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  شده اندی معلمان زندانرانيدر سراسر ا
  

   م آذرماه هشتاد و ششهفت بيست                                                                                        یانيدرفش کاو
 

    

  گزارش ديدبان حقوق بشر فعال درايران درخصوص برخوردهای گسترده با اعتراضات صنفی معلمان
جنبش مستقل معلمان اين روزها سخت ترين دوره ی تاريخ خود را می گذراند، برخورد های همه جانبه و سرکوب 

زخمی عميق بر پيکر علم و تعليم معلمانی که با تجمعات مسالمت آميز تنها به تقاضاهای صنفی خود پرداخته بودند 

نشاند که بايد درنظر گرفت ديگر نمی توان توقع داشت که اين فاجعه ای که در جامعه ی ما در جلوی چشم همه ی ما 

افتاد از خاطره ها پاک شود چرا که اين معلمان بودند که ثانيه های خود را به پای فرزندانمان می ريختند و آنها 

اال اين معلمی که جايگاهش در بخش والد ذهن تاريخ سازان فردای ما، گاهی با جايگاه بزرگ می شدند اما ح

  .پهلو می زند زخمی در صدايش دارد و داغی بر دل» پدرومادر«

بارها مجامع معتبر حقوق بشر دنيا و گزارش گران بدون مرز يا مستقل اين جريان سرکوب را محکوم کرده اند، به 

 سازمان ديده بان حقوق بشر بازداشت معلمان همدانی و ممنوعيت فعاليت انجمن ٢٠٠٧يل عنوان مثال در اول آور

 انجمنی که تحت حمايت شورای ملی معلمان است را به شدت محکوم کرد اما ٣٤معلمان همدان را به عنوان يکی از 

نفر از اين معلمان به زندان  ٢١بی هيچ تغييری بازداشت ها تا صدور حکم در سراسر کشور ادامه پيدا کرد و نهايتا 

سازمان ديده بان حقوق بشر . فرستاده شدند، معلمان با سابقه با معلمان حق التدريسی و بی تجربه جايگزين می شوند

قدغن کردن فعاليت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده ناديده انگاری «: گفته بود

درسوم ماه مارس، . » وتعهدات دولت نسبت به قوانين حقوق بشر بين المللی استآشکاروننگين دولت از قوانين خود

معلمان تجمع مسالمت آميزی را درجلوی مجلس ايران دراعتراض به ناديده انگاری وضعيتشان توسط دولت 

، معلمان درديگرشهرها همچون کرمانشان، زنجان. اين تجمعات درطی دوهفته پس ازآن ادامه يافت. آغازکردند

درروزچهاردهم . واردبيل نيز همزمان تجمعاتی را برای نشان دادن همبستگی خودبا معلمان مرکزبرگزارکردند

مارس، پليس شورش وماموران امنيتی درميان تجمع حضورپيدا کردند وصدها تن از هزاران معلمی که دراين 

يتی پس از مدتها همه زندانيان را آزاد مقامات امن. تظاهرات حضور داشتند را درجلوی مجلس ايران دستگير کردند

در يک مرحله . اگرچه، دولت به آزارواذيت معلمانی که درانجمن های حرفه ای شان فعال هستند ادامه می دهد. کردند

برخورد شديدی که با معلمين صورت گرفت موجب صدور احکام سنگينی شد که بصورت يکجا و به عنوان يک بمب 

  :برگزاری ها را به خود اختصاص داد، اين احکام فقط در تهران و مشهد عبارت بودند ازخبری خروجی بسياری ازخ

  یاسالم احکام صادر شده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقالب
حميد  -۴/  سال حبس ۴علی صفرمنتجبی  -٣/  سال حبس ۴محمود بهشتی  -٢/  سال حبس ۵علی اکبر باغانی  -١ 

