
  
   با شعارهايشهر  ۱۵اعتراضات و تجمعات بازنشستگان و معلمان در 

  نشينيم ديم، از بس دروغ شنيديم و تا حق خود نگيريم از پا نمیما ديگه رأی نمی
  

خيزش مستمر بازنشستگان، فرهنگيان،كارگران و زحمتكشان از اراده سازش ناپذير مردم اعتراض و : خانم مريم رجوي
  يك رژيم نامشروع و جنايتکار خبر ميدهد. حمايت از معترضان يك وظيفه ملي و ميهني استبراي مقابله با 

 
عليه ديگر شهر  ۱۴بگيران و معلمان نهضت سواد آموزی در تهران و ، بازنشستگان و مستمری۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶صبح يکشنبه 

  شان دست به تجمع اعتراضی زدند.داقل ر و عدم پاسخگويی به مطالبات حوضعيت وخيم اقتصادی، حقوقهای زير خط فق
  

مانع برگزاری اين تجمعات تالش كردند با حضور در مقابل شعبات سازمان تأمين اجتماعی  هانيروهای انتظامی و لباس شخصی 
 ،اهواز ،کان، اراکرج، کرمان، اصفه راز،يش الم،يا ل،يکرمانشاه، خرم آباد، اردب مشهد، ز،يتبرعالوه بر تهران در تجمعات اين اما  شوند

   .شدبرگزار  جانيالهو بروجرد
  

درتهران، اهواز، ايالم و تبريز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع  برغم تمهيدات سركوبگرانه معلمين نهضت سواد آموزی نيز
  هران تجمع كردند.در تاز معلمان مقابل وزارت آموزش و پرورش  شمار ديگري .به طول انجاميدظهر ۱۲تا ساعت معلمين در تهران 

  
تا «، »نشينيمتا حق خود نگيريم، از پا نمی«، »ديم، از بس دروغ شنيديمما ديگه رأی نمی«کنندگان منجمله شامل: شعارهای تجمع

  بود.» مريجواب نگيريم، از اينجا نمی
  

ما ديگه رأی ” :تحريم انتخابات آخوندها برخروشيدندكه با درود فرستاد خانم مريم رجوي بر فرهنگيان و بازنشستگان معترض 
 اعتراض و خيزش مستمر بازنشستگان، فرهنگيان،و گفت  “نشينيمتا حق خود نگيريم از پا نمی”و “ ديم، از بس دروغ شنيديمنمی

بر ميدهد. حمايت از كارگران و زحمتكشان از اراده سازش ناپذير مردم ايران براي مقابله با يك رژيم نامشروع و جنايتکار خ
  .معترضان يك وظيفه ملي و ميهني است

  
  دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

  )۲۰۲۱مه  ۱۶(۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶



 
 ۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶يکشنبه  - بگيران تجمع بازنشستگان و مستمری - تهران 

 
 ۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶کشنبه ي - تجمع معلمان نهضت سواد آموزی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژيم  - تهران 



 
 ۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶ - تجمع بزرگ معلمان تهضت سواد آموزی مقابل مجلس ارتجاع  - تهران

 
 ۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۶ - تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی  - آباد خرم



 
 ۱۴۰۰ بهشتيارد ۲۶ -  یاجتماع نيتجمع بازنشستگان تام -  کرج

 
  ۱۴۰۰ بهشتيارد ۲۶ -  یاجتماع نيتجمع بازنشستگان تام -  کرمانشاه



 
 ۱۴۰۰ بهشتيارد ۲۶ -  یاجتماع نيتجمع بازنشستگان تام - مشهد 

 
 ۱۴۰۰ بهشتيارد ۲۶ کشنبهي -  دراين شهر ميآموزش و پرورش رژاداره  مقابل معلمانتجمع  -  اهواز



 
 ۱۴۰۰ تبهشيارد ۲۶ کشنبهي -  دراين شهر ميآموزش و پرورش رژاداره  مقابل معلمانتجمع  -  ايالم

 
  

 


