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ای کارگران ايرانخودرو ديزلغذ کارگران ايران خودرو از اعتصاب حمايت  

 
مشوين شهريور سر کار حاضر ١٧شنبه  !  

 
 ورماه هشتاد و پنجيشهر انزدهمپ                                                                                                       
 
 

:جمعی از کارگران ايران خودرو  

 

 دوستان و همکاران گرامی

د ادامه می کارگران شرکت ايران خودرو ديزل همچنان برای رسيدن به خواستهای خود به اعتصاب شکوهمند خو

خواهان جلو مديريت اجتماع کرده وودر دنده کارگران بازهم دست به اعتراض زبنيکشروزدهند برای همين منظور

جوبگوائی مديريت شدند  آنها اعالم کرده  اند اگر تا روز چهارشنبه به خواستهای آنان جواب ندهند باز هم اجتماع 

.خواهند کرد  

  

 دوستان کارگر

 امنيت شغلی حق مسلم کارگران است

ومان حقوق  افزايش يافته وزارت کار در سال جديد را از حقوق کارگران قراردادی کم هزار ت٧٠مديريت حدود 

.کرده است واز کارگران خواست شده است که بايد قراردادهای يک ماهه ببنديد  

  کارگران اين ظلم آشکار را نمی پذيرند آنها خواهان استخدام و لغو قراردادهای موقت هستند

ا قبول ندارند آنها می گويند با اين تورم حتی با حقوق کمتر از زير پانصد هزار تومان آنها کم کردن دستمزد خودر

.نمی توان زندگی کرد   

 حقوق کارگران قراردادی يکصدو پنجاه هزارتومان شده ده هزار تومان از حق اوالد آنها کم شده است

صادرات به ميلياردهاتومان  می رسد کارگران می گويند در حاليکه در آمد شرکت ايران خودرو ديزل از طريق 

.تازه حقوق افزايش يافته آنها را کم کرده است) رکورد(چرا مديريت به جای پرداخت حق افزايش توليد   

 

 دوستان کارگر

امروز روز اتحاد و همبستگی است کارگران ايران خودرو ديزل يکماه است لب به غذا نزده اند و اعتصاب غذای 

.خواستهايشان ادامه داردآنها تا رسيدن به   

 

 



  

اينک وظيفه ما کارگران ايران خودرو  حمايت عملی از خواستهای بر حق همکاران خود در ايران خودروديزل 

 است

 شهريور ماه که روز تعطيلی بوده ولی  از طرف شرکت کار ١٧بيايم برای نشان دادن همبستگی خود روز شنبه  

 اعالم شده در سر کار حاضر نشويم

   با عدم حضور خود در سرکار اتحاد و همبستگی کارگری خودمان را به نمايش بگذاريمبيايد

.مابه مديريت ايرانخودر نشان دهيم ما يک خانواده هستيم خواست آنها خواست ما نيز است  
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