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و خودرراني اعتصاب کارگران اتيموفق  

 
هشتاد وهفتتيرم پنج بيست  کارکو    

                                                                                                         
اعتصاب غذا زده و در   تير ماه دست به٨کارگران کارخانه ی ايران خودرو از روز شنبه 

ايران خودرو  کارگران.ساعت ناهار از حضور در غذاخوری شرکت خودداری کرده اند

اضافه  "و" شعار زندگی شايسته حق مسلم ماست"در راستای پی گيری مطالبات خود با 

کارگران،  علت اصلی اعتصاب. ، دست به اعتصاب زده اند"کاری اجباری لغو بايد گردد

مزايای جنبی  تغيير شيفت ها از دو هفته به يک هفته، پايين بودن حق بهره وری و ساير

را اضافه کاری اجباری اعالم نموده و با  مديريت شرکت ايران خودرو از همان ابتدای سال جمعه ها.دکارگران می باش

با اين وضعيت موج نارضايتی کارگران در . اجباری مخالفت کرده است خواست کارگران مبنی بر لغو اضافه کاری

ها و   تير ماه در برخی از سالن٧جمعه افزايش گذارده و باالخره، اعالم اضافه کاری در روز  ايران خودرو رو به

در چند سال .اعتصاب اخير انجاميد تغيير ناگهانی شيفت های کاری با مخالفت شديد کارگران روبرو شده که نهايتًا به

توليدی، در جهت سياست های خصوصی سازی و تعديل  گذشته افزايش و شدت فشار کار بر کارگران در واحدهای

منجر به باال رفتن آمار حوادث کاری در اين واحدهای توليدی شده که تاکنون  ای اتومبيل سازی،ساختاری در کارخانه ه

  .کارگران به دليل شدت کار جان خود را از دست داده اند شماری از

ت شرکت يريبا آغاز سال، مد: " ميکند که  سايت خبری دسترنج ازطريق ارتباط تلفنی کارگری، در گزارشی اعالم

 و عدم ی عمال با بحران قطعه سازی خواهد کرد، ولی جمعه خوداریروزها دری که از اعالم اضافه کاراعالم کرد

ها را  د از همان آغاز سال جمعهي تولیت شرکت جهت جبران کسريريد، مديع مناسب قطعه به خطوط توليد و توزيتول

 یها، با برقرار  از قسمتید بعضيد تول با عدم پرداخت رکوریاز طرف:  افزودیو . اعالم کردی اجباریاضافه کار

 یها ی با وجود بدهی عادی در روزهای از اضافه کاریري دلخواه خود شرکت و جلوگی در روزهایاضافه کار اجبار

 سال ۵خته در جامعه، ثابت ماندن حق آکورد نسبت به ينسبت تورم لجام گسها به  ش حقوقين کارگران، عدم افزايسنگ

گذرد، عدم  یم  از کارگرانی سال از قرارداد برخ١٠که حدود ي در حالیارگران به صورت رسماستخدام ک ش، عدميپ

 و ٩٠ الیها مختلف جهت استفاده در سالن یها  و کاهش کارگران در قسمت٩٠ الیانداز د با وجود راهي جدیرويجذب ن

 کار در یط سختي و عدم اعالم شرایديل تویها  کار بر کارگران در قسمت، فشاری واهیها کارگر به بهانه ها اخراج ده

ندگان کارگران ي به چند سال و عدم حضور نمای شغلیش زمان ارتقايندگان کارگران، افزايها بدون حضور نما ن قسمتيا

ن ي و عدم پرداخت حقوق متناسب با تورم توسط ایمانکاري پیها  مشاغل، گسترش هر روز شرکتیته طبقه بنديدر کم

نده مجلس در مورد يان، نمايد رضا کاتوزي حمیها و سخنان ضد کارگر ن شرکتين کارگران ايبض يها و تبع شرکت

  .ده استيران خودرو گردي در شرکت ایتي باعث موج نارضای به بخش خصوصی خودروسازیها  شرکتیواگذار
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امه اعتصاب غذا تا  کارخانه ، کارگران به اداز سويی ديگر در مدت چند روز گذشته، با پخش اطالعيه ای در محيط

  .اند  شان دعوت شدهی به حقوق واقعیابي دست

  .زير اعالم کرده اند کارگران بخشی از خواسته های اين مرحله از اعتراضات خود را به شکل

  اه  عدم ورود حراست به سالنی کارگریها  تشکلیآزاد -١

  ی و برداشتن سقف اضافه کار عادی اجباریلغو اضافه کار -٢

  )یحق بهره ور(ش حق آکورد يافزا - ٣

  رها در کشو متيش قيها متناسب با افزا ش حقوقيافزا - ۴

  ن کارگرای موقت و استخدام رسمیلغو قراردادها - ۵

   خود شرکت و انتقال کارگران آن بهیمانکاري پیها  از گسترش شرکتیريجلوگ -۶

  ل مشاغیته طبقه بنديندگان کارگران در کميشرکت نما - ٧

   آوراني سخت و زیص کارهايته تشخيندگان کارگران در کمينماشرکت  - ٨

  دي جدیروهاي با استخدام نی کاهش فشار کار-٩

خود رسيد با پذيرش برخی از خواسته های   تير ماه به اوج١٠الزم به ذکر است که اين اعتصاب شکوهمند که روز 

ميق اين خواسته ها و ايجاد شرايطی جهت پايداری مسلما تع. پايان يافت کارگران متحصن و با موفقيت به صورت موقت

حق طلبانه انها،  کارگران ايرانخودرو و کال طبقه کارگر مستلزم ايجاد مکانيزمی جهت ادامه خواسته های خواسته های

کارگری رژيم مانند قبل در جهت مرعوب کردن  از طرفی ديگر اعمال ضد. همانا تشکل های توده ای و طبقاتی است

سيل ميليونی اعتصابات کارگری و کمک به ايجاد تشکلهای توده ای در  ت کارگران است که تداوم اعتراضات ومبارزا

 وسيع ترين توده های طبقه کارگر در درون اين تشکلها کارايی سالح سرکوب را به صورت جهت هرچه متحد کردن

  .جدی به چالش خواهد کشيد
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  آارآو  توسط ١٣٨٧شنبه بيست و پنجم تير سه 
  

  
  

      
  

     


