانه با نمايندگان کارگران برگزار کرد اعالم نمود طی دو ماه آينده مطالبات
کارگران پيگيری خواھد شد و تا آنموقع و در حال حاضر به حقوق کارگران ماھيانه  ٤٠ساعت بصورت

اضافه کاری تعلق خواھد گرفت .در اين نشست ،نمايندگان کارگران پذيرش يا عدم پذيرش اين پيشنھاد را
منوط به تصميم جمعی کارگران ھمه شرکتھای پيمانکاری کردند.
بر اساس آخرين خبرھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران از ديروز چھارشنبه  ٢٩تير ماه اين
موضوع و پيشنھاد مديريت در ميان کارگران مورد گفتگو است و احتماال پس از تعطيالت آخر ھفته
تصميم کارگران در اين مورد مشخص خواھد شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٣٠تير ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام با تضمين تعلق برخی امتيازات کارگران رسمی به آنان و انعقاد
قرارداد مستقيم در طول سه ماه آينده به اعتصاب خود پايان دادند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ديروز سی فروردين ماه  ١٣٩٠با مشروط کردن
آغاز مذاکرات از سوی مديريت پتروشيمی مبنی بر پايان دادن به تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت از
سوی کارگران و مقاومت آنان در مقابل اين خواست مديريت که تا ساعت  ٣٠/١٣ظھر ادامه داشت نھايتاً
مديريت پتروشيمی ناچار شد با پذيرش ادامه تجمع کارگران در مقابل دفتر مرکزی با نماينده ھای آنان بر
سر ميز مذاکره بنشيند .اين جلسه که با حضور نماينده ماھشھ ُر فرماندار ُ رييس اداره کار و چندين تن از
پرسنل امور اداری پتروشيمی بندر امام برگزار شد در ساعت  ٣٠/١۵به پايان رسيد و توافقات کتبی
ُ
کارگران مديريت پتروشيمی ُ
نماينده ھای کارگران با مديريت پتروشيمی که به امضای نماينده ھای
فرماندار ُنماينده ماھشھر و ديگر شرکت کنندگان در جلسه رسيده بود از سوی ظريف کار مدير عامل
ُ
کارگران آنان از صبح امروز و پس از
پتروشيمی در تجمع کارگران قراءت شد و با پذيرش آن از سوی
 ١١روز اعتصاب متحدانه بر سر کارھای خود بازگشتند .متن توافقات کتبی کارگران پيمانکاری
پترپشيمی بندر امام با مديريت اين مجتمع به شرح زير است:

 -١مديريت پتروشيمی از کارگران  ٣ماه مھلت گرفت تا در طول اين مدت کليه مراحل اجرای مصوبه
برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشيمی بندرامام و وزارت نفت را به
انجام برساند .اجرای اين بند را در طول سه ماه ظريفکار مدير عامل پتروشيمی و نماينده مردم ماھشھر
در مجلس ضمانت کردند .

 -٢قرار شد  ٢٥نفر نماينده منتخب کارگران با مديران عامل مجتمع ھای مربوطه خود وارد مذاکره شوند
تا از  ٣٧آيتم مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود  ,آن آيتم ھائی که در توان مجتمع پتروشيمی
بندرامام ھست ھمزمان با پرسنل رسمی به کارگران پيمانکاری نيز پرداخت شود .
 -٣مدير عامل پتروشيمی متعھد شد تا زمان اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری  ,مسيله
پرداخت مستقيم بيمه و ماليات کارگران از سوی پتروشيمی به اين شرکتھا ابالغ شود و پس از پرداخت
مستقيم آن توسط پتروشيمی مبالغ آن از صورت وضعيت پيمانکار کسر شود تا ھيچگونه تقلبی از اين لحاظ
توسط شرکتھای پيمانکاری انجام نگيرد.
-٤آقای ظريفکار و نماينده ماھشھر متعھد و تضمين نمودند شرکتھای پيمانکار در قبال ايام اعتصاب
کارگران به ھيچ وجه حق ندارند -١ :به ھيچيک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج ھيچ کارگری
را ندارند -٢حقوق تمام روزھای ايام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون ھيچگونه کم و کسری به
کارگران پرداخت شود .در صورت مشاھده تخلف از اين توافق مديريت پتروشيمی ملزم به برخورد با
شرکت متخلف شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٣١فروردين ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

جديدترين اخبار از اعتصاب کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر ٣٠-فروردين
متن توافق کارگران پيمانکارپتروشيمی اميرکبير با کارفرمای اين مجتمع
بدنبال چند روز اعتصاب متوالی کارگران اين پتروشيمی وحضور سمبليک خانواده ھا در بيش از
يکساعت جلوی درب کارخانه ،در مذاکراتی که ديروز بين نمايندگان کارگران ومديريت انجام
شد،کارگران موفق شدند به خواسته ھائی دست يابند
رئوس اين توافقات به شرح زير است:
 اصالح حقوق ازجمله افزايش حق بدی آب وھوااستفاده از امکانات رفاھی ھمانند پرسنل رسمی)ازجمله استفاده از مجموعه ورزشی،خدمات پروازیھواپيما ،خدمات فرھنگی وسايرموارد(
-استفاده از سرويسھای شرکت)ترانسپورت(

