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 اهالی شهرها،دانش آموزان و دانشجویان 

ازنشسته،جمعی از اهالی شهرها،دانش آموزان  اسفند،جمعی از فرهنگیان شاغل و ب  16روز سه شنبه  
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رس  یط شورا   ده یاخبار  می هماهنگ  یبه  تجمع  ش,  گسترده  حضور  با  مشهد  خطه    نی ا  رزنان یعلمان 

 .برگزار شد 

نبود، بعد   ابانیخ کیتراف   ی برا ی مشکل  چی رو تجمع کرده بودند و ه   اده یکه همکاران ما در پ  ی وجود  با

و بال فاصله    ست ین   یتجمع شما قانون   کیمشکل تراف  جاد یا  لیاعالم کرد به دل  یانتظام  یرو ین   یاز مدت

 .د را متفرق کردن  ت یو هل دادن جمع  ی و با اسپره فلفل و فحاشبه معلمان حمله کرده 
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   انینگفره  یتجمع اعتراضیاسوج: -28

 بگیر ببندهای امروز:اخبار*

 آور با گاز اشک  النیگ  انیبه تجمع فرهنگ یت یامن  -ینظام  یروهایحمله ن  -1



اداره کل آموزش و پرورش    ن یاسفند معلمان و والد    ۱۶تجمع امروز سه شنبه   دانش آموزان مقابل 

گ توسط  در     الن یاستان  آور  اشک  گاز  پرتاب  با  لباس    ژهیو   گان یرشت  حمالت  به    یشخص و  ها 

 شد.  دهیکش  یریدرگ

  ی انجمن صنف  ره یمد  ئتیه  یاز اعضا  ی کنداز  ی زحمت کش و غالمرضا غالم   ی محمدعل  انیآقا    -2

تجمع    ان یکه در جر  ای نفر از دانش آموزان و اول ۷  ن یو همچن   گر یمعلم د  ۱۰معلمان فارس به همراه  

 اسفند بازداشت شده بودند، آزاد شدند.  ۱۶روز سه شنبه    یاعتراض

 کرج  ۱۴۰۱اسفندماه   ۱۶معلم در تجمع امروز   ک یبازداشت  -3

بازداشت و به    ین یعابد   رحمان  ی آقا  ۱۴۰۱اسفندماه    ۱۶البرز امروز    ان یفرهنگ   ی در تجمع اعتراض

 .منتقل شده است  ی محل نامعلوم

  معلمان سنندج  یانجمن صنف ره یمد  ئت یه ینفر از اعضا  ۶بازداشت    - 4

پ   ۱٦  ه شنبه س   امروز معلمان شهر    ان، یفرهنگ  ی صنف  ی هاتشکل   ی هماهنگ  ی فراخوان شورا  رو یاسفند 

است آماج    ە ما  هس  هآموزان، ک و دانش   همدرس  می دفاع از حر   ی و دانش آموزان برا  اءیاول   ەسنندج همرا

  ه ب  ست آموزش و پرورش سنندج د   کلەدر مقابل ادار  اند،ه( قرار گرفتیستی )ترور  یک یولوژیحمالت ب 

 .زدند  ی تجمع اعتراض

و لباس    یانتظام  ی روهایو هجوم ن  یمعلمان مورد هتاک  زیآمو مسالمت   یاعتراض مدن  نی ا  ان یجر  در

ک  یشخص گرفتند  تعداد   یط  هقرار  ک  یآن  همکاران  مورد    ت یهو  ه از  است  محرز  آنها  نفر  چهار 

ت ب  یا هساچم  ر یاصابت  همکاران  از  نفر  دو  و  گرفتند    ی میکر   ایور و    یملک  ن یبهاالد   ی نامهاهقرار 

 .منتقل شدند   ت یامن  س یپل  هو ب  زداشت اب

برا   ەریمد   ات یه   یاعضا  بازداشت   ی ریگ یپ  یانجمن که    ە کرد   ه مراجع  ت یامن   سی پل  ه ب  یوضع دوستان 

متاسفان که  د   ه بودند،  نفر  ه  گر یدو  اعضاء  جبار   ان یفکور  کمال   ان ی آقا  ەریمد   ات یاز  هم    و  پاکزاد 

 .بازداشت شدند 

آقا  یهابازداشت   هادام  در آقا   یاسد   تارمخ   انیامروز  پل   یاحمد   عابد   یدر منزلش و    ت یامن   سیمقابل 

