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یودرو با اعتراض بر عليه ساعت آارکارگران شرآت ايران خ  

تسال روزمرگ همکار خود پيمان رضی لو را گرامی خواهند داش) ماه رمضان(  

   
 ششماه هشتاد و شهريورچهارم  بيست                                                     آارگران شرآت ايران خودروجمعی از  

    

طرف شرآت ياد پيمان رضی  اعالم شده ازی  آينده با اعتراض عليه ساعت آارآت ايران خودرو هفتهکارگران شر

 در اثر فشارناشی از آار زياد جان خود را از دست ١٣٨٢لو آارگر خط مونتاژ پژو آه در بيست دوم شهريور سال 

تمام همکاران خود اين رابطه  از ای دراطالعيهگران شرآت ايران خودرو با انتشارآار. تداد را گرامی خواهند داش

 را اعتراض خودان باخته شرايط محيط نا امن آارخواسته اند آه ضمن گرامی داشت ياد پيمان و ياد همه کارگران ج

  . ماه رمضان اعالم آنندیعليه ساعت آار اعالم شده برا

 
 دوستان و همکاران گرامی

در چنين روزی در . رضی لو می باشد همکار عزيز مان پيمانروز بيست دوم شهريورماه مصادف با سالروز مرگ 

. پيمان در شيفت بعد از ظهر در اثر فشار آار زياد جان خود را از دست داد١٣٨٢سال   

چهار سال از مرگ همکار عزيزمان پيمان رضی لو می گذرد هنوز ياد اين عزيز جان باخته را فراموش نکرده ايم 

لت فشار روحی جان باخت رهائی نيافته بوديم که شاهد مرگ عمود خيامی که به هنوز از مرگ همکارعزيزمان مح

ری که سوغاتی سرمايه داران می باشد گرديدعزيزديگری شديم علی اکبر شورگشتی نيز قربانی محيطهای نا امن کا  

شوری بود پرباشد پيمان يک جوان  میخط توليد پژوعزيزمان در شهريور سالروز مرگ رضی لو همکاربيست دوم

يازده سه شيفت متوالی روزانه بيش ازهمکاران خود درهمچون ديگرآمده بود اوان خودروبه شرکت ايرآه جهت آار

 كرد اما محيطرا تحمل مي شود و شرايط سخت آاری  ايران خودرو استخداممی آرد به اميد روزی آه درساعت آار

چهار سال از آن روز گذاشته است ون اميد اوالدی را از پا انداخت چی های ديگر هميلهای کاری سرانجام پيمان و خ

بلکه  نشدند  کاری نه تنها امن  محيطهای  استخدامهای رسمی رنگ باختنند تهای پيمانکاری گسترش يافته است شرک

ورد توليد را قطع کار افتاده و خانه نيشين شدند  رکدست دادند دههانفر ازن خودرا ازهمين محيط جاديگر درر نفدهها

 با قطع بسياری از مزايا ی باعث  افزايش نيافت بلکه در حاليکه تورم هر روز باال می رود نه تنها حقوق ما . کردند

 شود ی نصيب ما نمیيابد ازسهم صادرات چيزافزايش ميروز تحميل فشارهای بيشتری به ما کارگران شدند توليد هر

. رويای دست نيافتنی تبديل شده استاکنون استخدام رسمی در شرکت به يک  
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 بود یاوالدي مرد به خاطر شريط سخت آارزياد بود اگر اميد درا از دست داد به خاطر ساعت آاراگر پيمان جان خو

 یمن آار ممحيط نا اي دهند به خاطریفتاده شده يا جان خودرا از دست مآار ار امروز دهها نفر ديگر معلول وازو اگ

فته است مطمئنا جواب  ما باال ریآار ايمن شده اند آيا رفاه زندگ ی بهتر شده است آيا محيط هایباشد آيا شرايط آار

. استیهمه مان منف  

 ندارد چون ی ديگری جز زجر و عذاب دست آوردی ما آارگران چيزی آه برایماه رمضان از راه رسيده است ماه

. آنيمی پرداخت آنيم و يا با آرامش زندگ نتوانيم بدهي مان رایطرفيد آار آنيم و از ساعت بيا١٠بايد طبق معمول    

د يافت شرآت ما نه تنها ساعت  آاهش خواهیماه رمضان ساعت آار آرده است درحاليكه دولت با بوق آرنا اعالمدر

 سالنها ساعت یبق اعالم مديريتها خودمان آنرا زياد آرده است طینداده است بلكه با زدن از وقت چا را آاهش یآار

 ٤۵/١۵ پايان آار نيز به ساعت یير يافته است و از طرف دقيقه تغي٤۵/٦ دقيقه به ساعت ۵۵/٦شروع آار از ساعت 

 افزايش يافته است چون مديريت ی نسبت به زمان عادی حتیساعت آاركنيم يطوريكه مالحظه ماعالم شده است همان

.گذاشته زمان صبحانه تلف شوددلش به حال ما سوخته و ن  

 
 دوستان

 یساعت آار آاهش يافته است پس چراهمه ادارات حدود دوساعت دری دولت ساعت آاریحاليكه طبق اعالم رسمدر

دوستان تحمل اين  ازیخيل . ساعت۵ ديگران یل ساعت يكسره آار آنيم و١١ما آاهش نيافته است چطور ما آارگران 

