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 .Iran's M ايرانآئينۀ 

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ نومبر ١٧

  

 !چھل سال دروغ، سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور، دزدی و استثمار

ياد   خود را بهکسانی که گذشته «: گويد  جورج سانتايانا، فيلسوف برجسته دانشگاه ھاروارد، می

  »!آورند محکوم به تکرار آن ھستند  نمی

حکومت اسالمی جامعه ايران در داخل و خارج کشور،  خواه و ضد در اين روزھا، دو خبر برای شھروندان آزادی

 و دومی سويدنکار حکومت اسالمی ايران در   جنايتئیاولی دستيگری يک مقام قضا: کننده اند بسيار خوشحال

  !ر شھرھای ايران در اعتراض به افزايش قيمت بنزيناعتراض مردمی د

کاران  يکی از جنايت» حميد نوری«ای دارد اما  ھای داخل ايران، نياز به مطلب جداگانه بحث بر سر اعتراض

محض ورود به فرودگاه استکھلم بازداشت شد و روز  ، به٢٠١٩ نوامبر ٩حکومت اسالمی ايران، روز شنبه 

آوری ادله داشته   حکم بازداشت او برای يک ماه تمديد شد تا شاکيان زمان کافی برای جمع نوامبر، ١٣چھارشنبه 

 .باشند

المللی و دست داشتن در کشتار    ساله که اکنون به ظن نقض قوانين بين۵٨ نوشته اين مرد سويدنخبرگزاری 

  .ش به اين کشور سفر کرده بود تحت بازداشت است، برای مالقات با بستگانسويدن، در ۶٧زندانيان سياسی در سال 

 سويدننقل از دادستان  در گزارشی که روز چھارشنبه منتشر کرده، به (SVT) سويدنسايت تلويزيون کشوری 

 که در ايران ١٣۶٧عام سياسی در تابستان سال   ساله ايرانی به ظن دست داشتن در قتل۵٨نوشته است که يک مرد 

 نوامبر بالفاصله پس از ورود به فرودگاه آرالندا در استکھلم، ٩روز شنبه پس از جنگ ايران و عراق اتفاق افتاد، 

عام سياسی   سفر کرده بود احتماال در زمان قتلسويدناين فرد که برای ديدار با اقوام خود به . بازداشت شده است

 دسامبر در ١١ا ، قرار است دادگاه حداکثر تپوليسگفته  به.  داشته استئیيت قضامسؤولدر زندان گوھردشت کرج 

 .مورد وضعيت اتھامات وی تصميم بگيرد

 در زندان است، سويدن در ١٣۶٧ھای سال   اما الرس ھولتگرن، وکيل حميد نوری که به ظن دست داشتن در اعدام

است؛ اما کاوه موسوی، شاکی پرونده، در واکنش به اين » ضعيف«و شواھد ارائه شده » گناه بی«گويد موکلش   می

ھای با تجربه متخصص اداره جنايات جنگی، داليل ما را کافی دانستند که حکم   دادستان«گويد که   یاظھارات م

  ».بازداشت در فرودگاه را صادر کردند
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 الرس ھولتگرن، معتقد است که پرونده بر شواھد بسيار ضعيف سويدننقل از خبرگزاری  سی به.بی.گزارش بی به

  .درستی انجام نشده است ون بهاستوار است و انتساب عکس و ھويت مظن

  ».اجازه اظھار نظر در اين مورد را ندارم«سی فارسی گفته که .بی.ھولتگرن در پاسخ به تماس بی

اکنون زندانيان سياسی سابق، کانون زندانيان سياسی در تبعيد، سازمان و احزا اپوزيسيون در تالشند تا اين عنصر 

عام زندانيان سياسی را به زبان  کم بخشی از مسايل پشت پرده قتل کار حکومت اسالمی مجبور گردد دست جنايت

  .شان مطرح نشده است به جامعه معرفی گردد کاران ديگری که ھنوز اسم بياورد و جنايت

 در ايران، خانم آگنس کاالمارد، ۶٧ھای جمعی سال   در پی بازداشت حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدام

 کاالمارد در پيام .تر واکنش نشان دادئيھای خودسرانه، در شبکه تو لل متحد در امور اعدامگزارشگر ويژه سازمان م

نخستين گام مھم در «:  استقبال کرد و نوشتسويدن ئیتری خود از بازداشت حميد نوری توسط مقامات قضائيتو

 ١٩٨٨ابطه با رويدادھای اين برای نخستين بار است که فردی در ر.  ايران١٩٨٨عام  راستای عدالت در قبال قتل

 ».شود که طی آن ھزاران نفر به قتل رسيدند محاکمه می

***  
ھا حاکی است که او   برخی گزارش. است» عباسی« ساله معروف به ۵٨» حميد نوری«کار حکومت اسالمی،  نام اين جنايت

 .بوده است» م در گوھردشت کرجعضو ھيات اعدا «۶٧ه و در سال ئيداديار سابق قوه قضا» حميد عباسی«با نام مستعار 

گذار حکومت  هللا خمينی، بنيان دستور روح ، چند ھزار نفر از زندانيان سياسی و عقيدتی به۶٧ھای سال  در جريان اعدام

زمان دقيق آغاز . جمعی به خاک سپرده شدند  جھل و جنايت و ترور اسالمی، مخفيانه به دار آويخته و سپس در گورھای دسته

 اشاره شده ۶٧ھای تاريخی به ھفته آخر تيرماه و ھفته اول مرداد  ھای ايران مشخص نيست اما در کتاب ر زندانھا د اعدام

 .ھای فوری تا شھريور ماه ادامه داشت ھای کوتاه و به دار آويختن روند محاکمه. است

سياسی و عقيدتی ايران در خارج از  زندانيان ۶٧دست داشتن در کشتار سال  بار است که يکی از افراد مظنون به اين اولين

  .کشور بازداشت می شود

اوه « با سويدن که مظنون به ارتکاب جنايت عليه بشريت است، راديوی دنسوي ساله ايرانی در ۵٨در پی بازداشت اين مرد 

 .الملل گفتگو کرده است استاد باز نشسته دانشگاه در رشته روابط بين» برينگ

 . است۶٧ھای زندانيان سياسی در ايران و در تابستان سال   ت داشتن در اعداماين مرد ايرانی مظنون به دس

گويد که در ايران اين    خواھد گذاشت میسويدنکه بازداشت اين مرد چه تاثيری بر روابط ايران و  اوه برينگ در مورد اين

ث افزايش تنش سياسی ميان اين دو اين قضيه تا حدی باع. مداخله در امور داخلی کشورعنوان خواھد شد عنوان موضوع به

  .تواند در امور آن مداخله کند    مستقل است و دولت نمیسويدن ئیاز سوی ديگر، دستگاه قضا. کشور خواھد شد

 استکھلم گفت که اين مرد مظنون به جنايات ضدبشری و يک مورد قتل در زندان ئیابتدا کارولينا ويسالندر دادستان در دادگاه

 . است١٩٨٨کرج در تابستان 

 اين مرد نھم نوامبر .گناه است و اين فرد به اشتباه بازداشت شده است  گويد که موکلش بی الرش ھولتگرين، وکيل اين فرد می

  . ، وارد سويدن شد و در فرودگاه دستگير شده است٢٠١٩
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عنوان داديار  او به.  با ابراھيم رئيسی، رياست کنونی قوه قضائيه و عضو ھيات مرگ رابطه نزديکی داشت۶٠نوری از دھه 

