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ري ادامه مسی برایراهكار آت واعتراضات معلمان   
 

شش ماه هشتاد و آبانپنجم                                                                                                     یمي آرايناد  
 

  

 د ؟يآبازجهان به قرارد آجاست تا خود يام
  ذره ذره جان توست معشوق در

  یآه باورداشته باش
  ستي مقدر نید مردم را معادينوم

  گمانيز توست بيد انگي امیچاووش
  رساند ين قافله را به مقصد ميآه ا

  
 دربند حالی آغاز شد آه بسياری از فعالين جنبش معلمان در بازداشت وختگان آشوردربرای معلمان و فرهي ٨٦ سال

  .   تحت بازجويی به سر ميبردند ٢٠٩

 با اوجگيری درخشنده اعتراضات معلمين آغاز گرديده و تجمعات فرهنگيان به ٨٦به بيان بهتر ميتوان گفت آه سال 

 . گرفت بررا در همه معلمان آشورگونه ای سراسری

ده بود و پرده برداری از مفاسد اين تجمعات در شرايطی صورت ميگرفت آه مشكالت معيشتی معلمان متراآم گردي

در واقع ميتوان گفت آه حرآتهای انتقادی . اجتماعی نيز موجب شده بود تا صبر و تحمل همكارانمان از دست برود 

ما تا قبل از اين نيز با محدوديت و اعمال فشار مواجه شده بود و اين عوامل تا حدودی توانسته بود مانع از اوج 

 آماآان آتش زير خاآستری بود آه دير يا زود بايد دوباره شعله ان،اما خواسته های فرهنگي  اعتراضات گردد،گيری

 تشکل های صنفی فرهنگيان سراسر کشور   به منظور بررسی ادامه حرکات ٨٦درتاريخ دهم فروردين . شدور مي

 اعالم شده است مبارزات اعتراضی خود نشستی تشکيل دادند و بعد از اين نشست بيانيه ای منتشر کردند که در آن

آنها  اعالم آردند آه اگربه خواسته هايمان   .معلمين برای تحقق خواست های خود در سال جديد ادامه خواهديافت

زهم به خواسته شان توجه نشود اگر با.   فروردين در مدارس حاضر شده اما درس نميدهند٢٧ و ٢٦عمل نشود روز 

ارديبهشت ١٢ به خواسته آنان روز درصورت بی توجهی. تدريس نميكنندولی حاضر بهشت درمدارسنهم ارديروز

 ١٨باالخره درروز . درمقابل اداره آل آموزش و پرورش تهران و درهر استان تجمع اعتراضی خواهند داشت 

اسفند نيز همه معلمان سراسر ايران به تهران و در جلوی مجلس تجمع خواهند آرد  دراين نشست آه به صورت 

 به عنوان يك ٢٣/١٢/٨٥ آنها  ازسرآوبی معلمان وفرهنگيان در ،می ودرخانه يكی ازمعلمين انجام گرفت غيررس

  . فاجعه تاريخی يادآردند وسرآوبی ها وموج بازداشت های معلمين را به شدت محكوم نمودند

 و فراگيری بودند و يك طرف شاهد تجمعات پرشوهدهد آه معلمان آشوراز نشان مي،نگاهی آوتاه به پروسه طی شده 

  .  هم بودنداز طرف ديگر شاهد اعمال فشارهای گسترده تری

 صدور احكام ناعادالنه برای معلمان ، در فرصت تق و لق شدن مدارس و بعد هم تعطيالت تابستان ،در خردادماه 
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   . ع تر گشتهمچنان ادامه يافت و ميتوان گفت آه اعمال فشار و محدوديت ها وسي

 پرونده ٢٢٦حدود : های رسيدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش گفت تر هماهنگی هيأتمديرآل دف -

  .  است  ارتباط با تجمعات اخير معلمان تشكيل شدهدرآل آشوردر

 راهی دادگاه به انقالب ٨٦حمود بهشتی لنگرودی مسئول سابق کانون صنفی معلمان تهران چهارشنبه دوم خرداد -

