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٨٤ هفدهم اسفند ماه ارگران ايران خودرو در سالروز اعتصابک  

شدندهمکاران اخراجی خود به سرکارخواهان بازگشت به کار  

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم هف                                                                  جمعی از کارگران ايران خودرو        

 
  

گرامیدوستان و همکاران    
هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو و مصادف با هشتم مارس فردا روز چهارشنبه  

ه کم بودن پرداخت روز جهانی زن می باشد سال پيش در چنين روزی عده ای از همکارانمان به عنوان اعتراض ب

.آمد در شرکت به يک اعتصاب همگانی درلهئ اين مسسالنهای توليد تجمع کردند و به دنبال آنرکورد توليد در  

 و ورود  هراس مديريت از گسترش ادامه اعتصاب.و بالفاصله کميته اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه يافت 

شبانه اعضای بلند پايه مديريت به سالنها و  قول آنها مبنی بر برآورده ساختن خواسته کارگران  اعتصاب بعداز سه 

همکاران و فعالين اعتصاب را شناسای و با ترفندهای ز گذشت چند ماه مديريت عده ای ازولی بعدا .افتروز پايان ي

غيير شکل دادن با ت اخراج کردند عده ای رانيز به سالنهای ديگر روانه کردند واز کار) بهانه پايان قرارداد( نهزيرکا

ومی رئيس روابط عمحراست پناهنده وجمله مديرمديران ارشد ازگذشتن چند تن ازکنارپرداخت رکورد ودر

با وجود اعتراض ما کارگران . بکاهندله ئاين مسفشاررنگ  توانستند تا حدودی از وچهارغضنفری و مديران مونتاژ

خوداری می بازگشت آنان به کارصاب اخراج شده اند ولی مديريت ازاعتد داريم اين افراد بخاطر شرکت درکه اعتقا

سالگرد اين اين اعتصاب خواهان خودرو در ما کارگران ايران  د ولی داد آنها اعالم می کن پايان قرار بهانه را . کند

مااين روز شکوهمند را که يک دست آورد بزرگی .بازگشت بدون قيد وشرط همکاران خود به سرکار می باشيم

 زنان زحمتکش به خصوص زنان  را به همهجهانی زندرو بود را گرامی می داريم و روزبرای کارگران ايران خو

خواهند روشنائی آن سياهيها به کنارعتصاب چراغ راهی خواهد بود که ازگوئيم و اعتقاد داريم اين اتبريک ميهمکار

  رفت

اعتراض حق اعتصاب  ما کارگران است  خواستهای اساسی  ازگردند اين يکی برکار به سر بايد ارگران اخراجی ک 

ادی حق  بين المللی هيچ نه قوانين ارگران در مقابل حق کشی ها و تعرض به منافع ما کارگران است طبق ما ک مسلم

.اعتصاب اخراج و يا زندانی کندندارد کارگران را به خاطر  

  
 همکاران و دوستان

ود که اگر  توليد که خود مديريت اعالم کرده ب رکورد عده ای از دوستان ما به خاطر اعتراض بر عليه کم بودن حق 

کارگران در روزهای تعطيلی و غير کاری در سرکار حاضر شوند و تعداد توليد خواسته شده را توليد کنند مبلغی به 

زندگيمان  و جمعه ها از روزهای تعطيلی ما کارگران در خواهد کرد وپرداخت عنوان حق رکورد توليد به کارگران   

 



 

ه ما کارگران غی بلبولی مديريت زير قرار خود زد و م کستيم را ش و رکورد توليد  حاضر شدهسر کار در  و زديم

مديريت چون   و   همين کارگران اعتراض کردند  و برای شده بود از يک پنجم مبلغی اعالم پرداخت کرد که کمتر

بازمانهای مختلف و بعد در و بيافتد  آسياب از ه آبها ماند ک  منتظر کند  را اخراج  اين کارگران آنروز نتوانست در  

.ترفندهای زيرکانه دوستان مارا اخراج و عده ای را به از محل کار خود به محل کار  در سالنهای ديگر بفرستد   

ق دريافت نکرده اند آنها بايد سال است حقو دانيم و اين دوستان يکعادالنه ميراغيرما کارگران اخراج اين کارگران 

 وق عقب افتاده آنها را پرداخت کرده وخسارتی که به اين کارگرانمديريت بايد حقبرگردند وبه سرکارچه سريعترهر

. وارد شده را جبران کند  

مه سازمانها ما از ه  اخراجی ادامه خواهيم داد بازگشت کارگرانی جهت  خودمان   و تالش  ما به اعتراض دوستان 

.اين راه تنها نگذارندا را درخواهيم همچنان به اخراج کارگران ايران خودرو اعتراض کنندو منهادهای کارگری ميو  

 

 

.زنده باد اتحاد کارگری  

 پيروزباد مبارزات حق طلبانه کارگران ايران
 

 جمعی از کارگران ايران خودرو

١٣٨۵شانزدهم اسفند   
      

 
              
 
         
 
 
 

  


