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  احضار سه تن از اعضاي كانون صنفي معلمان تهران ♣

  تهدید آقاي اصالني دبیر آموزش وپرورش اسالمشهر ♣

  اردبیلتجمع معلمان بازنشسته ي  ♣

  ماه انفصال ازخدمت2 ودریافت حكم شفیعیاناحضارگودرز ♣

  الیگودرزاحضاراعضاي هیات مدیره كانون معلمان  ♣

   حراج انسانیت به بهاي ریاست♣

  گروگانگیري براي به دام انداختن معلم ♣

  سعود كرد پور گفتگو با دكتر نعمت احمدي وكیل م♣

   تحقیقات گسترده ♣

  1387علمان در اسفندنگاهي به حركت صنفي م♣

   تعلیق بیانیه رفتاري عقلي یا احساسي♣

   اصفهانيزاده از گودرز  آقاي تبعید ♣

   ضربه شالق براي اعتراض صنفي 20حكم  صدور♣

   .مااتفاقي هستیم كه افتادیم ♣

    لرستان همگام با معلمان ایران استان معلمان♣

  

   عدالت در عین بي عدالتي

  

هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ضوان عمجتبی قریشی سید   

  ،تهرانایران

 بی تردید یکی از آرمانی ترین شعارهای انقالب اسالمی از      

بدوانقالب توسعه ی عدالت ورفع تبعیض بوده و هست،واین نیاز 

اساسی جامعه ی بشری که منشا فطرت همه ی انسانهاست 

دولت ،درطول تاریخ دست مایه ی سلطه گری وسوئ استفاده ی 

های خود کامه بوده ،لذا در این مجال برآنم بااندکی کنکاش وسیر 

 سه دهه ی انقالب کمی عمیق تر به این مقوله مهم و  در تحوالت

در نتیجه گرچه در این مدت گامها ی . سرنوشت ساز بنگرم

موثری درجهت برخورداری همه ی اقشار جامعه از منابع 

 اما باکمال تاسف باز هم وثروتهای ملی وخدادادی برداشته شده

شاهد نابرابری های زیادی در سطح جامعه هستیم،که تبعات 

اجتماعی و اقتصادی آن مانع اصلی توسعه ی همه جانبه ی 

کشورعزیزمان می باشد،به گونه ای که به اذعان خود مسئولین 

 سال از عمر خود اکنون شکاف 30محترم نظام ،پس از گذشت 

 برابر 17معه با دهکهای برخوردار طبقاتی دهکهای پایین جا

واین آمار رسمی مصداق عینی تبعیض فاجعه بار در . است

جامعه ای استد،که حکومت آن داعیه ی عدالت محوری و دولتش 

با شعار عدالت طلبی ورفع تبعیض براریکه ی قدرت 

  . جلوس نموده است

ومایه ی تاسف بیشتر است،رسوخ  بازآنچه دردآورتر   

دنه ی دولت می باشد،گویی این تراژدی تبعیض در ب

نامبارک در نظام اسالمی به شکل نهادینه واپیدمی مزمن 

خودنمایی می کند،در این راستا هرچندگاه که احساسات حق 

طلبانه حقوق بگیران بویژه زحمتکشان عرصه ی فرهنگ 

 نگیخته شده ونهضت عدالت خواهی ازعمق وجودبرا

گ دولت مردان نیزدست بیدرن. برآورده محروم سراقشار

 نمودن صورت مسئله ،اصل موضوع شده وبا پاکبه کار

نموده وبه حاشیه برده اند،که مصداق بارز آنرامی رابی اثر

مجلس شورای وان طرح مصوب ابتدای دهه ی هفتادت

اسالمی نام برد،که نه تنها این طرح کمکی به رفع 

مشکالت موجودنکرد،بلکه هم چون آبی برآتش احساسات 

ی متوالی خاموش برای یک دهه  را پاک مردم شریف

  ♣   ..انجماد کشاندکرد،ونهضت عدالت خواه رابه انفعال و

  ازمعلمانمجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،حمایت 

  

   هموطنان گرامی،

همان طوری که بر همگان روشن است آموزش و پرورش 

بعنوان یکی از ارکان حقوق بشر، موتور توسعه و ترقی 

وامع انسانی محسوب میشود، اما علیرغم این مهم، در ج

کشور ما با سابقه چند هزارساله فرهنگی هنوز اثری از 

  .یک سیسم آموزشی پویا به چشم نمیخورد

 نگاه ابزاری به سیستم آموزشی، نگرش جاری   

مسئولین مربوطه به این مقوله است، بر این باور در طول 

تاکنون مسئوالن  70سالیان اخیر خصوصا از دهه 

مربوطه، به ندای خیرخواهانه، متمدنانه ومیهن پرستانه 

هرزمان . معلمان ایرانی جواب منطقی و درستی نداده اند

که این قشر فرهنگی و انسان ساز، به رویه و معضالت 

جاری اعتراض نموده است به جای حل مشکالت معیشتی 

قوقی و وصنفی آنان سعی گردیده با اقدامات امنیتی وغیرح

با استفاده از برچسب های نخ نمایی همچون اقدام علیه 

امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی، آنان را سرکوب و 

وادار به سکوت نمایند، غافل از اینکه چنین برخوردهایی 

بروزمشکالت اجتماعی را در پی خواهد داشت و محصول 

سیستم آموزشی مورد نظرمسئولین به جای ایجاد بالندگی 

حرک اجتماعی دربین نسل آینده ساز کشور، همچون و ت

مانعی در راه توسعه عمل خواهد کرد، وجود میلیون 

ها هموطن آسیب دیده اجتماعی وافزایش هنجارشکنی 

درجامعه تاحدود زیادی محصول سیستم آموزشی 

  .ناقص مورد اشاره ارزیابی میگردد

مجموعه فعاالن حقوق بشر ایران، ضمن اعالم حمایت 

ل از حرکت سراسری، مسالمت جویانه و قانونی کام

معلمان کشور، امیدوار است مسئولین ذیربط به جای 

به خواسته های برخورد های امنیتی وغیرمسئوالنه، 

ادامه برخوردهای امنیتی آنان پاسخگو باشندواز

این قشر با...)اشت،تبعید،انفصال،توبیخ وبازد(

  ♣................فرهیخته پرهیز نمایند
   نفرازاعضای کانون صنفی تهران 3احضار

  
 

 آقایان اسماعیل عبدی محمد تقی فالحی ومحمود      

به  11:30ساعت 11/87 /27بهشتی روز یکشنبه 

سازمان آموزش وپرورش شهر تهران احضار 

ماینده اطالعات شدند،نامبردگان پس از احضار با ن

روبرو  پلیس امنیت ونماینده وزارت اطالعات

گرفتن هیچ  بدون  ساعت مذاکره 2شدند،طرفین پس از 

  ♣ .ای جلسه راترک نمودند نتیجه

 آقای اصالنی صبح امروز چهارشنبه مورخه ی     

فردی ناشناس   بطور تلنفی از سوی1387 بهمن 30

فته است ما به گرفت،فرد تلفن کننده گ مورد تهدید قرار

دنبال این هستیم که اطالعات بیشتری ازشما به دست 

آوریم،وچنانچه ریگی به کفش داشته باشی برایت 

   .مشکل پیش خواهد آمد

 آقای اصالنی دبیردلسوز ،آگاه،وظیفه شناس و   

سال است در آموزش 20است که بیش از  باسوادی

   .وپرورش اسالمشهرسرگرم خدمت می باشد

   ♣  . است  تهران وکانون صنفی معلمان ایشان عض 
  تجمع معلمان بازنشسته ی اردبیل

 

 ٢۵٠بیش از ١٣٨٧ بهمن ٣٠ امروز چهارشنبه     

نفر از معلمان بازنشسته ی آموزش وپرورش اردبیل 

جهی دولت در ساختمان این اداره در اعتراض به بی تو

   .به خواسته هایشان تجمع کردند

ما بهترین  : یکی ازمعلمان بازنشسته می گوید     

عمر و جوانی خود را در خدمت آموزش  دوران
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وپرورش گذاشته ایم،و صادقانه به جامعه ی خود خدمت کرده 

آموزش وپرورش به مشکالت و حقوق ما  ایم،اما متاسفانه 

   .شایسته ای نیستکمترین توجهی ندارد،این رسم 

این معلم بازنشته در باره ی خواسته های معلمان بازنشسته می  

خواستار اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری  ما: گوید

واین این  .هستیم)نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت(

 ماه است که ازتصویب این 14انتظار باالیی نیست،زیرا بیش از 

      . دولت به نظر مجلس توجهی نداردقانون می گذرد اما

 درصد از پاداش 25ما تنها : این معلمان بازنشسته می گوید 

پایان خدمت خود را دریافت کرده ایم،چگونه است که یک معلم 

باید باز چشم انتظار کمترین حقوق  تازه  سال خدمت30پس از 

   خودش باشد؟

 وپرورش آموزش :  این معلم زحمت کش در ادامه می گوید  

 هزار تومان بابت 50اردبیل در ماههای مهر و آبان ماهانه مبلغ 

در  اما.حق عائله مندی و حق اوالد به ما پرداخت کرده است

ماههای آذر دی و بهمن از دادن این رقم خوداری می کند،وبراین 

!!  این مبلغ به اشتباه به حساب شما واریز شده است باور است که

این مبلغ با  نکه ،در ماههای آذر دی و بهمنشگفت انگیز تر ای 

در فیش حقوقی ما نوشته )حق عائله مندی و حق اوالد(عنوان 

   .شده اماعمال آنرا واریز نکرده اند

صندوق ذخیره ی : این همکار فرهنگی در پایان می افزاید      

فرهنگیان باگذشت ماهها از بازنشستگی ما از پرداخت سهم 

ما برای .ره ی فرهنگیان خود داری می کنددولت از صندوق ذخی

کرد،این تجمع در  گرفتن حقمان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم

