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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٨

  :يک خبر مھم تاريخی

 !جمھوری اسالمی در دادگاه الھه، به جنايت عليه بشريت محکوم شد

 

 ١٣٩١ ]عقرب[ آبان۴ برابر با ٢٠١٢بر و اکت٢۵ز روز پنج شنبه  جمھوری اسالمی ايران، که اۀ دوم محاکمۀمرحل

 در ه بوددکر صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه الھه آغاز ٩بر  ساعت و اکت٢٧آغاز شده، امروز 

  .ی خود را عليه جمھوری اسالمی ايران صادر کردأربر و اکت٢٧روز 

تصميم گيری سالن را ترک کرده بودند، در آن جا چند نفر از دست در فاصله ای که قضات برای شور و مشورت و 

اندرکاران تريبونال و حضار ميزگردی تشکيل داده بودند که ھر کدام از شرکت کنندگان در اين ميزگرد، روند 

  .دادگاه مردمی تريبونال را از زوايای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار دادند

ت قضات وارد سالن شوند و ھيأند الن حضور دارند و با ھيجان بی سابقه ای منتظرھم اکنون بيش از صد نفر در سا

در طول سی و چھار سال حاکميت نکبت بار و خونين جمھوری . حکم خود عليه جمھوری اسالمی را اعالم نمايند

ا به جنايت اسالمی، اين اولين بار است که يک دادگاه بی طرف و مستقل در مقر الھه، حکومت اسالمی ايران ر

  .عليه بشريت محکوم می کند

ن و دست  ياب، فعاال حقيقتۀديوان از کميت: يس ديوان اعالم کرد رئ. دقيقه قضات وارد سالن شدند۴٢ و ١۶ساعت 

  .اندرکاران تريبونال ايران و ھم چنين حضار تشکر کرد

 دادگاه شرکت کند و جوابگو باشد ديوان از جمھوری اسالمی از طريق سفارتش در الھه دعوت کرده بود که در اين

  . اما جواب ما را ندادند

ديوان در روند تالش ھای چندين ساله به اين نتيجه . ثير مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند ھستندأديوان تحت ت

اين ديوان بر اساس قوانين بين الملل و مستقل و بی طرف تشکيل شده و ھر کدام از قضات مستقل . رسيده است

تمامی اين . د  را شنيديماھ ش١٩ شاھد را به ما داده بود و اين جا نيز سخنان ٧۵ حقيقت ياب قبال سخنان ۀکميت. ھستند

 صفحه ای را ھمراه با ۶۵کميسيون يک گزارش .  گزارش استۀادله موجود است و گزارشات تکميلی نيز ضميم

 اسناد نشان ۀھم. مھوری اسالمی در آن وجود دارد الزم برای محکوميت جۀمطلب تکميلی تدوين کرده است که ادل

از جرايم را عليه زندانيان اعمال کرده است و نمايانگر اين حقيقت ای می دھند که جمھوری اسالمی، مجموعه 
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در جمھوری اسالمی ايران، شکنجه و اعدام، تجاوزات جنسی، ناپديد شدن در جريان بوده . غيرقابل انکار است

ھم چنين در يک شب شصت جنازه را به يک . مھوری اسالمی مرتکب قتل و جنايت شده استبنابراين، ج. است

مورين ايرانی، سنگ قبر أم. لم آن ھا را بيان می کند و قبرھا را نشان می دھده که گورکن در فگورکن تحويل داد

 موارد کودکان زندانی را برخی. به بسياری از اعداميان پس از اعدام تير خالص زده اند. زندانيان را می شکنند

  . وادار کرده اند که به زندانيان تير خالص بزنند

مصطفی . از آن ھا پول تير گرفته اند. عالوه بر اين ھا، خانواده ھای زندانيان تحت آزارھای شديد قرار گرفته اند

 زده بودند که تمامی ارگان  برادرش را از زندان تبريز بگيرد به او آن قدر گلولهۀسلطانی موقعی که رفته بود جناز

  . ھای درونی بدنش بيرون ريخته بود

 شھود نشان دادند که اعدام ھای فرا. ی زندان ھای جمھوری اسالمی صورت گرفته استشکنجه و کشتار در تمام

 و اين جنايات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته. ی ھم در سراسر ايران صورت گرفته استقضائ

  . اين جنايات استۀول ھممی مسؤجمھوری اسال

ھر کدام از مقامات . ی اين جنايات خود را به عھده بگيرند و جواب گو باشند بايد مسؤوليت قضائاکنون عمال ايران،

  . ول ھستندی اسالمی ھم مسؤجمھور

  :ما اعالم می کنيم که

دولت ايران مرتکب جنايت عليه ول جرايم فاحش خود عليه شھروندان است و  مسؤ دولت جمھوری اسالمی ايران،-

  .بشريت شده است

  :پيشنھاد ديوان

  . اين جنايت گسترده عليه بشريت تحقيق کنندۀجوامع بين المللی، بايد دربار

  کميسيونی تشکيل شود برای پيگيری اين جنايات

  . جنايات جھموری اسالمی تحقيق کندۀکميسيون دايمی تشکيل شود تا دربار

  .ين المللی بايد پيگرد مقامات ايرانی شوند که مرتکب جنايت عليه بشريت شده انددولت ھا طبق قوانين ب

