
 
 

آباد، ، خرمرشتبگیران تامین اجتماعی در تهران، تبریز، اصفهان، تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری
 اهواز و  کرمانشاه، قزوین

 «به فکر ملت ستندینه مجلس نه دولت ن«، »مین ینش یازپا نم ،میریتا حق خود نگ»
 

قزوین، کرمانشاه،   اصفهان،تبریز،    ،تامین اجتماعی در تهرانزنشستگان  ، جمع کثیری از با۱۴۰۰ماه  دی  ۲۶روزیکشنبه  
 زدند.  اعتراضی  به تورم وگرانی غیرقابل تحمل و حقوق ناچیز خود دست به تجمع  ، در اعتراض  اهوازو    رشت ،خرم آباد

 
اجتماعی   در مقابل اداره تأمین  و در سایر شهرها  در مقابل مجلس ارتجاعدر تهران  که  بازنشستگان تامین اجتماعی  

میزدند آمده  گرداستان   فریاد  از جمله  م»  :بودند،  پا «ردیپذ ینم  ضیتبع  ردیمیبازنشسته  از  نگیریم،  »تاحق خود   ،
 ستند ینه مجلس نه دولت ن»»وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه« و  »شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد«،    ،نشینیم«نمی

 «. به فکر ملت
 

ستاد اجرایی مركز چپاول موسوم به  بازنشستگان مخابرات در مقابل  در تهران عالوه بر تجمع در مقابل مجلس ارتجاع،  
وعیدهای   و خواهان همسانسازی حقوقها شدند. بازنشستگان با افشای وعده  كردند تجمع    در تهران   فرمان خمیني 

 خود تا رسیدن به اهدافشان تاکید ورزیدند.   بر استمرار تجمع و اعتراضات ،کارگزاران رژیمفریبکارانه 
 

ر مقابل  دتالش كرد برخي از ایادي خودش را  بازنشستگان را به انحراف بکشاند،    براي اینكه اعتراضهايرژیم آخوندی  
 .زدند  ادیمطالبات خود را فر این تشبثات توجه به یباما بازنشستگان جمع كند، مجلس ارتجاع 

 
راه احقاق  و تنها این رژیم بر سركار است فقر و تورم و بیكاري، همچنانكه فساد و خفقان ادامه و گسترش مي یابد  تا

دمكراسي  و برقراری آخوندها دزد و غارتگر بازنشستگان و سایر اقشار، سرنگونی رژیم كارگران و زحمتكشان و حقوق 
 است.   و حاكمیت مردم

 
 ران یمقاومت ا  یمل  یشورا  رخانهیدب

 ( ۲۰۲۲ژانویه  ۱۶) ۱۴۰۰ دی ۲۶



 
۱۴۰۰دی  ۲۶  -تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع  -تهران   

 
۱۴۰۰ ید  ۲۶ -  ه تأمین اجتماعی استان خوزستانرادا بازنشستگان مقابل یتجمع اعتراض - اهواز  



 
۱۴۰۰ ی د  ۲۶  - دراهوازبازنشستگان  یاعتراض راهپیمایی – اهواز  

 
۱۴۰۰ ید  ۲۶ - ه تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقیرادا بازنشستگان مقابل یتجمع اعتراض  - تبریز  



 
۱۴۰۰دی  ۲۶ - فرمان خمیني ییمقابل مركز چپاول موسوم به ستاد اجرا –تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تهران  -تهران   

 
۱۴۰۰  ید ۲۶ - گیالن استان  یاجتماع نیه تأمربازنشستگان مقابل ادا یتجمع اعتراض - رشت  



 
۱۴۰۰ ید  ۲۶ - اصفهاناستان  یاجتماع ن یه تأمرادا فوالد مقابل بازنشستگان  یتجمع اعتراض - اصفهان  

 


