
 

  مبارك باد ايران، روز جهاني كارگر بر كارگران هاول ماه م
  استقرار آزادي و عدالت اجتماعي  ستم آخوندها وبساط ان و برچيدن زحمتكشزمان برخاستن كارگران و 

بر همه كارگران و زحمتكشان ايران كه رو در روي ديكتاتوري ضد  ،جهاني كارگر ، روزهاول ماه مارديبهشت ، ۱۱روز 
  مبارك باد. رگري حاكم بر ايران ايستاده اند، كا

راه ه ب سال گذشته ۳۶طي فاسد و تبهكار آن  سرانكه نظام ضد انساني و ضد ايراني واليت فقيه و غارت و چپاولي 
  . سابقه استميل كرده اند، در تاريخ معاصر بيانداخته و ظلم و ستمي كه بر كارگران و زحمتكشان ايران تح

و شمار بيكاران را  شديدتراز آنها را تر و استثمار رگران و زحمتكشان را هر روز فقيركا ،ردمي آخوندهاسياستهاي ضد م
صرف سركوب و پروژه ايران را و سرمايه هاي مردم  آنهاحاصل كار و دسترنج و سردمدارانش اين رژيم بيشتر كرده است. 

و يا در ابعاد ميلياردي  كردهسوريه و يمن و لبنان  هاي ضد ملي اتمي و به خاك و خون كشيدن مردم محروم عراق و
  .كرده اندچپاول 

جمعيت در سن كار نزديك به  حكومتي. بنا به آمارهاي استيكي از نتايج اين سياست خانمانسوز بيكاري گسترده 
ما شمار ا. ٢ودنيروي جديد وارد بازار كار مي شميليون  ۱,۲ساالنه حدود  است وميليون  ۴۱جمعيت فعال و  ١ميليون۶۴

سازي ل بيكار هستند، اما رژيم با آماربيش از نيمي از جمعيت فعا يعنيميليون است.  ۲۱افراد شاغل طبق آمار حكومتي 
سازي، هركس كه كند. در اين آمار درصد اعالم مي ۱۰ميليون و شمار بيكاران را  ۲۴هاي مسخره، نيروي كار را كمتر از 

شاغل محسوب شده و از شمار بيكاران خارج ميشود! شمار شاغالن واقعي بسا اشد، كار داشته بدر هفته چند ساعت 
به و  دهندتشکيل مي هادرصد بيکاران را فارغ التحصيالن دانشگاه ۳۱وزير كار رژيم به گفته ميليون است.  ۲۱كمتر از 
  .٣درصد است ۲۱، نرخ بيكاري در جوانان س مركز آمار رژيمئيگفته ر

 رئيسآبادي، سهل. شود همچنان ادامه دارد و باعث افزايش خيل بيكاران مي يتوليدها و واحدهاي عطيلي كارخانه ت
تنها در سال . ٤»درصد از واحدهاي صنعتي و توليدي كشور فعاليت دارند۴۰« تنها خانه صنعت، معدن و تجارت گفت:

توليد اراضي ستان بسيار كاهش يافته و سطح زير كشت پنبه در استان گل وکارخانه پنبه پاک کنی تعطيل  ۳۸گذشته، 
کاران کشور گفت:  رئيس اتحاديه چاي. ٥هزار هكتار كاهش يافته است ۱۰هزار هكتار به  ۱۸۰پنبه در اين استان از 

  .٦اند و صنعت چاي روبه نابودي استبسياري از باغات چاي رها و به مخروبه جنگلي تبديل شده

                                                 
  ۱۳۹۳آبان  ۵خبر آن الين وابسته به الريجاني،  ١

 ۹۳دي  ۲۹روزنامه ابتكار  وزارت اطالعاتو معاون پيشين ربيعي معاون وزير كار روحاني علي  ٢