 دوستان مريض ی اينك خيلیبرا . افتندیها از پا م ی خيلیبستان گرم تهران با اين فشار آاروضع را ندارند در اين تا

 حراست همچون شمشير دامكلوس باال ینيروها؟ی آجا و چطوری بخورند ولینشوند يا مريض هستند مجبورند چيز

.ر را نخواهند انجمنيها اجازه اين آایگر از دست حراستيها نجات پيدا آنسر آارگر بدبخت ايساتاده ا  

دهد ي نشان از اين آارها میدستشوئ در  ريختهی ماند نانهای آارگر دستشوئيها می امن برایبا آامال تاسف  تنها جا

 بخورند یسته ندارند آه بروند در آنجا چيز در بیدهند  چون آارگران اتاقهايرا انجام م چرا آارگران اين آاریراست

تواند روزه بگيرد برود  دارد و نمي ی مشكلیرده است آه اگر آسحراست اعالم آ تاسف نيست مدير ی جایآيا راست

 ی آه دم از مسلمانی آنهای دربسته راستیيد آجا ست اتاقها نيست به اين آقا بگوی بخورد آسیبسته چيز دریدر اتاقها

 بود حداقل يك یر غضنفی داشیوز اين آارها دارند يكری برای دانند چه جوابیرا باالتر از قرآن مند و نان را زنیم

 ی آه به سالنها میگران بسته شده است مدير عامل وقت مديريت به روي آاری امروز درهای آرد ولی میاظهار نظر

 ی جلسه توجيهی بزند حراست و روابط عمومی با مديرعامل حرفی شود مبادا آارگریروز قبل همه جا قرق م آيد دو

ان ديديد ماشاله مدير چشم خودتچه ديديد ازعامل برود و گرنه هرمدير  ندارد به طرف حقی گذارند آه هيچ آارگریم

. خود داردیجا نيزیمنابع انسان شناسد مديرینم نه اورا ديده ویآس غضفریرفتن داش نيز بعد ازیروابط عموم  

ل  تحميی را به آسیچيز زور حق ندارد بای مورد قبول ما نيست هيچكسی و اين شرايط آاریدوستان اين ساعت آار

. خواهد آزاد باشدیآند انسان آزاد بدنيا آمده و م  

.شد همين شرايط آاریميان ما نيست قربانامروز پيمان دراگر زياد دارد یز آارآردن احتياج به انر  

 یخور  غذاهایعنوان اعتراض سالنآنند بآارگران افطارها به سالنها خواهند آمد تا آنار آينده آه مديريتیروزهاما در
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. ما جواب بدندیبه اين خواستهاك خواهيم آرد مگررا تر  

 ٣٠/۵ها  و خروج از اآثر سرويس٣٠/۵ورود به اآثر سرويسها ( ساعت ١٢ بايد آاهش يابد آار آردن ساعت آار -١

. باشدی غير قابل تحمل می گرم و ساعت طوالنیبدون خوردن و آشاميدن در اين هوا)  باشدیم  

اختيار همكاران آه قادر به روزه گرفتن نيستند  سرد و آماده دریگذاشته و غذاب رستورانها را بازمديريت بايد در -٢

.قرار بدهد  

و شام را نداشته   ناهار  موقع  سالن بخصوصیمحيطهادر حق تفتيش آارگران را ی حراست و انجمنهاینيروها -٣

.باشند  

 ما ی برایرمضان مورد قبول ما نيست چون چيزماه  دری آم نكردن بدهیطرف شرآت براشرايط اعالم شده از -۴

 ی دارند درآستانه باز گشائی بده  دارند بيرونی اآثر آارگران خرج زندگی افتد ولی قسط عقب م يك ندارد بلكه فقط 

 یحقوق دريافت% ٧٠آارگران بدهكار هستند بيش از   خواهند وسايل مي خواهند  اآثریدارس هستيم بچه ها لباس مم

 انند خودرا بچراخیزندگ اموری بدون اضافه آاریان نمي توانند بااين حقوق دريافت شود آارگریبه بانكها پرداخت م

. طبق ماه تير پرداخت آندیه همه ساعت اضافه آار را داير آند و يا بیمديريت يا بايد سرويس اضافه آار  

ران تازه جان باخته ما ياد پيمان و تمام آارگرانی آه در اثر محيط های نا امن آاری به خصوص اميد اوالدی و همکا

طی يک هفته درزمان تعطيالت تابستانی جان خودرا ديگر که درمحمود خيام و دهها کارگررگشتی وشومان علی اکبر

 صالحیارگران زندانی آقای اسالو ومحمودبند به خصوص کيان دررا گرامی می داريم ما ياد همه زنداندست دادند از

نی که قرباراامهای  جوانان بی گناه بنام شروربند هستيم ما اعدی فوری زندانيان دردخواهان آزارا گرامی می داريم و

.بشريت هستيم محکوم می کنيم ما خواهان لغو اعدام و شکنجه عليهند را شديدا محيطهای نا امن اجتماع می باش  

 

من کاریگرامی باد ياد پيمان و تمام آارگران جان باخته شرايط نا ا  

 
 جمعی از آارگران شرآت ايران خودرو

٨۶/۶/٢٢ 

 


