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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

یران خودرو روز جهانيکارگران ا  

دارند ی میه دستمزدها گرامي کارگر را با اعتراض عل  

 

  م ارديبهشت هشتاد و هفتزدهدوا                                                                  و خودرراني از کارگران ایمعج
  

.مييگو یک مي کارگران را به همه کارگران جهان تبریروز کارگر روز همبستگ  
روز. جهان است کارگران سراسریالملل ني بیهمبستگن روز، روزيا. است کارگری، روزجهانیاول ماه مدوستان روز  

.ت استيه بربريه خفقان و عليه ظلم وستم، علي، علیدار هيه جهان سرماياعتراض علکارگر، روز  

 از کارگران یليو خ زدند ی بدست آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگیکاگو برايش کارگران شهر شيسالها پ

ن يتر یي بدست آوردن ابتدایکارگران همچنان براوگذرد یمآنروزهاسالها ازامروز. ددست دادنن راه ازياجان خود را در

ا در ياند  و اخراج شدهکار يا از کار بين روز جان باخته و ي تداوم ایز برايهزاران کارگر نکنند و یحقوق خود مبارزه م

نيادر کارگرانها مانع حضور یبا انواع کارشکنبلکه   قبول ندارند را ن روزي تنها ا ان نهيکارفرما ورهاکش ازیاريبس  

.ن کشورها استيا ازیکيز يما نشوند و کشور یمروز    

 ی اجازه حضور کارگران را برایرفته است ولين روز را پذي ایليران در اثر مبارزات کارگران تعطيدولت ا

 ین روز را آن طوريس ايها بدون حضور پلم آزاد و ريا هنوز ما کارگران نتوانسته. دهد ین روز را نميداشت ايگرام

در . دهد یمان را به ما نميها ک جشن ساده در کنار خانوادهي ی اجازه برگزاریدولت حت. مي بداریم گراميکه دوست دار

ن مراسم يدولت نه تنها ا. رندي خواستند بدون دخالت دولت مراسم روز کارگر را جشن بگیا ش عدهيکشور ما چند سال پ

ن ماجرا گذشته است ي کرد و هنوز که سه سال از ایزندانوريدستگکوچک سقزشهرم زد بلکه دهها کارگر را دررا به ه  

.دارد ی دولت دست از سر کارگران شرکت کننده در مراسم برنمیول  

  در شهر سقز به زندانین ماه به جرم شرکت در جشن اول ماه مين کارگران است که چندي از ایکي یمحمود صالح

ر ين جرم دستگي تازه به همیث امانيش. ز به جرم شرکت در مراسم روز کارگر شالق خوردندين کارگر نيرفت و چند

  است که دریون زحمات هزاران کارگريل شده است مديک روز بزرگ تبديبه  کارگر تا به امروز روزاگر. شده است

.دان  و از کار اخراج شدهیا زندانياند و  ن راه جان باختهيا    

  زنده ی خودمان و تداوم مبارزه ما برایرويد به نيآ یبزرگ به حساب مک روزي ما کارگران یبراامروزکارگرروزاگر

.ن روز استينگهداشتن ا  

کبار ي کارگران کرده و یآزادان خودمان را نثار تمام جان باختگان راه يپا یگر درود بيران خودرو بار ديما کارگران ا

یهمچنان برام داشت وي خواهیگرامخودمان راجهان روزسراسرها کارگر ونيليم شرکت همزمان بایليضمن تعطگريد  

.م کرديمان تالش خواهيها دن به خواستهي بهتر و رسیک زندگيبدست آوردن     

 دوستان آارگر
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انه ما يش استثمار وحان خود بهي همچنان با چهره عریدار هيم آه جهان سرمايدار ی مین روز را گرامي ایامسال در حال

یشرآت ما با آسب سودهاآند و یما آارگران اضافه مسترنج د به ثروت خود از به روز روزدهد و  یآارگران ادامه م  

