
 
 

 استان( برغم فضای امنیتی شدید  ۲۲شهر ) ۵۳اعتراضات  معلمان در 
 د« گرد دیآزاد با یکن از حق خود دفاع کن« و »معلم زندان  امیخانم رجوي: خروش معلمان آزاده با شعارهاي »معلم ق 

 است رانیهمه مردم ا یخواهیو آزاد  یطلب حق ادیفر
 

سرسام آور،    یاستان در اعتراض به كمبود حقوقها، گران  ۲۲شهر در    ۵۳در    انیمعلمان و فرهنگ،  ۱۴۰۰آبان    ۲۰شنبه  صبح روز پنج
تجمع وتظاهرات زدند. این تجمعات   کینسبت به مطالبات برحق آنان دست به    میرژ  یتوجه  یو ب  یشتی تحمل مع  رقابلیوضعیت غ

تهران بر  درعالوه  ش،  اند   راز، یکرمانشاه،  اهواز،  ا  زد،ی  مشک،یاصفهان،  کوهدشت،  قم،  مر  الم،یلردگان،  گناوه،  مشهد،   وان،یاراک، 
مرودشت، نکا،   ز،یتبر  ذه،یبروجرد، ماهشهر، ا  ، یخرم آباد، رشت، بندرانزل  ،ی دشت، ممسن  نیپلدختر، زر  گودرز،یقزوین، ال  روان،یش

بابل، دورود، مال داران،   واندره،ید  ه،یدزفول، سنندج، اروم  جلفا،  ،یسار  ه،یویسنقر، آمل، همدان، رزن، ز  ر،یسقز، زنجان، بوشهر، 
 های آموزش و پرورش برگزار شد. در مقابل اداره اندوآبیم و بجنورد، فراشبند  د،یبوکان، خرم ب

 
ها شوند. در تهران انبوه ماموران انتظامي ابتدا  این تجمع  یریگتالش کردند مانع شکل  هایو لباس شخص   یسركوبگر انتظام  یروین

را که آنها در دست    ۹۸آبان    یشهدا   ریتصاو  ن یرا متفرق کنند، سپس با حمله و هجوم به معلم  نیبا بلندگو تالش کردند معلم
 کردند.   ریرا دستگ نیلم از مع یا و عده شدند یماز تجمع نیمعلم گرفتنلمیمانع ف ركوبگرداشتند پاره کردند. نیروهاي س

   
 ی بدون خواهش«، »معلم زندان   ی بند نه سازش، رتبه   م،یبودند: »نه تسل  ریموارد ز  یاعتراض  یهادر تجمع  نیمعلم  یاز جمله شعارها

 «،یبدون حقه باز  ، یهم طراز  یبزن«، »اجرا   اد ی»معلم داد بزن، حقتو فر  م«، ینینشیاز پا نم  م،یریگردد«، »تا حق خود نگ  د یآزاد با
 گن یدروغ م   نجاست،یمجلس، دولت، خجالت خجالت« و »دشمن ما هم  ی»آها  باشد«،یم   یملت  دهیند   رگزه  ،یعدالت یهمه ب  نی»ا

کن، از حق خود    ام یمختلف بکار گرفته شد، منجمله، »معلم ق  یکه در تجمعات شهرها  ییها. از جمله تراکتها و بنر کاست«یآمر
 عیتوز   ۹۸آبان    امیق  د ی شه  ۱۵۰۰  ادبودیدر    یتجمعات تراکت  ی. در برخند بود  ض«یرفع تبع  یبرا  ز،ی ه پا خدفاع کن« و »معلم ب

 . د یگرد
 

بازنشستگان   ان،یآبان و با درود به معلمان، فرهنگ  امیق  دانیشه  ادی  داشتی مقاومت با گرام  دهیجمهور برگز  سیرئ  یرجو  میخانم مر
مردم   امیو از ق  دانیپاک شه  یها و جوشش خون  یجالدان حاکم از دادخواه  گریو د  یرئیس  ،یاو کشاورزان به پاخاسته گفت: خامنه

با شعار    هنیسراسر م یدر شهرها  گریندارند. خروش معلمان آزاده که امروز بار د  یزیگر میاین رژ  یهکاربه ستوه آمده از ستم و تب
همه مردم   یخواه یو آزاد  یطلبحق  ادیشد، فر  افکننیگردد« طن  د یآزاد با  یکن از حق خود دفاع کن« و »معلم زندان   امی»معلم ق

 است.  رانیا
 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
  (۲۰۲۱نوامبر   ۱۱) ۱۴۰۰آبان  ۲۰



















 
 


