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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اگست ١٠

  

  تيری که از تريبونال مردمی لندن شليک شد

  !ه است به قلب حکومت اسالمی اصابت کرد
عليه تريبونال مردمی لندن را شکست و پرونده سازی جديدی را حکومت اسالمی ايران، پس از مدتی، سکوت خود 

در يکی از رسانه ھای » چيست؟» ايران تريبونال« دادگاه نمايشی ۀپشت پرد«ن تريبونال تحت عنوان عليه فعاال

  . نوشت» برھان«، به نام ١٠/۵/١٣٩١ اطالعاتی خود در تاريخ -امنيتی 

گر حکومت اسالمی چون خبرگزاری فارس، فردا نيوز، پژواک نيوز، در رسانه ھای ديکه بالفاصله اين نوشته 

افکار نيوز، باشگاه خبرنگاران، افسران، انجمن کرسی ھای آزاد انديشی، وب سايت رسمی شخصی کوچکی نژاد، 

ست که حکومت اسالمی و ارگان ھای ا  نشان دھنده کمپين تبليغی بزرگی ؛انتشار يافت... نماينده مجلس از رشت و

 .منيتی و اطالعاتی آن عليه تريبونال مردمی لندن راه انداخته اندا

 به قلب اين حکومت به اين ترتيب، تيری که از سوی تريبونال مردمی لندن به سوی حکومت اسالمی پرتاب شد دقيقاً 

و مرھمی شد بر زخم ھای مادران و پدران، خواھران برادران، . اصابت کرد و آن را دچار خونريزی کرد

ومت اسالمی عزيزان آن ھا را در زندان ھايش، يا در اعتراضات خيابانی و کرزندان، نزديکان و ھمه کسانی که حف

ی که تنھا با سرنگونی کليت حکومت اسالمی، بھبود خواھند ئ زخمی ھا.ترورھايش به ديار نيستی فرستاده است

  !يافت

» بان  راھبردی ديده ۀ حقوق بشر مؤسسۀول کميتؤسسيد محمدمھدی پيامبری؛ م « مطلب خبرگزاری برھان،ۀنويسند

 ۀھای معارض بار ديگر سوژ چندی است جريان نفاق با ھمکاری رسانه ... «: او، می نويسد. حکومت اسالمی است

دنبال اعمال فشار حقوق بشری بر نظام   را مطرح کرده و با تشکيل دادگاھی نمادين به ۶٧ ھای سال  تکراری اعدام

ايران  «ۀ پروژۀالملل، پشت پرد  ھا از منظر حقوق بين   ضمن بررسی حقوقی اين اعدام»برھان«پايگاه . ھستند

 ».را بررسی کرد» تريبونال

: است، می نويسدکه احتماال از عوامل امنيتی و شکنجه گران و آدم کشان حکومت اسالمی » برھان«تحليل گر 

ی است که امام خمينی در مورد زندانيان و ئين وجيزه نوشته شود، سالگرد فتوابھانه ای که باعث شد ا«
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 بخش  توان نام آن را فتوای نجات صادر کرد که به حق می ) سازمان مجاھدين خلق سابق(دستگيرشدگان منافقين 

  »...ناميد

به نام !) تئاتری سفارشی... («: سل کشی حکومت شان، می نويسد توجيه نۀاين عنصر حکومت اسالمی، در ادام

 کشی   محکوم به نسل۶٧ھای سال  اند تا در آن به خيال خام خود ايران را به خاطر اعدام  نموده » ايران تريبونال«

وليکن اثبات الی را باقی نگذاشته است ؤ از لحاظ حقوق داخلی و فقھی جای ھيچ شبھه و س۶٧ ھای سال  اعدام. نمايند

به ھمين علت به . الملل محوری است که کم تر به آن پرداخته شده است  ھا از نگاه حقوق بين  مشروعيت اين اعدام

  ». الملل ھستيم  از ديد حقوق بين۶٧ ھای سال  دنبال اثبات مشروعيت اعدام

ينی، بنيان گذار حکومت جھل و به ترتيب، حکومت اسالمی يک بار ديگر به قتل عام زندانيان سياسی با فتوای خم

  .جنايت و ترور اسالمی اقرار می کند

 سياسی دادگاه نمايشی ايران تريبونال که - ھم چنين به بررسی جايگاه حقوقی «: سيدمحمدمھدی پيامبری، می افزايد

 منافقين و ۀد باقی مان در ھمين زمينه.  سال جاری برگزار شود، بپردازيم]عقرب[ دوم آن آبان ماهۀقرار است مرحل

