
 
 

 شهر ۸۵در معلمان سراسری  اعتراض و تظاهرات
آزاد  زنداني سیاسي“  ،” کند یم  تیمجلس حما کندیم انتیدولت خ«، »دروغگو حاصل وعده هات کو؟ یسواد  ، شش کالس یب یسیرئ” 

  ” بپا خیز برای رفع تبعیض معلم“  ،” پذیردمیرد ذلت نمیمعلم می“ ، ” باید گردد
به تحصن ن،  يماا. در صورت عدم تحقق خواستهيمهست  نهيحاضر به پرداخت هز  یتحقق عدالت و آزاد  یو برا  نميشويم  مرعوب سرکوب

 و اعتصاب ادامه ميدهيم

در   آزاده  هزاران تن از معلمان و فرهنگیان،  سراسری  تحصنپس از دوروز    و  در فضای امنیتی شدید   ،۱۴۰۰بهمن    ۱۱روز دوشنبه  
از روستاها  شهر دیگر    ۸۴و  تهران   بهو بسیاري  اعتراض  به ناچیز و بیهای  قوقغیرقابل تحمل، حوضعیت معیشتی    در  اعتنایی 

مقابل  تهران در  در  دست به تجمع و تظاهرات زدند. این تجمع  و همچنین در اعتراض به دستگیري معلمان  مطالبات برحق آنها  
 .  صورت گرفتآموزش و پرورش رژیم  مقابل اداراتدر و شهرها مجلس ارتجاع و در مراکز استانها 

 
باغ    رم،یشهر، سم  ینیشهر، خم  نیاصفهان، شاه  ه،یاروم  ز،یتبر  بسیاري از شهرها از جملهدر    تهران،معلمان عالوه بر  اعتراضات  

آبدانان، بوشهر، دشتستان، شبانکاره، برازجان، چرداول،    الم،یکرج، اشتهارد، ا  ل،یبهادران، چادگان، شهرضا، فوالدشهر، نجف آباد، اردب
زنجان،   مشک،یاند   ذه،یا  شوشتر،بهبهان، شوش،  اندیمشک،  بجنورد، اهواز، خرمشهر، رامهرمز،    شابور،یشهرکرد، لردگان، مشهد، ن

قروه،    اران،یکام  وان،یقم، سنندج، دهگالن، مر  ن،یارسنجان، داراب، کازرون، المرد، گراش، قزو  ،یفسا، نورآباد ممسن  ،د یاقل  راز،یش
 جان، یاله  ،یرشت، بندرانزل  شموک،ید  اسوج،یگرگان،    ن،یهرسمیاندوآب،  کرمانشاه، سنقر، جوانرود، اسالم آباد غرب،   ه،یویز  جار،یب

نوشهر، آمل، بهشهر، نکا، اراک، همدان،   ،یپلدختر، کوهدشت، سار  گودرز،یرضوانشهر، لنگرود، خرم آباد، بروجرد، دلفان، رومشکان، ال
 . انجام شده است بافق و زدی ر،یمال
 

 ی س ی رئ»«،  دروغگو  ،دروغگو  یسیرئ»  ،«گردد  د یآزاد با  یمعلم زندانزندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »»:  تجمع كنندگان شعار میدادند 
نشسته دروغ  و   یبرکرس  یا»«،  حاصل وعده هات کو  اهویهمه ه  نیبا ا»«،  حاصل وعده هات کو؟  ،دروغگو  یسواد، شش کالس  یب

ذلت   ردیم  یمعلم م»«،  کاستی آمر  گنیجاست دروغ م  نیدشمن ما هم «، »مینینش  یآرام نم   میریتا حق خود نگ»«،  هتوعده بس
، «ضیرفع تبع  یبرا   ز یمعلم بپا خ«، »مید یبر  نی ازمسئول  مید ی ازبس دروغ شن«، »سکوت هرمعلم فرصت به ظلم وظالم«، » ردیپذ   ینم

 «.با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد» و «مجلس حمایت میکند  ند،»دولت خیانت میک
 

قرق کردن   و  با مسدود کردن راههای منتهی به محل تجمع معلمان  ند تالش کردها  سرکوبگر انتظامی و لباس شخصینیروهای  
بویژه در قبال پایداري معلمان  ، اما  شوند   آنانو پیوستن مردم به    معلمان  ، مانع برگزاری تجمعمعلمان فعالدستگیری  محل تجمع و  

دستگیر   فارسو استان  در تهران، مریوان  ه  ل ازجم  شماري از معلمان در جریان اعتراضات امروز    ، ناچار به عقب نشینی شدند.زنان
 ی زندان   انمعلم  خواسته خود مبنی بر آزادی   کردند و  ییمایراه پ  ابانیدرخ  ی ادیز  تیجمع. در شیراز برغم فضای شدید امنیتی،  شدند 

  .زدند فریاد را 
 



معلم »درود بر معلمان آزاده كه برغم دستگیریها و تهدیدات بار دیگر در سراسر كشور به خیابان آمده و با شعار  خانم مریم رجوي با  
استمرار این اعتراضات شجاعانه بازتاب اراده   ، تاکید کرد:به میلیونها دانش آموز درس آزادگی میدهند   «،میرد ذلت نمیپذیردمی

 .  كراسي، عدالت و حاكمیت مردم استعمومي براي سرنگوني رژیم و استقرار دم
 

 دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران 
( ۲۰۲۲  ژانويه  ۳۱) ۱۴۰۰بهمن  ۱۱









 
 


