
 
 
 

  در ایران نفت و پتروشیمیصنایع ھمبستگی با مزدبگیران بخش 
  

در جنوب ایران در صنایع نفت و پتروشیمی ی کارپیمان پروژه ای و شرکت ٧٠ژوئن بیش از ده ھزار کارگر حدود  ١٩از 
  .ھستندقرادھای آن ھا موقتی است یا فاقد ھر نوع قراردادی . اعتصاب بھ سر می برند

  :عبارتند از خواست ھای آن ھا
 ؛)یورو ۴٠٠معادل ( میلیون تومان  ١٢ بھافزایش حقوق  -
 پرداخت فوری حقوق معوقھ؛ -
 کار،محیط ھای ایمنی استانداردکار و رعایت محیط بھبود شرایط  -
محل زندگی  و کار کارگران بسیار دور از خانوادھا خود بوده، و شدت ( ده روز استراحت در ازای بیست روز کار  -

 ؛درحھ سانتیگراد می رسد ۵٠تا گرمای ھوا 
 ؛ھمھ کارگران موقت با قراردادی مشابھ کارگران دائمی استخدام مستقیم -
 قطع پیمانکاری -
 گران اخراجی؛ربازگشت بھ کار ھمھ کا -
 ؛"مناطق اقتصادی ویژه"لغو کلیھ قوانین ویژه  -
 خدمات درمانی و آموزشی رایگان، ایجاد مسکن شایستھ زیست با خانواده؛ -
 ع، اعتصاب و ایجاد تشکالت مستقل از حکومت؛حق تجم -

آن ھا را است ، ایجاد شده توسط حکومت را نمی پذیرند، تشکالتی کھ قرار "شوراھای اسالمی کار" اعتصابیکارگران موقت 
آن ھا . »این شوراھا ابزارھای کنترل کارگران بوده و در خدمت صاحبان شرکت ھا ھستند«: ندکننمایندکی کند، آن ھا اعالم می 

شوراھای "ایجاد ھمانند ھمکاران مان در نیشکر ھفت تپھ، فوالد اھواز و دیگر شرکت ھا ما ھیچ گاه «: زایندفھم چنین می ا
  .نماد وحدت ما و کارگران است ،صدا ما "پیمانی نفتشورای سازماندھی اعتراضات کارگران "نمی پذیریم و  را "اسالمی کار

  
سازمان ھای سندیکایی فرانسھ، پا بھ پای اکثریت مردم ایران، و ھمراه با ایرانیان در سراسر دنیا، حمایت کامل خود را از ا م

   .یممزدبران در حال مبارزه در ایران اعالم می کن
  
  

 )تِ  س اف دِ (کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار 

  )س ِژ تِ (کنفدراسیون عمومی کار 

  )فرھنگیان –اِف اِس او (فدراسیون سندیکائی متحد 

  )سولیدر(اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی 

  )اونسا(مستقل اتحادیھ ملی سندیکاھای 

  

  ٢٠٢١ژوئیھ  ۵پاریس، 

  


