
 
 

 شهر در سراسر ايران ۱۰۰بيش از در معلمان  و تظاهرات اتاعتراض
 ، یسيهمش بهونه«، »رئ مي»کشور شده دزدخونه، تحر م«،يستيا یم یروزي تا پ ميگردد«، »ما همه با هم هست دي آزاد با  یمعلم زندان»

 من الذله«  هاتيه م،يسربدارا»ما همه ، است« ام ي آماده ق انياست، جنبش فرهنگ ام يپ نيآخر نيا باف،يقال
 

به شهر ديگر    ۱۰۰دست كم  و  تهران    در  براي دومین بار در اين هفته  آزاده   معلمان و فرهنگیان  ،۱۴۰۰  اسفند   ۳شنبه  سهروز  
دولت و مجلس آخوندی و پاسخ ندادن   وعده هاي دروغهای پايین و  ند و علیه وضعیت غیر قابل تحمل معیشتی، حقوقخیابانها آمد 

در حالي صورت   اعتراض سراسري   اين  و خواهان آزادی همکاران زندانی خود شدند.  دست به اعتراض زدند   شانبه مطالبات برحق
يا  و  تمام تالش خود را براي ممانعت از برگزاري آن    هاقدامات بازدارند قبلي و    گرفت كه نیروهاي اطالعاتي و امنیتي با تهديدهاي

آموزش و   در مقابل اداراتشهرها  در  و  مقابل مجلس ارتجاع  تهران در  در  معترضان    محدود كردن ابعاد آن به عمل آورده بودند.  
 . تجمع كردند پرورش 

 
همدان،    راز، یاراک، ش  ،یممسن  جان،یاز جمله در تهران، کرمانشاه، اله  گريد  یاز شهرها  یار یاعتراضات معلمان عالوه بر تهران در بس

سنندج،   اردب  ن،يقزو  زد،يکرج،  آباد،  خرم  اند   ز،يتبر  ل،یبوشهر،  لردگان،  شهرضا،  رشت،  ا  مشک،ي اصفهان،  دلفان،    الم،ينهاوند، 
ب بانه،  مشهد،  بهبهان،    وان،يمر  وکان،سردشت،  گرگان،  ش  اسوج،يسنقر،  بندرماهشهر،  اهواز، سنندج،  قم،  بجنورد،     روان،یشوش، 

ح  واندره،يد  ،یانزل  شابور،ین ال  ه،يدریتربت  ازنا،  رزن   ذه،يا  اندوآب،ی م  گودرز،یباغملک،  تاکستان،  آباده،  کوهدشت،  بروجرد،  قروه، 
شوشتر، اسالم آباد، زنجان،    ه،یآبدانان، آباده، اروم  دگل،یآباد، آران بشهر، نجف    نیگفسا، رضوانشهر، شهرکرد، مش  جار،ی)همدان(، ب

 و ابهر برگزار شد.  ، کازرون، ساری، چالوس، بابلنیهرس ه،يويسقز، شازند خنداب، المرد، ز
 

کشور شده  »  ،«می ستيا  یم  یروزیتا پ  میما همه با هم هست»  ،«گردد  د يآزاد با  یمعلم زندان»:  شعار میدادند از جمله  تجمع كنندگان  
 ،م يما همه سربدارا»است«،    امی آماده ق  انیاست، جنبش فرهنگ  امیپ  نيآخر  نيا  باف،یقال  ،یسی»رئ«،  همش بهونه   ميدزدخونه، تحر

»دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته«، ،  «»معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است  «،رديپذ   ی ذلت نم   ردیمیمعلم م »  «،من الذله  هاتیه
كالس بیشتر درس نخوانده   ۶آنها با اشاره به ريیسي كه    «.مینینشیآرام نم  ،ميریتا حق خود نگ»معلم بپا خیز، برای رفع تبعیض«، » 

 «،  شش کالسه دروغگو حاصل وعده هات کو »شعار میدادند:  
 

شده و شماری از معلمان را بازداشت مانع برگزاری تجمع معلمان    مانند کرج، شیراز و مشهد در بسیاری از شهرها    نیروهاي سركوبگر
 آموزان در حمايت از اعتراضات معلمان شرکت کرده بودند.  در تجمع امروز معلمان بسیاری از دانش .کردند 

 
معلمان حق  نیهمچن با پهن کردن سفره خال  ی سيالتدرامروز  و  پرورش تجمع کرده  آموزش  مقابل  خواستارمطالبات   ی درتهران 

 «.هیسفره ما خال هیکاف د یوعده وع» «،ميری جا نم نيازا مي ریتا حکم خود نگ»دادند میخودشدند .آنها ازجمله شعار
 



با شعار » ما   خیزش معلمانبپاخاسته گفت    درود به معلمان و فرهنگیان با  خانم مريم رجوي ريیس جمهور برگزيده مقاومت ايران  
كه نظام منحوس واليت فقیه،    بیداديبراي قیام علیه ظلم و    بار ديگر اراده عموميهمه با هم هستیم، تا پیروزي مي ايستیم«،  

معلمان،   معیشیتيوخیم تر شدن وضعیت    .بازتاب كردند   است  روا داشتهبر مردم ايران  سال است    ۴۳حكومت اعدام و ترور و چپاول  
نشان میدهد كه تا اين رژيم ضد بشري بر سر   و اعتراضات مستمر آنان    و ديگر اقشار زحمتكش، غارت شدگان  كارگران، پرستاران

 ادامه و گسترش مي يابد. كار است فقر و تبعیض و بیكاري و گراني 
 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
 ( ۲۰۲۲فوریه    ۲۲) ۱۴۰۰اسفند  ۳

 
۱۴۰۰اسفند  ۳ ،تجمع اعتراضی معلمان ،تهران  









 









 
 


