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  بنام عدالت

  : سدازا3بيانيه شماره 

  آزادي و عدالت، نداي حق ملت

  

فعاليت هاي حقوق بشري هر چند محتاطانه اما باز . در وضعيت كنوني ايران، عدالت زير چكمه هاي ماموران امنيتي سركوب مي شود

ه ميشود، اعتراض مسالمت آميز با شالق و هم، اقدام عليه امنيت ملي محسوب ميشود، عدالت طلبي كارگري، اغتشاش و براندازي ناميد

از اينروست كه دادگاه . عدالت چيزي نيست كه به اثبات نياز داشته باشد بلكه خود بيانگر عيار خويش است. حبس سنگين روبرو ميشود

.  اسالميعدلاي از دادگاه هاي هاي  علني بازداشتي هاي  اخير ، در دنيا به نام دادگاه هاي نمايشي استاليني مشهورند و نه بعنوان نمونه 

  . عدالت در احكام سنگين و بي تناسب با جرمي كه حتي محرز بودنش هم داراي شبهه است، در حال تكه تكه شدن است

تنها صادق كبودوند نيست كه قرباني عدالت ُكشي شده و به جرم تاسيس سازمان حقوق بشر كردستان به يازده سال حبس محكوم شده 

تنها منصور اسانلو نيست كه به جرم عدالت خواهي در زندان بيمار و رنجور است، اميد همه . دالت نيز قرباني شده استبلكه ع. است

تنها ارژنگ داودي نيست كه شش سال است در زندان در بالتكليفي به سر . عدالت خواهان براي رسيدن به عدالت بيمار شده است

تنها آيت اهللا بروجردي نيست كه در تناقض حرف .ق مي افتد، بلكه عدالت بالتكليف مانده استميبرد و تاريخ دادگاه اش مرتبا به تعوي

تنها بهمن احدي امويي . اسالمي تا عمل ضد انساني و اسالمي گرفتار شده است بلكه عدالت هم در اين تناقض چند پاره گشته است

سبي، گم ميشود بلكه عدالت هم در البالي پرونده هاي قضايي گم شده نيست كه پرونده اش از شرم سفيد بودن از هر گونه اتهام و برچ

  .است

 تنها بهروز جاويد تهراني، برادران عاليي، ياشار قاجار، عابد توانچه، منصور كهندل، منصور رادپور، عدنان حسن پور، فرزاد كمانگر، 

دي، مسعود باستاني ، كيان تاج بخش، كارگران هفت تپه كيوان صميمي، پيمان عارف، سعيد شريعتي، مصطفي تاج زاده، احمد زيد آبا

و همه زندانيان سياسي و اقليتهاي معنوي و مذهبي نيستند كه براي هيچ به صالبه كشيده ميشوند تا درس عبرت شوند، بلكه عدالت هم به 

  .صالبه كشيده ميشود
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تنها زهرا بني يعقوب ، زهرا كاظمي، ابراهيم لطف . ويخته شد نبود كه بدار آويخته شد، بلكه عدالت هم به دار آفتاحيانتنها احسان 

الهي ، حسين روح االميني و ديگر كشته شدگان زير شكنجه نيستندكه دادخواهي شان به قيامت مانده است، بلكه عدالت هم منتظر 

  .دادخواهي است

ايزد يكتاست و متضمن برقراري نظم در جهان، پس نه مي ميرد و اما اصلي تجربه شده و ثابت شده وجود دارد؛ عدالت صفتي از صفات 

هرگاه عدالت در زير احكام سنگين، مجازاتهاي بي تناسب يا چكمه هاي سركوب پايمال شده است، تنها پيامد . نه در حبس ابد ميماند

  .اين سركوب، عزم راسخ تر و پيگيرانه تر عدالت خواهان بوده است

در پي صدور احكام غير قابل قبول و ناعادالنه بسياري از پرونده هاي به اصطالح امنيتي ، ) صدا(ان اعتقادي، سدازا سازمان دفاع از زنداني

از همه نخبگان سياسي، فعاالن حقوق بشر، اصحاب رسانه، هنرمندان و دانشجويان فهيم ايران تقاضا دارد كه هر آنچه در توان دارند به 

 سياسي بپردازند و بيش از –المت آميز و مبتكرانه به دفاع از حقوق پايمال شده زندانيان بي دفاع عقيدتي كار گيرند و از طرق مدني، مس

معطوف شدن نگاه جهان بر وضعيت كنوني زندانيان اعتقادي گامي مهم در دفاع از اين . پيش توجه جهانيان را به اين مهم جلب كنند

هيچ فردي نميتواند در زير فشار نگاه خيره مردم جهان به ناديده گرفتن عدالت و .  بودزندانيان و تضميني بر حفظ سالمت آنان خواهد

  .پايمال كردن حقوق ديگري ادامه دهد

  سدازا بسيار مغتنم ميشمارد كه؛

   سياسي ،-ضرورت آزادي زندانيان عقيدتي  -

  ايت عملي قانون باشد، ضرورت برخورداري متهمان از حقوق شهروندي در دادگاه هايي صالحه كه ملزم به رع -

 ضرورت مسئوليت پذيري مسئوالن ارشد نظام نسبت به حفظ جان و سالمت كليه زندانيان اعتقادي و ملتزم به احياي حقوق  -

  پايمال شده آنان،

  . از اهداف اصلي هر ايراني باشد كه آزادي بيان و انديشه را پاس مي نهد و عدالت را حق محقق نشده خود ميداند

  

  يكم آبانماه هزار و سيصد و هشتاد و هشتبيست و 

  سازمان دفاع از زندانيان اعتقادي 
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  " سدازا"

  :به پيوست 

  آزادي بيان و انديشه مسلم ترين حق ماست:  سدازا1بيانيه شماره 

  كمپين دفاع از زندانيان اعتقادي:  سدازا2بيانيه شماره 

   "دفاع از زندانيان بي دفاع"كتاب آموزشي سدازا با عنوان 

  

 


