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  یااعتصابات کارگران پروژه         

 از سر گرفته شد یمينفت و پتروش      
 
 
  

مطالبات خود دست از   افتنيدر اعتراض به تحقق ن  یمي نفت و پتروش  یاصدها تن از کارگران پروژه   ،  بهشتيارد  ۵دوشنبه    روز
روز کار    ٢٠و    یدرصد  ۵٧دستمزد    شيافزا  ها  آن فوری  اعالم کرده بودند که چنانچه دو مطالبه    ن يازاشي. کارگران پدنديکار کش

مطالبات کارگران را   ني. کارفرماها اما اشوندیمتوسل م  ینشود، به اعتصاب سراسر  یعمل  بهشتيارد  ۵تا    ،  روز استراحت  ١٠و  
 . کردند یگذاشتند و کارگران امروز اعتصاب خود را عمل پاسخیب
  

 اني بوشهر، شرکت پتروک  یميپتروش  ١  تيشاغل در سا  یادر روز دوشنبه، کارگران پروژه  افته،يکه تاکنون انتشار  یبر طبق اخبار
پتروپاال شرکت  کش  شيو  کار  از  دست  اعتصاب    دنديکنگان  به  آوردندو   هم روی  پروژه.  كارگران  فاز    یازمان  در    ١٩شاغل 
 .  وستنديبه مطالبات خود به اعتصاب پ  یدستياب یعسلويه بوشهر برا

  
ن   در بوشهر، کارگران پروژه ساخت   یم يکارگران پتروش  ن،يفرورد  ٢۵متانول در    نيآر  یمي کارگران پتروش  زيچند روز گذشته 

پاال در  د  شگاهيمخازن  نوبت  ن،يفرورد  ٢۶کنگان    شيآ  وکارگران  نفت  شرکت  آغاجار  کار  شرکت  نوبت  کارکنان  ،یگاز  کار 
مسجدسل  یبرداربهره گاز  و  بهره  ن،يفرورد  ٣١  مانينفت  شرکت  هم  یبردارکارگران  در  کارون  و  مارون  گاز  و  روز   نينفت 

اعتصابات    بهشت، يارد  ۴به کنگان،    انيجاده پارس  هيبوشهر در عسلو  ی ميپتروش   کي  تي ،کارگران شاغل در شرکت فرجود در  سا
روز   ٢٠طرح    یش دستمزد و اجرايها افزاتحقق مطالبات خود برپا کرده بودند که عمدتاً خواست آن  یبرا  یاعتراض  یهامعو تج
 کار،  بوده است.   یروز استراحت به علت فشار باال ١٠کار 

  
و   یمانکار يپ  یهاشدن بساط شرکت  دهياند که خواهان برچمکرر اعالم کردههمچنين،    ،یمي نفت، گاز و پتروش  یاپروژه  کارگران

 .  اندیاستخدام رسم
  

 ی شدن فور  یو خواستار عمل  کندیم   تيحما  یمي نفت، گاز و  پتروش  ایپروژه  ) از مطالبات برحق کارگرانتي( اقلانيفدائ  سازمان
 مطالبات است.  نيا
 
  

  يی برقرار باد حکومت شورا -یاسالم یجمهور  ميباد رژ سرنگون
  یداره ي باد نظام سرما نابود

  سمياليباد سوسزنده  -یآزاد بادزنده 
  ) تي(اقل انيفدائ سازمان

 ١۴٠١ ماهبهشت يارد ۵
  

  يی حکومت شورا – ینان، آزاد کار،
 

 

 
  
 
  
 
 


