
 
 

 در روز بازنشستگان تأمین اجتماعی  استان ۲۰تظاهرات بازنشستگان در  
»دولت شش کالسه  ، »نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی« ال اله اال اهلل رئیسی عدو اهلل«،»، «مرگ بر رئیسی»

 وای از این بردگی«   »زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی، همین روزا خالصه«
 

در اعتراض به استان    ۲۰در  بازنشستگان  در ایران،  با روز بازنشستگان تأمین اجتماعی  همزمان    ، تیر   ۲۵امروز شنبه  
خواستار    معترضان  تجمعات و تظاهرات اعتراضی برپا کردند.  ، شانو بی اعتنایی به خواسته های بر حق  غارت حقوق

مصوبات   ، حتی اما رژیم.  آنها را در فقر مطلق فرو برده است  هستند کهنجومي  تورم    بامتناسب  شان  حقوق  افزایش
 حقوق بازنشستگان را اجرا نمی کند. درصدی  ۳۸مبنی بر افزایش  ، ارگانهای حکومتی خودش

  ساری،  بابل، اهواز، شوشتر، کرج، اصفهان، کرمانشاه،  در    و  سازمان تامین اجتماعی   در تهران در مقابل  بازنشستگان
اراک، اردبیل، خرمشهر، شوش، بندرعباس، زنجان، ایالم، اندیمشک، تبریز، مشهد، رشت، خرم آباد، قزوین، سیرجان، 

 تجمع و تظاهرات کردند. تامین اجتماعی در مقابل ادارات  و کرمان بجنورد، رامهرمزدزفول، همدان، بیرجند، 

مرگ بر دولت »  «، ، »الاله اال اهلل رئیسی عدواهللبر رئيسی«»مرگ    از جمله شعار می دادند:  معترضان خشمگين
»نه سازش نه »توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه«،    «، دولت شش کالسه همین روزا خالصه»  «، شش کالسه 

تسلیم نبرد تا پیروزی«، »تا کی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی«، »یه اختالس کم بشه مشکل ما حل می شه«،  
 ، فریاد از این همه بیداد«، »نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت«، »وزیر بی لیاقت خجالت خجالت«»فریاد  

کند مجلس حمایت می کند«، »تا حق خود نگیریم هر روز  »تأمین بازنشسته دروغه دروغه«، »دولت خیانت می 
، »می جنگیم ی از این بردگی« »زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی واهمین بساطه«،  

 .می جنگیم سازش نمی پذیریم«
محل  به  و  دستگیر  را  آنان  از  تعدادی  و  کرده  بازنشستگان حمله  به  وحشیگری  با  ماموران سرکوبگر،  تهران  در 

پرداختند اما   به سود رژیم  شعارهای انحرافی پخش  بلندگوهای قوی به  در اهواز با    مزدوراننامعلومی منتقل کردند.  
 .دادندپاسخ آنها را  «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز» با شعار انعترضم

بپاخاسته اند درود به بازنشستگان آزاده كه علیه رژیم غارتگر  با  خانم مریم رجوي رییس جمهور برگزیده مقاومت  
تا پیروزی   مردمسی عدواهلل، نبرد با دشمنان خدا و  اهلل، رئیز فریاد زدند الاله اال  در اهواهمانطور كه معترضان    گفت

فقر روز    و گفت  خواندفرا  بازنشستگان و عموم زحمتكشان    جوانان را به حمایت از خیزش. وي عموم  ادامه دارد
ما مي  به یغكه ثروتهاي ایران را    پایان مي پذیردافزوني كه اكثریت عظیم مردم را فراگرفته تنها با سرنگوني رژیمي  

   .در پروژه هاي ضد میهني اتمي و موشكي و صدور تروریسم و جنگ افروزي به هدر میدهدبرد یا 
 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 



   (۲۰۲۲ ژوئیه   ۱۷)  ۱۴۰۱ تیر ۲۶

 
 

















 
 



 