 . اند ەنفر بازداشت شد ٦سنندج   ی صنف ن یو فعال   ەر یمد  ات یه  ی امشب بازداشت شدند. تاکنون از اعضا

سرکوب، امروز شانزدهم اسفند به تجمع    ی روهای ن ، یهماهنگ یبه شورا د یطبق اخبار رس - 5

 .اندمله کرده ح یاساچمه  ی هامعلمان سنندج با گلوله 

 شهر محرز است.  نی معلم در ا ۲شدن  ی زخم ده،یکه به دست ما رس یخبر   طبق



 



صنف  هی انیب  -6 ناشا  انیفرهنگ  یکانون  برخورد  رابطه  در  اصفهان  و    ست یاستان  شتم  و  و ضرب 

 معلمان اصفهان   یریدستگ

در رابطه برخورد  یربیانیه ای بشرح ز   استان اصفهان  انیفرهنگ  ی کانون صنف اسفند، 16روزسه شنبه 

 أصفهان منتشرکرد: معلمان  یر یو ضرب و شتم و دستگ  ست یناشا 

 ارجمند  همکاران 

از عرف معمول    ش یکه ب  می روبرو هست   ی بسته ا  ی امروز، شوربختانه با فکرها  ی   ته ی مدرن  یا یدر دن   

و    ی خشونت کالمنادانسته با    ا یاند و دانسته  گرفته   ی ادب فاصله وحشتناک   یا یو از دن  کنند ی دهن باز م

نکه مبارزه با اهل  یبر خاسته اند؛ غافل از ا  زیبه مبارزه با معلمان و کنشگران خشونت پره  یکیزیف

 .ست ین  ی فکر و قلم کار آسان

  رانگر یو و   یموقت  یبا تمام توان در مقابل بادها   د یکه با   اند افته ی و کنشگران شجاع در  ستهیشا   معلمان

مقابله کرد و خواسته   ی ورزشه یبا اند  ،ییزنگ زده و قرون وسطا  ی و مقاومت نمود و با مغزها  ستاد یا

 .خود را عنوان نمود  ی و اجتماع  ی صنف

کل   یحمله    به  دستگ  انیفرهنگ   کی ن یامروز،  و  شتم  و  ضرب  و  بخصوص    یر یاصفهان  معلمان 

ت  مسئوالن محترم آموزش و پرورش امروز اس  ی ریتدبی و نشأت گرفته از ب   ست یناشا  ی ها، کار خانم 

ر  یبه حق ز   ی هابه خواسته   توانند ی که نم  شود یم  یبه خودشان تلق   نی به معلم توه  ن ی توه  دانند،ی که نم 

پاسخ داد نه با انواع    د یکه علم را با علم با   می باور  ن ی بدهند. ما بر ا  ی و منطق  یمجموعه خود پاسخ علم 

 .هاو اقسام چماق 

 استان اصفهان  انیفرهنگ  کانون 

 ۱۴۰۱ه  شانزده اسفند ما    

 ی کرمانشاهمعلم   ییاصادق سامره بازداشت    -7

رس  اخبار  بر  کانال    دهیبنا  سامره   ران،یا  ان یفرهنگ  ی صنف  ی تشکلها  ی هماهنگ  ی شورابه    یی اصادق 

ف  سنده ینو  کرمانشاه  لم یکورد،  معلم  و  شخص  ی ساز  منزل  در  ظهر  بعداز  شهرک    ی امروز  در  خود 

  لمساز یف  ن یا  یت شد. بنا به گفته خانواده از محل نگهداراداره اطالعات بازداش  نی توسط مامور سیپرد 

 .ست یدر دسترس ن یخبر  یکرمانشاه  سنده یو نو 

محکوم  ران یا   انی فرهنگ  یصنف  یتشکلها   یهماهنگ  یشورا سامره بازداشت    ت یضمن    ،ییاصادق 

 . باشد ی م  یزندان معلمان  گریآموزان و د دانش  یو شرط همه   د یو بدون ق ی فور یخواستار آزاد 

  یهاتشکل   ی هماهنگ  یبه فراخوان شورا  انیفرهنگ  یدر تجمع صنف   وانیو شتم معلمان مرضرب    -8

 رانی ا انیفرهنگ  یصنف

ن  ۱۶  امروز ماه  شخص  ی تیامن   ی روهایاسفند  لباس  ال  یو  چند  را    ه یدر  پرورش  و  آموزش  اداره 

و    یتی امن   یروها ینفر از معلمان وارد اداره آموزش و پرورش شدند که ن   ن یمحاصره کرده بودند چند 