 استفاده يکسان از رستوران مجتمع بين تمام پرسنلرفع تبعيض ھنگام ورود وخروج بين کارگران پيمانکار و رسمیتعھد به عدم اخراج کارگران اعتصابی ومحاسبه پرداخت ايام اعتصاب اعزام نمايندگان کارگران به ھزينه شرکت به تھران جھت پيگيری خواسته خود مبنی بر انجامقراردادھای جمعی ومستقيم با کارفرما
اين توافقنامه بصورت مکتوب بين نمايندگان کارگران پيمانکار پتروشيمی اميرکبير با مديرتوليد اين مجتمع
به امضاء رسيد وکارگران به سرکارخود بازگشته ومطالبه اصلی خود مبنی برقراردادمستقيم را ھمچنان
مفتوح نگھداشتند.
مديريت مجتمع صراحتا اعالم داشت در صورتيکه اين خواسته در اولين مجتمع پتروشيمی در منطقه اجرا
شود،پتروشيمی اميرکبير دومی خواھد بود.

پتروشيمی تندگويان
کارگران پيمانکار اين مجتمع از امروز صبح در ادامه اعتصاب خود تجمع يکپارچه ای را در مقابل
خيابان درب ورودی اين کارخانه آغاز کردند اخبار رويدادھای اين تجمع متعاقبا"به اطالع خواھد رسيد

پتروشيمی بندرامام
نمايندگان کارگران اعتصابی اين پتروشيمی در مذاکره اول وقت با کارفرما به ھيچ توافقی نرسيدند زيرا
کارفرما شراط مذاکره را پايان تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت و بازگشت کارگران به بخش ھا و
واحدھای خود قرار داده بود که کارگران نپذيرفته و مذاکره به حال تعليق درآمد .با پيش آمدن اين وضعيت
کارگران با تشديد اعتراض خود ھر يک ساعت يکبار دور ميدان روبروی دفتر مرکزی شرکت دست به
راھپيمائی زده و شعار ميدادند .برخی از شعارھای امروز کارگران عبارت بوداز:
" نه تھديد نه حيله ،ھمت ما ھمينه"
ظريف کار،ظريف کار ،سکوت ديگراثرندارد
دفاتر پيمانکار تعطيل بايد گردد"
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٣٠فروردين ماه ١٣٩٠
www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

زنده باد حق خواھی کارگران منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
در دھمين روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام ،آنان يک گام مھم بسوی موفقيت و
پيروزی نزديک شدند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در شب نھمين روز اعتصاب قدرتمند کارگران
پيمانکاريھای مجتمع پتروشيمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتھای مختلف اين مجتمع بويژه
در قسمت بسته بندی کارگران را تھديد به گرفتن کارتھای ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری
متحدانه کارگران برای رسيدن به مطالبات شان مواجه شدند.
امروز  ٢٩فروردين ماه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در دھمين روز اعتصاب خود و مطابق
معمول روزھای گذشته از ساعت  ٨/٥صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند.
بنا بر اين گزارش با شروع تجمع کارگران ،نماينده ماھشھر به ھمراه ظريف کار مدير عامل شرکت در
ميان کارگران حاضر شدند و ابتدا تال ش کردند به ھر طريقی شده کارگران را به پايان دادن به اعتصاب
ترغيب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستھا يشان مواجه شدند و در ادامه
اعالم کردند اجر ای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری حق شماست و اين مصوبه قطعا به اجرا در
خواھد آمد ،ما در طول روزھای گذشته پيگيريھای الزم را با وزير نفت در اينباره انجام داده ايم و مشکلی
برای اجرای اين مصوبه وجود ندارد اما اين مصوبه برای اجرا نياز به تھيه دستورالعل دارد و زمان
ميبرد .کارگران نيز متقابال خواھان تضمين کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقيم و برچيده
شدن شرکتھای پيمانکاری شدند.
در ادامه اين مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمين کتبی اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای
پيمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران ھر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشيمی بندر امام
شامل :کيميا -آب نيرو -فراورش -بس کاران و خوارزمی ،ھر کدام پنج نفر را که مجموعا  ٢٥نماينده
کارگر ميشود انتخاب کنند و يک کارگروه تشکيل بدھند تا با مديريت پتروشيمی و مسئولين اداری آن و با
حضور نماينده ماھشھر جلسه ای را برای چگونگی پيشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصميات
حاصل اين جلسه را کتبا به کارگران ابالغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود
پايان دھند و در غير اينصورت به اعتصاب خود ادامه دھند.
بر اساس آخرين گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز کارگران نماينده ھای خود
را انتخاب کردند و قرار است فردا اولين جلسه نماينده ھای کارگران با مديريت پتروشيمی در حضور
نماينده ماھشھر برگزار شود .بر اساس توافق صورت گرفته و تاکيد کارگران ،فردا در زمان برگزار ی
جلسه نماينده ھای کارگران با مديريت پتروشيمی ،آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی
شرکت ادامه خواھند داد تا پس از پايان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابالغ شود تا

