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ز برسر معلمان آمديي ازآنچه در فصل پایخالصه ا  

 
    هشتاد و ششم آذرماه يکبيست                                                                           ن معلمان تهرایکانون صنف

 
  

موضوع  همكاران گرامی با سالم وعرض ادب درصورت هرگونه اشتباه يا آمبود درنگارش هزينه های خودوديگران

  .را به ايميل وبالگ ويا در بخش نظرات و يابطور تلفنی باما در ميان بگذاريد

  
  ١٣٨٦/مهر/ سوم 

 ١۵از ١٣٨۶ضوردراعتصابات وتجمعات فروردين وارديبهشت برای دههاتن ازمعلمان شهرستان اسالم شهربخاطرح

  . هزارتومان کسرحقوق اعالم شد۴٠تا 

  .اين کسر حقوق ها در فيش حقوقی شهريور ماه آنان اعمال شده است

......................................................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/٤

  به مناسبت بازگشايی مدارس) تهران( ای از طرف آانون صنفی معلمان ايرانصدور بيانيه

های انفرادی، ها به سلول اسفند و فرستادن آن٢٣بازداشت صدها معلم در : ............در بخشی از اين بيانيه آمده است 

حکام آماده به خدمت ضرب و شتم معلمان در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش و در انظار عمومی، صدور ا

برای صدها معلم دلسوز، صدور احکام تبعيد برای فعاالن صنفی، اخراج و بازنشستگی اجباری برخی از فعاالن، 

های صنفی ها فعال صنفی به ويژه اعضای هيئت مديره تشکلاحضار و برگزاری دادگاههای تخلفات وانقالب برای ده

ها از جمله اقداماتی بود که به منظور سرکوب حرکت يت برخی از تشکلدر سراسر کشور و در انتها لغو مجوز فعال

گيری و حمايت شما همکاران ارجمند قطعًا ادامه راه برای طلبانه معلمان ايران صورت گرفت، و اگر نبود پیحق

  ...........شدها غيرممکن میهای صنفی و نمايندگان شما در اين تشکلتشکل

......................................................................  

نادرقديمی، يوسف رفاهيت ، يوسف زارعی ،علی صادقی،هادی : آقايان( روز از ماه مهرگذشته، ٤امروزچهارشنبه 

 دادگاه انقالب ١٠٦نفرازمعلمان همدان درشعبه ٩) غالمی،جالل نادری،علی نجفی، مجيد فروزانفر ومحمود جليليان

  .ين استان درطول سه ساعت يکجا محاکمه شدنداسالمی ا

اين دادگاه باحضور قاضی محترم پرونده جناب آقای قادری نسب وآقای خانجانی نماينده ی محترم دادستان با قرائت 

  .متن کيفر خواست آغازشد

............................................  
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  ١٣٨٦/مهرماه/ششم

 در ٣١/٦/٨٦ و آقای هادی لطفی نيا در تاريخ ٢٩/٦/٨٦نگ نجف آبادی در تاريخ دادگاه آقايان حسن رجبی و هوش

  .می باشد" اقدام عليه نظام :"  دادگاه انقالب مشهد بر گزار شد ،اتهام نامبردگان به گفته ی قاضی پرونده ٦شعبه 

.............................................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/١٢

سال تبعيدبه استان مازندران برای آقای حميدرحمتی يكی ازاعضای موسس آانون صنفی معلمان ٣حكم

سيد حسن تهرانی،عبدالحسين چگينی پور و داود : دبير آموزش و پرورش باامضای آقايان١٣۴٩شهرضامتولد

  .يعقوبيان فرد قطعی شد

 برپايی ك بهتحريو قانونیرغي تحصناتو تظاهرات ،اتشرآت درتجمع -١: به جرمآقای رحمتی اين حكمدر

اوقات ل خدمت درتعطي -٣تك حيثيت به مسئولين ونشراآاذيب اهانت وه -٢قانونیر،تحصنات و تظاهرات غيتجمعات

  ........................................................   .اداری

  ١٣٨٦/مهرماه/١٤

  .مانشاه به دادگاه انقالب اين شهرستان احضار شدعلی حشمتی دبيرآانون صنفی معلمان آر

روز پس از ٢ روزجهانی معلم به ايشان تحويل داده شد،بايستی ١٣٨۶/مهرماه/١٣برابراحضاريه ای آه روز جمعه

،به گفته ی آقای حشمتی دليل اين .دادگاه انقالب اسالمی آرمانشاه معرفی آند١٠رويت احضاريه خودرابه شعبه ی 

  .باشد٨۵ خاطرتجمعات اسفند احضارشايد به

   روز بازداشت شده بود١١وی دراسفند ماه سال گذشته به مدت 

.............................................................  