ناصر    ی با هل دادن و کنار زدن خانم ها وارد اداره آموزش و پرورش شدن و ابتدا آقا  ی لباس شخص

 .کتک زدند  ز یرا ن  یقادر ب یرا به شدت کتک زدند بعد که معلمان مقاومت کردند اد  ی تاتل

  ت یند و جمع مانع رفتن معلمان به طرف داره اموزش و پرورش شد   یو لباس شخص  ی تی امن  یروها ین

  ی آرام قادر  یی روبرو  ابان ینفر بودند را متفرق کردند و در خ   ۵۰۰از    شتری شهروندان و معلمان که ب 

  .را کنار همسرش مورد ضرب و شتم قرار دادند 

شخص  ی روها ین ماش   ی لباس  و    ک ی  ن یبه  آموزش  اداره  به  رفتن  قصد  خانواده  اتفاق  به  که  شهروند 

داشتند حمله کرده و ش آنها را    شان ی ا  ن ی ماش  یها   شهیپرورش را  باتوم شکستند و خواستند که  با  را 

  .بازداشت کنند اما معلمان و شهروندان مانع شدند 

به اداره اموزش و پرورش را قرق کرده بودند و با    ی منته   یو کوچه ها   ابانهایتمام خ  ی تیامن   ی روها ین

ن به طرف اداره آموزش و پرورش  کرده و مانع رفت   یالفاظ به معلمان و شهروندان هتاک   نیترک یرک

 .شدند یم

لباس شخص  یدر همدست   یو رانندگ  ییو راهنما  یانتظام   یروها ین نوع   ی با    ی خشن برخورد م  یبه 

 .کرده بودند  د یسپاه و اطالعات را سف یها یلباس شخص  ی کردند که رو

پرورش بروم  خواهم به اداره آموزش و    یاز معلمان که گفتند م   یکیدر جواب    یاز لباس شخص   یکی

دوما اگر هم    د یو بازداشت کن   د یخواست وارد شود بزن  ی اداره و حراست گفتند هرک   س یگفت »اوال رئ

 م«یشد ی و منتظر دستور آنها نم  می کرد  ی عمل م ار یگفتند ما خودمان آتش به اخت  ینم

 گزارش : چند 

  کوتاه تجمعات امروز ی گزارش-1

در اعتراض    رانیا  انی فرهنگ  یصنف  یهاتشکل   ی نگ هماه  ی فراخوان شورا  ی تجمعات معلمان در پ��

 شهر برگزار شد،   ۲۸آموزان و مدارس امروز در دانش هیعل  یی ا یم یبه حمالت ش

به مجلس عمال از هر گونه تجمع معلمان    ی منته  یرها یگران با مسدود کردن مسدر تهران سرکوب  ��

اطراف  کشاندن و    ی ها ابان یرا به خ   اعراضات   ، ییما یبا راهپ  ن یکردند، اما معلمان و والد   ی ر یجلوگ

 .چه افغان« سر دادند  ران یکش و مرگ بر طالبان، چه در ا »مرگ بر حکومت بچه  یشعارها 

  ی گر جمهور سرکوب   ی روهاین  وان ی و مر  شابور ی کرج، اصفهان، رشت، ن   راز، یدر مشهد، سقز، ش ��

ش   یاسالم در  و  کردند  حمله  تجمعات  غالمر   یمحمدعل  رازیبه  و  غالمزحمتکش  را    یکنداز  یضا 

 .بازداشت کردند 

با  �� سنندج  مقاومت  سرکوب   ورشیدر  به  دست  در صحنه  حاضر  معترض  مردم  و  معلمان  گران، 

کردند. در تجمع سنندج   کیشل  یاآور و گلوله ساچمه گران به سمت معترضان گاز اشک زدند، سرکوب 

کردستان دو    یحقوق بشر  یهارسانه بازداشت و به گزارش    یملک  نیمعلم بازنشسته به نام بهاالد   کی