   . اسفندماه نیز انجام خواهد شد14

شما : این معلم بازنشسته خطاب به همه ی رسانه ها می گوید   

هم روزی بازنشسته خواهید شد،چرا اینگونه در حق ما کوتاهی 

 بازتاب نمی دهید،ما بجز رسانه ای کردن کرده و خبر های مارا

فریادی نداریم،قدرتی نداریم،مابرای گرفتن حقوق خود از 

  ♣ .انتظار کمک داریم همه
 دبیر آموزش و پرورش بخش رستم احضار گودرز شفیعیان

  شهرستان ممسني
 

آقای گودرزشفیعیان بطورتلفنی به 1387ن بهم26 روزشنبه    

حراست آموزش وپرورش بخش رستم شهرستان ممسنی احضار 

   .شد

من ازرفتن به حراست : آقای شفیعیان دراین باره می گوید    

رهستند که به احتمال زیاد،اینها براین باو.خودداری خواهم کرد

ماه  اسفند5 و4 -3اعتصابات شنبه استقبال گسترده ای از

   ♣.این استقبال مقصر می دانندواهد شد،ومرا درخ
 فرهنگیانازهیات مدیره  کانون نفر3احضاروتهدید

  الیگودرز
 

  آقایان مجتبی گودرزی،1387 بهمن 26 درتاریخ      

محمدرضاعلی بابایی وابراهیم محمودی اعضای هیات 

ره ی کانون صنفی معلمان الیگودرزبه وسیله ی رئیس مدی

حراست سازمان آموزش وپرورش استان لرستان به 

 احضار پرورش شهرستان الیگودرزحراست آموز ش و

رئیس حراست سازمان آموزش وپرورش شخصااین و

  .معلمان را مورد تهدید قرارداد

رئیس حراست سازمان آموزش وپرورش استان لرستان 

ر تندوسرشار ازخشونت دارد،بطوریکه با زبانی بسیا

ته ی آنان معلمان به شیوه ای برخورد می کند که شایس

نیست،ودون شان ارزشمندمعلمان است؛اینگونه ادبیات 

ایشان کجا آموخته است بربسیاری از همکاران استان را

  .بویژه معلمان خرم آباد پوشیده است

 16 اینکه در  از نشانه های خشونت گرایی در این استان   

  آقای آرین مهر که معلم شهرستان آبادان است1387دیماه 

 برای رفتن به منزل  کهحالیدربروجرددر.... ، به اشاره ی 

آبادان پیاده شده بود؛مورد ضرب -اقوامش ازاتوبوس تهران

   ♣. گرفته بودگوقرارزوروشتم جوانانی گردن کلفت و

ارضای حس به خاطر خبری غم انگیزازحراج انسانیت 
     جاه طلبی

آموزش و     سرکار خانم غزاله مرادی ریاست محترم  

سنندج در جلسه مدیران مدارس اعالم  پرورش ناحیه 

معلمان تحصن کنند نیروهای نظامی را وارد اگر"  :کرد

صن برخورد خواهد مدارس خواهد کرد ،و با معلمان متح

نخستین باراست که یک مقام رسمی آموزش  این"  .کرد

 معلمان می  آشکارا مجبوربه تهدید نظامی وپرورش

   ♣.شود

  عمومی زندان اوین7انتقال فرزادکمانگر به بند 
 

 باره ی موضوع اجرای حکم در: خلیل بهرامیان 

  . است فرزاد کمانگر از بنیاد بی پایه و اساس 

  

 روز پیش توسط رئیس بازرسی زندان 10 نزدیک     

رجایی شهر به فرزاد کمانگروعلی حیدریان ابالغ شده 

 زندان اوین 209 برای اجرای حکم به بند  که باید

اما برخالف گفته ی خودشان آنهارا به . منتقل شوید

 زندان اوین می برند و 240بند بخش اجرای احکام 

دربندهای انفرادی نگهداری می نمایند،وهر چند وقت 

یکبار موضوع اجرای حکم را به آنان گوشزد می 

آماده ی اجرای حکم :" کنند،وبه آنان گفته می شود

این موضوع به شدت این انسانهای بی گناه را  ." باشید

  .دچار فشار روحی و نگرانی شدید می نماید

 باالخره موضوع انتقال فرزاد برای اجرای حکم به    

گوش آقای بهرامیان ،کانونهای صنفی معلمان 

،مجموعه ی فعاالن حقوق بشر،خانواده ودوستان 

فرزاد کمانگر رسید،و موجی در کشور ایجاد شد،واین 

افرادی که بطور خودسرانه دست به این کار زده 

 فرزاد باالخره.بودند،متوجه اشتباه خود می شوند

 7 به بند 240کمانگر و علی حیدریان را از بند 

  . زندان اوین جابجا می کنند عمومی

این افراد درپاسخ به فرزاد کمانگروعلی حیدریان     

درزندان که شما، مافراموش کرده ایم: "گفته اند

  ".انفرادی هستید

به وسیله ی این کار: گفته ی خلیل بهرامیان به  
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وگرنه .شودآزارواذیت دارندانجام میسرکه قصد روهی خودگ

منتفی پایه موضوع اجرای حکم اعدام درباره ی فرزاد کمانگراز

    ♣ .است

  آدم ربایي بوسیله ي نیروهاي خودسر

  

 آقای اسماعیل عبدی فعال 1387 اسفند ماه 13امروزسه شنبه 

شیوه  صنفی معلمان ایران توسط افرادی به نام پلیس دستگیر شد،

گرفته شد که   باوی تماس14نگونه بود که ساعت ی دستگیری ای

میدان  یکی ازدوستان شمارادستگیرکرده ایم،تاخود رابه نشانی

آقای عبدی . هیم کردآزادی نرسانی ایشان را آزادنخوا

پیشنهادشده برساند،وجان رفیقش به محل ناچارمیشودکه خودش را

یس به تن و خود را تسلیم افراد ناشناسی که لباس پل نجات بدهد،را

مامور نماها پس از بستن چشمان آقای عبدی .کرده اند،تسلیم کند

 وی را در نقاط گوناگون تهران 22 تا ساعت 15از ساعت 

ساختن صحنه ی :چرخاند وتهدید و ارعاب بیان کرده اند که

ب خوردن تصادف برای ما کار ساده ای است،مثل آ

د کرده اندبه شرح نماهابه آقای عبدی واراتهاماتی که مامور ....و

  .زیر می باشد

متهم کردن رئیس جمهور به تخلف -2  دفاع از فرزاد کمانگر -1 

تبانی علیه -3 گفتگوی آقای عبدی با تلویزیون آمریکا(  از قانون

      ونشرکت فعال در جلسات کان-5  نشر اکاذیب-4  امنیت ملی

کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کردن اینگونه 

ای خودسرانه اعالم می کند،ازاین پس چنانچه مشکلی رفتاره

، مسئولیت برای هرکدام ازمعلمان بویژه فعاالن صنفی پیش بیاید

   ♣  .دوش مسئولین حفظ امنیت جامعه می باشدآن بر
  

  مسعود كردپور اززبان وكیل وبرادرش

در این پرونده می  پیش بینی درباره ی  آقای دکتر احمدی   

ستان از سر مهربانی نگاه حاکمیت به کرداز دید من : گوید

ستانه نیست،بلکه باید گفت همه است بگویم نگاهی دونیست؛یابهتر

   .مخالف می بیند،در حالیکه چنین چیزی نیست رابه دید

متاسفانه می بینیم که آقای کرد پور باتوجه به سابقه ی خدمتی که 
دید به جامعه داشته است،بدون اینکه کوچکترین مخالفتی یا 

یکسال  د،به خاطر مدنی ترین حرکت خود بهبراندازی داشته باش
من پیش بینی می کنم اگرنگاه دولت به  .زندان محکوم می شود

کردستان تغییر کند بسیاری از مشسکالت خود به خودحل شدنی 
 .است

  کرد روزنامه نگار–یکسال زندان برای مسعودکردپورمعلم

 این معلم کرد،با آقای دکتر وبگاه کانون برای آشنایی بیشتر با

نعمت احمدی وکیل مسعود گفتگویی داشته که توجه خوانندگان 

محترم را به این گفتگو جلب می نماییم ،آقای نعمت احمدی 

که وکالت زندانیان سیاسی بسیاری مانند 

منوچهرمحمدی،اکبر محمدی،اکبر گنجی ،موسوی خویینی :