  ١٣٨٦چهاردهم مهرماه 

اسالمی به  تهران توسط دادگاه انقالب -آقای عليرضا اآبری يكی ازاعضای هيات مديره ی آانون صنفی معلمان ايران

  .سال به حبس تعزيری محكوم شد٢مدت 

آقای پوربابايی آه به همراه آقای پرويزجهانگيرراد وآالت چهارتن ازمعلمان فعال صنفی رابرعهده دارند ،در اين 

سال توسط دادگاه ٢ قانون مجازات اسالمی حبس آقای اآبری به مدت ٢٥ماده ی ) ب(به استنادبند : " باره می گويد

  ."ه تعليق در آمده استانقالب ب

.............................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه /١٥

ماه ٣آقای احمدی مديرعامل کانون معلمان تربت حيدريه توسط هيات بدوی آموزش و پرورش خراسان حکم *** 

  .انفصال دريافت کرد

 سال ١وزش و پرورش خراسان به حکم کاهش يک گروه به مدت سرکارخانم هايده شهيدی توسط هيات بدوی آم*** 

  .محکوم شد

 شرکت ٨۶صدها نفر از معلمان تربت که به خاطر فرياد عدالتخواهی در اعتصابات و تجمعات ارديبهشت *** 
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  .داشتند از يک روز تا سه روز با کسر حقوق روبرو شدند

  .ات بدوی احضار شدندبسياری ديگراز فعاالن صنفی تربت حيدريه به هي. *** 

.......................................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه /١٥

 دادگاه انقالب اسالمی تهران،آقای حميد پوروثوق يكی ديگرازاعضای هيات مديره ی آانون صنفی ١٥شعبه ی 

قانون مجازات ٦١٠امنيت ملی آشور مستند به ماده ی معلمان تهران رابه اتهام اجتماع وتبانی به قصدبرهم زدن 

  .سال حبس محكوم نمود٤اسالمی به تحمل 

........................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/ ١٦

آقای محمود دل آسامروی ازمعلمان معترض صنفی شهرستان مشهدآه خواهان اجرای عدالت درپرداخت حقوق 

لت وبهبود وضعيت آموزش وپرورش می باشد،توسط هيات بدوی آموزش وپرورش به آاهش يك دهم آارآنان دو

  .سال محكوم شد١حقوق وفوق العاده شغل برای مدت

...............................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/١٧

  محكوميت دوعضو ديگرازآانون صنفی معلمان ايران

بابايی وآيل چند تن از معلمان،آقايان رسول ُبداقی ومحمد رضا رضايی توسط شعبه ی به گفته ی آقای هوشنگ پور 

 سال ٣ و٢ سال حبس محكوم شدند،حكم نامبردگان به ترتيب برای ٣ و ٢ دادگاه انقالب اسالمی تهران هرآدام به١٥

  . قانون مجازات اسالمی به تعليق درآمد٢۵ماده ی )ب(طبق بند 

...........................................................  

  ١٣٨٦مهرماه /١٨

  طرف جمعی ازمعلمان همدان و اعالم حمايت آنان از همكاران هيات مديره ی آانون صنفی همدان ازصدور بيانيه ای

...........................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/٢٤

 تهران به حكم هيات بدوی شهرستانهای استان تهران -ی آانون صنفی معلمان ايرانرسول ُبداقی عضو هيات مديره 

  .محكوم شد) هزار تومان۴۵ماهانه (گروه شغلی ١به دوسال آسر حقوق به ميزان 

 شرآت در تحصنات وتجمعات -١تن ازاعضای هيات بدوی استان رسيده است،به جرم٣اين حكم آه به امضای 

تشويق همكاران به شرآت  -٢ابل مجلس شورای اسالمی وخودداری از حضوردرآالس غيرقانونی فرهنگيان درمق

  .درتحصن غيرقانونی فرهنگيان وقرائت اطالعيه های غيرقانونی آانون صنفی معلمان 

................................................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه/٢٤

نقالب اسالمی آقايان علی اآبرباغانی رئيس آانون صنفی معلمان تهران و نوراهللا اآبری عضو هيات به حكم دادگاه ا
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  . سال به تعليق افتاد۵حبس نامبردگان برای مدت . سال حبس محكوم شدند۵مديره ی اين آانون هرآدام به 

..................................................................  

