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 اعتراض کارگران شرکت ايران خودرو به

ايرانی شرکت کننده در اجالس سازمان جهانی کار  هيات  
خرداد هشتاد وهفتهم دزسي                                                                          ايران خودرو جمعی از کارگران  

                            
کارگران ايران خودرو: از  
دبيرکل محترم سازمان جهانی کار: به   

   !دبير کل جناب
 با سالم وسپاس

 
 جناب رئيس 

. فرصت را مناسب دانستيم تا مطالبي  هرچند تكراري را با شما درميان گذاريم  ILO ليانهبه مناسبت اجالس سا  

ما طی سالهای گذشته بارهااعتراض خود را به نقض ابتدايي ترين حقوق آارگران ايران توسط دولت ايران به 

زيرا ما بعنوان بخشي از جامعه آارگري حق داريم که مثل همه انسانها از حقوق انسانی خود .حضورتان ارائه نموديم 

ر تمامي اين بيحقوقي ها بوده و هستيم واينک به عنوان يک بر خودار باشيم  ما کارگران ايران هر روزشاهد ودرگي

ازآنجايي آه .کارگر وظيفه خود ميدانيم آه حقوق پايمان شده مان را به جهانيان جهت آسب حمايت ازآنان يادآوري نمائيم

هد آم سازمان تحت رياست شما رسالتش بررسي  حقوق قانوني وتعين شده آارگران وآارفرمايان است  متاسفانه شا

همانگونه آه اطالع داريد جمهوري اسالمي ايران سالهاست آه حقوق .توجهي به بخش آارگري اين رسالت ميباشيم 

آارگران ايران را نقض آرده وهر اعتراضي را به وحشيانه ترين شيوه ممكن سرآوب مينمايد واين درحاليست آه 

ILO عضو  جلسات ساليانه اعزام ميدارد آه هيچگونه مشروعيتي ميباشد وهرسال درهمين زمان دوهيئت انتصابي را به

ما از شما انتظار داريم آه اعضاء خود را ملتزم به قوانين مصوب آن سازمان نموده وانها .درميان آارگران ايران ندارند  

.را به پاسخگويي فرابخوانيد  

 جناب رئيس

متاسفانه باز هم آساني به . مي شوددر ژنو برگزارآن سازمان آه ) مجمع عمومي ( بر اساس اعالم رسانه ها در اجالس 

کارگران برگزيده ت دموآراتيكي به عنوان نماينده هيچ انتخابا آه درعنوان نمايندگان طبقه آارگر ايران شرآت مي آنند

.نشده اند  

کارگر ار هزیس ازشي با بیدي تولی واحدهانيبزرگتر ازیکي خودروراني ایسازبدين وسيله، ماکارگران شرکت خودرو

اعالم مي آنيم اين شرآت آنندگان نمايندگان واقعي آارگران ايران نبوده و اعتراض شديد خود را نسبت به پذيرش اين 

. اعالم مي آنيمآارافراد براي حضور در جلسات سازمان بين المللي   

  کلري دبی آقاجناب
 مجموعه ني هزار کارگر شاغل در ای از سشيا ب خودروبراني  ای سازلي ما کارگران شرکت اتومبدي دانیهمانگنه که م
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 و مي محروم هستی ه کارگرنديگونه نماهر داشتن ازی کارگریگونه تشکل ها هرجادي اتي به علت ممنوعیديبزرگ تول

 از ی ما کارگران نبوده بلکه انتصابندهي نمایراني شرکت کننده ااتي هجهي در نتمي خود  ندارندهي را به عنوان نمای کسچيه

کانون .  ندارندزي نی کارگرتي بلکه هوستنندي ما کارگران نندهي باشند که نه تنها نمایم)وزارت کار( طرف دولت 

 وجود دارد که همه یطي باشد چون در اساسنامه آن  شرای می و کار فرمائی تشکل دولتکي کار ی اسالمیوراهاش

