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ت گذشیماه تابستان بر فعاالن صنف ٣آنچه در  
 

ششماه هشتاد و مهرم هشت                                                                             کانون صنفی معلمان تهران
 

                                                                                                             
. به دادگاه انقالب وبريدن قراريک ميلياردريالی برای آزادی ايشاناحضارمحمد خاکساریتيرماه  /۴***  

   حضورآقايان يوسف مصطفالوورسول بداقی دردادگاه هيات بدوی سازمانتيرماه /۶***

       تجمع معلمان زن حق التدريس درمقابل مجلستيرماه /۶***

 ی، محمدتقی، محمود باقری،عليرضااآبریمحمد داور: آقايانی فعاالن صنفی ازلوازم شخصی برختيرماه/ ١۴***

 آه توسط ماموران محترم وزارت اطالعات باتفتيش منازل اين افرادجهت تحقيق وتفحص ی صفرمنتجبی وعلیفالح

.ه شدروزتوقيف، درمحل زندان اوين به ايشان تحويل داد ٨٦ ضبط شده بود،پس از  

 تهران و شكايت به دادسراى ٩ صدورحکم تبعيد على پورسليمان معلم منطقه ي درهفته ی سوم تيرماه ***  

.رسيدگى به جرايم آارآنان دولت نسبت به اتهامات خود   

احضارآقای سيد مجتبی ابطحی عضوکانون صنفی معلمان خمينی شهربه هيات بدوی سازمان آموزش و تير/ ١٧***

.ان اصفهانپرورش است   

.به مازندران تبعيد شد(استان اصفهان(حميد رحمتی معلم شهرضايیتير/ ٢۵***  

،حميد یآبر باغان ای،علیل ازخدمت برای آقايان محمود بهشت صدورحكم سه ماه انفصادرهفته ی چهارم تيرماه*** 

.ی ومحمدرضا رضايی فالحیپوروثوق ،محمدتق  

ير برای اعضای کانون صنفی معلمان خمينی شهرتوسط هيات بدوي  صدور احکامی به شرح زمرداد/ ٣***

:سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان   

.سرآا رخانم مژگان ديباجي از خدمت بازخريد شد -ب* آقای حميد مجيری  اخـــــــــــــــــراج شد   -الف  

 سال به استان ۵راهللا برخوردار براي مدت آقاي نو -ث.*  سال به استان سمنان تبعيد شد٣آقاي ستار زارع براي  -پ

.محكوم شد، زود هنگامی بادوگروه آاهش، به بازنشستگی ابطحی سيد مجتبیآقا -ج.* بويراحمد تبعيد شدآهگيلويه و  

خانم شرافت توبيخ با درج درپروندهسرکار -ح* سال تبعيد به استان مرکزی٣آقای عبدالرسول عمادی محكوم به  -چ  

اخراج دوتن ازمعلمان زحمتكش در شهرستان بانه به نامهای سيامک مرادی دبير زبان و ادبيات  ردادم/ ٣***

.فارسی لقمان صداقت دبير رياضی، به وسيله ی هسته گزينش آموزش و پرورش کردستان   

م شرکت به جر. دستگيری، تفتيش وبازداشت دوساعته ی محمد خاکساری در فرودگاه امام خمينی مردادماه/ ۵***

.درکنفرانس آموزش جهانی برلين  

 پورسليمان ی،علی هاشم ،عليرضای محسن آمالی ،آريم قشقاوی اآبر باغانی آقايان علیمحاآمه ٨٦ مردادماه*** 

  در دادگاه انقالب تهرانیومحمد داور
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ی عليرضا هاشمیآقا ی برایبس تعزيرصدورحكم سه سال ح ٨٦ مردادماه***   

ماه انفصال ٣ سازمان آموزش و پرورش استان زنجان به ی پيمان نودينيان به حكم هيات بدویآقا ٨٦مردادماه  ***

 سه سال از سنندج به یايشان برا . نودينيان رسيده استی آقای به آگاهیاين حكم به صورت تلفن.از خدمت محكوم شد

.زنجان تبعيد شده است  

، ی، جالل نادریغالم ی، هادی صادقی، علی، يوسف زارع، يوسف رفاهيتیديمنادرق آقايان ١٣٨٦مرداد/ ١٣***

  معلمان همدان به دادگاه احضاری آانون صنفۀ هيات مديریاعضا  نفراز٩ ، مجيد فرزانفرومحمودجليليانی نجفیعل

 یراه دادگاه ديگر خودبازگشته تا چشم به یخانه ها به" یتشويش ا ذهان عموم" وتکذيب اتهام یشدند،پس ازبازجوي

.باشند  

يوسف  ،یقديم آقايان نادر١٣٨٦ارديبهشت  ١٨ سازمان آموزش و پرورش همدان دریهيات بدوشود،ي میيادآور    

 ماه انفصال از خدمت محكوم آرده ٨ را به ی ايرج انصاری ماه وآقا٣ا به ی ر غالمی،هادیرفاهيت، يوسف زارع

