از ﻣبﺎرزات و خواسﺖهﺎی
بﺎزﻧﺸسﺘگﺎن تﺎﻣين اجﺘمﺎعﯽ حمﺎيﺖ کﻨيم

هيات وزيران جمهوری اسﻼمی  ١۵خرداد ،روزی که براساس تقويم جمهوری اسﻼمی تعطيل رسمی میباشد ،پس از تاخيری دو
ماه و نيمه ،حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی را که  ٣٠سال حق بيمه پرداخت کردهاند ۵ ،ميليون و  ۵٨٠هزار تومان تعيين
و اعﻼم کرد حقوق ساير بازنشستگان تنها  ١٠درصد افزايش میيابد.
اين در حالیست که براساس مصوبه "شورای عالی کار" که آنهم نهادی دولتیست ،حقوق ساير بازنشستگان همانند کارگران
شاﻏل میبايست  ٣٨درصد به اضافه مبلغ ثابت ماهيانه  ۵١۵هزار تومان اضافه میشد.
در پی اين تصميم هيات وزيران ،امروز  ١۶خرداد ،بازنشستگان تامين اجتماعی در بسياری از شهرها از جمله تهران ،شوشتر،
اهواز ،تبريز ،کرج ،زنجان ،شوش و هفتتپه ،رشت ،اصفهان ،کرمانشاه ،اراک ،سربندر )ماهشهر( ،شيراز ،کرمان ،مشهد،
قزوين ،دزفول ،بندرعباس و خرمآباد اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در برابر مراکز دولتی کردند.
بازنشستگان تامين اجتماعی خواستار افزايش حقوق خود براساس مصوبه "شورای عالی کار" و نيز اجرای کامل "همسانسازی"
هستند.
برخی از شعارهای بازنشستگان در تجمعات اعتراضی امروز عبارت بودند از" :مرگ بر رئيسی"" ،مرگ بر اين دولت مردم
فريب"" ،بازنشسته داد بزن حق تو فرياد بزن"" ،فرياد فرياد از اين همه بيداد"" ،بازنشسته می ميرد سازش نمیپذيرد" و "فقط
کف خيابون بدست ميآد حقمون".
همچنين بازنشستگان شعار سر دادند" :زير بار ستم نمیکنيم زندگی ،جان فدا میکنيم در ره آزادگی" که يادآور يکی از شعارهای
مردم قهرمان ايران در روزهای پيش از سرنگونی نظام سلطنتی بود .بازنشستگان با اين شعار ،آن روزها را در ذهن و خاطره
مردم زنده کرده و يادآور شدند که راه آزادی و رهايی از اين ظلم و فقر ُکشنده ،همان راهیست که مردم در سال  ۵٧برگزيدند.
اين تجمعات سراسری با استقبال وسيع بازنشستگان در حالی برگزار شد که تنها يک روز از مصوبه هيات وزيران گذشته بود.
بازنشستگان اعﻼم کردند که تا رسيدن به خواستهایشان به مبارزات خود ادامه خواهند داد .در شهرهای خوزستان بازنشستگان
در گرمای باﻻی  ۴۵درجه به خيابان آمدند .در تبريز در حالی که ماموران نيروی انتظامی مانع حرکت بازنشستگان به سمت
خيابان شده بودند ،بازنشستگان با شعار "مرگ بر رئيسی" نيروی انتظامی را کنار زده و دست به تظاهرات زدند .در تهران که
رژيم بهشدت از هرگونه تجمع اعتراضی هراسان است ،بازنشستگان بهرﻏم تمامی فشارها توانستند در برابر مجلس اسﻼمی تجمع
کنند .نيروهای سرکوب رژيم با حضور گسترده در برابر سازمان برنامه و بودجه مانع تجمع بازنشستگان در آن محل شده و
تعدادی از بازنشستگان زن و مرد را دستگير کردند.
زنده باد مبارزات قهرمانانه بازنشستگان تامين اجتماعی.
رژيم جمهوری اسﻼمی کارگران و زحمتکشان جامعه را به فقری ُکشنده کشانده و موجب معضﻼت بیشماری شده است .کارگران،
بازنشستگان از تامين اجتماعی تا کشوری و ﻏيره ،معلمان ،پرستاران ،دهقانان و ديگر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه دردشان
يکیست و راه حل اين درد نيز يکیست .اين درد مشترک را بايد با صدای بلند و متحد فرياد زد.
زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان ،پيروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران برای کار ،نان و آزادی.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستها و مبارزات بازنشستگان تامين اجتماعی ،تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه
را به اتحاد برای برانداختن اين ظلم و ستم فرا میخواند.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن محکوم کردن دستگيری بازنشستگان ،خواستار آزادی فوری و بیقيد و شرط آنها و تمامی زندانيان
سياسی است.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ١۶خرداد ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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