
 

کارگران ایران خودرو در پاسخ به سخنان معاون نیروی انسانی این کارخانه، که پـس  عده ای از  زیر را  جوابیۀ

 و در سـطح گسـترده ای در   بیان شده است، نوشـته  84از اخراج عده ای از کارگران به علت اعتصاب اسفند   

آمده است، عین مـتن جوابیـه       یهما ضمن حمایت از خواست هایی که در پایان جواب         . خش کرده اند  کارخانه پ 

 .  به اطالع خوانندگان می رسانیم،رو شده استروبرا، که به قرار اطالع با استقبال وسیع کارگران ایران خودرو 

 کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

18/3/85 

 

 سخنان دانشیان ،  نظرات کارگران ایران خودرو

منـدرج    شرکت ایران خـودرو    !گری  اصغر دانشیان معاونت منابع انسانی        در پاسخ به نظرات توهین آمیز و ضد کار        

 . الزم دیدیم تا جوابیه ذیل را انتشار دهیم 151 و 150در نشریه کارآمد  شماره 

اوال تامین .  هستند !ساعت بی کار  8اظهار داشته اید که کارگران به علت نبود قطعه و خرابی دستگاه روزانه               -1

با این همه تعریف و تمجیـد از سیسـتم هـای پیشـرفته      .ها از وظایف مدیریت است قطعه وتعمیر دستگاه    

تاوان ایـن بـی   . معلوم می شود که همه اینها حرف است و بس ..... مدیریت و برنامه ریزی وآمار ونمودارو  

فه کاری بـه   ولی قبول ندارم قطع اضا"ثانیا می گویید که     . لیاقتی و عدم مدیریت را کارگران نباید بپردازند         

زیـرا بـا    زندگی مدیران است حرف درسـتی اسـت           ،  اگر منظورتان از زندگی ما     "زندگی ما لطمه می زند      

د اما اضافه کاری با توجه به  سطح دستمزد و دریافتی های             یدریافتی های کالن احتیاج به اضافه کاری ندار       

 .ی هستیم ناچیز ما در زندگی ما موثر است و متاسفانه مجبور به اضافه کار



 

 بین هزینـه و     " درصدی حقوق کارگران قراردادی نگران شده اید و می خواهید            40 الی   30شما از افزایش     -2

. بی اثر خواهد شد      این افزایش ناچیز حقوق با وجود تورم به زودی          .  برقرار شود    "درآمد  رابطه مناسب     

به نظر ما هم این رابطه      . ه را مناسب کنید     البد در صدد هستید با افزایش شدت کار و مقدار تولید این رابط            

افزایش حقوق به تناسب تورم ، کاهش شـدت          و برای مناسب تر شدن این رابطه خواهان          مناسب نیست 

 . هستیم ستخدام کارگران بیشتر ا کار و

اوال اجرای این طـرح     . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را نوعی مرحمت مدیریت شرکت قلمداد کرده اید               -3

 اجـرای آن بایسـتی بـا     ، ثانیا برابر مقـررات ! سال تاخیر داشته اید   2 در اجرای آن  ه شما بوده است و      وظیف

حضور نماینده کارگران صورت می گرفته که این چنین نبوده است و ثالثا با یک حسـاب سـاده مـی تـوان            

 .ده اید نتیجه گرفت مبلغ گزافی از حقوق کارگران را به علت عدم پرداخت معوقه پایمال کر

 12طرح واگذاری خودرو آن طور که شما به اجرا گذاشته اید باعث شده است  کسانی که خودرو گرفته اند                      -4

 1500000 هـزار تومـانی بـه عبـارتی     750 مـورد حوالـه   2سال از دریافت حواله خودرو محروم شوند یعنی    

 ایـن  . مالی ایران خودرو وارد مـی شـود    به اضافه قسط ماهانه از هر نفر به چرخه سود ،تومان بابت این وام  

 کافی است به عملکرد شرکت هـای خـودرو سـاز در             ؟همه بزرگ نمایی و منت بر کارگر به چه دلیل است            

شرکت هایی که در آمار و نمودار خود را با آن ها مقایسه             . مورد واگذاری خودرو به پرسنل نگاهی بیاندازید        

ی کالن ، خانـه در ولنجـک ، ویـال در شـمال ، پـاداش ومزایـای گـزاف ،                       اما آقای دانشیان  وامها     !می کنید   

خودرو های واگذاری با تسهیالت ویژه ، زد و بند با پیمانکاران ، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای اقماری                   

   ! ؟، همه وهمه برای مدیران ،  مبالغ هنگفتی را از چرخه مالی ایران خودرو خارج نمی کند 

