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اعتراض به ران خودرو دريکارگران اازهزارنفر١٠ازشتريب ١٠/٤/٨٧ خيتاردر :ت ماه از اعتصاب مان گذش۵

  ت در قبال اعتصاب غذا چه بود؟يريم واکنش مدي کاراعتصاب غذاکردیرانسانيط غيشرا

ک گروهک ها ي صادر کرد و اعتراض مارا تحریه ايران خودرو بالفاصله اطالعير حراست اي مداحمدمهرور

شرکت بچسبانند واريو ددر را بریه اين دستورداد تا پرسنل حراست اعالميشتر ما همچني ترساندن بینسبت داد و برا

   کنندی جاسوسیعتن صکز خواهند در مرای ها میليآن هشدار داده شده بود که اسرائکه در

شد در داخل ياعتصاب ممنکر کرد وید مصاحبه ميکه با ارباب جرايحال دری معاون منابع انسانی خوزانی باقرديمج

 در یشنهادي بسته پ٣٢ گفت که ٢۵٦مدآه کاري با نشر١۵/٤/٨٧مصاحبه  آرام کردن ما کارگران دریشرکت برا

 هزار نفر از پرسنل ١٠ حدود ءبا ارتقا:  بود که نياشان ي ایک ادعاي. ه داده استئت ارشد ارايريمورد پرسنل به مد

شرکت طلب ازء ن ارتقايرکرداي که سالهاست بابت دی به پرسنلءا دادن ارتقايآ. جاد خواهد شديا"یميتحول عظ"

شان ي اگري دیست ادعاين خجالت آور نآو جشن گرفتن ) ٢٦٨کارآمد. (تومان هزار ١٠ن يانگيکارند آن هم به مبلغ م

 ی ماه لغو شد اما فعال روزها٢ود  جمعه حدیروزهااضافه کار در .بود"  جمعهیروزهاحذف اعالم کار متوالى در"

 .ک شده استي قبل از اعتصاب غذا نزدیط به روزهايو آرام و مودبانه شرا.  شودی اعالم میفتيجمعه کار تک ش

نها بهتر آ یصداقت اجراشنهادات وي پید تا محتوايشفاف اعالم کنبسته را به طور٣٢ ماه گذشت آن ۵ ی خوزانیقاآ

   شود؟؟؟؟؟؟یابيارز

 .ل استي به دودلیرانسانيط غيوجود شرا. جاد نشده استي ما ایط کاري در شرایر مناسبييچگونه تغي هزهنو

 یط فعليم اما در شراي داریارينکه ما مطالبات عادالنه بسيخود ما با ا" صبر وانتظار" شما و ی ضدکارگراستيس

 .مي کنیر مم تکراي که به خاطر انها اعتصاب غذا کردیيدوباره همان درخواست ها

  لي تعطیلغوکار در روزها -١

  پايزان شرکت سايحداقل به م..)یحقوق، آکورد، پاداش، سنوات بازنشستگ( ها یافتيش دريافزا -٢

  (..، و خدماتىی، اداری، ستادیباني، پشتیديتول(یمانکاري و پی شدن همه کارکنان قراردادیرسم -٣

م ينيجانب شما رفتار مناسب نب ازی که به زودیده اشت و در صورتشزيما لبرد که صبرين را بداني شرکت ارانيمد

 .ديرو پخش کنيه ها را تکثين اعالميا کارگردوستان .م کردي موثرتر، عمل خواهیو به روش هاشتريبا تعداد بن باريا

  سالن مونتاژ پژوکارگران

  رانخودرويآارگران اجمعى ازازريبازتكث
 اطالعيه دوستان سالن یاطالع رسانخواهيم دريم همه دوستان کارگرم و ازيفرستين دوستان درود مي به اما: یهمکاران گرام ودوستان

   .مونتاژ بکوشند