ردوش داشته ها،عزت ابراهیم نژاد وبسیاری دیگر را ب

مسعودکردپوردبیر :باره ی موکلش می گوید،دراست

ن کردستان شهرهای محروم استاشرافتمندی است که در

تدریس می کرده است ودرکنارتدریس فعالیت های حقوق 

 جامعه قلم زده است،بشری نیزداشته ومانند بسیاری ازافراد

بابرخی رادیوها گفتگو انجام داده است،که همه ی اینها در 

ان وزه ی فعالیت خودش بوده است،ایشان آنچه که دیگرح

یک فرهنگی درسایتش به عنوان سایت خودنوشته اند رادر

   .آورده استودر رادیوها

                 
آقای (تهامات موکلش باره ی اعمت احمدی در آقای دکتر ن  

حال مسئولین این فعالیت های :میگوید)مسعودکردپور

 اجتماعی ایشان راتبلیغ علیه نظام تلقی کرده،وایشان رادر

  .دادگاه بدوی وتجدیدنظربه یکسال زندان محکوم نموده اند

در باره ی اعتراض به حکم صادر شده می آقای احمدی 

 18 ماده ی 2تنها راهی که باقی مانده بود،تبصره ی : گوید

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب بود،که متاسفانه 

شیوه ی اجرای این ماده دراین روش اعتراضی یک بن 

  . بست حقوقی است

باره ی تشخیص  که آقای شاهرودی در یوه ی جدیدی ش   

است،نمی توان الف پیشنهاد داده است،یک راه بن بست خ

دادگاه بدی یک به آن راه گفت،زیرادرشهری مانند مهاباد

ماده 2 تبصره ی  قاضی بوده،و دادگاه تجدید نظر دوقاضی

شخیص تمایندگی ازآیت اهللا شاهرودی باید که به ن18ی 

قبال اظهار نظر کرده اند،یا بدهند ،افرادجدیدی نیستند،که یا

اینکه از جریان پرونده مطلع هستند،لذا خال الذهن نیستند،یا 

مستقیما در صدور حکم رای اظهارنظر کرده اند،یا در 

جریان اظهار نظر بوده اند،ودر فضای کلی حاکم بر 

محکومیت آقای کرد پور بوده اند، لذا نمی توانند،تصمیم 

    .جدیدی اعمال کنند

وکیل این اختیار را آقای دکتر در پاسخ به این پرسش که 

دارد که در خواست انتقال پرونده را به دادگاهی دیگر ارائه 

قانون چنین اختیاری را ندارد،در : دهد؟ پاسخ می دهد

گاهی اوقات احاله ی پرونده را داریم،که از اختیارات 

رئیس قوه ی قضائیه است،که در شرایط ویژه ای این 

  .حکم صورت می گیرد

 پور ی امید به بخشودگی آقای کردآقای احمدی درباره 

اگر پرونده های سیاسی مانند پرونده های : می گوید

عادی نگریسته شود،هرمحکومی که یک سوم دوران 

محکومیت خود را سپری کند،بایدازحق عفو مشروط 

استفاده کند،اما متاسفانه تاکنون در باره ی پرونده های 

ونه می به عنوان نم.سیاسی این حق اعمال نشده است

توان از پرونده های اکبر گنجی،اکبر محمدی،عزت 

ابراهیم نژاد،منوچهر محمدی عماد الدین باقی ،موسوی 

که موکلین من بوده اند این حق اعمال ... خویینی ها و

  .نشده است

در این پرونده  پیش بینی درباره ی  آقای دکتر احمدی

 از دید من نگاه حاکمیت به کردستان از سر: می گوید

مهربانی نیست؛یا بهتر است بگویم نگاهی دوستانه 

نیست،بلکه باید گفت همه را به دید مخالف می بیند،در 

 متاسفانه می بینیم که آقای  .حالیکه چنین چیزی نیست 

کرد پور باتوجه به سابقه ی خدمتی که به جامعه داشته 

است،بدون اینکه کوچکترین مخالفتی یا دید براندازی 

به خاطر مدنی ترین حرکت خود به یکسال داشته باشد،

من پیش .زندان محکوم می شود

بینی می کنم اگرنگاه دولت به 

کردستان تغییر کند بسیاری از 

مشسکالت خود به خودحل شدنی 

  .است

خسروکردپوربرادرمسعودکردپورمعلم زندانی        

مسعود : درباره ی تاریخ بازداشت برادرش می گوید

 بازداشت شده ودریک 1387  امرداد17ازتاریخ 

دادگاه غیرعلنی وبدون حضورهیات منصفه محاکمه به 

  .یک سال زندان محکوم شد

آقای خسرو کردپور در باره ی درخواست بخشودگی 

 وقتی که برادرم خودش را مجرم نمی داند،  :می گوید

  چگونه در خواست بخشش کند؟

آقای خسرو کرد پور در باره ی درخواستش از مقامات 

برادرم به تازگی نامه ای به آیت اهللا : قضایی می گوید

من : شاهرودی نوشته است،در این نامه آمده است که

باتوجه به اینکه قصد انتقاد داشته ام،وطبق گفته ی 
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سخنگوی قوه ی قضائیه انتقاد جرم نیست،وتبلیغ علیه نظام جزو 

