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کارگران شرکت ايران خودرو بيست و دوم شهريور ماه سالگرد مرگ پيمان رضی لو کارگر خط مونتاژ پژو که در 

کارگران شرکت  داشت   خواهند   را گرامی  را از دست داد،  خود  در اثر فشار ناشی از کار زياد جان١٣٨٢سال 

همکاران خود و تمام طبقه کارگر خواسته اند که با گرامی  در اين رابطه از تمام   با انتشار اطالعيه ایايران خودرو

محيط نا امن کار را با اعتراض عليه جهان سرمايه داری   جان باخته شرايط  کارگران  و ياد همه   پيمان داشت ياد

. گرامی بدارند  

 

رکت ايران خودرو در سالگرد درگذشت پيمان رضی لواطالعيه جمعی از کارگران ش  

 

یدوستان و همکاران گرام   
در چنين روزی در . روز بيست دوم شهريورماه مصادف با سالروز مرگ همکار عزيزمان پيمان رضی لو می باشد

ما ياد پيمان و تمام کارگرانی . در اثر فشار کار زياد جان خود را از دست دادظهر پيمان در شيفت بعد از١٣٨٢سال 

.اند را گرامی می داريم اثر محيط های نا امن کاری جان خود را از دست دادهکه در   

شوری بود که پر مان مثل همه کارگران، يک جوانپي . گذرد  پيمان رضی لو می عزيزمانهمکار مرگ دو سال از

بيش از  روزانه   شيفت متوالیدر سه خود   ديگر همکاران او همچون.  بود  شرکت ايران خودرو آمده  کار بهجهت

. و شرايط سخت کاری را تحمل می کرد يازده ساعت کار می کرد به اميد روزی که در ايران خودرو استخدام شود

 جوان آن را به ياد نداشته باشيد،  شايد خيلی شما همکاران  آنروزها که  سخت کاری و ساعت طوالنیوولی شرايط 

 اميد   ديگر همچون  و خيلی های سرانجام پيمان. يد قانونی نمی گنج ساعت کاری که در هيچ.  وحشتناک بود واقعا

 در مقابل  که  همکار خود   مرگ  شهريور شاهد٢٢ پژو روز   مونتاژ  خط کارگران ما.  را از پا انداخت اوالدی

چشمانمان اتفاق افتاد، بوديم و او کسی نبود جز پيمان رضی لو جوان سر حال و پرشور که قربانی توليد و توليد به 

.هر قيمتی شد  

 



 

 ما علت مرگ پيمان و همه همکاران خود مان را ناشی از سياستهای سرمايه داران و در صدر آن مديران شرکت 

ما بود که امروز ه اعتصاب زديم و با اعتصاب آنروزآنروز دست بو برای همين ما کارگران خط پژو درمی دانيم 

 کار اعالم نمی شود، ما پرويز  ديگر جمعه زاگر امرو.  وحشتناک از بين رفته اند  روزهای کارهای خيلی از آن 

اضافه کاری اجباری نيست، ما برای بدست آوردن ساعت کاری تغيير کرده وامروزاگر. ساالروند را قربانی کرديم

هنوز خواسته های اصلی ما برچيدن بسط سرمايه داری و ايجاد يک . آن مبارزه کرده ايم ولی هنوز اول کار هستيم

خود دست از تالش بر  ما برای بهتر کردن زندگی . آن ديگر شاهد مرگ عزيزان مان نباشيمکه در تدنيای بهتر اس

تا زمانی که  دانيم  ما می .  کاری بهتر و ساعت کاری مناسبتر هستيم  محيط  خواهان شرايط ما همچنان. نمی داريم

ند، حرف زدن از محيط کار مناسب ا پيمان کاری وجود دارند، تا زمانی که قراردادهای موقت لغو نشده شرکت های

ما خواهان .   پيمان کاری هستيم خواهان انحالل شرکت های و امنيت شغلی يک شوخی بيش نيست و برای همين ما 

ما هرگونه اصالحاتی در قانون کار بدون . لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام همکاران خود در شرکت می باشيم

. غير قانونی می دانيم ما خواهان افزايش حقوق هايمان متناسب با تورم می باشيم نحضور نمايندگان واقعی کارگرا

 سازمان تامين اجتماعی در اين راه  باز نشسته شوند ولیخود که مايل هستند  تمام همکاران   بازنشستگی ما خواهان

ارگران آن را محکوم کو بيکارسازی  کارگران شرکت ايران خودرو ديزل کارشکنی می کند هستيم، ما کاهش حقوق

 ايجاد يک محيط امن، خواهان   و برای  همکاران خود ما برای سالمتی.  کنيم  می خواست های آن ها پشتيبانیو از

.شرکت می باشيمرت کار در تمام شيفت های کاری درنظارت و حضور بازرسين وزا  

 ما از  باشيم می  دولت  دخالت    بدون کارگری آزاد   تشکلهای   ايجادخواهان  خودرو   ايران کارگران شرکت ما 

حمايت می کنيم و از تمام کارگران خودرو ديزل اعالم  و به خصوص کارگران ايران   بر حق کارگران  خواستهای

 کاری، همبستگی  محيط های باختگان  جان ايران و تشکل های کارگری می خواهيم با گرامی داشت ياد پيمان و تمام

. خودرو به نمايش بگذارندطبقاتی خود را با کارگران شرکت ايران  

 صبح يعنی ده  دقيقه زودتر به محل های ناهار ١٠ساعت شهريور ماه در  ٢٢ چهار شنبهروزبرای همين مناسبت در

 تمام جان باختگان شرايط ناامن محيط   و  و ضمن گراميداشت ياد همکار عزيزمان پيمان رضی لو خوری می رويم

.و پرداخت حق رکورد توليد  خواهيم شد  اسفند ماه١٧ در اعتصاب  کار خواهان بازگشت همکاران اخراج شده  

 

کارگران جان باخته شرايط نا امن کاریگرامی باد ياد پيمان و تمام   

گران شرکت ايران خودروجمعی از کار  

85/6/21 

ikcokar@yahoo.com 
 


