
  
 م،يريبم م ي«هالک بشبا شعار اسوجيو  مشهد، آباد،، کرمانشاه، خرمهمدان، کرمان راز،يتجمع پزشکان در تهران، ش

  م»يريگ يمونو محق

  یآخوند م يو غارتگرانه رژ  یضد مردم  یاستهايس هيمالباختگان علزحمتكشان و کارگران و ها و اعتراضهاي اعتصاب

دريک اقدام    شغليو فقدان امنيت  کاری    يبه شرايط طاقت فرسا   دراعتراضپزشکان  شماري از  ،  ۱۴۰۰مرداد    ۱۰صبح يکشنبه  
اين تجمع در تهران در مقابل زدند.    دست به تجمع  مشهد   و  ، خرم آباد کرمانشاه  ،ياسوج  ،همدان، کرمانمشترک در تهران، شيراز،  

برگزار شد. پزشكان ل شعب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان  مجلس ارتجاع و در ساير شهرها در مقاب
نسبت به وضعيت غير انسانی پزشکان در رژيم آخوندی و «اسارت اعتراض آنها را  كه    با خود حمل ميكردندپالکاردهايی  معترض  

«کارورزی، کارورزی، قانون    ،م»يريگيحق مونو م  م،يريبم  مي«هالک بش شعار ميدادند،  آنها  .  ميكرد  منعكستحت مافيای پزشکی»  
  «عامل وضع موجود مسئوالن بی وجود».  ک بی نان و خواب، اعتصاب اعتصاب» و داری»، «پزشبرده

  
، دست به شوش  یاز تجمع مقابل فرماندار   تپه پسروز يکشنبه همچنين در بيستمين روز اعتصاب، کارگران اخراجی نيشکر هفت

  . شدند خواستار بازگشت به کار  وشوش زدند.  یهاانابيدر خ راهپيمايی
  

هايی که در مورد پرداخت مزايای قانونی به کارگران داده محقق نشدن وعده  یدر پ  در اصفهان  سپاهان  مانيپرسنل س  درهمين روز
    دست به اعتصاب زدند.شده بود 

  
به وضعيت معيشتی   در اعتراضاهواز نيز  ن اجتماعي در  تاميبازنشستگان و مستمری بگيران فوالد اصفهان و بازنشستگان  همزمان  

  خود و عدم پاسخگويی به مطالبات برحقشان دست به تجمع زدند.  
  

، بار ديگر در اعتراض به غارت اموال  استروز يکشنبه همچنين سپرده گذاران مؤسسه کاسپين که سهام آن در دست سپاه پاسداران  
زدند.   در سعادت  »فرشتگان  هيتصف«هيأت  هايشان در مقابل ساختمان  و سرمايه تهران، دست به تجمع   ی مالباختگان صراف   آباد 

  دست به تجمع زدند. یاقتصاد مي جرا یدر ادامه اعتراضات سابق خود مقابل دادسرا نيز امروز پتولند يکر
 

  دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران 
  ) ۲۰۲۱اوت   ۱( ۱۴۰۰مرداد  ۱۰



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -پزشکان در اعتراض به شرايط طاقت فرسای کاری در رژيم آخوندی تجمع  -شيراز 

 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ - یآخوند  م يدر رژ یکار  یطاقت فرسا  طيتجمع پزشکان در اعتراض به شرا - راز يش



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -  یآخوند ميدر رژ یکار یطاقت فرسا  ط يتجمع پزشکان در اعتراض به شرا -  ياسوج 

 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -  یآخوند ميدر رژ یکار یطاقت فرسا  ط يتجمع پزشکان در اعتراض به شرا -کرمان 



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -  یآخوند ميدر رژ یکار یطاقت فرسا  ط يتجمع پزشکان در اعتراض به شرا - همدان 

 

 ۱۴۰۰مرداد   ۱۰ -  یآخوند ميدر رژ یکار یطاقت فرسا طي اعتراض به شرا مقابل مجلس ارتجاع در  تجمع پزشکان در -تهران  



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ - تجمع مالباختگان کاسپين در مقابل مؤسسه تصفيه فرشتگان  -تهران  

 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -لند   صرافی کريپتوتجمع مالباختگان  -تهران  



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -بازنشستگان و مستمری بگيران فوالد  تجمع  - اصفهان 

 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -  تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران سيمان سپاهان  - اصفهان 



 

 ۱۴۰۰مرداد  ۱۰ -تپه بيستمين روز اعتصاب و تظاهرات کارگران اخراجی نيشکر هفت  -شوش 


