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وخودر رانيهفده اسفند؛ سالروز اعتصاب کارگران ا  

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                            و خودرراني از کارگران ایجمع

  
 

  اعتصابني خودرو در سالگرد اراني کارگران اما

.مي باشی وشرط همکاران خود به سرکار مدي بدون قخواهان بازگشت    
کارگران ٨٤اب هفدهم اسفندماه سال اعتص دسترنج، سالروزتي به سایارسال نامه ابا خودرورانيکارگران ا ازیجمع  

  .   داشتندی شرکت را گرامنيا

: شرح استني نامه به اني کامل امتن  

ی و همکاران گرامدوستان  

 یرس روز جهان خودرو و مصادف با هشتم ماراني جمعه هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران اروز

 از همکارانمان به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت رکورد ی عده ای روزني در چنشيدو سال پ.  باشدیزن م

 در ی اعتصاب همگانکي مساله در شرکت به ني تجمع کردند و به دنبال اعتراض کارگران ادي تولی در سالنهاديتول

 اعالم کرده بود که تيري که خود مددي کم بودن حق رکورد تولهي از دوستان ما به خاطر اعتراض بر علیعده ا.آمد

 ی کنند مبلغدي خواسته شده را تولدي در سرکار حاضر شوند و تعداد تولی کارري و غیلي تعطیاگر کارگران در روزها

 و جمعه ها از یلي تعطی به کارگران پرداخت خواهد کرد وما کارگران در روزهادي رکورد تولقبه عنوان ح

ه ما  بی قرار خود زد و مبلغري زتيري مدی ولمي را شکستدي ودر سر کار حاضر شده و رکورد تولمي زدمانيندگز

بالفاصله اعتراض کردند و  ران کارگني همی و برا  مبلغ اعالم شده بود  پنجمکياز  پرداخت کرد که کمتر کارگران  

افتي اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه تهيکم    

 بر ی به سالنها و قول آنها مبنتيري مدهي بلند پای گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضا ازتيري مدهراس

 از ی عده اتيري بعداز گذشت چند ماه مدی ولافتي انيبرآورده ساختن خواسته کارگران اعتصاب بعداز سه روز پا

 یاز کار اخراج کرد و عده ا) ارداد قراني پابهانه(رکانهي زی و با ترفندهای اعتصاب را شناسائنيهمکاران و فعال

 دي آکورد تولشي که در واقع همان افزادي شکل دادن در پرداخت رکورد تولريي کرد وبا تغدي تعبگري دی به سالنهازيران

ران ي و مدی غضنفر؛ی روابط عمومسيرئحراست؛ پناهنده وريجمله مد ارشد ازرانيمدگذشتن چند تن ازاست وبا کنار  

. مساله بکاهندنيا از فشاریو رنگ توانستند تا حدودرچهامونتاژ  

 از تيري مدی افراد بخاطر شرکت در اعتصاب اخراج شده اند ولني امي وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داربا

خودرو راني ما کارگران ای کند ولی قرارداد اعالم مانياخراج آنهارا به بهانه پا.  کندی میخوداربازگشت آنان به کار  

  . مي باشی همکاران خود به سرکار مشرط ودي اعتصاب خواهان بازگشت بدون قنيدر سالگرد ا  
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ی وهمکاران گرامدوستان  
 ی مواجهه می شغلی روز ما کارگران همچنان با ناامننيدر آستانه ا. آز اعتصاب شکوهمند ما کارگران گذشتدوسال

 سال ٧ هنوز بعداز ی استخدامی قراردادهانيبعد از آخر. کنند ی مداي هر روز گسترش پیمانکاري پیشرکتها. ميباش

مجلس .  ما وجود نداردی شغلتي امنی برای روزنه اچگونهيه. مي دهی موقت به کار ادامه میهمچنان با قراردادها

ی میدار به نفع ما کارگران خوني قوانبيتصواز دهد ویما کارگران ادامه م بای داران همچنان به دشمنهي سرمایحام  

 کند .  