در صورت پذيرفته شدن اين توافقات از سوی کارگران ،آنان به اعتصاب خود پايان دھند و چنانچه
کارگران موافقت نکردند با اعالم نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دھند تا جلسات ديگری
برگزار شود.
از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری زمان خواھد
برد بنا بر تاکيد کارگران و موافقت مديريت پتروشيمی قرار شده است کارگران پيمانکاری تا زمان شروع
کامل انعقاد قرارداد مستقيم با پتروشيمی از تمامی مزايای پرسنل رسمی اين شرکت که شامل  ٢٥الی ٣٧
آيتم است برخوردار شوند .برخی از اين آيتم ھا که تاکنون کارگران شرکتھای پيمانکاری از آن محروم
بوده اند عبارتند از :پاداش توليد ،پاداش نفت ،پاداش بھره وری ،حق جذب ،حق محروميت از تسھيالت
زندگی ،بدی آب و ھوا و برخی امتيازات ديگر از قبيل دوری راه  ،بعد مسافت و غيره
مديريت پتروشيمی اعالم کرده است تحقق اين امتيازات يک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع
پتروشيمی است و خودمان راسا در اين مورد اقدام خواھيم گرفت و نيازی به پروسه زمانی ندارد.
بنا بر گزارش ديگری که به اتحاديه آزاد کارگران ايران رسيده است كارگران شرکتھای پيمانكاری مجتمع
پتروشيمی اميركبير نيز كه ديروزصبح با خانواده ھای خود در مقابل درب كارخانه تجمع كرده
بودند،امروز با انتخاب  ٦نماينده وارد مذاكره با كارفرما شدند .الزم بذكراست اين پتروشيمي در سالھا قبل
از مالكيت دولتي به بخش خصوصي منتقل شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران موفقيت تا به ھمينجای کارگران پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه
اقتصادی ماھشھر را نتيجه ايستادگی ،اتحاد و ھمبستگی آنان برای رسيدن به مطالبات شان ميداند و بر حق
خواھی و ھمبستگی پرشکوه اين کارگران درود می فرستد.
اعتصاب ،تشکل ،تجمع حق مسلم ماست
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران
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جديدترين اخبار از اعتصاب کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر٢٨-
فروردين ماه

جديد ترين خبر از پتروشيمي بندر امام
جديد ترين خبر از پتروشيمي بندر امام اينست كه گارگران يك مھلت  ٤٨ساعته به مديريت داده اند وسنت
ھميشگي راھپيمائي وشعار را كه آخر وقت انجام ميدادند ،از امروز ھر يك ساعت يكبار اينكار را ميكنند.

يك خبر مھم از پتروشيمی امير کبير:
ھمچنانكه در خبر ديروز آمد كارگران پتروشيمي اميركبير امروز يكشنبه  ٩٠/١/٢٨با خانواده ھاي خود
در مقابل اين پتروشيمي خضور يافته وبه اعتصاب خود ابعاد عميق تري دادند .اين حركت در صورت
گسترش ،اعتصاب را وارد فاز جديدي خواھد كرد.

يك خبر از پتروشيمي فجر
كارگران پتروشيمي فجر كه از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب دست زده اند،امروز  )٢٨فروردين ماه(
نيز جلوي در ب ورودي اين مجنمع تجمع اعتراضي خودرا ادامه داده اند .الزم بذكراست كه توليدات اين
مجتمع كه شامل آب وبرق وبخار وخدمات جانبي براي ساير پتروشيمي ھاست نقش مھمي در استمرار
توليد ساير پتروشيمي ھا دارد.

خبري در مورد پتروشيمي اميركبير ٢٧ -فروردين ماه:
كارگران نوبتكاربخش بسته بندي اين مجتمع از ديروز )جمعه( به حمايت از خواست بقيه ھمكاران خود به
جمع اعتصابيون اين مجتمع پيوستند وشعارھاي عدالت عدالت وھمچنين " تا پيمانكار سره كاره ،ھر روز
ھمين رواله" سر دادند .طبق اخبار رسيده كارگران پتروشيمي امير كبير تھديد كردند كه در روزھاي آينده
با خانواده ھاي خود به تجمع خواھند پيوست