قانون اساسی باید باحضور 168جرایم سیاسی است،طبق اصل 

که در باره ی من هیچکدام از این ها .ت منصفه و علنی باشدهیا

  .رعایت نشده است

ما درخواستمان این است که : آقای خسرو کردپور در پایان افزود

 به زندان محل زندگی اش بوکان منتقل شود،مانند همه ی  برادرم

زندانیان دیگر اجازه ی مرخصی به وی داده شود،به وی اجازه 

پرسش ما . ود،اجازه ی درمان به وی داده شودی مالقات داده ش

این است که آیا کسی که از مسئولین مملکت خودش کوچکترین 

انتقادی دارد،باید ابتدایی ترین حقوق شهروند ی اش نیز زیر پا 

گذاشته شود؟ حقوق شهروندی ای که خود آقای آیت اهللا 

شاهرودی انرا به مجلس پیشنهاد داده و به تصویب مجلس نیز 

و از طرف قوه ی قضائیه به سراسر دادگستری ها .رسیده است

این قانون خوبی است پس چرا در باره ی برخی .ابالغ شده است

     زندانیان اجرانمی شود؟ 

 سال سابقه ی تدریس در مدارس شهر 20مسعود کرد پور با

بوکان،فوق لیسانس جغرافیا از دانشگاههای تهران،که هنوز 

 است،وی با بسیاری از روزنامه های محلی تشکیل خانواده نداده

 37، "مسعود کردپور    .و سراسری همکاری داشته است

ساله ، روزنامه نگار ، فعال حقوق بشر ، بنیانگذار 

بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ، 

،كانون صنفي دفاع از محیط زیست NGOعضو 

 و دارای مدرک فوق لیسانس جغرافی با معلمان

 سال تدریس در دبیرستان ھای بوکان 21بقه سا

  .است

 نیز بازداشت شده 78وی عالوه بر آن که در سال 

بود ، اخیرا از سوی دادگاه رسیدگی به تخلفات 

اداری استان آذربایجان غربی به اتھام تحریک 

معلمان و مصاحبه با رسانه ھای داخل و خارج از 

   ♣  .کشور ، به شھرستان تکاب تبعید شده است

 . حراست واداره ی اطالعات شهرستان اسالمشهرتحقیقات

 امروزسه شنبه نماینده ی حراست به همراه چند نفر دیگر     

درهنرستان کار دانش شهید مصطفی خمینی شهرک 

حاضر شدند ،این  )آموزشگاه محل تدریس رسول بداقی(واوان

هیات با حضور در کالس های درس فرمهایی به برخی ازدانش 

زان تحویل داده که درآنها پرسش هایی پیرامون شکایت آمو

احتمالی دانش آموزان علیه بداقی و مذهب و اعتقادات وی نوشته 

    .شده بود

که بطورتلفنی بامادرمیان  شاهدان عینی  به گفته ی     

وی شکایتی  شد،هیچیک ازدانش آموزان نه تنهاازگذشته

ت زحمب وبسیارکه ایشان رافردی پایبندبه مذهنداشتند،بل

   .کش واهل مطالعه توصیف نمودند

    :این باره می گویدبداقی در

 جای تاسف است که وزارت آموزش وپرورش واداره ی   

 سال 12 سال از خدمت ،22اطالعات پس از گذشت 

 سال دانشگاه، هنوز 4سال تربیت معلم و2دوران دبیرستان،

   نمی دانند من پیرو چه مذهبی هستم؟

ازدانش اموزان رسند،میروند ومن بپ اینکه ازخودبه جای    

   .من پرسش می کنند

برای آشنایی بیشتروپاسخ : پایان گفت رسول بداقی در  

من به ای شریفی که برای تحقیق ازدادن به آن انسانه

   :مدرسه آمده بودند،باید عرض کنم 

جم،به همه که دریک مذهب بگن ازآن است، روح من برتر  

کتب های آسمانی احترام اخالقی ومانسانی وی اندیشه های 

 وم،علوم اجتماعی وعلمی گذارم،امادرساده زیستی

م شجاعت ودالوری ازاما،در)ع(به امام اولم علی حکومتی 

پیروی می کنم،وقرآن را ) ع(حسین ابن علیسوم خود

مکتب رهایی بخش اسالم بیشتربا خردورزی وآشنایی  برای

ن امیدوارم مسئولی.خوانمه میوانجام دستورات خداوند هموار

اندیشه ی برطرف کردن به جای پرونده سازی برای ما در

  ♣.مشکالت اقتصادی من و سایر معلمان باشند
  87اسفند  5 و 4 ان درنگاهی به حرکت معلم

کانون صنفی   کردن اجباریادار با همه بگیر ببندها و و   

ند و  اسف5 و 4معلمان ایران به تعلیق اعتصابات روزهای 

معلمان، اما شواهد نشان می دهد که بخش  سر در گم شدن

 وسیعی از معلمان در شهرهای گوناگون کشور به

 –اعتراضات و اعتصابات خود ادامه دادند از جمله شیراز 

همچنین ... ممسنی و  –  خمینی شهر اصفهان–اردبیل 

شواهد نشان می دهد که در شهر های اصفهان، تبریز و 

و . معلمان حرکت های اعتراضی داشته اند خوزستان نیز

صنفی  اما این در شرایطی بوده است که دولت کانون های

را به رسمیت نمی شناسد و این اطالعیه هم به وسیله کانون 

تهران صادر گردیده است و  صنفی معلمان ایران در

نگارنده تا آنجایی که با بعضی از فعالین صنفی شهر های 

 می گفتند که این اطالعیه مربوط به تماس داشته ام دیگر

. کانون ها نشده است تهران می باشد و هماهنگی با سایر

دوستان کانون های صنفی سراسر کشور این را خوب 

متأسفانه دولت به هیچ وجه حاضر نمی  می دادند که

ل های صنفی کشور در یکجا جمع شده ، شود که تشک

 برخورد با  نمونه آن. طور گروهی تصمیم بگیرد و به

تهران   در1387 شهریور 26کانون های صنفی در 

 ،جزاینكهبود از این رو کانون ها چاره ای ندارند

ر نظر را د  اطالعیه ای منافع همه معلمانهرگاه 

 و اطالعیه کانون صنفی بگیرد باید از آن حمایت کنند،

منافع کل معلمان را در نظر می  معلمان ایران نیز

 با توجه به شرایط و وضعیت گیرد به این خاطر

  .بایستی از آن حمایت می شد موجود

جهانی و   متأسفانه در این میان با توجه به شرایط   

اینترنیت، : مانند پیشرفت تکنولوژي هاي گوناگون

به خصوص در  .... و رادیوهای گوناگونماهواره ؛

 نسبت به حرکت معلمان گاهيخارج از کشور نیز

کشور  که چون در داخل. ارندموضع گیری نادرست د

نیستند و از دور دستی بر آتش دارند، نمی توانند 

معلمان داشته  موضع درستی در ارتباط با حرکات

باشند و محکوم کردن کانون های صنفی به خصوص 

در شرایط کنونی راه به  کانون صنفی معلمان ایران

جایی نخواهد برد وکار برخی رادیو تلویزیونهای 

به کسی می ماند که بیرون از  رج از کشورایرانی حا

  .ایستاده و می گوید لنگش کن گود

گودرز غانی وباازاینرومحکوم کردن بهشتی،     

وتلویزیونهای فارسی زبان توسط یکی از رادی(شفیعیان

مسئله ای را حل نمی کند به خصوص  )کشورخارج از

 در جلسه ای که این اطالعیه صادرشده اینکه

ممسنی بوده است، دربخش رستم نورآبادشفیعیان گودر

  .نه در تهران

از فعالیت  که متأسفانه ما در شرایطی قرار داریم    

کانون های صنفی تشکلها به شدت جلوگیری میشود،و 

فضای بسته ی وتدابیرشدید  که به وجود آمده به علت

   .آنها به انفعال کشیده شده اندامنیتی عده زیادی از

ا نمی توانند آزادانه فعالیت کنند و ه زیرا چون کانون 

فشارها بر  انتخابات جدید انجام دهند از اینرو همه ی 

روی دوش کانون هایی است که هنوز کم و بیش به 

 کانون صنفی  بویژه و فعالیت خود ادامه می دهند

کانون ( دو سایت اینترنتی معلمان ایران که دارای

. می باشد) 1 معلمان(و )  تهران–صنفی معلمان ایران 
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رادیو ها و تلویزیون ها و ماهواره ها و سایت های  از اینرو

باشند اطالعات دقیقی از آنچه  اینترنتی که در خارج از کشور می

   .که بر معلمان می گذرد نمی توانند داشته باشند

رادیو (از آنها موضع منفعل دارند و بعضی از آنها بسیاری   

نیز کاسه داغتر از ) ج از کشورتلویزیونهای فارسی زبان خار

نگارنده همه را دعوت به دیدن واقعیت  آش می باشند از اینرو

عدالت و  می کنم ،،و اگر خواهان پیشرفت کشور، رفاه، کار،

آزادی در جامعه می باشیم باید دست در دست هم دهیم و از 

تا هر کس و هر چیز در جای خود قرار  افراط و تفریط بپرهیزیم

  . نظم نشاط انگیز به وجود آیدگیرد و 

  بد شانس

  این زمان به جهان

   اجبار به این فضا

   وخطاتجربه

  !آه محتوا 

  الینه و از خود رها

  ♣ !آیا بی اعتنا؟

  
  گودرز شفیعیان

  احساسی؟عملی عقلی یا-لغو اعتصاب معلمان

  ھاوار کردستانی              
اجمالی بر قبل از بررسی این موضوع بھتر است نگاھی     

فلسفه وجودی کانون صنفی معلمان و دلیل یا دالیل توجه و 

حمایت بیشتر فرھنگیان و مردم به آن در مقایسه با سایر 

  :تشکل ھای معلمان بیندازیم
صنف معلمان و فرھنگیان ھر کشوری به مانند سایر اصناف،     

برای بھبود و رفع نواقص جنبه ھای مختلف مرتبط با شغلشان 

. اظ کمی و کیفی، حق تشکیل سندیکا راداشته و دارندبه لح

البته با توجه به ضرورت وجود نھادھای مدنی و سندیکاھا، 

 و نه برای فریب مردم، داعیه دارعدالت دولتمردانی که واقعًا

با فراھم نمودن ،خدمتگزاری به مردم ھستند گستری و

بسترھای الزم برای تشکیل و رشد این تشکلھا چنانچه 

خود را دچار خودبزرگ بینی و تخیالت ماورایی نکرده باشند، قبال

میتوانند امیدوارانه تر از قبل منتظر دستیابی به اھداف 

پس سخن از حق . انسانی مطلوب در کشور باشند

و این حق .داشتن سندیکا شاید تکرار بدیھیات باشد

   .رانباید میزان خوشایند باالسریھا تعیین کند

از قشر فرھیخته و صاحب فکر برای ایجاد انتظار جامعه ما 

کنار آن وجود تغییرات اساسی در آموزش و پرورش و در 

حقوق صنفی و شخصیت شغلی مرکزی برای دفاع از

فرھنگیان که در صورت موفقیت، ثمره آن کمک به حل 

مسائل موجود و رسیدن به اھداف مورد نظرمیگردید، 

لمان را سنگ بنای ضرورت تشکیل سندیکایی برای مع

گذاشت که در اندک مدتی بیش از سایر تشکلھای ظاھرا 

ھمنوع که به مراتب قدمتی بیشتر داشتند، کانون توجه 

  .شد

آنھم بدور از . اینچنین بود که کانون صنفی متولد گردید  

که به تاکید . ھرگونه گرایشات سیاسی و سیاسی بازی

ه باید گفت تنھا وجه تمایز کانون صنفی با دیگران ک

 استقبال عمومی معلمان را بدنبال داشت، ھمان ادعای

  . استمستقل بودن از جریانات سیاسی 

انصاف نیست اگر از قوت قلبی که ھمدلی و حمایت 

دانش آموزان و اولیای آنان و اکثریت مردم به ما معلمان در 

تالش برای رسیدن به خواسته ھایمان میداد، سخن 

ز روی احساس، که بیشتر ولی این حمایتھا نه ا. نگوییم

بخاطر برنامه ھا و خواسته ھای انجمنھا و کانونھای 

چرا که ھر بار اعتراض و اعتصاب . صنفی بوده است

وتجمعی شکل گرفته بیشتر درخواستھا در رابطه باحل 

مسائل مرتبط با دانش آموزان و نھایتًا آن بخش عظیم از 

 ارتباط جامعه بوده که با آموزش و پرورش و کار معلمی

  . دارند

اما آنچه جای بحث و بازنگری دارد، اقدام اخیر کانون در لغو 

 اسفند و قبل از آن صدور بیانیه بھمن ماه با 5و4اعتصابات 

و " اجرای نظام ھماھنگ پرداخت"آن خواسته محدود به 

  .بود. . . بند آخر آن مبنی بر قول لغو اعتصاب در صورت 

ترم ھیئت مدیره و تعدادی پر واضح است که اعضای مح    

از فعاالن صنفی بسیار بیشتر از ما و دیگران زیر انواع 

فشارھا بوده و بعضًا ھزینه ھایی را ھم بابت آن پرداخته 

ھر چند شاید برخی دالیل کار ھیئت مدیره محترم بر . اند

سایرین و ازجمله نگارنده پوشیده باشد اما با این وجود 

اخیر کانون از پختگی الزم ھم، فکر میکنم دو اقدام 

چرا که اوًال باعث دلسردی جمع کثیری . برخوردار نبود

نارضایتی (و سلب اعتماد آنان ازکانون شداز ھمکاران 

تعداد زیادی از معلمان از لغو اعتصابات و انجام 

اعتصاب در برخی از استانھاکه برخالف خواست کانون 

  ).اقدام کردند

جمله دانش آموزان و اولیای دومًا در نظر سایرمردم از 

آنھا چنان نمایانده شد که معلمان فقط به دنبال 

چیزی که در (افزایش حقوق خود ھستند و الغیر 

روزھای اخیر به دفعات از طرف دانش آموزان و دیگران 

به معلمان گفته شده و دلیل آنرا لغو اعتصاب فقط 

بخاطر حرفی که رئیس قوه مجریه درباره نظام 

  ). گفته، ذکر میکردندھماھنگ 

سومًا کانون قبًال سنجیده تر و منطقی تر عمل    

متأسفانه . میکرد و کمتر دچار احساسات میشد

سایت رسمی کانون بدنبال سخنان احمدی نژاد با 

چنان وانمود کرد که انگاری . . . گذاشتن عکس گل و 

  !. . .پیروزی بزرگی بدست آمده است

امھای موجود در بودجه که آیابا وجود پیچیدگی و ابھ

ھر سال بیشتر از سال قبل میشود تضمینی وجود 

بار به سخنان رئیس قوه مجریه  دارد که استثنائًا این

جامه عمل پوشانده شود؟ آیا نظام ھماھنگ پرداخت 

از زمان تصویب آن در مجلس اجرایی خواھد شد؟ و با 

فرض عملی شدن آن، در رابطه با خواسته ھای 

  قبلی چکار باید کرد؟ 

ین اعتصاب به لغو اھمه آیافکرنمی کنیدبامھمتر ازو   

تبعیدوانفصال وکسرگروه نوعی انواع توھین وزندان و

رانادیده گرفته و کسانی . . . وصدوراحکام قضایی و 

که چنین ھزینه ھایی را پرداخت کردند به بھایی را

  !ناچیز معامله کردیم؟

 امیدوارم اعضای ھیئت مدیره محترم کانون پاياندر    

صنفی معلمان بیشتر به خود آیند و برای جلوگیری از 

ه ھای رسمی که اشتباه سوء استفاده برخی رسان

یک معلم را برای پاک کردن اشتباه طیف گسترده ای 

از مسؤلین دولتی و مجلسی در بوق و کرنا میکنند، 

جواب قانع کننده ای داشته و شکاف ایجاد شده را به 

   ♣ .نحو مطلوب ترمیم نمایند
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 درز زاده و آغاز دوران تبعیدآقای گو
 زاده دبیر آموزش وپرورش شاغل  آقای بهمن گودرز      

