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ارگران اضافه شده بود، موج دادی که در ابتدای سال به دستمزد کدستمزد کارگران قرارار تومان از هز٣٠کاهش 

 کارگر مبارزه ای سراسری و عدم انسجام طبقه  بدليل اما متاسفانه.  داشته است  را بهمراه  کارگران کينه  و خشم

مايه داری ايستادند، و از ده در مقابل اين تهاجم سر اما کارگران ديزل خودرو. وسيعی در اين رابطه انجام نگرفت

ر شرايطی که به سالن غذا خوری نرفتند و اعتراض خود را نشان دادند، پس از يک هفته دقبل با تحريم ناهارروز

ديزل خودرو در شرايطی دست کارگر  هزار٧. کار کشيدند و اعتصاب کردندبه مطالباتشان توجهی نشد، دست از

شيدند که قراردادهای موقت يکساله آنها تبديل به قراردادهای يک ماهه شده است تا بيش از پيش کارگران کاز کار

اما تجربه نشان داده است که با سازش .  در ميانشان دامن بزنندرا از بيکاری بترسانند و روحيه محافظه کاری را

تنها با اتحاد و مبارزه است که می توانيم به جلو  هر روز شرايط بدتری به ما کارگران تحميل می کنند و در نتيجه

.گام بر داريم   

گران پاسخ بدهند، اما  به کار٦/٨٥ /١٥در نهايت پس از اعتصاب و وحشت کارفرمايان قرار شد روز چهارشنبه 

خط توليد بيرون آمده بود به آتش کشيده شد و نيروهای امنيتی کارخانه را به محاصره  اتوبوس که از٣اين مدت در

 و فقط برخوردهای  وهای امنيتی کاری از پيش نبردند و برخورد آگاهانه کارگران نير در آوردند که البته با تجمع

.پراکندهای صورت گرفت   

ل سرمايه مبادرت به اين خشم اقدام به آتش زدن اتوبوسها کردند و يا عواممشخص نيست که کارگران ازهنوزالبته 

حال آنچه واضح است اين مسئله است که، به هر.  تخريب نمايند کارگران را و يکپارچگی  روحيه اند تا کرده کار

به جايی ساند و برخوردهای ماجرا جويانه و فردی راه يجه برتنها مبارزه يکپارچه کارگران می تواند آنها را به نت

با الخره در  .ادامه داردارزه يکپارچه کارگران ديزل خودرومب. نمی برد و گزک بدست دشمنان کارگران می دهد

  هزار تومان به دستمزدها موافقت٢٠اين هفته با تداوم اعتصاب، مديريت مجبور به عقب نشينی شد، و با افزايش 

نها از اين ت دهد کهيکپارچه يک پيروزی است و نشان ميدستمزد کارگران با مبارزه پس گرفتن بخشی ازازب. کرد  

کارگران ديزل  با ا کارگران مبارزه ای همه جانبه و متحدماگر. می توانيم حرفمان را به کرسی بنشانيم ريقط

.ان را باز ستانيمستمزدمخودرو انجام می داديم، قادر بوديم همانند آنها بخشی از د  
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