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  ٢٠١٢ اپريل ٢١
 

   اعتماد ھستند؟قابل ،ی المللني بی دادگاه ھاايآ

  

   شودی مبرگزار راني ایاسالم یجمھور دادگاه

  ٢٠١٢ جون ٢٢ تا١٨لندن

  "یودادخواھ  عدالتیجو ودرجست:شصتۀ يران در دھ ایاسي سانيکشتارزندان"

  

اھد دهي دظلم ی و جھان، مردمراني اخي بار در تارنينخست یبرا ري از فجیکي و تحت ستم، که ش اراتي جنانيعت  خي ت

ال - در زندان بوده اندیاسي از مبارزان سنسل کي و کشتار یمعاصر بشر ا و یدرح اه ھ ه دادگ ا ک وقینھادھ  و ی حق

  . اند  به آن را به دست گرفتهیدگي و رسیدادخواھ پرچم -کنندي به آن اجتناب میدگي از رسی المللنيب یقضائ

 سپردگان جان ی خانواده ھای از اعضای، جمع٢٠٠٧مبر برابر باسپت١٣٨۶ ]سنبله[وري اواخر شھرش،ي پچھارسال

 یاسي سی فعاالن عرصه ھای ھمراھو یاري دھه، با ني در ایاسي سانيشصت و جان بدربردگان ازکشتار زندانۀ دھ

دي آو ري را آغاز کردند که در بدو امر تصویحرکت ،یو اجتماع نۀن ه روش ودمروز ای آن ب ست یم . نب  یدگي رسميدان

وراري کار بسران،ي معاصر اخي تارکشتار ني به ھولناک تریمردم ال . استی دشوارو صعب العب ا یبادست خ  و تنھ

شتار بی اسالمی جمھورمي خواھیمشترکمان، م  و تالشزهي به انگءتکابا ا ه خاطر ک داناز شي راب انزده ھزارزن  ی پ

  .ميبکش ی مردمۀ شصت به محاکمۀ در دھیاسيس
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هۀ در دھیاسي ساني کشتار زندانبه یدگي رسی مصمم برای مردمۀ وقفی تالش بچھارسال ار نشست  شصت ب  نيا .ب

اه ومي رژ،ی مردمدادگ المیر جمھ دانو راني ای اس شتار زن درکاران ک ت ان ران و دس ه از یاسيس اني رھب  را، ک

ه تي بشرهي علتي به ارتکاب جناد،ياوج رس به۶٧آغازو در تابستان ۶٠ ]جوزا[ خردادیاني پایروزھا د محاکم  خواھ

دان در دھ .کرد شرهيعل تي شصت، مصداق جناۀکشتارمخالفان در زن ا ھزکيچيھ . استتي ب دان از ده ھ  یار زن

دان ب  که جان سالمیکه اعدام شدند و چه آن ھائ  چه آن ھا،یاسيس د، درھآ رونيبدر برده و از زن  از ی ادوره چيمدن

سھلي شصت به وکۀدھ شاورالتي و ت وقۀ وم انواد و ی حق تند  و حقی خود دسترسۀخ اع از خود نداش  محاکمات .دف

وقۀ پروسیبدون ط ات ی حق ا ملزوم اهکي ب د س،یواقع  دادگ ا طرح چن ا ب بؤ تنھ الغ  ال و در اغل ا اب ا ب ات تنھ اوق

 ۀ در دھیاسي سانيکشتارزندان . کردندیمحکوم م  به اعدامقهي چند دقی را طی شد و وی مبرگزار یاتھامات به زندان

وع گرا،یائيلحاظ جغراف  بهنيشصت، ھم چن داد و تن وانیدتي و عقیاسيس شاتي تع ق ق سترده و طب  نيب ی جزائني گ

 سال ۀفاصل  بهی اسالمیآمارھا و شواھد موجود، جمھور طبق . شودیم  محسوبتي بشرهي علتي مصداق جنایالملل

ا  روزانه به طور متوسط چھارده؛یاسي سیھزارزندان١۵حدود  ،۶٣تا۶٠یھا دام کي عتنفر و ھر دو س ر را اع  نف

رده ت ک ور.اس الم یجمھ لیاس ه فاص اۀ ب اه ھ فندی م ا اس رداد ت ار۶٧ خ دان، چھ ه ؛یاسي سیھزار زن ه ب  روزان

  .  دفن کردی دسته جمعی اعدام ودر نھان در گورھاانهي نفر را مخفکينفرو ھر دو ساعت ١۵طورمتوسط حدود 

اه ور دادگ المیجمھ زار می اس ه برگ ودی در دو مرحل نچ روز، از  ۀ مرحل . ش دت پ ه م ا ١٨اول ب ون    ٢٢ ت ج

زار م لل المنيدر مرکز حقوق بشر سازمان عفو ب٢٠١٢ د از آن، در ۀ مرحل . شودیدر لندن برگ اه بع ار م دوم، چھ

ال،ي ترراني ایمردم دادگاه .ماه اکتبر درالھه برگزار خواھد شد ربون ابقه ی و بني بزرگت رس روژني ت  ی دادخواھۀ پ

  .  شودیبرگزار م  از صد شاھد،شي معاصر، با حضور بخيدر تار  است کهیمردم

دانان بني و مجرب ترنيتر  متشکل از سرشناس،ی حقوقی المللني بميت کي سور جان ؛یراني او ی المللني حقوق   پرف

سامي پرفسور پد،يوي دکي پروفسورارس،ي نای جفرري فالک، سچارديکوپر، پروفسورر  ا،ي ھورماشی آخوان، دکترنان

ر سک٢٠١١جوالی( پروفسور کادر اسمالو ی دفترني متتيدکتر ھدا اه مردمني،ا) در گذشتی قلبۀتدراث  را ی دادگ

ازماندھ ادعوت از شخصیس رده و ب اتي ک وقی ھ وقي و غی حق انیرحق ناس جھ ضات سرش ا ی وق راه ب  مي تکي ھم

ه یرانيراي و غیراني از ھشت حقوقدان امتشکل یدادستان تب سور پی سرپرس اي جفرري اخوان و سامي پرف  آن را س،ين

  . کنندیبرگزار م

ودۀ از مبارزی بخشدادگاه، نيا ردمۀ ديچ کش رنۀ ت وردل وجناشاني اندکي تارهي علراني ام اري ک ر اتک  راني حاکم ب

ا رس  آنۀفياست، که وظ ه تنھ دانیدگين شتار زن ه ک ورۀ محاکمو یاسي ساني ب ه جرم جنای اسالمی جمھ  هي علتي ب

ومقضاوت را به یانسان ی تراژدني دارد که ازي را نفهي وظنيا بلکه  است،تيبشر ذارد اني جھانی افکار عم  و آن بگ

  . به ثبت برساندندگانيآ ی و جھان براراني اخيرا در تار

   دادگاهدر شرکت

ر دو مرحلحضوردر راۀ ھ اه ب وم آزاد ورای دادگ تي عم ان اس ا،.گ را ام ام ضروریب ت ن ا ثب  ی حضور در آن ھ

ا  قي از طر توانندی ھر دو مرحله، ماي ،یمردم  دادگاهني از مراحل اکيمندان به شرکت در ھر  عالقه.است تماس ب

  .ندي ثبت نام نمایخانوادگ  با ذکر نام و نامر،ي زليميآدرس ا

info@irantribunal.com  

  بونالي ترراني ایکارزارمردم

 ١٣٩١ ني فرورد١١ برابر با ٢٠١٢ليآور١٠جمعه


