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  معلم١٤ یسال زندان برا ۴٠ 
 

شش ماه هشتاد و  آبانششم                                                                                                 یسا حاتميپر  
 

   
  نسبت بهینظرخواه ديتجداند، از به زندان محكوم شده ري اخ یها هفته آه دریمعلمان از  یدادتع  یآه وآال  یحالدر

 یعلن  ی گذشته در تذآر ز هفتهيت مجلس نيندگان اقلي از نمایدهند، گروهيمن معلمان خبري ایاحكام حبس صادره برا

ق و يتعل وند صدور احكام اخراج، ر خواستار توقف   نژاد یر آموزش و پرورش دولت احمدي، وزیديخطاب به فرش

   . معلمان شدندید برايتبع

دادگاه  ن نفر از معلمان معترض آه در ي چندی شد آه برای سپریحال معلمان درید براي جدیليسال تحصن ماه ازياول

 یمعلمان  ی گسترده برای اداریها تي در آنار محدوديین احكام قضايا. ن حبس صادر شديپرونده داشتند، احكام سنگ

به . جاد آرديا ان ي فرهنگی فعاالن صنفی را برایط دشواريامسال شرآت داشتند، شرا بهاری صنفیها اعتراضآه در

 معلمان در یصنف آانون ك ي، ی تخلفات اداریها ئتي هید و انفصال از سوي تبع آه عالوه بر صدور دهها حكمیطور

همدان شهراز آن در ش يه و پيدريت حي در تربین آانون صنفيت ايش فعالي پیطور آه چند  آرمانشاه منحل شد، همان

   .ز ممنوع شده بودين

 یريجلوگپرورش خواستارآموزش وري خطاب به وزیتذآرت مجلس دريون اقليندگان فراآسينماتن از١٦هفته گذشته 

. معلمان شدند  یمان عضو آانون صنفمعل هفت تن ازی لغو احكام زندان برایريگيپد معلمان ويق و تبعياخراج، تعلاز

 مقدم یمهاباد، گرام نده ي نما ن پرستييل، آينده اردبي نمارموذنينده پاآدشت، پي نماینده بهبهان، قميان نمايشجاع پور

 نده اردآان،ينما   الم، تابشي ا ندهي نما ین، قنبري اسفرا ندهينما زاده  ، نوروزینده گرمينما  یرينده بجنورد، نصينما

ندگان تهران، ينما ز، محجوب و جلودارزاده يندگان تبري و جبارزاده نماین زهرا، اعلميينده بوي نمایخاني عل اهللا قدرت

  ازیريضرورت جلوگ و پرورش بر آموزش  ري وز  بهیتذآردر جاريبنده يان نمايمقنن وينده قزوي نمایخانيمحمدعل

د ي معلمان تاآیآانون صنف  هفت تن از معلمان عضو یبرا لغو احكام زندان یريگيد معلمان و پيق و تبعياخراج، تعل

   .آردند

چهار  ت ي در خصوص محكومیدنظرخواهي معلمان از تجدی آانون صنفیاعضاتن ازل چهاريوآروزين حال ديهمدر

محمدرضا  "  ،  "ید پوروثوقيحم "، "ی نبیرضا اآبريعل "مدافع  ل ي آه وآ يی پوربابا هوشنگ. دادموآل خود خبر

 ١٥ شعبه یسو دنظر نسبت به احكام زندان صادره از ياست، از درخواست تجد" یرسول بداق"و " ی گرآان یيرضا

قصد مجرمانه  م آه يعمل آمده اعالم آرد  بهینظرخواه ديدر تجد : "گفت  و داد موآالن خود خبریدادگاه انقالب برا

اصغر  یعل"مدافع ل ي، وآیژه محمدين منيا ازشيپ." مي موآالن را تقاضا آردی برائت برایرأوجود نداشته و صدور

   .بود  نسبت به احكام موآالن خود خبر داده یدنظرخواهيتجدز ازين" ی فالحیمحمدتق "و " یمنتجب

. اند شده  دادگاه انقالب به زندان محكوم یسوازري اخیها هفتههمكاران خود در ازیگرين شش معلم به همراه تعداد ديا

 احكام یتازگ  آه به یدهد آه اآثر معلمان  ی معلمان تهران نشان میره آانون صنفيئت مدي هی از سوآمار منتشر شده
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 یسال زندان برا  ٤٠ك به ياند و در مجموع نزد  سال محكوم شده٥ ماه تا ٤دادگاه آنان صادر شده است، به حبس از 

همه آنان شرآت در  اتهام  آه تنها   ی؛ معلمانن شده استيي و مشهد مجازات تع  تهران  دادگاه انقالبیسومعلم از١٤

   . استی صنفیتجمعات اعتراض

  
     معلمانیاحكام زندان برا  

مشهد  دادگاه انقالب تهران و چهار معلم در دادگاه انقالب  معلم در١٥هران، دادگاه  معلمان تیبنا به اعالم آانون صنف

تهران، شده در ينجاست آه اآثرمعلمان محكوم جالب ا. استشده يت اآثرآنها صادرحكم محكومی برگزارشده وبه تازگ

 احكام صادرشده . اند بوده ن معلما  سازمان ی مرآز ی شورای اعضا اي ی معلمان وره آانون صنفيئت مدي هیاعضا