 . تحت نظر رئيسی، دادستان به کار مشغول بودئیقضا

جا با مصطفی پورمحمدی و علی فالحيان ھمکاری   اسالمی منتقل شد و در آنحميد نوری سپس به وزارت اطالعات جمھوری

  .کرد

ھيات اعدام در زندان «اند، از اعضای فعال    حميد نوری، به شھادت زندانيانی که روزگاری در زندان گوھردشت محبوس بوده

  بوده است» گوھردشت

نايت عليه بشريت و کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال  حکم بازداشت يک شھروند ايرانی را به ظن جسويدندادگاھی در 

  .تری عليه او جمع کنند  تمديد کرد تا شاکيان پرونده فرصت يابند مدارک بيش١٣۶٧

به » عباسی«و نام مستعار » حميد نوری«شماری از زندانيان سياسی سابق برای شھادت درباره ھويت فردی با نام اصلی 

 .نده شدند فراخواسويدندادگاھی در 

 و جنايت عليه بشريت در داخل ١٣۶٧اين نخستين بار است که يک ايرانی به اتھام شرکت در کشتار زندانيان سياسی در سال 

، اين خبر به سويدندر » حميد نوری«بالفاصله پس از تمديد قرار بازداشت . شود ايران در خارج از اين کشور بازداشت می

اين «: ھای فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت  شد و اگنس کاالمارد، گزارشگر ويژه اعدامھا تبديل   تيتر يک تمام رسانه

 ». است١٣۶٧ھای سال  اولين گام مھم به سوی عدالت درباره اعدام

 نيز مربوط به زندان گوھردشت است، در ديگر زندان ١٣۶٧ھای به جا مانده از بند مردان در کشتار سال    ترين گزارش بيش

 بود که شمار زيادی از ئیھا  ھا، زندان گوھردشت از جمله زندان  رود در دوران اعدام  گمان می. ان استان تھرانآن زم

 .جا محبوس بودند زندانيان سياسی مرد در آن

 که حکايت از خشونت شديد ئیھا  ھای مفصلی از زندان گوھردشت بيرون آمده است، گزارش  در خاطرات زندانيان گزارش

 .تواند نتيجه دادگاه را رقم زند   که حاال میئیھا  انان عليه زندانيان سرموضعی و مقاوم دارد؛ گزارشب  زندان

ھا و از   گويند فرد بازداشت شده حاال وکيل است؛ درست شبيه مرتضی اشراقی دادستان وقت تھران در زمان اعدام  می

 .ه شغل وکالت مشغول شده استگيرنده درباره کشتارھا که اکنون ب   اعضای اصلی ھيات تصميم

چنان به استقالل خود متکی باشد   و ايران، وارد نشود و داداگه ھمسويدنھای ئولت  اگر در کار دادگاه خللی از سوی ھمکاری

شاکيان و شاھدان پرونده اسناد کافی جمع ارائه خواھند داد تا حميد نوری نخستين مقام حکومت اسالمی باشد که به اتھام جنايت 

ھای سال   چه برای دادخواھان اعدام شود؛ آن   در خارج از ايران محاکمه می۶٧ليه بشريت و شرکت در کشتار تابستان ع

 .سوی تحقق عدالت است   گامی بلند به١٣۶٧

 مطرح سؤالچنين اين  ھم.  شده استسويدن از چه طريقی متوجه ورود او به سويدن پوليسھنوز روشن نيست که دادگاه و 

   سفر کرده است؟ المانا بارھا به است که چر

برای اولين بار در تاريخ حکومت اسالمی ايران، يکی از کارگزاران  ،»وله چهيدو «المانزبان  به گزارش راديو فارسی

جنايت جنگی، «حميد نوری به اتھام . شود  حکومت ايران به دليل کارھايش در داخل کشور، در اروپا دستگير و محاکمه می

  .شود   محاکمه میسويدندر دادگاه کيفری »  بشريت، شکنجه و مشارکت در امر جرم مستمرجنايت عليه

 ۶٧ھای جمعی زندانيان سياسی در سال    ه، از اعدامئيالملل در برابر دفاع اخير مصطفی پورمحمدی، مشاور قوه قضا عفو بين

  .نسته و خواستار برقراری عدالت شده استن کشتار در برابر مجازات دامسؤوالواکنش نشان داده، آن را دليل مصونيت 

***  
کار،  هللا خمينی جنايت   که با فتوای آيتئیھا   اعدام.  در ايران گذشته است١٣۶٧ھای تابستان  بيش از سی سال از اعدام

  .ھای ايران اجرا شد   ز آن سال در سراسر زندانئيگذار حکومت اسالمی ايران، آغاز شد و تمام تابستان و پا بنيان
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کسانی که در «: گويد  هللا خمينی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانيان سر موضع داده است، می  آيت

با آقايان «تشخيص در تھران، . باشند  کنند، محکوم به اعدام می ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می  زندان

 ».و نماينده وزارت اطالعات است) ندادستان تھرا( ، اشراقی)حاکم شرع( نيری

هللا منتظری منتشر شده است، او تنھا مقام مخالف در حکومت وقت ايران با اين احکام بوده   براساس فايل صوتی که از آيت

 ..است

 ترين جنايت که به جمھوری اسالمی شده و در  نظر من بزرگ به«: هللا منتظری در بخشی از اين فايل صوتی گفته است آيت

نويسند، اين را  کاران در تاريخ می  دست شما انجام شده است و شما را در آينده جزء جنايت کنند به  تاريخ ما را محکوم می

  ».گم بدون رو دروايسی می

، گفته ٦٧کاران حکومت اسالمی، پندی پيش در رابطه با کشتار زندانيان سياسی در سال  هللا علی رازينی، يکی از جناتی آيت

  ».کدام از فقھای گذشته در طول تاريخ انجام نداده بودند  خمينی در اين زمينه کاری انجام دادند که ھيچ...«: است

امام به .  خمينی قاطع بودند و مالحظه کاری در حکم خدا نداشتند چون حکم خدا اين است که محارب بايد اعدام شود ...«

  ».ھا بدھکار نبود  ن به اين حرفشا  ھا توجه نکردند و گوش  ادعاھای حقوق بشری غربی

. ھا آن محاکمه و رسيدگی به پرونده ما شروع کرديم به. ھای دبيرستانی و دانشجو گروھکی بودند   درصد بچه٩٠ الی ٨٠...«

  ».ھا را محاکمه کرديم پس از دو سه ماه ورق برگشت وقتی که آن

  .ی، پورمحمدی بودندشھری، اشراق  ، نيری، رئيسی، ری٦٧عام  ن دخيل در قتلمسؤوال

  
ھای قلع و قمع و   کاری که از باالترين مھره  کار حکومت اسالمی است؛ جنايت دھنده از زبان يک جنايت  اعترافات تکان

در گذشته .  ديوان عالی کشور است٤١س فعلی شعبه ئياو ر. شود  سرکوب در در حکومت جھل و جنايت اسالمی محسوب می

 ديوان عالی کشور، رياست ئیصطالح عدالت اداری، رياست دادگاه ويژه روحانيت، معاونت اجراا  نيز رياست کل ديوان به

 نيروھای مسلح کشور، رياست دادگاه ويژه رسيدگی به تخلفات جنگ به ئیکل دادگستری استان تھران، رياست سازمان قضا

  . بوده است) در دوره چھارم(  حکم خمينی را به عھده داشته و ھمچنين عضو مجلس خبرگان

ای، رھبر   هللا علی خامنه   ، آيت٥٧ترين کشتارھای انجام شده بعد از اسالمی   ھا سکوت درباره يکی از گسترده  پس از سال

