
 
 

 

 استان  ۱۹در بازنشستگان  یاعتراض تظاهرات
 حقوق بازنشسته زیر عباست امروز  مرگ بر رئيسی، آقا خدایی ميکند ملت گدایی می کند، عزا عزاست امروز

 
معيشتي كشور در اعتراض به شرایط سخت  استان    ۱۹در    كمدستبار دیگر    خرداد  ۲۲شنبه  یک   صبح امروزن  بازنشستگاهزاران تن از  

 .  زدند تظاهرات  با شعارهاي ضدحكومتي دست به تجمع و و تورم افسارگسيخته
 

  ل، ياردب  ،یاهواز، مشهد، بندرعباس، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، زنجان، سار  و بسياري از شهرها مانند   تهراندر    تظاهركنندگان 
 شی بر افزا  یمبن  رژیم   خرداد۱۵به مصوبه  ، خرم آباد و شيراز  شوشتر، کرج، نقده، شوش  الم،یسمنان، سنندج، ا  ز،یهمدان، رشت، تبر

 . چپاولگرانه و ظالمانه دانستند  اعتراض داشته و آنرا  در شرایطی که هزینه های زندگی چند برابر شده  بازنشستگان  حقوق  یدرصد ۱۰
 

کند، آقا )خامنه کند مجلس حمایت میمرگ بر رئيسی، دولت خيانت میدر تظاهرات خود از جمله شعار می دادند:  بازنشستگان  
عزا عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز، توپ تانک فشفشه ظالم باید گم بشه، کند،  کند ملت گدایی میای( خدایی می

بی   ،ت کوهاحاصل وعده  دروغگو، رئيسی  عدالتی هرگز ندیده ملتیاین همه بی  ن،دروغ و دزدی کارشوحسين حسين شعارشون  
ميریم ذلت جنگيم می، میدرصد ۱۰حقوق ما  درصد  ۱۰۰تورم    ،مرگ بر دولت مردم فریب  شرف دروغگو حاصل وعده هات کو،

نه لبنان نه غزه فکر کن ، یاد حقمونفقط کف خيابون، بدست می، هيهات مناالذلهبيداری،  و نه فقر و نه بيکاری اتحادپذیریم، نمی
ولی همش دروغ   وعده و وعيد چه خوب بود  ،  وزیر الدنگ ما  ، ننگ ما ننگ مامشکل ما حل ميشه  دولت اگر دزد نباشه  زنشسته،به با
 ا حق خود نگيریم از پا نمی نشينيم.، تدولت بی کفایت کار از ما خوردن از تو وعده وعيد کافيه سفره ما خاليه، ،بود
 

. به نی که قصد تجمع داشتند با باتوم حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند در تهران نيروهای سرکوبگر به بازنشستگا
به محل   دستگير ورا    تظاهركنندگاناز    داده نميشد و شمارياجازه خروج از سمت متروی بهارستان به سمت مجلس رژیم    مردم

 نامعلومی بردند.   
 

دند یا خالی را به نشانه غارت نان و معيشت شان توسط رژیم با خود حمل می کردر بسياری از شهرها تظاهر کنندگان سفره های  
روی زمين پهن کرده بودند. در شيراز بازنشستگان در مقابل دفتر امام جمعه خامنه ای تجمع کردند ولی ماموران ضد شورش به  

یگان ویژه و نيروي انتظامي در   .كردند دستگير    ن. شماري از تظاهركنندگاپرداختند آنها حمله کردند که تظاهر کنندگان به مقابله  
 ان به ضرب و شتم وحشيانه بازنشستگان پرداخت كه با مقاومت آنان روبرو شد.اصفه

 
درود فرستاد و   به خيابان آمدند  كشور  كه در سراسربپاخاسته  بازنشستگان    بهخانم مریم رجوي ریيس جمهور برگزیده مقاومت  

 خواند و گفت بازنشستگان معترض فرا عموم جوانان را به حمایت از  وي  .  نميكند را متوقف    مردم معترضسركوب و دستگيري  گفت  
 .راهی جز قيام و اعتراض عليه این رژیم سراپا فساد و غارت نيست



 
 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 

 ( ۲۰۲۲  ژوئن  ۱۲) ۱۴۰۱ خرداد  ۲۲
 













 


