
  
   استان) ۲۵( شهر ۴۵ معلمان در اعتراضات 

  »  کن، از حق خود دفاع کن اميمعلم ق« ،»مينينشیاز پا نم م،يريتا حق خود نگ«، »گردد ديآزاد با یمعلم زندان«
  نشستگان، كارگران و زحمتكشان استرژيم تنها راه اعاده حقوق معلمان، باز یو سرنگون اميخانم مريم رجوي: ق

  
معيشتی  وضعيت سختدر اعتراض استان)  ۲۵(ديگر  شهر ۴۴تهران و در  فرهنگيان معلمان و، ۱۴۰۰مهرماه  ۲۲ شنبهپنج روزصبح 

اعتراضی زدند، و بر اراده خود برای ادامه تجمعات تا رسيدن به و بی توجهی رژيم نسبت به مطالبات برحق آنان دست به تجمع 
 ،یتهران، خرم آباد، سارشهر  ۴۵هايشان، منجمله آزادی معلمان زندانی تاکيد کردند. تجمع گسترده معلمان تا اين ساعت در خواسته

جوانرود، سلسله، همدان،  ر،يمال وان،يمر ل،ياصفهان، مشهد، اردب ن،يقزو زد،ي مشک،يپلدختر، اند راز،يکرمانشاه، بروجرد، خرمشهر، ش
کرمان، بوشهر،  اسوج،يسنندج، اهواز،  گودرز،يکنار، بندرانزلي، ال دونيفر روان،يش الم،ياراک، ا ،یقم، زنجان، بهبهان، سقز، نورآباد ممسن
  گزارش شده است.  زيتبرو  جلفا، الشتر،كوهدشت، جهرم ، ذهيبندرعباس، داراب، تاکستان، بجنورد ، ا

  
و منجمله گسيل مزدوران لباس شخصی و منجمله ممانعت از گرفتن فيلم و تجمع معلمين که برغم تدابير سرکوبگرانه رژيم آخوندی 

صورت گرفت، در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و در شهرستانها در مقابل ادارات کل آموزش عکس توسط تجمع کنندگان 
کنندگان که در مقابل ساختمان صدا و سيمای رژيم تجمع در اهواز نيروی سرکوبگر انتظامی با حمله به تجمع و پرورش رژيم بود. 

نيروی انتظامی با اين هدف که مانع برگزاری تجمع شوند  فرق کردند. درکرمانکرده بودند با آنها درگير شده و تجمع کنندگان را مت
  اما طرحشان به شکست انجاميد و معلمين تجمع اعتراضی خودرا برگزار کردند. اقدام به دستگيری برخی از فرهنگيان نمود،

  
از جمله شعارهای مورد ». است زاريب ضيتبع است، از داريمعلم ب« در تهران برروی پالکارد بزرگ تجمع کنندگان نوشته شده است:

 یمعلم زندان«، »بدون خواهش یبندنه سازش، رتبه م،ينه تسل«استفاده در تجمعات معلمين و فرهنگيان در شهرهای مختلف ايران،  
، »یفالکت عموم ،ینجوم یهایدزد« ،»بزن اديمعلم داد بزن، حقتو فر«، »مينينشیاز پا نم م،يريتا حق خود نگ«، »گردد ديآزاد با

کنندگان برروی تراکتهايی که در دست تجمع  باشد.می» یبدون حقه باز ،یهم طراز یاجرا«، و »یبندرتبه یاجرا ،یعدالت اجتماع«
معلم  یآزاد« ،»ستيمعلم زندان ن یجا«، »گردد ديآزاد با ،یمعلم زندان«، »معلمان کردنینه به زندان«است: است منجمله نوشته شده

  .»به کار برگردد ديبا یمعلم اخراج«و  »یزندان
  

های آموزان را به حمايت از خواستبه پاخاسته، جوانان و دانشمعلمان  درود بر با رئيس جمهور برگزيده مقاومت یرجو ميخانم مر
شهر ۴۰از  شيدر ب مانهنيمعلمان آزاده م یسراسر یاعتراض و همبستگ :برحق آنها به ويژه آزادی معلمان زندانی فراخوانده و گفت

نشانه  ران،يفرزندان ا یبرا گانيرا ليو حق تحص فيشده معلمان شر مالياحقاق حقوق پا یو برا ميرژ یضدمردم یهااستيس هيعل
از معلمان و بازنشستگان تا  رانيمردم ا اراحقاق حقوق همه اقش یاست. تنها راه برا ینياز استبداد د يیرها یبرا رانيعزم مردم ا

 سوزند،یم یاز ظلم و فساد حکومت یناش یکاريو ب تيکه در بحبوحه کرونا در فقر، محروم یکارگران و پرستاران و کادر پزشک
  است. یسيچون رئ یو جالدان یاخامنه یسرنگون یبرا اميو ق یشورش یهاکانون



  
  دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

   )۲۰۲۱ اکتبر ۱۴( ۱۴۰۰مهر  ۲۲









  





 
 


