
 حقوق بشر، زنان، ، کارگری،اجتماعی ،کنشگران سياسی فعاالن بين المللی چپ، از نفر ١٧٠ حمايت  

، ، خانواده شهدا و دادخواهیدانشگاهیزيست محيطی،  پناهجوئی،هنرمندان، اهل قلم و ،رسانه ای

  ...، رسانه ها  انروزنامه نگار

 ! همچنان ادامه داردايران که پس از يک ماه  پيمانی نفت از اعتصاب کارگران

 ايراننفت  پيمانی کارگراناعتصاب همبستگی با 

    

آن ها خواهان بازگشت به کار همکاران . کارگران نفت و گاز پيمانی ايران دست به اعتصاب زده اند

، زمان بيشتر برای ديدن خانواده هايشان، بهبود ام رسمی و تمام وقت، افزايش حقوقاخراجی، استخد

  .پايان دادن به مناطق ويژه اقتصادی و نظام استخدام های پيمانی هستند شرايط زندگی و

اعتصاب با کارگرانی که در استخدام شرکت های پيمانی هستند شروع شده است که از يک طرف به 

طرف ديگر کارگران قرار مثابه واسطه ميان شرکت های نفت و گاز خصوصی و يا دولتی و از 

 شامل جهان پارس،   -و چهارده پااليشگاه هزار کارگر در صد شرايط حاضر ده هادر. دارند

اعتصاب کار  .در حال اعتصاب هستند -...پتروشيمی ها گچساران، پااليشگاه های تهران و آبادان و

  .بخشی از شرکت ها را به تعطيلی کشانده است

خانواده هايشان با  گويند که با افزايش شديد هزينه زندگی آن ها قادر به تامين زندگی کارگران می

بسياری از آنها در . شرايط کار خطرناک و شرايط زندگی هولناک است. درآمدهای ناچيز نيستند

کارگران . رسد کنند که در تابستان درجه حرارت به پنجاه درجه سانتيگراد می جنوب ايران کار می

  .کنند در خوابگاه ها زندگی می

ما از کارگران رسمی شرکت نفت ايران . ايران وجود داردحمايت گسترده ای از سوی ساير کارگران 

 .ميخواهيم که در صورت عدم برآورده شدن خواست کارگران به اعتصاب کارگران پيمانی به پيوندند

  !نه به جنگ های امپرياليستی، نه به تحريم

  !اسالمی  نه به جمهوری

  لطفاً اين بيانيه را امضاء کنيد

اعالم همبستگی تان را به شورای سازماندهی  "از مردم ايران کوتاهدست ها "يا ازطريق کارزار  
  .اعتراضات کارگران پيمانی نفت بفرستيد



  

  : امضاها

  

  رياضی دان فيلسوف و فعال سوسياليست موشه ماخوور          .١

  استاد جامعه شناسی وعلوم سياسی دانشگاه سانتا باربارا کاليفرنيا کوين آندرسون          .٢

  فيلسوف سنگر ها: مولف فرانتس فانون  استاد دانشگاه پيتر هوديس           .٣

  کمک ويراستار سالنامه سوسياليست رجيستر فعال سوسياليست در تورنتو گرگ آلبو           .٤

  مدرس زبان آلمانی در کينگز کالج لندن بن لويس           .٥

  ولف تاريخ مردمی انقالب پرتقالدر ليسبون، م" دانشگاه جديد" استاد   راکوئل وارال           .٦

  استاد حقوق در کالج هيوز دانشگاه اکسفورد مايک مکنر           .٧

  فعال سوسيالست لندن ويرجينا ماک فيدين           .٨

  انسان شناس نظرپرداز سياسی و فعال سوسيالست در آتن ساواس ماتساس           .٩

  فعال سوسيالست در تورنتو  پانس استوجکوسکی .١٠

  فعال سوسياليست در تورنتو مدرس سازمانگر و نويسنده روزنفلدهرمان  .١١

  فعال سوسيالست در تورنتو توددگ برنز .١٢

 فعال سوسياليست، کمبريچ، انگلستان جاستين کونستانتينو .١٣
  حقوق دان کورک آيلند آنه ماک شانه .١۴
  سردبير مجله کريتيک، پژوهشگر ارشد در دانشگاه کمبريچ ياسمين ميزر .١٥

