
  

  .پاالیشگاه ھا و میدان ھای نفتی جنوب ایران را فراگرفتھ است

از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه ھای نفت سنگین در قشم، پارسیان المرد، 
  .پارس جنوبی دست بھ اعتصاب زده اند

زدھای ژوئیھ جھت اعتراض بھ دستم

ژوئن   ١٣درجھ کار می کنند، از 
  .چند ماه است کھ حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است

این اعتصاب ھا در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ھا و حقوق سندیکائی 
  .منطبق با مقاولھ نامھ ھای بین المللی کار را کھ خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد

لبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تالش می کند اعتصاب کنندگان را با تھدید و 

عتصاب کنندگان، بھ برای کمک بھ ا

د و ھمبستگی ھمھ اقشار مردمی دعوت می کنند 

  !اعتصاب در ایران
پاالیشگاه ھا و میدان ھای نفتی جنوب ایران را فراگرفتھ است

از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه ھای نفت سنگین در قشم، پارسیان المرد، 
پارس جنوبی دست بھ اعتصاب زده اند –کنگان  ٢۴و  ٢٢پاالیشگاه آبادان و پاالیشگاه فازھای 

ژوئیھ جھت اعتراض بھ دستم ٢٩روز  کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از
  .ناچیز و تھدید بھ اخراج از کار، اعتصاب کرده اند

درجھ کار می کنند، از  ۵٠گرمای نزدیک بھ مع نیشکر ھفت تپھ کھ در 
چند ماه است کھ حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است

این اعتصاب ھا در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ھا و حقوق سندیکائی 
منطبق با مقاولھ نامھ ھای بین المللی کار را کھ خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد

لبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تالش می کند اعتصاب کنندگان را با تھدید و 

برای کمک بھ ا ،اما، فعاالن از جملھ با ایجاد صندوق ملی ھمبستگی مالی
  .ان پرداختھ اند

د و ھمبستگی ھمھ اقشار مردمی دعوت می کنند در اوضاع حاد کنونی، فعاالن کارگری ایران بھ اتحا
  .تا صدای مطالباِت بھ حق  آن ھا بھ گوش برسد

  :سازمان ھای سندیکائی فرانسھ

 CFDTکنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار  

 CGTکنفدراسیون عمومی کار 

 FSU فدراسیون سندیکائی متحد 

 Solidairesاتحاد سندیکائی متحد 

 UNSAاتحادیھ سندیکائی مستقل 

  .در ایران پشتیبانی می کنندکارگران اعتصابی 

 
اعتصاب در ایران

پاالیشگاه ھا و میدان ھای نفتی جنوب ایران را فراگرفتھ است  ،اعتصاب عمومی

از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه ھای نفت سنگین در قشم، پارسیان المرد، 
پاالیشگاه آبادان و پاالیشگاه فازھای 

کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از
ناچیز و تھدید بھ اخراج از کار، اعتصاب کرده اند

مع نیشکر ھفت تپھ کھ در کارگران مجت
چند ماه است کھ حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است. اعتصاب کرده اند

این اعتصاب ھا در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ھا و حقوق سندیکائی 
منطبق با مقاولھ نامھ ھای بین المللی کار را کھ خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد

لبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تالش می کند اعتصاب کنندگان را با تھدید و حکومت مطا
  .سرکوب خفھ کند

اما، فعاالن از جملھ با ایجاد صندوق ملی ھمبستگی مالی
ان پرداختھ اندرگسازماندھی کار

در اوضاع حاد کنونی، فعاالن کارگری ایران بھ اتحا
تا صدای مطالباِت بھ حق  آن ھا بھ گوش برسد

  

سازمان ھای سندیکائی فرانسھ

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار  

کنفدراسیون عمومی کار 

فدراسیون سندیکائی متحد 

اتحاد سندیکائی متحد 

اتحادیھ سندیکائی مستقل 

کارگران اعتصابی از 

  ٢٠٢٠ششم اوت 