 .اند شده  ینفر هم زخم 



 که در اعتراضات امروز شرکت داشتند  ییشهرها ست یل��

 اصفهان  :۱

 رازیش :۲

 سنندج  :۳

 سقز :۴

 مشهد  :۵

 کرج :۶

 جان یاله  :۷

 رشت  :۸

 بابل  :۹

 ن یهرس  :۱۰

 کاشمر  :۱۱

 اهواز :۱۲

 گودرز یال :۱۳

 ی آباد ممسن نور  :۱۴

 سجاسرود_زنجان  :۱۵

 وان ی مر :۱۶

 بوشهر  :۱۷

 همدان  :۱۸

 جلفا  :۱۹

 کازرون  :۲۰

 شابور ین  :۲۱

 کرمانشاه  :۲۳



 ی سار :۲۴

 بجنورد  :۲۵

 تاکستان  :۲۶

 ن یقزو  :۲۷

 اسوج ی:  ۲۸

  ی ها  تیدانش آموزان معترض به مسموم   یایو اول   انیها به تجمع فرهنگ  ی هجوم لباس شخص  -2

   ری اخ یالیسر

از    ی جمع ران یا   ان یفرهنگ ی صنف ی هاتشکل  یهماهنگ  یان شورا فراخو یدر پ اسفندماه، ۱۶سه شنبه   

نسبت    الن، یبا حضور در  اداره کل آموزش و پرورش استان گ    ،یالن یدانش آموزان گ  ا یمعلمان و اول 

کل از    دارهزدند. درب ا  ی دانش آموزان دختر، دست به تجمع اعتراض   ر یاخ  ی الیسر یها  ت یبه مسموم 

داشتند، از درب    یکه کار ادار  ی ن یمعلمان بسته شد و مراجع   ی به رو  ۱۰به    ک ی ساعات نزد   ی حوال

د  ح   ی گر یکوچک  به  م  اطیکه  ساختمان  وارد  ندارد  برا  ی راه  ماموران  شکل    ی ریجلوگ   ی شدند.  از 

  ت یعجم  ان یمراسم به پخش گاز فلفل در م   یبرگزار  ن یتجمع و متفرق کردن حاضران در ح   یریگ

و گلو درد مواجه شدند اما    د یشد   یها از حاضران با سرفه   یکه برخ رغم آن  ی. اما علدند یمبادرت ورز 

 .تجمع کنندگان نداشت  ه یعل  یدر تجمع امروز اقدام ی انتظام ی رو ینشد. ن   ت یمانع متفرق شدن جمع

 .شد  ی خوانهم  ن یتوسط حاضر  یدبستان  ار یهمراه بود، شعر   یتجمع که با استقبال باشکوه  ی ابتدا در

آغاز    الن یگ   انیفرهنگ  یکانون صنف   رهیمد   ئت ی عضو ه  ی باقر  رزایجعفر م  ی برنامه با سخنران  سپس

کشاندن مدارس دخترانه و    ی لیبه تعط   سه یمقاومت در برابر دس  ر، یاخ  ی ها  ت یمسموم   ت یشد،محکوم

 .تجمع بود   نی زن، از اهم مطالب سخنران ا یروز جهان  داشت یگرام

  رد، یپذ   یذلت نم  رد یم  یو معلم م   ی آزاد   یدگبارها با شعار زن زن  زیتجمع ن  ن یمعلمان حاضر در ا   و

 .کردند  ی سخنران را همراه

  یی خواندن شعرها  ژهی به و  یبا قرائت اشعار   یالن یگ   ینام آشنا   یاکبرزاده باغبان از شعرا  ی آقا  سپس

  ی کودکان  ی باقر  مور یت   ی نمود. در ادامه آقا  جاد یبر مراسم ا   ی مضاعف  جانیشور و ه   ، یفومن  ون ی از ش

ا  الن،ی گ   رهیمد   ئت ی ه  یاز اعضا  و   راد یبه  به  و  دانش    هیعل   ی الیسر  ت یبه مسموم   ژهیسخن پرداختند 

 .آن را گوشزد کردند  ریناپذ آموزان دختر اعتراض کردند و تبعات خطرناک و جبران

که    ران یا  ان یفرهنگ  یصنف   ی تشکل ها   ی هماهنگ  ی شورا  ی انیمراسم  هنگام قرائت قطعنامه پا  ان ی پا  در

و زد و خورد و حمله    ی با فحاش  های به ناگهان  لباس شخص  شد،ی معلم قرائت ماز بانوان    ی کیتوسط  

با ربودن    راسم م  یاجرا  گاه یمعلمان را برهم زدند.آنان با هجوم به جا  زیتجمع مسالمت آم  ن،ی به معلم

نامه جلوگ   ،از یدستگاه صوت حال دو جوان حاضر در    ن ی به عمل آوردند.آنان در ع   ی ریقرائت قطع 

ها با شعار    ی خشونت لباس شخص  شیحاضر با افزا  ت یکردند.جمع  ر یزور و خشونت دستگ  تجمع را با 