 فوروم خاورميانه -سابق مجله ايران بولتن  انسردبيراز  یل سياسفعا مهرداداردشير .١٦

 مدرس در دانشگاه آمستردام پيمان جعفری .١٧
   فوروم خاورميانه -مجله ايران بولتن فعال سياسی از سردبيران سابق  مهدی کيا .١٨
 فعال حقوق زنان دانشگاه ورسستر، آمريکا  پروانه حسينی .١٩
  و زنان ستيز طيپژوهشگر و کنشگر مح یاعظم بهرام .٢٠
 و حقوق  زنان یاستاد دانشگاه و كنشگر سياس یعبقر شهال .٢١
 و ساکن کانادا کاياستاد دانشگاه در امر کيزيدکتر ف یعمادريم ژنيب .٢٢
 کنشگر و محقق جنبش زنان شهين نوائی .٢٣
 هنرمند ساکن المان  يیضايب لوفرين .٢۴
    فعال سياسی و دادخواه خاوران عصمت طالبی .٢۵
  ی فعال سياس عليرضا کيا .٢٦

 فعال سياسی  علی کيانی .٢٧

  فعال کارگری اميد عليزاده .٢٨

  کارگری  سياسی و فعال دمحم صفوی .٢٩
  فعال سياسی  جليل مبشری .٣٠
  فعال سياسی  داريوش فريدونی .٣١
   فعال سياسی  مقصود کاسبی .٣٢
  یونيزيو برنامه ساز تلوروزنامه نگار   ميرزائی محسن .٣٣
 فعال سياسی  دمحم رضا شالگونی .٣٤

 مترجم و فعال سياسی نويسنده  آرسن نظريان .٣۵
 فعال سياسی    روبن مارکاريان .٣٦

 فعال سياسی  داريوش ارجمندی .٣٧

 فعال سياسی  سعيده شهربانوئی .٣٨
 فعال سياسی  ارژنگ بامشاد .٣٩



  فعال سياسی و حقوق زنان ثريا چيت ساز .۴٠
 فعال سياسی و رسانه ای  بهروز سورن .۴١
 فيلمساز و برنامه ساز تلويزيون  آزاده رئيس دانا .۴٢
 فعال سياسی   دمحم خسروی .٤٣

 فعال سياسی  مهوش چلبی .۴۴
 فعال سوسياليست تورنتو  کريم حقيقی .۴۵
 فعال سياسی  ياشار جاويد .٤٦

 فعال سياسی  صادق افروز .٤٧

 فعال سياسی  نصرهللا قاضی .٤٨

 فعال سياسی  مريم عظيمی .٤٩

 فعال سياسی  مسعود پيوندی .٥٠

 فعال سياسی فريدا سهرابيان .٥١

 فعال سياسی سيرانوش مراديان .٥٢

       سياسی   لفعا سيما رياحی .۵٣
  سیفعال سيا امير جواهری .۵۴
  فعال سياسی  بهروز پيله ور .۵۵
 فعال سياسی  نادر فوالدی .۵۶
  فعال سياسی  مريم اسکوئی .۵٧
  فعال سوسياليست در تورنتو  احمد نائينی .۵٨
  ال در عرصه فرهنگی و هنری تورنتو فع شهين نوروزی .۵٩
  فعال سياسی در تورنتو  رضا رئيس دانا .۶٠
  فعال سياسی  سارا صالح .۶١
   حقوق زنان فعال  اده شکوهیآز .۶٢
  فعال سياسی  نگار محسنی .۶٣
 فعال سياسی   احمد سعيدی .۶۴
  فعال حقوق بشر فرامرز رفيعی .۶۵
  فعال سياسی  تهمينه بقائی .۶۶
  فعال سياسی و کارگری  يوسف آبخون .۶٧
 فعال کارگری سنديکائی مانوئل اسماعيلی .۶٨
 فعال حقوق بشر  یبهرام سلطان .۶٩
 عرب زاده حسن .٧٠
 رانيا یانقالب ستيالياز حزب سوس یجيز سالم .٧١
 داريپا ايک .٧٢
    فعال کارگری  پيچگاه یعل .٧٣
 یهاشم یبن فهيشر .٧۴
 یاسيفعال س کار صادق .٧۵
 آزادگان  اريشهر دکتر .٧۶
 یقهرمان فرهاد .٧٧
 یاسالم ارياسفند .٧٨
 احمد شکوهی .٧٩
 فعال سياسی  یفارس دمحم .٨٠
 لندن  ميو شاعر عرب مق سندهينو طرف یبن یزيعز وسفي .٨١
 بلوچستان ساکن لندن  نشاغل در دانشگاه از فعاال يیبندو ميرح  .٨٢
 یاسيس یاز بلوچستان زندان دئنرس ساکن سو یمبارک کين  .٨٣