ھای دھه شصت و انتقاد از کسانی که در جريان انتخابات  دفاع از اعدام ، در يک سخنرانی با١٣٩٦ خرداد ماه ١۴ايران روز 

دھه شصت يک دھه مظلوم و در عين حال «: ھا و عملکرد ابراھيم رئيسی موضع گرفتند، گفت عدامرياست جمھوری بر عليه ا

وسيله برخی بلندگوھا و  بسيار مھم و سرنوشت ساز در تاريخ انقالب اسالمی است که متاسفانه ناشناخته مانده و اخيرا ھم به

  ».ھا مورد تھاجم قرار گرفته است  صاحبان آن

 ١۴ اسالمی در ايران، روز ئیکار و مافيا گذار حکومت تبه خمينی، بنيان هللا  گرد مرگ آيت  در سالسخنرانی خود او در

اشاره غير مستقيم رھبری به » .طلبی است دھه شصت، دھه افتخارات بزرگ است، دھه مبارزه با تجزيه« :خرداد ماه گفت
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 اردبيھشت ماه غيرمستقيم به ١٨ن است که در تاريخ س جمھور ايرائيحسن روحانی، ر» ھا   برخی بلندگوھا و صاحبان آن«

  .رای نخواھند داد»  که فقط زندان و اعدام بلدندئیھا مردم به آن«: ابراھيم رئيسی رقيب خود تاخت و برای اولين بار گفت

د و جالد عوض مراقب باشيم تا در دھه شصت، جای شھي« :ھای دھه شصت گفت  ای با تھديد غير مستقيم منتقدان اعدام خامنه

ھا و منافقين و پشتيبانان   که تروريست به دليل اين« :ھا راضی ھستند، گفت   که ملت ايران از اعدام با اظھار اين او» .نشود

  ».ھا به امام و ملت ايران ظلم و خباثت کردند، ملت در موضع دفاع قرار گرفت و در نھايت ھم پيروز شد  آن

ای،  ای، غالمعلی حداد عادل، عضو شورای مرکزی جبھه مردمی و از نزديکان خامنه  ھای خامنه سه روز قبل از صحبت

برای اولين بار پس از انتقادھای مفصل که از ابراھيم رئيسی در جريان انتخابات رياست جمھوری شده بود با دفاع مستقيم از 

  »دھند؟    داده رای نمیآيا بايد گفت که مردم به کسی که حکم اعدام«: ھای دھه شصت گفت  او و اعدام

ھا که اعدام شدند افرادی بودند که در  بنديان آن اند، اکثر ھم ھا جان به در برده  به گواه زندانيان سياسی سابق که از اين اعدام

بسياری از . نبودند» انزجارنامه«شان تمام شده بود و حاضر به امضای  حال گذراندن دوران محکوميت بوده يا محکوميت

داشتن اعالميه و «گفته خود زندانيان عمدتا به دليل   زندگی خود بودند که به٢٠ جوانانی در دھه ۶٠شدگان در دھه   بازداشت

 . در حال گذراندن محکوميت خود بودند۶٧و در تابستان » نه فعاليت مسلحانه بازداشت شده بودند

اب چپ چه تعداد اعضا و ھواداران سازمان مجاھدين ھا و احز مشخص نيست چه تعداد از زندانيان اعضا و ھواداران سازمان

، بلکه از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت ٦٧ھا نه سال  به عالوه اعدام.  اعدام شدند۶٧خلق در تابستان 

 کشتار مأمورھا و برخی مقامات حکومت شاه آغاز شد و طولی نکشيد که خلخالی از سوی خمينی  اسالمی با اعدام ژنرال

 .شد... يروھای انقالبی غيرمذھبی و يا مذھبی منتقد مانند مجاھدين و حزب خلق مسلمان ون

ھا و تا ھمين امروز و فرداھای ديگر ھزاران خانواده با ياد  طی اين سال.  در تاريخ ايران فراموش نشدنی است۶٠دھه 

ھای ھمه عناصر و  کوب و ساسنور و اعدام، در سر٦٧ تا ٥٧ھای بين  سال. گذرانند  شان روزگار می بستگان اعدام شده

 ھزار نفر براساس ١١، حدود ١٣٦٤ تا ١٣۶٠ھای  تنھا در اعدام. ھای رنگارنگ حکومت اسالمی مستقيما سھيم بودند جناح

هللا خمينی،   که با فرمان آيت۶٧ھای مختلف تيرباران يا اعدام و يا زيرشکنجه کشته شدند و مقطع  آمارھای موجود در زندان

کردند طی سه ماه به  شان را سپری می رھبر وقت حکومت اسالمی ايران، بسياری از زندانيانی که دوران محکوميت

 . ھزار نفر کشته شدند۴ھای اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر ھمان سال براساس آمارھای موجود بيش از  جوخه

  . آماری از اعداميان شھرھای سراسر ايران در دست نيست است و شود اين رقم مربوط به تھران بوده  اما گفته می

بر پيکر جامعه «ھای ايران را جنايتی خواند که     در زندان۶٧، وقايع تابستان ١٣٦٧ويژه کشتار  کشتارھای دھه شصت به

و يافتن حقيقت درباره کاران حکومت اسالمی  که تنھا از طريق دادگاھی ھمه جنايت »ايرانی زخمی عميق و باز بر جا گذاشته

  .تواند التيام يابد  اين جنايت می

عام ھزاران   برآمده از قتل» جنايات مداوم عليه بشريت«، حکومت ايران در »الملل عفو بين«، ١٣٩٧در گزارش آذر ماه 

 . دست دارد١٣۶٧مخالف سياسی در سال 

 نفر وجود دارد که عفو بين الملل به اين ۴۵٠٠ديک به  ھزار نفر تا نز٣٠ھای متفاوتی از   شدگان روايت درباره شمار اعدام

چرا کشتار ايران در زندان در سال : اسرار خون آلود ايران«با عنوان » الملل عفو بين«در گزارش تازه . آخری قائل است

ن جزئيات شا ، قيد شده که با تالش قربانيان برای اجرای عدالت در مورد عزيزان» جنايات مداوم عليه بشريت است١٣۶٧

  .تری از آن کشتار فاش شده است بيش

ھای  ، مقام١٩٨٨در فاصله ژوئيه و سپتامبر «: ، منتشر شد، آمده است٢٠١٨ دسامبر ۴ای که   صفحه٢٠١در اين گزارش 

ھای ايران ھزاران زندانی سياسی مخالف را پنھانی به زور و به شکلی فراقانونی ناپديد يا اعدام کرده و اجسادشان را در گور

  ».نشان دفن کردند جمعی بی

عنوان اسرار حکومتی برخورد کرده و با سر باز زدن از ارائه ھر   با اين کشتارھا بهمسؤولھای   از آن زمان تا کنون، مقام«

  ».دھند ھا را عذاب می شدگان بستگان آن  کشتارھا و محل دفن اعدامئیگونه توضيحی درباره چگونگی و چرا
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تر در موضع قدرت   چنان يا پيش اکمه نشده است، در بعضی موارد، افراد درگير در آن کشتار ھمی محمسؤولھيچ مقام «

  ».اند  بوده

، منتشر ١٣٩٨ مرداد ٨  - ٢٠١٩ ژوئيه ٣٠شنبه   ای که سه مطبوعاتی الملل در اطالعيه  سازمان مدافع حقوق بشر عفو بين

