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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  رضی لو پيمانياد يداشت ارگران ايران خودرواعتراض عليه اخراج ها و گرامک

 
١٣٨٧م شهريوربيستشنبه چهار                                                                    و خودررانيا ازآارگران یجمع     

 

ی اخراج کارگران شرکتهاهي خودروبا اعتراض علرانيکارگران ا  

! دارندی می لو  را گرامی رضمانيپ  سالروز مرگ همکار خود یمانکاري پ  

سال مونتاژ پژو آه در خط آارگر  لوی رضمانيپ رگ ماه سالگرد م وريشهر  کمي ستيب  خودروراني شرآت اکارگران

. خواهند داشتی جان خود را از دست داد را گرامادي از آار زی در اثر فشارناش١٣٨٢   

ی و همكاران گرامدوستان  
 

 در سال ی روزنيدر چن. باشدی لو می رضماني مان پزيعز مصادف با سالروز مرگ همكارورماهي دوم شهرستي بروز

 آه در اثر ی و تمام آارگرانماني پاديما . جان خود را از دست داداديآار زاثر فشاردر بعد از ظهرفتي در شانمي پ١٣٨٢

.مي داری می را گرامند جان خود را از دست داده ای نا امن آاری هاطيمح  

ی وهمکاران گرامدوستان  
 
 در شيارگر خط مونتاژ پژوبود که پنج سال پ لو کی رضماني گذرد پی لو می رضماني پزمانيعزسال از مرگ همكار ۵

 روزانه ی متوالفتي همكاران خود در سه شگري همچون دماني از دست داد پاديزکاراثر فشار جان خودرا دری روزنيچن

 آرد ی را تحمل می سخت آارطيشرا خودرو استخدام شود ورانيا آه دری روزدي آرد به امیم ساعت آارازدهي از شيب

 ماني سر انجام پدي گنجی نمی قانونچيکه امروز از قبل هم بدترشده  و در ه کاری و ساعت طوالنی سخت آارطيا شریول

 همكار مرگشاهد وري شهر٢٢مونتاژ پزو روز   را از پا انداخت ما آارگران خط ی اوالدديهمچون امگري دی هايیو خل

 شد ما هيسود صاحبان سرما و دي تولی آه قربانی لو جوانی رضماني پمي لو در مقابل چشمانشان بودی رضمانيخودمان پ

 مي دانی شرآت مراني داران و در صدر آن مدهي سرمایاستهاي از سی و همه همكاران خود مان را ناشمانيعلت مرگ پ

 از کار  دهها نفر از همه کارانمانمي ومبارزه آرده امي دست به اعتصاب زدزآنروما آارگران خط پژو در. ني همیو برا

  هر آمدهي ما بوجود نعتي در وضیادي زريي تغیول  ساعت کاررا جابجا کرد ی عقب نشست کمی کمتيرياخراج شدند مد

 ما دوباره شاهد د کنی ملي را بر ما تحمیضدکارگر  نيقوان  یکسري کرد دوباره یشروي پتيري مدميوقت ما عقب نشست

 ی شود اخراجهای فشار کار باال رفته دوباره جمعه ها کار اعالم مميت خود هسميبه حرشتري بدي تولی براتيري مدیشرويپ

به کار  یمانکاري پیشرکتها  مانده ی موقت همچنان باقیقراردادها کنند ی میري تشکل جلوگجاديا ادامه دارد ازهي رویب

 از او خوشش آمد ديجد مانکاري اگر پیهرکس. شوند ی و فروش مدي آنها به صورت برده خررانکارگ. دهندیخودادامه م

 آمده است تورم روز بروز نيي پامانيافتي دریايمزا) یقانون برده دار(  برود دي باديايخوششان ن اگریکسهراز ماند ویم

. شودیسرسام آورتر م  
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 دوستان کارگر  
 ی به  خواسته هاتيري تدام داشته باشد  هنوزمددي باري ت١٠ تالش کرد اعتصاب دي خواسته ها بایکسري به دني رسی برا

 ما به دني مبارزه و اتحاد راه رسمي  دست از تالش بر داردي خود نبای بهتر آردن زندگی ما جواب نداده  ما برایاصل

 ی تا زمانمي دانی ما ممي مناسبتر هستی بهتر و ساعت آاری آارطي محطي خواهان شراان باشد  ما همچنی ممانيخواسته 

 آار مناسب و طي موقت لغو نشده اند حرف زدن از محی آه قراردادهای دارند تا زمان وجودیمانكاري پیآه شرآتها

 یم ما خواهان لغو قراردادهاي هستیمانكاري پی آن ما خواهان انحالل شرآتهای و براستي نشي بی شوخكي ی شغلتيامن

 ما مي باشی متناسب با تورم منماي حقوق هاشي ما خواهان افزامي باشیموقت و استخدام تمام همكاران خود در شرآت م

و   را محكوم یمانکاري پی و اخراج کارگران شرکتهای سازکاري اما بمي دانی مکاريکارکردن را حق مسلم هر کارگر ب  

نظارت و  امن خواهان  طيمح  كي جادي ا یهمكاران خود و برا  ی سالمت یما برا. مي آنی میبانيپشت  آنان یخواستها از  

.مياشب ی در شرآت می آاریفتهاي وزارت آار درتمام شنيحضور بازرس    

 رض لو و تمام جان ماني پزماني همكار عزادي داشتي ضمن گرام٨٧ وري شهر٢١ مناسبت روز پنج شنبه  ني همیبرا

  یآوردن خواستهابر  ویمانکاري پیاخراج کارگران شرکتها به  خودمان را اعتراض آار  طينا امن مح  طيباختگان شرا

.مي داری ماعالم مان یاصل  
 

ی نا امن آارطي و تمام آارگران جان باخته شراماني پادي باد یگرام  
 

  خودرورانيآارگران شرآت ا ازیجمع

٢٠/٦/٨٧  
ikcokar@yahoo.com 

 

 
 


