
 
 

ران خودرويدر اعتراض به مرگ کارگر جوان ا  
.کارگران خط توليد پژو ايران خودرو دست به اعتصاب زدند  

 
جای گرفته بود که کار داشت و در ايران " خوشبختانی"او در ميان :  ساله ای بود25پيمان رضی لو جوان 
 پس از ساعات کار طوالنی و خانواده در انتظار او و حقوق و دستمزدی بود که او. خودرو کار می کرد 

اّما انتظار بازگشت او به خانه، به ياسی مبتال گشت که صاحبان ايران خود رو برای . سخت به خانه می آورد
شرايط کار سخت و طاقت فرسا ، اضافه کاری اجباری، . او و صدها و هزاران  کارگر ديگر مهيا کرده بودند

چرا که هر دقيقه توقف توليد، يک . نصيب سرمايه داران و دولت کندتوليد انبوه و سريعی که سود فراوان را 
پس کارگر، نبايد توقع هيچ استراحتی داشته . ميليون و دويست هزار تومان ضرر به ايران خودرو می زند

کارگر جوان ايران خودرو، جانش :  باشد؛ در ايران اسالمی که جان آدميزاد از مزد فرد گور کن کمتر است
دارد، به اين خاطر است که پيمان خسروی بدون هيچ استراحتی کار می کند تا در کنارريلهای مونتاژ ارزشی ن

.پژو بيهوش شود و جان سپارد  
 

بدنبال مرگ پيمان رضی لو، کارگر جوان ايران خودرو، کارگران خط توليد پژوبمدت سه ساعت دست به 
عتراض به شرايط بسيار سخت کار، فشردگی بيش کارگران در اعتراض به مرگ پيمان، در ا. اعتصاب زدند

از حد کار و مدت کم استراحت در بين ساعات کاری و اضافه کاری اجباری دست به اعتصاب زدند و در 
.برابرسالن کارخانه اجتماع کردند  

 
ت اين در حالی است که ايران خودرو، از زير بار مسئوليت مرگ اين کارگر جوان شانه خالی کرده و مسئولي

الزم به ذکر . آنرا متوجه شرکت های پيمانکاری ميداند که شرايط سخت کار رابرای کارگران ايجاد کرده اند
است که کارخانه ايران خود رو که پانزده  هزار کارگر دارد؛ در بخش های مختلف به شرکت های پيمانکار 

ه اند که حداقل چهار ساعت اضافه سپرده شده و از اين طريق شرکت های پيمانکار، کارگران را مجبور کرد
بواسطه اين شرايط سخت و طاقت فرسای کاری است که روزانه دهها نفر از کارگران . کاری اجباری کنند

ايران در بخشهای مختلف، دچار مصدوميت، معلوليت و حتی در برخی موارد مرگ می شوند و دولت 
اين جنايت سازمانيافته در حق نيروی کار کشور می اسالمی و کار فرمايان با بی اعتنايی آشکاری از کنار 

 کشور دنيا، از نظر شرايط نامناسب محيط کار، 50بی سبب نيست که ايران در بررسی محيط کار بين . گذرند
.آخرين رده را بخود اختصاص داده است ودردناک تر آنکه اين شرايط، هر روز وخيمتر از قبل می شود  

 
 راه کارگر ضمن تسليت به خانواده پيمان رضی لو و بستگان و دوستان و -يرانسازمان کارگران انقالبی ا

همکاران او، همه کارگران ايران ، خصوصًا کارگران ايران خودرو را فرا ميخواند تا برای دادخواهی و 
کاری ط کار، عليه تحميل اضافه يه جنايت سازمانيافته عليه نيروی کار کشور، تا برای بهبود شراياعتراض عل

اجباری و برای افزايش دستمزدها و عليه اخراج نيروی کار متحد شده و نگذارند کارفرمايان و دولت اسالمی 
ن نگهداشتن دستمزدها و تحميل اضافه کاری يط سخت و طاقت فرسای کار و پائيل شرايحامی آنان باتحم

شدن سرمايه داران و روحانيت اجباری به کارگران ، جان و رمق کارگران را برای افزايش سود و فربه 
اين طبيعی ترين اقدام و . حامی آن بگيرند و تراژدی مرگ را هر روز ، در محيطهای کار توليد و تکرار کنند

.ست انجام دهنديمان رضی لو می بايعکس العملی است که کارگران ايران در برابر تراژدی مرگ پ  
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