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  معلمانی صنفیها  از برخورد با فعاليتیگزارش

مبرخورد، بازداشت و ضرب و شت  
 

ششماه هشتاد و مهردهم سيز                                                         گزارشگران حقوق بشریآميته دانشجوي
                                                                                                                

. شد فعاالن آانون معلمان برگزاریسو ازی صنفیها  به خواستهیدستيابع آرام به منظورمج پنج ت٨۵زمستان سال در

.نفر بوده استآخرين تجمع بالغ بر بيست هزاردرآنندگان   آانون معلمان تعداد شرآتی اعضای به گفته   

 آم تعداد   دست٨۵ اسفند ٢٣ تجمع روز یمان با مسئوالن وزارتخانه و در پ آميته منتخب معلپس از مذاآرات ناتمام

گاه   تن به بازداشت٢٠٠اين تعداد بالغ براز. گرفتند مورد ضرب وشتم قراریمعلمان بازداشت و عده زياداز نفر٣۵٠

.  آينده با قرار آفالت آزاد شدندیر روزها تن نيز د٢۵.  آزاد شدندی با قرار آفالت شخصی تن باق٣۵منتقل و بجز 

 س با وثيقه ها٨۶ فروردين ماه ١٠ زندان اوين و در روز ٢٠٩ در بند ی مانده پس تحمل زندان انفرادی نفر باق١٠

. آزاد شدندی ميليون تومان١٠٠ و ۶٠، ۴٠  

 و ی انتظامیبا حمله نيروآننده در جلسه آانون صنفي همدان   تن از معلمان شرآت٢۶، ٨۶ فروردين ١٨در تاريخ 

 ۴۵ها به  یديگر بازداشت و تعداد بازداشتفر ن١٩ همين روز یتا ساعات پايان. بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدند

در آرمانشاه نيز قبل .  نمودندیدگان از حضور در آالس درس خوددارش معلمان در حمايت از بازداشت. رسدتن مي

.مان بازداشت شدند نفر از معل۴از تعطيالت عيد   

 اين تعداد سه زن را نيز در  بازداشت شدند آهی امنيتی نفر توسط نيروها٢٢ ارديبهشت در تهران ١٨در تجمع روز 

 ٢٠٩ در بند ی پس از تحمل ده روز زندان انفرادیداشت شده آزاد شدند و ثريا دارابزنان بازدو نفر از.  گرفتیمبر

. آزاد شدیيون تومان ميل۴٠زندان اوين به قيد وثيقه   

، ی، دبير آل آانون، حميدرضا رضايی معلمان از جمله باغانی آانون صنفیاعضاتن از ۶زاواخر فروردين ماه نيدر

 یز گذراندن يك ماه در سلول انفرادشدگان پس ا بازداشت.  بازداشت شدندی امنيتی توسط نيروهایپوروثوق، و باقر

. آزاد شدندین تومان ميليو۶٠ تا ۵٠ یبا قيد وثيقه ها  

  
 احضار، تشكيل پرونده و محكوميت

 
. ها پرونده تشكيل شده است  انقالب تهران و شهرستانسها نفر از معترضين در شعب دادگاه ۵٠ یدر مجموع برا

.اند  به وآيل مدافع محروم بودهی آليه مراحل تحقيقات از حق دسترساحضارشدگان در  

 محكوم یدگاه انقالب به سه سال حبس تعزيرآل سازمان معلمان ايران با حكم دا، دبيریرضا هاشمياز اين ميان علي

.شده است  

 به تخلفات شكايت نموده و تشكيل یت آننده در تجمعات به هيأت رسيدگوزارت آموزش و پرورش از معلمان شرآ
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.پرونده داده است  

. شده استیور حكم بدو نفر منجر به صد۵٠ دست آم ی نفر پرونده تشكيل و برا٢٢٠ یحداقل برا  

دو نفر نيز . اند  حكم احراج دريافت نمودهی ابطحی و سيد مجتبیهاي حميد مجيد اصفهان به نامدراز اين تعداد دو نفر

. آنان در دست نيستینه از آار اخراج شده اند آه اسامشهرستان بادر  

اصفهان به   از ی، تعدادی شمال و خراسان به ايالم   همداناز  یا عده. اند معلمان به تبعيد محكوم شده ازیتعداد زياد

اند  تبعيد شدهیرو شهريز از تهران به اسالمشهر و آهكيلويه و بويراحمد و چندين نفر نمازندران  

موعد به همراه آسر  پيش ازی نيز به بازنشستگیبرخ. اند حقوق به مدت يك سال محكوم شدهمعلمان به آسر ازیتعداد

. در پرونده و احكام سايرين تاآنون صادر نشده استی به توبيخ با درج آتبیيادحقوق و تعداد ز  

ضعيت آماده به خدمت وزير آموزش و پرورش به و  با استفاده از اختيارات مستقيم یتعداد بيست نفر از فعالين صنف

حضور اين تعداد از. ه استماه آاهش يافتصد هزار تومان درين افراد ظرف اين مدت به آمتر ازحقوق ا اند و درآمده

.اند منع شدهدر مدارس نيز  

حقوق ها را به آسرآنمعلمان اين شهر تن از٧٠٠ حدودی برایحكم ادارو پرورش همچنين با صدوروزارت آموزش 

.ها محكوم نموده است  هزار تومان به عنوان جريمه شرآت در تجمعات و تحصن٢٠٠ تا ١٢از   

اند   آردهی متحصنين به حراست خودداریارسال اسامزمان تحصن ازآه درزو پرورش نيمديران آموزش  ازیتعداد

.اند  شدهیمشمول عزل و جابجاي  

 
ها در جهت انحالل فشار بر تشكل  

 
ها مانند يزد و   آانونیبعض. اند  رسمًا منحل اعالم شدهیان و آرمانشاه به دستور استاندار معلمان همدیآانون صنف

. هيأت مديره فعاليت خود را متوقف نموده اندیشديد و تهديد اعضا فشاراردبيل به دليل  

. حلسات و صدور بيانيه را ندارندین نيز تحت فشار بوده و حق برگزار تهران، شيراز و اصفهایها آانون  

 گرفت و با حراست قراری گذشته مورد تعرض نيروهایها هفتهدر معلمان تربت حيدريه نيزیدفتر آانون صنف

. بازداشت شدی مدتی مسئول آانون برایكستن قفل و ضبط وسايل دفتر، احمدش  

صالحيت  هيأت مديره سازمان معلمان ايران فاقد ی تن اعضا٢۵نفر از ١٣ وزارت آشور ی از سو یا  ابالغيهیط

 یمان ايران تشكلزمان معل آه سایحالدر.  انتخابات مجدد نيز به سازمان داده نشده استیاجازه برگزاراعالم شده و

. پروانه فعاليت استی و دارایرسم  

 
 

 آميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر
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