
 
 

 استان ۱۰تظاهرات بازنشستگان در  
 ، آزادی آزادی مرگ بر این بندگیفقط کف خیابون بدست میاد حقمون، شش کالسه همین روزها خالصهرئیسی 

در شهرهای مختلف از جمله اراک، اصفهان،    ، استان  ۱۰کم در  بازنشستگان تامین اجتماعی دست   تیر   ۱۱شنبه  امروز  
 در   همدانو  رشت  دورود،  زنجان، کرمان، ساری، خرم آباد،  اندیمشک،    شوشتر، شوش، دزفول، آبادان،  کرج، اهواز،  

در مقابل استانداری ها و مراکز تامین   ، آنها  برحق  خواسته های به    رژیمغارت حقوقشان و بی اعتنایی  به    اعتراض
 . وده و در خیابانها تظاهرات کردنداجتماعی تجمع نم

از آنها سلب هم  بازنشستگان در شعارهای خود به گرانی کمرشکن که سفره هایشان را خالی و حداقل معیشت را  
از جمله شعار می دادند: »رئیسی شش کالسه همین روزها خالصه«، »گرانی تورم بالی  ض کردند. آنهانموده اعترا

گ بر این بندگی«، »تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه«، »فقط کف خیابون جان مردم«، »آزادی آزادی مر
بدست میاد حقمون«، »هم مجلس هم دولت دروغ میگن به ملت«، »مرگ بر این دولت مردم فریب« »زیر بار ستم 

فریاد بزن«، »هیهات  «، »بازنشسته داد بزن حقتو  ظلم  نی از ا  یوا  ی در ره آزادگ  میکنی جان فدا م  کنیم زندگی نمی 
 . منا الذله« و »رئیسی بی سواد گند زدی به اقتصاد«

تعدادی و    نمیدادندبه كسي  گرفتن  اجازه عكس و فیلمو    بازنشستگان شدند تجمع  مانع    سركوبگرمأموران  در تهران  
فرمانداری تا   ساختماناز  در تبریز    بازداشت کردند.  برداریرا هنگام فیلم    از زنان  شمارياز جمله  از بازنشستگان  

 نیروهاي انتظامي و اطالعاتي در اراک    شدن و تجمع ندادند.مستقر شده و اجازه نزدیک  نیروهاي سركوبگراستانداری  
در شوش    با شعار بی شرف بی شرف به مقابله برخاستند.  آنهاقصد بر هم زدن تظاهرات بازنشستگان را داشتند اما  

 گان با پوشیدن کفن در تظاهرات شرکت کردند.  تعدادی از بازنشست

اقدامات سركوبگرانه بار ديگر غم رييس جمهور برگزيده مقاومت به بازنشستگان بپاخاسته كه بر خانم مريم رجوی

آزادی آزادی مرگ بر  فرياد زدند  به خيابان آمدند درود فرستاد و گفت تظاهركنندگانخود  برای احقاق حقوق

 . جنايتكار و غارتگر است آخوندهایايران از شر  راه خالصی از فقر و تورم و بيكاری، آزادیتنها  آری،  اين بندگی 

 
 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 

   (۲۰۲۲ ژوئیه  ۲)  ۱۴۰۱ تیر ۱۱

 













 


