
 
 

 با شعارهاي  استان كشور ۳۰در  معلمانفرهنگیان وجنبش اعتراضی 
دولت خیانت میكند مجلس  ” و   ” معلمان زندانند غارتگران آزادند”  ،خیز برای رفع تبعیض” ”معلم بپا، ” آزاد باید گردد  معلم زندانی” 

  ” حمایت میكند
 

تجمع و تظاهرات دست به تجمع و تظاهرات زدند.  در سراسر كشور    فرهنگیان و معلمان،  ۱۴۰۰  اهمدی  ۲۳  شنبهپنجروز  امصبح  
 . شد تعداد زیاد مزدوران امنیتی و لباس شخصی برگزار و حضور امنیتي  بازدارنده برغم تدابیر گسترده فرهنگیان و معلمان 

 
ابل مجلس ر مقاین تجمعها در تهران د   استان دریافت شده است.  ۳۰شهر در    ۱۱۶گزارش تجمعهاي اعتراضي از  امروز    عصرتا  

صورت براساس فراخوان قبلی  ها، مقابل اداره آموزش و پرورش  ها، مقابل اداره کل استان و در شهرستاندر مراکز استانارتجاع  
 گلپایگان،   شهرضا، کاشان،  شهر،ونیاصفهان، هما  اندوآب،یم   بوکان، سردشت،  ه،یجلفا، اروم  ز،یتبرشهرهای    تهرانعالوه بر  .  گرفت

 شابور،ین سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه،آبدانان، گناوه، شهرکرد، لردگان، بروجن، مشهد،  الم،یکرج، ا ل،یاردب رم،یسم  نجف آباد،
ش بجنورد،  ا   فردوس،  روان،یکاشمر،  ماهشهر،   زان،یجا  شوشتر،بهبهان،    ه،ید یامخرمشهر،    گتوند،  سربندر،  مشک،یاند   ذه،یاهواز، 

آباد، داراب، اشکنان، آباده، جهرم، نورآباد ممسنی، مرودشت، فیروز  راز،یش   شاهرود،  زنجان، ابهر، خدابنده، سمنان،  مان،یمسجدسل
دهگالن،   وان،یمر  جار،یسقز، بقم، سنندج،  جم، برازجان، دشتسان،  زهرا،    ن یبوئ  ن،یقزو  دشت،نیارسنجان، المرد، زر  ،ریز، اقلید نی

آباد غرب، هرسجوانرود،  شهربابک، کرمانشاه،    رجان،یسبافت،  قروه، کرمان،    وان،یمر  اران، یبانه، کام گچساران،   اسوج،ی  ن،یاسالم 
  گودرز،یلدلفان، پلدختر، دورود، رومشکان، اازنا، کوهدشت،  رضوانشهر، لنگرود، خرم آباد، بروجرد،    جان،یرشت، اله  ن،گرگابهمئی،  

شاهد تجمع اعتراضی   ، ابرکوه و مهریز، بافقزدی  ،ریاراک، بندرعباس، همدان، نهاوند، مالآمل،  نکا، چالوس، نوشهر، بابل،    ،یسار
   بودند. و معلمانفرهنگیان 

 
فریاد می  تظاهركنندگان  باید گردد«، »معلم»زدند:  از جمله  آزاد  زندانی  تبعیض  معلم  رفع  برای  زیاد شنیدیم »  «،بپاخیز،  وعده 
 ، « پذیردمیرد ذلت نمیمعلم می«، »معلم داد بزن حقتو فریاد بزن»  «،دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند «، »عدالتی ندیدیم 

مدعی عدالت  «، » ظالمشعار هر معلم علیه ظلم  «، » معلمان زندانند غارتگران آزادند «، »نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش »
 . «آموزش رایگان حق فرزندان ایران » و«خجالت خجالت

 
و پیوستن مردم به آنها جلوگیري   تالش كرد از تجمع معلمینهای لباس شخصی و نیروی انتظامی و مأموران زن  رژیم با گسیل گله

م معل   ۶در مشهد،  را  معلم    ۴نیروهاي سركوبگر.  قرار دادضرب و شتم  مورد  در اهواز نیروی انتظامی با حمله به معلمان آنها را  .  كند 
 را در اهواز، سه نفر در بوشهر و شمار دیگري را در تهران و شیراز دستگیر كرد.  

 
رفع   یبرا  زیگفت، آنها با فریاد ”بپاخ  بپاخاستهو فرهنگیان  معلمان  خانم مریم رجوي رییس جمهور برگزیده مقاومت با درود به  

  قاومت با پافشاري بر حقوق خود درس مو    میدهند تراضي خود شتاب تازه اي  و ”معلم زنداني آزاد باید گردد” به جنبش اع  ض”یتبع
.  و گسترش مي یابدافزود تا این رژیم تبهكار بر سر كار است، تبعیض و فقر و بیكاري و فساد ادامه    وي.  علیه ”ظلم و ظالم” میدهند 



منحوس   نظامتنها به فكر حفظ  استقرار دمكراسي و حاكمیت مردم است. آخوندهاي حاكم    ،استبداد دیني  دادن بهپایان    ،تنها راه
 امیاز ققویتر  اما اختناق و سرکوب رژیم هرگز    .نداردبراي آنها  ن ارزشي  زندگي و رفاه و سالمت مردم كمتریو  والیت فقیه هستند  

 .ستین یآزاد یبرا  رانیمردم ا یو همبستگ
 
 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
 ( ۲۰۲۲ ژانویه  ۱۳)  ۱۴۰۰ دی ۲۳



















 


