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  !معلمان را برد  شد والبي سیباران مهرورز
 

شش ماه هشتاد و آبان رمچها                                                                                                                  نوروز   
 

 
 کانون معلمان  رهيمد  اتيه  یاعضا تن از١٠  تاکنون :ی عبداللهرزاديش

زمان معلمان تهران به زندان  سای مرکزی شورایاعضاتن از  ٢تهران و

.اند سال محکوم شده  ٥تا  ٢از  

 رضايعل« ویقيسال حبس تعل٥ به ی صنف کانونسيئ ر»یباغان اآبریعل«

  دادگاه  ی از سویريسال حبس تعز٣به   سازمان معلمانرکلي دب»یهاشم

  تشکلها ني ا  فعالی اعضاري ساتي محکومزانيم. اند محکوم شده انقالب 

: استري به شرح ز  

یقيسال حبس تعل٤ یمحمود بهشت -١   

یقي سال حبس تعل٤ ی ا صغرمنتجبیعل -٢  

یقيسال حبس تعل٤وثوق  پور ديحم -٣    

یقي سال حبس تعل٤ ی فالحیمحمد تق -٤  

یقي سال حبس تعل٣ يیمحمدرضا رضا -٥   

یقي سال حبس تعل٤ ینوراهللا اآبر -٦  

یقيسال حبس تعل٣ ی قشقاوميآر -٧    

یقيسال حبس تعل٢ ی اآبررضايعل -٨  

یقي سال حبس تعل٢ یرسول بداق -٩   

. تومانونيليم٥ به مبلغ ی نقدمهي به جرلي قابل تبدیريسال حبس تعز ٥ یمحمد داور -١٠  

 . افتادقيبه تعو بارني سومیبرامهر٣٠دوشنبه  سازمان معلمان روزیمرکز عضو»ماني پورسلیعل« دادگاه جلسه

 ١٧ شده، قرار است روز في توقی او به صورت شفاههيکه نشر» قلم معلم «هي مسئول نشرري مد»یمحمد خاکسار«

 تهران وعضو ٤ معلمان منطقه ندهي نما»ی باقرودمحم« به اتهامات یدگيجلسه رس. شوددگاه حاضرمقابل داآذرماه در

.گردد ی آبان برگزار م٢٢ روز زيکانون ن   

. مبادرت به صدور حکم کرده است از فعاالن حقوق معلمان ی تعدادی دادگاه انقالب مشهد تاکنون براگري دیتحولدر

  تومان وونيلي مكيبه مبلغ   ديقابل خر سال  ٣ یبرا  یقيماه حبس تعل ٤ به ی لطفیهاد ده،يرس اخبارنياساس آخربر

احراز پست  ازتيو محروم تومان   ونيلي مكي   مبلغبه ديسال قابل خر ٣  به مدت یقيماه حبس تعل ٤ به یرجب حسن

.اند  سال محکوم شده٤ مدت ی برایستاد   

 گروه كي به آاهش یرا  » یآباد  نجفیهاي توبرجيا  «ی برا  استان خراسانی تخلفات ادار  به یدگي رسی بدواتيه
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.  داده استی گروه شغلكي زودهنگام با آاهش ی به بازنشستگی مهندس خواستار رایسال وبرا٢ مدت ی برایشغل

 دريح« و »اي زندننيرام « ، » ی ملکنيالدبهاء  «یها  سنندج به نامانيفرهنگچند تن از  گذشتهی روزهای طنيهمچن

 تي افراد به علت فعالني اشود یگفته م. به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند» زمان

.اند  انجمن، به اداره کل آموزش و پرورش احضار شدهني اهياني بعي معلمان سنندج و توزیدرانجمن صنف   

محل رييسال تغ ٣به  شهرنيعال کانون اعضو ف  و يی معلم شهرضا» ی رحمتديحم  «تي حال، حکم محکومنيهمدر

 آموزش وسال سابقه خدمت در ١٤که   یو.  شدیقطع به استان مازندران   اصفهان یشهرضا  خدمت از يیايجغراف

. خانواده مشغول خدمت استز دور ای سارآباد ني زری را در کارنامه خود دارد، هم اکنون در روستا پرورش   

 از درج شي ماه پ٦ که مطبوعات از رديگ ی صورت میطي معلمان در شراهي علی واداريی قضاني احکام سنگصدور

معرض انحالل  گوناگون دریفشارها معلمان با ی صنفیها تشکل اند و  شده  به اعتراضات معلمان منع مربوط اخبار

.اند قرار گرفته   

 ی از سکوت برخ،يی وقضایار احکام صادرشده ادهيلغو کل  وسابقه ی روند بني متوقف شدن ای ضمن تقاضامعلمان

 منتقد دولت اخبار یها اني که جریحالاند ومعتقدند در شگفت زده موثریها تي وشخصیاسي سیها  وگروهها تيجمعاز

  ومحکومان دفاعها ی بازداشتی وانسانیحقوق مدن وازکنند ی دنبال متيحساس وزنان را بايیمربوط به جنبش دانشجو

.تسي نهي فعاالن حقوق معلمان قابل توجهي علنيقابل صدور احکام سنگ سکوت آنها در مکنند، ی م  
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