مصونيت او و   در ايران را نشانه١٣۶٧نيان سياسی در سال عام زندا  کرده اظھارات اخير مصطفی پورمحمدی درباره قتل

 .ن آن کشتار جمعی در برابر محاکمه و مجازات دانسته استمسؤوالديگر 

آن ابراھيم رئيسی ھم مانند پورمحمدی  ه که رئيسئيمصطفی پورمحمدی، وزير سابق دادگستری و مشاور کنونی قوه قضا

ای که به تازگی داشته از   شناخته شده، در مصاحبه۶٧ندانيان سياسی در تابستان ن کشتار جمعی زمسؤوالعنوان يکی از   به

 ئیگو گر مصونيت او در قبال مجازات و پاسخ الملل دفاع پورمحمدی را نشان سازمان عفو بين. ھا دفاع کرده است اين اعدام

 .داند می

 دفاع کرده و در ١٣٧٠در دھه » ای  ھای زنجيره قتل «ھای گوناگونی چون از قتل» مثلث«نامه  پورمحمدی در مصاحبه با ھفته

گو باشد  ھای سياسی پاسخ  گفته است که او نيست که بايد در رابطه با اعدام١٣۶٧عام زندانيان سياسی در سال  رابطه با قتل

را برای » نافقينم«حکومت اسالمی لفظ » .تک آنان رسيدگی شود منافقين بايد پای ميز محاکمه بيايند و به حساب تک«بلکه 

 .برد  به کار می» مجاھدين خلق ايران«

خاوران، مزار بسياری از قربانيان . المللی و قوانين داخلی بود ھای بين   ھا و کنوانسيون  ھا که ناقض بسياری از پيمان  اين اعدام

ھا و فعاالن حقوق بشر در معرض  هدربردگان، خانواد به گويد که جان الملل می   ؛ عفو بين۶٧ھای جمعی زندانيان سياسی  اعدام

 .ھا بايد تحت پيگرد قرار گيرند گويد آن  خطرند چون پورمحمدی می

دستی با دشمنان  و ھم» توطئه«و » تروريسم« چون طرفداری از ئیھا  خصوص نگران اتھام الملل به  سازمان عفو بين

ن کشتار زندانيان سياسی و مسؤوال ئیگو ستار پاسخزند که خوا  ژئوپليتيک ايران است که مصطفی پورمحمدی به کسانی می

 .پورمحمدی، معتقد است که اين افراد ھستند که بايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرند. حقيقت ھستند

 به رياست قوه ٢٠١٩دھد که اظھارات پورمحمدی و نيز انتصاب ابراھيم رئيسی در ماه مارس   الملل ھشدار می  عفو بين

شدگان و مدافعان    ھای اعدام  ھای جمعی و خانواده  دربردگان از اعدام  به معنای آن است که جان  سالمی بهقضائيه جمھوری ا

 .ھا خواستار روشن شدن حقيقت ھستند اند تنھا به اين دليل که آن   حقوق بشر در معرض خطر آزار و تعقيب قرار گرفته

 جمھوری اسالمی به تھديد و سرکوب کسانی مسؤوليازی مقامات   دستالمللی مدافع حقوق بشر، با اشاره به  اين سازمان بين

نويسد که مقامات رسمی کنونی و قديم جمھوری اسالمی نبايد اجازه يابند که سپری    و حقيقت ھستند میئیگو که در پی پاسخ

الملل آن را   فو بينھای جمعی زندانيان سياسی داشته باشند که ع  خواھی نسبت به اعدام  يتمسؤولمحافظ در برابر 

ھای جمعی سياسی در   برای اعدام» ئیفراقضا«برخی از فعاالن حقوق بشر به استفاده از صفت . خوانده است» ئیفراقضا«

 .اند   است، انتقاد کردهسؤاله آن زير ئيچارچوب نظامی که مجموع قوه قضا

روشنی و صراحت درباره مصونيتی که در حال حاضر  هالملل بار ديگر از سازمان ملل خواسته تا ب  از ھمين رو، عفو بين

 . از آن برخوردارند صحبت کند١٣۶٧عام زندانيان سياسی ايران در سال   ن قتلمسؤوال

 که ئیھا  مشخص برای رسيدن به حقيقت و عدالت بيابد راهئیھا الملل خواسته تا راه   چنين از جامعه بين الملل، ھم  عفو بين

الملل خواستار آن است که چنين محاکماتی بدون   سازمان عفو بين. ھا باشند   ن جنايتمسؤوال ئیگو اسخگر محاکمه و پ  تضمين

 .توسل به مجازات اعدام برگزار شوند

ھای جمعی وجود دارد   ھای قربانيان اعدام  ای که در برابر بازماندگان و خانواده  اين سازمان حقوق بشری درباره وظيفه

اين جبران . المللی برخوردار شوند  ھای مطابق با موازين بين  ھای قربانيان بايد از غرامت  دگان و خانوادهبازمان«: نويسد  می

سپاری و  چنين فراھم آوردن امکان خاک ھايشان و ھم  خسارت بايد شامل تسھيل در استرداد اجساد قربانيان به خانواده

  ».ن سوگواری برای آنان باشدئيبرگزاری آ
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***  
ھا و ترورھای اعمال شده توسط حکومت اسالمی، و نيز اشخاص   صدھا اعالن جرم بر عليه کشتارھای و شکنجهتاکنون

  . معينی درد اخل و خارج کشور در جريان بوده و ھنوز ھم ھست

دگاه چنين در مورد تثبيت دا طور خاص در ارتباط با محاکمه ديکتاتور سابق شيلی، پينوشه که قبال از آن صحبت شد، ھم  به

يوگسالوی سابق يا روآندا و يا دادگاھی که در مورد کشته شدن ) ھای انجام شده در جنايت(المللی سازمان ملل در ارتباط با بين

فعال است، در ھمه اين موارد، پرونده محاکمه پينوشه استانداردھای جديد حقوقی را ) نخست وزير سابق لبنان( رفيق حريری

  » .دادگاه جنايت بر عليه بشريت«: نام المللی حقوقی وجود دارد که به ام بينزمان يک نظ از آن. موجب شد

در سراسر جھان مربوط   ھا، ھمه کشورھا، و ھمه مناطق و نظام ھای قضائی اين جنايات، جناياتی ھستند که به ھمه انسان

پيوسته نمی  جا به وقوع  جرم در آن وقوع پيوسته محدود به فقط منطقه و خاک تحت حاکميتی که است، چرا که ماھيت جرم به

که  عام  کشی و قتل  اين بدان معنی است که ھر کسی که مرتکب چنين جناياتی شود، که شکنجه، ناپديد شدگان، نسل. باشد

اند، در اين ھمين رديف قرار دارند، ھر کس و ھر جريان و ھر دولتی که مرتکب چنين  طور سازمان يافته انجام شده  به

چنين . تواند در ھيچ جائی در جھان از مجازات بگريزد و پناھندگی نيز به او تعلق نخواھد گرفت ده باشد، نمیجناياتی ش

جا  شخصی بايد از سوی ھمه کشورھا تحت تعقيب باشد و بايد يا در دادگاه به محاکمه کشيده شود يا به کشوری که جرم در آن

ابزارھای حقوقی مشخصی نيز وجود دارند که اين حقوق .  کرده باشدتغييروقوع پيوسته استرداد شود به شرطی که حکومت   به

اين . نيز ما کنوانسيون منع شکنجه را داشتيم گيری اين دادگاه قبل از شکل  مدت زمانی طوالنی. کنند المللی را تقويت می بين