خبر تکميلی وضعيت اعتصاب كارگران پتروشيمي بندرامام در تاريخ ٩٠/١ /٢٧
امروز شنبه  ٢٧فروردين ماه كارگران اين مجتمع پس از ٢روز تعطيلي آخرھفته ،مجددا از ابتداي صبح
روز شنبه ھمچنان مانند روزھاي پيشين با تجمع در مقابل ساختمان دفتر مركزي اين شركت به اعتصاب
وتجمع خود ادامه دادند.
امروز سيدمصطفي موسوي مشاور مديرعامل اين مجتمع در نامه اي كه براي كارگران قرائت شد خطاب
به كارگران از انان خواستند كه فردا )يكشنبه( سركارخودحاضر شوند وتمام روزھايي را كه در اعتصاب
بودند،مزدشان پرداخت شده وھيچكس ھم اخراج نخواھد شدوما پيگير خواسته ومطالبات شما خواھيم بود.
اما كارگران به اين وعده وعيدھا توجھي نكرده وھمچنان به اعتراض خودادامه دادند.
عصرھنگام نيز به روال روزھاي قبل با راھپيمائي در اطراف دفترمركزي وسر دادان شعار سوار
سرويسھاي خود شدند .برخي از شعار ھا عبارت بود از :پيمانكار، ،پيمانكار غارتگر بيت المال .اتحاد
اتحاد كارگران اتحاد .اتحاد كارگران تماشاچي ندارد .ظريف كار ظريف كار ،مانميخوايم پيمانكار
مصوبه دولت اجرا بايد گردد.
زنده باد اعتصاب پر شکوه کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
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اعتصاب پر صالبت بيش از ده ھزار کارگر شرکتھای پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه
اقتصادی ماھشھر وارد ھشتمين روز خود شد
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،اعتصاب بيش از ده ھزار کارگر شرکتھای
پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر که از روز بيستم فروردين ماه جاری
آغاز شده است ھمچنان ادامه دارد.
روز پنج شنبه  ٢٥فروردين ماه عليرغم گرد و غبار در منطقه ،کارگران روزکار مجتمع پتروشيمی بندر
امام در محل کار خود در حال اعتصاب بودند و ساعت  ١٢ظھر طبق معمول روزھای گذشته با
راھپيمائی در گرداگرد ميدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفتند
و کارگران شيفتھا طی دو روز تعطيل پنج شنبه و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار
نميکردند.
روز جمعه مشاور مدير عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده
و با ھمراھی رئيس حراست و چند تن ديگر از مسئولين پتروشيمی با گردش در واحدھای مختلف تالش
کرد با دادن وعده و وعيد کارگران شيفتھا را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اينکار نشد.
بنا بر اين گزارش امروز شنبه  ٢٧فروردين ماه طبق معمول روزھای گذشته کارگران در محل کار خود
حاضر شدند و ضمن تداوم اعتصاب دست به تجمع و راھپيمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند .در
تجمع امروز کارگران پيمانکاريھای مجتمع پتروشيمی بندر امام ،کارگران شيفتھا نيز حضور پيدا کرده
بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بيش از دو ھزار و پانصد نفر بود .امروز رئيس حراست و چند تن
ديگر از مسئولين پتروشيمی با حضور در تجمع کارگران و دادن وعده تالش کردند با ايجاد تفرقه در ميان
کارگران آنان را وادار به پايان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار
کارگران مبنی بر تحقق خواستھايشان مواجه شدند.
در تجمع امروز کارگران با سر دادن شعار "حی اال خير العمل رئيس جمھور مرد عمل" خواھان تحقق
مصوبه ھيئت وزيران در سال  ٨٤مبنی بر بر چيده شدن شرکتھای پيمانکاری شدند .ديگر شعارھای
امروز کارگران عبارت بودند از :پيمانکار نميخواھيم نميخواھيم – پيمانکار غارتگر بيت المال – وعده ما
فردا وعده ما فردا -ظريف کار ظريف کار پيمانکار نميخواھيم.

امروز اعتصاب و تجمع و راھپيمائی کارگران در ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی
ماھشھر نيز در جريان بود و بيش از ده ھزار نفر از کارگران اين منطقه اقتصادی ھمچنان به اعتصاب و
تجمعات خود ادامه دادند.
بر اساس گزارشھای درياقتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران با تداوم اعتصاب کارگران شرکتھای
پيمانکاری در مجتمع پتروشيمی امام و عليرغم فشاری که بر کارگران رسمی جھت جلوگيری از توقف
توليد در واحدھای مختلف وارد کرده اند طی ھفته گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدريج
واحدھای مختلفی از سرويس خارج شده اند که از جمله اين واحد ھا ميتوان از واحدھای :پی وی سی – ال
دی – اچ دی – بی دی اس ار و در مجتمع کيميا از واحد سلروم وی سی نام برد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٧فروردين ماه ١٣٩٠
www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com

در پنجمين روز اعتصابات بزرگ کارگران پتروشيمی ھا
اعتصاب ھزاران کارگر پيمانکاريھای مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر با قدرت
ادامه دارد
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع ھای
پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر وارد پنجمين روز خود شد .اين اعتصاب که از روز ٢٠
فروردين ماه جاری با اعتصاب و تجمع کارگران پيمانکاريھای مجتمع پتروشيمی بندر امام آغاز شده است
طی روز ھای گذشته بسرعت ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه از قبيل پتروشيمی ھای اميرکبير،
خوزستان ،شيمائی رازی ،تندگويان،بوعلی و اروند را نيز دربرگرفته است .
کارگران اين پتروشيمی ھا تا لحظه دريافت اين خبر )ظھر روز چھارشنبه  ٢٤فروردين( ھمچنان مصمم
و يکپارچه بر خواستھای محوری خود از قبيل حذف پيمانکاران متعدد واسطه ای ،لغوقراردادھای موقت
و تدوين قراردادھای مستقيم ودسته جمعی با کارفرمای اصلی پا فشاری ميکنند.
بنا بر اين گزارش در پنجمين روز اعتصاب گسترده کارگران پيمانکاريھای مراکز پتروشيمی منطقه ويژه
اقتصادی ماھشھر ،ھزاران کارگر اين مراکز ھر روز صبح در محل کار خود حاضر ميشوند و تا پايان
وقت اداری در اعتصاب بسر ميبرند و سپس بصورت راھپيمائی و با دادن شعار حول خواستھای خود به
منازل شان ميروند.