 : می گذاریم "و ارقام را کنار هم  اعداد "آقای دانشیان به سفارش شماعمل می کنیم و -5

  )دومین شرکت از نظر حجم فروشایران خودرو ( میلیارد دالر 6 /6   :84 فروش سال 

  دالریلیون م573  :84سود سال 



 

م عمده این آمار و ارقـام بـر         سه:   چنین نتیجه می گیریم       "بعد از مراجعه به وجدان خود و تجزیه و تحلیل           " 

 صحیح آیا    . شما به وجدان خود مراجعه کنید       حال .دوش کارگران قرار دادی ، پیمان کاری و پکیجی می باشد            

 و کسانی که در یک خط تولید کار می کنند با امکانات و              ایجاد کنید  بین کارگران     شدید را   تبعیض  این است که 

 ندارید ما   "هاهیچ مسولیتی در قبال این نیرو     " برخالف شما که     ؟ کار باشند    شرایط  و دریافتی نابرابر مشغول به      

 کلیه کارگران قراردادی ، پیمانی و پکیجی خطوط کاری در اسرع وقت بـه کـارگر               خواهان این هستیم که     

 ماحصل ایـن اخـتالف و تبعـیض بـه جیـب پیمانکـاران و                 که بسیار واضح است    .رسمی تغییر وضعیت یابند   

راستی اگراین کارگران  زیر بار فشار کار طاقت فرسا و شرایط تبعـیض آمیـز                .  می رود     و امثال شما   انکارفرمای

 !؟ دست به اعتراض بزنند باز هم احساس مسولیت نمی کنید 

  تلقـی شـود      " حـق    " معترض هستید و می گویید که پاداش افزایش تولید نباید            84به اعتصاب آخر سال      -6

 پـاداش    ، نون کار وآیین نامه های اجرایی آن      ا ق 47وب می دانید که به استناد ماده        یان خودتان خ  شآقای دان .

 .افزایش تولید حق کا رگران است 

 کارآمد  "      نشریه ضد کارگری      84 در مورد این اعتراضات باید بگوییم اوالبه شهادت شماره های آخر سال             

وضـعیت  ..... ییس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ،          و درج مصاحبه های مدیر عامل ، مشاوران مالی شرکت ،ر           "

 " امکان پرداخت پـاداش وجـود نداشـت    "یا به فرض اینکه نثا. مالی شرکت عالی است و جای نگرانی نیست    

شما که این همه صفحه را سیاه می کنید و از ارزش واالی نیروی انسانی دم می زنید باید به موقع و محترمانـه                        

حـال خـود را بـه        . صـبر کننـد    در فرصت دیگر     پاداشدید تا پرداخت مابقی     از پرسنل شرکت خواهش می کر     

با شدت بسـیاری کـار   .  زحمتکش ایران خودرو بگذارید که اکثر جمعه ها را به سر کار آمده است             جای کارگر 

از زندگی و راحتی خود گذشته است و  در آخرین روز های سال با کاهش مبلـغ پـاداش مواجـه                      . کرده است   

 از روی خشم خسـاراتی بـه امـوال شـرکت کـه در                اندکی مجموعه این عوامل باعث شد که تعداد      . ت  شده اس 

 .حقیقت حاصل کار خودشان است وارد کنند و تعداد بسیاری دست به اعتصاب و راه پیمایی بزنند 



 

 ایـران   . آقای دانشیان لحن شما طوری است که گویا شما دلسوز شرکت و منافع آن هسـتید و مـا بیگانـه ایـم                        

 ضـمن اعتـراض بـه هـر گونـه            مـا   .آنکه می رود شمایید و آنانکه می مانند ماییم         .ست  خودرو خانه دوم ما   

  اجـازه نخـواهیم داد کـارگر       شـما  و بـه     اعتصاب حق مسـلم ماسـت     خرابکاری اعالم می کنیم که اعتراض و        

 .د ی بنام" فرصت طلب " و "ماجرا جو " حق طلب را زحمتکش و

 

 ! معاونان و مدیران ایران خودرو هیئت مدیره ،
 

 .ما کارگران ایران خودرو خواسته های فوری خود را اعالم می کنیم 
   

  رسمی شوند85همه کارگران غیر رسمی تا پایان خردادماه  -1

 اخراج کارگران اعتصابی متوقف شود و کارگران اخراجی به سر کار باز گردند -2

 یته انضباطی  حضور یابدنماینده منتخب کارگران با حق رای در کم -3

 . و سخنان توهین آمیز آقای دانشیان هستیم ی خودمنتظر عکس العمل سنجیده و سریع شما در مورد خواسته ها
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