ا، ھر کجا که اقامت داشته باشند، اند موظف اند که مجرمين ر  کنوانسيون کشورھای عضوی که اين قرارداد را امضاء کرده

 و سال قبل از آن نيز يک ٢٠٠٧در اين ميان، از اواخر سال . ھا را مورد حمايت قرا ندھند تحت تعقيب قرار داده و آن

منشور «نام  چنين منشوری به  ھم.کند ای را مطرح می ھای مشابه کنوانسيون مبارزه با ناپديد شدگی وجود دارد که خواسته

کند  بين الملی جنائی در دن ھاگ تاسيس شده است که کشورھای عضو را موظف می  د دارد که بر اساس آن دادگاهوجو» رم

اما متاسفانه در . را به عنوان جرم، تحت تعقيب قرار دھند که موارد سنگين نقض حقوق بشر و جرائم خاص بر عليه بشريت 

 ھا و نھادھای بين المللی وابسته به دولت ھا ھم چون سازمان ملل المللی، روابط و مناسبات دولت دوره حاضر شرايط بين

متحد، نه تنھا برای جفظ منافع سرمايه داری و قدرت خود به ھرگونه فساد و جناليت و جنگ متوسط می شوندد، بلک ھھمين 

تحميل شده است را رعايت نيم قوانينی که با فشار افکار عمومی و فشار جنبش ھايا جتماعی به دولت ھا و نھادھای بين المللی 

تکه کردن ليبی، جنگ  اشغال نظامی افغانستان، عراق، تکه. »بھار عربی«اش به خاک و خون کشيدن جنبش  نمونه. کنند

ھای فلسطينی توسط حکومت اسرائيل، اشغال نظامی برخی  ھشت ساله در سوريه، چھار ساله در يمن، ادامه اشغال سرزمين

  ... گر و فاشيست حکومت ترکيه و توسط ارتش اشغال) ان سوريهکردست( شھرھای روژآوا

***  
اخيرا دولت آرژانتين از جمھوری آذربايجان خواسته بود تا 

المللی رھبر حکومت   علی اکبر واليتی، مشاور امور بين

واليتی . اسالمی را بازداشت کرده و تحويل آن کشور دھد

 يھوديان از جمله متھمان دست داشتن در انفجار مرکز

 . کشته است٨۵آرژانتين با 

ای، به   الملل علی خامنه  علی اکبر واليتی، مشاور امور بين

گذاری در مرکز يھوديان   دست داشتن در رابطه با بمب

، متھم ١٩٩۴در سال » آميا«بوئنوس آيرس موسوم به 
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  . است

 کشته و بيش از ٨۵آيرس،   در بوئنوس» آميا«ن  ميالدی در مرکز يھوديان آرژانتي١٩٩۴انفجار يک خودرو در ژوئيه سال 

 واحد مسکونی در پيرامون محل ۴٠٠ديدگی شديد حدود  اين انفجار ھمچنين سبب ويرانی يا آسيب.  زخمی بر جای گذاشت٣٠٠

 .انفجار شد

ه است، اما را برعھده نگرفته و جمھوری اسالمی نيز اين اتھام را رد کرد» آميا«يت انفجار مسؤولتاکنون ھيچ گروھی 

 .بينند اسرائيل و بازرسان آرژانتينی رد پای ايران را در اين حادثه تروريستی می

وزير خارجه حکومت اسالمی ايران بود، متھم به دست داشتن در اين حمله تروريستی » آميا«واليتی که در زمان انفجار 

جمع تشخيص مصلحت نظام است که تمام اعضايش الملل و عضو م   او اينک مشاور رھبر حکومت اسالمی در امور بين. است

 .شوند  ای منتصب می   با حکم مستقيم علی خامنه

اکبر ھاشمی رفسنجانی،علی فالحيان و علی . مطرح شد» آميا«ھای سرشناس حکومت اسالمی در پرونده   نام بسياری از چھره

 حکومت اسالمی ايران و نيز احمد وحيدی، س جمھوری، وزير اطالعات و وزير خارجه وقتئياکبر واليتی، به ترتيب ر

ترتيب فرمانده وقت نيروی قدس، فرمانده وقت سپاه پاسداران، دبير  ، احمدرضا اصغری و محسن ربانی، بهئیمحسن رضا

چنين چند فرد و سازمان لبنانی  سوم وقت سفارت حکومت اسالمی ايران در آرژانتين و رايزن فرھنگی وقت اين سفارت و ھم

 .عنوان متھمان اين پرونده معرفی شدند ه بهاز جمل

 و يک بار ھم دوسال ٢٠١۶آرژانتين پيش از اين دو بار ديگر، يک بار در جريان سفر واليتی به سنگاپور و مالزی در سال 

اين . بعد در جريان سفر او به روسيه و چين، خواستار بازداشت و استرداد مشاور رھبر حکومت اسالمی شده بود

 .ھا اما با پاسخ مثبت اين کشورھا مواجه نشد  درخواست

س ئيآلبرتو نيسمن، دادستان سابق آرژانتين که کريستينا کيرشنر، ر. گذرد    سال می٢۵بيش از » آميا«از باز شدن پرونده 

 جريان با حکومت اسالمی ايران متھم کرد، تالش کرده بود تا پرونده را دوباره به» تبانی«جمھوری وقت اين کشور را به 

دادستان » خودکشی«در حالی که برخی شائبه . اش پيدا شد   ميالدی در وان حمام خانه٢٠١۵جسد نيسمن اما در سال . بيندازد

 طی حکمی اعالم کرد که آلبرتو نيسمن ٢٠١٨ھای اين کشور اوايل ژوئن   کردند، يکی از دادگاه  را مطرح می سابق آرژانتين

 .قتل رسيده است قطعا به

 حدود يک ھفته پيش کاامرينتين در حالی خواستار بازداشت و استرداد علی اکبر واليتی توسط دولت آذربايجان شده که آرژا

به گفته وزير . ھای خود قرار داد  شماری از نزديکان رھبر حکومت اسالمی، از جمله واليتی را در فھرست جديد تحريم

 انتصابی ھستند که در شمار زيادی ئیھا   آبان منتشر شد، مقام١٣ر فھرستی که شده د  ، افراد حقيقی تحريمامريکاداری   خزانه

 اياالت متحده در بيروت در ئیداران نيروی دريا  حکومت اسالمی، از جمله انفجار پايگاه تفنگ» آميز  اقدامات شرارت«از 

 .اند  آيرس دست داشته در بوئنوس» آميا« و انفجار ١٩٨٣سال 

 عليه مقامات حکومت اسالمی ايران امريکاھای  ای با سياست ، رابطهسويدنرد دستگير شده ايرانی در اکنون معلوم نيست ف

  دارد يا نه؟ 

***  
. اند   نيست شده  به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سر به» ناپديدسازی قھری«ھشتم شھريور، روز جھانی  -  اوت٣٠روز 

ھای سياسی يا در مسير مھاجرت به داليل نامعلومی    ی، جنگ، درگيریھای ديکتاتور  ھا کسانی ھستند که در حکومت آن

 .اند  ناپديد شده

ھای جمعی و   دنيا چشم خود را بر فاجعه اعدام«: الملل کخه در باال به آن اشاره کرديم، از جمله آمده است  بين در بيانيه عفو 

 ». در ايران بسته است۶٧ناپديدشدگان سال 
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فيليپ لوتر، .  در خفا در زندان کشته شدند ھنوز در رنج و عذاب ھستند۶٧د شده که بستگان کسانی که سال در اين بيانيه، تاکي