   :اند از  تهران عبارتی معلمان توسط دادگاه انقالب اسالمیبرا

   یقي سال حبس تعل۵ معلمان، محكوم به یس آانون صنفي، رئی اآبر باغانیعل -١ 

  یقي سال حبس تعل۵، محكوم به ینوراهللا اکبر -٢ 

  یقي سال حبس تعل۴، محكوم به یمحمود بهشت -٣ 

  یقي سال حبس تعل۴، محكوم به ید پوروثوقيحم -۴ 

  یقي سال حبس تعل۴، محكوم به ی فالحی محمدتق-۵ 

  یقي سال حبس تعل۴، محكوم به یاصغرمنتجب یعل -۶ 

  یقي سال حبس تعل٣، محكوم به یم قشقاويآر -٧ 

  یقي سال حبس تعل٣، محكوم به يیمحمدرضا رضا -٨ 

  یقي سال حبس تعل٢، محكوم به ی نبیرضا اآبريعل -٩ 

  یقي سال حبس تعل٢، محكوم به یرسول بداق -١٠ 

   یري سال حبس تعز٣رآل سازمان معلمان، محكوم به ي، دبیرضا هاشميعل -١١ 

   )اليون ريلي م۵٠ یمه نقديل به جريقابل تبد (یري سال حبس تعز۵، محكوم به یمحمدداور -١٢ 

 ينبه ا. است  موآول شده  ندهيبه آ يز ن معلمان از يگر د سه متهم  معلمان تهران، دادگاه یاساس اعالم آانون صنفبر

ی برا مان ي پورسلی و دادگاه عل٨۶آبان  ٢٢ به ی، دادگاه محمود باقر٨۶ آذر ١٧ به یب آه دادگاه محمد خاآساريترت

   .نده موآول شده استيسوم به آبار

صادر  ب ين ترتي را به ایمعلمان استان خراسان احكامی چهارتن ازبرايزن گزارش، دادگاه انقالب مشهد نياساس ابر

   :آرده است

   )اليون ريلي م١٠د به مبلغ يقابل خر(ق شده است ي سال تعل٣ ماه حبس آه به مدت ۴، محكوم به ی لطفی هاد-١ 

و ) اليون ريليم١٠د به مبلغ يقابل خر(ق شده است ي سال تعل٣ ماه حبس آه به مدت ۴، محكوم به ی حسن رجب-٢ 

    سال۴ مدت ی براین محروم از احراز هرگونه پست ستاديهمچن 

   ) استی قابل واخواهحكم( سال ٢ مدت ی برایك گروه شغلي، محكوم به آاهش یآباد  نجفیهايرج توبي ا-٣ 

   )یات بدويبه حكم ه (یک گروه شغلي زودهنگام باآاهش ی مهندس خواستار، محكوم به بازنشستگ-٤ 
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معلمان  ن يد دارند، اآثر ايخصوص احكام صادر شده تاآی دردنظرخواهيجد معلمان آه برني این به گفته وآاليهمچن

. اند شده محكوم " ی قانون مجازات اسالم٦١٠آشور طبق ماده ت ي به قصد برهم زدن امنیاجتماع و تبان"به اتهام 

در مقابل  تمرد "و " یاخالل در نظم عموم " همچون یگري دین اتهامي از آنها آه در خصوص عناویحال آنكه برخ

   .اند ن اتهامات تبرئه شدهي از ایل آافيل نبود دليبه دل" سيپل

يش ب ن يش از ايها پ اساس گزارششود آه بر یمی صادرتجمعات صنفيه معلمان فعال در علیحاليی درن احكام قضايا

صادر شده  ن ي احكام سنگی به تخلفات اداریدگي رسیها ئتيتوسط همعلم درداخل وزارت آموزش وپرورش و٢٠٠از

ست آه  ایحال نها در يا. اند بوده" ید، اخراج و انفصال از خدمات دولتيتبع " شامل ین احكام در موارد متعدديا. است

ل زندان يقبی ازمشکالتی که گرفتار کمک به معلمانیبرا: " نژاد ادعا آرده بودیآموزش و پرورش دولت احمديروز

   ." دهدید انجام مي از دستش بر آیاند، هر کار د شدهيو تبع

ه ب هاست ازدرج اخبارمربوط يشود که مطبوعات مدتمی صادرطيشرايه معلمان در علیاداريی ون قضاياحکام سنگ

. دارند  گوناگون در معرض انحالل قرار ی معلمان با فشارهای صنفیها اند و تشکل اعتراضات معلمان منع شده

   .ان دانستيتوان اوج برخوردها با صنف فرهنگ ین معلم در مهرماه را مي چندیاآنون صدور حكم زندان برا

خواسته   یحتی درمدارس شده بود وورزد خواستار گسترش مهري جدیليشروع سال تحصی نژاد در است احمدیگفتن

   ." انجام شودیز بر اساس مهرورزي مدارس نی سازه ومعماریطراح"بود 

  

  پريسا حاتمی

 سايت روز

  نماينده درباره معلمان ١٦تذآر 

]٢٠٠٧٫١٠٫٢٨ [١٣٨٦ آبان ٦ يکشنبه   