.آند یها افتخار م نهي وآاهش هزیمانكاري پیها  و گسترش شرآتی شغلی به ناامنیارديليم    

 بازنشسته یاريبس. ستنديان ما نيگر در مي از همكارانمان دیاريم که بسيدار ی می روز آارگر را گرامیامسال در حال

  دچاریاند و بعض دست دادهرا ازجان خودط نادرست آاريبه علت شرازي نیا عده. اند جوانان دادهرا به ما خودیجاشده و

.اند آنج خانه نشستهحادثه شده و در    

...اند دست دادهخود را ازهمكارانمان اخراج شده و آار ازیاريم آه بسيدار ی میرا گرامگرآار روزیحالامسال در  

  اعالم گرددیل رسميد تعطيروزکارگر با -١

چ يل بوده و هين روز در سراسر جهان تعطيا.  کارگران سراسر جهان استیهمبستگ و روزیجهانک روزيکارگرروز

 متاسفانه یره درسر کار نگه بدارند، ولي و غیکار ه حق ندارد کارگران را چه با زور، چه با اضافی و کارفرمائیدولت

گران را وادار به حضور در  خاص کاریکنند و با ترفندها یل نمين روز را تعطي ایراني ایها  درصد شرکت٨٠هنوز 

  همهی برایل سراسريک تعطيد يباکارگرروز. رديبگان متخلف راين کارفرماياست جلوي نیچ قانونيکنند و ه یمکارسر

.د برخورد شودين قانون بايا متخلف ازیکارفرمائمردم باشد و با هر    

  مراسم روز کارگریآزاد -٢

مراسم  حق ندارد مانع حضور کارگران دریچ دولتيه. باشد یها م یعدالت یه بيعل روز اعتراض کارگرانکارگرروز

ن روز را يهم اکنارند و دريآيابانها بيبه خوزرن يارند، دريرا جشن بگن روزيکارگران آزاد هستند که ا. خاص خود شود

ت شناخته و دولت ي کار به رسمیرا سازمان جهانن روزيا. خواهد ینممجوزکارگرمراسم روزشرکت در.  بدارندیگرام  

. کندی مراسم روز کارگر مانع تراشی برگزاریران حق ندارد برايا  

ميخواه ی میت شغليما امن -٣  

 کار یب ها و اخراج طرح استخدام کارگران، ادامه متوقف شدن .باشد یکارگران م ما ن مشکلي بزرگتریشغل تيامن

ی شغلیباعث ناامنبروزعدم استخدام کارگران روز ویمانکاري پ یها موقت، وجود شرکت ی قراردادها ، تداومها یساز  

.مي هستیما خواهان استخدام همه کارگران قرارداد . را از ما کارگران سلب کرده استیزن ده و قدرت چانهيگرد    

مي هستیمانکاري پیها ما خواهان انحالل شرکت -٤  

ک يک دالل و ي یمانکاري پیها شرکت. د ندارندي در تولیچگونه نقشيآنها ه. ستنديش ني بی انگلیمانکاري پیها شرکت

  یها انحالل شرکت خواهانما .شود یم اضافه  آنهاتعدادبر روز متاسفانه هر. ما کارگران هستند  استثمار یواسطه برا

.ميباش ی میمانکاريپ   

امزدهته دسياعتراض عل -٥  

هر . دهد ی ما را نمیک روز زندگي کفاف یدستمزد اعالم شده حت. ن شودييد متناسب با تورم در جامعه تعيدستمزد با

 یازهاي از اقالم نیده است و در بعضيست درصد رسيگذرد براثر باال رفتن تورم که در مسکن به دو یروز که م

ها و  هيکرا. شود یتر م ها روز به روز گران خانه اجاره. ر قابل تحمل شده استي غیي و داروی مثل مواد خوراکیزندگ