ھا و افرد پرشمار ديگری که در  آن«: گويد   الملل می  مدير بخش تحقيقات و امور حقوقی خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين

 ».کشند   ايران عذاب میئیعدالتی سيستم قضا   یجستجوی اجساد مفقوده شده ھستند، تا به امروز از ب

داری  که يک دولت در مورد سرنوشت يا محل نگه الملل تا زمانی   بين الملل تاکيد کرده است که بر اساس حقوق   عفو بين

ايان نرسيده اش تحويل نداده باشد، ارتکاب جرم به پ  ه اش را به خانواد  قربانيان روشنگری نکند، يا در صورت مرگ او جنازه

 .است

 ميالدی منتشر ٢٠١٨  که دسامبر سال ۶٧ھای سال  م ای خود در مورد اعدا    صفحه٣٠٠الملل با اشاره به گزارش   بين عفو 

 .اند  که مرگ ھزاران قربانی ھنوز ثبت نشده و ھزاران جنازه ناپديدشده در نقاط مختلف ايران دفن شده: شد، تاکيد کرده است

***  
ھای دھه شصت،   پيگيری جمعی از زندانيان سياسی جان به در برده از اعدام. که با تالش » ايران تريبونال«المللی   ندادگاه بي

ھای مختلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی تشکيل شده بود، در دو مرحله   باختگان و کنشگران عرصه  ھای جان  خانواده

ای و    صفحه۵١حکم . محکوم کرده است» جنايت عليه بشريت«تکاب ، حکومت اسالمی را به ار»لندن و الھه«رسيدگی در 

 .خواند  کشی می  ای اين دادگاه نمادين، حذف و سرکوب زندانيان سياسی در دھه شصت را نسل  ماده١٧٠

اسی ھای حقوقی و دادستانی تشکيل شده و وکالی سرشن  ياب و تيم  ھای مختلف، کميسيون حقيقت ايران تريبونال از کارگروه

دکتر ( ، نانسی ھورماشيا)المللی   بينئیپروفسور حقوق جنا( ، اريک ديويد)الملل پروفسور حقوق بين( چون جان دوگارد

  .، با آن ھمکاری کردند...و ) پروفسور حقوق( ، جفری نايس)حقوق

ان نيز به خرج خودشان به ھا و شاھد  حتی خانواده. کدام از وکال پول و دستمزد نگرفتند و از خودشان ھم خرج کردند ھيچ

  .گفتند ما در ثبت ماجرا مديون شما ھستيم  بعد از شنيدن شھادت افراد می. شد  بعضی از وکال باورشان نمی. دادگاه آمدند

کرد؛ دادگاھی که به کوشش برتراند  مندی دادگاه راسل پيروی می  کارزار ايران تريبونال، در کليت خودش از الگو و قانون

 در جنگ ويتنام برپا شد و امريکا برای محکوميت ١٩۶۵ن پل سارتر، نويسندگان انگليسی و فرانسوی در سال راسل و ژا

 .توجه افکار عمومی جھان را به جنايات انجام شده در اين جنگ جلب کرد

فھرست   ھا   جنايتتک عامالن و آمران  درست شده تا برای تک» بان کميته ديد«نام   ای به  در ايران تريبونال، زير مجموعه

اند با  در اين مورد اطالعيه مطبوعاتی منتشر شده که در آن اعالم کرده.عملکردشان را تھيه کرده و ھنوز ھم مشغول است

البته دادگاه واقعی مورد نظر ما برای محاکمه آمران و عامالن . کمک وکال، مستندات اعمال اين افراد در حال تھيه است

بنابراين در مرحله کنونی . رفا وقتی تشکيل خواھد شد که کليت حکومت اسالمی سرنگون شده باشدھا، ص  جنايات و اعدام

 .ھا در اين چارچوب است  فعاليت

اند که  ھا برای روشنگری و دادخواھی از دايره برگزاری دادگاه فرتر رفته و به زبان انگلسی و فارسی منتشر شده   اسناد تالش

نسل جديد را ھم بايد در چارچوب سرکوب و خفقان موجود در ايران . ھه شصت با خبر شده استھای د جوان از اتفاق  نسل 

 شده و ئیشود و دادگاھی برگزار شد، واقعيت جنايت بازگو  ھا و مراسمی که گرفته می  به عقيده من، با اسناد و يادمان. ديد

 .تاثير گذاشته است

گرفت و در ادامه جريان مادران عزادار   ه بود، مادران پارک الله شکل نمیاگر جنبش دادخواھی مادران خاوران راه نيفتاد

، ٩٨ و االن ٩٦، ٨٨، ٧٨، ۶٧ھای   دھه شصت و سال. شد آمد شايد اين دادگاه نيز با موفقيت برگزار نمی  پديد نمی

سراسر ايران اسناد مھم زنده نگاه ھای    خاوران تھران و خاوران.کننده ھم بودند  و تکميلھا در ھر مرحله ادامه ھم  کنشگری

کننندگان خاوران حمله  قدر با تجمع دانيم نيروھای سرکوبگر حکومتی چه  می. داشتن جنايايت حکومت اسالمی ھستند

اند؟ بنابراين، مبارزه عليه حکومت اسالمی و دادخواھی  شان را گرفته اند و جلوی ھا را اذيت کرده  قدر خانواده اند، چه کرده

  . ھای مختلفی در داخل و خارج کشور پيگيرانه دنبال شده است رصهدر ع
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المللی، مشمول   ، تحت قانون بين١٣۶٠جمعی دھه   ھای دسته در آخر به اين نتيجه رسيد که اعدامدادگاه ايران تريبونال، 

ترين بخش   ان گفت که مھمولی شايد بتو. خاطر آن محاکمه شود بوده و جمھوری اسالمی ايران بايد به» جنايت عليه بشريت«

ھمه کسانی که در اين فرايند . بندی حقوقی ارائه شده  ھای ارائه شده از سوی شاھدان دادگاه بود و نه جمع اين فرايند، گواھی

شرکت داشتند، از جمله قضات و وکالی برجسته غيرايرانی، اعالم کردند که قدرت کسانی که شھامت بيان اين فجايع توصيف 

  . نام فرد دستگيرشده بارھا در اين دادگاه برده شده بود.گاه فراموش نخواھند کرد  ا داشتند را ھيچناپذير ر

***  
ھای مختلف بوده است، در   يتمسؤولھا در حکومت اسالمی ايران دارای   هللا خزعلی که سال مھدی خزعلی پسر آيت

 :چنين اعتراف کرده است   اينترنت گذاشته شده، اين در٦٧ درباره کشتارھای سال ١٣٩٥ شھريور ٥ای که روز    مصاحبه

ش ياريز بسيظی كه باز ھم آن احكام نيد و غليشدن با احكام شد ر شدن محاكمهي دستگ٦٠ و در دھه ٦٠ن ھوادار در سال ياما ا«

 سال حبس ٥اش داشت   بيه كه در جيك اعالمي سال حبس طرف با ٦ سال و ٥ھا  سال  قانون نبود به) نامفھوم( واقعا منصفانه و 

ھا رو   نيھمه ا. ه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده استيك اعالميھا، با   اری از افراد در آن ساليبس  گرفته است،

حبس محكوم شده    به  ھا  نيكردن ا  و تند محاكمه می  عيلی سري كه خئیھا  ن دادگاهيدالحن شما با ھميم اما با تمام احكام شديدار