 ساکن کانادا از بلوچستان یاسيکارگر فعال س یسيئبخش ر خدا .٨۴
 پرستار یسيئر نينسر .٨۵
 کرد ساکن کانادا یاسيفعال س يیمرتضا قاسم .٨۶
  کايساکن امر یدرمان ستميباز نشسته س یصفو یبدر .٨٧
 سندهيو نو یاسيس لگريتحل  یرحمان بهرام .٨٨
 فعال زنان و حقوق بشر ساکن المان  سپهر پروانه .٨٩
 سيفعال حقوق بشر ساکن انگلو  دندانپزشک  یمهران سپهر  .٩٠
 شاد یاستعداد یمهد  .٩١
 یهللا جودک حيذب  .٩٢
  یاسيفعال س کايساکن امر یاسيس یزندان کيمهندس مکان یريام ديناه  .٩٣
 زمان شاه  یساکن المان زندان یاسيو فعال سجامعه شناس  یبلد یدي .٩۴
 ساکن کانادا  یاعدام یدندانپزشک از خانواده  نيمرسده شهابد  .٩۵
 ساکن کانادا  یپزشک خواهر اعدام نيشهابد مرجان .٩۶
 هنر مند ساکن کانادا  اتيادب ريدب یعماد ريدالرام م .٩٧
  یاسيفعال س یميمهوش قا  .٩٨
 ساکن کانادا  یفعال حقوق بشر برادر اعدام یصوف فرهاد .٩٩

 فعال حقوق بشر نرس ساکن کانادا  مگناتون یمر .١٠٠
 ساکن کانادا  یبرادر سه اعدام آزاد یويحي ميرح .١٠١
 سيساکن انگل یاسيفعال س یفرض الماس .١٠٢
 فعال حقوق بشر ساکن کانادا یاسد بهمن .١٠٣
  سيساکن انگل یاسيفعال س راد پور منوچهر .١٠۴
 نرس بازنشسته ساکن کانادا  یوجدان هيعطاع .١٠۵
 معلم ساکن کانادا سندهيشاعر و نو پورنوروز فالمرز .١٠۶
  سيو ساکن انگل سندهينو یانصار هوشنگ .١٠٧
 ساکن کانادا  سندهينو یفعال جنبش کارگر یصفو دمحم .١٠٨
 روان پزشک ساکن المان یدکتر حسام وثوق  .١٠٩
  سيساکن انگل یاسيس یفعال حقوق بشر زندان روش دهيها .١١٠
 سيفعال حقوق بشر ساکن انگل یکرمانشاه نرگس .١١١
 فعال سياسی و زندانی سياسی سابق  یرخ قهرمانف .١١٢
 یکاظم نيشاه .١١٣
 یبالغ نيريش عسکر .١١۴
 یاستخر ميرح .١١۵
 يیايحي نيحس .١١۶
 یطاول فرهگ .١١٧
 یجواد عالم .١١٨
 فر یناصر غفران .١١٩
   يیرزايم یکين .١٢٠
 یاسيفعال س  یستار یعل .١٢١
 یهاشم عباس .١٢٢
 ديدر تبع یفعال کارگر  یعسگر غالم .١٢٣
 اتيب نيام .١٢۴
 فعال حقوق زنان  یسبحان فاطمه .١٢۵
 یچنگائ امبهن .١٢۶
 احمدلو داود .١٢٧



