
 
 اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل توليد را متوقف کرد 

 
 
 
 

اين . کارگران آگاه و مبارز ايران خودرو ديزل بار ديگر دست از کار کشيدند و چرخ توليد را کامًال متوقف نمودند
 .بار موقت کار معترضند کارگران به کاهش دستمزدها و قراردادهای اسارت

زل امروز جنبش اعتصابی خود را با تجمعی در کارخانه دنبال نموده و شديدًا به کاهش هزاران کارگر ايران خودرو دي
شوند اعتراض نمودند، اين در حالی است که محمد   دستمزدها و قراردادهای موقت کار که اکنون هر ماه تمديد می

در ايران با ر تمامی کارگران  سال ديگ۴ تا ٢جهرمی، وزير کار جمهوری اسالمی تأکيد کرد که با اصالح قانون کار، 
 .قراردادهای موقت کار خواهند کرد

 
اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل با واکنش نهادهای ضدکارگری همچون شورای اسالمی کار مواجه شده به طوری 
ی که يکی از مسئوالن آن اساسًا اعتصاب را تکذيب نموده است، با اين حال به نيروهای ضدشورش جمهوری اسالم

 .باش داده شده است برای سرکوب و برخورد با کارگران آماده
 ماه حقوق ٨امروز همچنين کارگران شرکت ساميکو صنعت همدان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار پرداخت 

 .خود شدند
 ٢٩ پرداخت کارگران نازنخ قزوين نيز امروز به تهران آمدند و در برابر مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواهان

 .ماه دستمزد معوقه خود شدند
 ماه حقوق معوقه خود ١٠روز گذشته کارگران بافندگی خزر در قائمشهر تجمعی برگزار کرده و خواهان پرداخت فوری 

 .شدند
شوند حکايت از گستردگی نارضايتی و  ها منعکس می ها در رسانه خبرهای مبارزات کارگری که بخش کوچکی از آن

ی مهم هستند که  اين مبارزات همچنين نشانگر اين نکته. عزم کارگران برای دستيابی به مطالبات بر حقشان دارند
سازش از قبيل خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار  کارگران به رژيم و مسئوالنش اعتماد ندارند و به نهادهای دست

 .دهند   اهميت نمی
 

ضمن دفاع قاطعانه از مطالبات کارگران ايران خودرو ديزل، ساميکو صنعت همدان، نازنخ ) اقليت(سازمان فدائيان 
دار  ی سرمايه قزوين و بافندگی خزر قائمشهر، کارگران سراسر ايران را به همبستگی با آنان و تشديد مبارزه عليه طبقه

داری را بشکنند و با  اتحاد و همبستگی خواهند توانست پشت نظم سرمايهکارگران تنها با . خواند و دولت حامی آن فرامی
داری جمهوری اسالمی مبارزه کرده و قدرت  های صنفی و سياسی خود برای سرنگونی رژيم سرمايه تشکل در سازمان

 .سياسی را برای تحقق مطالبات خود به چنگ آورند
 
 

 مت شورائی برقرارباد حکو–باد رژيم جمهوری اسالمی  سرنگون
 باد سوسياليسم  زنده –داری  نابودباد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
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