اند تا مشروع   مطرح کرده ۶٧ ھای سال   اعدامۀی را در مجامع غربی در زمينئچپ، ادعاھا ھای  برخی کمونيست

  »... را اثبات نمايند۶٧ ھای سال  اعدام) به معنای قانونی نبودن(نبودن 

ريبونال جايگاه مھمی در ميان اين تھاجم حکومت اسالمی به تريبونال مردمی لندن، به سادگی نشان می دھد که اين ت

، اين چنين سراسيمه نموده است تا رسانه ھای  رامردم ايران پيدا کرده است که سران و مقامات حکومت اسالمی

  . ندازند تبلغيات وسيعی راه بيخود را عليه تريبونال بسيج کنند و

ان، تلويزيون ھای اپوزيسيون، صدھا  بين المللی فارسی زبۀميليون ھا تن از مردم ايران، از طريق ده ھا رسان

ن و جان به در بردگان از ا شاھدۀوبالگ و پايگاه ھای اينترنتی در جريان مباحث اين تريبونال و سخنان تکان دھند

زندان ھا و اعدام ھای حکومت اسالمی قرار گرفتند و نفرت شان از اين حکومت آدم کش و تروريست چندين برابر 

ثير مباحث تريبونال در أانه ھای حکومت اسالمی فکر می کنند با اين تھاجم خود، می توانند تاز اين رو، رس. گرديد

اما آن ھا سخت در توھم اند و ھمگان می دانند که حکومت اسالمی، عالوه بر جنايات . افکار عمومی را خنثی کنند

ارھا و نسل کشی ھای  شصت دست به کشتۀبی شمارش در اين سی و چھار سال حاکميت خونين خود، در دھ

  .  بوده است۶٧ھولناکی زده است که اوج اين وحشی گری ھايش قتل عام زندانيان سياسی در سال 

.  جناح ھای حکومت اسالمی، به فرمان خمينی جنايت کار، دست به اين قتل عام و نسل کشی زده اندۀدر اين دھه ھم

 آن، ھمواره برای نسل ھای بعدی ۀ نخواھد شد و پروندجنايت ھولناکی که ھيچ گاه از تاريخ حکومت اسالمی پاک

  .نيز باز است

 در ۶٠ ۀگورستان خاوران و ده ھا گورستان بی نام و نشان در ايران، محل دفن ھزاران زن و مردی است که در دھ

 حکومت اسالمی، در کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان و سيستان و. زندان ھای حکومت اسالمی قتل عام شدند

 وحشی گری ھای حکومت اسالمی آن قدر سنگين است که با ۀبنابراين، پروند. بلوچستان دست به قتل عام زده است

انه ھای حکومت اسالمی عليه اين نوشته ھا و سفسطه ھا و دروغ پردازی ھا و تھديدھا و پرونده سازی ھای رس

  .المی را ھر چه بيش تر افزايش می دھد عکس نفرت از حکومت اسهن، کسی را دچار توھم نمی کند و بامخالف

جالب است که اين تحليل گر حکومت اسالمی، ھيچ موردی برای خراب کردن تريبونال پيدا نکرده و تنھا سعی کرده 

است آن را به مجاھدين خلق ايران وصل کند و بگويد که آن ھا نيز دوره ای از عوامل و عناصر حکومتی را کشته 

  . ت اسالمی جنگيده اندو يا عليه حکوم! اند؟
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 تريبونال يک نھاد مردمی است و ھيچ گونه وابستگی تشکيالتی به ھيچ حزب و سازمان سياسی ايرانی و ،اوالً 

امکانات مالی آن نيز از طريق حاميانش و با کمک ھای مردمی و وام ھای بانکی . غيرايرانی و يا دولت ھا ندارد

  .مين شده استأت

ين و ھر سازمان مخالف حکومت اسالمی، عکس العملل طبيعی در مقابل يک حکومت  عکس العملل مجاھد،دوم

 تروريست و آدم کشان در حکومت اسالمی نخست خمينی و سپس جانشينان آن ۀسردست. جانی و آدم کش است

ومت اسالمی  تحليل گر حکاين که مثالً .  جھانی نيز می دانندۀ ايران، بلکه جامعۀله را نه تنھا جامعأاين مس. ھستند

ثيری در اصل آدم کشی و نسل أمی نامند ھيچ ت» منافق«، سخن گوی تريبونال را »فرشيد آرين« خود، ۀدر اين نوشت