  .۹۳دي  ۲۷ابتكار روزنامه  ٣

 ۹۳تير  ۱۶روزنامه اعتماد  ٤

 ۹۳فروردين  ۱۳خبرگزاري تسنيم  ٥

 ۹۳بهمن  ۲۹گزاري فارس خبر ٦
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بنا به . »ميليون كارگر همواره كمتر از تورم رشد يافته است۱۰دستمزد بيش از « ۹۲در سال  بانك مركزيگزارش بنا به 
در حاليكه در . ٧برابر شده است ۵/۲» فقرخط«زير  افرادتعداد  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۲سالهاي  در فاصلهآمارهاي حكومتي 
... مزد كارگراندستزان حداقل مي«رژيم خود قانون كار  ۴۱ماده و مطابقچند برابر شده ايران نفت  همين دوران درآمد

  . »ي باشد تا زندگي يك خانواده، را تأمين نمايديبايد به اندازه 
 سهم مزد در هزينه ۹۰تا  ۷۶الهاي بين س« :گفت تكاندهندهدر يك اعتراف روحاني، معاون وزير كار  ،حسن هفده تن

سال  همين فرداست. شده  بيشتربرابر  ۲,۵ردرجه استثمايعني  ٨»درصد كاهش يافت ۵درصد به  ۱۳تمام شده توليد از 
  . ٩»سال گذشته يك سوم شد۱۰قدرت خريد كارگران در : «گفتبعد 

مقامات عمده آنها از در نظام پليد آخوندي كارگران از كمترين حمايت قانوني برخوردار نيستند و كارفرمايان كه 
درصد ۷طبق آمار وزارت کار تنها «. دارندن محدوديتي هيچحكومتي و پاسداران هستند، براي اخراج و تضييع حقوق آنها 

بخش عمده  .١٠”کارندهای موقت مشغول بهدرصد در قالب قرارداد۹۳و  كار هستندمشغول » قرارداد رسمی« باکارگران 
 شوند. كنند كه مشمول قانون كار نمي نفر كار مي ۱۰با كمتر از  كارگران ايران در كارگاههاي

هزار كارگر بر اثر حوادث  سهز يش اب ۹۲تنها در سال رعايت نمي شود.  كارگراننين ايمني نيز در مورد قوا عالوه بر اينها
يک ميليون کارگر  ١٢بازندجان می  کارگر در حوادث شغلی ۴۰ته حدود هر هف. ١١جان خود را از دست داده اند

پاسداران كار و ساختمان و سدسازي سپاه  شركتهاي راه كه اكثر آنها در ١٣مين اجتماعی محرومندأساختمانی از بيمه ت
  بيشترين تلفات در حين كار هم مربوط به همين كارگران است. كنند و  مي

متقاضي فروش  بدهي... يابرخي جوانان از جمله دختران به دليل بيکاري در چنين شرايطي بنا بر گزارشهاي حكومتي 
قيمت  .است انجام شده» فروش كليه«مورد پيوند کليه از افراد داوطلب  ۱۶۹۰تعداد  ۸۹خود هستند. در سال  كليه

هزار تومان تا ۱۰۰كودكان از ”در دروازه غار تهران  ١٤»ميليون تومان هم مي رسد. ۱۰کليه در بازار غيررسمي به مرز 
اعتراف . به ١٦انداز تحصيل بازمانده  فقره خاطر ميليون كودك ب سه. ١٥»شوند ميپنج ميليون تومان خريد و فروش 

. وخامت ١٧»داردترين جامعه دنيا را ايران، طبقاتي« و  شده »برابر ۳۰شكاف طبقاتي در ايران « رسانه هاي حكومتي
ايران مي نويسند.  كه رسانه هاي آمريكايي و عربي با تعجب از ثروت عظيم يك اقليت ناچيز دراوضاع به حدي است 