  ١٣٨٦/ماهمهر/٢٥

درشعبه ی ١٣٨۶/مهرماه/٢۵دادگاه محمدخاآساری آه براساس احضاريه ی پيشين می بايست امروزچهارشنبه 

  .دادگاه انقالب موآول شد١٣شعبه ی ١٣٨۶/ آذر ماه/١٧دادگاه انقالب برگزارشود،بارديگر به روز١۵

...................................................  

  ١٣٨٦/مهرماه /٣٠

  ارائه ی اليحه ی دفاعی آقای محمود بهشتی به دادگاه انقالب

........................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/١

  احكام صادرشده ازطرف دادگاه انقالب مشهد برای معلمان خراسان

   ميليون ريال١٠سال، قابل خريد به مبلغ ٣ ماه حبس تعليقی برای ۴هادی لطفی  -١۶

  ميليون ريال١٠سال، قابل خريد به مبلغ ٣ ماه حبس تعليق برای ۴جبیحسن ر -١٧

   سال۴محروم از احرازهرگونه پست ستادی برای مدت 

  سال حكم قابل پژوهش٢ايرج توبيهای نجف آبادی آاهش يك گروه شغلی برای مدت  -١٨

  مهندس خواستاربازنشستگی زودهنگام باآاهش يک گروه شغلی به حكم هيات بدوی -١٩

........................................................  

  ١٣٨٦/ششم آبان ماه

  سيدمجتبا ابطحی عضو کانون صنفی معلمان خمينی شهر

وزارت آموزش و پرورش باکاهش يک گروه شغلی بطورقطعی بازنشست ) دادگاه اداری(به حکم هيات تجديدنظر

  .اين حکم ازآغازصدور قابليت اجرادارد.شد

..............................................  

  ١٣٨٦/ششم ابان ماه

هيات بدوی استان همدان بارديگردر يک اقدام ناپسند وباتوسل به توجيحات شرعی برای آقای اميراسديان يکی 

  .ازاعضای پيشين هيات مديره ی کانون صنفی معلمان همدان اقدام به صدوررای نمود

تشويش اذهان عمومی دانش اموزان ،سرودن شعر و نوشتن ( تخلفات اداری ٩ماده ) و(اين هيات با استناد به بند 

  )مقاالت ادبی و تشويق آنان به فساد

  .اقدام به صدورحکم تنزل ازرتبه ی دبيری به اموراداری بطوردائم نموده است

...............................................  

  م صادرشده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقالب اسالمی در فصل پاييزاحكا

   سال حبس تعليقی۵علی اآبر باغانی  -١
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   سال حبس تعليقی۵نوراهللا اکبری  -٢

  سال حبس تعليقی۴محمود بهشتی  -٣

  سال حبس تعليقی۴حميد پور وثوق  -۴

  سال حبس تعليقی۴محمد تقی فالحی  -۵

   حبس تعليقیسال۴علی صفرمنتجبی  -۶

  سال حبس تعليقی٣آريم قشقاوی  -٧

  سال حبس تعليقی٣محمدرضا رضايی  -٨

  سال حبس تعليقی٢عليرضا اآبری  -٩

  سال حبس تعليقی٢رسول ُبداقی  -١٠

   موآول شده٨۶ آذرماه ١٧محمد خاآساری دادگاه ايشان به  -١١

  . موآول شد ٨۶ آبانماه ٢٢محمود باقری دادگاه ايشان به  -١٢

   سال حبس تعزيری٣عليرضا هاشمی  -١٣

  ميليون ريال۵٠ سال حبس تعزيری قابل تبديل به جريمه ی نقدی ۵محمدداوری  -١۴

  .علی پور سليمان دادگاه ايشان برای بارسوم به آينده موآول شده است -١۵

.........................................................  

  ١٣٨٦يازدهم آبان ماه 

  :سماعيل اآبری عضو آانون صنفی معلمان خمينی شهربه حكم هيات بدوی استان اصفهان به اتهام آقای ا

  .شرآت درتجمعات واعتصابات -١

  .نشراآاذيب  -٢

  .اهانت به مقدسات -٣

  .سال به بخش پيرَبـــكرون ازتوابع بخش لنجانات استان اصفهان تبعيد شد٣به مدت 

  .ی اآبری ابالغ شده ،وقابل اعتراض می باشدبه آقا٨۶/آبانماه٨اين حكم،درتاريخ 

........................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/١٢

صدور بيانيه ی آانون صنفی معلمان آرمانشاه و محكوم آردن انحالل آانون صنفی خود از طرف استانداری 

  :آرمانشاه در بخشی از اين بيانيه آمده است

نازيباست زيرا خاموش آردن صدای عدالت خواهی،زيبنده ی گستره . پارادآس نابجايی استالحق آه تناقض نازيبا و 