نوراهللا اکبری  -٧/ سال حبس ٣محمدرضا رضايی  -۶/  سال حبس ۴محمد تقی فالحی  -۵/  سال حبس ۴پور وثوق 
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/  سال حبس ٢رسول ُبداقی  -١٠/  سال حبس ٢عليرضا اکبری  -٩/  سال حبس ٣کريم قشقاوی  -٨/  سال حبس ۴

 ٨۶ آبانماه ٢٢ محمود باقری دادگاه ايشان به -١٢/  موکول شده٨۶ آذرماه ١٧محمد خاکساری دادگاه ايشان به  -١١

سال حبس تعزيری قابل تبديل به جريمه ۵محمدداوری  -١۴/  سال حبس تعزيری ۵ عليرضا هاشمی -١٣/ موکول شد 

  .علی پور سليمان دادگاه ايشان برای بارسوم به آينده موکول شده است -١۵/  ميليون تومان ۵ی نقدی 

  ن خراسااحکام صادرشده ازطرف دادگاه انقالب مشهد برای معلمان
 محروم از -سال ٣ ماه حبس تعليق برای ۴حسن رجبی  -٢/ سال٣ ماه حبس تعليقی برای ۴هادی لطفی  -١ 

 -۴/  سال ٢ايرج توبيهای نجف آبادی کاهش يک گروه شغلی برای مدت  -٣/  سال ۴احرازپست ستادی برای مدت 

  . بدویمهندس خواستار بازنشستگی زود هنگام با کاهش يک گروه شغلی توسط هيات

شتی معلمان توسط دولت مانند کبريتی يت معيحه نظام هماهنگ پرداخت و وضعياعتراضات معلمان با اجرانشدن ال

که در انبار کاغذ افتاده باشد شعله کشيد و فراگير شد، و معلمان در سراسر کشور در شهرهای زنجان، کرمانشاه، 

گر در مقابل ادارات آموزش و ين شهر ديا، سبزوار و چندراز، شهر رضيانه، شيوان، ميبل، مريرشت، اصفهان، ارد

ز برگزار کردند، در پايتخت نيز در جلوی مجلس شورای اسالمی به تحصن پرداختند، يپرورش تجمعات اعتراض آم

ن کانون به يرکل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی ايدر اين تجمع علی اکبر باغانی، دب

مان از اعضای شورای مرکزی يران، محمد داوری و علی پورسليرکل سازمان معلمان ايا هاشمی، دبرضيهمراه عل

  .ر و به مکان نامعلومی مننتقل شدندي تن از معلمانی هستند که دستگ٢٠ش از يان بيسازمان معلمان، در م

ک ين بار در ي هفته ، و پنجمبار در ن ي اسفند، برای سوم١٧ش از سه هزار تن از معلمان، روز پنجشنبه يهمزمان ب

ن يری معلمان از ساعات نسختيدستگ. زی برگزار کردنديماه ، در مقابل مجلس شورای اسالمی، تجمع اعتراض آم

خانواده معلمان بازداشت شده گفته اند که ماموران از نشان دادن . مه شب آغاز و تا بامداد روز پنج شنبه ادامه داشتين

پس گرفتن اين اليحه . د و زور استفاده کرده انديدگان خودداری کرده و در مواردی از تهدی به بازداشت شيحکم قضا

توسط دولت ابتدای حرکتی بود که تا اين لحظا ادامه پيدا کرده و به عناوين مختلف موجب به دستگيری های متعدد در 

 يکی از فرهنگيان سنندج به نام حميد سراسر کشور شده است مثال اخيرًا دادگاه انقالب شهر سنندج، طی احضاريه ای

به حكم . اتهام اين فرهنگی سنندجی و نويسنده کرد، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است.ساعدی را احضار کرد

ات ي عضو هی تهران و نوراهللا اآبر-راني معلمان ایس آانون صنفي رئی اآبرباغانیان علي آقایدادگاه انقالب اسالم

