
  
  با شعارهاي به مناسبت روز كارگراستان)  ۱۵شهر ( ۲۰کارگران و زحمتکشان در ضد حكومتي تجمع سراسری 

  ميدياز بس دروغ شن م،يدینم یرأ گهيما د، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر
  

شهر ديگر دست به تجمع  ۱۹برغم تدابير سركوبگرانه و بازدارنده در تهران و ، زحمتکشانو  روز جهانی کارگر، کارگران به مناسبت
   اعتراض كردند.آخوندي رژيم  كارگريسياستهای غارتگرانه و ضد  و تظاهرات زدند و نسبت به

  
 ،یاهواز، رشت، سار الم،يبجنورد، خرم آباد، ا بروجرد، اراک، کرمانشاه، ز،يتهران، کرج، مشهد، تبرشهرهاي تجمعات تاکنون در 

شده است. معترضان در تهران در مقابل وزارت کار گزارش  استان۱۵از ، قم و شابوريشهر، ن نيمراغه، شوش، شاه ن،ياصفهان، قزو
  رژيم و در شهرستانها مقابل ادارات تامين اجتماعی گردآمدند.

  
از شكل گيري تجمع و ادامه آن  تالش كرد ها یلباس شخصاطالعاتي و انتظامی و  سركوبگر نيروهايرژيم آخوندي با گسيل 

و انتقال آنها به تظاهرکنندگان  دار برای دستگيریهای قفساشيناتوبوس و مدر تهران،  جلوگيري كنند و يا آنها را پراكنده كنند.
دادند و در برخي نقاط خود ادامه  تجمع و  اعتراضبی توجه به تمهيدات رژيم به با اينحال كارگران و زحمتكشان . صحنه برده بود

  در جريان اين درگيريها دهها تن از كارگران در تهران و كرج دستگير شدند.. با نيروهاي سركوبگر درگير شدند
  

کارگر معلم دانشجو، «، »زنداني سياسي آزاد بايد گردد«، »مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر«معترضين دراين تجمعات شعار ميدادند: 
از بس  م،يدینم یرأ گهيما د«، »ننگ ما ننگ ما، دولت الدنگ ما«، »ملت بيهم مجلس هم دولت، بس است فر«، »اتحاداتحاد 

 کارگر«، »بزن اديبرزگر، حقتو فر کارگر«، »داديهمه ب نياز ا اد،يفر اديفر«، »رديپذیذلت نم رد،يمیم کارگر«، »ميديدروغ شن
، »کارگران، دولت غارتگران دشمن«، »گردد ديآزاد با یکارگر زندان«، »زارهيب کتاتورياز د دارهيب کارگر«، »مظلومه، از حق خود محرومه

شماست، مردم به ما  دما در درد«، »ميدینم یرأ گهيما د م،يديبست دروغ شن از«، »حقمون اديیبدست م ابون،يکف خ فقط«
 ون،يليم۱۰فقر  خط« و »مينينشیآرام نم ميريخود نگ حق تا«، »گن آمريکاستدشمن ما همينجاست دروغ می«، »ديملحق شو
  ».ونيليم۲حقوق ما 

  
با تعدادي از مزدوران و اجير شدگان را تحت عنوان كارگر صبح  ۹در تهران براي مقابله با تجمع كارگران ساعت  ارگر رژيمکخانه 

  ناگزير بساط خودشان را جمع كرده و از محل رفتند. ۱۰، اما تا ساعت صحنه آوردند اتوبوس به
  

تدابير برغم  گفت آنهابپاخاسته ان کارگران و زحمتکشخيزش و اعتراض به با درود وی رييس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رج
است ” کارگران دشمن دولت غارتگران و ” آخوندي كه ديكتاتوريخود را از  ”بيزاري”و  صحنه آمدنددر روز كارگر به سركوبگرانه 

وي افزود تا اين رژيم بر سر كار است، فقر و تورم و بيكاري و ظلم  فراخوان دادند. آخوندها و به تحريم نمايش انتخاباتكردند ابراز 
حقوق  اعادهزمه و استقرار آزادي و دمكراسي ال یآخوند ميرژ یسرنگون، و ستم و تبعيض عليه كارگران بيشتر و بيشتر ميشود



ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر و حقوق كارگران را به اقدام فوري براي آزادي كارگران وي  كارگران و زحمتكشان است.
  دستگير شده در ايران فراخواند

  دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
  )۲۰۲۱(اول مه  ۱۴۰۰ارديبهشت  ۱۱

 
 -ها برای ممانعت از برگزاری تجمع اعتراضی دهها خودروی نيروی انتظامی در خيابانهای اطراف وزارت کارهمراه با شمار زيادی از مزدوران نيروی انتظامی و لباس شخصی -تهران 

 ۱۴۰۰ارديبهشت  ۱۱











  
  


