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 مبارزه کارگران عسلويه براى کاهش ساعت کار و افزايش دستمزد
 

ماه هشتاد و ششدوازدهم اسفند                                                                                   ...یکارگران فازها
 

  

  :می کنيماطالع عموم منتشر  عسلويه می باشد جهت۵ تا ١طرف کارگران فازهای را که ازبيانيه زير

  جهت اطالع عموم 

رسا و همچنين سخت و طاقت ف طی چند ماه گذشته اعتراض ما کارگران فازهای مختلف برای کاهش ساعت کار

دو هفته گذشته نمايندگان خود را رسما  در۵ و ٤ و٣و٢و١ ما کارگران فازهای. جريان بوده استافزايش دستمزدها در

  :خواستهای ما کارگران به شرح زير است. مجددا خواستهای خود فرستاديم برای مذاکره با کارفرما و اعالم

  
  رکاهش ساعتهای طاقت فرسای کا/ ١

  ن درصدی حقوق کارگرا٤٠افزايش / ٢

  نامضای قرارداد يکساله با کارگرا/ ٣

  یزندگ و محيط کار بهداشتی درايجاد امکانات/ ٤

  
 تاکنون کارفرما با خواست کاهش ،خواستهای ما طی ديدارهای نمايندگان ما کارگران با کارفرما و مذاکرات پيرامون

درصد افزايش دستمزد و همچنين دادن قرارداد يکساله و ايجاد امکانات  ٤٠ اما به خواست ،ساعت کار توافق نموده

مثبت ندهند وارد  چنانچه به خواستهای ما پاسخ. ما کارگران به کارفرما اعالم داشتيم. ده استداده نش بهداشتی پاسخی

. به خواستهای برحقمان اصرار داريم ما براى رسيدن. اعتصابی سراسری در تمامی فازهای عسلويه خواهيم شد

زهای ديگر مطلع شدند و به هم اکنون کارگران فا. کارگران است کاهش ساعت کار و افزايش دستمزد حق مسلم ما

  و٩ و ٨ و ٧ و٦ما از کليه کارگران بخشهای مختلف در فازهای . اين اعتراض پيوسته اند حمايت از خواستهاى ما به

  . ببرند درصد افزايش دستمزد را همگام با ما پيش٤٠ می خواهيم خواست کاهش ساعت کار و ١٠

  ! همکاران عزيز،کارگران فازهای عسلويه

کارگران بايد اينگونه باشد؟ ما داريم  شرايطی که زندگی کارفرمايان در ناز و نعمت است زندگی ماچرا در 

 و ، ساعت نيز می رسد١٤ گاها کار روزانه مان به ،را می کشند  هر روزه شيره جانمان،شرافتمندانه کار ميکنيم

سفره . کنند گانهای زيربط از کارفرما حمايت میبا اينحال اداره کار و ار. فرزندانمان دور هستيم ماهها از خانواده و

 تفريح و استراحت ، نياز داريم،عاطفه داريم ،ما هم خانواده و فرزند داريم. های ما هر روز خالی تر از ديروز است

 سلف سرويس با ، مسکن مناسب، تغذيه مناسب،سالمتی جسمی و روحی . بايد زندگى کنيم، انسانيم،ميخواهيم

  . و وقت کافى براى استراحت حق ماست،بهداشتی الیاستاندارد با

شما . اين خواست همه کارگران در اين منطقه صنعتى است.  اين خواستها را مطرح کرديم٥ تا ١ما کارگران فازهاى 
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از جمله امکانات مسکن مناسب و سرويسهای اياب و . همکارانتان بپيونديدهم خواست هايتان را مطرح کنيد و به ما 

. اضافه شود  و ديگر خواستهای کارگران در فازهای ديگر نيز بايد به خواستهای ما١٠ و٩برای فازهای  بويژهذهاب 

امکانات بهداشتی را برای کل کارگران در   خواست افزايش دستمزد و کاهش ساعت کار و۵ تا ١ما کارگران فازهای 

 .ر قدرت بودن اين تالش وارد ميدان شويداعتراض کنيد و برای پ شما نيز با ما همصدا. عسلويه خواهانيم

  

  ۵ و ٤ و ٣ و ٢ و ١کارگران فازهای 

  راک زنده باد مبارزه برحقمان برای افزايش دستمزد و کاهش ساعت
 

 
 سالم دمکرات

  آرزو بوسيله ى ،١٣٨٦ اسفند١١

 


