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ءرتقاا مراسم جشن ی خودرو در خصوص برگزارراني کارگران اهياطالع  

 
شنبه سه   ١٣٨٧م مهر وس بيست و خودرراني از کارگران ایجمع                                          

  
  ما خواهان افزايش حقوقها بر اساس تورم امروزی برای همه کارگران هستيم

   دوستان و همکاران گرامی

هم آمدند تا شاهد دوستان کارگر گرد ازهفته گذشته دهها نفر

 هزار ١٠.هزار نفر از همکاران خود باشند١٠ارتقائ برای 

ناراحت هزار نفر١٠از شادمان از افزايش حقوقشان و بيش نفر

 .عدم افزايش حقوقشان همانطوری که پيش بينی شده بوداز

مديريت از  .مديريت از گرد هم آمدن ما کارگران جلو گيری کرد

 مامديريت خواست با اين کار تفرقه بين  .اتحاد ما هراسان است

ريت می خواست که ما کارگران دور هم ما کارگران را شاد و بخشی را گريان کرد مديکارگران بوجود بيآورد بخشی از

خواسته های ما کارگران است مديريت اگر اجازه اجتماع ما نست ارتقای گروه شغلی فقط يکی ازجمع نشويم چون می دا

کارگران را در داخل خود شرکت می داد اين عده نيز به جمع ناراضيان می پيوستند چون می دانست کارگران زيادی از 

 هزار نفر از کارگران دور هم جمع شوند بزرگترين ٢٠احت و عصبانی هستند مديريت می دانست اگر اين ارتقائ نار

مجمع عمومی کارگران برگزار خواهد شد و آنوقت اين کارگران هستند که تصميم خواهند گرفت که افزايش حقوقها بر 

  .شده بودند برگزار شدولی جشن با حضور اندکی از همکاران که اکثر آنها گلچين .چه مبنای باشد 

ما همين حرکت را نيز به فال نيک می گيريم چون اعتقاد داريم اين حرکت يکی از دست آوردهای مبارزه ما کارگران و 

 تير است اين موفقيت را يک گام به پيش دانسته و خودمان را برای رسيدن به خواسته های ديگر آماده می ١٠اعتصاب 

 يکی از خواسته های ما بود هنوز خواسته های زيادی داريم که بايد برای رسيدن به آنها کنيم اهدا يک گروه شغلی فقط

  .هم جدا شودم و اجازه ندهيم صفوف متحد ما ازبايد همچنان آگاهانه و متحدانه به پيش بروي .مبارزه کنيم

انيم خودتان بهتر می دانيد که اين دوستان کارگر که ارتقائ شامل شان شده ما اين ارتقاء به آنها تبريک می گويم و می د

ارتقاء چيزی غير عادی و حاتم بخش مديريت نيست بلکه اين ارتقاء حق شما است که مديريت با قانونهای من در آوردی 

ما افزايش حقوق ها .باز خيلی کسانی ديگری هستند که بيش از چند سال در انتظار اين ارتقاء هستند.به عقب انداخته بود

بر ارتقائ گروه شغلی می خواهيم ما خواهان افزايش حقوقها بر اساس تورم امروزی برای همه کارگران را عالوه 

  .پس فريب اين يک گروه را نمی خوريم .هستيم ما می دانيم افزايش حقوق امسال نسبت به تورم هيچ است

گرفت بی شک يک دست آورد برگزاری مراسم اهدای ده هزار ارتقای شغلی که در ارستای افزايش حقوقها انجام 

   تير بدست آمد١٠بزرگ برای ما کارگران است که در راستای اعتصاب 

اکثر کارگران برای افزايش حقوقها چشم .اين پيروزی يک گام به پيش بود چون خواست اکثر کارگران ايران خودرو بود
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نيست ولی نشان دهنده اين است که مبارزه و اين موفقيت يک گام به جلو است ولی کافی .به ارتقای شغلی و کارآئی دارند

اعتصاب ما بيهوده نبوده است اگر امروز مديريت می آيد و برای ده هزار نفر گروه شغلی می دهد و برای بعضی از 

خواسته هايمان نيز وعده می دهد از ما می ترسد چون مديريت باور دارد که چرخهای کارخانه با دستان توانمند ما می 

ی داند اگر لحظه ای دستان ما از توليد باز بايستد شرکت ميلياردها تومان ضرر خواهد کرد مديريت مجبور چرخد و م

اگر ما بخواهيم مديريت می داند اکنون با کارگرانی آگاهی روبرو است که برای .است به خواسته های ما اعتنا کند

د و ديديم همکارمان که چقدر زيبا گفتند که آرزوی ما رسيدن به خواسته هايشان مجذوب و فريب اين تبليغات را نخوردن

مديريت اکنون می داند خواستهای اساسی ما فراتر از يک گروه شغلی و .کارگران بر چيدن بساط پيمانکاران است 

 ايمان بياوريم و بدانيم.اضافه کردن چند تومان کارآئی نيست پس ايمان بياوريم که در پس هر مبارزه پيروزی نيز است

  موفقيت تنها در سايه مبارزه آگاهانه و متحدانه و هوشيارانه بدست خواهد آمد

  يمگاهی مان باورهای جهل را فروبريزعزيزبا آهمکارپس پا شو

  پا شو با اتحاد مان زنجيرهای گسسته را پيوند بزنيم

  پيروزی ما کارگران تنها در گروه اتحاد مان است

  عزيزپس همکار

  مي را بشناسیگري دیاي جزم تردنیهم بدهيم تا با عزمپا شو دست به دست 

  مي مان گام بر داری آگاهیبه همت خودمان برا

  ميم گر من وتو آگاه نشويباور دار

  ر نخواهد کردييا تغيدن

  ميدار خودمان قدم بری آگاهیهمت خودمان براباايپس ب

  گريكديتا هم آوا با 

  مي را سقف بشكافیفلك جنبش آارگر

  .م يو در انداز نیو طرح

  زيهمراه شو عز... زيهمراه شو عز        ميدار بری موثرتریگامها       بهتریاي ساختن دنیباشد آه به مدد هم برا

  تنها نمان به در

   شودی رزم مشترک آسان نمیب  ... مای هرگز برایدشوار زندگ  ! شودیهرگز جدا جدا درمان نم... ن درد مشترکيک

               واتحاد و تشکل مان است ی ما کارگران در گرو آگاهیروزيپ

 ما اين پيروزی را به همکاران گرامی تبريک می گويم

 
  جمعی از کارگران ايران خودرو

٢٠/٧/٨٧  

 


