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اعتراض بس است اعتصاب ،اعتصاب: رانخودرويکارگران ا  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٣شنبه چهار وودر خانري از کارگران ایجمع                                        
  

   ودوستان کارگرهمکاران
  مي به صف مباره کارگران مونتاژاتحادمان را محکمتر کنوستنيپ  وبامي شویکي دي باماني به خواسته هادني رسیبرا

  رداخت و عقب افتادن دستمزدهاپص عدم و در خصرانخودروي کارگران اهياطالع

  دوستان

   بس است "صبر و انتظار "استيس
  .ستي نی عقب افتاده ما خبری از پرداخت دستمزدهای گذشت ولديروز از ع ٤٥  

 ی کار در روزهای طوالنیاز وقفه ا را بعد  خود ما کارگرانی ضدکارگریاستهاي با اتخاذ سديز ع که قبل ایمنطق

 وخود گذاشته راني مدبي تومان پاداش در جونهايلي مکهي بدون پرداخت حق رکورد و آکورد در حالالتيتعط جمعه و

 کرد ماني  روانه خانه های خالبيج التي از تعطده ما کارگران را با سوء استفای شدند ولی خارجیو رهسپار سفرها

 دي جدتيري رفت که مدیم انتظاردي جدتيريآمدن مد کاری وروی منطقیکنار واتفاقات برالتيتعطوبعد از

 ی خواهد با عدم پرداخت دستمزدهای مدي جدتيري با کمال تاسف مدیول . عقب افتاده مارا پرداخت کندیدستمزدها

 ما اني تفرقه مجادي عالوه بر ایدي تولیروهاي دادن حق رکورد فقط به ناي کاهش و اير انداختن و ي با به تاخايما 

 فرصت دي جدتيري ماه به مدکيما . کرده ومارا سرکار بگذردی سنت شکنرانخودروي کار در اني با ارانيکارگران ا

روز اعتراض  ١٥  .افتاد ماه هم عقب ني  بلکه دستمزد فروردستي نی از پرداخت دستمزدها  خبری خبرميدي دميداد

 دي جدتيري عقب راندن مدی وبراتي موفقی زمان اعتراض تمام است براگري اکنون دی ولميدي ندی احهينت .ميکرد

 همکاران سالن مونتاژ قبال هم اعالم کرده کهي اعتصاب حق مسلم ماست همانطورماني به خواستهادني رسیوبرا

 به صف مبارزات وستني با پماو را آغاز کرده اند کاران اعتصاب همنيصبر بس است ا  زمان انتظار وگريبودند د

 عقب افتادن مي و اجازه ندهمي در هم بکوبدي جدتيري مدی ضدکارگریاستهايهمکارانمان در سالن مونتاژ س

 اکنون اعالم ی ولمي روز اعتراض کرد١٥ مي فرصت داددي جدتيري ماه به مدکي . شودلي سنت تبدکيدستمزدها به 

 مي رامتوقف خواهدي تولی پرداخت نشود چرخهای هفته جارانياپا عقب افتاده تی که اگر دستمزدهامي کنیم

 رانخودروي انجاي امي دهی هشدار مدي جدتيري به مدمي دانی مماني به خواسته هادنيواعتصاب را تنها راه رس.کرد

 دانند ی  خود بهتر مني نجم الدی آقامي کنی را از کار برکنار میري هر مدمي و مگاموتور،ما اگر بخواهپاينه سا.است

 خي را به زباله دان تاری و منطقی همچون غروشاني از اتري قوراني با مبارزه مان مدرانخودرويکه ما کارگران ا

 یارديلي می آن به سودهاراني که به قول مدی شرکتافتدي حقوق ما کارگران عقب  بدي چرا بامي کنیما اعالم م.ميسپرد

 مي ماه کار کرد١٢ ما کارگران موش بدواند ما ی چندر غازبراق پرداخت حقوی برادي کرده چرا بادايدست پ

 مي کنی کار مفتي و اکنون با چهار شفتي ،سه شفتي دوشمي وقفه سر کار بودی جمعه بی وروزهالي تعطیروزها



 ز ما خود ادي شده است چرا باديول با بازوان ما تیارديلي می سودهاني امي کنی مدي خودرو تول٢٠٠٠ از شيروزانه ب

 است  یارديلي می سودهاني هزار از اکي فقط ني حق مسلم ما کارگران است تازه اديرکورد تول.مي بهره باشیآن ب

 در مقابل آن کپارچهي اگر ما متحد وافتدي تواند با ما کارگران در بی نمی ضد کارگریاستهاي  با اتخاذ سدي جدتيريمد

   .ميستيبا

 در بهمن ماه کهرانخودروي از کارگران مونتاژ سالن پژو ای عده انامه  بهگري دکباري دوستان کارگر را  نظرما

  .مي کنیمنتشر شد جلب م

  ی وهمكاران گرامدوستان

  .ردذ گی چه مرانخودروي ادر

 حجم نيشتريب د،ي تولزاني منيباالتر : استنگونهي ارانخودروي اتي موقعتيري مدی کوتاه به اظهارات رسمی نگاهبا