ه بارها بخاطر دفاع از حقوق آموزش و پرورش احضار ،تهديد و زندان شده است ،در اسفند ماه بهشتی ک. گرديد 

با اين .وبا قيد وثيقه آزاد شده بود. زندان اوين شده بود٢٠٩همراه شمار بسيار ی از معلمان عدالت خواه راهی بند 

 .حال مجددا احضار گرديد

انفصال از خدمت داده شد و برای چهارنفر ديگر حکم صادر گرديد   چهار نفرازمعلمان ايالم حکم ٨٦ دوم خرداد -

مختار دوستی نيا ، عبدالصاحب ناصری، مهدی مومنی ، علی رحيمی اعضای مجمع صنفی معلمان ايالم : آقايان . 

   .برای مدت سه ماه حکم انفصال از خدمت دريافت نموده اند

اين .  ن  به دادسرای عمومی وامنيت تهران  فراخوانده شد رسول بداقی عضو هيات مديره ی کانون صنفی معلما -

 .درحالی است آه نامبرده مدتی را در زندان اوين بسر برده و با قرار وثيقه آزادشده است

 آقای محمدعلی غالمی دبير زبان انگليسی ناحيه  ی يک شهرستان کرج به شرکت در تحصن وتشويق معلمان به -

 . يداعتصاب متهم  و احضار گرد

پی احضاريه ی هيات بدوی سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان،خانم مژگان  در٨٦/خرداد/٨ روزسه شنبه -

 . برخورداراحضارشدند نوراهللا حميد مجيری،عبدالرسول عمادی، ستارزارعی و: آقايان شرافت وم خان ،باجدي

.   دادگاه عمومی وانقالب تهران فراخوانده شد حميد پور وثوق معاون هيات مديره ی کانون صنفی معلمان ايران به -

آقای حميد پور وثوق معاون دبيرکل کانون صنفی معلمان تهران   نيز به تازگی پس از هفته ها زندانی با وثيقه آزاد 

 .با اين حال مجدد احضار شد. شده بود و حکم انفصال از خدمت دريافت نموده بود

توسطه ی شهرستان کرج به حکم هيات بدو سازمان آموزش و پرورش آقای مختار اسدی فرزند حسن دبير م -

 .قربانی، طورانی و پارياب به خارج از استان تهران تبعيد شد: شهرستانهای تهران و با امضای آقايان

 يكی از معلمين فعال در اين شهر توسط هيئت بدوی دادگاه حكم اخراج گرفته - ٨٦ تير ماه ٢٨خمينی شهر اصفهان -

 . در پی تعليق و تبعيد معلمين در شهر زنجان و ابهر اين بار به معلمين حكم اخراج داده اند.است

   دو دبير دبيرستان  های اين شهر به نام های سيامک مرادی دبير زبان و ادبيات فارسی و ٨٦ مرداد ٤- بانه -

ار نفر از دبيران اين شهرستان در طول سال تحصيلی اخير چه. لقمان صداقت دبير رياضی از کار بر کنار شدند

و اين اخراج ها با هماهنگی اداره اطالعات اين شهرستان و نيز هسته گزينش آموزش و پرورش .اخراج شده اند

 .کردستان انجام شده است

 ميليون تومان وثيقه آزاد ١٥٠ محمد خاآساری ؛مدير مسئول نشريه قلم و همسرش در حال حاضر با سپردن -

گروهی مانند من وهمسرم با سپردن وثيقه آزاد : معلمان گفت  درباره قرارهای صادر شده بهخاآساری.هستند

 نفر نيز در ٣٥ نفر هستند و ٦٨ ميليون تومان اعتبار سپرده اند آه در حدود ٩هستند،گروه ديگر فيش حقوقی معادل 

 .شهر های مختلف وثيقه های سنگين سپرده اند 



 