 کسب ی برایرانتفاعي غیها  گسترش دانشگاهی دولتیها  ش و محدود کردن دانشگاهيه مدارس و دانشگاهها افزايشهر
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 یهي کسب درآمد دولت چه توجیم برايش جراي و افزایل آب و گاز، برق و تلفن و عوارض شهردارش پويسود، افزا

 مثل حق مسکن، حق خواربار و بن کاال یر سطوح مزديش سايش پنج درصد دستمزدها و آنهم بدون افزاي افزایبرا

ن ي عمال چنیکند ول یوق اعالم مش حقيافزا% ٢٠دولت با ترفند . رش استير قابل پذي ما غین دستمزدها برايا. دارد

  کرد؟یزندگ % ٥شود با دستمزد  یچطور م % ٥٠با تورم . شده است به حقوق ما کارگران اضافه  % ٥ست و فقط ين

.باشد ی تومان م٤٥٠ هزارتومان وحق خواربار ١٠٠٠٠درکجا حق مسکن     

ميکن ی مسکن کارگران را محکوم میما انحالل تعاون -٦  

ت يما خواهان فعال. ميريپذ ینه ساخت مسکن را نميهز% ٦٠ تومان از کارگران و انداختن ونيليک ميما گرفتن 

ی اساسیع کاالهايش وتوزيافزا و بدون بهره ی، وامهای دولتیها نيزم  یت دولت، واگذاري با حمای کارگریها یتعاون  

.ميباش ی می تعاونیها فروشگاهدر    

  محکوم استی سازیخصوص -٧

 مردم در انقالب ی از خواستهایکيه داران در جهت منافع مردم ي کردن اموال سرمای و ملیج کردن تجارت خاریمل

  پولداریبورس باز  ویق رانت خواريطراز  و دسترنج ما کارگران که ازی بخش خصوص اه بردن به دامنپن.  بود٥٧

.رش استي پذر قابلي ما کارگران غی برای سازیروند خصوص. اند امروز افتخار دولت نهم است شده    

 شرکت را یما طرح کردن واگذار. باشد ی استثمار مضاعف ما کارگران میعني ی شرکتها به بخش خصوصیواگذار

ساکو وي به ساپکو و ای شرکت را به بهانه کوچک سازی بخشهایما اجازه واگذار. ميکن ی محکوم میبه بخش خصوص  

.م داديسکو را نخواهييا    

آور اني و ز سختی قانون بازنشستگیاجرا -٨  

ک يست سال ي بیمه وشرط بدون حقوق کارگر در طيب% ٤ پرداخت یان برايطرح مجلس با ملزم کردن کارفرما

  سختیکارهاموعد درش ازي پی قانون بازنشستگیان اجراخواهن مصوبه ويخواهان لغو اما.  استیطرح ضد کارگر

.ميباش ید و شرط ميان آور بدن قيو ز    

استاعتصاب حق مسلم  -٩  

 یالملل نين بيک از قوانيچ يشرکت در اعتصاب در ه.  استیک حق قانوني بدست آوردن حقوق خود یاعتصاب برا

یما خواهان بازگشت کارگران اخراج. اند اخراج شدهکاراعتصاب از به جرم شرکت در٨٤دوستان ما سال . ستيجرم ن  

.ميباش یبه سرکار و خواهان حق اعتصاب م    

یبهداشت و یت جانيامن -١٠  

 خودرا از ی هر سال دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده وسالمتی و سالمتیتيل امني به مسای توجهیبه علت ب

ش ي فرسوده، افزاینهايوجود ماش.  در کاهش حوادث ندارندیچ گونه نقشيمتاسفانه بازرسان وزارت کار ه. دست دادند

با . باشد ی از عوامل حادثه در شرکت میکي به حقوق کارگران یجه توی، بیمانکاري پی، وجود شرکتهایفشار کار

یمنيش ايخواهان افزا ما. داردمخاطره قرار در شه ي مسئول، جان کارگران همیها دستگاه یسو ازی کاف عدم نظارت  

