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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ١۵
  

  ايران]متقاعدان[زنده باد اتحاد سراسری بازنشستگان
آنھا برای اعالم خواسته ھای خود، که مدتھاست  .اند داده اعتراضی تجمعی فراخوان ]اسد[ مرداد٣١بازنشستگان در

برای آن مبارزه می کنند، قصد دارند بار ديگر متحد و يکپارچه به خيابان بيايند و فرياد اعتراض شان را برای احقاق 

ان بازنشستگان اغلب، به عنو.  بلند کنند،حقوق خود که مجريان امور در دستگاه دولت، از آن محرومشان ساخته اند

سال خدمت در نظام مبتنی بر استثمار و ستم طبقۀ سرمايه دار در  ٣٠کارگر و کارمند، مزدبگيرانی ھستند که پس از

 سال نيروی کار ٣٠نظام کار مزدی در طول . مراکز توليدی و يا خدماتی توان جسمی و فکريشان تحليل رفته است

حال مقامات حاکم می خواھند در . بر آنان تحميل کرده استی در اختيار گرفته و فقر را ئشاغالن را به کمترين بھا

  .  دوران بازنشستگی ھم فقر و محروميت به طور مضاعف بر آنان تحميل شود

 مسکن و درمان، ۀ ھزين- زندگی ۀبازنشستگان نبايد پس از پايان دورۀ اشتغال خود دغدغۀ تأمين ھزين: ما می گوئيم

 زندگی ۀمستمری و حقوق بازنشستگی آنھا بايد ھزين.  داشته باشند–بھداشت، پوشاک، مسافرت و تحصيل فرزندان خود 

ِاعتراضات خستگی ناپذير بازنشستگان پاسخ اعمال تبعيض و ستم طبقاتی دستگاه دولت و .  شان را تأمين کندۀخانواد
 ميليون تومان ۴اجرای قوانين به نفع بازنشستگان و پرداخت مستمری حداقل . ارگان ھای متولی اموربازنشستگان است

اداره و نظارت بر صندوق ھای .  ھمگانی و درمان رايگان جزء حقوق اولی ھمۀ بازنشستگان استۀدر ماه، داشتن بيم

 فشارھای امنيتی، بازنشستگان معترض نبايد تحت ھيچ گونه. بازنشستگی از طريق اعضای ھر صندوق بايد انجام شود

  . ليسی و قضائی قرارگيرندوپيگرد پ

 مرداد در ميان تجمع ٣١ در روزاتحاد مزدبگيران و بازنشستگانما ضمن دفاع از خواسته ھای بازنشستگان، با شعار 

  .بازنشستگان خواھيم بود

  :  نيروھای اجتماعی زير ستم سرمايه داریۀزنده باد اتحاد و ھمبستگی ھم

  ، کشاورزی و خدماتی، معلمان، پرستاران، بازنشتگان، دانشجويان و دانش آموزان طبقات فرودستکارگران صنعتی

  !پرتوان باد اتحاد بازنشستگان

   کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

   ماھشھر و بندرامامۀ جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطق

   فعاالن کارگری جنوب
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   فعاالن کارگری شوش و انديمشک

   کرج- کارگران محور تھران جمعی از

   ٩٦]اسد[مرداد١٦ 

 

 


