
5 از1صفحه 

   دربند معلمان تيوضع به يدگيرس يبرا يمدن فعاالن از يجمع و انيفرهنگ سرگشاده نامه
  يلنگرود يبهشت محمود جناب آزاده آموزگار خصوص به

 با بيش از هزار امضا در حمايت از آن

  حق نام به
 رانيا فيشر ملت و مسئوالن

 سالم و درود با
 از اعم پرورش و آموزش مشكالت حل در تا هستند تالش در استه سال دردمند انيفرهنگ ديهست مستحضر كه همانطور

 نيتع ينمودها و مظاهر از كه ندينما مشاركت ...و يآموزش نظام رييتغ و محروم مناطق در مدارس تيوضع و يمال ضيتبع
 از (ياساس قانون فبرخال يليدال به يفرهنگ ختهيفره همكاران از چند يتن انيم نيا در سفانهأمت .است يمقاومت اقتصاد يعمل

 حقوق يجهان هياعالم و كار يالملل نيب سازمان 98 و 87 يها نامه مقاوله نطوريهم و ا .ا .ج ياساس قانون 27 و 26 اصول جمله
 متحد ملل سوم هزاره هياعالم و 1966 يفرهنگ و ياجتماعي ـ اقتصاد حقوق و 1966 ياسيس يمدن حقوق نيثاقيم ،1948 بشر
  .برند يم سر هب زندان در حاضر حال در و شده ريدستگ )هستند رانيا دولت يالملل نيب يقحقو تعهدات از كه
 واجب واجب، مقدمه مصداق به م،يبرس يابالغ 1404 انداز چشم سند و ياساس قانون در مصرحه يها رمانآ به تا مينآبر اگر

 الئمه حهينص يفقه باب از را نامه نيا) منكر از ينه و معروف به امر تيموضوع به (ياساس قانون 8 اصل يراستا در و است
 يكاركردها جمله از كه (ردينگ صورت يانتقاد و نشوند مطرح مشكالت اگر كه چرا .ميكن يم دأييت و ميسينو يم نيالمسلم
 خدوم انيفرهنگ نيا اتهام .مييآ نائل يعلم و يفرهنگ اقتدار اوج به ميتوان ينم )است نيهم زين يشيآزاداند يها يكرس

  .بود عملكرد نقد و يروشنگر
 9 ناعادالنه حكم به اعتراضش علت به كه است بند در ختهيفره شمندانياند نيهم از يكي يلنگرود يبهشت محمود يآقا جناب
  .برد يم سر به غذا اعتصاب در 1394 آذر 5 از انيفرهنگ يصنف يها تيفعال خاطر به زندان سال
 :ميارد درخواست شما از راستا نيا در
 استفاده رانيا ياسالم يجمهور ينظام در انصاف و داد و عدل تحقق در محترم والنئمس يقانون فيوظا و اراتياخت هيكل از

 با و يعلن صالح، يدادگاه در يدادرس اعاده تا يلنگرود يبهشت محمود يآزاد و حكم ياجرا توقف جهت الزم اقدامات و شود
  .شود بند در و دردمند انيفرهنگ يبرا عاجل يفكر يكل طور هب و ..رديگ انجام منصفه تيأه حضور

 :ميدار يم اعالم آخر در
  .است بزرگواران شما با شانيا يسالمت يشرع و يقانون تيمسئول و است خطر در يبهشت محمود يآقا جناب دربند آموزگار جان
 .دور ينم ختهيفره يفرهنگ كي جان قبال در تيمسئول حس و عدالت جز يانتظار

نيزم رانيا يمدن فعاالن از يجمع و انيفرهنگ  

 

  ، روزيخواه لطيف .10، آزاد سيدمجيب .9، حسيني بهروز .8، سليمي پروين .7، رضايي شيرين .6، رنود مريم .5، ضمير پاك صديقه .4، حبيبي محمد .3، بيگي مرادعلي آدينه .2، فرشيد هكي .1
  ، مير احسان .19، حسيني رحمان .18، اسفندياري پروين .17، سارا ملك .16، هراتي علي .15، سودا آتش شهال .14، جليلوند ابوالفضل .13، )بجنورد(رمضانزاده محمدرضا .12ي، كند ملك سوسن .11
  ، حيدري علي .28، خداداد اكبر .27، فهيمي سامان .26، صمديان مهدي .25، ذوالقدر كبري .24، محمدي علي .23، خسروي حبيب .22، زاده زينال مسعود .21، پور حسن منصور .20
   ،زاده قاسم مريم .37، باقري حسن .36، بسيم صفيه .35، اسكندري زهره .34، چراغي نسرين .33ترك،  كشاورز علي .32، مالعباسي مهرداد .31، مقدم قرباني فرخنده .30، توحيدي قنبر .29
   و بيش از هزار امضا كه در صفحات بعد قيد شده است،شريفي ناهيد .44، بركاتى ساره .43 ،بيگى حبيب .42، خيرخواه اشرف .41، غضنفري درضامحم .40، كوچكسرايي معتمدي عبداله .39، محرابي محسن .38
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