                                                 
 ۹۳فروردين  ۲۰تابناك نوشت  ٧

 .۹۲اسفند  ۱۱خبر گزاري ايلنا  ٨
  ۹۳دي  ۲۷ابرار  ٩

 ۹۳شهريور  ۸خبرگزاري ايلنا  ١٠

  ٩٢اسفند  ٤روزنامه اعتماد  ١١

  ۹۳بهمن  ۲۷گر كار و كار ١٢
 ٩٣بهمن  ٥روزنامه كار وكارگر  ١٣

 ۹۰تير  ۱۹روزنامه مردم ساالري  ١٤

 ۱۳۹۲بهمن  ۲۹روزنامه اعتماد  ١٥

 ۹۳فروردين  ۲۶سياست روز  ١٦

 ۹۲اسفند  ۱۸مردم ساالري  ١٧
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كساني كه به  .١٨وجود آمدن آنها داشته استه بسال نقش مهمي در  پنج در مدتنفت ميليارد دالري  ۵۰۰درآمد 
  .١٩كنند ي زندگي مييهاي افسانه  خانهها و هاي خود رژيم در كاخ نوشته رسانه

رژيم آخوندي است كه همه فساد مالي و رانتخواري  ن دزدي وناشي از بزرگتري يي و آن فقر بيسابقهاين ثروت افسانه 
 ۹۵رهبر جنايتكار اين رژيم است كه يك قلم يك امپراتوري  ،خامنه اي ،سارق بزرگ .يم هستندسركردگان در آن سه

ميليونها طريق توقيف اموال  هاي آن ازسرمايه در اختيار دارد كه  »ستاد اجرايي فرمان امام«ميليار دالري تحت عنوان 
عالوه اقليتهاي مذهبي به دست آمده است.  والفان و ساير مخخانواده هاي مجاهدين و هوادارنشان  ازشهروند ايراني اعم 

بر اين بخش بزرگي از شريانهاي حياتي اقتصاد كشور در دست سپاه پاسداران و بنيادهايي مانند بنياد مستضعفان است 
  ست و مانند ساير اموال وابسته به او از ماليات معاف هستند.ا كه تحت فرمان مستقيم خامنه اي

   !كارگران قهرمان
  حمتكشان شريف و آزاده ايرانز

با هزاران اعتصاب و اعتراض نشان داديد كه براي پايان دادن به درد و رنج اكثريت عظيم مردم ايران  ۱۳۹۳شما در سال 
دسترنج شما  همهكه تمامي ثروتهاي ملي و  آخوندهاستضدانساني  رژيمرنجها ناشي از درد و همه اين . پاخاسته ايده ب

ويژه كارگران و ه بمردم ما  تا آنها بر سر كار هستند است.حكومت ننگين خود به كار گرفته  بقايرا در خدمت 
. در شرايطي كه ارابه صدور تروريسم اين رژيم مي شودو اين درد و رنجها بيشتر هر روز فقيرتر و محرومتر زحمتكشان 

ي كه قرار بود ريسمان نجات اين رژيم باشد به در يمن و سوريه و عراق هر روز بيشتر به گل مي نشيند و پروژه هاي اتم
دم ايران يعني و زمان تحقق خواست عموم مر در سراشيب سقوط قرار گرفتهطناب دار آن تبديل شده، اين رژيم 

 ظلم و جور و ستم آخوندي وبساط برچيدن  براي ان و جوانانزحمتكش و زمان برخاستن كارگرانسرنگوني اين رژيم و 
  و استقرار آزادي، حاكميت مردم و عدالت اجتماعي فرا رسيده است. چپاولهاي نجومي

 كميسيون كار -شوراي ملي مقاومت

   )۲۰۱۵ّآوريل  ۲۹(۱۳۹۴ارديبهشت  ۹

                                                 
  ۹۰مرداد  ۱۶شرق االوسط و ال ۲۰۱۱اوت  ۶واشنگتن پست  ١٨
در منطقه فرمانيه احداث شده  )االترين طبقات برجهادرب نه هائي(خاتهران  ترين پنت هاوس سوپرلوکس ١٩

الين آسانسور، آالچيق،  ۶مترمربع تراس با استخر، سالن ورزش،  ۲۰۰۰مترمربع مساحت و  ۱۳۰۰است. 
 ).۹۰مرداد  ۵ميليون تومان (روزنامه قدس رژيم روز  ۲۵سينما، سالن بيليارد و غيره) به قيمت متري 


