
  ! كارگران و زحمتكشان آگاه
، در معيت اكثريت مردم ميهن ما براي كسب آزادي، استقالل و عدالت 57بيش از سي سال ازخيزش تاريخي و دوران ساز شما، در انقالب بهمن 

دست تواناي طبـقـه   .  حضور قاطع و تعيين كننده شما در آن نبرد دوران ساز بود كه، سرنوشت آن حادثه تاريخي قرن را رقم زد.  اجتماعي مي گذرد
كارگر، آن گاه، دقيق، آگاهانه و حساب شده، شيرهاي مخازن سوخت و انرژي ماشين جنگي و سركوب رژيم را از كار انداخت كه، سينـه زنـان و       
 مردان بپاخاسته براي احقاق حقوق از دست رفته شان را نشانه گرفته بود و اين چنين شد كه رژيم ظلم و ستم با ماشين سركوب خون ريـزش، بـا    

و اما بعد؟ شما طي اين سي سال برروي گوشت و پوست و استخوانتان تبعيض كشنده، واپس روي .  چند تكان جدي از كار افتاد و انقالب پيروز شد
. يـد مـود و نكول پي درپي و پيگير رژيم واليت فقيه را از آنچه بر پرچم انقالب نوشته شده بود، هر روز به شكل فزاينده اي احساس كرديد و باز آز

شما امروز با بيكاري، فقر و بيماري و بي خانمانـي دسـت بـه        .  طبقه شما و ديگر مردم محروم جامعه از بند رسته، دگر بار به زنجير كشيده شديد
مدير كل . بر پايه آمار رسمي كه، از سوي نهادهاي حكومتي منتشر گرديده، ساالنه دو درصد به جمعيت زير خط فقر كشور افزوده مي شود. گريبانيد

هزار تومان مي باشد، كه اين رقم بيـش از دو       850دفتر مطالعات اجتماعي و فقر زدايي وزارت رفاه اعالم نموده است، خط فقر در پايتخت كشور 
دولت ضد كارگري احمدي نژاد با سياست مخرب خود سبب گرديده در چـهـار   !  برابر حداقل دستمزد ماهيانه كارگران مصوبه شوراي عالي كار است

برپايه آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي از زمان روي كار آمدن دولت كارگر ستيز احمدي نـژاد  .  سال اخير شكاف طبقاتي در جامعه ژرف تر شود
درصد جامعه يعني ثروتمندان تعلـق مـي      20درصد درآمد كشور به كمتر از  80فاصله طبقاتي و نابرابري در توزيع درآمدها افزايش يافته و بيش از 

به عالوه اقتصاد ميهن در بحران و ركود و تورم به . درصد درآمدها بهره مي بريد 20درصد جامعه و پيشاپيش همه، شما كارگران فقط از  80گيرد و 
مطابق آمار انتشار يافته .  نفس زدن افتاده است كه حاصل آن بيكاري گسترده،  اخراج هاي پي در پي و تيره روزي بيشتر و بيشتر زحمتكشان است

درصد از جمعيت اين  27/   5ساله حاكي از آن است كه فقط در زمستان سال گذشته،  24تا  15از سوي مركز آمار ايران بررسي نرخ بيكاري جوانان 
 .گروه سني بيكار بوده اند

درصد كارگران با قراردادهاي موقت كه به حق يوغ بردگي خوانده مي شود مشغول بـه كـار        70خصوصي سازي منجر به آن شده تا نزديك به 
گزارش رسمي بانك مركزي كه در اوايل امسال انتشار يافت با اشاره به ركود شديد اقتصادي در كشور از تعطيلي واحـدهـاي تـولـيـدي و          .  باشند

هزار نـفـر      200واحد توليدي ورشكسته و تعطيل شدند كه پيامد آن بيكاري بيش از  400دست كم  1387فقط در سال .  كارخانجات خبر مي دهد
شما كارگران و زحمتكشـان حـق     .  ميليارد دالر بوده است 198همه اينها در اوضاعي اتفاق افتاد كه درآمدهاي نفتي دولت احمدي نژاد بالغ بر .  بود

برخورد رژيم واليت فـقـيـه بـا         .  داشتن تشكل مستقل صنفي را نداريد، رهبران و فعاالن سنديكايي بازداشت شده و مورد شكنجه قرار مي گيرند
 .سنديكاهاي مستقل چون سنديكاي كارگران شركت واحد و نيشكر هفت تپه گوياي واقعيت سركوب شديد سنديكاها و تشكل هاي مستقل است

قانون  41اصالح قانون كار به زيان زحمتكشان و به سود كالن سرمايه داران در چارچوب طرح تحول اقتصادي كه در سال گذشته با حذف ماده 
قانـون   33مي بخشد و بازگشت به ماده ”  قانونيت“ قانون كاركه اخراج كارگران را  21كار مبني بر تعيين حداقل حقوق و اضافه شدن بند ز به ماده 

امـروز  .  كار رژيم سرنگون شده سلطنتي است، آغاز گرديده ماهيت و سرشت رژيم خدمتگزار سرمايه بزرگ تجاري را به خوبي افشـا مـي سـازد         
حكومتي اهرم هاي هدايت اجتماعي و سياسي كشور را به دست گرفته است كه جز منافع قشر كوچك  غارتگران و قدرتمندان ثروت و حاكميت به 

 .  چيزي نمي انديشد، به راي و نظر مردم كشور در اداره امور جامعه كوچكترين اعتقادي ندارد
. صحنه هاي رويارويي گزمگان تا دندان مسلح رژيم با مردم بي سالح و مسالمت جوي ميهن، مي رود كارد برد باري مردم را به استخوان برساند

. توان بالقوه اصلي بازدارنده و تعيين كننده شما هنوز در رزرو و در ذخـيـره اسـت           .  شما بدون ترديد در اين نبرد نابرابر بركنار نبوده ايد و نيستيد
همراهي با خواهران و برادران بي سالحتان در مقابل آدمكشان مصمم به تداوم حكومت زور، ستم، فساد و دروغ از خصلت آزاديـبـخـش طـبـقـه         

 .زحمتكش شما نيرو گرفته است
   

 !كارگران و زحمتكشان رزمنده
ساعت مـوعـود،   .  با دقت و هوشياري حوادث عرصه پهناور نبرد آزادي با استبداد واليي را در افق ديد مانورها و اقدامات احتمالي خود داشته باشيد

براي فردايي كه ضرورت به كار بردن سالح برنده و قاطع . در صورتي كه رژيم واليت زور و استبداد، سركوب خونين خود را ادامه دهد، فرا مي رسد
رژيم بايد بداند كه، اگر سي سال پيش شما توان از كار انداختن يكـي از    .  طبقه تواناي شما، فرمان تاريخي خودش را صادر خواهد كرد آماده باشيد

 . داي بزرگترين ماشين هاي جنگي و سركوب نظامي، دنيا را داشتيد، اينك پس از همه اين سال ها به مراتب آبديده تر، توانمند تر و آگاه تر شده
ز سـالح    و ا  رژيم بايد بداند، در اين نبرد نابرابر بين توده هاي مردم در عرصه، با استبداد واليي، طبقه تواناي شما، مردم را تنها نخواهد گذاشت 
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