چ يم ھيزياويرون و بدار بيم بياوريھا ب  ھا رو از سلول  نيم اياوريای ب  ن كه ما بھانهيشدند ا  ستی آزاد میيبا  ن و میبود

ای بشود حكمی ابالغ بشود   كه محاكمه عادالنه  نيا. ت نشده استيھا رعا  نين دادرسی در ايآئ كه   نيتر ا  ای ندارد و مھم   هيتوج

ستی انجام شود و ين مراحل كه بايد كنند ائين حكم رو تايوان ايوانی برود قضات ديخواھی بكنند د جامفر  لی داشته باشنديوك

برای حكم اعدام   ميحكم عمل كرد ند ما بهيگو  ونی كه میيست آقاياصال شدنی ن   كرده استتعيينن دادرسی ئي كه آئیھا  زمان

ت آقای يتی، روايروا  ماه به كيھا امكانش بود ظرف   نيواھی ھمه اد نظرخيتجد) نامفھوم(  ت ھمان ابالغيحداقل زمان رعا

 ھزار نفر ٤عنی ي ھا   ھزار نفر در تھران و استان٢٠ب يت معاونت وزارت اطالعات قريروا   به  ھزار نفر٤ب يمنتطری قر

خته يدار آو و چند روز بهماه و چندروز سی   كي ھزار نفر ظرف ٣٣ب يتی كسی مثل آقای ملكی قريروا  مال تھران ھست و به

ھا حقوق   نيھمه ا. ديل داديھا تحو   خانواده  ا قبری بهيدا كردن آيھا اطالع پ ا خانوادهيل شد آيھاشون تحو  ا جنازهيھا آ  نيشدن ا

 قطعا بايستی اين سه نفری که االن يکی شون وزير ن كار رو كردن؟يد اما چه كسانی اير پا گذاشتيشھروندی است كه شما ز

 ».گو باشند س آستان قدس است، و يکی شون رياست دادگاه انتظامی قضات را داره، بايد پاسخئياست، يکی شون ر

 فرھنگی و كارشناس فرھنگی زندان كه مسؤولس زندان و ئيخاطرات ر  كه بخواھم به نيقبل از ا«… : ديگو  او در ادامه می

خواستند چه  ھا می  نيھا ا  عنی چرا در آن ماهيكنم   آن بپردازم، فكر می  هشود و ب  دھنده است و مو بر تن آدم راست می  تكان

 ساله ٢٥٠٠ك و مقتدری كه با انقالب خودش نظام سلطنت يزماتيد، رھبر كارين است كه امام جام زھر را نوشيت ايكنند، واقع 

روزی، يجنگ تا پ  فته است، جنگ سال دفاع گ٨را برقرار كرده و در طول  رو سرنگون كرده و نظام جمھوری اسالمی

ای بعد از   گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو ھفته   جنگ تا رفع كل فتنه از جھان و راه قدس از كربال می  جنگ

ن برای سربازان مون يد پوتيگو  ند فرمانده سپاه میيب  گر، وقتی كه میيمای مسافربری ما رو زدند و مسائل ديكه ھواپ نيا

ای بكند و جام زھر را بنوشد، اما بعد از   مصلحت مملكت اقدام شجاعانه  شود به  م، ناچار میيم، برای رزمندگان مون نداريارند

خند امام رو   ر آقای توسلی كسی لبيتعب  گر بهيزی نخورد، بعد از آن ديامد، چيرون نيد دو روز امام از اتاقش بيگو  آن می

ن يمسؤولان امام و باالخره يكنم اطراف  كامال عوض شده بود من فكر می ط يام ظاھر نشد، و شراع  د، بعد از آن در مالءيند

كند اما   د میين بود كه نظام رو تھديرشان ايھا تعب  كند، حاال آن  داشان میيبا رفتن امام خطراتی تھد دانستند كه   زمان می آن

ك يزماتيت كاريته شخصيخواستند با اتور  م و میيد ھستين نظام مورد تھديمسؤولای از نظام باشد كه ما   شان تجربه  د در دليشا

 ».امام دو كار بزرگ بكنند

شان در حال پايان است پرسش کرده بود،  نامه پسرش احمد خمينی، که در مورد وضعيت زندانيان سياسی که احکام خمينی به

 : چنين جواب داده بود
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  بسمه تعالی «

در . سريعا دشمنان اسالم را نابود کنيد.  کس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام استدر تمام موارد فوق ھر

 ».تر اجرا گردد ھمان مورد نظر است ھا در ھر صورت که حکم سريع  صورت رسيدگی به وضع پرونده

 :هللا منتظری، چنين آمده است يتدر کتاب خاطرات آ ھا،  هللا خمينی پس از اطالع از اعدام هللا منتظری به آيت نامه آيت

نام اسالم در حال وقوعند که شبيه آن در رژيم منحوس شاه ھرگز  ھاى جمھورى اسالمى به دانيد که جناياتى در زندان آيا می«

دانيد که در   اند؟ آيا می ھا تحت شکنجه توسط بازجويانشان کشته شده دانيد که تعداد زيادى از زندانی ديده نشد؟ آيا می

مجبور به درآوردن تخمدان يا رحم شدند؟ آيا … ھا رفته بود  چه بر آن خاطر آن  دختر به٢۵مشھد، حدود ) شھر(  ندانز

 »گيرند؟   ھاى جمھورى اسالمى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می دانيد که در برخى زندان می

 :ئیعالی قضاس شورای ئيهللا منتظری به عبدالکريم موسوی اردبيلی، ر نامه آيت

ايد، آن وقت تلفنی به احمد    نبودهمسؤولاند، مگر شما   سال زندان محکوم نکرده١٠ يا ۵ھا را به  ھای شما اين مگر قاضی«

کردی که کسی  ھا صحبت می رفتی با آن شما خودت می. ھا را مثال در کاشان اعدام کنند يا در اصفھان د که اينئيگو آقا می

طور ما او  ھای منافقين خبر دار نبوده چه  سال زندان محکوم شده و روحش ھم از فعاليت۵ است و به که مثال مدتی در زندان

 ».را اعدام کنيم

 ٢٣/۵/١٣۶٧هللا خمينی در مورد چگونگی اجرای احکام،  متن نامه حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی خوزستان به آيت

 بسمه تعالی«

 مت برکاتههللا العظمی امام خمينی دا حضرت آيت

تر از آنم که در اين باره   عالی راجع به منافقين گرچه اينجانب کوچک با عرض سالم، در رابطه با حکم اخير حضرت

عھده   يت خطيری که در تشخيص موضوع بهمسؤولصحبتی بکنم ولی از جھت کسب رھنمود و من باب وظيفه شرعی و 

شود و   ھای گوناگونی می فشاری بر موضع منافقين، تفسيرھا و تحليلدارد که بر سر نفاق بودن يا پا   باشد معروض می  می

ھا بين افراط و تفريط قرار دارد که به تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری   نظرھا و سليقه

احمد آسخ و محمدرضا  - مصطفی بھزادی -ھای طاھر رنجبر  من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانيان به نام. شود  می

ھر نوع مصاحبه و افشاگری در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اعالم   کردند و حاضر به  که منافقين را محکوم می آشوع با اين

 کرد شما که جمھوری اسالمی را بر حق و منافقين را بر باطل سؤالھا  موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطالعات از آن

ھا و غيره شرکت کنيد، بعضی اظھار ترديد و  د حاضريد ھمين االن به نفع جمھوری اسالمی در جبھه و جنگ و گلوگاهداني  می

