
 اسماعیل گرامی کارگر بازنشستھ را آزاد کنید 
ھای گذشتھ، بھ شکل خودجوش تجمعی در مقابل سازمان تامین اجتماعی بود کھ بازنشستگان در پی اعتراضات سال  ۹۹تیرماه سال  

برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق طبق تورم، بیمھ کارآمد و درمان رایگان و... گردیدند. در تداوم این اعتراضات در ھمان  
ھا افزوده شد، ولی افزایش قیمت کاالھای مصرفی و نرخ تورم باعث نجام شد و کمی بھ دریافتیسال یک مرحلھ از ھمسان سازی ا 

بی اثرشدن این افزایش حقوق بود. تجمعات تداوم یافت و اسماعیل گرامی ھم بھ مانند دیگر بازنشستگان خواھان افزایش دستمزد 
و ایجاد     با این تصور کھ با بازداشت بازنشستگان  مسئولینطبق نرخ تورم و... بود. با گسترش اعتراضات و عدم پاسخگویی،  

 .اسماعیل گرامی را بازداشت کردند ۱۴۰۰فروردین  ۱۴فضای امنیتی مانع اعتراضات بازنشستگان شوند ! روز  
لباتشان ھستند پیگیر مطا   اما بازنشستگان با تداوم اعتراضات و پیگیری مطالباتشان نشان دادند کھ علیرغم تالش مامورین امنیتی،

  .وخواھند بود
بعد از چند روز بازجویی و انفرادی این کارگر بازنشستھ را مستقیم بھ زندان تھران بزرگ منتقل کردند و بعد از حدود سھ ماه  

 . سال آن قابل اجرا می باشد ۴کھ   سال زندان محکوم کردند ۶ای او را بھ بازداشت در یک دادگاه چند دقیقھ 
 : ت دوسال در خبرھا آمده استحال بعد ازگذش

برابری دستمزد ھمخوانی ندارد(مرتضی عزتی   ۳برابری تورم با افزایش    ۵اساس تعیین دستمزد کارگر، نرخ تورم است و رشد  "
سال از عمر خود را در   ۴   برای بیان ھمین سخن و خواستھ قانونی و واقعی اسماعیل گرامی باید اقتصاددان)" / کانال بازتاب

 .سپری کند ! این کجای قانون وعدالت جا دارد زندان
و بھ شکل مسالمت    آزادی گرامی حق مسلم وقانونی ایشان است. چرا کھ بھ مانند دیگر بازنشستگان برای پیگیری خواستھ قانونی

 .شرکت کرده است  قانون اساسی در تجمعات اعتراضی بازنشستگان ۲۷آمیز و بر طبق اصل 
 

 .آزادی بی قید وشرط ایشان ھستیم ما بازنشستگان خواھان
 بازنشستگان تامین اجتماعی البرز 

 جمیعت بازنشستگان وسھامداران استان کرمانشاه
 استان قزوین   بازنشستگان تامین اجتماعی
 صدای بازنشستگان مستقل
 بازنشستگان مستقل تھران 

 بازنشستگان روشنفکر 
 اردبیلبازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی 

 گروه بازنشستگان مطالبھ گران مستقل
 پیشکسوتان پیشرو آذربایجان_شرقی

 پیشکسوتان پیشرو ھرمزگان 
 پیشکسوتان پیشرو بوشھر 

 پیشکسوتان پیشرو سرافراز کشور 
 پیشکسوتان نقشھ راه جامع 

 کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
  اتحاد بازنشستگان

 وبازنشستگان لرستانندای کارگران 
 استان کرمانشاه  بازنشستگان مستقل وسھامداران مطالبھ

 شورای بازنشستگان ایران 
 گروه اتحاد بازنشستگان 

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران 
 جمعی از بازنشستگان شوش و ھفت تپھ 

 صنف بازنشستگان کارگری گیالن 
 کانال صنفی معلمان ایران 

 