برای 1387ه  اسفندما10تاریخ از) شاهین شهر(دراصفهان

  .شد) شهر میمه(غربت گذراندن دوران تبعیدخودراهی دیار

معلمان فعال صنفی که با زاده وسایرقای گودرز جرم آ    

  نقدی،شالق،کسرحقوق،زندان تهدیدماحکامی همچون تبعید،جرای

لمت  طورمسابه دفاع ازحقوق صنفی خوداند، وارعاب روبروشده

   .رفع تبعیض های اجتماعی بوده استخواهی و آمیزوعدالت

در پست  گزارش تکمیلی این خبر وگفتگو با آقای گودرز زاده    

   .های آینده خواهد آمد

 وپرورش که سازمان آموزشجای شگفتی است :  تحلیل   

هنگامی که دانش  حصیلیمیانه ی سال تاصفهان وکردستان در

کرده وبا شیوه ی ارتباط عاطفی برقرارمعلمان خودآموزان با

کرده وآنان معلمان را صادر نان آشناشده اند،حکم تبعیدتدریس آ

وجه به مشکالت دانش غربت می نمایند،بدون تراهی دیار را

  .معلم خوددوری ازآموزان پس از

ازبی توجهی آنان به این رفتارمسئولین آموزش وپرورش نشان    

تربیتی همچنین بی توجهی آنان به جامعه ی مسائل آموزشی و

    .دانش آموزان می باشد

خانواده ی محترم یادآوریست که آقای گودرز زاده از الزم به  

   ♣ . می باشد)فرزند شهید(شهدا

   ضربه شالق براي معلم صنفي20حكم 
 

  )ص( پیامبر اسالم  . برانگیخته شدممن معلم

انگلیسی منطقه ی  زباندبیر رضاعبدی سنبل آبادی     

 رئیس شعبه ی ح.ر.ح.آموزش وپرورش تهران به حکم س19

 م.ای حتوسط آقحکم، مع قضایی شهیدبهشتی وتاییدمجت1059

   تجدیدنظر 19رئیس شعبه ی 

 ساعت فرصت 72 روزپنجشنبه تا14آقای عبدی ازساعت    

به شعبه ی مربوطه  ضربه شالق20برای اجرای حکمتادارد

ضربه شالق به جزای نقدی ٢٠ ماه حبس و٢باتبدیل . مراجعه کند

هزارتومان برای هرروزمدت ١۵هزارتومان وبااحتساب ٢۵٠

افت پس ازکسرروزهای  روزکاهش ی١۶ زمان حبس به

  مختومه نده  ،پرو1386اردیبهشت سال زندان من در

 .تومان نقدی پرداخت شدهزار160ومبلغ 

   .باسپاس ازهمه ی عزیزانی که پیگیر پرونده ی من بودند 

    1387اسفند20رضاعبدی سنبل آبادی  

  سروده اي به مناسبت صدورحكم شالق براي رضا

  

  امروزدلم تنگ ا ست،برای هابیل به خاطربی گناهی اش،

  دلم تنگ است برای تنهایی سپاه غیرت وآزادگی،

  برای علی ابن ابیطالب وعدالتخواهی اش،دلم تنگ است،

  برای حسین به خاطرآزادگی اش،

  برای امیرکبیر،

  برای خونهای پامال شده،

  برای مظلومیت معلمان ایران،

  برای رضا عبدی سنبل آبادی،

  که به خاطر فریاد عدالت خواهی اش،

  بایددرزیرشالق ستم،خوشه چین اندوهی کهن باشد،

ی ناله های مظلومین،قهقهه ی تا ستمگران،سرمست پیاله 

  .مستانه سردهند

  .شیطانیست امروزدانستم که ستم ریشه اش درپایداری 

  .این پیام شوم شالق خوردن حق است

  این ناقوس ستم است،

  .که پیکراندیشه وخردرا می لرزاند

  . سرشاربیزاریست ،تنمجان وامروز

  ،ازتكبرازقابیل،ازبرادران یوسف

  لت،بیزاری ازدنیایی که عدا

  . ننگی بزرگ برقاموس باورهاست

  زرنگی، بیزاری ازدنیایی که دزدی را

  دروغ راتیزهوشی،

  ریا کاری را تقیه،

  نیرنگ راشگردی تازه،

  .وحیله هارانوآوری می دانند

  ،بیزاری ازدنیایی که فریادعدالت خواهی را

  .توطئه ی دشمنان می نامند

 امروزبایدکاری کرد،تا ارواح پاک ازغیرت آدمیت

  .خشنود گردند

شالق رابرای همیشه ،باید نهالی کاشت، تا ستمگران 

  .ازادبیات حاکمیت به فراموشی سپارند

 برگلدسته های ،این فریادآزادگیست که درگلوی معلم

  . انسانیت طنین اندازاست واندیشه وغیرت

  ،امروزچه کسی مرگ آزادگی را

  نشست؟ به تماشا خواهد

  ی را،امروزچه کسی فریادعدالت خواه

  وز زنده ماندن،به پاره ای نان ،دو ر

   ،یابه یکسال ریاست

  !خواهدفروخت؟

  چه کسی اندیشه ودانش وآزادگی رابه بهای اندکی،

  ♣ !به حراج خواهدگذاشت؟

 سعید ابوطالبیآقاي تأیید آرای محکومیت 

 هنوز هستند کسانی که در عین نیاز و احتیاج زیر     

 و عزت نفس و مناعت بار افراد کم ظرفیت نمی روند

طبع خویش را برتر و باالتر از آن می دانند که با 

وجود پاکدالن وارسته به دنبال روباه صفتان فرو مایه 

ند ولی قدمی در راه جان به جانان می ده. بروند

تاج به رستم می «: خالصه. نمی دارندفرومایگان بر

عین ، چه آن را»باج به شغاد نمی دهندبخشند ولی 

و سرافرازی و این راکمال خفت وخواری می  فتوت

 است، سعید ابوطالبیاین انسانهاي آگاه آن جمله زا.دانند
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کسوت اعضای هیأت مدیره کانون فرهنگیان استان که در

نفی فرهنگیان حقوق صاصفهان به جرم حق طلبی و دفاع از

یک گروه برای یکسال محکوم به تقلیل كه .مساعی داشتتالش و

ایشان جهد صنفی  افتخاری برای جدونشانمیت را این محکوشده 

  . می دانیموسایر همرزمان وي 

بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم، بگذار هرچه نمی خواهیم 

ما . بگویند، باران که بارید از دست چترها هم کاری ساخته نیست

  ♣  .هستیم که افتادیم» اتفاقی« 

   سایت کانون صنفی معلمان اصفهان: برداشت از

  معلمان لرستان همراه با معلمان كشور

آقای مصطفی رضایی عضوکانون صنفی معلمان ایران، ساکن    

ازعمرخودرا در دوران دانش   ماههاكهشهرستان کوهدشت 

  .آموزی درجبهه های جنگ گذرانده است

استان محل خدمت خود وایشان درباره ی مطالبات شهرستان   

   :می گوید

 ماه اضافه کاری 5 ، معلمان87 و86ق محرومیت سالهای ح 

معلمان این شهرستان واحتماال کل استان هنوزپرداخت نشده 

 87 و86است،ازپرداخت پاداش پایان خدمت سالهای 

  .بازنشستگان استان هیچ خبری نیست

 امامعلمان ،ه معلمان این استان ازیادنبرده اندحق مسکن راک  

تند، که چگونه بااین استان لرستان به دنبال راه چاره ای هس

    کنند؟ چگونه برای گرفتن حق خود تالش کنند؟مشکل برخورد

ت صنفی اعتراضاتاکنون درتجمعات و: وی درپایان افزود   

کشورکوشش کرده ایم اما دوش به دوش همکاران سراسر

  ♣ .رین نتیجه را گرفته ایمکمت

  . عدالتخواهي كه به تبعیدمحكوم شده اندآمار یاران
  

  نادر قدیمي – یوسف زارعي :همدان 

 - حمیدمجیري- نوراهللا برخوردار:خمیني شهر

  ،ستارزارعي اكبراسماعیلي،عبدالرسول عمادي،ناصر جزیني

 - علي پورسلیمان– علي اكبر باغاني :تهران

  پور وثوقحمید  -علیرضاهاشمي

   فرزاد اسدپور- پیمان نودینیان-اسكندر لطفي:كردستان 

   مختار اسدي:كرج

   بهروز روزیخواه:تبریز

   حمیدرحمتي:شهرضا

   بهمن گودرز زاده: اصفهان

  ،احمد چنگیزيمحمدجواد حسامي فر :یزد
علي اكبر امیرچخماق منصور میرزایي ،رمضانعلي نجاتي ،

