
  كارگران شجاع و مبارز يخچال سازي لرستان
  با درود 

  
  

چهارم بهمن ماه براي كارگرانِ ايران يادآور هجوم ددمنشانه ي عوامل سرمايه داري به مال و جان                 
در . موثرترين و در عين حال ستمديده ترين اقشار جامعه ي تحت ستم ايران يعني كـارگران اسـت                 

فظان سرمايه داري در مقابل اعتراض كارگران خاتون آبـاد           در چنين روزي عامالن و حا      1382سال  
كه طالب حق و حقوق مسلمشان بودند به موعظه و دادن وعده و وعيد متوسل نـشدند و چـاره اي                     

  .جز اين نديدند كه كارگران ِ جان به لب آمده را به گلوله ببندند
يِ پيروزي شما كـارگران مبـارز       اما امسال سومين سالگرد كشته شدن كارگران خاتون آباد را با شاد           

شما در مبارزه اي پيگيـر و هوشـمندانه توانـستيد مطالبـات             . يخچال سازيِ لرستان همراه مي كنيم     
  . خود را پيروزمندانه به دست آوريد

ما جمعي از كارگران و فعاالن كارگريِ جنوب ضمن تبريك و شادباش به ايـن مناسـبت ، پيـروزيِ                    
 مبارزه و مقاومت كارگرانِ به خون خفته ي خاتون آباد مي دانـيم و      طقيِشما عزيزان را نتيجه ي من     

ـ                 د بـا جنـبش رو بـه رشـد          بر اين باوريم كه تالش و مبارزه ي موثر كارگران لرسـتان تنهـا در پيون
امروز كارگران بيش از هر زمان ديگر بايد بـراي تحقـق مطالبـات              .كارگران ايران پايدار خواهد ماند    

 ما ضمن درس گيري از مبارزات بر حقِ       . صنفي،سياسي و اجتماعي خود متحد و يكپارچه عمل كنند        
ليغ و ترويج آگاهي طبقـاتي در       شما ، به شما و ديگر كارگران مبارز ميهنمان يادآوري مي كنيم با تب             

درون جنبش كارگري و با متحد شدنِ طبقه ي كارگر  در جنبش خودانگيخته ي كـارگران دخالـت                   
  .راهِ انقالبِ كارگري هدايت كنيماعمال خود به خوديِ آن را به شاهگري كنيم و تحوالت و 

 در كنيم و آرزو داريـم مـا را  عالم مي ما ضمن تبريك دوباره ،اتحاد و همبستگيِ خودمان را با شما ا      
  .پيروز و برقرار باشيد. شاديِ پيروزي خود شريك بدانيد
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