  ی در پ  گر ید   ی به اعتراض برخاستند.از سو  د ییداعش ما شما   ی سپاه  ،یجی شرف و بس  یشرف ب   ی ب



  ی گر یاز حاضران به علت وخامت حالش،او را  از محل تجمع خارج کردند.خانم د   ی کیزدن گاز فلفل 

اداره کل   نیکه از مسئول  یشد به طور می وخ اریآسم،حالش بس  ی ماریگاز فلفل به علت ب با زدن دو باره 

مستقر اداره    یروها ین د« یآب به من بد   ک ی  د یدر را باز کن   رمیم  ی جمله:»برادر من دارم م  ن یبا گفتن ا 

با    ها   یاز همان لباس شخص   ی کیلحظه    نی که در ا  م« یآب ندار  ر یگفتند: »بم  ی به او م  ی کل در نگهبان

بد    یلیخانم حالش خ   ن ی اداره کل خواست که در را باز کنند ا  ی از کارمندان مستقر در نگهبان  یفحاش

از بازنشستگان در    یک ی  گرید   ی دهند. از سو  یکنندو به او آب م  یلحظه در را باز م   نی است که در ا

 :د یگو  ی م ن یامروز تجمع رشت چن  ت یوضع   حی تشر

  ی رو ین   ی کیدر دستم بود و نزد   یآمد ومن هم بنر   یم   ید یران شد با  می تجمع بود   نی در آخر ا  با یتقر »

شده را از دستم    س یبنر خ  ی که ناگهان دست  م یکرد   ی گوش م   یان ی بودم وبه قطعنامه پا  ستادهیا  ی انتظام 

و چنان    د یکوب   گرمیبه صورت د   یگریزد تا به خود بجنبم مشت د   می هابه گونه   یکند و مشت محکم 

  ک یو    فتم یکه نثارم کرد من  به زور توانستم کنترل خودم را حفظ کنم و ن   ی ک یهولم داد و با الفاظ رک

که فقط در خدمت زر    ت یو دور از انسان  ی ته  یغول آسا با مغز   یکل یلحظه توانستم نگاهش کنم )با ه

 (... و زور وقدرت 

  ن یض معتر  ت یبه داخل جمع  ی تیها و ما موران امن نگذشته بود که حمله وحشناک لباس شخص   یالحظه

را    ن یزنان و مردان افتادند که اصال وصف ا   نی و ببند و مشت ولگد به جان ا  ر یشروع شد و با بگ

فرو    رت یدر بهت و ح  ی انتظام  یرو یکه ن  یدر حال  م یاخوانده  خ یحمله مغولها ست که ما در تار   ه یشب

 «.. ند و بردنتجمع کنندگان زن و مرد را بزور داخل ون کرد   یاز ما بهتران تعداد  نی رفته بودند ا

صوت   ت ینها  در باند  سرقت  و  نامه  قطع  قرائت  ماندن  ناتمام  با  امروز  لباس    یتجمع  توسط  مراسم 

 . د یرس  انیبه پا   های شخص

 ۴۰۱اسفند  ۱۶آبدانان شهرستان  انیفرهنگ یگزارش از تجمع صنف   -3

فرهنگ  یتعداد  همکاران  شنبه    یاز  سه  امروز  آبدانان  شهرستان  با۱۶در  همراه    انیفرهنگ  اسفند  

با برخورد نامناسب    ۱۰سراسر کشور ساعت   صبح درب اداره آموزش و پرورش تجمع نمودند که 

انتظام که    ی فرمانده  است  ذکر  به  الزم  شدند  ز  نی ماش ۶مواجه  تعداد  ن  اد یبا    ی انتظام  ی رویمامور 

  ی رده باال  یرو ینبود قصد دو ن ان یفرهنگ  ت یو پرورش آبدانان را احاطه نموده بودند واگر درا شآموز

به کار برد که جز خودش در شأن    ی از آنها الفاض  ی کیو   د یگرد   ر یخشونت بود که ختم به خ  جاد یآنها ا 

 نبود   ی معلم چی ه

 حضور به هم رساندند  یبود ول  د یشد  یبارندگ  نکهیبا ا  رتهایالبته از جنس با غ  یفرهنگ  همکاران 