در ادامه اين اعتصابات و اعتراضات گسترده ،ديروز سه شنبه  ٢٣فروردين ماه کارگران مجتمع ھای
اميرکبير ،تندگويان وبوعلی در يک حرکت ھماھنگ و به ھم پيوسته از مقابل محوطه پتروشيمی ھا با سر
دادن شعار به راھپيمائی پرداختند.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران ،مديريت پتروشيمی ھای منطقه در برخورد
به اين اعتصابات گسترده ھمچنان سياست سکوت و رھا کردن کارگران به حال خود را درپيش گرفته اند
تا با اينکار کارگران را در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود خسته و فرسوده کنند و از طرفی فرصت
کافی برای چگونگی بر خورد با اين اعتصاب گسترده را که کل منطقه و فعاليتھای روزمره در آن
را تحت الشعاع قرار داده است داشته باشند.
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اعالم حمايت کارگران فلز کار مکانيک از اعتصاب و مطالبات کارگران شرکتھای پيمانکاری مجتمع ھای
پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر
اعتصاب کارگران پتروشيمی امام خمينی ،بوعلی ،اروند ،امير کبير ،خوزستان  ،فجر و شيميايی رازی
مورد حمايت کارگران فلزکار مکانيک است.
خواست اين کارگران مبنی بر برچيده شدن شرکت ھای پيمان کاری) برده داری نوين( و قراردادھای
موقت و سفيد امضا و ھمچنين انعقاد قراردادھای دسته جمعی ،خواست جنبش کارگری ايران است .ما
کارگران فلزکار مکانيک نيز حمايت و پشتيبانی خود را از اين مطالبات اعالم کرده و آنرا از اصول
ابتدايی روابط بين کارگر و کارفرما ميدانيم .اميد است اين کارگران نيز ھمچون کارگران سرافراز
پتروشيمی تبريز اعتصاب خود را با موفقيت به پايان برسانند.
کارگران فلز کار مکانيک
٩٠/١/٢٤

يک خبر مھم در روند اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندرامام
کارگران پيمانکاريھای ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر در حمايت از ٢٠٠٠
کارگر اعتصابی مجتمع پتروشيمی بندر امام در مقابل اين مجتمع دست به تجمع زدند
بنا بر گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران از ساعات اوليه صبح امروز کارگران
پيمانکاری ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھربه محل درب اصلی کارخانه
پتروشيمی بندرامام آمدند تا به جمع اعتصاب کنندگان در داخل اين کارخانه بپيوندند که با ممانعت حراست
مجتمع پتروشيمی بندر امام مواجه شدند .اين کارگران که پالکاردھائی در حمايت از خواستھای کارگران
پتروشيمی بندر امام و طرح مطالبات خود در دست داشتند پشت نرده ھای کارخانه تجمع کرده و در
حمايت از کارگران اعتصابی داخل مجتمع پتروشيمی بندرامام شعار دادند .بنا بر اين گزارش کارگران
داخل مجتمع پتروشيمی بندر امام نيز که از اين حرکت حمايتی کارگران منطقه ويژه بوجد آمده بودند با
شعار" تشکر تشکر" از اين حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند.
بنا بر آخرين گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران از صبح امروز مامورين حراست
مجتمع پتروشيمی بندر امام را مسلح کرده اند و آقای بيات رئيس شرکت ملی صنايع پتروشيمی )ومعاون
وزيرنفت( صبح امروز با ھواپيما وارد ماھشھر شده است .اما عليرغم اين تمھيدات و با حمايت پرشور
کارگران پيمانکاريھای ساير مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر از اعتصاب و تجمع
کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام اعتصاب اين کارگران با صالبت ودر ابعادی گسترده تر ادامه دارد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران به کارگران شرکتھای پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر که در حمايت
از ھمکاران خود در مجتمع پتروشيمی بندر امام به پا خواسته اند درود ميفرستد و نسبت به ھرگونه
تعرضی از سوی حراست و نيروھای امنيتی و انتظامی به کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام ھشدار
ميدھد و خواھان تحقق فوری خواستھای کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام و کارگران ساير
پيمانکاريھای منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر است.
اعتصاب ،تشکل ،تجمع حق مسلم ماست
زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٢فروردين ماه ١٣٩٠
www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com

بياينه سنديکای کارگران شرکت واحد در باره اعتصاب کارگران پيمانکاری پتروشيمی ھا
از خواست بر حق کارگران شرکتھای پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر حمايت ميکنيم
ھزاران کارگر شرکتھای پيمانکاری مجمتع ھای پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر بر اساس
مصوبه سال ١٣٨٤ھيئت وزيران خواھان برچيده شده شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته
جمعی ھستند و به دليل عدم اجرای اين مصوبه دست به اعتصاب زده اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با حمايت از اعتصاب بر حق اين کارگران
خواھان تحقق فوری خواستھای آنان و بر چيده شدن قراردادھای موقت و سفيد امضا و شرکتھای
پيمانکاری در ھمه مراکز صنعتی و توليدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی کارگران با
کارفرمايان است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
فروردين ماه ١٣٩٠

