
 
 

 تبریز، اهواز، رشت و دورود و تظاهرات بازنشستگان در استان  ۲۲تظاهرات معلمان در 
   ، ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه، حسین حسین شعارتون دروغ و دزدی کارتونآزاد باید گردد زنداني سیاسيمرگ بر رییسی، 

 
بندی  اعتراض به عدم رتبهدر  و    برای آزادی معلمان زندانی استان    ۲۲در    معلمان و فرهنگيانخردادماه،  ۲۶صبح امروز پنجشنبه  

 . دست به تجمع و تظاهرات زدند  ،گراني كمرشكن سازی حقوقشان در مقابل تورم نجومی وو همسان
مريوان، سنندج، کرمانشاه، انديمشک، سقز، بوکان، کرج، همدان، ساری، شهرکرد،   شهرها مانند   زبسياري ادر  اين اعتراضات  

کاشمر، بندرعباس، بيجار، شازند، خرم آباد، بجنورد، آبدانان، اسالم آباد غرب، سردشت، زنجان، اردبيل، قزوين، شيراز، رشت،  
اصفهان، رضوانشهر    الهيجان،  اراک،  ياسوج،  اهواز،  بابل،  آباد،  اروميه، نجف  کامياران،  مقابل  دورود، هرسين، مالير،  ادرات در 
 . از شهرها معلمان دست به راهپيمايي زدند  تعدادی در  صورت گرفت. آموزش و پرورش

معلم بپا خيز ” ،  ”مرگ بر رييسی” :  در اين اعتراضات كه برغم تدابير سركوبگرانه و بازدارنده برگزار شد، معلمان شعار ميدادند 
تبعيض های دولتی سر  ”،  ”کارتون حسين حسين شعارتون دروغ و دزدی  ”  ،”معلم زندانی آزاد بايد گردد”،  ”برای رفع تبعيض

 .”زندانی سياسی آزاد بايد گردد”و  ”ظلم و ستم کافيه سفره ما خاليه”، ”با اينهمه هياهو حاصل وعده هات کو”  ،”منشأ فساده
 

در تعدادی از    نوشته شده بود جای معلم در کالس درس است نه زندان. يي كه معلمان دردست داشتند از جملهروی پالکاردها
در   رژيمماموران  شهرها نيروهای سرکوبگر رژيم مانع تجمعات معلمان شدند و در شهرهای مختلف معلمان را دستگير کردند.  

 مشهد در  دی را دستگير کردند.  تهران هنگامی که معلمان برای تجمع به مقابل مجلس رژيم رفتند مانع تجمع آنها شدند و تعدا
در سنندج نيز مانع تجمع در مريوان معلمان را از مقابل اداره آموزش و پرورش متفرق کردند.    مانع تجمع معلمان شدند.  نيز

حمله کرده و تعداد  معلمان  به تجمع   در شيراز   معلمان شدند اما معلمان هر دو شهر در نقاط ديگر تجمع خود را برگزار کردند.
را بازداشت کردند. در اصفهان از استانداری تا انتهای خيابان باغ گلدسته مأموران انتظامی ايستاده و اجازه تجمع   آنهايادی از  ز

دادند. در سنندج مأموران رژيم در ميادين مختلف شهر مستقر شده و مانع شکل گيری تجمعات مردمی  نفر را نمی۳بيش از  
بر پشت بام اداره کل آموزش و پرورش  نيز    تک تيراندازان سپاه  ه در شهر تجمع کرده بودند.شدند و موتور سواران يگان ويژمي

 .  كردنفر از معلمان را بازداشت ۱۰انتظامی سركوبگر نيروی  قزويندر مستقر شدند  
 

اعتراضات معلمان و حتی گروه های سايبری رژيم از مدتها قبل با ارسال پيام های تهديد آميز تالش می کردند مانع  همچنين  
فعاالن شبکه های مجازی را تحت عنوان تشويش اذهان    تعدادی از  اطالعات سپاه نيز  .فعاليت آنها در شبکه های مجازی شوند 

 رژيم معلمان دستگير شده را شديدا تحت فشار قرار داده تا عليه خود اعتراف کنند. عمومی دستگير کردند.
 

های باالی زندگی و تورم و حقوق پايين در شهرهای تبريز، اهواز، ماعی نيز در اعتراض به هزينه بازنشستگان تأمين اجت  همزمان
 رشت و دورود دست به تجمع زدند.

 



خود را در سراسر معلمان شريف که بارديگر فريادهاي حق طلبانه    بهخانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران  
کردند  طنين  ايران و  انداز  فرستاد  جوانان  درود  از    راعموم  حمايت  فراخوند.به  معلمان  گفت  وي    آنان  سراسري  اعتراضهای 

بازنشستگان، كارگران و اعتصاب بازاريان، رژيم را سراسيمه کرده است. تنها راه رسيدن به عدالت و آزادي ايستادگی براي رهايي 
براي احقاق حقوقشان جزم را در شهرهای مختلف تنها عزم آنان دستگيری و احضار معلمان . از نظام منحوس واليت فقيه است

 اقدام كنند.براي آزادي باداشت شدگان   خواستالمللی مدافع حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بينوي از تر ميكند. 
 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
 (  ۲۰۲۲ژوئن     ۱۶) ۱۴۰۱ خرداد ۲۶

 
 

















 

 


