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وخودر راني آارگران ایش حقوقي آشكار از فیدزد  

 
   ١٣٨٧داد مرسيزدهم ه شنبيک                                                                                   و خودررانيآارگران ا

                                                              
 یافت آردند متوجه شدند آه پول اضافه آاري خودرا دریش حقوقيران خودرو في از آارگران شرآت ای آه عده ایزمان

د با توجه به اعتصاب هفته ين مسله باعث خشم آارگران گردي ساعت اآثر آارگران پرداخت نشده است ا١٢٠ش از تا يب

شتر و ي بیگر وارد شوند عدم پرداخت اضافه آاريم گرفته اند با آارگران از در ديرانخودرو تصميران ايا مدي گوگذشته

حق آآورد آنها آه  عدم پرداخت حق پست ولغو حكم استادآاران و ژ   ل مونتا مثیسالنها دریت اضافه آاريممنوع

 خواهد زهر یت ميري دهد آه مدیاعتصاب داشتند نشان م در ی باشند و نقش موثرین افراد به آف سالنها ميكترينزد

ت بخواهد آارگران را يريكار ننشسته و از همكاران خود خواسته اند اگر مدي آارگران بیرد ولي از آارگران بگیچشم

  . پاسخ نخواهند گذاشتیت رابيريز جواب مدي قرار دهد آنها نیتحت فشار مال

  
  یدوستان و همكاران گرام

 ی ضد آارگریاستهايم تا در مقابل سيستد ما اعتصاب آرديز بايد نيستاد تا قلب توليك ساعت از آار ايقط دستان مان ف

 آه داده بودند آسر ین بود قوليت قول داد آه در جهت رفاه ما آارگران تالش خواهد آرد ايريم و مديستيت بايريمد

 اآثر یپول اضافه آار  یم آه طبق دستور معاونت ماليزمتاسفانه باخبر شدياز آآورد خردادماه و اآنون ن% ١٠آردن 

ش حقوق آارگر ي آشكار از فی دزدیعنين ي پرس به همكاران پرداخت نشده است و ایقسمتها بخصوص در سالنها

ن ي پرداخت نگردد اسم ای وی پول اضافه آاری اضافه آار بماند ولیط سخت آارين شراي شود آارگر در ایچطور م

ك ساعت ي ی دهند حتی دارند اجازه نمیاز به اضافه آاري مونتاژ به همكاران آه نیدر سالنها.رند گذیعمل را چه م

حكم تمام . آورند ید به سرآار مي شود آارگران را با تهدی اعالم می آه آار اجباری در روزهایاضافه آار بمانند ول

  .ز پرداخت نكرده اندياستادآاران را لغو آرده و حق پست آنها را ن

  
  دوستان آارگر 

ت نشسته يريسن در مديعده تور.رند ي از ما آارگران زهر چشم بگیل مادي خواهند با تحت فشار گذشتن مسای میعده ا

 ی را در سالنهای شود ساآت بماند اضافه آاری خودش مجبور می بدهی دهند آه اگر به آارگر پول آمیاند و دستور م

 دهند و روز روشن پول اضافه بر ی به باال نم١٢٠ یآارگران اجازه اضافه آار پرس به ی آنند در سانهایمونتاژ لغو م

ن قشر يو بعداز چند سال جان آندن حق و حقوق ا  آنندیحكم استادآاران را لغو م. آنندی ساعت را پرداخت نم١٢٠

 یستند چطوري هم نیآمن عده آارگر آه تعداد يده اند اين ها از خود پرسين تورسيا اي آنند آیزحمتكش را پرداخت نم

  . افت حقوق خودرا جبران خواهند آرد ين عدم دريتحمل ا

ت اعالم يريگر به مديكبار ديما .م نشست ياست ساآت نخواهين سين عده آور خوانده اند ما آارگران در مقابل اي ایول.
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نا    یم عده اي دهی اجازه نمران خودرو خانه ماست ماي چرخد ایران خودرو با دستان توانمد ما مي ایم چرخهاي آنیم

چ يسته حق ما آارگران است هي شای غلط خود ما آارگرانرا مجبور بسكوت آنند زندگیاستهايآارشناس بخواهند با س

ر است و حقوق ما آارگران ثابت يي آه تورم در جامعه هر روز متغی زمانی بكند ولی دوست ندارد اضافه آاریآارگر

قطع . بچرخانندی خودرا با اضافه آاری از آارگران ناچارند زندگیست بعضي نیم خبرش حقوق هي ماند و از افزایم

گر يكبار دي تواند یر بود مي آه پرچمدار اعتصاب دهم تیسالن ن سالنيد آارگران در اي در سالن مونتاژ تهدیاضافه آار

  . شرآت از حرآت باز بداردیچرخها

  
  دوستان آارگر

  مي آنیت اعالم ميريما به مد

  . پرداخت گرددید فوري پرداخت نشده همكاران بایاضافه آار -١

  . مونتاژ آزاد گرددی در سالنهایاضافه آار -٢

  .د بر داشته شودي بایسقف اضافه آار -٣

  .د جبران گردديده بايلغو گرد حقوق استادآاران شرآت آه حكمشان  -٤

   

  ران خودرويآارگران ا
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