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ددارني می را گرام٨٤ خودرو سالروز اعتصاب سال رانيکارگران ا  

 
   ١٣٨٧ اسفند ١٨ شنبهيک                                                                         و از کارگران ايران خودریجمع

 
  

 ت در سال روزاعتصاب هفده اسفند به مبارزه حق مسلم ماسی انسانی ازيک زندگیافزايش دستمزدها وبرخوردار

 . افزايش دستمزدها بپيونديمیبرا

 ی و همکاران گرامدوستان
 سه سال پيش در.  باشدی م٨٤ هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو درسال روزشنبه

 تجمع توليد   ی رکورد توليد در سالنها از همکارانمان به عنوان اعتراض به کم بودن پرداختی عده ایروز  چنين

 ازدوستان مابه یعده ا. درآمدی وبه دنبال اعتراض کارگران اين مساله درشرکت به يک اعتصاب همگانکردند

 یروزهاعالم کرده بود که اگر کارگران در بر عليه کم بودن حق رکورد توليد که خود مديريت ااعتراضخاطر

 به عنوان حق رکورد توليد ی درسرکارحاضر شوند وتعداد توليد خواسته شده را توليد کنند مبلغیغيرکار ویتعطيل

 از زندگيمان زديم ودر  و جمعه های تعطيلی خواهد کرد وما کارگران درروزهاپرداخت به کارگران

ن پرداخت کرد که  به ما کارگرای مديريت زيرقرارخود زد و مبلغی را شکستيم ولتوليد شده و رکوردسرکارحاضر

 همين کارگران اعتراض کردند و بالفاصله کميته اعتصاب شکل گرفت ی بود و براشده يک پنجم مبلغ اعالمکمتر از

 .و اعتصاب ادامه يافت

  بربرآوردهی بلند پايه مديريت به سالنها وقول آنها مبنی مديريت ازگسترش ادامه اعتصاب وورود شبانه اعضاهراس

  از همکارانی بعداز گذشت چند ماه مديريت عده ایرگران ،اعتصاب بعداز سه روز پايان يافت ول خواسته کاساختن

 ی رانيزبه سالنهایازکاراخراج کرد وعده ا)بهانه پايان قرارداد( زيرکانهی و با ترفندهای اعتصاب را شناسائوفعالين

 مان افزايش آکورد توليد است وبا کنارگذشتن کردوبا تغييرشکل دادن درپرداخت رکورد توليد که درواقع هديگرتعبيد

  و مديران مونتاژچهارورنگی غضنفر؛ی تن ازمديران ارشد ازجمله مديرحراست؛ پناهنده ورئيس روابط عمومچند

 . از فشاراين مساله بکاهندی تا حدودتوانستند

  مديريت ازی وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داريم اين ا فراد بخاطر شرکت در اعتصاب اخراج شده اند ولبا

  ما کارگران ايران خودروی کند ولیاخراج آنهارا به بهانه پايان قرارداد اعالم م.  ميکندی آنان به کارخوداربازگشت

 . باشيمی همکاران خود به سرکار م سالگرد اين اعتصاب خواهان بازگشت بدون قيد وشرطدر

 ی وهمکاران گرامدوستان

  ما کارگرانبوجودی درزندگیدرآستانه اين روزبزرگ هيچ بهبود . سال ازاعتصاب شکوهمند ما کارگران گذشتسه

  خود قرارندارند ازجملهی که آنروزها اعتصاب ما را درهم شکستند ديگردرسر پستهای کسانی است شايد خيلنيآمده

   ی سازی معاونت سواری شهشهان،ی ازمديران سالن آردی يکی،شيرزادیازاينها اصغردانشيان مديرمنابع انسان یيک



 ی شغلیکه تاوان خيانت خودرا دادند اما ما کارگران همچنان با ناامن ديگری های وخيلی آورمدير سالن بدنه سازنام ،

 . است تورم همچنان باال رفته و توان خريد ما پايين آمده استی همچنان باقیشرايط سخت کار.  باشيمی ممواجهه

 سال همچنان با٩ هنوز بعداز ی استخدامیبعد ازآخرين قراردادها.  کنندی هرروزگسترش پيدا می پيمانکاریشرکتها

 مايه سریمجلس حام.  ما وجود نداردی امنيت شغلی برایهيچگونه روزنه ا.  موقت به کار ادامه ميدهيمیقراردادها

  ميکندی دهد و نه تنها از تصويب قوانين به نفع ما کارگران خوداری با ما کارگران ادامه می همچنان به دشمنداران

 ... ما را بيشتر هم کرده استی شغلی ازقانون کاربه نفع کارفرمايان نا امنی های در بخشی با تغييراتبلکه

  شغلی ازدوستانمان درآستانه اصالح ساختارسازمانیخيل.ام شد  باال تمی فقط به نفع اليه های ساختارسازماناصالح

 مديريت.  نيستیاز افزايش حقوقها در مقابل تورم سرسام آور خبر.  دهندی خودرا بعد از سالها کار از دست میها

  فشاریحراست شرکت هر روز با تغيير مديريت در پ.  کندی می جلوگيری از ايجاد هر گونه تشکل کارگرهمچنان

