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ت حراستيري مدهي خودرو و اطالعرانياعتصاب غذا در ا  

 
هشتاد وهفتتيرم و سبيست ؟…      

                                                                                                         
تاريخ  در، انسانی کار اعتراض به شرايط غير ای  بررو قاطع کارکنان ايران خودريتاکث پی اعتصاب غذای موفق در

براينکه گروهکها، کارگران   صادر شد مبنی - احمد مهرور-اطالعيه ای از جانب مديريت حراست  ١٠/۴/٨٧ دوشنبه

.خودرو را تحريک کرده اند و در خواست کرد تا کارگران برای مديريت خبرچينی کنند ايران  

شدت . بسيارسختی زندگی می کنيم  ساير کارگران ايران در شرايط داست که ما کارکنان ايران خودرو مانن واقعيت اين

قراردادی  امنيت شغلی، نازل، عدم  تعطيل، دستمزدهای اجباری حتی در روزهای  ؛ اضافه کاری های العاده فوق کار

.ز جمله اين شرايط است ا...و نشدن اکثريت کارگرا  

! مديريت حراست ايران خودرو  
 و   شرکت مسبب آن شما، مديران صايبی که  م. ديگران"تحريک"  را وادار به اعتراض ميکند، نهما مصائب زندگی 

کارگری بسيار  ضد  ی  بهانه" تحريک" . پاسخگوی آن باشيد حکومتی هستيد و بايد و غير بسياری نهادهای حکومتی 

ما اهداف و منافع مستقل خود را.  نياوريد ديگران را به وسط خودتان بيهوده پای  بين ما و در دعواهای . آشنايی است  

VOA خبرچين ما نه.  نداريمغيره وراست ، گروهک چپ و    شاه و قهرمان وچي به هاجياحت انخودم هزبارمداريم و در

با کارگران  ت ما در اتحاد رقد. خانواده های ماست در. تعداد ماستقدرت ما در .ديگران رسان به  و نه خبرهستيم شما

.ست ا...صنعت نفت، کارگران کره جنوبی، فرانسه و ا،ايپديزل، س ايران خودرو  

.ارگران تعيين خواهد شدکراي ستبياتجراستفاده ازبه اشکال مناسب وبا همفکری ومبارزات ما توسط خودماوادامه نيزدر  

 

.ايم ن بی بهره فعاليت ما انبوه ثروتی است که خود از آحاصل -  

. ماشين های توليد سود رفتار می شودد با ما مانن-  

. ما در تعيين شرايط کارخود هيچ نقشی نداريم-  

 

 
  در روزهای تعطيل بايد لغو شودکار

بايد به ميزان شرکت سايپا افزايش يابد...) حقوق، آکورد، پاداش،(دريافتی های ما  

 
پخش شود و اين اعالميه تکثير  

١٠/۴/٨٧دوشنبه   