   ،محمدعلي شاهديعلي مقیمي ،
  .....  :مایال

  ...... از خنده ي تلخ من
  

             www.ashu.blogfa.comصریر

عدد از بن 2فرھنگیان شھریار ھنوز . با درود و خدا قوت    

جالب اینکه چند ،ھای ویژه ی رمضان را دریافت نکرده اند

وقت پیش پدرم که بازنشسته است اومد و بن ھا را به 

زپس اومدم ورفتم ،او گفت دیگه خسته شدم   من داد 

ھر وقت به تعاونی مراجعه میکنم میگن ھنوز گوشت ،

براي اينكه خستگي از تن پدرم بیرون بره وخودم . نیامده 

 رمضان :گفتماه زدم وم زياد غصه نخورم، خودمو به اون رھ

فرھنگیان بیشتر از شش ماه است اون ھا تقصیر چندانی 

 به عید فطر اونھا فکر می کنند ھنوز چند ماھی. ندارن 

جا بیارن االن که فصل شکار تازه گوشت رو از ک. مانده

تازه مسئولین ، حاال تا فصل شکار خیلی مونده.نیست

تفنگ دولول خودشون رو بر دارن و برن شکار  تعاونی باید 

نکته ی دوم . زمان زیادی می بره ، و بیارن!تا چی بزنند

ریار تعاونی شھ این که طبق سنت حسنه ی ھر ساله ی 

 ماھه می باشد این 3و از آن جایی که نوروز فرھنگیان 

 ماھه 3تعاونی اقدام به توزیع آجیل و پرتقال با اقساط 

کرده است که در صورت نیاز ھمکاران سایر نقاط استان 

تھران می توانند از این اقساط استفاده کنند البته با کمال 

ل این و جوراب مردانه شامپوش تاسف امسال پیراھن زیر 

   ♣ .اقساط نشد
  بازتاب بیانیه ي كانون معلمان با وجود تعلیق آن

       با وجود اعالم تعلیق بیانیه كانون صنفي معلمان 

استان فارس،بخش هایي از استان كهگیلویه و 

بویراحمد،بخشهایي ازاستان اصفهان،بخش هایي از استان 

ته و اردبیل وبرخي استانهاي دیگر تعلیق بیانیه را نپذیرف

دست به اعتصاب زدند،كه این اقدام معلمان و دانش آموزان 

پیامدهایي مانند بركناري آقاي طوبایي معاونت مالي 

. آموزش وپرورش استان فارس را در پي داشته است

♣   

   ار نگاه یاران1385 اسفند 23
  

 :داوری سازمان معلمان محمد

نیت دراندیشه ی معلمان واوج  اسفندروزنماد مد23

  .نت در وادی قدرت طلبان بودخشو

  :حبیبي فعال صنفي  شیراز
آخرین حرف ما .خواسته هاي ما صنفي وعقالني است

یكباربراي همیشه باید به دست اندركاران ، قدرت 

  .ومتانت فرهنگیان را نشان داد

  :سلیمان سازمان معلمانپور علی 

دلهای بزرگ واحسا سهای بلند : " جمله ای ازشریعتی

  ."با وپرشکوه می آفریندعشق های زی

  :لطفی نیا خراسان

  صبرومبارزه ی اندیشمندانه تاپیروزی نهایی

  :عبدالرحمان ایران نژاد تهران

 سال گذشته 30یکی از همه ی روزهای  اسفند مانند23

  .معلم وایرانی تحقیر وتوهین شد،منتهابا وقاهت بیشتر

  :نادرقدیمی همدان 

ان به دولت ض اینکه اداره ی جهبافر....بعداما

آیابرنامه ای داریم؟مذاهب ....واگذار شودما

ای متنوع؟نوع پئششه گوناگون؟اندیشه های متفاوت؟

 این دولت؟فرهنگهای مختلف؟....غذاهاازچین تا

درمقیاسی کوچک جهانی مانند ایران را چنین ساخت؟ 

رفتارش بافرهنگیان ایران، درقبال خواسته های 

 فرهنگیان،وحقوق آنان مبنی برحفظ کرامت  منطقی

دیگرباباتوم ومشت وتوهین اسفند23و1385اسفند 23در

بود،فرهنگیانی که از دین ونژاد و .....وحبس وتبعید،و

  ...مذهب بودند،وای به حال دیگران
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  :رسول بداقی کوهدشت

 اوین بودم،یکی از زندانیان سلول کناری ازدریچه 209 دربند  

ماه است در سلول 7سلول منوصدا کرد،وگفت من عباسی هستم،

دزدی از بیت  :انفرادی ام،پرسیدم به چه جرمی آمده ای گفت

اگر می : گفتم پول را پس بده خودت رو آزاد کن،گفت.  المال

این حرف او .خواستم پول راپس بدهم ،از اولش دزدی نمی کردم

   .مرا در کارم جدی تر کرد،وباخود اندیشیدم

تند،چرا ما برسر حقمان خدایا اینها برسر ناحقشان چقدرجدی هس

      نباید جدی باشیم؟

 اسماعیل عبدی تهران

با دوستم آقای م که دبیر زبان است در  ٨۵ اسفند ٢٣در     

پارلمان خبر سینه به سینه ی نیم ساعت دیگه سپهبد قرنی  جلوی

معتقد بودند جلوی وزارتخانه امنیت  در راه دوستان. را شنیدیم

سپهبد قرنی  متاسفانه وقتی به. ت داریم چون مرجع خودمان اس

-رسیدیم با اینکه پرسنل وزارتخانه از پشت شیشه ما را دیدند 

. برای جلوگیری از ضرب و شتم معلمان نکردند هیچ اقدامی

نشان  سبب دریافت  ضربه هایی که آن روز بر پیکرمان وارد شد

  !لیاقت فرشیدی در مدیریت بحران شد

ای خیابان تمام بیننده هارا بهت زده روه پیادهفرارهمکاران در   

غروردر خیابان آرام قدم وفتخارنیروهای انتظامی با ا.کرده بود

 .پیروزی ظاهریشان را به یکدیگر تبریک می گفتندمی زدندو

عده . همکاران هم زخم خورده و نگران به خانه هایشان بازگشتند

بد دیپلماسی بومرنگ فرشیدی در کاخ سپه.شدند ای نیز دستگیر

و نوک پیکان حمالت اوشد قرنی موجب بدبینی بیشتر همکاران به

در  بعدها او با دفاع جاانه ی احمدی نژاد. متوجه وزارتخانه شد

پست خود ابقا شد اما در پی دستوری دیگر با استعفای پر ابهامش 

او باید به خاطر بسپارد که در زمان . گفت وزارتخانه را ترک

یاد و خاطره ی فرهنگیان  اسفند از ٢٣.دوزارتش چه اتفاقاتی افتا

     ...کشور نخواهد رفت

    هیمه                                      

یادآور خیزش سراسری معلمان ایران در  ٨۵اسفند  23

اندیشه ! پاسخ مهرورزان دفاع از آزادی و برابری بود اما

عده ای این روز .وب و چماق بودستیز ضربات باتوم و چ

    .کرده اندتاریخ آموزش وپرورش به روز سیاه تعبیرردرا

   الیگودرز مرتضی الیاسی

روزهای سیاه درتاریخ مبارزات معلمان از آغازتاکنون    

ی صدای مارا به فراسوی مرزها ...)انقال(خصوصا پس از 

بر معلمان فرخنده باد؛به فوذ دادةوآنراجهانی نمود،این روزن

    .ردر این راه طاقت فرساامید اتخاذ شیوه های نوین ت

  تهرانعباس معارفی 

  :عیدی دولت نهم به معلمان ایران

ن راازمنزلشان دستگیر  اسفندبرخی ازسران کانو15شب 

 تهدید کردند،ودرچهارراه گلوبندک تاصبح سرپانگهداشتند،

را ) اسفند15(شان کردند،واز آنان خواستند،تا تجمع فردا

دای آنروز تجمع باشکوهی در لغو کنند،اما آنان نپذیرفتند،فر

کلی پیش جلوی مجلس انجام شد،والحمدهللا هیچ مش

کانونی ها بود،ازرهبران نیامد،زیرامدیریت آن دردست خود

 اسفند بیایندو با برخی 22کانونها خواسته شد،که روز 

نمایندگان،سازمان مدیریت ونماینده ی آموزش وپرورش 

ول داده شد دراین در ساختمان مجلس گفتگو کنند،اما برغم ق

نشست،برخی از سران سپاه پاسداران،فرماندهان سپاه 

ثاراهللا ویک نفر از نمایندگان مجلس به نام گوهکن ، با توپ 

ما باشما هیچ مذاکره ای نداریم،اما به : وتشر وتهدید،گفتند

 اسفند آن حادثه تاریخی معلمان 23 ،در روز  رغم تهدیدها

 وبازداشت ها و بگیروبه خشنبه وجود آمد و آن برخورد 

بندهارخ داد،هزاران معلم دستگیرشدندو چند نفر از کانونی 

سلولهای انفرادی بازداشت  روزدر 19تا 16هابه مدت 

 سوی دولت نهم به معلمان،واین هدیه ای شداز.شدند

    .اعضای هیات مدیره ی کانون ها وخانواده ی آنان

  :مجتبی گودرزی الیگودرز

  .معلمان ایران فرخنده باد اسفند بر 23روز 

  هوشنگ آرین مهر بروجرد

    .چهره ی واقعی مسوولین را نشان داد1385 اسنفد23

  مهدی بهلولی تهران

، بی اختیار  ، از آن روز تاکنون 85 اسفند 23 خاطره 

چون من ریشه ی این در کالس درس من حضورداردو

ان رویداد را در نادانی و ناآگاهی می بینم تا آنجا که زم

نشانه می و خاستگاه را ریشه اجازه می دهد ، این 

راه آزادی از آموزش می " من بر این باورم که . گیرم

آن کسی که بی رحمانه به سرکوب آموزگاران و" گذرد

. خود می پردازد بی گمان ، آموزش درستی ندیده است

" از این روست که از دید من ، در آموزش و پرورش 

) اولویت(باید از نخستینگی " آموزش حقوق شهروندی 

فرهنگیان بنابراین شایسته است .ویژه ای برخودارگردد

این بیشتری ازآسیب های و به ویژه آنانی که خود

  . ناآگاهی ها دیده اند ، پیشگام چنین خواسته ها یی باشند

از این رهگذر است که کوشندگان صنفی ـ مدنی  

، باید بر فرهنگیان ، افزون بر خواسته های معیشتی 

خواسته های منزلتی و اندیشگی نیز دست بگذارند و 

پیداست سامانه ی آموزش و پرورش ، . پافشاری نمایند

بی پیوند با روزگار نوین و دگرگونی هایش نمی تواند 

بنابراین نهاد صنفی ـ مدنی این سامانه نیز نباید با . باشد

من می خواهم بگویم ، درس . جهان نوین ناآشنا باشد

 می توان گرفت این است 85 اسفند 23بزرگی که از 

که روح بیگانگی با اندیشه های نوین ، که بیش و کم 

   . شودبر فرهنگیان فرمان فرماست باید به کنار گذاشته

اصطالحی بود که خود من از زبان " معلم کشان" 