 نوآور ندا .١٢٨
 یالنيگ زيکامب .١٢٩
  یاسيسابق س یزندان  یاسيفعال س  سهند ژاله .١٣٠
 صفاپور ديجمش .١٣١
 سابق یاسيس یفعال جنبش زنان و زندان  یليهم نويم .١٣٢
 و آموزگار یاسيفعال س  یثان نادر .١٣٣
 پناهجو در آلمان ستيکاتوريکار انيخالد هوزان .١٣۴
 معترض در آلمان یپناهجو  ینظر دمحم .١٣۵
  کايآمر - زونايآر ميروزنامه نگار مق  یتيعنا روانيس .١٣۶
 پناهجو در آلمان - ستيز طيمحقق مح  یفاتح زيکامب  .١٣٧
  هيپناهنده در ترک -هانا  یپناهندگ تيسا ريروزنامه نگار و مد یمنصور روانيس  .١٣٨
 هيشاعر پناهجو در ترک  یسروستان یاحمد نيريش .١٣٩
 و در آلمانتئاتر پناهج گريهنرمند و باز  یدمحم ديرش .١۴٠
 سابق یاسيس یو زندان یاسيفعال س  یشوکت رسول .١۴١
 فعال حقوق بشر  کارساز اوشيس .١۴٢
 فعال سياسی فرانسه پرويز نويدی .١٤٣
 سابق یاسيس یو زندان یاسيفعال س  انيرزائيم ريام .١۴۴
 یاسيفعال س  زاده نيحس جعفر .١۴۵
 شاعر  شتاب یب رضا .١۴۶
 یاسيفعال س  پور زيعز احمد .١۴٧
 یاسيفعال س  یفتاح ايثر .١۴٨
 یاسيکنشگر س طلب تيوز عافبهر .١۴٩
 کنشگر سياسی سعيد سررشته داری .١٥٠
 نويسنده و فعال سياسی  احمد نوين .١٥١
 فعال حقوق بشر  شعله زمينی .١٥٢
 یديمش ديمج .١۵٣
 فعال حقوق بشر  هاشم بينا حسن .١۵۴
 یفعال رسانه ا  یدينو آمادور .١۵۵
 فريبرز صالحی .١۵۶
 فعال سياسی علی جاللی .١۵٧
 )پورشجری(سيا مک پورمهر .١۵٨
 اه بازنشسته، پژوهشگر و کنشگر سياسیاستاد دانشگزری شمس  .١۵٩
  استاد دانشگاه بازنشسته، پژوهشگر و کنشگر سياسیمنوچهر تفوقی بيات  .١۶٠
 فعال سياسی و حقوق زنانالله آذر  .١۶١
 گوهر معمار زاده  .١۶٢
   فعال حقوق زنان و حقوق بشر یپگاه ديمهش .١۶٣

 کانون ها               

 گوتنبرگ  - رانيبا کارگران ا یهمبستگ کانون .١۶۴

 رسانه ها          
 یانقالب ستياليسوس تيسا .١۶۵
 سايت گزارشگران  .١۶۶



 سايت آگاهی نيوز .١۶٧
 اشتراک وورد پرس تيسا .١۶٨
 اخگر وبالگ .١۶٩
 سايت صدای مردم  .١٧٠
  

  

 :  برای ارسال امضاها 

 

  ايميل 

office@hopoi.info  

 

Solidarity with Iranian oil workers 

Oil and gas workers in Iran on one-day and other short-term contracts have been on strike 

for the last three weeks. They are demanding the reinstatement of sacked colleagues, full-

time employment, better pay, more time off to see their families, improved living conditions 

and an end to the special economic zones and the system of subcontracting. 

The strike was initiated by workers who are employed by subcontracting companies 

operating as intermediaries between privatised or state-owned oil and gas companies, on 

the one hand, and the workforce, on the other. Currently tens of thousands of workers at 

114 refineries - including Jahan Pars, Gachsaran Petrochemicals, Tehran Refinery and 

Abadan Refinery - are on strike. A number of companies have been forced to stop 

operations. 

As the workers point out, faced with the spiralling cost of living, they cannot support their 

families with their meagre earnings. The work is hazardous. The living conditions are 

appalling. Many of them work in southern Iran, where the summer temperature reaches 

almost 50 degrees centigrade. Workers are accommodated in dormitories. 

There is widespread support from other workers in Iran. We call on full-time employees of 

the National Iranian Oil Company to join the strike if the demands of the short-term contract 

workers are not met.  

No to imperialist war! No to sanctions! 

No to Iran's Islamic Republic! 

Please sign this statement 

 or send solidarity messages via Hopi to the Council for Organising Protests by Oil Contract 

Workers.  



....... 

170 signature 