  .ق افتادي سال به تعل۵ مدت یحبس نامبردگان برا. سال حبس محكوم شدند۵ن هرآدام به ن آانوي ایره يمد

 استان ی شهرستانهایات بدوي تهران به حكم ه-راني معلمان ای آانون صنفیره يات مدي عضو هیهمچنين رسول ُبداق

  .محكوم شد) هزار تومان۴۵ماهانه  (یگروه شغل١زان يتهران به دوسال آسر حقوق به م

شار همه جانبه بر روی معلمان کشور بسيار زياد است چندی پيش نيز خبر دردناکی مبنی بر خودکشی يک معلم ف

به " ربط"خود را در منزلش در شهر" یحسن خضر"ک معلم با نامي مهر ماه ۶شنيده شد، صبح روز جمعه 

  خته و جانش را از دست داد،يدارآو

 نفر ١٦  بهیدي تبعیل از خدمت داشته اند و تا آنون تعداد معلم ها معلم انفصا٣٩بصورت کلی قابل ذکر است که 

ه پرونده دارند آه ييز در قوه قضاي نفر ن٢٦٨ در انتظار حكم است و ی معلم در تخلفات ادار٢٢٦پرونده .ده استيرس
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 یها أتي هیاهنگرآل دفتر هميمد. ل خواهند دادي دادگاه تشكی تعدادیب صادر شده و براي از آنها منع تعقی بخشیبرا

 پرونده در آل آشور در ارتباط با تجمعات ٢٢٦حدود :  وزارت آموزش و پرورش گفتهی به تخلفات اداریدگيرس

  . است  ل شدهير معلمان تشكياخ

 ی راه٨٦ معلمان تهران چهارشنبه دوم خردادی مسئول سابق کانون صنفی لنگرودیاز طرف ديگرمحمود بهشت

د و زندان شده است ،در ي که بارها بخاطر دفاع از حقوق آموزش و پرورش احضار ،تهدیشتبه. د يدادگاه انقالب گرد

قه آزاد شده يد وثين شده وبا قي زندان او٢٠٩ بند ی از معلمان عدالت خواه راهیار ياسفند ماه گذشته همراه شمار بس

در خصوص اتهام : به شرح زير بوده د و نهايتًا حکمی که برای ايشان صادر شد ين حال مجددا احضار گرديبا ا.بود

آقای محمود بهشتی لنگرودی دائر بر اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور ، با توجه به گزارشات سازمان 

اطالعات استان تهران و اقارير صريح متهم و حضور فعال در تجمعات غير قانونی و نقش هدايتی او در کانون و 

نگی تشکل های صنفی کشور و ايراد سخنرانی های متعدد و نقش آنها در استمرار تجمعات شورای غير قانونی هماه

مزبور و مصاحبه با خبرگزاری های خارجی و روزنامه ها به منظور تحت فشار قرار دادن مسئولين و تحريک 

نکه تجمعات فرهنگيان از طريق ارائه ی گزارشات و آمار غير واقعی و بزرگنمايی تجمعات غير قانونی و اي

غيرقانونی از مصاديق بارز اقدام عليه امنيت کشور است و موجبات برانگيختن فرهنگيان و بی نظمی و اخالل در 

 قانون ٦١٠محيط های آموزشی می گردد و ديگر شواهد و قرائن موجود ، بزهکاريش محرز است لذا به استناد ماده 

وجه به وضعيت اجتماعی و سوابق زندگی وی به استناد بند  سال حبس محکوم که با ت٤مجازات اسالمی به تحمل 

  . سال تعليق می گردد٤ قانون مجازات اسالمی حبس صادره به مدت ٢٥ماده ) ب(

شان پس از يا. پرورش رااحضار آرده بودی اآبری علی صبح آقا٩ ساعت ٢٠/٨/١٣٨۶كشنبه يدادگاه انقالب که روز

شان يس متهم شد و ازاي، شرآت در تجمع، تمرد از دستور پلیت مليامنله ياقدام ع:  مربوطه بهیحضور درشعبه 