 کار ابتدا ی اسالمی شوراهالي انتخابات تشکطيرا از شیکي. عضوء  شوند اي توانند در آن شرکت و یکارگران نم

 ی دارند متي مورد اعتماد دولت در آن عضوافراد کارفرما و چند نفر از ندهي که نماتي صالحصي تشخیئتهاي هليتشک

 باشند  ما ی خود می کارگران در تشکلهاتي کار و حقوق بشردر مورد عضوی جهانیونهاي با تمام کنوانسريباشند که مغا

 کي ی که حتمي کنی چلب مراني دولت اتي کار مصوبه  هئی  اسالمی شوراهالي نامه تشکنيي را به  آیجه جنابعالتو

 کار نفرات ی اسالمی نامه انتخابات شوراهانيي باشد چون طبق آی کار وحقوق بشر نمی جهاننيمورد آن طبق مواز

 شوند و اگر تي صالحصيو کار فرما تشخ)  دولتندهينما( توسط وزارت کار دي کار ابتدا بای اسالمی در شوراهایانتخاب

 ندگاني تمام نماجهي کارگران شوندو در نتندهي توانند نمای الزم که در اساسنامه آن آمده است را داشته باشند مطيشرا

 تشکل  کانون شوراها  به عنوانتي باشند و در نهای شده دولت و کار فرما مدي کار جزء نفرات تائی اسالمیشوراها

 نافع مچي باشند و هی دولت مدي مورد تائزي بوده و نفرات آن نی صدرصد دولتلي تشککي کار  ی اسالمی شوراهایاصل

 به نفع ی دستمزدهابي کار وقبول تصوی عالی تشکل حضور در شورانيمشترک با ما کارگران ندارند نمونه عملکرد ا

در .  به آن ادامه داردرانيگران نبوده و اعتراض تمام کارگران ا باشند که مورد قبول ما کاری مانيدولت و کارفرما

ندانسته و خود ندهي تشکل را نماني امي هستراني ایدي تولی واحدهانيتربزرگ ازیکي   خودرو کهرانيکارگران ا ما  جهينت  

مي باشی کار میهانج مجامع نيخواهان اخراج آنان از ا    

 جادي و مخالف ای نهاد ضد کارگرکي باشند وزارت کاربه نظر ما یم) وزارت کار(  دولت ندگاني نمای  بعدندگانينما 

  توسط ما کارگران ی کارگری هر گونه انتخابات تشکلهای از برگزاریري بوده و نمونه آن جلوگی کارگریتشکلها

 کارگران شرکت یاکي شناختن سندتي  عدم به رسمی خواهل خودرو و اخراج دهها نفر از دوستان ما به جرم تشکرانيا

 اسانلو عدم قبول ی کردن آقای و زندانیري آنها دستگیکاي کارگران شرکت واحدو سندندگانيواحد و حمله به نما

 آنها  ندگاني نمایري خبازان و دستگیکاي آنها حمله به سندندگاني نمایري هفت تپه  و دستگشکري  کارگران نیخواستها

 رشي البرز و عدم پذی سازکي کارگران  الستی خواستهارشيتان و عدم پذ کردسی کارگران نساجیريحمله و دستگ

 ی کارگران و خواستهایابي پاگذشتن حقوق تشکل ري از زگري  و دهها نمونه دزلي خودرو دراني  کارگران ایخواستها

کت کننده   کارگر  و حمله به کارگران شری آزادانه روز جهانی از برگزاریري جلوگی  باشد نمونه بعدیآنان م

 مشخص خود از چمله ی کارگر که خواستار خواسته های دهها کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانیريودستگ

  ویمانکاري پیخواستار انحالل شرکتها,  جدا از دولتی کارگری تشکل هاجاديحق اعتصاب حق اعتراض و اجتماع و ا

. باشندی خط فقر که شصت وپنجاه  هزار تومان بودند می وموقت و خواهان دستمزد عادالنه باالیلغو قرار دادها    

