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  توماج: فرستنده

١٠/١١/١٠  

  
  

  گردھمائی عمومی در پالتاک 

  جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ 
    

ی برای محاکمه رژيم جمھوری اسالمی به جرم به مناسبت يکمين سال اعالم علنی کارزار تدارک دادگاه بين الملل

  جنايت عليه بشريت 

    

 روز جھانی حقوق بشر، کارزاری که از دو سال پيش از آن در پائيز سال ٢٠٠٩يک سال پيش در دھم دسامبر 

 از سوی گروھی از خانواده ھای جان باختگان و جان بدربردگان از کشتارھای دھه شصت و فعاالن عرصه ٢٠٠٧

ھدف اين کارزار تدارک .  اعالم موجوديت کردًتلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی آغاز شده بود، رسماھای مخ

در يک سالی که . دادگاھی مردمی در سطح بين المللی است برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھه شصت

رداشت که در تاريخ مبارزات گذشت، کارزار گام ھای موثر و چشمگيری در راستای ايجاد زمينه ھای دادگاه ب

تشکيل تيم بين المللی حقوقدانان متشکل از پانزده  در اين رابطه می توان به . مردم ايران بی نظير بوده است

حقوقدان سرشناس و برجسته جھانی و ايرانی از ھشت کشور جھان، برگزاری دو کنفرانس بين المللی حقوقی، 

مه و شکايت نامه حقوقی، ادخواھی، تدوين ساختار دادگاه، تدوين شھادت ناتدوين پروسه دادرسی و نحوه پيش برد د

ت موقت اجرائی بين المللی برای سازماندھی کميته راھبردی بين المللی حقوقدانان به رياست آقای جان أتشکيل ھي

  . کوپر، حقوقدان برجسته انگليسی و تدوين وظايف کميته راھبردی اشاره کرد
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توان و انرژی   به تالش بی وقفه، ء با دست خالی، تنھا با اتکاآنبا تمامی دشواری ھای  کار را ،فعاالن کارزار

 از عموم انسان ھای عدالت خواه و مدافع انسانی و اکنون که کار به نيمه راه رسيده است،ند  آغاز کرد شانجمعی

در جريان تازه ترين تحوالت و ، زارمی خواھند با شرکت در گردھمائی پالتاکی يکمين سال اعالم موجوديت کار

   .پيوندندپشتيبانی کرده و به آن بتاريخی  - دادگاه قرار گيرند، از اين دادگاه مردمی پيشرفت ھای کار
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  رکزی  بعد از ظھر به وقت اروپای م٧ ، ساعت ٢٠١٠ دسامبر ١١شنبه  :زمان برگزاری گردھمائی

    

  ايران تريبونال - کارزار تدارک دادگاه بين المللی برای محاکمه رژيم جمھوری اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت

    

    

 


