
 
 

 در شهرهاي مختلف كشور با شعارهاي  بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی
 زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر، معلم اتحاد اتحاد، بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن 

  دست به اعتراض زدند  كارگران فوالد اهواز و بازنشستگان سیمان سپاهان اصفهان و فوالد
 

 الم،یآباد، اکرمانشاه، خرم  اهواز، سنندج، اصفهان،  تهران،  یدر شهرها  یاجتماع  نیتأم  رانیبگ  یصبح امروز بازنشستگان و مستمر

 ی هاخود تجمع  یشتیبد مع  تیوضعو    مهیبودن حقوق و مشکالت ب  نییدر اعتراض به پا  د مشهرشت و  ،  شوش، شوشتر، بجنورد  اراک،
و امور بازنشستگان   یاجتماع   نی شهرستانها در مقابل سازمان تام  مجلس ارتجاع و در  کینزد  تهراندر    نیبرپا کردند. معترض  یاعتراض
 دست به اعتراض زدند.   و اصفهان همزمان بازنشستگان فوالد نیز در مقابل صندوق بازنشستگی فوالد در تهران .کردند تجمع

 
تامین »  «،اتحاد  معلم اتحاد  ،کارگر»  «،کارگر زندانی آزاد باید گردد»زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »شعار می دادند:    معترضان

یاحجه بن الحسن  »  «،  بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیردنیستند به فکر ملت«،  »  ،»نه مجلس نه دولت«،  بازنشسته وظیفه دولته
»وعده و وعید چه خوب بود، اما همه اش   »فریاد فریاد از اینهم بیداد«،  «،زن حقتو فریاد بزنبازنشسته داد ب»  «،  ریشه ظلمو بکن

 . دروغ بود«
 

 ی کارگران گروه مل  همچنین  .برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند ،  کارگران سیمان سپاهان اصفهانعالوه بر بازنشستگان،  
ما » . آنها شعار می دادند:  كردند   ییمایراهپ  وتجمع    یبرابر استاندار  اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در  در  امروزفوالد اهواز  

بساط کارشان توسط    یبه جمع آوردر اعتراض  دستفروشان    نیز  در تبریز«.  میجنگیم  م،یجنگیم   داد،ی ظلم و ب  هیکارگران فوالد، عل
 نیروهاي سركوبگر تجمع كردند. 

 
درود به بازنشستگان و زحمتكشان معترض كه در شهرهاي مختلف برای حداقل با  خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت  

پاسخ یک عمر کار و زحمت خود را با معیشتی که هر روز بدتر  آخوندها بازنشستگان    تیدرحاکم  :حقوق خود بپاخاسته اند، گفت
 دیكتاتوري تا  .  اند خط فقر مطلق سقوط کرده  ر یز  به  مردماكثر    توسط رژیم آخوندی  سرمایه هاي كشوربا چپاول    .گیرند شود، میمی

 است.  . تنها راه استقرار دمكراسي و حاكمیت مردمفقر و تورم و گراني بیشتر میشود  است بر سركار دیني تبهكار
 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
 ( ۲۰۲۲فوریه   ۱۳) ۱۴۰۰بهمن  ۲۴



 
۱۴۰۰بهمن  ۲۴ -تجمع اعتراضی  بازنشستگان تامین اجتماعی دربرابر مجلس ارتجاع با شعار »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«  -تهران   

 
۱۴۰۰بهمن  ۲۴ - فوالد کشور صندوق بازنشستگی اداره دربرابر  فوالد اعتراضی بازنشستگانتجمع  -تهران   

 های بازنشستگان در مراکز استان تجمعتصاویری از 









 
 تجمع اعتراضی کارگران فوالد اهواز



 