 بود  ل یآبدانان به قرار ذ  انیخواسته فرهنگ ��

 دانش آموزان  ت یمسموم به   اعتراض 

 ی و غلط رتبه بند   یبه روش الک پشت   اعتراض 

 ی بودن همکاران فرهنگ  ی به زندان  اعتراض 



 ی آموزش یبه فروش فضاها   اعتراض 

 وانفصال از خدمت   د یتبع  یبازنشستگ  لیاز قب  ان یبه احکام ناعادالنه به فرهنگ  اعتراض 

 آموزش و پرورش  ی فات ادارتوسط تخل ی قانون ریبا احکام غ  ان یبه سرکوب فرهنگ   اعتراض 

 بازنشسته   یبرا  ی همسان ساز  ی به عدم اجرا  اعتراض 

  میاما بود  میما کم بود    -4

استان_بوشهر  ، امروز سه    معلمان  یصنف  و کانون  ی هماهنگ  یشورا  یفراخوان تجمع سراسر  یپ  در

 . نمودند   از همکاران درب اداره کل تجمع ی ، تعداد  ی تیامن  ی روهاین  نی شنبه با وجود حضور سنگ

بازرس کانون    یمالک  محمود   ی بازگشت به کار جناب آقا  یعن یاول خود    یتجمع کننده خواسته    معلمان

 . رساندند  ن یبوشهر را به اطالع مسئول   ی صنف

والد   ن یا  در از  نفر  چند  مسموم   ن یتجمع  مساله  و  داشتند  آموزان حضور  را    ت یدانش  آموزان  دانش 

 ( حضور ندارند   ر یمطرح نمودند)در تصو

  امد ین  ش یپ  یو معلمان چالش خاص   یتی امن یروها ین  ن یب  ی گفتگو در

اسفبار آموزش و پرورش که در مقال و    ت یوضع  د یسف  یتجمع کنندگان با بلند کردن برگ ها  انیپا  در

 گنجد را اعالم کردند. ی دفتر نم

 :گزارش از تجمع امروز اصفهان -5

 از همکاران اصفهان  یارسال��

ب   دم یرس  ۱۰  ساعت  روبرو هشت  تعداد    ی هشت  بودن.  نشسته  نفر  چند  پرورش.  و  آموزش  کل  اداره 

 .شدن شتریاز آدما بود. کم کم مردم ب شتریمامورا ب

 .ره ینفره شکل بگ  ۱۰  ی جمع حت ذاشتنیکردن به متفرق کردن. نم  شروع 

داد زدن، کتک زدن، دستگ  یالک   خواستن یکردن. مامور خانومم بود. چند نفر رو م   ر یشروع کردن 

نگه    ی چیزدند و بردند، حرمت ه   یلیس   رمرد یکنن مردم نذاشتن. چند نفر هم بردند. تو گوش پ   ریتگدس

  داشتند ینم

رو هل دادن تو درمانگاه،    ی سری.  گرفتنیم   فتاد یتک م  ی ازش. هر ک  گرفتن ی بود م   ی دست هرک  ی گوش

 .رو متفرق کردن ی سری

ا   تا باال  یلحظه  بودم  من  متفرقشون  ۷۰  ی که  اما  بودن،  حت   کردن یم   نفر  جمع    کجاینفر    ۱۰   یو 

 .بشه   تونسی نم

ب  یوحش   شون یسری بودن،    یو  پل  شونم یسر یادب  نقش  ه  سی در  م  ی خوب  بر   کردنیصحبت    د،یکه 

 ...شدن و ال و بل ریدستگ  ت یعوامل مسموم  شه،یدرست م



اما اگ جمع  یلیخ   درسته ب   اد،یب   شتر یب   ت یترسناکه،  با دوستاشون  ر  چا  ی تو گروها  ان،یو اگه مردم 

 بهتره...  ی لینفره، خ 

 ی هات یزن و در اعتراض با مسموم   ی خواندن سرود زن و باال بردن پالکارد به مناسبت روز جهان*

 دانشگاه تهران  یبایز   یهنرها س یپرد ؛یالیسر

 

 ۱۴۰۱اسفند   ۱۶

 ر یاخ یی ایمی دانشگاه عالمه در اعتراض به حمالت ش انیتجمع دانشجو*



 

اخبار واصله، حراست ط  بنا  دانشجو   یر یدرگ  یبه  تعداد   ان یبا  آن   یمعترض،  با خود برده  از  ها را 

 .اند تاکنون نزد دوستانشان بازنگشته ان ی دانشجو ن یاست و ا 

 



 

 ۱۴۰۱اسفند   ۱۶

دانشجو* ش   انیتجمع  به حمالت  اعتراض  مسموم  ییایم یدر  دخترانه؛    یالیسر  یهات ی و  مدارس  در 