: " ادآور شد ي اتهامات یات خود ضمن رد همه ين دفاعيشان درآخريسد، ايات خود را بنوين دفاعيخواسته شده آه آخر

 یه مجلس برارفتن ب:" ادآورشده است ين يشان همچنيا."  استی آامال قانونی قانون اساس٢٧تجمع معلمان طبق اصل 

ش از ي دادگاه پیبرخالف ادعا: "دي گویان مياو در پا. اندازد یت آشور را به خطر نميندگان مردم امنيگفتگو با نما

  ."تن دادگاه من بودين نخستيل نشده بود و ايم تشكي برایرا دادگاهيم اتهام نشده بود، زي به من تفهیچ دادگاهين در هيا

ن الزم آزاد ي تأمیاآنون با قرارها  ن بازداشت و هميش از اي آه پیشش تن از معلمانل مدافع ي وآيیهوشنگ پوربابا

  .هستند، از ارجاع پرونده چهار تن از موآالنش به دادگاه انقالب خبر داد

ن دادسرا، يت ايژه امنيار وي انقالب داشتم، بنا به اظهار دادی آه به دادسرایا  در مراجعه:  گفتيیهوشنگ پوربابا

د يحم«و » یرسول بداق«، »ینب  یرضا اآبريعل«، »ی گرگانيیمحمدرضا رضا «یها   چهار تن از موآالنم به نامیبرا

ن يا. فرخواست شده استيد دادستان منجر به صدور آيين قرارها پس از تأيت صادر شده آه ايقرار مجرم» پوروثوق

  .انقالب تهران است جهت ارجاع به دادگاه یفات اداريها در حال انجام تشر  پرونده

ز برعهده دارد، در ين معلمان را نيگر از اي، دو تن د»زاده  سييراآبر ريم«و » یدعباس موسويس« آه وآالت یو

ن دفاع است تا پس از آن، بازپرس يز در مرحله اخذ آخرين معلمان نيپرونده ا: ت پرونده موآالنش گفتيمورد وضع

  .ن پرونده صادر آندي را در ایقرار مقتض
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گر حکم ي چهارنفر دیالم حکم انفصال از خدمت داده شد و براي چهار نفرديگر ازمعلمان ا٨٦در اين روز دوم خرداد 

 ی مجمع صنفی اعضایمي رحی ، علی مومنی، مهدیا ، عبدالصاحب ناصري نیمختار دوست: ان يآقا. ديصادر گرد

 کانون یره يات مدي عضو هیرسول بداق. موده اندافت ني مدت سه ماه حکم انفصال از خدمت دریالم برايمعلمان ا

 را در زندان ی است آه نامبرده مدتین درحاليا. ت تهران فراخوانده شد ي وامنی عمومی معلمان نيز به دادسرایصنف

ک شهرستان کرج ي یه ي ناحیسير زبان انگلي دبی غالمی محمدعلیآقا. قه آزادشده استين بسر برده و با قرار وثياو

چند روز بعد نيز در روز سه شنبه . د يق معلمان به اعتصاب متهم و احضار گرديه شرکت در تحصن وتشونيز ب

باج ،خانم ي سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان،خانم مژگان دیات بدوي هیه ي احضاری در پ٨٦/خرداد/٨

د پور وثوق يحم. ضارشدند ونوراهللا برخورداراحی، ستارزارعی،عبدالرسول عمادیريد مجيحم: انيشرافت وآقا

د پور ي حمیآقا.  وانقالب تهران فراخوانده شدیران هم به دادگاه عمومي معلمان ای کانون صنفیره يات مديمعاون ه

قه آزاد شده بود و حکم ي با وثی پس از هفته ها زندانیز به تازگي معلمان تهران نیرکل کانون صنفيوثوق معاون دب

 یر متوسطه ي فرزند حسن دبی مختار اسدیآقا. ن حال مجدد احضار شديبا ا. ده بودافت نمويانفصال از خدمت در