 حقو ق انسانها و کارگران توسط وزارت کار ني تری پا گذاشتن ابتدائري خودرو به علت زراني ما کارگران اني همیبرا

 اجتماعات حق ی آزاداني بی و به علت نداشتن آزادی هر گونه تشکل  کارگرجادي از ایري دولت به علت جلوگندهينما

 تي به علت رعای جانتي موقت نداشتن امنی و قرار دادهایمانکاري پی با وجود شرکتهای شغلتياعتصاب  نداشتن امن
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 بودن نيي وپاهي روی بی با اخراجهایکاري بی هامهي نبودن بی نداشتن رفاه اجتماعیمني اینکردن استانداردها

اني وزارت کار با کار فرما یما و همراه  ی انسانیخواستها  نيابل ا وزارت کار در مق ی توجهیخود و ب  یدستمزدها  

مي باشی کار می در سازمان جهانراني وزارت کار ایخواهان لغو کرس  

مي باشی مراني در ای و ضد انسانی ضد کارگری دادن به کار شرکت هااني خواهان پاما  

مي باشی موقت می کارگران و لغو قراردادهای شغلتي خواهان احترام به امنما  

مي باشی وابسته به سرکار می شرکتهاگري خودرو  ودراني ای خواهان بازگشت به کار کارگران اخراچما  

مي باشی به کارگران ماني به عدم پرداخت دستمزدها از طرف کارفرمای فوریدگي خواهان رسما  

 مواجهه هستند یکاري که با بحران برهي هفت تپه و غشکري کارگران نی از خواستهای جامعه کارگرتي خواهان حماما

مي باشیم  

مي باشی میسي ارعاب پلدي دادن به تهداني کارگر و پایجهان روزیاول ماه م شدگان روزري دستگی فوری خواهان آزادما  

   کاریسازمان جهان  و از  را محکومهي کرده و اقدامات دولت ترکتي حماهيکارگران ترک  ازی به عنوان جامعه کارگرما

  کندیريجلوک کاریاجالس جهان به علت نقض حقوق کارگران به هي ترکندگانيورود نما  ازمي خواهیم

 

  خودروراني شرکت ای از کارگران  خودرو سازیجمع

١٣٨٧ خرداد نهم  

 
مي کنی می آورادي ی به نامه خود در اجالس قبلگري دکباري را یونظر جنابعال   

 
سي رئی آقاجناب  

 کار ی جهانیاجالس سازمان درراني کارگران اندگاني که به عنوان نمای افرادمي برسانیحضرتعالضار است به استحالزم

.باشند ی نمراني کارگران اندگاني شود نمای که خدمتان اعالم مليشرکت کرده اند به دال  

 باشد ی کار میزمان جهان سا٩٨و٨٧ بر خالف مفاد مقاوله نامه راني کارگران اندگاني افراد به عنوان نمانيانتخاب ا -١

 آزاد بر   انتخاباتکيرا در   خودندگاني حق دارند نما  مفاد نامه ها کارگران نيطبق ا  .دي باشی آن مسي رئیکه جنابعال

 کارفرما در ندهي افراد انتخاب شده دولت و نمانيا.  دخالت کنندی آزاد کارگری تشکلهاجادي و دولتها حق ندارند در انديگز

. ندارندراني به کارگران ای ربطچي باشند وهی مرانيا  

 خودروکه رانيشرکت ا.  شودی و جرم محسوب می قانونري غی داشتن هر گونه تشکل مستقل وآزاد کارگررانيدر ا -٢

 و به صورت مجتمع یخود شرکت مرکز هزار نفرآن در٤٠نفر پرسنل دارد که  هزار١٠٠ ازشي بمي کنیآن کار مما در

. ندارندزي نی دولتی و حتی تشکل کارگرچگونهي هی کنند ولیکار م  

 در یهرکس.  محروم هستندی تشکل کارگرنيکوچکتر داشتن  از رو خودرانيکارگران ا  الخصوص راني ا کارگران -٣