ختم جلسه . ديوان يک بار ديگر از شھود و افراد حاضر در اين جا تشکر می کند که اين فرايند را به اين جا رساندند

  . ديوان از ھمه تشکر می کند. را اعالم می کنم

و آن ھا ھر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی .  تقدير به ھر کدام از قضات يک دسته گل داده شدسپس به عنوان

  .مردم ايران را آرزو کردند

گان را باال بردند و با ھمديگر سرودھای انقالبی دسته جمعی خواندند و با شور و تدر پايان حضار تصاوير جان باخ

  .ريخی را به مردم ايران و جھان و ھمديگر تبريک گفتندشوق و گريه اين پيروزی و موفقيت بزرگ تا

گر بخواھم در اين اما ا. بندی ھمه جانبه و عميق تری صورت گيرد جمعدر مورد دادگاه مردمی ايران تريبونال، بايد

ين ھای کيد کنم که اين اقدام، يکی از آن پروژه ھا يا کمپأبندی کوتاھی از نتايج ايران تريبونال بدھم بايد تجا جمع

موفق خانواده ھای قربانيان و جان بدربردگان از سرکوب ھا و کشتارھا و جھنم سوزان جمھوری اسالمی ايران، 

کمپينی که پس از پنج سال تالش .  گذشته استۀاپوزيسيون آزادی خواه و عدالت جو در خارج کشور در اين سه دھ

 شصت را با صدای بلند به گوش ۀژه دادخواھی دھبه بار نشست و جنايات حکومت جھل و جنايت اسالمی، به وي

  .مردم ايران و جھان رساند و اين حکومت را به جنايت عليه بشريت محکوم کرد
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پيام اين تريبونال به سران و مقامات جمھوری اسالمی، خيلی صريح و واضح و روشن اين است که برای آن ھا راه 

 ايران و جھان، محکوم ۀبيش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعاکنون آن ھا . گريزی از دست عدالت وجود ندارد

ھم اکنون با طرح وسيع و . کل حکومت آن ھا محکوم به شکست و نابودی است. به آدم کشی و آزادی کشی شده اند

. گسترده جنايات جمھوری اسالمی در جھان، تشويش و نگرانی سران اين حکومت جانی را چندين برابر کرده است

شته خواھد ر مجامع بين المللی، سخت تر از گذھا می دانند که رفت و آمد شان به خارج کشور و حضورشان دآن 

آن ھا بعد از اين، ھرگز قادر نخواھند شد با مستندسازی جنايات شان توسط تريبونال، از ارتکاب به آدم کشی . شد

  . جھان نيز رفته استايران و بخشی ازال به خانه ھای مردم اکنون اسناد اين تريبون. شانه خالی کنند

 دادگاه مردمی ايران تريبونال شھادت دادند ۀشھودی که در در دو مرحلاز لم و نوشته ھای نزديک به يک صد نفر ف

  .  آن چنان قوی و محکم است که ھيچ کس نمی تواند منکر جنايات حکومت اسالمی باشد

 مستقل و متکی به خود و حاميانش، خواھان ۀ به عنوان يک شبکاکنون تالش ھای دادگاه مردمی ايران تريبونال،

 روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و ھم چنين خواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی و آزادی ۀلغو ھرگونه شکنج

  . بيان و انديشه و تشکل است

ل و مردمی به جنايت ھر چند که حکومت اسالمی ھنوز بر سر کار است اما از ھم اکنون توسط يک دادگاه مستق

خواه و ۀ آزاديعليه بشريت محکوم شده و اين اميد را در دل ھا به ويژه مادران و پدران و فرزندان داغ ديده و جامع

عدالت جوی ايران، روشن کرد که روزی سران و مقامات جمھوری اسالمی ايران را که در اين نسل کشی ھا و 

لمان نازی را محاکمه کرد و اقرار کردند که ا نورنبرگ که سران آزادی کشی ھا دست داشتند ھم چون دادگاه

مرتکب چه جنايات ھولناکی عليه بشريت شده اند، سران حکومت اسالمی ايران نيز به آدم کشی و جنايات طوالنی 

 نزديک حکومت اسالمی با قدرت و ھمبستگی و ۀآن روز دور نيست و اميدواريم که در آيند. خود، اقرار کنند

 نوينی ساخته شود که در آن ۀ شھروندان، جامعۀ ايران سرنگون شود و با دخالت مستقيم ھمۀ مردم آزادۀارزمب

ی برای بازديد عموم تبديل شوند و نه تنھا ھيچ به موزه ھائجامعه، زندان ھا ھمانند اردوگاه ھای مرگ نازی، 

به دليل فقر و نداری دست به بزھکاری ھای که زندانی سياسی در ايران وجود نداشته باشد، بلکه ھيچ انسانی نيز 

 جامعه ای که در آن، حرمت و نھايتاً . اجتماعی زده است زندانی نگردد و تحت کنترل نھادھای بازسازی قرار گيرند

  !به اميد آن روز. موجوديت انسانی باالتر از ھر منفعت و مصلحت حکومت قرار گيرد

ی و آزادی خواھی که از دادگاه مردمی ايران تريبونال از الھه شليک شد وئ ترتيب، تير دادخواھی و عدالت جبه اين

  .دقيقا به قلب حکومت اسالمی فرو رفت

  

 ٢٠١٢بر وبيست و ھفتم اکت

 