مھم ،نامه يکی از کارگران مجتمع پتر وشيمی بندر امام به سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران
بسمه تعالی
با سالم خدمت مديريت محترم اين سايت و تشکر و سپاس فراوان از پيگيری و انتشار اخبار لحظه به
لحظه ی تجمعات اعتراضی کارگران زحمتکش پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندرامام شھرستان ماھشھر و
شرکتھای پتروشيمی مستقر در منطقه ويژه اقتصادی اين شھرستان  ,مانند اروند  ,بوعلی سينا  ,تندگويان ,
خوزستان  ,اميرکبير و شيميايی رازی  .به اطالع مديريت محترم اين سايت می رساند که بنده يکی از
کارگران شرکت کننده در ھمين اعتصاب می باشم که ھمانطور که در خبر قبليتان اعالم نمودين  ,پس از
تجمع ھمکارانمان در تاريخ شنبه  ٩٠/١/٢٠و صحبت آقای ظريف کار  ,متاسفانه پس از صحبتھای
فراوان  ,ھيچگونه نتيجه ای حاصل نشد و آقای ظريف کار اظھار داشتند که ھنوز مثال ھيچگونه بخشنامه
ای در اين خصوص از جانب وزارت نفت به اين مجتمع ارسال نشده است و بنده ھيچ قول و تضمينی در
خصوص اجرای اين مصوبه نمی توانم بدھم اين امر در حالی است که اين مصوبه در سال  ١٣٨٤به
تصويب ھيات وزيران رسيده است که سايت خبری ايلنا در انتشار اين خبر  ,به صراحت اين مساله را
يادآور می شود  .نھايتا در پايان اين روز ھيچگونه نتيجه ای حاصل نشد و ادامه اعتصاب به فردای شنبه ,
يعنی امروز يکشنبه  ٩٠/١/٢١موکول شد  .امروز ھم ھمانند روزھای قبل  ,تمامی کارگران اين مجتمع
عظيم  ,متشکل از پرسنل روزکار و شيفت که جمعيت موجود به باالی  ٢٠٠٠نفر ھم می رسيد  ,از ھمان
ساعات اوليه صبح  ,در روبروی دفتر مرکزی اين مجتمع )  ( main officeتجمع و حضور پيدا کردند
که باز ھم تا پايان روز يعنی ساعت  ٥عصر  ,ھيچکدام از مسئولين اين مجتمع حاضر به پاسخگويی
نشدند و حتی از خود آقای ظريف کار ھم خبری نبود و چون ديروز خود شخص آقای ظريف کار به
صراحت تمام اعالم کرد که ھيچگونه کاری از دست وی در اين خصوص بر نمی آيد  ,امروز کليه
کارگران  ,حضور خود شخص وزير نفت را در اين مجتمع مطرح نمودند که تا زمانی که اين درخواست
تحقق پيدا نکند  ,ھيچکدام از کارگران اين مجتمع به سرکار خود حاضر نخواھد شد و اين اعتصاب و
تجمع ھمچنان تا حصول نتيجه ادامه خواھد داشت تا اينکه خود شخص وزير در اين مجتمع حضور يابد و