 رانياضر در اح شرکت حال نيپرسودتر انه،ي کننده در خاورمدي تولني،بزرگتری صادرکننده صنعتنيبرتر فروش،

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی نمونه اسالمی از شنامه شرکتهایکيو 

  خودرو که اقساط آن بادي گزاف،وام خری هایديآکورد،پاداش وع ، دهد که حقوقی نشان متيري مدتي وضعمشاهده

 مخصوص شمال کشور،پرداخت مبلغ باز یالهايو . شودی پرداخت مراني به مدی و ذهاب پرداختابي انهيهز

 ی تافته هاني سهم اگري دژهيالت وي تسهیاريوبس)راني خدمات مدتيريمد( با نام یتيري بدون سقف،وجودمدینشستگ

  .جدابافته است

  ست؟ي سهم ما کارگران چاما
 قبل ی که نسبت به سال هايیآکوردها. استري به مخارج وتورم، در حد به خور و نم که با توجهيی سوحقوقهاکياز

 ی که تعدادومقدارآن کم شده پرداخت مبلغ بازنشستگيی پاداشهاافتهي نشده بلکه کاهش ادي نه تنها زی فعلديو مقدار تول

  ..نيبا سقف مع

 نيدت کار باال سخت تر شدن قوان شلي تعطی و حضور در روزهای اجباری های اضافه کارگري دی سوواز

  .. پرسنلتي شدن اکثری و قراردادیماني  پیانظباط

   دوستان
 شعار ني است و اشاني و وابستگان اراني ما در خدمت مدی کندزحمات ما و خانواده های اوضاع ثابت مني امشاهده

: یعني ی انسانیروين: که دهدی را می معننيا)  استی انسانیروي شرکت نهي سرمانيباارزش تر( که تيريمد

  .مي شوی مهره حساب مچي وابزار و پني کارکنان در حد ماشوما رانيمد

  دوستان

  . بس  است"صبر و انتظار"استيس
 خود یستهاي درقبال سدي شرکت باتيريمد. خواهند با ما رفتار کنندی که می هر طورمي اعتراضات خود نگذاربا

 تحت پوشش کارگران ی خود باهمکاران کارخانه هایانه را به خانواده ها موجود در کارخقيحقا. ما باشدیجوابگو

 از تجارب موفق مي کنی وهمفکرمي بگذاراني مختلف طبقه کارگر در می خودروساز و بخشهای کارخانه هاريسا

  .مي وبه دنبال راه حل مناسب بگردميريکارگران جهان درس بگ



   کارگردوستان
  مي بهره ایست که خود از آن ب ای ما انبوه ثروتتي فعالحاصل

  .مي نداری نقشچي کارخود هطي شرانيي تعدر

   مونتاز سالن پژوکارگران

  ی و همکاران گرامدوستان

 لو اخراج دههانفر ار ی رضمانياز دست دادن پ. در شرکت ما استی مونتاز پزو خط مقدم اعتراضات کارگرسالن

اغازگران اعتصاب .شتازنندين پزو همچنان در سنگر مبارزه پ دهد دوستان کارگر سالی قسمت نشان منيکارگران ا

   هستندگري تدارک اعتصاب دردريت١٠شکوهمند 

 را مجبور تيري مددي ساعته خط تولکي صبر و انتظار را کنار گذاشته اند وبا توقف استي همکاران سني انکيوا

 ننگ ني بار اري همکاران زني ایلو . شودزي هزار تومان وار١٥٠٠٠٠ یدي تولیکردند که به حساب هر کارگر

 دني در هم کوبی و متحدبراکپارچهي ما است فهي وظنکيا. آغاز شده استیدي تولی در قسمتهایوکم کار .نرفته اند

 ري ت١٠ کهي همانطورمي توانی ما ممي ودوستان خودرا تنها نگذارميزي به پا خدي جدتيري مدی ضد کارگریاستهايس

    .ميتوانست

  ان وهمکاردوستان

  رانخودروي و زنان شاغل در ای ستادکارکنان

   ما کارگرانی فورخواست

  مانکاري گرفته تا کارگران پی عقب افتاده تمام و کمال به همه کارگران از کارکنان ستادی دستمزدهاپرداخت -١

  رانخودروي در ای موقت وجذب تمام کارگران قراردادیلغو قراردها -٢

 رسد ی نمتي مبارزه ما بدون کمک هم به موفقدي خودتانرا از ما جدا ندانديوندي صف مبارزه ما کارگران به پبه

 زيوار .مارا از هم جدا کند)  یجي و پکی ستادیروهايجدا کردن ن(  خودزي تقرقه آمیاستهاي با ستيري مددياجازه نده

  .ميهم بشکن را دراستهاي سني خودتان ایبا آگاه . نداردنياازريغ ی معنديفقط به حساب کارگران خطوط تول١٥٠٠٠٠

  

  زيچ متحد همه کارگر

  زي چچي متفرق هکارگر

  ی باد اتحاد کارگرزنده
   خودروراني از کارگران ایجمع

  ٨٨ بهشتيارد ٢٢

http://khodrokar.blogfa.com/8711.aspx  

  ١٣٨٨ بهشتي و سوم اردستي خودرو در چهارشنبه براني اآارگران


