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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

 

  مذهبی ها-يک قرن محکوميت برای ملی 
  

پس از گذشت بيش از دو سال از بازداشت و شکنجه و محاکمه، دادگاه انقـالب     
. حکومت اسالمی باالخره احکام محکوميت نيروهای ملی مذهبی را صادر نمود          

در احکام صادره از آن همه توپ وتشری که در آن روزهای سياه بازداشت ها و                
شکنجه های ملی مذهبی ها تحت عنوان اسناد براندازی قانونی به راه افتـاده              
بود، نه فقط خبری نبود، بلکه بکلی تمام آن اعالميه های بلند و باال فـرامـوش      

دادگاه انقالب نيروهای ملی مذهبی را  بدون ارائه هرگونه سنـد و              .   شده است 
برهانی در مجموع به بيش از يک قرن زندان و نيز محروميت از حقوق اجتماعی  

 . محکوم نموده است
احکام صادره عليه ملی مذهبی ها، مورد اعتراض همه نيروهای آزاديخواه قرار            

بيانيه زير نيز در همين رابطه از طرف جمعی از فعاالن سياسی و              .   گرفته است 
فرهنگی داده شده است که در ميا ن امضا کنندگان نام شخصيت های فرهنگی 

. . . و سياسی نظير علی اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، انور خامه ای و           
 . ديده می شود

 
 

 بيانيه جمعی از فعاالن سياسی  و  فرهنگی
 ها  مذهبی درباره احكام صادره عليه ملی 

و نيز احكام غيرعادالنه عليه ناصر زرافشان، عليرضا جباری، احمد زيدآبادی و حسن 
 يوسفی اشكورى

 
 مردم شريف و آزاده ايران 

 
را به حبس هـای    )    مذهبی-ملی ( همانگونه که انتظار ميرفت، دادگاه انقالب پانزده تن از فعاالن           

چنان که مـى    .   سال، و محروميت های طوالنی از حقوق اجتماعی محکوم کرد۱۱ تا ۴سنگين، از  
بود اين اتهام، که پيش از محاکمه و حـتـی              ”براندازی“دانيد اتهام اصلی اين فعاالن سياسی       

بـرای  . .   .   برخالف قوانين جاری در رسانه ها و بلندگوهای رسمی اعالم شد، ناروا و بى اساس بود             
همه مردم و حتی برای بخش هايی از خود حکومت روشن بود که اين اتهام هيچ بنيان و اساسـی        

بهترين گواه آن همين که دادگاه انقالب نيز نتوانست اين اتهام را اثبات کند و متهمان را                  .   ندارد
اما از آنجا که به هر حال اين فعاالن سياسی بايد محکوم و مجازات مـى    .  در اين مورد تبرئه کرد 

شدند، پای اتهامات ناروای ديگری را به ميان کشيده اند تا بدينسان بارديگر به همه نشان دهند                 
 . که در چارچوب نظم سياسی موجود حتی مخالفت قانونی نيز تحمل نمى شود

ما صدور چنين احکامی را محکوم مى کنيم و خواهان تبرئه بى قيد و شرط و فوری اين فـعـاالن            
ما شما را نيز به محکوم کردن اين احکام فرا مى خوانيم، به نظر ما، کمترين کاری اسـت               .   هستيم

از آنجا که اين احکام بر هـيـچ         .   که از هر آزاديخواه و دگرانديش استبداد ستيزی انتظار مى رود          
بنيان محکمه پسندی مبتنی نيست و تنها برای بستن دهان مخالفان و ناديده گرفتن آشکار حق          

عالوه بر اين از آنجا که صـدور         .   آزادی انديشه و بيان صادر شده است، بايد آن را محکوم کنيم           
چنين احکامی در راستای سياست تالش برای سازش در بيرون و سرکوب در درون است، بـايـد                  

اين احکام، همچون احکام غيرعادالنه، بى اساس و ناروايی که       .   آن را سخت هشدار دهنده بدانيم     
در مورد کسانی چون ناصر زرافشان، عليرضا جباری، احمد زيدآبادی، حسن يوسفی اشکوری و               
ديگر زندانيان سياسی صادر شده است، هم آب به آسياب خودکامگی و ارتجاع مى ريزد و هـم             
امپرياليسم را تقويت مى کند تا هر دو عرصه زندگی را بيش از پيش بر مردم شـريـف و آزاده          
ايران تنگتر سازند و با بهره کشی هرچه بيشتر از مردم و خاموش کردن هر صدای آزاديخواهانـه     

امـا تـا     .   و عدالت طلبانه شايد اين سرزمين را به گورستانی خاموش يا اشغال شده تبديل کنند              
شرط نخست اين زنده و هشـيـار      .   آنجا که زنده و هشيار مى مانيم، اينها همه خيال های باطالند           

 . ماندن، طلب آزادی تمام زندانيان سياسی و آزادی بى قيد و شرط مطبوعات است
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