 ی، طورانیقربان: اني آقای تهران و با امضایات بدو سازمان آموزش و پرورش شهرستانهايشهرستان کرج به حکم ه

ن فعال ي از معلمیكي ٨٦ماه ر ي ت٢٨ شهر اصفهان به تاريخ ینيدر خم. د شدياب به خارج از استان تهران تبعيو پار

ن ين در شهر زنجان و ابهر ايد معلميق و تبعي تعلیدر پ.  دادگاه حكم اخراج گرفته استیئت بدوين شهر توسط هيدر ا

ن شهر به نام ي ایرستان هاير دبي دو دب٨٦ مرداد ٤در شهرستان بانه نيز در تاريخ . ن حكم اخراج داده انديبار به معلم

در طول سال .  از کار بر کنار شدندیاضير ري و لقمان صداقت دبیات فارسير زبان و ادبي دبیامک مرادي سیها

ن ي اداره اطالعات این اخراج ها با هماهنگيو ا.ن شهرستان اخراج شده انديران اير چهار نفر از دبي اخیليتحص

ه قلم ير مسئول نشري ؛مدیرمحمد خاآسا. نش آموزش و پرورش کردستان انجام شده استيز هسته گزيشهرستان و ن

 صادر ی درباره قرارهایخاآسار.قه آزاد هستنديون تومان وثيلي م١٥٠معلم و همسرش نيز در حال حاضر با سپردن 

ون يلي م٩ معادل یش حقوقيگر فيقه آزاد هستند،گروه دي مانند من وهمسرم با سپردن وثیگروه: معلمان گفت شده به

. ن سپرده اند ي سنگیقه هاي مختلف وثیز در شهر هاي نفر ن٣٥ نفر هستند و ٦٨حدود تومان اعتبار سپرده اند آه در 

استان  د بهيپنج سال تبع  بهی حكمی معلمان هم طی،معلم عضو آانون صنفیمي نيز محمد قد٨٦ مرداد ٢٣تهران 

ه و يلويآهك ك نفر بهيشهر اراك و   هستند آه بهیگري دو معلم دیباجي و دین عماديهمچن.  محكوم شدیخراسان جنوب

 یس آانون صنفي رئی اآبرباغانیان علي آقایاز طرف ديگر به حكم دادگاه انقالب اسالم. د شده اندير احمد تبعيبو

حبس .  سال حبس محكوم شدند۵ن آانون هرآدام به ي ایره يات مدي عضو هی تهران و نوراهللا اآبر-رانيمعلمان ا

مان از متهمان پرونده سازمان ي پورسلیاتهامات عل  بهیدگي رسیجلسه . افتاد ق ي سال به تعل۵ مدت ینامبردگان برا

.  موکول شدیگريوقت د د و بهي دادگاه انقالب تهران برگزار شود، تجد١٥ یمعلمان نيز که قرار بود امروز در شعبه 

  عدم التزام و "و " ه نظاميلغ عيتبل"  سال سابقه کار در آموزش و پرورش داشته است ، به اتهام١٨ هم که ی رئوفیآقا

  .است هشدکناربر کار از" اسالم نيد به اعتقاد

ر يجهانگ"، " یرانياسداهللا ج"اشتشان و  روز از بازد١١هم پس از " ی صادقیعل"، " یمحمد توکل"، " ی حشمتیعل" 

ل بازداشت نامبردگان يدر روز هفتم بازداشتشان، با قرار کفالت از زندان آزاد شدند دل" یومرث لرستانيک"،" یسلطان
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 -راني معلمان ای آانون صنفیره يات مدي عضو هیرسول ُبداق.  معلمان ذکر شده استیشرکت در اعتراضات صنف

هزار ۴۵ماهانه  (یگروه شغل١زان ي استان تهران به دوسال آسر حقوق به می شهرستانهای بدواتيتهران به حكم ه