دستور اجرای اين مصوبه که در سال  ١٣٨٤به تصويب ھيات محترم دولت رسيده است را صادر نمايد .
البته الزم به ذکر است که در طول مدت اين اعتصاب در امروز يکشنبه  , ٩٠/١/٢١نفرات حراست و
حتی سخنگوی خود شخص مدير عامل  ,بارھا و بارھا  ,کارگران را تھديد به اخراج از مجتمع و يا
برداشتن کارت ساعت آنھا جھت جلوگيری از انجام حضور و غياب نمودند که با پاسخ قاطع و کوبنده ی
ھمه اين کارگران مواجه شدند  .البته قابل ذکر است که ديروز ھمزمان با تجمع پتروشيمی بندرامام ,
شرکتھای پتروشيمی منطقه ويژه  ,مثل اروند  ,خوزستان  ,اميرکبير و شيميايی رازی نيز به حمايت و
طبعيت از اعتصاب کارگران پتروشيمی بندرامام  ,آنھا نيز دست به اعتصاب گسترده ای زدند و حتی
کارگران پتروشيمی خوزستان و اروند  ,از مجتمع خود خارج می شوند که به کارگران پتروشيمی بندرامام
بپيوندند که حراست اين مجتمعھا و حراست سازمان منطقه ويژه وارد عمل شده و مانع اين پيوستن می
شوند که در اين ميان درگيری شديدی بين کارگران اروند و خوزستان و حراست بوجود می آيد که نھايتا
منجر به شکسته شدن شيشه ھای دفاتر مرکزی اين مجتمعھا می شود  .البته باز قابل ذکر است که با تجمع
امروز  , ٩٠/١/٢١کارگران پتروشيمی بندرامام و تعطيل شدن کليه کارھای تعميراتی  ,بسته بندی ,
انبارھای کاال و محصول  ,سايت ھای عملياتی از قبيل کارگاھھای جوشکاری  ,تراشکاری  ,کاليبراسيون
 ,پمپ شاپ  ,جت ماشين  ,ساختمانی  ,رنگ و سندبالست  ,مکانيک  ,ماشينری  ,برق  ,ابزاردقيق PM ,
 , CM ,کارگاه باالنس  ,خدماتی و غيره  ,طی تماسھای مکرری که با ھمکارانمان در شرکتھای
پتروشيمی منطقه ويژه که داشتيم  ,تمامی شرکتھای ياد شده در باال  ,آنھا نيز ھمزمان با بندرامام ,
اعتصاب خود را ادامه داده و تمامی کارھای ياد شده در باال  ,در اين شرکتھا نيز به حالت تعطيلی کامل
در آمده است  .در پايان امروز کليه ھمکاران و کارگران تا زمان حصول نتيجه ی کامل  ,يعنی اول
حضور خود شخص وزير نفت و سپس صدور دستور اجرای اين مصوبه  ,فردا نيز به ھمين منوال
اعتصاب و ھمچنان تعطيلی کارھای اين مجتمع و تمامی شرکتھای پتروشيمی منطقه ويژه  ,ادامه خواھد
داشت  .در ادامه از مدير محترم اين سايت صميمانه تقاضا داريم که ھرچه سريعتر نسبت به انتشار اين
خبر مھم در سايتھای خبری ديگر ھمانند  www.Facebook.comو يا  www.youtube.comاقدام
نمايند تا تمامی ھمکارانمان در ديگر پتروشيمی ھای سراسر کشور از اين مساله با خبر شوند و جھت
برچيده شدن اين ظلم و تبعيض و دستيابی به کليه حق و حقوق قانونی خود و خانواده ی خود به پا خيزند ,
چراکه فيلترينگ شديد در ايران  ,مانع از انجام چنين کاری برای خود ما شده است  .ھمچنين بدليل شرايط
امنيتی و حفاظتی  ,صميمانه تقاضا داريم و برادرانه خواھشمنديم که ھيچگونه اسمی از ارسال کننده ايميل
به شما در انتشار اين خبر برده نشود  .مرسی  .به زحمت فراوان و طی تدابير شديد امنيتی  ,موفق به تھيه
گوشه ھای کوچکی از اين اعتصاب بصورت فايل تصويری شديم که آنھا را نيز برای انتشار و قرار دادن
در کنار متن اين خبر برايتان ارسال می کنيم  .در پايان باز مجددا از لطف  ,ھمکاری و حمايت قاطعانه
و بی منت شما برادر گرامی  ,صميمانه تشکر کرده و سپاسگذاريم  .باشد تا انشاءﷲ ريشه ی ظلم و ستم و
تبعيض از تمامی جھان و خصوصا کشور عزيزمان ايران و صنعت عظيم نفتش و کارگران زحمتکش و
فداکارش به طور کامل برچيده شود .
با تشکر فراوان
١٣٩٠/١/٢١

ادامه اعتصاب وتجمع قدرتمند کارگران پيمانکاريھای مجتمع پتروشيمی بندرامام
بنا بر گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران ،اعتصاب و تجمع کارگران پيمانکاريھای
مجتمع پتروشيمی بندر امام که از صبح ديروز آغاز شده است امروز نيز با ابعاد گسترده تری ادامه يافت
و کارگران اين مجتمع بزرگ صنعتی از ساعات اوليه صبح باز زدن کارت ساعت درمحلھای کارخود
حاضر نشدند ومانند ديروز در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی اين مجتمع اقدام به برپائی تجمع
اعتراضی کردند .امروز بخشی از اين کارگران تنھا غذای رستورانھا برای پرسنل اين مجتمع را تامين
کردند اما از دادن ھرگونه سرويس دھی تعميراتی وخدماتی اجتناب کردند.
بنا بر اين گزارش تا ساعت مخابره اين خبر ) ١٦عصر( مسئولين مجتمع در تجمع اعتراضی کارگران
حاضرنشده اند ورايزنی ھای پشت پرده ومذاکرات مقامات با ھم جھت نحوه مقابله يا پاسخ به اين اعتراض
گسترده کارگران ادامه دارد.
امروز کارگران شعار "پيمانکار نميخوايم  ،نميخوايم" سر ميدادند .بنا بر اين گزارش فرماندارمنطقه نيز
به کارگران اعتراضی پيغام داده است تا شعارندھند چون مسئولين پيگير خواسته ھايشان ھستند.
در طی نشست امروز ،کارگران پيشنھاد طباطبائی)رئيس امرپرسنلی( بمنظورنامه نگاری بامقامات
باالتر را برای حل اين مشکل که متضمن وقت کشی بود قاطعانه رد کرده و اعالم نمودند فردا نيز
به اعتصاب وتجمع اعتراضی خود ادامه خواھند داد.
اتحاديه ازاد کارگران ايران ٢١ -فروردين ماه ١٣٩٠
www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com

اعتصاب و ادامه اعتراض بيش از دو ھزار کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام
بدنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندرامام در روز  ٢٨اسفند ماه سال گذشته حول
خواست پايان دادن به نقش پيمانکاريھای واسطه ای متعدد و انعقاد قراردادھای مستقيم با پتروشيمی
که خبر آن در اول فروردين ماه در سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر شد ،اين کارگران در ادامه
اعتراضات خود و بنا بر قراری که در ھمان تاريخ برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز  ٢٠فروردين
امسال گذاشته بودند امروز بيستم فروردين ماه  ١٣٩٠بطور متحدانه و يکپارچه ای دست از کار کشيدند و
بيش از دو ھزار نفر از اين کارگران از ھمان ساعات اوليه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در
محوطه دفتر مرکزی اين پتروشيمی کردند.

