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ی لنگرودی نظر محمود بهشتدي تجدحهي حکم صادره دادگاه انقالب والمتن  
 

  شش ماه هشتاد و آبانم  يکبيست                                                                              ن معلمان تهرایکانون صنف
 
   

: حکم صادرهمتن  
 

 ري ، متاهل ، دبتي فاقد سابقه محکوم١٣٣٩ متولد ني فرزند غالمحسی لنگرودی محمود بهشتی خصوص اتهام آقادر

 کشور ، با توجه به تي قصد بر هم زدن امن بهی ، دائر بر اجتماع و تبانقهي وثديآموزش و پرورش ، آزاد به ق

 یتي و نقش هدای قانونري فعال در تجمعات غضور متهم و ححي صرريگزارشات سازمان اطالعات استان تهران و اقار

 متعدد و نقش آنها در ی های سخنرانرادي کشور و ای صنفی تشکل های هماهنگی قانونري غیاو در کانون و شورا

 و روزنامه ها به منظور تحت فشار قرار دادن ی خارجی هایر و مصاحبه با خبرگزاراستمرار تجمعات مزبو

 و ی قانونري تجمعات غيی و بزرگنمای واقعري گزارشات و آمار غی ارائه قيان از طري فرهنگکي و تحرنيمسئول

 ی نظمی و بانيرهنگ فختني کشور است و موجبات برانگتي امنهي بارز اقدام علقي از مصادیرقانوني تجمعات غنکهيا

 لذا به استناد ماده است محرز شي شواهد و قرائن موجود ، بزهکارگري گردد و دی می آموزشی هاطيو اخالل در مح

 به ی وی و سوابق زندگی اجتماعتي سال حبس محکوم که با توجه به وضع۴ به تحمل ی قانون مجازات اسالم۶١٠

 گردد و اما در مورد اتهامات ی مقي سال تعل۴ حبس صادره به مدت ی قانون مجازات اسالم٢۵ماده ) ب(استناد بند 

 پرونده و انکار متهم در دادگاه به اتي با توجه به محتوسي در مقابل پلتمرد و ی دائر بر اخالل در نظم عمومگرشيد

  و ظرف یحکم صادره حضور . دي بر برائت صادر گردی رای قانون اساس٣٧ ادله به استناد اصل تيلحاظ عدم کفا

.تن اسا نظر تهردي روز قابل اعتراض در دادگاه تجد٢٠  

١٣٨۶ آبان٢٠ کشنبهي  
 

  به دادگاهی لنگرودیمحمود بهشت نامۀ
 

  مبسم اهللا الرحمن الرحي

 خود شکن آيينه شکستن خطاست              آينه چون نقش تو بنمود راست

   رياست محترم دادگاه تجديد نظر
به دليل عدم اجازه مطالعه پرونده و شنيدن دفاعيات و  احتراما ، اگر چه روند برگزاری دادگاه بدوی و رای صادره را

 دالنه می دانم و با اينکه تردبد دارم دفاع يا عدم دفاع و ارائه يا عدم ارائه ادلهعا عدم حضور هيات منصفه ، غير

عرض رياست محترم  توسط متهم تاثيری در رای و نظر قاضی محترم داشته باشد با اين وجود موارد زير را به

   :واگذار می کنمقضاوت را به افکار عمومی فرهنگيان و ديگر اقشار جامعه   دادگاه تجديد نظر می رسانم و

قصد بر هم زدن امنيت کشور عنوان شده و مستندات آن نيز گزارش های سازمان  اتهام اينجانب اجتماع و تبانی به -١
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خود توضيح داده  استان تهران و اقارير صريح متهم اعالم شده که اينجانب همانگونه که در آحرين دفاعيات اطالعات

بازجويی و نقض آشکار حقوق شهروندی در   را به دليل غير قانونی بودن روندام هيچ بخشی از محتويات پرونده

زدن چشم بند هنگام بازجويی ، توهين و ضرب و شتم توسط يکی  دوران بازجويی از جمله حبس در سلول انفرادی ،

   .ارزش و اعتبار ندانسته و قابل استناد نمی دانم دارای... از بازجويان و

قانون اساسی دانسته و  ٢٧  را خالف اصل عنوان غير قانونی بودن آن ور فعال در تجمعات ،ضمن پذيرش حض -٢

  .کامال کامال مردود می دانم ) غير قانونی به اصطالح( صدور رای قاضی پرونده را به استناد حضور درتجمعات 

