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عتصاب کارگران ايران خودرو باخواستا  

دباپيوستن شيفتهای عصر وشبکار ادامه دار افزايش حقوق   
هشتاد وهفتتيرم هدياز  کارکو   

                                                                                                                           
  

 حق ستهي شایزندگ  :با شعار  خودیمطالبات صنف  یريگي پیراستا درروزشنبه  ران خودرو که ازيخانه اکارگران کار

 یدرسالنهاحضورساعت غدا از درزيندست به اعتصاب زده اند امروز /د گرددي لغو بای اجباری کاراضافه /تمسلم ماس

. کرده اندی  شرکت خودداریغذاخور  

ن بودن حق ييپا, ک هفتهيهفته به دو کار کارگران ازیفت هاير مدت شييتغ ، کارگران به گزارش دسترنجی اصلخواست

ن اعتصاب يل ايجمله دالنات ازييکارگران خط تز کاریسخت  کارگران وی جنب ینقد  یايمزا ريسا و) آکورد( یبهره ور

.است  

ان و سرپرستان خود ري مدیجه به گفته هايبدون نتران خودروي مختلف ایکارگران بخشهاامروزظهرن گزارش ازيا بربنا

.محل کار خود به استراحت مشغول شدند دری مراجعه به غذاخوریبه جاساعت ناهاردر  

 حقوق حق شيافزا :با خواستو شبکارکار عصریفتهاي اعتصاب با ورود کارگران شنيادامه اظهر دوشنبه بعد ازروزو

تافي ادامه ادامه /مي خواهی نمشيسال پ ۵  آکوردما /تمسلم ماس  

 ی جمعه خوداریهاروزدر یاعالم اضافه کار شرکت که ازتيريسال با وجود وعده مدآغازکه از خودروراني اکارگران

 شرکت  جهت تيريمد  ديتول  مناسب قطعه به خطوط حي و توضدي و عدم تولی عمال با بحران قطعه سازیخواهد کرد ول

 دي با عدم پرداخت رکورد تولی اعالم کرد از طرفی اجباری کارهسال جمعه ها را اضافهمان آغاز ازديتول یجبران کسر

 یروزها دریاضافه کار ازیريجلوگ دلخواه خود شرکت ویروزها دریاجبار اضافه کاریقرارقسمتها و با بر ازیبعض

 آکورد  ماندن حقبتثاوجامعه وقها نسبت به تورم لجام گسخته در حقشيعدم افزا کارگران ني سنگیهايوجود بده بایعاد

 گذرد ی کارگران میقراردادسال از١٠ حدود کهيحال دریعدم استخدام کارگران به صورت رسم وشي سال پ۵ نسبت به 

  و٩٠ الیسالنها مختلف جهت استفاده در یکاهش کارگران در قسمتها  و٩٠ الی با وجود راه اندازدي جدرويعدم جذب ن

 ني کار در ایتخ سطي و عدم اعالم شرا یدي تولیکارگران در قسمتهابرکار و فشاریه وایبه بهانه هااخراج دهها کارگر

 تهيکم کارگران درندگانينماعدم حضور به چند سال وی شغلی زمان ارتقاشي کارگران افزاندگانينماقسمتها بدون حضور

 نيتوسط ا تورم   متناسب باقوقعدم پرداخت ح  ویمانکاريپ  یشرکتها روز  گسترش هریطرفاز  مشاعل ویبند طبقه 

خرج کردن کاهش  تورم وني جهت جبران ایاي عدم اختصاص هدایطرفاز شرکتها ونيا کارگران ني بضيشرکتها و تعب

فشار دولت بر  خودروسازهاو  ی خودرو در بازار و از طرفمتيقروز هرشيمقابل افزا کارگران و دربياز ج ها نهيهز

 ٣٠٠ کانيمقابل حذف پ و شرکت نفت درارديلي م٧٠ حدود راني سازان توسط شرکت گازاودروعدم پرداخت مطالبات خ

 به ی خودرو سازی شرکتهای مجلس در مورد واگذارندهي نمااني رضا کاتوزدي حمی از طرف سخنان ضد کارگرارديليم
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 که کارگران ی کارگریلها نبود تشکیطرفاز است دهيگرد خودرورانيشرکت ا دریتي باعث موج نارضایبخش خصوص

 روز جمعه ی دست به دست داده تا با اعالم اضافه کارلي مساني مطالبات خود باشند واريگي تشکل خود پقيطربتوانند از

 مخالفت مي تصمنيبا اکارگران مونتازتا قبل  ازی بدون هماهنگی کاریفتهاي شی ناگهانرييبا تغسالنها و ازیبعض درري ت٧

. به اعتصاب زدنددست کرده و   

 خواستها ني به ادني گرفته اند تا رسميحال گسترش است کارگران تصماعصاب کارگران مونتاز به سرعت در خبراعالم

.د دهنهبه اعتصاب خود ادام   

زادی تشکلهای کارگری عدم ورود حراست به سالنهاآ -١  

   یبرداشتن سقف اضافه کار عاد اجباری و لغو اضافه کاری -٢

)حق بهره وری(افزايش حق آکورد  -٣  

   حقوقها متناسب با افزايش قيمتها درکشور افزايش -٤

کارگران استخدام رسمیلغو قرار دادهای موقت و -۵   

شرکت جلو گيری از گسترش شرکتهای پيمانکاری و انتقال کارگران آن به خود -٦   

لمشاغ طبق بندیکميته شرکت نمايندگان کارگران در -٧    

کميته تشخيص کارهای سخت و زيان آورکارگران در شرکت نمايندگان -٨   

کاری با استخدام نيروهای جديدکاهش فشار -٩    

 

 
  وکارک

 ikkarco@yahoo.com  

١١/۴/١٣٨٧  