بدنبال اين تجمع اعتراضی بزرگ ،ظريف کار مدير عامل اين مجتمع بزرگ پتروشيمی بناچار در ميان
کارگران حاضر شد و با بلندگوی دستی بمدت  ٣/٥ساعت به صحبت و جوابگوئی به اعتراضات
کارگران پرداخت و تالش کرد با بھانه عدم ابالغيه مصوبه دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارھا
با خشم فراوان استدالالت وی را رد کردند و بر اجرای فوری خواستھای خود پای فشردند .در اين تجمع
مسئولينی نيز از اداره کار منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شده بودند .در اين تجمع
کارگران پالکارد بزرگی را با مضمون محکوم کردن تبعيض و بی عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر
ايجاد قرارداد مستقيم در دست داشتند.
بنا بر اين گزارش در ادامه اين تجمع ظريف کار مدير عامل اين شرکت در نھايت به کارگران اعالم کرد
که ايجاد قرار داد مستقيم کارگران با پتروشيمی بايد با ھماھنگی وزير نفت انجام گيرد .اما کارگران
ھمچنان بر خواست خود پای فشردند و عليرغم پايان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نمايندگانشان با
مسئولين پتروشيمی تا پايان وقت اداری امروز بر سر کارھای خود حاضر نشدند و بطور يکپارچه ای
اعالم کردند تا حصول نتيجه روشن و دست يابی به خواستھايشان ھمچنان بر سر کار حاضر نخواھند شد
و به اعتصاب خود ادامه خواھند داد.
الزم به يادآوری است از آنجا که برگزاری تجمع امروز کارگران پتروشيمی بندر امام در تجمع روز ٢٨
اسفند ماه سال گذشته اين کارگران اعالم شده بود مسئولين شرکت از چند روز قبل تالش زيادی را از قبيل
تھديد و دادن وعده به کارگران بکار گرفتند تا مانع شکل گيری اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی
امروز کارگران اين مجتمع پتروشيمی شوند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت قاطعانه از تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع
پتروشيمی بندر امام برای رسيدن به خواست ھايشان ،خواھان برچيده شدن کامل شرکتھای پيمانکاری و
قراردادھای موقت در کليه واحدھای توليدی و صنعتی و خدماتی کشور است و از عموم کارگران در
سراسر کشور ميخواھد تا اين مطالبات بر حق را بطور متحدانه و يکپارچه ای فرياد زنند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٢٠فروردين ماه١٣٩٠
www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.co

تجمع اعتراضی کارگران شرکتھای پيمانکاری در مجتمع پتروشيمی بندرامام

در آخرين روزکاری پايان سال يعنی در روز شنبه  ٨٩/١٢/٢٨کارگران پيمانکاری شرکتھای طرف
قرارداد با مجتمع پتروشيمی بندرامام از اول صبح در جلوی دفتر مرکزی اين پتروشيمی که بزرگترين
مجتمع پتروشيمی درمنطقه ماھشھراست ،با اطالع وھماھنگی قبلی يک تجمع اعتراضی بزرگ برگزار
کردند .خواست اصلی ومحوری اين کارگران لغوقراردادھای متعدد پيمانکاری و زير پوشش قراردادن

مستقيم کارگران )قراردادمستقيم( توسط مجتمع پتروشيمی بندرامام بود .اين تجمع باعث شد رئيس اداره
کار منطقه درميان کارگران حضور يابد و با تائيد خواسته آنان و اينکه مدتھاست اين موضوع مدنظربوده،
به کارگران قول داد که بالفاصله بعدازتعطيالت اين موضوع پيگيری شود.
کارگران  ٢٠فروردين ماه سال جديد را فرجه زمانی برای پاسخ و پيگيری خواست خود تعيين کردند و
تاکيد نمودند در اين روز برای پاسخ اين خواسته خود مجددا در ھمين محل تجمع خواھند کرد .زيرپوشش
قرارگرفتن اين کارگران جدا از تضمين کاری بھتر وامنيت شغلی بيشتروبھبود معيشت ،به سه دھه تفرقه و
تکه پاره کردن صفوف کارگران در پيمانکاريھای متعدد وخلق الساعه که کارگران را بمثابه جزايرپراکنده
آسيب پذير کرده بود ،پايان داده و وضعيت کارگران را درجھت متحد ويکپارچه شدن بھبود خواھد داد .از
آنجائيکه برای نخستين بار کارگران شرکتھای متعدد پيمانکاری يک خواسته مشترک را ھمزمان
وباھمديگر مطرح کرده اند ،اين تجمع دارای اھميت زيادی است و يک شرايط تعرضی را نشان ميدھد.
امروزه ھمراه با خواسته ی لغوقراردادھای موقت وسفيد امضاء  ،لغو واسطه ھای پيمانکاری وايجاد
قراردادھای مستقيم با کارفرمای اصلی نيز بصورت يک خواست سراسری درآمده است .ھمانطورکه
ميدانيم قبال اين مطالبه در کارخانه بزرگ ذوب آھن اصفھان اجرا شده است وکارگران ايران خودرو نيز
ميروند تا آن را بصورت يک خواست محوری خود به اجرا درآورند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – اول فروردين ماه ٩٠
www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.co