ی خارجی نداشته ام و در بازجويی مطروحه هيچگونه مصاحبه ای با هيچ خبرگزار اينجانب در ارتباط با پروند ه -٣

خبرگزاری  با اين وصف چون اصل مصاحبه با. هيچگونه تفهيم اتهامی در اين رابطه صورت نگرفته است  ها هم

و صدور حکم به استناد اين اتهام  های خارجی طبق هيچ قانونی جرم محسوب نشده است ايراد اين اتهام را نيز خالف

استنادات سازمان اطالعات استان تهران نيز همانند اين گزارش   و معتقدم چنانچه ديگررا کامال محل اشکال می دانم

  .خواهد بود)) تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل (( مصداق بارز  عاری از حقيقت باشد

دادگاهی ايران و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان کشور در هيچ  از آنجايی که کانون صنفی معلمان -۴

استناد به نقش هدايتی اينجانب در   اند و حکمی دال بر غير فانونی بودن آنها صادر نشده است لذا محاکمه نگرديده

اينجانب  معلمان ايران و شورای قانونی تشکل های صنفی هيچگونه مغايرتی با فعاليت های قانونی کانون صنفی

 .نداشته و جرم محسوب نمی شود 

مجلس جرم محسوب می شود می بايست تمامی کسانی که در اين تجمعات  سخنرانی در تجمعات مقابلاگر ايراد  -۵

اساس  مورد مواخذه ، اتهام وتنبيه قرار گرفته و به اصطالح بزه آنان محرز شمرده شود بر اين سخنرانی داشته اند

که بعضا برای ايراد سخنرانی ... و جابتچرا هيچ اتهام و تنبيهی متوجه آقايان حاج بابايی ، کوهکن ، عباسپور ، ن

 !!! دادگاه احضار نشده اند؟گوی سبقت از ديگران می ربودند نگرديده و آن ها به

آمده است » و آمار غير واقعی به منظور تحت فشار قرار دادن مسئوالن ارائه گزارشات « در متن حکم عبارت  -۶

اينجانب  ره ای نشده است و مشخص نيست که کدام مصاحبه يا گزارشمصاديق اينگونه گزارشها اشا اما به مصداق يا

لذا استفاده از عناوين و عبارات کلی را  غيرواقعی بوده و در کدام دادگاه غيرواقعی بودن آن ها به اثبات رسيده است

 .آن ها را محل اشکال می دانم  فاقد ارزش حقوقی دانسته و صدور رای بر اساس

تجمعات مقابل مجلس را حاضرين به خوبی می دانند و رسانه ها نيز  تعداد شرکت کنندگان درآمار تخمينی  -٧

مقابل  انکار اين واقعيت که هزاران فرهنگی به منظور تحقق يک خواسته کامال صنفی و قانونی منعکس کرده اند لذا

 . محترم حل نخواهد کردالنمجلس جمع شده اند فقط پاک کردن صورت مساله است و هيچ مشکلی از مشکالت مسئو

معنوی جرم در تجمعات اخير مشاهد نمی شود با اين وجود احراز وجود  اگر چه هيچ يک از عناصر مادی و -٨

 لوازم صدور احکام کيفری است و اين در حالی است که اينجانب هيچ قصدی جز احقاق حقوق عنصر معنوی جرم از

که امروز ه همه مسئوالن تصويب آن ) نظام هماهنگ ( کشوری  خدماتمديريت   صنفی خويش بويژه اجرای اليحه

 بر اين اساس برائت خود را از اتهام يا اتهامات مطروحه کامال. شمارند نداشته ام  را جزء افتخارات خويش می

  .محرز می دانم 



 

 3

ر پرونده معلمان هستند و قطعا فرهنگيان آگاه به دقت نظاره گ درخاتمه معتقدم ، تاريخ و افکار عمومی جامعه به ويژه

 کنار قضات تجديد نظر به بررسی اين پرونده خواهند پرداخت لذا آنان که به روز قيامت و افکار عمومی جامعه در

آخرت خويش را به  روز واپسين و افکار عمومی معتقدند در رای و نظر خويش حقيقت را فدای مصلحت ننموده و

  .روختزندگی چند روزه دنيا نخواهند ف

 

  والسالم

  یودرمحمود بهشتی لنگ

 کانون صنفی معلمان تهران

١٣٨۶ آبان٢٠ کشنبهي  

 