       !یکی از نیروهای آن روز شنیدم

  علیرضا هاشمی سازمان معلمان

به شوق یک ! نه به پایان نمی رسد برخیزغم زما  

 خردادپیوند 22 اسفندرا به23نفس تازه،درهوای بهار

   .دهیم

   قزوینکبوتری 

 یان رابی تامل زبهار،پرگل رهپودست بیدادزمان،سبد

 به سرانگشت خزان می که زهرگل شکوفدصد دیگر

 اسفند،مظلومیت 23 !رزوگاریست شگفت سپرد،

   .دانایی ومعلم واندیشه 
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   تهرانرضا عبدی سنبل آبادی

 اسفندحضور آموزگاران هبستگی بر آموزگاران اسنوار 23

  .فرخنده باد

  کریم قشقاوی تهران

یروهای امنیتی در  اسفند سند افتخار ،اقتدار و عزت ن23    

ن مسلح به فرهنگ بن دنداسرکوب وتارومارمعلمانشان که تا

  قضایی دربودند،صالبت واستقالل دستگاه نجابت واستدالل

آماده  ارمحاکمه ی معلمان مظلومی که جزحق، طلب نکردند؛ وک

عمل به قانون وانجام تعهداتشان به مدیران ارشدکشوردر  ی

    .معلمان فرهیخته ی ایران

  کانون فرهنگیان اصفهان

  به نام خداوند جان وخرد

، از این مهمانخانه ی مهمان کش /  من دلم سخت گرفته است  

   »روزش تاریک 

همکاران فرهنگی را ازچند بسیاری  هر1385 اسفند 23رخداد 

  ولی بر سرعت جنبش معلمان عدالت طلب افزود ،آزار داد

،سرکوب آزادی اندیشه و هتک حریم شرافت جامعه سرکوب معلم

  است وبستن دهان ایشان نماد و نمود خفقان 

 که معلمانش سرکوب ،شکنجه و زندانی شوند  وای بر جامعه ای

  .یچ واکنشی نشان ندهدو ه

  مجتبي محمدي مالیر

اسفند برگ زریني دیگر ازسند پر افتخار اعتراض قهرمانانه 23

   .ي فرهنگیان ولكه ي سیاهي بردامن مدعیان ومجریان قانون

  مجتبي ابطحي خمیني شهر

   اسفند باور كردم كه هنوز زنده ام23در روز 

  مال اسد بروجرد

   ♣  هدفي بزرگبه سويبود،گامي بزرگ اسفند 23
  :یاران عدالت خواهي كه به زندان محكوم شده اند

 محمدداوري ،سال5باغاني علي اكبرآقایان  (:تهران   

 سال،علي صفر4بهشتي محمود، سال5ينوراهللا اكبر،سال5

 سال،3رضایي محمدرضا سال،4پوروثوقحمیدسال،4منتجبي

هاشمي  علیرضاسال،3قشقاوي كریم ،سال3ي میرزایيهاد

ذاتي  اصغر سال،2اكبري علیرضاسال،3فالحي تقي حمدمسال،3

   )سالیك سال،محمد خاكساري2رسول بداقي ،سال2

هادي  ،علي نجفيقدیمي،یوسف رفاهیت،آقایان نادر (:همدان

 محمود جالل نادري، غالمي،یوسف زارعي علي صادقي،

  ) روز91 عدالت ،بارعایتهمگيفروزانفرجلیلیان،مجید

  سال 3 هاشم خواستار :خراسان

 روز،علي 18روز،علي صادقي 40محمدتوكلي:كرمانشاه

حشمتي،جهاندارلرستاني،كیومرث لرستاني،اسداهللا حیراني 

  روز7هركدام 

محمدعلي محمدشیرازي،محمدجوادحسامي فر،احمد  :یزد

   روز40 روز ومنصور میرزایي14چنگیزي هركدام 

تیمور باقري،انوش عارفي،یداهللا بهارستاني،یونس : رشت

   روز10 هركدام حمیدرضاحقیقيآماده،

   روز10 حسین ذكري :آستانه ي اشرفیه

   روز10 محمدجواد سعیدي حجتي :الهیجان

 10 محمودصدیقي پور وسیاوش الهوتي هركدام :رودسر

   ♣روز

  گفتگوی اینترنتی

ن کشور  اعضای شورای مرکزی کانونهای صنفی معلما  

 23جمعه مورخه ی به مرکزیت اصفهان صبح روز

 روزسر افرازی  به مناسبت یادواره 1387دماهاسفن

 استان 10 استان از 5با حضور ) 1385 اسفند 23 (معلمان

 .برگزار شد ) اعضای شورای مرکزی(

توجه به اینکه این روش گفتگو با:گوینده ابرازداشت     

در برای بارنخست برگزارشده نتایج بسیارزیبا وبزرگی را

 ی پیش رو،وسنگ اندازادشورای ه:گوینده افزود.پی دارد

د،وآنان را برای کردیده ترخواهدمعلمان راآبی های موجود،

 ملتی اگر:وی افزود.یک تالش بزرگ ترآماده خواهدکرد

     ♣.بودهیچ قدرتی جلودارآن نخواهدباشددنبال حق خود

  گفتگوي با صداي آمریكا

معلم ریاضی دبیرستانهای آقای اسماعیل عبدی      

ه هیات بدوی سازمان آموزش وپرورش وتهران باسالمشهر

   .دعوت شد شهرستانهای استان تهران

ندی پیش به وسیله ی گروهی از  آقای عبدی که چ     

 درباره ربوده شده بود،وخودسرزیرلوای پلیس،بی خبرخدا

 من آنان درباره ی گفتگوی: گفت ربایندگانی انگیزه

   ندعصبانی بودتلویزیون آمریکا به شدت با

رابه خاطر این گفتگو ریاست جمهور ای عبدی در آق   

 اجرای مصوبات مجلساعمال سلیقه ی شخصی در

   ♣ .متخلف از قانون یادآوری کرده بود 

  .آموزش وپرورش کشوربه شدت درخطر است

بی   ،نخبه پروری  ،بی انگیزگی دانش آموزان  

 معلمان ضرب وشتم ،توجهی به مشکالت معلمان

استانداردنبودن  معلمان، یتی بهفحاشی نیروهای امن  ،

 ساعته ی پدران 16اشتغال   همه ی امکانات مدارس 

کالس های  ،نان روزمره ومادران برای بدست آوردن

طبقاتی باطبقه بندی مدارس  نفره وایجاد فاصله ی40

ازنشانه های  ، وپرورش برای تامین بودجه ی آموزش

   .این خطرات است

 تار می شود، کهآموزش وپرورش به بالیی گرف 

   .دردوران ساسانیان رایج بوده است

 آرزویی دست  بینوای جامعه برای قشر یعنی تحصیل  
   ♣ .نیافتنی خواهدشد

  ):ص(پیامبراسالم

  من معلم 
برانگیخته 

  .شدم
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.)آنچه گزارش شده است (.پاره اي از هزینه هایي كه معلمان تاكنون پرداخته اند  
  
  

ونام خانوادگينام  دي          قرار آزا نوع حكم محل خدمت   

سال تبعیدبه یزد3 خمیني شهر مجیري حمید  ******           
گروه کاهش1/روز بازداشت 30/زودهنگامنشست باز خمیني شهر ابطحي سید مجتبي میلیون ت40   
تبعید به اراك سال3 خمیني شهر عمادي عبدالرسول  ****** 

باجيخانم دی  ***** بازنشست زود هنگام خمیني شهر 
سال تبعید به استان سمنان2 خمیني شهر زارعی ستار  ***** 

روز 3/سال تعید به استان كهگیلویه بویراحمد3 خمیني شهر برخوردار نوراهللا
 كسرحقوق

***** 

سال تبعید به قم2 خمینی شهر ناصر    جزینی  ***** 
 ******  با درج در پروندهتوبیخ خمیني شهر خانم شرافت

سال تبعیدپیربكرون3 خمیني شهر اكبري اسماعیل  ***** 
نقدی.میلیون ت 1/سال حبس تعلیقی3/روزانفرادی52 تهران  هادی میرزایی ٨٢سال/میلیون ت60   

ماه 3/سال حبس تعلیقی4/روزبازداشت انفرادي١٧و٣١ تهران محمود  بهشتي
 انفصال

ت.م٣٠و۵٠  

كبرباغاني علي ا سال 5/سال تبعید٢ماه انفصال،٣ روز بازداشت 30 تهران 
  تعلیقیحبس

میلیون ت30  

روزبازداشت١ تهران خاكساري محمد میلیون ت100   
روز بازدشت8 تهران دهقان محمود  کفالت 
 کفالت یک روز بازداشت تهران بادپر  خاتون

  میلیون ت30  تعلیقیسال حبس2/ روز انفرادي26 تهران اكبري نبي علیرضا
میلیون ت30  تعلیقیسال حبس4/ماه انفصال3 روزانفرادی26 تهران پور وثوق حمید  

میلیون ت30  تعلیقیسال حبس3/ماه انفصال3 روزانفرادی26 تهران رضایي محمد رضا  
سال حبس تعلیقی٢/روزانفرادي ۴٠ تهران ذاتي  اصغر میلیون ت٧٠ 82سال   
میلیون ت30  تعلیقیسال حبس3/فرادی انفراديان  روز16 تهران قشقاوي كریم  