شوند نمونه آن کارگران شرکت ي میزندان وري آن دستگندگانياخراج و نما تشکل کند بالفاصله از کارجادي اقدام به ا رانيا

. باشندی مواحد  
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 راني ما کارگران اندهي آن رابه عنوان نماندهي که شما نماراني ای اسالمیجمهورراس آن وزرات کار و دررانيدولت ا -٤

 باشد یممکن م شکل  به هر  یکارگر  ی تشکل هاجاديا گونه  مخالف هردي کار دعوت کرده ایاجالس سازمان جهان در

 انتخابات یبرگزار ازني همیراستاودر. ندارندی اعتنارانيا کارخود قانون یحتو ی حقوق انسانچي به هرانياوزارت کار

. کندی میري جلوگی کارگریتشکلها  

 هر گونه اعتصاب یپا کند از بری میري کارگران به حقوق خود جلوگدنيرس ازی انتظامیروي با کمک نرانيدولت ا -٥

 ی می اخراج و زندانري را دستگیرکت کننده در اعتصابات کارگر کند و کارگران شی میري جلوگیو اجتماعات کارگر

 در ی اعتصابات کارگراني در جرزلي خودرو دراني و اودروخ  راني از دهها نفراز کارگران اشيکند نمونه آن اخراج ب

. برندی در زندان به سر مکاري و بی کارگران اخراجندهي نمازيسال گذشته بوده است و اکنون ن  

 باشند ی محروم مهيدستمزد اول به حق ویابيدست ازی مدنیهاي وآزادی کارگری به علت نداشتن تشکلهارانيان اکارگر -٦

 دارند یمي داتي که ماهی و روز مزد در کارهایمانکاري به صورت پرانيکارگران ا% ٨٠ از شي اکنون بني همیو برا

 ی چکهای خود ندارند و بر اساس آن تن به امضایاردادها کنند و از داشتن هر گونه حق اظهار نظر در مورد قریمکار

. باشدی کار می سازمان جهانی کار نقض آشکار مقاوله نامهانيو ا. دهندی مديسف  

سي رئی آقاجناب  
 به عنوان ی قانون عده اني خود محروم هستند چگونه و طبق کدامی که کارگران از داشتن هر گونه تشکلهای کشوردر

. کنندی کار شرکت میگران انتخاب و در اجالس سازمان جهان کارندگانينما  

 ني به قوانی اعتنای بی از طرف جنابعالراني کارگران اندگاني افراد به عنوان نماني ارشي خودرو پذراني کارگران اما

.مي دانی م٩٧ و٨٧ ی پا گذشتن مفاد مقاوله نامه هاري کار به خصوص زیسازمان جهان  

.مي باشیم کاریاجالس سازمان جهان وخواهان اخراج آنها ازميداني خود نمندگانيرا نما افرادني خودرواراني کارگران اما  

 کاربه ی جهانی سازمانی به علت نقض آشکار مقاوله نامه هاراني ضمن محکوم کردن دولت امي خواهی می از جنابعالما

.ديشو کارگران هيعل بریسي پلیگردهاي ولغو پین زندان کارگرای فوری و اخراج کارگران خواهان آزادیريعلت دستگ  

سي رئجناب  
 کار نيادي بنی مقاوله نامه های موجبات اجرای قطعنامه ابيکل با تصوريو شخص دب کاری که سازمان جهانميدواري امما

 و انتخاب ی آزاد کارگریلها تشکجادي انتخابات آزادبا ای آن سازمان را با برگزار٩٧ و٨٧ مقاوله نامه زيو قبل از هر چ

. کار را فراهم کندی سازمان جهانی کارگران و حضور آنان در اجالس آتی واقعندگانينما  

 

  خودروراني ای سازني از کارگران شرکت ماشیجمع

١٣٨٦ خرداد هشتم  

 