در . کشی حکومت اسالمی به وجود نمی آورد و ھيچ کسی را نيز نسبت به جنايات حکومت اسالمی متوھم نمی کند

 انسان دوست و عدالت جو است که به ھيچ سازمان و حزب سياسی عين حال فرشيد، يک ھنرمند پيشرو و حقوقدان

به عالوه فرشيد، افکاری سکوالر و غيرمذھبی و چپ . اپوزيسيون وابستگی تشکيالتی ندارد به ويژه مجاھدين خلق

  .دارد

کشتار چرا که در اين نوشته، کتبا به . در ھر حال اين عکس العملل حکومت اسالمی به لحاظ حقوقی به ضررش بود

 اقرار شده و بی شک وکالی تريبونال آن را به عنوان سند ديگری به پرونده سنگين آن ۶٧زندانيان سياسی در سال 

چرا که چنين عکس العمللی به سادگی نشان داد که . به لحاظ سياسی نيز به ضررش بود. اضافه خواھند کرد

 آن را به عنوان نسل کشی و قتل عام به وحشت تريبونال مردمی لندن، چقدر حکومت اسالمی و سران و مقامات

  .انداخته است

 نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در ۀشايان ذکر است که بنا به گزارش تريبونال مردمی لندن، مرحل

 در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين الملل در ٢٠١٢ جون ٢٢ تا جون ١٨ به مدت پنچ روز، از ٦٠ ۀدھ

در اين مرحله از دادگاه، قضات تحقيق عضو کميسيون حقيقت ياب، متشکل از شش حقوقدان و . ن برگزار شدلند

شخصيت برجسته و مترقی جھانی، پروفسور اريک ديويد، حقوقدان بلژيکی، خانم مری لوئيز اسمال، ھمکار 

دائی از مونترال، خانم آن بورکلی، فريقای جنوبی، پرفسور دانيل تورپ، حقوقدان کاناا کميسيون حقيقت ياب ۀبرجست

محقق سازمان عفو بين الملل، پرفسور ويليام شاباز، حقوقدان ايرلندی و پرفسور موريس کوپيتورن، گزارشگر سابق 

 شصت و ۀشورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ايران، ھشتاد تن از اعضای خانواده ھای جان سپردگان دھ

 دسته جمعی و کشتار زندانيان سياسی در اين دھه را، به دادگاه فراخواندند و از یاجان به در بردگان از اعدام ھ

شاھدان، از چھل شھر و استان ايران و از ميان ھمه گرايشات سياسی انتخاب شده بودند . آنان تحقيق به عمل آوردند

  . د شصت اعدام و يا زندانی و شکنجه کرۀکه رژيم جمھوری اسالمی عزيزان شان را در دھ

 بين المللی راھبردی حقوقدانان ايران ۀ با سخنرانی پروفسور جان کوپر، رئيس کميتجون ١٨دادگاه، روز دوشنبه 

يس کميسيون، به روند ئوی، ضمن معرفی اعضای کميسيون و موريس کوپيتورن به عنوان ر. تريبونال آغاز شد

 ۀ شصت، کميتۀتار زندانيان سياسی در دھشکل گيری و سازماندھی دادگاه پرداخت و گفت، به دليل وسعت کش

در اين مرحله، کميسيون حقيقت . راھبردی تصميم گرفت دادگاه را در دو مرحله با حضور صد شاھد برگزار کند

ياب، امروز در اين مکان کار خود را آغاز می کند و به مدت پنچ روز، ھشتاد شاھد را به دادگاه فرا می خواند و 

 ۀت نامه و اظھارنامه ھای خود را به کميتياامی شاھدھا، از پيش شکتم.  را آغاز می کندتحقيقات خود از آنان

وی، گفت، کميسيون حقيقت ياب در . راھبردی تسليم کرده و کميسيون براساس آن ھا، تحقيقات خود را آغاز می کند

.  به تيم دادستانی تسليم می کندپايان کار خود، براساس شھادت شھود و تحقيقاتی که انجام می دھد، گزارشی تھيه و
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 راھبردی حقوقدانان ايران تريبونال در اختيار آن ۀتيم دادستانی براساس اين گزارش و اسناد و شواھدی که کميت

  .  دوم ارائه می دھدۀقرار می دھد، عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست صادر می کند و به دادگاه در مرحل

او، ضمن حمايت از . فريقای جنوبی پخش شدايس کميسيون حقيقت ياب ئتوتو، ربعد از جان کوپر، پيام تصويری 

