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نرگراا اجتماع کنيتانه بزرگتر خودرو در آسرانيکارگران ا  

 
  ١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                جمعی از کارگران ايران خودرو

     
مي آی و نه کوتاه ممي خوری مبي خود نه فری به خواسته هادني رسیبرا  

  ماستیروزي اتحاد وتشکل رمز پیگاهآ

مي کنیرا محکوم من راگونه اخراج کارگهر  

  حق مسلم هر کارگر استی شغلتيامن

ی و همکاران گرامدوستان  

 ديآستانه ع گرفته است که درمي تصمتيري مددهي رسیگزارشهابنابر

 یبا برگزار وفا کرده و ريت١٠اعتصاب  ازقول داده دریکيبه فطر

 یکي که یکارگران ارتقاء شغلازنفرهزار١٠ اجتماع بزرگ به کي

. حقوق ها بود بدهدشي افزایکارگران برا ما ی اصلیخواسته ااز  

ساختن  آروده خواهان بر و  گرفتهکي را به فال نتيري مدمي تصمما

هزارنفر  ١٠فقط   خودرو راني مگر اايآ نفرهزار١٠ یبرا چرا   مي کنیسوال ممورد   نيا دریول  .ميهست  مي تصمنيا

. حقوق ندارندشي افزانيا دری حقیچي ههيدارد پس بقکارگر   

 و ی رسمريچه غ و یخودرو چه کارگر و چه کارمند چه رسم  راني شامل همه کارکنان اديحقوق با شي دوستان افزانه

. وچه روز مزد هستند شودمانکاريچه پ  

 توانند ارتقاء ی می ندارند پس چطوری و روزمزد گروه شغلیمانکاري پی کارگران شرکتهادي اطالع دارکهيهمانطور

.رندي بگیشغل  

  ارتقائ یط برا اعتصاب ما فقمي کنی می آنها پافشاریاعالم کرده و روري ت١٠ خودمان را دری دوستان ما خواستهانه

   نبودی گروه شغلکي

 ی خواسته هایرو  باشد ما گرانيد  یبرا  یغاتيما کارگران کاله تبل  اجتماع مي دهیاجازه نم و  مي خوری نمبي فرما

.مي آی و کوتاه هم نمميستي ای مري ت١٠ شده  بيتصو  

شرکت حاکم است  دریپادگان  که جوی باشد تا زمانیو حراست از سالنها م  ی نظامیروهاي ن  خواست ما خروجنياول

. خود را بزنندی توانند حرفهایکارگران نم  

را   خودیحرفها  مي توانی نمميدوستان تا ما تشکل نداشته باش. است و مستقل   تشکل آزادجادي ما ایخواست اساس  دوم

 تشکل یول هم حرف زد کارش با حراست است ی تک تک ما توجه نخواهد کرد واگر کسی هم به حرفهای و کسميبزن

. به ما کمک کندماني به خواسته دنيرسما کارگر ان هم حرف بزند و هم در  ازیندگي تواند به نمایم   
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 هزار ٤٥ از شي بی تشکل براجادي دهد طبق کدام قانون ای انتخابات را نمیاجازه برگزار چرامي پرسی متيريمد ازما

. استی قانونريکارگر غ  

   استفاده کنندیقانون  یمجرا  ازشاني خواسته هااني بیکارگران برا .ديگو ی شرکت میانسان  معاون منابع ی باقریآقا

   کدام استی قانونی مجرای باقری آقامي پرسیم ما

 تشکل جادي خودرا بزنند ما خواهان ای توانند حرفهای خود می تشکلهاقي شرکتها و کارخانجات کارگران فقط از طردر

. تشکل را گرفته استجادي چرا جلو ادي اجتماع به ما بگوني در ادي بای باقری و آقاميهست  

 ما را ی شغلتي موقت امنی و وجود قرار دادهایمانکاري پیوجود شرکتها.  استی شغلتي ما امنی خواسته اصلنيسوم

به . شوندی مختلف اخراج می روزانه دهها تن از دوستان کارگر به بهانه هامي نداری شغلتي امنچي کند ما هی مديتهد

 سر کار برگردند و همه دي بایکارگران اخراج. منحل شونددي بایمانکاري پی خاتمه داده شود شرکتهادي باتي وضعنيا

. استخدام شوندیکارگران قرارداد  

ی و همکاران  گرامدوستان   

 تيريو به مد مي کنی  اعالم ممي کرده ابي آن را تصوري ت١٠ خودمان راکه در اعتصاب ی اهم خواستهاگري دکباري ما

که در  .مي خود هستیساختن  خواسته ها خواهان بر آورده   ما مي خوریرا نم ی گروه شغلکي ارتقاء بي ما فرمي گویم

.مي اعالم کردري ت١٠اعتصاب   

    خودرودرراني کارگران ایخواستها   

-  عدم ورود حراست به سالنهای کارگری تشکلهایزادآ  ١  

یاشتن سقف اضافه کار عاد و بردی  اجباریلغو اضافه کار -٢  

یحق بهره ور( ش حق آکورد يافزا -٣  

متها درکشوريش قيش حقوقها متناسب با افزايافزا -٤  

  کارگرانی موقت و استخدام رسمی ولغو قرار دادهایبازگشت کارگران اخراج -۵

  و انتقال کارگران آن به خود شرکتیمانکاري پی از گسترش شرکتهایريجلو گ -٦

یته مشاعل طبق بنديندگان کارگران در کمياشرکت نم -٧   

ان آوري سخت و زیص کارهايته تشخيندگان کارگران در کميشرکت نما -٨  

دي جدیروهاي با استخدام نیکاهش فشار کار -٩  

  لي ادامه تحصتي ولغو بخشنامه محدولي تحصیآزاد -١٠

 
 جمعی از کارگران ايران خودرو
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