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ن از معلمای تعدادیري از دستگیگزارش  

 
١٣٨٧م شهريورتشه بيستشنبه پنج                                                                         نراي معلمان ایکانون صنف  

 
 

 مختلف منتقل ی به مکان های چند نفریدر گروه ها) روز گذشته، چهارشنبه، آزاد شدند(  شدگان روز سه شنبه ريدستگ

 از یکي را ريگزارش ز.  به سر برده اند یگريمکان د درگري دیعده ا نارمک بوده و ١٢٧ ی در کالنتریعده ا.شده اند

با توجه به محل بازداشتشان رح حال افراد مختلف بازداشت شده ش که نيا  به تيعنابا. نوشته استمعلمان بازداشت شده 

:مي کنی مميمتفاوت بوده است آن را تقد   

  واقعهکي گزارش
اول طرف .  همکاران داري ددي آمدم به امروني مترو علم و صنعت بستگاهي سمت جنوب ا بود که ازمي و ن٨ حدود ساعت

  یري حضورچشمگی و اطالعات در لباس شخصی انتظامیرويدوستان ن. چپ و سپس طرف راست را نگاه کردم 

چهار نفر از همکاران ل ون سوار شوم که قبل از من ي که معلم هستم از من خواستند که عقب اتومبدندي فهمیوقت. داشتند 

در  ون  بسته شد و ما .  به ما ملحق شدند زي نگري نفر شده و و بعد از من سه نفر دنيمن پنجم.  سوار بودند یشهرستان

 جنب اتوبان همت ی واقع در ضلع شمالی انتظامیروي و بزرگراه به قرارگاه ناباني نفر را بعد از گذشتن از چند خ٨

 مواجهه با ی الزم را برای پختگاي جوانان بودند که شتري زندان بنيمسئول. م منتقل کردند  ناني مترو به همستگاهيا

به بازداشتگاه و  توان ی را هم مني مملکت معلمني شد که در  ای باورشان نماي نداشتند و ی مختلف اجتماعی هاتيشخص

 جمع شده و مسائل و گريکدي دور ميط  خواسته ا که فقمي هستیني ما معلمردند کی بود که قبول نمنيا. زندان منتقل کرد

 است و ما هي ظاهر قضني و اصرار داشتند که امي و گفتگو قرار دهی را مورد بررسشيمشکالت مربوط به شغل خو

 فرزندان خودمان به ی به اندازه ی بود که با وجود داشتن سننيا.  با آنها رفتار کردی به تنددي که بامي هستینيمجرم

 و با لفظ تو صدا کنند زي آمنيبود  را با حالت و لحن  توه دي  تماما سپشاني را که موهای دادند که کسانی اجازه مشتنيخو

 ني چنشي گفتند در منطقه خوی که می همکاران شهرستانی موضوع باعث ناراحتنيا. مي چه نکناي ميو امر کنند که چه کن

 مي انداختمي خود گرفته بودنهي سی که جلوی که همراه با پالکاردی و عکسیبعد از انگشت نگار.  شداند دهي را ندیزيچ

 ی  ما را به حد انفجار رساند و باعث عکس العمل تندفي که  همکاران شریزيچ. شددستور کندن تمام لباس ها صادر

 لباس ها دني کنم پس از پوشخالصه.  کار زشت را انجام دادندنيبه هر حال آنها ا.  گردانندگان قرار گاه شدی از سوزين

 چانه ی هر بار کلدي رفتن به توالت بای شد که براني ما ای از دردسرهایکي کنار هم گذاشتند و ی نفر را در سلول٨ما 

 ی است حتیوبخزي چیآزاد . ميدي کشیمانتظار چند ساعت ديبا شد وی نمیگاه شد وی موافقت می که گاهمي کردی میزن

  از ما شروع يی بودند آمدند و بازجوی انتظامیرويحفاظت ناز کنم یبعد دو نفر که گمان م!! ن به توالترفت ی برایآزاد

. گله داشتندگريد همکاران از نفری کرد خوب بود ولی که از من سوال و جواب میکسرفتار. شد  

!!رفتن به توالت شروع شدشب دوباره مشکل  . ميکردصبر و تا افطارميحال دوباره به سلول برگشتبه هر  
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 مسئله را به روزنامه ها خواهند نوشت افسر نگهبان ني بلند اعتراض کردند و گفتند که ایهمکاران با صدااز یکي یوقت

  يیماي راهپنه گوچيه که درمي تعهد دادنکهيا بعد از١٠ساعتدرد سرتان ندهم صبح امروز.  کردی و فحاشديشروع به تهد

.ميجا مرخص شدآناز)  بوده استی حرکات ما قانونی تماممي گفتنکهيبا وجود ا( نمود مي شرکت نخواهیونقانريتجمع غ و  
 
 

راني معلمان ای کانون صنفعضو  
  شهريور٢٨پنجشنبه 