 3

استان خراسان  پنج سال تبعيد به قديمی،معلم عضو آانون صنفی معلمان طی حكمی به   محمد ٨٦ مرداد ٢٣ تهران  -

 .وی ابالغ شد گفته محمد خاآساری؛عضو آانون صنفی معلمان حكم قديمی   صادر و به به. جنوبی محكوم شد

  .ر احمد تبعيد شده اندآهكيلويه و بوي شهر اراك و يك نفر به همچنين عمادی و ديباجی دو معلم ديگری هستند  آه به

 معلم انفصال از خدمت داشته اند و تا آنون تعداد معلم های تبعيدی ٣٩:  خاآساری مسئول قلم معلم اعالم آرد -

 نفر نيز در قوه قضاييه ٢٦٨ معلم در تخلفات اداری در انتظار حكم است و ٢٢٦پرونده  . نفر رسيده است١٦ به

  . منع تعقيب صادر شده و برای تعدادی دادگاه تشكيل خواهند دادپرونده دارند آه برای بخشی از آنها

در واقع نمونه های ذآرشده بخش آوچكی از واقعياتی تلخ است آه در طی ماههای گذشته بر فرهنگيان فرهيخته 

يده  اين انسانهای شريف و دردمند مقرر گرد،جرمهايی آه برای معلمان . آشورمان گذشت و تا آنون نيز ادامه دارد 

 ... و  تشويش و تحريك اذهان عمومی، سخنرانی بهشت ماه گذشته،عموما از قبيل شرآت در تجمعات اسفند و اردي

بيان خواسته های برحق از!!  مسئوالن دولت مهرورزالبته اين رسم غريبی نيست آه درنظر اقتدارگرايان و. ميباشد 

به عنوان تشويش اذهان و اقدام عليه امنيت .... تبعيض و و مطالبات قانونی و خواست پرداخت مينيمم حقوق و رفع 

 مسير درخشانی را ، جنبش معلمان آشورمان ،اما با وجود تمام اين فراز و نشيب های طی شده . ملی ياد ميگردد 

 .   دندخواسته های همكارانشان گرديررهبران اين جنبش با شجاعت و همت آم نظيری پيگيان وطی آرد و فرهنگي

 سوال اساسی آه مطرح ميگردد اين است آه نتيجه اين ،با گذشت تنها چند ماه و با شروع سال تحصيلی جديد حال 

قشان دست پيدا آردند ؟ آيا دولت پاسخگوی نيازهای مبرم حعلمان به خواسته های قانونی و براقدامات چه شد ؟ آيا م

 مهر پايانی ،و جرمهايی آه به ما وارد شده بودم صادر شده  هست ؟ آيا احكا، ساير اقشار،و پايه ای معلمان و بالتبع 

  خورد ؟ 

  تهران و نوراهللا اآبری- به حكم دادگاه انقالب اسالمی آقايان علی اآبرباغانی رئيس آانون صنفی معلمان ايران-

  . ق افتادتعلي سال به ۵حبس نامبردگان برای مدت . سال حبس محكوم شدند ۵ن آانون هرآدام به  ايۀرهيات مديعضو

 ١٥اتهامات علی پورسليمان از متهمان پرونده سازمان معلمان که قرار بود امروز در شعبه ی   جلسه ی رسيدگی به-

  .وقت ديگری موکول شد  دادگاه انقالب تهران برگزار شود، تجديد و به

عدم التزام و "و " غ عليه نظامتبلي"  سال سابقه کار در آموزش و پرورش داشته است ، به اتهام١٨ آقای رئوفی که -

  . از کار بر کنار شده است "اعتقاد به دين اسالم

جهانگير "، " اسداهللا جيرانی" روز از بازداشتشان و ١١پس از " علی صادقی"، " محمد توکلی"، " علی حشمتی" -

 دليل بازداشت ددر روز هفتم بازداشتشان، با قرار کفالت از زندان آزاد شدن" کيومرث لرستانی"،" سلطانی

