
 
 

 هايبا شعار استان ۲۸ درشهر  ۶۸معلمان در سراسری  خيزش
 «یملت دهیند  رگزه ،یعدالتیهمه ب نی»ابزن«،  ادی داد بزن، حقتو فر  فرهنگیگردد«، » د یآزاد با ی»معلم زندان 

آمده اند ها به ستوه ، فریاد عموم مردم ایران را كه از ستم و بيداد آخوندخيزش سراسري معلمان ی:رجو  میخانم مر
 دبازتاب ميكن 

 
زندگی    طاقت فرسايشرایط  در اعتراض به    استان كشور  ۲۸شهر در    ۶۸در    ان ی، معلمان و فرهنگ۱۴۰۰  آذر  ۱۱شنبه  صبح روز پنج

زدند. این   نسبت به مطالبات برحق آنان دست به تجمع وتظاهرات  میرژ  یتوجه  یو ب  سرسام آور  یحقوقها، گران  ناشی از پایین بودن
  سقز، رشت، اهواز،  ، یاسوج، کرمانشاه، شیراز، سنندج،آبادیزد، خرم  در  ،  (ارتجاعمقابل مجلس  )در    عالوه بر تهراناعتراضي  تجمعات  

باد  آامیدیه، ایذه، بجنورد، گتوندخوزستان، شاهرود، اصفهان، نوران  یزجادزفول،    آباد )فارس(، قیر)فارس(،، فیروزایالم، مریوان، المرد
تبریز،    شیروان، دیواندره، بوکان، ارومیه، تربت حیدریه، اراک،  ممسنی، قزوین، اندیمشک، پلدختر، زاهدان، کرمان، بروجرد، الیگودرز،

، ساری، سمیرم، اردبیل،  (ستان فارس)ابید  خرمرود، شهرکرد، کازرون، مشهد،  ودژ، دلفان، دهدشت، آمل، دزیویه سقز، قم، شاهین
باغ ملک اهواز، بوشهر، همایون شهر، همدان، سنگسر، گرگان،آ، میاندو(استان فارس)خرامه   گچساران، بوشهر، بیجار، جلفا،   ب، 

 برگزار شد.  رژیم آموزش و پرورش در مقابل اداره مالیر و استهبان، سیرجان، زنجان، همدان
 

 ی روی ندر تهران    را با خود حمل میكردند.  ۹۸معلمان معترض در بسیاري از شهرها از جمله در تهران تصاویر شهداي قیام آبان  
پاره   را  شهدا  ریتصاو  نیبا حمله و هجوم به معلم  اعتراضاتاین    یریگشکل  برای ممانعت از  هایو لباس شخص  یسركوبگر انتظام

 با خشونت و  سركوبگرنیروهای    درمشهد کردند.    ریرا دستگ  شماري از آنانو    شدند یممعلمان    از تجمع  گرفتنلمیمانع فه و  کرد
به و شتم  كنند معلمان    ضرب  متفرق  را  آنها  تا  بردند  اصفهان.  یورش  کنندگان  قیام  از  درحمایت  معلمان  نشانه   درگرگان  به  و 

یک چشم خود را به صورت نمادین   تفنگ ساچمه اي هدف قرار گرفته بود،همبستگي با آن دسته از مردم اصفهان كه چشمانشان با  
 . اردبیل علی رغم بارش برف معلمان به تجمع خود ادامه دادندبرخي از شهرها مانند  در بودند.  هبست

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

  ده ی ند   رگزه  ،یعدالتیهمه ب  نی »ابزن«،    ادیداد بزن، حقتو فر   فرهنگی»  م«،ینینشیاز پا نم  م، یریگردد«، »تا حق خود نگ  د یآزاد با
سكوتتو »،  «آزاده چاره ما فریادهفرهنگي  »  ،«سكوت هرمعلم فرصت به ظلم وظالم، معلم بیداراست از تبعیض بیزاراست»،  «یملت

یك اختالس كم بشه مشكل  »و  « ستیمعلم در زندان ن  یجا»  ،«مشكل ما حل نشه كالسها تعطیل میشه»  ،«قیامتي بپا كن  ،رها كن
 . «ما حل میشه

 
آنها با شعار    گفتند  اآزاده که در سراسر ایران بپاخاستهو فرهنگیان  معلمان    بهمقاومت    دهیجمهور برگز  سیرئ  یرجو  میخانم مر

فریاد عموم مردم ایران را كه از ستم و بیداد آخوندها به   و این همه بي عدالتي هرگز ندیده ملتي،  میرد ذلت نمیپذیردمعلم می
گرش سرمایه هاي مردم ایران را در تولید  ای و رییسی با كابینه پاسدار، تروریست و شکنجهستوه آمده اند بازتاب میكنند. خامنه



و موشک و پهپاد هدر میدهند و معلمان را مثل سایر اقشار زیر خط فقر نگه میدارند. تنها راه مقابله با این ظلم و ستم، خیزش بمب  
و قیام است و فقر و فساد و گراني و تبعیض و بي عدالتي تنها با نفي كامل دیكتاتوري دیني و استقرار دمكراسي و حاكمیت مردم 

 . پایان مي یابد 
 

 ه شورای ملی مقاومت ایران دبيرخان
 ( ۲۰۲۱دسامبر  ۲) ۱۴۰۰آذر  ۱۱











 


