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 بهزاد نبوي اطالعيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران مبني بر درخواست علني بودن دادگاه 

سازمان در اطالعيه اي اعتراض خود را نسبت به : پايگاه اطالع رساني سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران

 . برگزاري غير علني برادر بهزاد نبوي اعالم كرد

 : ير استمتن اين اطالعيه به شرح ز

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ماه از اسارت بهترين فرزندان ملت گذشت كه جرمي جز تالش براي استقرار دولتي ملي و كارآمد، از  5قريب 

طريق مدني ترين و قانوني ترين راه ممكن، يعني انتخابات و كوشش براي صيانت از آراي ملت و زدودن شبهات 

 . آميز نسبت به نتايج انتخابات نداشتند از طريق اعتراض مدني و مسالمت

 

در طي اين مدت، اين عزيزان انواع و اقسام مرارت هاي جسمي و روحي، از زندان هاي انفرادي طوالني، 

بازجويي هاي مكرر در اوقات مختلف شبانه روز، قطع ارتباط كامل با جهان خارج براي روزها و ماهها و تحت 

و اقرار نسبت به آنچه برخي اصحاب قدرت مي خواهند گرفته تا متحمل شدن  فشار قرار گرفتن براي اعتراف

انتساب بدترين اتهامات از طريق رسانه هاي فراگير به اصطالح ملي، تحمل ناجوانمردانه ترين توهين ها، اعمال 

ترين مصائبي اما در اين ميان يكي از آشكارترين و دردناك . فشار بر خانواده هاي آنان و مواردي از اين دست

بود كه " دادگاه هايي"كه در اين مدت بر اين اسيران سرفرازان ملت گذشت، حاضر ساختن آنان در به اصطالح 

، سهمگين ترين اتهامات بر مبناي نازل ترين "كيفرخواست عمومي"طي آن و در قالب اصطالح من درآوردي 

صحنه نمايشي كه در آن غيرت مندترين . ان گرديداستدالل هاي ممكن، با گسترده ترين پوشش رسانه اي متوجه آن

فرزندان كشور و انقالب را در كنار افرادي منتسب به جريانات سلطنت طلب و نفاق قرار دادند تا به حساب 



 

 

 

هر چند اين نمايش . خود، اسباب لجن مال كردن و هتك آبرو و حيثيت فردي و سياسي آنان را فراهم ساخته باشند

ن حال دردآور، در ميان جامعه رشيد ما، مخاطب چنداني نداشته و نخواهد داشت، اما هاي مضحك و در عي

همگان در انتظار بودند تا چه موقعي نوبت به اين شيران دربند خواهد رسيد تا از همان تريبون هايي كه به 

به دفاع از  وسعت تمامي شبكه ها و ايستگاههاي تلويزيوني و راديويي رسانه به اصطالح ملي وسعت داشت،

و اين انتظار، خاصه با تغييرات صورت در . اعتقادات و باورها و آرمان هاي خود، كه نه يك ملت بپردازند

گرفته در دستگاه قضايي و وعده هاي مسئوالن جديد اين قوه مبني بر عمل به عدل و انصاف و باز گرداندن امور 

ما با كمال تأسف ابتدا صدور احكام سنگين براي برخي ا. به مجاري قانوني خود، بيشتر از پيش به وجود آمد

متهماني كه پيشتر دادگاه آنان برگزار شده بود، انتظار عمل به عدل و انصاف را كمرنگ كرد و پس از آن، طي 

هفته گذشته زمزمه برگزاري دادگاه فعاالن سياسي به طور غيرعلني، اميدهاي باقي مانده را متزلزل كرد و 

دادگاه غيرقانوني، محاكمه چريك پير و برادر مجاهد،  ن هستيم كه بعد از برگزاري چهار جلسهامروز شاهد آ

جناب آقاي مهندس بهزاد نبوي كه بيش از يك ماه است بدليل شرايط نامساعد جسمي، ادامه بازداشت خود را در 

