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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 یانقالب اسالم یروهاین یجبهه مردم یانیهب

 یدولت یرانمد یلیونیم 24حقوق  یبواکنش به تصو در

 

 

  أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ یُقَدِّرُواأَنْ   عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ "

 " فَقْرُه یرِبِالْفَقِ یَتَبَیَّغَ یْلَا یالکل
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و  یرندواجب شمرده كه بر خود سخت گ حق یشوایانبر پ خداوند

 یرا به سركش یراومردم باشند،تا ندارى فق یفهمچون طبقه ضع

 وانداردوسر از  فرمان خداوند برنتابد. یانوطغ

اسفند ماه  و  11در روز چهارشنبه  یاسالم یمجلس شورا یندگاننما

آرا  یتالیحه برنامه ششم توسعه ، با اكثر 38در جریان بررسی ماده 

 یببه تصو یدر حال یدولت یرانمد یرا برا یلیونیم 24سقف حقوق 

كارگران داده  یهزار تومان 812به حقوق  یاز آن را یشرساندند كه پ

 بودند. 

 ید،نام "به عدالت یشخندر"آن را  یدمصوبه تعجب آور كه با ینا معنای

حقوق  یبرابر 30 یخود به فاصله طبقات یبا آرا یانآن است كه مجلس

هزار  800حقوق روزانه  یگر،د یانداده اند! به ب "یآر" یرا یرانبگ

 یکمعادل تمام حقوق و دسترنج  یدولت ینخوش نش یرمد یک یتومان

 است.  یبسخت كوش و نج گركار یکماهه 

 یها "اهلل اكبر "به فرموده حضرت امام )ره( فراهم آمده از كه  مجلسی

 "عدالت" یداست، با "ینمستضعف یدام"و  "عصاره فضائل ملت"مردم، 

برهاند، نه آن كه به طرح ها  یو فاصله طبقات یضرا از چنگال ظلم و تبع

به  یو دست انداز یتتعفن  اشراف یدهد كه از آن بو یرا یحیو لوا

 رسد.   یبه مشام م لمالا یتب
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نمود و  یهتوان  توج ینم  یمنطق یچروز چهارشنبه مجلس راباه مصوبه

 یبر كرس یلیونیم 15و  10 یما با حقوق ها یرانشود مد یاگر گفته م

 یرانمد ینشر ا یدكنند! پس بگذار یجلوس نم یریتصدارت ومد یها

 ملت مظلوم كم شود..  ینخواه از سر ا یادهكاسب مسلک وز

از وضع  یینسخه شفابخش رها  یانقالب اسالم یروهاین یمردم هجبه

كه عطر و  یداندم یوجوانان كارآمد یراندادن به مد یدانموجود را م

دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند.  یها یجیبس یبو

 یزالل وقلب یمانیو ا یجیبس یرفتار ی،جهاد یا یهكه روح یرانیمد

هستند كه خود  یرانیمد یازمنددارند. مردم ما ن  دمآكنده از عشق به مر

نظام با همت  ینانقالب وا ینبدانند  كه  ا یمردم مستضعف  یهرا همپا

مجاهدت را  یكه كمربندها یرانیآنان قد راست نمود .مد یوفداكار

 محکم كرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج  برسند.. 

را به صالح و  یملت یچكاسب مسلک، بوروكرات و تکنوكرات  ه مدیران

 یالرفاه  طلب و و یرانخسته و نشسته، مد یراناصالح نرسانده اند. مد

 یخدمت ب یخو گرفته اند  وبجا یتكه با اشراف ینیوكاخ نش یننش

كه  یرانیكنند، مد یمنت به مردم مدام مطالبه سهم خود از انقالب م

همان بهتر  یت،دانند نه مسوول یم یمتد را  غنخو ارتصد یها یكرس

  یآرامش و رفاه و رستگار یملت رو ینكه كنار گذاشته شوند تا ا

 ! یندبب
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 ینضمن ابراز تاسف و تاثر از ا یانقالب اسالم یروهاین یمردم جبهه

كرده و  یالمال را قانون یتبه ب یو دست انداز یمصوبه كه فزون خواه

محترم مجلس دهم تا  یندگاندارد نما یم ماست، اعال یدهبخش یترسم

حقوق ملت وفشار  ییعاشتباه راجبران كنندوراه را بر تض یننشده ا یرد

 جامعه ببندند. یفضع تبر طبقا

شدن  یرو هشدار نسبت به خطر فراگ یبا ابراز نگران یگربار د یانپا در

 یاندر م یو رفاه طلب ینی، كاخ نش ی،زراندوز یگر یاشراف یهروح

ومنش  یومش   یانقالب یهو مسووالن كه در تقابل با روح یرانمد

 یو در نظام  جمهور یكه در حکومت علو یمدار یاست،اعالم م یمردم

و پاسدار  یاله ینحدود و قوان ینظام  ضامن اجرا رانكارگزا ی،اسالم

 یهعل یعل یرالمومنینام یحمردم هستند و به حکم صر یمحقوق و حر

كنند  یجامعه زندگ یفوطبقه ضع یون مردمان عادهمچ یدالسالم با

وخائن به  یاله یممتجاوز به حر  یکنباشد ، او ینچنینكه ا یدولتمرد

 یقوا و نهادها یدر تمام یدبا میاسال یمردم است و دامان جمهور

 پاک و مبرا باشد. یكارگزاران و كاربدستان یناز وجود چن یتیحاكم
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