. به پايان برسد١٣٨٦د امردا١٨ماهه در تاريخ ٣مت بود، طبق معمول بايستي اين انفصال ازخد  

.یور خانم فريده غيرت وآيل دادگستر باحضی محمد داوری آقایمحاآمه ***   

سال٣ یمان استان کردستان،به اردبيل برا تبعيد آقای اسکندرلطفی ازمعل١٣٨٦مرداد/ ١٧***  

 معلمان ی آانون صنفی مرآزی شورایضا، دوتن ازاعی و محمد توآلی اسداله حيـرانـ١٣٨٦/شهريور/ ١٣***

. انقالب آرمانشاه احضار شدندی دربازداشت بودند،به دادسرا١٣٨٥ سال ی پايانیآرمانشاه آه درروزها  

شاهرودی ودرخواست رفع مشكالت نامه ی کانون صنفی فرهنگيان رشت به آيت اهللا ١٣٨٦/شهريور/ ١٣***

ی فعاالن صنفی و قضايیصنف  

آقای مهندس سيدهاشم خواستار دبيرآموزش وپرورش شهرستان مشهدآخرين دفاعيه ی خود ١٣٨۶شهريور/ ١٠***

 کالس درس و در حضور عدم  -١ آقای خواستار اتهام .اين شهرستان تقديم کرد به تخلفات اداری  طی اليحه ای  را 

به برپايی تحريک معلمان -٢ ١٣٨۶ ارديبهشت ٢٧و٢۶، ٩،١٢قانونی در روزهای تحصن واعتصاب غيردرحضور

بدگويی از نظام در کالس -۴حمايت بی قيد وشرط از ملی مذهبی هاو نهضت آزادی -٣روزهای ياد شده اعتصاب در

.درس ودفتر دبيران واشاره به ناتوانی نظام يادآوری شده است   

.آقای خواستارپيشتربه يک سال حبس تعليقی محکوم شده است  

.باشديتوهين به مسئولين کشورم -٢غير قانونیشرکت در تجمع وتحصن  -١: اتهام ايشان  

پرورش  وآموزش ردراعتراض به تبعيض درسازماندهی ها زن معلم به آقای رياست جمهو دهۀ نام٨٦شهريور*** 

  و کم کردن سهميه بندی زنان در مدارس روستايی

  آرمانشاهیماندار   اعالم انحالل کانون صنفی معلمان کرمانشاه ازطرف فر٨٦/شهريور/ ١۴ ***

 آقايان لطفی نيا،رجبی ونجف آبادی طبق ابالغيه دردادگاه حاضر شدند،وبازپرس شعبه ١٤/٦/١٣٨٦درتاريخ *** 

وطبق . دادگاه مشهدباعنوان کردن اتهامات جديدازآنهابه طورکتبی جواب خواست وآنهابه اتهامات جديدپاسخ دادند٣٢

.دادگفته بازپرس پرونده به زودی حکم خواهد  

   الزم به يادآوريست،آقای مهندس خواستارطی حکم هيئت بدوی بايک گروه کاهش يک سال زودتربازنشست شد .
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 به دادگاه محترم ٨۶/شهريور/١٧آقای محمود بهشتی لنگرودی برپايه ی احضاريه ی پيشين،خودرادرروز  ***  

  انقالب معرفی کرد

 و نيروهای انتظامی درمنزل دستگيرۀ حميد رحمتی فعال صنفی به وسيل آقای١٢:١۵ ساعت ٨۶/شهريور/ ١۵***

.به نقطه ی نامعلومی انتقال داده شد   

تبند، يونيفرم نفره ازنيروهای امنيتی شهرضابا اسلحه کلت،دس٢٠ ،گروهی  صبح٨ساعت ١٣٨٦/شهريور/ ١۶***

 آنان بادردست داشتن حکم تفتيش پس ازبازبينی منزل، رحمتی شدند، ی حميد منزل آقا واردلباس شخصی  نظامی و

.ه ی نامعلومی بردند باخود به نقطیپس ازتفتيش بدن نام خاتون بادپررايکی ازمهمانان آنان به    

 دادگاه محترم انقالب ١۵ دادگاه آقای عليرضا اکبری نبی ومحمدرضارضايي در شعبه ی ١٣٨٦/شهريور/ ١٩***

.شداب آقای هوشنگ پور بابايی برگزاری باحضور وکيل محترم پرونده جناسالم  

جلسه ی رسيدگی به پرونده ی آقايان علی صفر منتجبی ومحمد تقی فالحی در دادگاه انقالب ١٣٨٦شهريور/ ٢٠***

.تهران باحضور معاون محترم دادستان،خانمها پورفاضل ومحمدی وکالی متهمين برگزارشد   

 صنفی  کانون  هيات مديره ی  اعضای  يکی از  بداقی  به اتهامات رسول گی رسيدۀجلس ١٣٨٦/شهريور/ ٢١***

دادستانی آقای سبحانی  نماينده ی  آقای صلواتی، حضور رئيس دادگاه   انقالب با دادگاه١۵ تهران درشعبه ی معلمان

.گزارشدوآقايان پرويزجهانگيرراد وهوشنگ پوربابايی وکالی مدافعان حقوق بشربر  

 

