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دي جدتيري خودرو از مدراني کارگران ایخواستها  
١٣٨٨ن  فروردي٢۵شنبه سه                                                                       رانخودرويآارگران ا  ازیجمع               

  
  ی و همكاران گرامدوستان

ن به يد نجم الديعامل جدري و آمدن مدیم منطقيعامل قدريم رفتن مدي آنید آغاز ميو تحول جدرييد را با تغي جدسال

   . باشدیشرآت م

 ی ما در زمان آنونی اصلی ما مهم بر آوردساختن خواستهای شود برایر عامل مي مدیست چه آسيم ن ما مهیبرا

ه داران سرانجام همچون ي به سرمای خوش خدمتی ما و در راستای از خواستهایلي به خی توجهی با بیمنطق .است

   . رفت آه آمده بودی به راهیغرو

 داند اگر یرانخودرو بوده و بهتر مي گرفته است آه خود سالها در ا قراریرانخودرو آسي امروز در راس امور ایول

 داند ما ین حتما مي نجم الدیآقا.ران پر قدرتر از او رفتندي خواهد رفت آه مدی آند به جای توچهی ما بیبه خواستها

ل به وقوع زيرانخودرو ديرانخودرو اي چه در ایر براي ت١٠ داند آه اعتصاب یشان ميم و اي داریچه خواستها

 خود ی بر آورد ساختن خواستهایرانخودرو برايم آه ما آارگران اي آنید اعالم ميت جديريما از مد.وسته استيپ

  .م نشستيم و نه عقب خواهيهرگز نه سازش خواه

   :ن شرح استي بدیط آنونيرانخودرو در شراي آارگران ای خواستهانيمهمتر

   یمانكاري پی شرآتهابازگشت به آار تمام آارگران اخراج شده -١

   ه آنانيه آار آمد و تبرئيبازگشت به آار آارآنان نشر -٢

    کارگرانی موقت و استخدام رسمیلغو قراردادها -٣

    و انتقال کارگران آن به خود شرکتیمانکاري پیها  از گسترش شرکتیريجلوگ -٤

   ارگران آی وعدم دخالت آنها در امور شخصیدي تولیاخراج حراست از سالنها - ۵

   یعتر انتخابات آارگري هرچه سری وبرگزاری آارگری تشكلهایآزاد -٦

   ی و برداشتن سقف اضافه کار عادی اجباریلغو اضافه کار -٧

   )یحق بهره ور( حق آکورد شيافزا  -٨

    در کشورها متي قشيها متناسب با افزا  حقوقشيافزا  -٩

    مشاغلی طرح طبقه بندیاجرا -١٠

   ازنشسته آردن آارگران و لغو سقف پرداخت حق سنوات بیاجرا  -١١

   ی جدیروهاي با استخدام نیکاهش فشار کار -١٢
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