میلیون ت30  تعلیقیسال حبس3/ روز بازداشت29 تهران فالحي محمد تقي  
/روز بازداشت انفرادي ٣٣ تهران باقري  محمود میلیون ت30   

میلیون ت30  تعلیقیسال حبس4/ روز بازداشت26 تهران منتجبي علي صفر  
داشت روزباز10 تهران دارابي ثریا   میلیون ت40 

گروه براي 1كسر/روز حقوق4كسر/روزانفرادي16 تهران بداقي   رسول
تعلیقیسال حبس 2/سال 2  

میلیون ت30  

میلیون ت30  روز انفرادي16 تهران كمالي محسن  
میلیون ت٨٠  روز بازداشت14 تهران میراكبر رئیس زاده  

ل حبس تعلیقیسا5/ روز بازداشت انفرادي19 تهران اكبري نوراهللا میلیون ت30   
سال تعزیری5/ماه انفصال3/روزانفرادی 19 تهران داوري محمد میلیون ت30   

سال حبس3/سال تبعید2/ماه انفصال3/روزانفرادي19 تهران پور سلیمان علی میلیون ت30   
روز بازداشت6 تهران عبدی رضا  کفالت 
 كفالت بازداشت تهران تد یني سعید
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 كفالت بازداشت تهران میرزایي طیبه
 كفالت بازداشت تهران آهنگري نادر
 كفالت بازداشت تهران قنبري اصغر

 كفالت بازداشت تهران عبدالحمیدي منصور
 كفالت بازداشت تهران اكبري اكبر

سال 2/قطعيسال حبس 3/ ماه انفصال3/روزانفرادی16 تهران هاشمی علیرضا
 تبعید

ت.م30  

انتهر مصطفا لو یوسف ماه انفصال3   **** 

اسماعیل رسول خاني  كفالت بازداشت رباطكریم 
ماه انفصال3روزبازداشت 3 رباطكریم رامشك حسین  كفالت 

ماه انفصال3 رباطکریم نیک عیش قربانعلی  ******** 
ماه انفصال3 رباطکریم سنجابی محمدرضا  ********* 

حسنخان قلعه دیندارامین جان  حسین فصالسه ماه ان   ***** 
ماه انفصال3 قلعه حسنخان حسن پور تیمور  ***** 

 كفالت بازداشت كرج قهرماني گل مصطفي
روز بازداشت14 كرج عبدي رضا میلیون ت40   
ماه انفصال2/سال تبعید3 كرج اسدي مختار  ****** 
روز زندان91/سال تبعید5/روز بازداشت10 همدان قدیمي نادر  كفالت 

روز 91/سال1گروه تا 2کاهش/ روز بازداشت 10 همدان رفاهیت یوسف
 زندان

 كفالت

روز زندان91/ روز بازداشت10 همدان نجفي علي  كفالت 
روز زندان91/سال انفصال1/ روز بازداشت10 همدان غالمي هادي  كفالت 

روز زندان قطعي91/سال تبعید3/روز بازداشت9 همدان زارعي یوسف  كفالت 
روز زندان قطعي91/روز بازداشت8 همدان صادقي علي  ***** 
روز زندان قطعي91/روز بازداشت8 همدان نادري جالل  ****** 

روز زندان قطعي91/روز بازداشت8 همدان جلیلیان محمود  ****** 
روز زندان قطعي91/ز بازداشت.رو8 همدان فروزانفر مجید  كفالت 
ماه انفصال3/روز بازداشت3 همدان انصاري ایرج  كفالت 
ماه انفصال8 همدان دوستي نصراهللا  كفالت 

 كفالت بركناري ازپست مدیریت همدان دونفرمدیر مدارس
نفر از معلمان40  كفالت هركدام چندید روزبازداشت همدان 

 *** توبیخ کتبی بادرج در پرونده همدان قلندر رزن
......احمدوند  *** توبیخ درج درپرونده همدان 

ماه انفصال2 همدان مرادی رزن  ***** 
ماه انفصال4 همدان حکمتی محمود  ***** 
ماه انفصال4 همدان محمدی رزن  ******** 
 ********* كاهش رتبه ازدبیري به دفتري همدان اسدیان امیر

سال تبعید به میمه2 اصفهان گودرززاده بهمن  ***** 
ك گروه شغليكاهش ی/بازنشستگي زودهنگام اصفهان سپهرنیا مصطفا  **** 

سال2گروه شغلي براي 1كاهش  اصفهان یوسفي زمان آباد كاظم  **** 
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میلیون تومان وثیقه100 یك روز بازداشت اصفهان شعباني   یداهللا  
 ***** كاهش یك گروه شغلي براي یك سال اصفهان ابوطالبي سعید

******** توبیخ كتبي درج در پرونده اصفهان نوكندي  عبدالكریم  
   اصفهان سیاهكاري مرتضا

   اصفهان گنجي خدیجه
سال تبعید2/روز بازداشت2 شهرضا حمید رحمتي  ****** 

 كفالت بازداشت فالورجان شیرواني غالمرضا

 كفالت بازداشت کرمانشاه شباني همت
دانگه ساري4 موسوي مرادي عباس  كفالت بازداشت 

شتروز بازدا3 اردبیل عباسي غالمعلي  كفالت 
روز بازداشت3 اردبیل احمد زاده ارسالن  كفالت 

روز بازداشت3 اردبیل فتحي سعید  كفالت 
میلیون تومان1خرید.ق/ماه حبس4/روزبازداشت4 خراسان لطفي نیا هادي   میلیون ت50 

سال2گروه کاهش برای 1/روز بازداشت٧ خراسان نجف آبادي ایرج   میلیون ت80 
تومان.م1خرید .ق/ماه حبس4/روز بازداشت8 خراسان رجبي حسن میلیون ت150   

سال1کسریک دهم حقوق تا خراسان دل آسامروی محمود  **** 
ماه6ازحقوق ومزایا تا%10كاهش  خراسان ناقدي حسن  **** 

ماه انفصال از خدمت3/روزبازداشت2 تربت حیدریه احمدي غالمرضا  وكالت 
   سال1گروه براي كاهش یك  تربت حیدریه شهیدي هایده
روز3 روز تا 1كسرحقوق از تربت حیدریه صدها معلم  ***** 

كاهش یك گروه شغلي/بازنشست زودهنگام/ سال حبس3 خراسان خواستارسید هاشم   میلیون ت250 
روز بازداشت11 كرمانشاه حشمتي علي  كفالت 
روز بازداشت٢٧و 11 كرمانشاه توكلي محمد ت.م.۵٠/كفالت   

روزبازداشت١١و٧ كرمانشاه   عليصادقي  كفالت/ت.م٣٠   
 كفالت  روزبازداشت7 كرمانشاه حیراني   اسداهللا

 كفالت  روزبازداشت5 كرمانشاه لرستاني    جهاندار
 كفالت  روز بازداشت7 كرمانشاه لرستاني كیومرث
ماه انفصال2 سال تبعید2 سنندج نودینیان   پیمان  **** 
نندجس اسدپور    فرزاد سال تبعید به بانه3   **** 
سال تبعید3 سنندج لطفي اسكندر  **** 

)سال سابقه7معلم حق التدریس با   (اخراج  بانه صداقت   لقمان  *** 
)سال سابقه4معلم حق التدریس     (اخراج بانه مرادي      سیامك  **** 

شیرازي.محمدعلي م سال تبعید2روز بازداشت و14 یزد  ت. م ده 82سال    
سال تبعید2 روزبازداشت و 14 یزد حسامي فرمحمدجواد ت. م.  ده82سال   

سال تبعید2روز بازداشت و14 یزد چنگیزي     احمد ت. م.  ده82سال   
سال تبعید2روز بازداشت٢۶و14 یزد میرزایي    منصور ت.م ٨٠و١٠   
سال تبعید2هزارت نقدي140 یزد نجاتي    رمضانعلي ت. م.  ده82سال   

سال تبعید2هزارت نقدي 140 یزد امیرچخماق  علي اكبر ت. م. ده82سال   
سال تبعید2هزارت نقدي 140 یزد مقیمي علي ت. م. ده82سال   

سال تبعید2هزارت نقدي140 یزد شاهدي محمدعلي ت. م.  ده82سال   
ماه انفصال3 تبریز دشن غالمرضا  *** 
ماه كسرحقوق2 تبریز خراطیان حسن  **** 
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رتضاپور  توفیقم  **** درانتظار حكم تبریز 
فارس/ممسني شفیعیان گودرز /ماه انفصال2/كاهش یك روز حقوق/روز بازداشت2   ***** 

ممنوع التدریس/86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رشت باقري كودكاني تیمور  ***** 
86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رشت عارفي انوش  ****** 

86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رشت  یداهللابهارستاني  ***** 
86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رشت آماده یونس  ***** 

86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رشت حقیقي   حمیدرضا  ***** 
ساعت بازداشت وبازجویي8 رشت نقوي محمدعلي  ******* 

86اردیبهشت /احضاروبازجویي رشت صدهانفر معترض  **********  
 ****** بركناري از پست مدیریت رشت فیاض سندي مسعود

 *** بركناري از پست مدیریت رشت حسین پور
86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 آستانه ذكري حسین  ***** 

86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 الهیجانسعیدي حجتي محمدجواد  ***** 
86و83/روز عمومي6/اديروز انفر4 رودسر صدیقي پور محمود  ****** 

86و83/روز عمومي6/روز انفرادي4 رودسر الهوتي سیاوش  ****** 
ساعت بازداشت وبازجویي8 كوچ اصفهان صحرانورد  ***** 

  
 .هرگونه برداشت از این ماهنامه با یادآوري منبع آزاد است


