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!!!مي کنی میباني خودرو پشتراني کارگران ایاز خواسته ها  

 
هشتاد وهفتتيرم هدچهار ی همکاریشورا     

                                                                                                                           
 تير ماه دست به اعتصاب غذا زده و در ساعت ناهار از حضور در ٨کارگران کارخانه ی ايران خودرو از روز شنبه 

.غذاخوری شرکت خودداری کرده اند  

ضافه کاری ا" و" شعار زندگی شايسته حق مسلم ماست"کارگران ايران خودرو در راستای پی گيری مطالبات خود با 

علت اصلی اعتصاب کارگران، تغيير شيفت ها از دو هفته به يک . ، دست به اعتصاب زده اند"اجباری لغو بايد گردد

.و ساير مزايای جنبی کارگران می باشد) آکورد(هفته، پايين بودن حق بهره وری  

اعالم نموده و با خواست کارگران مديريت شرکت ايران خودرو از همان ابتدای سال جمعه ها را اضافه کاری اجباری 

با اين وضعيت موج نارضايتی کارگران در ايران خودرو رو به . مبنی بر لغو اضافه کاری اجباری مخالفت کرده است

برخی از سالن ها و تغيير ناگهانی شيفت های  تير ماه در ٧افزايش گذارده و باالخره، اعالم اضافه کاری در روز جمعه 

.کاری با مخالفت شديد کارگران روبرو شده که نهايتًا به اعتصاب اخير انجاميد  

در چند سال گذشته افزايش و شدت فشار کار بر کارگران در واحدهای توليدی، در جهت سياست های خصوصی سازی 

منجر به باال رفتن آمار حوادث کاری در اين واحدهای توليدی شده و تعديل ساختاری در کارخانه های اتومبيل سازی، 

.که تاکنون شماری از کارگران به دليل شدت کار جان خود را از دست داده اند  

شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، از خواسته های کارگران ايران خودرو پشتيبانی کرده و خواستاربر آورده 

.ه ی مطالبات کارگران ايران خودرو می باشدشدن هر چه سريع تر کلي  

 
 شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری

١۴/۴/١٣٨٧  

 
 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

 کميته دفاع از محمود صالحی

 اتحاد کميته  های کارگری

 شورای زنان

گریجمعی از فعالين کار  

 