 یدخالت حراست درکوچکترين کارهادستگير. حراست امان کارگران را درسالنها بريده است.  کارگران ميباشدبرما

  اياب ذهاب که از ارزانیسرويسها.  توليد همچنان ادامه داردی يک استراحت ساده درشبها و سالنهای براکارگران

  در رفت و آمد همکارانیهرروزدهها درگير.  کشندی امن ترين اتوبوسها ميباشند سوهان بر روح همه می و بترين

 نشريه کارآمد.  خودمحروميمی بيان خواستهایما کارگران همچنان ازنداشتن کوچکترين تربيون برا.  ميآورندبوجود

  از هزارانی از کارکنان آن به علت انعکاس بخشی تعريف و تبليغ روسا شرکت تبديل شده استعده ای برایکه محل ،

 . کارگران دستگير واز کار معلق شده اند مامشکل

 ی و همکاران گرامدوستان
  داشته واين روزشکوهمندی روزهفدهم اسفند ماه که مصادف با روزاعتصاب شکوهمند ما کارگران است را گرامما

 يم که کنيم ما اعتقاد داری خود تالش می رسيدن به خواسته های گوئيم و همچنان برای به همه همکاران تبريک مرا

 . ما کارگران استی مبارزه ،تشکل و اتحاد تنها راه پيروز،یآگاه

   حق مسلم ماست ما عليه دولت، مديريتیداشتن تشکل آزاد کارگر.ماخواهان داشتن تشکل آزاد خودمان ميباشيم  -١

  یجهان یهاتمام سازماناعالم جرم ميکنيم ما از.  ميکنندی جلوگيریگونه تشکل کارگروزارت کارکه ازايجاد هر و  

  یم ناديده  ما رایکه حقوق انسانوزارت کارايران را  کارميخواهيم دولت ايران وی به خصوص ازسازمان جهان

 .گيرند محکوم و از اين سازمان اخراج کنند   

  ايرانیام تمام کارگران در گروه صنعت موقت و استخدی و لغو قراردادهای پيمانکاریما خواهان انحالل شرکتها -٢

 . هستيمخودرو    

 ی پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شيفتهایما خواهان انحالل سيستم کنون -٣

 . باشيمی میکار    

  ديگر رای آنها به جاهای همکاران خود و در بدری شرکت بوده و قطع مزايایما خواهان انحالل ساختار کنون -٤

  کنيمی ممحکوم    

  سخت و زيان آور در شرکت هستيمیماخواهان به رسميت شناختن شغل ها -۵

 ی يک اجحاف برایدريافت ماليات ازحقوق عيد. و پاداش هستيمیما خواهان عدم دريافت ماليات ازحقوق و عيد -٦



 . نيست مورد پذيرش ما کارگرانیکسر دو برابر ماليات از عيد.  باشدی کارگران مما    

  دانيم و خواهان استرداد تمام مبلغی خانه دار شدن کارگران را يک فريب می وزارت مسکن برایما سياستها -٧

 . باشيمی می در مسکن مهر بدون کسر کوچکترين مبلغ به همکاران انصرافی گذاروديه    

 .ه هستيمما خواهان پرداخت سه ماه پاداش حق سنوات بدون داشتن سقف به همکاران بازنشست -٨

  آننمی بيان را محكوم میماخواهان بازگشت به کار کارکنان کار آمد هستيم وهر گونه تعرض به آ زاد -٩

  تمامی حمايت کرده و هرگونه سرکوب عليه دانشجويان را محکوم و خواهان آزادیما ازجنبش دانشجوي - ١٠

  باشندی دربند مدانشجويان

  کارگران و بازداشت و محاکمه فعاالنی حمايت کرده ودستگيریاقشار احتماعما ازمبارزات حق طالبانه تمام  - ١١

  فعاالن جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وبالگ،ی کارگرجنبش    

 ،ی زندانيان سياسی و بدون قيد وشرط همه ی فوری را محکوم وخواهان آزادی و ساير فعاالن اجتماعنويسان   

 . هستيمی و فعاالن اجتماعی کارگرفعاالن   

  ازهم ديگراست ما ضمن حمايت ازکمپين افزايش دستمزدها ازهمه همکارانیپشتيبانچاره ما کارگران اتحاد و - ١٢

 . افزايش دستمزدها بپيونديدی خواهيم به مبارزه برایم     

 ی و دوستان گرامهمکاران
 اعتصاب واعتراض حق.  ما کارگران استی اساسی از خواستهایاين يک.  بايد به سرکاربر گردندی اخراجکارگران

  حقی هيچ نهادیطبق قوانين بين الملل.  ها و تعرض به منافع ما کارگران استی ما کارگران در مقابل حق کشمسلم

 . کندی کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و يا زندانندارد

 آنها بايد هر چه سريعتر به سرکار برگردند و مديريت.  دانيمی راغيرعادالنه م٨٤ سال ین اعتصاب اخراج کارگراما

  . که به اين کارگران وارد شده را جبران کندی حقوق عقب افتاده آنها را پرداخت کرده وخسارتبايد
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