هنوز , درمان نشده است » ی اجباریبازنشستگ«م آه هنوز زخم يد به خاطر داشته باشيهمه ما با. محكوم شد) تومان

  .ا حس می شودقه ريهنوز طعم تلخ اخراج و وث, كند ي میني دوشها سنگید و انفصال رويبار تبع

اين برخورد ها تا امروز ادامه پيدا کرده و به هيچ وجه از شدت آن کاسته نشده است تا آنجا که طی روزهای بيست و 

هشتم مهر گذشته چند تن از فرهنگيان سنندج به نام های بهاءالدين ملکی ، رامين زند نيا و حيدر زمان به حراست 

گفته می شود اين افراد به علت فعاليت درانجمن صنفی . ن احضار شدنداداره کل آموزش و پرورش استان کردستا

  معلمان سنندج و توزيع بيانيه اين انجمن ، به اداره کل آموزش و پرورش احضار شده اند

آنچه که بيشتر از ساير عوامل معلمان کشور را وادار به اعتراضات کرده است ؛ دستمزدهای پايين، دو شغله بودن، 

 هزار تومان در ماه اعالم ٤٠٠در ارديبهشت ماه وزارت رفاه خط فقر را در ايران ؛ درآمد کمتر از .  است...تورم و 

  .کرد

اران روز شنبه ي شهرستان کامیوبين ايران مدرسه صالح الدي از دبیل شادي اسماعیهم آقا٢٠٠٧ نوامبر ٢٠در 

ز يان پرويگر از بازداشت شدگان آقايسه تن د همراه یو. توسط اداره اطالعات کرمانشاه بازداشت شد٢/٨۶/٢۶

 در اداره اطالعات کرمانشاه و در یار شابادي رشته برق، هوشی دانشجویوسفي، خبات ی دانشکده فنی دانشجویستار

  . شوندی می نگهداریسلول انفراد

پلم ياو فوق د.ده استدمحكوم شيسال تبع٣ استان اصفهان به ی است آه به حكم دادگاه اداری هم معلمیدرحمتي حمیآقا

 ی راهیادعدالت خواهيوربه خاطرفري آخر شهری سال است آه معلم بوده، روزها١٤ك به ينزد. استيیآموزش ابتدا

 یددر باره يحم. استان مازندران فرستاده اندی شهر ساریلومتريآ٢٠ن آباد در ي زریاورا به روستا.ارغربت شدهيد

  . "ارخوب استي بس آنجایآب وهوا: "دي گوی آنجا میآب هوا

 فعاالن آانون ی از سوی صنفیها  به خواستهیابي پنج تمجع آرام به منظور دست٨٥اوسط فصل زمستان در سال 

ست هزار نفر ين تجمع بالغ بر بيآنندگان در آخر  آانون معلمان تعداد شرآتی اعضای به گفته. معلمان برگزار شد

  .بوده است

 آم تعداد   دست٨٥ اسفند ٢٣ تجمع روز یب معلمان با مسئوالن وزارتخانه و در پته منتخيپس از مذاآرات ناتمام آم

 تن به ٢٠٠ن تعداد بالغ بر ياز ا.  مورد ضرب وشتم قرار گرفتندیادي نفر از معلمان بازداشت و عده ز٣٥٠

نده با قرار آفالت ي آیز در روزهاي تن ن٢٥.  آزاد شدندی با قرار آفالت شخصی تن باق٣٥گاه منتقل و بجز  بازداشت

 با ٨٦ن ماه ي فرورد١٠ن و در روز ي زندان او٢٠٩ در بند ی مانده پس تحمل زندان انفرادی نفر باق١٠. آزاد شدند

  . آزاد شدندیون تومانيلي م١٠٠ و ٦٠، ٤٠ یقه هايوث

 یرويله ن همدان با حمیآننده در جلسه آانون صنف ست و شش تن از معلمان شرآتي ب٨٥ن ي فرورد١٨خ يدر تار