 انسانی برای تمام بشريت خواند و با خانواده ھا ۀ شصت را يک فاجعۀمردم ايران، کشتار زندانيان سياسی در دھ

فريقای ا ۀربوی گفت، تج. اظھار ھمبستگی کرد و برای آنان در اين دادخواھی جھانی مردمی آرزوی موفقيت نمود

  .جنوبی نشان داده است، گذشت زمان به تنھائی التيام بخش نيست و الزم است حقيقت بيان و به آن رسيدگی شود

بعد از پايان اجالس تحقيق در لندن، کميسيون طی سه ھفته مدارک و شواھد را از ديدگاه حقوقی مورد بررسی قرار 

يک شکنجه و کشتار زندانيان سياسی توسط جمھوری اسالمی  سيستماتۀل، روش و برنامؤومی دھد تا افراد مس

اساس قوانين جزائی بين المللی و ميثاق جھانی حقوق بشر که ايران نيز يکی از امضاء کنندگان آن است، ه ايران ب

 ٢٠١٢بر و اکت٢٧ تا ٢٥ ۀمشخص شده و سپس گزارش خود را به تيم دادستانی اجالس بعدی تريبونال که به فاصل

  . اساس آن عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست صادر کنده ھه برگزار می شود، ارائه خواھد کرد تا بدر ال

 مخالف سرسخت حکومت اسالمی، به ويژه خواست ۀ انسان ھای آزادۀبرگزاری تريبونال مردمی لندن، خواست ھم

  .  عام کرده استی است که حکومت اسالمی عزيزان شان را در زندان ھای ايران قتلئھمه خانواده ھا

 اساس قوانين و ه شصت دست به نسل کشی زده است بنابراين، بۀبه اين ترتيب، حکومت اسالمی به ويژه در دھ

 اما خواست قلبی .معيارھای بين المللی روشن است که سران و مقامات حکومت اسالمی بايد به محاکمه کشيده شوند

مت اسالمی با قدرت مردمی و به دست گرفتن سرنوشت جامعه  ايران، سرنگونی کليت حکوۀ انسان ھای آزادۀھم

در اين راستا افراد و جرياناتی که سرنگونی حکومت اسالمی را ھم چون سرنگونی  .به دست خويش است

مريکا ا امپرياليستی خارجی و ناتو و  دولحکومت قذافی و قبل از آن ھا نيز حکومت افغانستان و عراق، با حمايت

اما نيروھای آزادی خواه، برابری . ند قطعا نمی توانند بدون خشونت و سرکوب جامعه را اداره کنندو غيره می دان

طلب و عدالت جو از جمله تريبونال مردمی لندن، که يکی از نھادھای مستقل عدالت جوی و مخالف شکنجه و 

مردم . جنگ و خونريزی است مخالف ھرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ايران و اعدام و سانسور است قطعاً 

 زيادی در ۀ شان مستقيما به دست خويش رقم بزنند و در اين راه نيز حاميان آزادۀايران بايد سرنوشت خود و آيند

  .سطح بين المللی دارند

 نيروھای آزادی خواه؛، عدالت جو و برابری طلب و سوسياليست عليه کليت حکومت ۀ ھمۀ بيش از سه دھۀمبارز

از اين رو، .  ما، ده ھا ھزار قربانی داده استۀرزه ای سخت و دشوار بوده است و در اين راه نيز جامعاسالمی، مبا

ما بايد برای تحقق جامعه ای مبارزه کنيم که ديگر در آن جامعه، ھيچ انسانی در فقر و نداری زندگی نکند؛ ھيچ 

رو نگردد؛ ھيچ انسانی زير شکنجه و ه اق روبانسانی به خاطر آزادی بيان و قلم و انديشه اش با سانسور و اختن

 شھروندان جامعه ايران، بدون در نظر ۀبه عالوه فراتر از ھمه، زندان ھای سياسی برچيده شوند و ھم. اعدام نرود

عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی ۀ گرفتن مليت، جنسيت و باورھايشان از حقوق يک سان و برابری در ھم

 . گردندو فرھنگی برخوردار

 در الھه برگزار می شود، شرکت کنيد؛ و از ھر ٢٠١٢بر و اکت٢٧ تا ٢٥اجالس بعدی تريبونال که به فاصله در

  ! خونين حمايت نماييدۀطريق ممکن، از کارزار مردمی جھانی دادگاه دھ

  ٢٠١٢ نھم آگوست -  ١٣٩١ ]اسد[پنج شنبه نوزدھم مرداد

 . تکيه روی کلمات از پورتال است:يادداشت