 احضارشده و ی نامعلومیشهريوربه نقطه ٢٢قای غالمرضا احمدی ميرعامل آانون معلمان تربت حيدريه آ ***

. نبودی ساعت از ايشان خبر٢٤  

. در دادگاه انقالب برگزار شدی محسن آمالی به اتهامات آقای رسيدگی جلسه ٨٦شهريور/ ٢۴***  

معلمان حق التدريس که بيشتر آنان زنان بودند،  نفراز۴٠٠ نزديک به صبح٣٠/١٠شهريورساعت ٢۵يکشنبه ***   

.درمقابل دفتررياست جمهوری تجمع کردند  

آقای ناصرجزينی   به حكم هيات بدوی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ١٣٨٦ شهريور٢٦دوشنبه *** 

.عضوکانون صنفی معلمان خمينی شهر برای دو سال به قم تبعيدشد  

ماه ۶فوق العاده شغل برای مدت   و حقوق کسريک دهم  ،یناقدی معلم مشهد ی احمد برای آقا٨٦شهريورماه*** 

.صادر شد  

همايی نفرازمعلمانی که درگرد٧٠٠ وپرورش شهرستان همدان برای نزديک به روسای ادارات نواحی آموزش ***

بسياری  و کرده، کم  حقوق  تومان  ٢٠٠،٠٠٠ تا ١٠زيرنام غيبت از اعتراضات ارديبهشت شرکت داشته اند، و ها

.و معاونان مدارس اين شهرستان رابرکنار کرده استازمدير  

درمدارس  مدارس  کردن معلمان اين پراکنده  و  اسالمشهر درشهرستان درمقطع متوسطه مدير ١۵برکناری  ***  

هنرستانهای گوناگون شهرستانو   

الت خواهی معلمان سرکوب عد اعتراضات و برای مبارزه با پرورش شهرستانهای گوناگون کشور آموزش و ***

 دست نيست، عزيزان در معاونين مدارس زدند، بطوری که آماردرستی ازاين  دست به برکناری گسترده مديران و
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 در معاون که  و مدير ٨٠ کرمانشاه واسالمشهرنزديک به درنواحی گوناگون شهرستان تهران،همدان،  نمونه  برای

.مدارس آنان اعترا ضات گسترده تربوده است،برکنارشده اند   

پرورش  آموزش ۀربودن اموال آن به وسيلدريه و بازکردن قفل دفترکانون صنفی معلمان تربت حي٨٦شهريور*** 

  اين شهرستانیوفرماندار

:نفراز اعضای انجمن صنفی فرهنگيان خمينی شهربه تهران به اتهام٧ احضار ٨٦شهريور***   

ترک خدمت درخالل ساعات موظف اداری -١   

تظاهرات  اعتصاب و و  به برپايی درتحصن  تحريک  و تظاهرات غيرقانونی  و اعتصاب شرکت درتحصن و -٢

   غيرقانونی

.اهانت وهتک حيثيت مسئولين ونشر اکاذيب می باشد -٣  

صدوراحکام  معلمان همدان،انفصال،توبيخ ،تبعيدوسايراقالم ظلم وستم درحق مسلمانان به خاطر شهريور/ ٢٢***

.رورش همدانپ درآموزش و خدا   

ناحيه ی  يوسف رفاهيت، پروندهج در توبيخ کتبی با در٢قلندررزن توبيخ کتبی با درج در پرونده ،احمدوند ناحيه ی 

رزن  ، محمدیماه انفصالچهار٢ ۀ ناحي محمود حکمتی ماه انفصال،٢سال، مرادی رزن ١ گروه کاهش برای ٢ با ٢

يوسف زارعی ، ماه انفصال١٢ دو  ۀت ماه انفصال، هادی غالمی ناحيهش٢ ۀحينصرت اهللا دوستی نا، انفصال ماه  ۴

. ماه تبعيد به خراسان۶٠ ماه تبعيد به ايالم، نادر قديمی ٣۶   

عليرضا  عد،محمد رضا ر ،محسن جام بزرگ .شده به امضا اعضای هيات بدوی به شرح زير رسيده است احکام ياد

 صادقی وجمشيد زينلی

 شرکت داشته انداعتراضات اخيرو نفرازمعلمان معترض مشهدی که دراعتصابات ٨٠ برای بيش ازماهشهريور*** 

.حکم کسرحقوق به مدت  يک روزصادرشده است،   

.جلسه ی رسيدگی به اتهامات آقای نوراهللا اکبری دردادگاه انقالب٨٦شهريورماه ***   

 ارديبهشتتجمعات فروردين و و دراعتصابات  ربخاطرحضو تن ازمعلمان شهرستان اسالم شهر دهها برای  ***  

.ماه آنان اعمال شدحقوق ها در فيش حقوقی شهريوراين کسر.  هزارتومان کسرحقوق اعالم شد۴٠ تا ١۵از ١٣٨۶   

 

 

 کانون صنفی معلمان تهران

١٣٨٦ مهر٨يکشنبه   

 