گر بازداشت و تعداد ي نفر د١٩ن روز ي همیانيتا ساعات پا.  و بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدندیانتظام

در .  نمودندیشدگان از حضور در آالس درس خوددار ت از بازداشتيمعلمان در حما. رسد ی تن م٤٥ها به  یبازداشت

  .ازداشت شدند نفر از معلمان ب٤د يالت عيز قبل از تعطيآرمانشاه ن
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  . محكوم شده استیريران با حكم دادگاه انقالب به سه سال حبس تعزيرآل سازمان معلمان اي، دبیرضا هاشم یعل

ل يت نموده و تشكي به تخلفات شكایدگيأت رسيوزارت آموزش و پرورش از معلمان شرآت آننده در تجمعات به ه

  . شده استی نفر منجر به صدور حكم بدو٥٠ دست آم ی و برالي نفر پرونده تشك٢٢٠ یحداقل برا. پرونده داده بود

ز يدو نفر ن. اند افت نمودهي حكم احراج دری ابطحید مجتبي و سیديد مجي حمیها ن تعداد دو نفر در اصفهان به نامياز ا

  .ستي آنان در دست نیدر شهرستان بانه از آار اخراج شده اند آه اسام

 از اصفهان به ی، تعدادیالم و خراسان شمالي از همدان به ایا عده. اند  محكوم شدهدي از معلمان به تبعیاديتعداد ز

  .اند د شدهي تبعیز از تهران به اسالمشهر و شهر رين نفر نيراحمد و چنديه و بويلويمازندران و آهك

موعد به همراه ش از ي پیز به بازنشستگي نیبرخ. اند ك سال محكوم شدهي از معلمان به آسر حقوق به مدت یتعداد

  .ن تاآنون صادر نشده استيري در پرونده و احكام سایخ با درج آتبي به توبیاديآسر حقوق و تعداد ز

ت آماده به خدمت ير آموزش و پرورش به وضعيم وزيارات مستقي با استفاده از اختین صنفيست نفر از فعاليتعداد ب

ن تعداد از يا. افته استيز صد هزار تومان در ماه آاهش ن مدت به آمتر اين افراد ظرف اياند و حقوق ا درآمده

  .اند ز منع شدهيحضور در مدارس ن

ها را به آسر  ن شهر آني تن از معلمان ا٧٠٠ حدود ی براین با صدور حكم اداريوزارت آموزش و پرورش همچن

  .وده استها محكوم نم مه شرآت در تجمعات و تحصني هزار تومان به عنوان جر٢٠٠ تا ١٢حقوق از 

 ین به حراست خودداري متحصنیز آه در زمان تحصن از ارسال اساميران آموزش و پرورش ني از مدیتعداد

  .اند  شدهيیاند مشمول عزل و جابجا آرده

زد و يها مانند   آانونیبعض. اند  رسمًا منحل اعالم شدهی معلمان همدان و آرمانشاه به دستور استانداریآانون صنف

  .ت خود را متوقف نموده انديره فعاليأت مدي هید اعضايد و تهديل فشار شديل به دلياردب

  .ه را ندارندياني حلسات و صدور بیز تحت فشار بوده و حق برگزاريراز و اصفهان ني تهران، شیها آانون

با  حراست قرار گرفت و یروهاي گذشته مورد تعرض نیها ز در هفتهيه نيدري معلمان تربت حیدفتر آانون صنف

  . بازداشت شدی مدتی مسئول آانون برایل دفتر، احمديشكستن قفل و ضبط وسا

ت يران فاقد صالحيره سازمان معلمان ايأت مدي هی تن اعضا٢٥ نفر از ١٣ وزارت آشور ی از سویا هي ابالغیط

 یران تشكليعلمان ا آه سازمان میدر حال. ز به سازمان داده نشده استي انتخابات مجدد نیاعالم شده و اجازه برگزار