نابجاست ازيراآه عدالت می گويند ولی . ای نيست آه قانونش منبعث از چشمه سار زالل شريعت مقدس اسالم باشد

  .عدالت خواهی را برنمی تابند و دادخواهی را بيداد و قانون شكنی می نامند

.................................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/١٣
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ماه ١٠به ) دادگاه اداری(آقای ستار زارعی دبير آموزش و پرورش شهرستان خمينی شهر به حكم دادگاه تجديد نظر 

  .انفصال از خدمت قطعی محكوم شد

  تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداری -١اتهامات آقای زارعی 

  هرات، تحصن و اعتصاب، وتحريك به تظاهرات،تحصن واعتصابشرآت در تظا -٢

  (اشتغال به بقالی(اعمال و رفتار خالف شئون شغلی

..................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/١٧

سال تبعيد به ٣دادگاه تجديدنظرتهران برای حميدمجيری يكی ازفعاالن صنفی آانون معلمان خمينی شهر حكم قطعی

  .خاك يزد آوير است اما انديشه های مردم آن ديارسبزسبزاست.زد صادرآرداستان ي

  .دادگاه تجديدنظرطی حكمی اتهامات حميدرا چنين يادآورشده است

   تحريك به اعتصاب وتجمع-١

   حضوردرتحصن وتظاهرات-٢

   تعطيلی خدمت درساعات اداری-٣

   اهانت به مسئولين-٤

   نشراآاذيب-٥

..............................................................  

  ١٣٨٦/ـبان ماه/١٧

 دادگاه ٢برای آقای نوراهللا برخوردار عضوهيات مديره ی آانون صنفی معلمان خمينی شهرازطرف شعبه ی

  . سال تبعيد به استان آهگيلويه وبويراحمدصادرشد٢تجديدنظرتهران حكم 

  :اتهامات آقای برخوردار 

  تظاهراتشرآت درتجمعات و -١

  تحريك به تجمع وتظاهرات -٢

  ترك محل خدمت درساعات مقرراداری -٣

  هتك حرمت مسئولين -۴

  . بصورت تعليقی تبرئه شد۴آقای برخوردار ازاتهام بند 

...........................................  

  ١٣٨٦/ ْآبان ماه ٢٠

  فی معلمان تهرانسال حبس برای آقای محمود بهشتی بازرس آانون صن٤صدور حكم 

.................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه /٢٠

صادر شهرصباشهروشاهد، شهرستان شهرياربه صنفی شهرستان آرج فعاالناسدی ازآقای مختارم قطعی تبعيدحك
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  ................................................شد

  ١٣٨٦/آبان ماه/٢٢

تهران فردا سه شنبه -ود باقری عضو هيات مديره ی آانون صنفی معلمان ايراندادگاه نهايی سيد محم

د،آقای ان معلم برگزارمی شو دادگاه انقالب اسالمی درخيابان دآترشريعتی خياب١۵درشعبه ی ١٣٨۶/آبانماه/٢٢

  .ی بسربرداوين درزندان انفراد٢٠٩روزدربند ٣٣ به مدت ١٣٨۶ارديبهشت ماه ٢٢تا ١٣٨۶فروردين ماه٢٢از باقری

  همان روز

آبانماه ٢٢دادگاه آقای محمودباقری عضوهيات مديره ی آانون صنفی معلمان ايران آه قراربوددرروزسه شنبه 

دادگاه ١۵برگزارشود،به خاطرعدم حضورنماينده ی محترم دادستان برگزارنشد،به گفته ی مسئولين شعبه ی ١٣٨۶

  .شان خانم منيژه محمدی خواهدرسيد،تاريخ بعدی برگزاری درآينده به آگاهی وآيل اي

......................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/٢٥

ايشان پس . صبح آقای علی اآبری پرورش رااحضار آرده بود٩ ساعت ٢٠/٨/١٣٨٦دادگاه انقالب برای روزيكشنبه 

  :از حضور درشعبه ی مربوطه به

  اقدام عيله امنيت ملی -١

  شرآت در تجمع -٢

  .تمرد از دستور پليس متهم شد -٣

........................................  

  ١٣٨٦/آبانماه/٢٩

ماه انفصال از خدمت برای آقای پيمان نودينيان معلم تبعيد شده ی آردستانی توسط آموزش وپرورش استان ٣حكم 

  .زنجان قطعی شد

.................................  