  .اعتراضات صنفی معلمان ذکر شده استنامبردگان شرکت در

 تهران به حكم هيات بدوی شهرستانهای استان -هيات مديره ی آانون صنفی معلمان ايران رسول ُبداقی عضو-

  .محكوم شد) هزار تومان۴۵ماهانه (گروه شغلی ١تهران به دوسال آسر حقوق به ميزان 

  .فرهنگيان سنندج به نام حميد ساعدی را احضار کرد، طی احضاريه ای يکی ازسنندجهر دادگاه انقالب ش-

  .اتهام اين فرهنگی سنندجی و نويسنده کرد ،اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است

درشعبه ی ١٣٨۶/مهرماه/٥ دادگاه محمدخاآساری آه براساس احضاريه ی پيشين می بايست روزچهارشنبه -
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  .دادگاه انقالب موآول شد١٣شعبه ی ١٣٨۶/آذر ماه/ ١٧الب برگزارشود،بارديگر به روزدادگاه انق١۵

 اما به جرأت ميتوان گفت آه ،درست است آه مسير بسيار طوالنی تا آنون طی شده .  خير،پاسخ تنها يك آالم است 

اعتراضاتشان نگرديده بلكه نتقادات و نه تنها باعث شدت گرفتن ا،عليه معلمان محدوديتها و فشارهای فزاينده براعمال

روز سيزدهم مهر ماه از سوی . در حال حاضرجامعه فرهنگی ايران به نوعی دچار رآود و منزوی شده است 

سط همكاران به شدت اين روز تو اما حمايت از،همبستگی معلمان اعالم شد  به عنوان روز،آانونهای صنفی معلمان 

  چرا ؟؟ . انجام نشدپايه ها نيزحتی درپايين 

 و پس از احكام ناعادالنه صادر شده ،واقعيت غير قابل انكار اين است آه پس از سرآوب انتقادات ما از سوی دولت 

 حاميان اين حرآتها  ما شاهد ريزش،آه بسياری از همكاران را مجبور به ترك ديار و يا خانه نشينی آرده است 

می بايست به تفکر و جمعبندی از فعاليت های خود بپردازد، و حاصل زحمات و حالی آه قشر فرهنگی در. ميباشيم 

مات موفق با شرآت اگر ما توانستيم تج. رنجهايی آه همكاران طی اين ماهها متحمل شدند را به نتيجه برساند 

آنيم؟  م آن را تكرار چرا نتواني، داشته باشيم،وحدت و انسجام ماآزيمم در، و پشتيبانی چشمگير،اآثريت همكاران

اين روزهای سخت دست مريزاد و خسته نباشيد گفت اما نكته قابل توجه و همين جا بايد به جامعه فرهنگی درقطعا تا 

  . اعتراضات است استمرارجام و اتحاد تك تك ما در انس،واقع راهكار آتی برای ادامه مسيردر 

 هنوز بار تبعيد و انفصال ،درمان نشده است » بازنشستگی اجباری«م همه ما بايد به خاطر داشته باشيم آه هنوز زخ

 هنوز طعم تلخ اخراج و وثيقه را حس ميكنيم اما آنچه مسلم و بديهی ميباشد پتانسيل ،روی دوشهايمان سنگينی ميكند 

اير اقشار از جمله يك سويی ما با س. آموزش الفبای آزادگی و شرافت استنهفته در ما به عنوان نقش بالجايگزين در 

با اتحاد و .  بسيار سازنده و سرنوشت ساز باشد ،آارگران و دانشجويان ميتواند در دسترسی به خواسته های مشترك 

 همكاران دوستان ،همدلی خواهيم توانست اين صفحه را نيز ورق زده و بيگمان به روشن ترين وجهی به پايان ببريم 

  .راهگشا و آارسازخواهد بود چيزما بيش از هرشرايط فعلی همراهی و اتحاد  در،

  

  ١٣٨٦آبان ماه / ناديا آريمی 
 