  .ت استي پروانه فعالی و دارایرسم

 معلمان استان یت و سرنوشت بازداشت فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفيوضع  به دست آمده از ین خبرهايآخر

 از آن است که هر سه نفر عالوه بر یان حاکيدري حی و علیلي فرهاد وکیتن از همکاران او با نام ها کردستان و دو 

  . شوندی می نگهداری انفرادی قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاید جسمي شدیشکنجه ها حت فشارها و نکه تيا

 ینامعلوم ر و به مکان ي دستگی و اطالعاتیتي امنیروهاي خود توسط نیفرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخص

ش يبا گذشت ب. اوردين  بدست ی اطالعی ویري و علت دستگیچ کس از محل نگهداري ماه ه٤دست کم . انتقال داده شد

اران، سنندج و کرمانشاه يکام  ی شهرهایتي و امنی به مراکز قضائی درپی پی ماه خانواده او با مراجعه ها٤از 

 آقای  .ن تهران انتقال داده انديزندان او  ٢٠٩گر بازداشت شده به بند ي را به همراه دو معلم دیافتند که ويسرانجام در
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انگر برادر فرزاد کمانگر معلم کرد که ماه ها توسط تيم های بازجويی شهر های مختلف تحت شديد ترين مهرداد کم

) امجديان (  برای پيگيری وضعيت برادرش به دادستانی سنندج ٨٥ مهر ماه ٢٦شکنجه ها قرار گرفته بود ظهر 

هر وقت برادرت را کشتيم به شما خبر مراجعه نمود ، امجديان در پاسخ به سوال مهرداد کمانگر به وی گفته است 

ميدهيم که اين جمله موجب مشاجره لفظی وی با دادستان شد که در نهايت پس از ساعاتی بازداشت وی در دادستانی 

  .او را به مامورين وزارت اطالعات تحويل دادند

 بازداشت اخبار آن الزم به ذکر است بسياری از معلمانی که عضو انجمن صنفی نبوده اند درصورت برخورد و

  .انعکاس پيدا نکرده است و در بی خبری و وضع نگران کننده ای به سر می برند

 یابي به منظور دستی مدنیها در ابراز مخالفت و نافرمان ز تشكليآم ن حق مسالمتي تمریاعتراضات معلمان در راستا

ها محسوب  ح حقوق افراد و تشكلين نقض صر و مغرضانه با آیتيرفته و برخورد امني انجام پذی صنفیها به خواسته

ديده بان حقوق بشر ، چيزی که در اين ميان بيشتر از همه جلب توجه می کند اين است که اکثر اين معلمين . شود یم

عضو انجمن صنفی معلمان بوده اند و به هيچ وجه از خواسته های صنفی خود فراتر نرفته اند و بصورت خود سرانه 

  .عاليت نکرده اند و اکثر تجمعات و اعتراض ها زير نظر انجمن صنفی برگزار شده استهم اقدام به ف

سازمان ديده بان حقوق بشر فعال در ايران ضمن محکوميت برخورد های اخير با معلمان و بازداشت ، شکنجه و 

شتر به يوجه هر چه بن روند و تي، خواستار توقف ایزندان آنها و اعمال فشار مضاعف و سرآوب فعاالن جامعه مدن

 آنان است و با تمام توان توجه کليه ی مجامع حقوق بشر و سازمان ها و خبرگزاری های مستقل را به یها خواسته

طيف بسيار گسترده و نگران کننده ی اين برخوردها جلب کرده و تقاضا دارد از همه ی ابزارهای خود برای فشار 

قشر کم توقع و زحمت کش استفاده کنند، چرا که حجم بسيار زياد اين آوردن به حکومت ايران برای آزادی اين 

  .برخوردها بسيار نگران کننده است و در نوع خود تقريبا بی سابقه بشمار می آيد

  
 

  درفش کاويانی

   ١٣٨٦بيست و هفتم آذر 