 .زی تبر  ی دانشگاه علوم پزشک



 ۱۴۰۱اسفند ۱۶

در مدارس دخترانه؛    ی الیسر  یهات یو مسموم  یی ایم یپرفورمنس در اعتراض به حمالت ش  یرااج*

 .زی تبر  ی دانشگاه علوم پزشک

 ۱۴۰۱اسفند ۱۶

کتابها* به  زدن  مسموم  یماسک  به  اعتراض  در  دانشگاه    ی الیسر  یهات یکودک  مدارس؛  در 

 .ر یرکب یام



 

 ۱۴۰۱اسفند  ۱۶

اعتراضا* در  دانشگاه  در  نوشته  پارچه  مسمومپخش  به  خوابگاه   یسازت  و  دخترانه   یهامدارس 

 .بابل  یروانی دانشگاه نوش ؛ییدانشجو



 

 ۱۴۰۱اسفند ۱۶

د* رو  کاغذ  مسموم  وار ی چسباندن  به  اعتراض  دانشگاه    ی الیسر  یهاتی در  دخترانه؛  مدارس  در 

 . ی بهشت



 

 رس درمدا  یالی سر یهات ی در خصوص مسموم ری رکبی دانشگاه ام انیاز دانشجو  یجمع  ه یان یب*

 ...ران ینام فرزندان ا   به



سودا  انیسال در  پا   یآزاد   یسال  بود   یهم  گذراند می هم  سر  از  آنچه  مدرسه...  دانشگاه،  جامعه،    م ی . 

. هر بار سرکوب را چنان به ما چشاندند  کند یم  ت یکفا  یخ یتار  ی که هر بابش برا  ست یهفت من  ی مثنو

جان    کهاست    گرید   یسحر  آورد ی در م   نی مانده و آنچه از آست  یباق  گرید   ی مگر راه  م یکه گمان برد 

تا در فضا  یباق آنگاه که در    ی مانده را بازستاند  ناقوس مرگ بنوازد.  رعب و وحشتش سرافرازانه 

آن  آن زمان که جواب   یآزاد   یزن زندگ  میزد   اد ی ها فر  ابانیخ آور ک زندان.  مان شد گلوله، اشک 

  ی برا  ی روز  می برد یگمان نم  یحت   کرد ی ان مبر دار استبداد، خون بر دلم  مان زان یزمان که نعش عز

غم زده را از عشق و    یفضا   شان یهاکند که خنده   ز یآورا دست   ی هر چند کوتاه سالمت کودکان  ش یبقا 

 .نفس بکشم  توانمی نم  گریبرآرد: د  اد ی فر یزندگ ن یپرطن   ینوا   یبه جا  کرد ی پر م د یام

ا  ک ینزد  که  است  ماه  چهار  ا  نی به  سراسر  در  گسترده  و    ت یامن  رانیحمالت  کودکان  سالمت  و 

کسان  شان یهاخانواده و  گرفته  هدف  ادعا   ی را  امن  ی که  ا  ت یحفظ  در  دارند  را  کشور  مدت    نی در 

شان کتک  درب مدارس فرزندان   ینگران در جلو   یها اند. خانواده به مردم نداده  ی پاسخ  نی ترکوچک 

امن یم حفظ  خواهان  تنها  که  معلمان  و  دانش  ت یخورند  محآم جان  در  هستند    ط یوزانشان  آموزش 

 .شوند یسرکوب م 

خفقان را بر    ی فضا  ،ی خبر   کوت یو با   نی سنگ  یها بار هم حکومت قصد دارد با اعمال سرکوب   ن یا

ها، معلمان و  که خانواده  ست ین   یا که جان و سالمت کودکان مسئله   یجامعه حکم فرما کند؛ در حال

 .بر رنج چهل و چند ساله خود ادامه دهند   اقشار مختلف در برابر آن سکوت کنند و  ریسا

از    دهید   ب یکه آس  ییها خود با کودکان و خانواده  یهم درد   ک یتکن یپل   انیمند دانشجو  دغدغه  جامعه

تا آخر   دارد یحمالت عامدانه هستند را اعالم م   ن یا پا  ن یو  ا  ن یسرزم   ی لحظه  با وجود    ستادهیخود  و 

فشار مضاعف  یها سرکوب  اعمال  و  دانشجو   گسترده  را    ت یامنو    یآزاد   ،ی خواهحق   اد یفر  ان،یبر 

 سرخواهد داد. 

