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وخودر راني از کارگران مونتاژ سالن پژو اینامه عده ا  

 
١٣٨٧اسفند  ٢٧شنبه سه                                                                        و خودرراني از کارگران ایجمع  

 
 

   یدوستان وهمكاران گرام

  ؟ردذدرو چه می گدر ايران خو 
با نگاهی کوتاه به اظهارات رسمی مديريت موقعيت ايران 

باالترين ميزان توليد، بيشترين حجم : خودرو اين گونه است

فروش، برترين صادرکننده صنعتی، بزرگترين توليد کننده در 

اضر در ايران و يکی از حخاورميانه، پرسودترين شرکت حال 

  نه اسالمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شرکت های نمو شده ترينهختشنا

مشاهده وضعيت مديريت نشان می دهد که حقوق، آکورد، پاداش 

. وعيدی های گزاف، وام خريد خودرو که اقساط آن با هزينه اياب و ذهاب پرداختی به مديران پرداخت می شود

مديريت خدمات (نشستگی بدون سقف، وجودمديريتی با نام  شمال کشور، پرداخت مبلغ بازخصوصويالهای م

  .وبسياری تسهيالت ويژه ديگر سهم اين تافته های جدابافته است) مديران

  اما سهم ما کارگران چيست؟
آکوردهايی که نسبت به سال های . ازيک سوحقوق هايی که با توجه به مخارج وتورم، در حد به خور و نمير است

  است، پاداش هايی که تعداد ومقدار آن کم شده است،تهقبل و مقدار توليد فعلی نه تنها زياد نشده بلکه کاهش ياف

  …رداخت مبلغ بازنشستگی با سقف معينپ

  شدن قوانين انضباطیسخت تر،باالشدت کار  ، روزهای تعطيلدرحضوراضافه کاری های اجباری وسوی ديگرواز

  ..پيمانی و قراردادی شدن اکثريت پرسنل

   !دوستان
زحمات ما و خانواده های ما در خدمت مديران و وابستگان ايشان است و اين  که می کندمشاهده اين اوضاع ثابت 

: نيروی انسانی يعنی: اين معنی را می دهد که) باارزش ترين سرمايه شرکت نيروی انسانی است(شعار مديريت که 

  .و ما کارکنان در حد ماشين وابزار و پيچ مهره حساب می شويم مديران

  !دوستان
   . بس است" صبر و انتظار "سياست

ست های خود امديريت شرکت بايد درقبال سي. با اعتراضات خود نگذاريم هر طوری که می خواهند با ما رفتار کنند

 ،حقايق موجود در کارخانه را به خانواده های خود باهمکاران کارخانه های تحت پوشش. جوابگوی ما باشد



بخش های مختلف طبقه کارگر در ميان بگذاريم وهمفکری کنيم از  و یکارگران ساير کارخانه های خودروساز

  .تجارب موفق کارگران جهان درس بگيريم وبه دنبال راه حل مناسب بگرديم

  !دوستان کارگر
  .حاصل فعاليت ما انبوه ثروتی است که خود از ان بی بهره ايم

  .در تعيين شرايط کارخود هيچ نقشی نداريم

  ژ سالن پژو ايران خودروعده ای از کارگران مونتا
  .دوستان در تکثير اين اعالميه ما را ياری کنيد

  !کارگران مونتاز سالن پژو

   !دوستان و همکاران گرامی
از دست دادن پيمان رضی لو و اخراج ده ها نفر .و خط مقدم اعتراضات کارگری در شرکت ما استژسالن مونتاز پ

غازگران اعتصاب  آ.مبارزه پيشتازندسنگرو همچنان درژسالن پ کارگر کارگران اين قسمت نشان می دهد دوستانزا

  . هستندتدارک اعتصاب ديگرتير در١٠شکوهمند 

اطالع رسانی اطالعيه دوستان سالن مونتاژ می خواهيم درهمه دوستان کارگرزمی فرستيم و اما به اين دوستان درود

 .بکوشند
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