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ديرس انياپ به تيبا موفق   اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو 

 
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٨ شنبهدو   ورانخودرياگران ر کا ازیجمع                                    

 

  برای رسيدن به اعتصاب شکوهمند کارگران ايرانخودرو

 با موفقيت به پايان رسيد ستمزدهای عقب افتاده و تبديل وضعيت نيروهای پيمانکاری به قراردادید
مونتاژ آغاز شد و درسالن  که از سالن  کارگران ايران خودرو موفق شدند با اعتصاب شکوهمند خود هفته گذشته

لنهای پرس خاتمه يافت به خواستهای فوری خود که همانا پرداخت ادامه و با اعتصاب کارگران سا) نهبد(شاتل 

به ) پيمانکاری پيکيجی(و تبديل وضعيت کارگر از) هحقوُق آکورد و رکورد توليد سال گذشت(افتاد دستمزدهای عقب

 .قراردای خود شرکت ايرانخودرو بود برسند

حقوق فروردين کارگران را  کرده و آکورد خوداری درو ابتدا از پرداخت رکورد ومديريت جديد شرکت ايرانخو

گسترض اعتراضات جلوگيری حقوقها را پرداخت کرد تا از گرديداعتراض کارگران روبرووقتی که باعقب انداخت 

ای خود اعتصاب زمان صبر انتظار به پايان رسيده است و برای رسيدن به خواسته کند ولی کارگران اعالم کردند

شد چند  کردند وقتی شروع اعتصاب برای مديران ايرانخودرو که تازه به اين شرکت آمده بودند جدی را انتخاب

سالن مونتاز نکرد بلکه از   هزارتومان به حساب کارگران واريز شد ولی اعتصاب نه تنها فروکش١۵٠ساعت بعد 

شب نرسيده بود که تمام حق رکورد به حساب  ساعت بهزخطوط توليد متوقف گرديد هنوبه سالن شاتل رسيد و

  .ر ديگر در مقابل هر قدرتی بايستندتوانند اگر باهم باشند يکبا وکارگران نشان دادن می .کارگران واريز گرديد

 يک موفقيت ديگر
   خطوط توليد در ايرانخودرو از  تمام کارگران پيمانکاری

 .دادی خود شرکت ايرانخودرو می شوندپيمانکاری در آمده و قرار شرکتهای زير

کارگر در روز جهانی کارگر با بيسج  ی توجه به دستگيری صدها در خلوت ب  ارديبهشت وزير صنايع١٢وقتی که 

گو غدرووزير" رد با فرياد کارگران کهبرگزار می ک رار ورزشگاه آزادی مراسم روز کارگرنيروهای خود د

در آنجا اعالم کرد که روی قول خود  .دادن به قراردادهای موقت بودند يان روبرو شد که خواستار پا"، استعفااستعفا

بعداز اين اين . بخشی از کارگران را قبل از انتخابات تبديل وضيعت کنند مديران تحت پوشش اعالم کرد ايستاده و به

تحت کارگران پرس را اعالم که اسامی  بخشنامه مديريت جديد اسامی چند هزار نفر که شامل اين بخشنامه بودند

 .ن ديده نمی شدندآپوشش پيمانکاری جی پی آی در 

اعتصاب در  .مديريت تجمع کردند له کارگران پرس خطوط توليد را متوقف کرده و جلو دفترئبعد از اين مس

نرسيده بود مديريت اعالم کرد همه کارگران شامل اين  شيفتهای صبح و عصر ادامه يافت ولی هنوز به شيفت شب

  .ديگربرای کارگران ايرانخودرو رقم خورد ويک موفقيت .امه خواهند شدبخشن
  



  می توانيمما : کارگران ايرانخودرو

 کارگران مبارک باد همهی بر اگر بخواهيم اين پيروز
 تقديم میجهانی کارگرشدگان روز را به تمام دستگيرما اين پيروزی

  .که هنوز تازيانه های سرمايه بر تن شان فرو می رود .کنيم

اين پيروزی نتيجه تالش همه انسانهای است که در راه کارگران 

اينها نمايندگان ما کارگران هستند که جرم شان بر  .کنند تالش می

  استبر ما کارگران  نتابيدن ستم طبقاتی

   برايشان درود می فرستيم و خواستار آزادی همه زندانيان دربند هستيم

  .وقتی که صبرمان به پايان رسيد
  .اگر پرس متوقف شود همه شرکت ايران خودرو متوقف خواهد شد                                                   مبارزه مان آغاز گشت

 حراست هراسان از اين يگانگی                                                 ماعتراض را تمام کردي 
 به وزارت اطالعات خبر می رسد خبرنگان به دم شرکت رسيده اند                                           و آنگاه که اعتصاب آغاز شد

           داينک اعتصاب می رود تا قلب ايرانخودرو را از کار بيانداز          وهمه يکی شديم چرخهای توليد در سالن مونتاژ کند شد
  .از همه جا نيرو می رسد                        .ايستادو توليد در سالن شاتل از حرکت باز 

 .ولی اينجا پارک الله نيست که همه را يکجا دستگير کنند                                                                  .. حراست
   اگر همه را بگيرند نه نه                                            دستگير کنيد. همه را بگيريد
  چند هزار نفر را                                                           را همه کارگران

 را همه کارگران                                                     پس چه کسی کار کند
   نمی شود                                                نه اينجا پارک الله نيست
  آنوقت ديگر                                                   اينجا ايرانخودرو است

 صدای اعتصاب از دفتر مديريت به روزنامه ها رسيده                                                           سی هزار کارگر
  برويد سرکارتان همه کارگران قراردادی می شوند      .متحد ويکپارچه برای يک اعتصاب بزرگ آماده می شوند

 تشوق در چشمان همه حلقه زده اساشک                  اسفندی ديگری را بوجود بياورند١٧ تيری و١٠تا 
  مبارزه                                                              بگيريد همه را

 اتحاد                           .يريت از هر جا شده پول قرض می کندمد
 پيروزی                     .شبانه پولها به حساب کارگران واريز می شود

 يکبارديگر ثابت کرديم اگر ما کارگران بخواهيم                                          ..تا اعتصاب بزرگ ادامه نيابد
    .دمقابله با ما را ندارن هيچ قدرتی يارای                                             ولی غافل از خواست ديگر

  .مبارزه برای يک دنيای بهتر ادامه خواهد يافت                                                           ... وزير دستور
 .ما اين پيروزی را به همه کارگران تبريک می گوييم       .نفر را قبل از انتخابات قراردادی کنيد کافی است ٢٠٠٠

 .بقيه را ولش کنيد
  ادی شوندقرارد .پرس و کارگران خدماتی نمی خواهد

 .دست از کار کشيدند  سالنهای پرس نگاه که کارگرانآو 
  پرسهای غول پيکر يکی پس از ديگری خاموش شدند

                                                                                                        سکوت مرگبار
                                                                                                                                       از صدای وحشتناک پرس خبری نيست

                                                                                             آيا شرکت تعطيل است
                                                                                              پرس چهار شيفت بدون توقف کار می کندنه 

  قلب توفنده کارگران جای پرسها را گرفته اند.يگر صدای نمی آيداينک د
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