 آموزانبه دانش  ییایم یدر اعتراض به حمالت ش  مدرس ت یدانشگاه ترب  انیدانشجو یه یان یب*

  ها ابان یرا درآوردند، به خ  شان یهای آموز روسر دختران دانش   «یآزاد   ،ی»زن، زندگ  زشیخ   ۀان یم  در

شهر و    یرا در فضا   « یو برابر  ی آزاد   ،ینه توسر  ی »نه روسر   اد یفر   ها گره کردند وآمدند، مشت 

  ی مخف  ی هااز انجمن   ران یبود برخاسته از مبارزات جنبش زنان ا   یی صدا  نی کردند. ا  اندازن ی طن  ابان یخ

  ی ران یحقوق زن ا  ی»تساو   گفت ی بود که از زبان زنان م  ییزنان در عصر مشروطه تا امروز. صدا

خواستار تعصبام«ی را  ارتجاع .  مذهب  یت  و  برا  یمردساالرانه  زنان  راه  سد  به    یابیدست  یهمواره 

ا  ی و برابر  یآزاد  اندرون  نان ی بوده است.  دانستند که  ی م  رایز  خواستند،ی م  ی زن را محبوس در کنج 

  ام ی زنان در ق  ی خواهی آزاد   یبرکنند. با باال گرفتن صدا  خیظلم و استبداد را از ب   ۀش یر  توانند ی زنان م

از خاموش کردن شعلستبدان و مرتجعان احساس خطر کرده م  نا یژ ناتوان  در    ی آزاد   ۀ اند و خود را 

د  زنان  بن   ی آتش  اند؛ده یقلب  م  اد یکه  را  ارتجاع  و  م   سوزاند ی استبداد  باد  بر  سر  دهد یو  از  امروز   .

اند و  ده آور  یبه مدارس رو   یی ا یمیو ش   یستیاند و به حمالت تروررسانده   ت ی خباثت را به نها  ،یناتوان 

را حاکم کنند و دختران را    «یو توسر   یهراس دوباره »روسر  ۀبا حرب   خواهند ی باطلشان م  الیدر خ

 .بفرستند   یبه کنج اندرون 



  ی هاحمله   نی پشت ا  کند ی و در زندان تجاوز و شکنجه و اعدام م   بندد ی به گلوله م  ابانیکه در خ  یهمان 

  ی جمع  ی  مشابه قبل است: همبستگ  یحکومت  سم  یترور ن یا آموزان است. راه مقابله با به دانش  ی ستیترور 

خ  در  اعتراض  جلو   ابان یو  امروز  اگر  مدرسه.  و  دانشگاه  ترور  ن ی ا  ی و  به    م ی ستینا  ی ستیحمالت 

  ی نخواهد بود و فردا  منیا   جاچ یو ه   کسچ ی خواهد شد و ه   دهیکش   ز یجامعه ن  گر ید   ی ها و فضاهاساحت 

 .کرد  خواهد  ترره یت  ز یرا از امروز ن رانیا

  ستادن یرا توان ا  یای منیاهر   ی روین  چی . ه شود یوحشت جز به دست مردم ممکن نم  ن یاز ا  رفت برون 

  ن یو ا   م ی را در هم گره زن  مان یهاو دست   م یشو   صداک ی همه    د ی. امروز با ست یدر مقابل قدرت مردم ن 

و خود   م یبران ا عقب  و آن ر م یبتاز  ی اهی و به دل س م یهمدل شو   د ی. با می را درهم شکن ت یدروغ و جنا  وید 

امروز است.    ن یدر هم   ی از زندگ  یاوه یش   ست،یفردا ن   ی برا  ی آرمان   «یآزاد   ،ی. »زن، زندگمی رو  ش یپ

 .م یر یتک افراد جامعه را بگهرگونه تعرض به جسم و جان و روان و حقوق تک   یجلو   د یبا

خود   ی از آنان صدا  ت یو در حما میگذاری آموزان را تنها نم دانش مدرست ی دانشگاه ترب ان یدانشجو ما

  سم ی ترور ی روش یکه در مقابل پ  می خواهی ها م و استادان دانشگاه  انیدانشجو  گریو از د   م یکنی را بلند م

را دوباره در   یدشکنو استبدا  یز یستو ارتجاع  ی خواهیآزاد  اد یسکوت نکنند و فر یو اسالم   یحکومت 

 ها حاکم کنند. دانشگاه

 : هرانت*
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