  ١٣٨٦/آبان ماه/٣٠

 ماه انفصال ازخدمت آقای ١٠ال تبعيدآقای نوراهللا برخوردار به استان آهگيلويه و بويراحمد همچنين حكم س٢حكم 

. ستارزارعی ،هردوازآانون صنفی معلمان خمينی شهر،آه ازطرف هيات بدوی ودادگاه تجديدنظراداری تاييدشده بود

  .توسط ديوان عدالت اداری توقيف شد

.................................  

  ١٣٨٦/آبانماه/٣٠

ممنوع التدريس شدن علی باقری عضو هيات مديره ی آانون صنفی معلمان رشت به حكم هسته ی مرآزی گزينش 

  سازمان آموزش و پرورش استان گيالن و با امضای آقای قربانپور

.....................  

  ١٣٨٦/آذرماه/٦
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سرکشور به دعوت نمايندگان جناحهای مختلف دردرون کاخ  نمايندگان تشکلهای سرا١٣٨٦/آذرماه/٦روزسه شنبه 

 تن از ٣مجلس دور هم جمع شدند ،دراين نشست که بنابود نمايندگان همه ی جناحها حضور داشته باشند، تنها 

اين .حاضربه رويارويی با نمايندگان معلمان کشورشدند.نمايندگانی که خود را اقليت اصالح طلب مجلس معرفی کردند

  . برگزارشد١٤ه ازهفته ها پيش برنامه ريزی شده بود با دوساعت تاخير باالخره در ساعت نشست ک

.....................................  

  ١٣٨٦/آذرماه/ ٢٠

 روز ٩١ دادگستری استان همدان ،توسط قاضی اين شعبه به نام حجه االسالم قادری نسب روی هم ١٠٦در شعبه ی 

روز به نامهای محمود جليليان،يوسف رفاهيت،يوسف زارعی،علی ٩١ن همدان هرآدام تن از معلما٩زندان برای 

  .صادقی ،هادی غالمی،مجيد فروزانفر، نادر قديمی،جالل نادری و علی نجفی صادرشد

  .اضافه براين احكامی از سوی هيات بدوی سازمان آموزش و پرورش همدان به شرح زير صادر شد

روز زندان انفرادی در ارديبهشت،محروم ١٠ماه تعليق ازخدمت،٢خراسان جنوبی،سال تبعيد به ٥ نادرقديمی -١

  ازهرگونه تحصيل

روز زندان انفرادی در ارديبهشت،محروم ١٠ماه تعليق ازخدمت،٢سال تبعيد به استان ايالم،٣يوسف زارعی -٢

  ازهرگونه تحصيل

ان انفرادی در ارديبهشت،محروم روز زند١٠ماه تعليق ازخدمت،٢ هادی غالمی يكسال انفصال از خدمت،-٣

  ازهرگونه تحصيل

روززندان انفرادی درارديبهشت،محروم ١٠ماه تعليق ازخدمت،٢گروه به مدت يك سال،٢ يوسف رفاهيت آسر-٤

  ازهرگونه تحصيل

محسن جام بزرگ،محمدرضا رعدوعليرضا صادقی اعضای هيات بدوی سازمان آموزش و : همچنين توسط آقايان

 ٢ تن ديگر ١٠ان برای شماربسياری از معلمان معترض حكم توقيف آتبی بادرج در پرونده،برای پرورش استان همد

  ماه انفصال ازخدمت صادر شده است،٨تا 

عباس حسنی محتشم،رئيس ناحيه ی يك همدان،اعظم -١مسئوالن ادارات آموزش وپرورش نواحی مختلف 

 محمود -٤ احمدی مدير آموزش و پرورش بهار غالمرضا-٣ آموزش و پرورش همدان٢بهرامی،رئيس ناحيه ی 

ننشسته واز بيكاريس آموزش وپرورش شهرستان رزن نيز محمدی پيرايش رئ-٥ننقوی رئيس آموزش وپرورش فامني

  .ريال برداشتند٢،٠٠٠،٠٠٠تا ريال٥٠،٠٠٠معلمان راازنفراز ٧٠٠حقوقنصيب نماندند،آنها نيز اين خوان گسترده بی

گانه ی آموزش وپرورش استان ،فضای سنگين امنيتی وحراستی حاآم بوده ١٩رس ادارات هم اآنون نيزدرمدا

وآمترين سخن،و انتقادواعتراض باواآنش تهديد آميزمسئوالن وبرخی واحدهای درون وبيرون آموزش وپرورش 

راست قامت همراه است،اما فرهنگيان اين استان درراه اجرای عدالت واحيای منزلت واقعی معلمان آشوراستوارو

 .ايستاده اند

١٣٨٦ر آذ٢٠سه شنبه  -ن معلمان تهرایکانون صنف  