 ی از دوستانمان در آستانه اصالح ساختار سازمانیليخ. باال تمام شد ی هاهي فقط به نفع الی ساختار سازماناصالح

. ستي نی حقوقها در مقابل تورم سرسام آور خبرشياز افزا.  دهندی خودرا بعد از سالها کار از دست میشغل ها

 ی در پتيري مدرييحراست شرکت هر روز با تغ.  کندی میري جلوگیر هر گونه تشکل کارگجادي همچنان از اتيريمد

 کارها نيدخالت حراست در کوچکتر.  استدهيحراست امان کارگران را در سالنها بر.  باشدیفشار بر ما کارگران م

اب که  ذهابي ایسهايسرو.  همچنان ادامه دارددي تولی استراحت ساده در شبها و سالنهاکي ی کارگران برایريدستگ

 در رفت و آمد یريهر روز دهها درگ.  کشندی باشند سوهان بر روح همه می اتوبوسها مني امنتری و بنينتراز ارزا

. مي خود محرومی خواستهااني ب ی براوني تربنيکوچکتر ما کارگران همچنان از نداشتن  . آورندیبوجود م همکاران   

. شده استليتبد روسا شرکت غي و تبلفي تعری برای کارآمد، محلهينشر  

 
ی و همکاران گرامدوستان  

 روز شکوهمند را به ني داشته و ای باشد را گرامی زن می روز هفتدهم اسفند ماه که مصادف با روز جهانما

  و همچنانمي گوئی مکيخصوص زنان همکار تبر  زن را به همه زنان زحمتکش بهیجهانبخصوص روزهمکاران و

  . مي کنی تالش م خودی به خواسته هادني رسیبرا  

 که هر روز به آنها یمانکاري پیوجود شرکتها.  باشدی مشکل ما کارگران مني بزرگتری و جانی شغلتي امننداشتن

  یلغو قراردادها ویمانکاري پیخواهان انحالل شرکتهاما. کارگران سلب کرده استمااز رای شغلتيامن شودیاضافه م

.مي هستودرو خراني ایگروه صنعتموقت و استخدام تمام کارگران در   

 کنند بلکه ی مافتيکارگران دستمزد را در مقابل کار انجام داده در.  باشدی دستمزدها در شرکت وحشتناک مفاصله

  پرداخت دستمزدهای کنون ستميما خواهان انحالل س.  کنندی مافتي دستمزد دری شغلیدر مقابل تعلق داشتن به رده ها

مي باشی می کاریفتهايقابل کار کرد و نوع شغل و شو پرداخت دستمزد در م    

 راني طرح نه تنها در اني باال تمام شد طراحان ای هاهي نه تنها چابک نشد بلکه فقط به نفع الی ساختار سازماناصالح

 یستمي خودرو نگذاشته اند و گرنه چگونه سراني بنظر ما در عمرشان پا به شرکت ای کنند بلکه حتیخودرو کار نم

  دری رفته ولنيب بوده ازدي خط تولی که گرداندگان اصلنيي پایشغل ی رده هایافتي و دراي کرده اند که تمام مزایطراح

. باال دهها پست و شغل درست شده استیعوض در رده ها    

.ميکن ی محکوم مگري دی انها به جا های همکاران خود و در بدریاي ساختار بوده و قطع مزاني خواهان انحالل اما  

 ما یطهاي محمي کنیمسرب آلود کار دود زا وی هاطيمح دریدي تولیسالنهاآن هم در وفتيچهار شسه و کارکردن درما
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متاسفانه شرکت با طرح من . آور استاني شغل سخت وزکي باشد وشغل ما ی مستي قابل زري غطي محکيکارگران   

  .   کندی می آور شانه خالاني سخت و زی شغل هارفتنيذ ازپمهي درصد حق ب٤ مجلس از ترس پرداخت یآورددر

.ميشرکت هستدر آورانيز سخت ویها شناختن شغلتيخواهان به رسم مورد بوده ونيامصوبه مجلس درخواهان لغوما  

ا مرشي مورد پذیديع ازاتيمالدو برابر کسر.  باشدی ما کارگران می اجحاف براکي  یديحقوق ع ازاتي مالافتيدر  

  به حساب ما بر گردددي بایافتي دریاتهايمال. ستيکارگران ن  

ب واعتراض حق اعتصا.  ما کارگران استی اساسی از خواستهایکي نيا.  به سر کار بر گردنددي بای اخراجکارگران

حق  ی نهادچي هی المللني بنيطبق قوان.  ها و تعرض به منافع ما کارگران استیمقابل حق کش کارگران در ما  مسلم   

  کندی زندانايندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و   

 هر چه ديآنها با.  نکرده اندافتي دوستان دو سال است حقوق درنيا. مي دانی عادالنه مري کارگران راغني اخراج اما

کارگران وارد ني که به ایرا پرداخت کرده وخسارت  حقوق عقب افتاده آنها دي باتيريبرگردند و مد به سرکار عتريسر  

 شده را جبران کند  

یهمه سازمانها و نهادهاما از. دي ده  ادامه یاخراج  یکارگران بازگشت   و تالش خود جهت  به اعتراض  ما دوستان  

  .   خودرو اعتراض کنندراني همچنان به اخراج کارگران امي خواهی میکارگر

  

  کارگران ايران خودرو جمعی از

١٣٨٦اسفند ماه ١٤  

جندستر  

 