 ! بيمارستان مي گذراند، قرار است به صورت غير علني برگزار شود؟

 

قايع بعد از انتخابات، ظرفيت و توان برگزاري دادگاه براي البته از همان ابتدا مشخص بود كه صحنه گردانان و

كساني چون بهزاد نبوي را نخواهند داشت و اين امكان را به هيچ قيمت و تحت هيچ شرايطي بوجود نخواهند 

آورد تا جامعه به شكل علني و كامل، در جريان دفاعيات مبارزان راه استقالل و آزادي اين كشور قرار گرفته و 

ماه تبليغات ناجوانمردانه و يكسويه دستگاههاي تبليغات رسمي بر عليه اين عزيران، به گوش ملت رسانده  5پاسخ 

 . شود

 

آيا به راستي اگر محاكمه بهزاد نبوي كه با خود كوله بار نيم قرن مبارزه، خدمت و از خودگذشتگي را حمل مي 

ونه است چرا قاضي محترمي كه امروز ظاهراً به كند، حاوي مطالبي است كه مخل امنيت كشور است؟ اگر اينگ

اين سبب حكم به غيرعلني بودن دادگاه مي كند، در هنگام قرائت كيفرخواست هاي طوالني چند ده صفحه اي 

عليه نبوي و ساير قهرمانان دربند، حتي براي يك بار نيز تذكري نداد و كالم نماينده دادستان وقت را قطع نكرد؟ 

اضي محترم، دادگاه را غير علني اعالم نكرد و يا حداقل براساس نص صريح قانون از انتشار يا چرا هيچگاه ق

اتهامات اثبات نشده موجود در كيفرخواست هاي عمومي كه ظاهراً خبري از قسمت عمده آنها در كيفرخواست 

ت نبود اما دفاع متهم انفرادي صادر شده براي نبوي نيست، جلوگيري نكرد؟ چگونه اصل ايراد اتهامات مخل امني

از خود ، امنيت كشور را نقض مي كند؟ امروز به طور جد اين سوال در جامعه مطرح است؛ چگونه حال كه 

ماه ناجوانمردانه بر آنان تاختند و به هزار و يك اتهام آنان را نواختند رسيد،  5نوبت به دفاع مظلوميني كه 

م زننده امنيت كشور؟ ترتيب دهندگان بازداشت ها و محاكمات موضوعات امنيتي شد و انتشار عمومي آن، بر ه

پس از انتخابات اگر بر صحت اقدام و استدالل خود ايمان دارند، چرا نمي گذارند بهزاد نبوي در دادگاهي علني با 

حضور هيأت منصفه اي به وسعت تمامي ملت ايران مورد محاكمه قرار گيرد تا اگر به زعم آنان گناهكار و 



 

 

 

 ن است، در پيشگاه ملت رسوا گردد؟ خائ

 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران ضمن اعتراض به احكام سنگين صادر شده براي بسياري از متهمان 

حوادث بعد از انتخابات، از مسئوالن عالي دستگاه قضا مي خواهد، محاكمه آقاي بهزاد نبوي، عضو شوراي 

نيز در اولين جلسه محاكمه درخواست كرده است، به صورت علني  مركزي اين سازمان را، همانگونه كه خود

برگزار كنند، تا پس از ظلم هاي متعدد روا شده بر ايشان و ساير بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در 

ماه گذشته، ظلم مضاعف، عدم امكان دفاع علني در برابر تهمت ها و اتهامات ناجوانمردانه اي كه به به  5طي 

ما بر اين اعتقاديم كه چگونگي محاكمه و صدور . ل علني متوجه ايشان شده است، در حقشان معمول نگرددشك

حكم براي فعاالن سياسي كشور، آزمون فيصله ياب عمل به حق و عدل و وفاي به عهد مسئولين جديد قضايي 

 . ده آن سرافراز درآيندكشور به حساب مي آيد كه اميدواريم با وجود تمامي مضايق و دشواري ها از عه

 

 سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران 

 

61/8/88  

 

 

 

 

 

 

 

 


