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 اسالمی از به خيابان آمدن بازنشستگان جمهوری ترس 

  
  
  
  

اراک،  تاکستان،  قزوين،  از جمله تهران، کرمانشاه، يزد، رشت،  از شهرها  تعدادی  در  بازنشستگان  از  بار ديگر گروهی  امروز 
بار معيشتی بازنشستگان در اعتراض به وضعيت فاجعه  دهگالن  ، تبريز، اصفهان، کرج وشهرکرد، اردبيل، ايالمسنندج، مريوان،  

اجتماعی،   برای برگزاری اين تجمع در روزهای قبل منتشر شده بود، از بازنشستگان تامين  دست به تجمع زدند. در فراخوانی که
برابر  در  شهرها  ديگر  در  و  تهران  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  برابر  در  حضور  با  تا  بود   شده  خواسته  لشگری  و  کشوری 

  مون".تنها کف خيابون به دست ميآد حقهای برحق خود را فرياد بزنند. چرا که "استانداری و يا فرمانداری خواست
  

چون اصفهان، کرمان، اهواز، شوش و شوشتر شعاری که بازنشستگان تامين اجتماعی در روز يکشنبه نيز در تعدادی از شهرها هم 
سالمی از  "، همراه با شعارهايی عليه جمهوری اجان مردم  یتورم بال  یگران" و "هيال يحقوق ما ر  ،یدالر  هانهيهزسرداده بودند. "

  تجمعات امروز بودند.   درجمله شعارهای بازنشستگان 
  

تشکل هماهنگی  سنديکای شورای  و  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سنديکای  ايران،  فرهنگيان  صنفی  های 
  تپه از جمله تشکالتی بودند که با انتشار اطالعيه از تجمع امروز حمايت کرده بودند.کارگران نيشکر هفت

  
  اما رژيم بار ديگر برای ممانعت از حضور پرشکوه و رزمنده بازنشستگان، مزدوران خود را روانه ميدان کرد. در تهران، 

  
بازنشستگان   ابزار سرکوب مانع تجمع  ديگر  و  باتوم  از  استفاده  با  قُُرق کرده و  را  برابر سازمان مزدوران رژيم تمام منطقه  در 

  های خود را فرياد زدند. ده تا پانزده نفره خواست هایجمعبا اين وجود بازنشستگان هر جا که توانستند در شدند. برنامه و بودجه 
  

استقبال کرده بودند و    براساس اخبار منتشره،  از فراخوان  با ديدن جمعيت  در تهران جمعيت زيادی  بازنشستگانمزدوران  ،  زياد 
ايستگاه مترو بهارستان را بسته و مانع ورود و خروج از آن ايستگاه شدند. در ميان مزدوران رژيم تعداد زيادی نيز مزدور زن  

اند، "پيرو  عمری را در کار و رنج سپری کردهبرخالف مزدوران رژيم  با وقاحت تمام به بازنشستگانی که  د. مزدوران زن  بودن
  کردند.  پاتال" خطاب می

  
از بازنشستگان توسط مزدوران رژيم دستگير شدند که تا لحظه انتشار اين اطالعيه، خبری از   یبراساس گزارشات منتشره تعداد

  ن منتشر نشده است. شدگاتعداد و وضعيت بازداشت
قيدوشرط تمامی های برحق بازنشستگان، خواستار آزادی فوری و بی سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از مبارزات و خواست

  بازنشستگان و تمامی زندانيان سياسی است.
  
  
  

 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 دارینابود باد نظام سرمايه 

 باد سوسياليسم زنده  -باد آزادی زنده 
 ) سازمان فدائيان (اقليت

  ١۴٠١اسفند  ٩
 

 حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی 
  
  


