
 اعتصاب و مبارزه متحدانه "ايران خودرو ديزل"کارگران  
  خود را پيروزمندانه به پايان رساندند

  
 مبارزه  اعتصاب و روز٤٠ ، کارگران ايران خودرو ديزل،١٣٨٥ شهريور ١٥امروز صبح 

کارگران موفق شدند . متحدانه برای رسيدن به مطالباتشان را پيروزمندانه  به پايان رساندند
 آه دستمزد مجبور شد مديريت شرآت .داران تحميل کنندد را به سرمايهبر حق خو همطالب

 .دهد هزار ريال افزايش ٢٠٠ ی راآارگران قرارداد
 

 ضمن ایبا صدور اطالعيه یدر همين رابطه مدير توسعه منابع انساني اين واحد بزرگ صنعت
شامل دستمزد  اين افزايش گفت ، هزار ريال به حقوق آارگران٢٠٠ مبلغ افه شدن ضاعالم خبر ا

 .گرددی نيز می انسانی نيرویحال آارگران پيمانكار
 

 و  کارگرانترين حقوقبه تعرض کارفرما به ابتدائی  در اعتراض،کارگران ايران خودرو ديزل
  هزار تومان٧٠ دن حق اوالد و حق افزايش توليد به کسر کرها که با احتساب دستمزد آنکاهش
  . روز پيش دست به اعتصاب و مبارزه زدند٤٠ز شد ابالغ می

  
مبارزه يکپارچه  با اعتصاب و و ديزل، بار ديگر نشان دادند که کارگران تنهاکارگران ايران خودر
 ما اين پيروزی را .داران بيرون بکشند را از حلقوم سرمايه خودتوانند حقوقو متحدانه خود می

-  میهای ديگر تبريکها و همچنين کارگران بخشهای آناين واحد صنعتی و خانوادهبه کارگران 
  .گوييم

  
و زندگی  ها به شرايط کارنداران و دولت حامی آدر پی سرمايهدر شرايطی که يورش پی 

عايت هر داران را از ررفرمايان و سرمايهکارگران همچنان ادامه دارد و رژيم در تالش است تا کا
راسری شدن اعتصابات و ، اين تنها سيد و بند قانونی در مناسبات کار و سرمايه رها کندگونه ق

داران به  تعرض آزمندانه سرمايهتواند سيع اجتماعی است که میاعتراضات کارگری در ابعاد و
 شدن اعتصابات های همبستگی و سراسریيکی از پيش شرط. حقوق کارگران را به عقب براند

باشد که پيروزی کارگران . ای کارگران استهای طبقاتی و تودهارگری ايجاد تشکلو اعتراضات ک
  .ها برای ايجاد اين تشکلتر گستردهای باشد در جهت تالشربهجايران خودرو ديزل ت

  
  

  !زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
  !ری، حکومت کارگریبآزادی، برازنده باد 

  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران
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