.ميباش یندگان کارگران مي با حضور نمایمني ایها تهيل کمي کار با حضور بازرسان کار و تشک طيمح    

هيرو ی بی اخراجهاتوقف -١١  
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 یکاف. ن کار وجود نداردي به ایدگي رسی برایچ قانون و مرجعيه. شوند یامروز کارگران مثل آب خوردن اخراج م

ر شوند تا بالفاصله بدون ي باهم درگیک فشار رواني است که دو نفر در ید، کافياي خوشش نی از کارگریاست مسئول

ساالنه دهها نفر از . ست تا کارگر به آنجا پناه ببردي هم نیچ مرجعيه .د کارگر از کار اخراج شوین ترحميکوچکتر

ت از کار ي دهها نفر از کارگران به علت عدم رضا٨٧در آستانه سال. شوند ین روش از کار اخراج ميهمکارانمان با ا

حضور د با ين کار باد متوقف گردد و اخراج کارگران طبق قانويه ظالمانه بوده که بايک رويه ين رويا. اخراج شدند

ران خودرو، بخصوصي تحت پوشش ایهايکارگران قطعه سازها نفر از ما اخراج ده. گرددرينده کارگران امکان پذينما  

.ميباش یران خودرو را محکوم و خواهان بازگشت به کار آنان مياخراج کارگران همگام و پرس ا    

ی کارگریل تشکلهايتشک -١٢  

.را بدون علت اخراج کندکارگر. تواند ی نمیگرکسيم ديما تشکل داشته باشاگر. لم ماستحق مس جاد تشکل خواست ويا  

. اضافه کندیدرصد% ٥ مزد ی درصد٢٠٠ تورم یتواند برا یم دولت نمياگر ما تشکل داشته باش    

طبق قانون . رد قانون کار را قبول ندایت حتيريمد. باشد ی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمیا شرکتيچ کجا دنيدر ه

ست يش از بيد حداقل بين قانون در شرکت ما بايبا ا. د شورا داشته باشديو پنج نفر با یش از سي بی باالیکار هر کارگاه

  اجازهیت حتيريسال است مدچند. داردکارگرنفر صدیست کارگاه بااليبش ازيبد داشته باشد چون شرکت ماتشکل وجو

.ميباش ی می کارگریل تشکلهايماخواهان تشک. دهد ی را هم نمیسالم ای انتخابات شوراهایبرگزار    

  حق مسلم ماستیآزاد -١٣

ت در مراسم روز کارگر  شرکی و آزادی صنفی تشکلهای، آزادیيکايت سندي فعالیان، آزادي بی تشکلها، آزادیآزاد

کارگران ازیکيران شرکت واحد و کارگیکايس سنديرئ.  استیالملل نيوامع بجدر رفته شدهيزء حقوق پذجحق مسلم و  

.اند  کردهیر و زندانيدستگکارگرمراسم روز به جرم شرکت درشهرستان سنندج را    

حقوق خود بودند،ن يتر یيابتدا خود که خواستار مراسم   را به جرم شرکت در ان و زنانيشجومعلمان و دان ازدهها نفر  

.ميباش ی میان صنفي زندانی تمامیما خواهان آزاد. اند بازداشت کرده    

  ماستی رمز بقایاتحاد و همبستگ -١٤

 یبستگمما ه. ميکن یت ميان وزنان و کارگران وکشاورزان حمايجمله معلمان دانشجوجامعه ازمبارزات تمام اقشارما از

هانجر وکارگران سراسريان تايارگران کشکر هفت تپه و کيکارگران نمبارزات کارگران شرکت واحد و خودمان را با  

.ميکن یکنند اعالم م ی حقوق خود مبارزه میکه برا    

 
  کارگری روز جهانیزنده باد اول ماه م

  کارگران جهانیزنده باد اتحاد و همبستگ

ران خودروي از کارگران ایجمع  

١٣٨٧بهشت ينهم ارد  