ايشان  به. ھا سر موضع ھستند چون حاضر نيستند که در راه نظام حق بجنگند بعضی نفی کردند، نماينده اطالعات گفت اين

کند و در   ھا با مردم عادی فرق می  بھه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينگفتم پس اکثريت مردم ايران که حاضر نيستند به ج

لذا خواھشمند است در . بردگان محکوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجرای حکم فرار کرد ھر صورت با رای اکثريت نام

 .افراط و تفريط نشوندين اجرا دچار اشتباه و مسؤولد تا ئيصورت مصلحت مالک و معياری برای اين امر مشخص فرما

  محمد حسين احمدی-حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی خوزستان 

 »هللا العظمی آقای منتظری مدظله حضرت آيت: رونوشت

***  
 سويدن نبوده است چرا که دولت سوسيال دموکرات سويدن با ھماھنگی دولت »حميد نوری«رسد که دستگيری   نظر می  به

  .اتيک، با حکومت اسالمی بده وبستان داردفراتر از روابط معمولی ديپلم

در اين تعداد کلمه، ھم فتوا و حکم مذھبی و کشتار داد و ھم . تر از يک صفحه است  کلمه و کم٢٥٠، ٢٤٠فتوای خمينی حدود 

 زده است که شايد در تاريخ ئیھا  کلمه حرف٢٥٠ ـ ٢٤٠در . دھند، مشخص نمود نھاد و افرادی را که اين را تشخيص می

  . دليل مبارزه و مخالفت با حکومت، به کام مرگ فرستاده شدند سابقه دارد و ھزاران انسان صرفا به تر شر کمب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

خاطر ھم جنبش  ھمين  به. کاران را ھرگز خالص نخواھد کرد اين جنايت، گريبان جنايت. شدنی نيست  اين جنايت فراموش

 و محاکمه علنی ھمه سران و مقامات حکومت اسالمی پيش دادخواھی، جنبشی است که تا سرنگونی کليت حکومت اسالمی

تر از اين    چيزی کم ھيچ. به عبرات ديگر، پايان اين جنبش دادخواھی، سرنگونی کليت حکومت اسالمی است. خواھد رفت

 خانواده ھا، نه تنھا  صاحبان اين خون. شدگان نخواھد بود  عام  باختگان و قتل برای مردم ايران و برای صاحبان خون جان

طلب و عدالت جوی جامعه ايران است که ھرگز حکومت  خواه، برابری ھا، بلکه ھمه شھروندان آزادی ھا و سازمان آن آن

  .اسالمی را رھا نخواھند کرد

 معمول، ظرف چند دقيقه به اعدام محکوم ئی بدون تشريفات قضائیھا  بر اساس روايت بازماندگان، زندانيان سياسی در جلسه

. جمعی به خاک سپرده شد   ھايشان در گورھای دسته    اجساد اين زندانيان سياسی مخفيانه و بدون اطالع به خانواده.شدند

 بودند که درباره اعدام زندانيان تصميم ئیھا  مصطفی پورمحمدی، ابراھيم رئيسی، مرتضی اشراقی و حسينعلی نيری از مقام

  .گرفتند

سه دھه باری سنگين و  ديده و جان بدربردگانی که نزديک به    ھمسران و فرزندان داغاز صميم قلب برای مادران و پدران و 

شان را    اند درود بفرستم و دست  ای دست از مقاومت و مبارزه برنداشته   اند اما لحظه  جگرخراشی را با خود حمل کرده

  !گرمی بفشارم به

كه روابط خوبی بين ايران و  ، با بيان اين ٢٠١٨  يونی- ١٣٩٧خرداد  در اواخر در تھران، سويدنبرای مثال، سفير كشور 

استكھلم و تھران در حال گسترش و تقويت روابط خود در زمينه اقتصادی ھستند و اين روابط در «:  برقرار است، گفتسويدن

  ».تر از گذشته تقويت خواھد شد آينده بيش

  

ما روابط خيلی خوبی با «: گو با خبرنگار ايرنا، گفته است و  ، سال گذشته در گفت(Helena sangeland)» ھلنا سونگلند«

  ». از گذشته شده است سال گذشته تاكنون بسيار بھتر٢ايران داريم كه اين روابط از 

 روابط ئی، كشورھای اروپا١+٥ای ايران با كشورھای عضو گروه   پس از توافق ھسته٩٤از تير ماه سال «: او اضافه كرد

  ».ھا را با ايران گسترش دادند  خود در تمامی زمينه

اند،   ھای مشترك صادر كرده  یھای بسياری در زمينه ھمكار كه تھران و استكھلم بيانيه  در ايران با بيان اينسويدنسفير 

 به ايران سفر كرد و در اين سفر در رابطه با مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی با سويدنسال گذشته نخست وزير «: گفت

  ».مقامات ايران به بحث و گفت و گو پرداخت

 طرفه مقامات ٢افزايش سفرھای «:  اشاره كرد و گفتسويدنس جمھوری ايران به ئيسونگلند به سفر معصومه ابتكار معاون ر

  ». كشور دانست٢ی را می توان يكی از نشانه ھای روابط مطلوب بين سويدنايرانی و 

تھران و استكھلم مبادالت «: دھند، گفت  را ايرانيان مقيم اين كشور تشكيل میسويدنكه يك درصد كل جمعيت  او با بيان اين

  ».ايش آن ھستنداقتصادی خوبی با يكديگر دارند و به دنبال افز

 ھفته ديگر ھفتمين كميسيون ٢، سويدندر راستای گسترش مبادالت اقتصادی بين ايران و «:  در تھران اعالم كردسويدنسفير 

  ».صورت مشترك برگزار خواھيم كرد  اقتصادی را به
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ی در سويدنروسازی ھای خود  ی در رابطه با حضور كارخانهسؤالھای خود، در پاسخ به  سونگلند در بخش ديگری از صحبت

توانيم  كنند و ما می ھای ولوو و اسكانيا خودروھای سنگين خود را در ايران مونتاژ می امروز كارخانه«: ايران گفت

  ».ھای ايران ببينيم ھا را به وفور در جاده محصوالت اين كارخانه

بال يك شريك اقتصادی قدرتمند ھستند و دن منظور ساخت خودروھای سواری نيز در ايران به ھا به اين كارخانه«: او افزود

  .شوند  را پيدا كنند به احتمال زياد در بازار ايران حاضر میئیاگر شركا

: كنند نيز گفت  در مسائل اجتماعی و فرھنگی نيز با يكديگر ھمكاری میسويدنكه ايران و   در تھران با بيان اينسويدنسفير 

  ».ابطه با حقوق زنان در تھران برگزار خواھند كرد ماه آينده ھمايش مشتركی در رسويدنايران و «

 ميليون دالر مبادالت تجاری با يكديگر دارند ٣٥٠ كشور ساالنه ٢، اين سويدنبراساس اعالم اتاق مشترك بازرگانی ايران و 

  . درصد افزايش پيدا كرده است٣٠ نسبت به سال ھای قبل از آن ٢٠١٦كه اين ميزان در سال 

 كشور در قبل و در ٢، روابط سويدن چندی پيش در ھمايش اقتصادی ايران و سويدن و تجارت ئیور اروپاآن لينده، وزير ام

  .كند ھا را مستحكم دانست و گفت كه اين كشور از پيوستن ايران به سازمان تجارت جھانی حمايت می  زمان تحريم

-   در زمينهئیھا نامه تفاھم سويدنايران و «:  گفت در تھران اشاره كرد وسويدن دفتر نمايندگی شورای تجارت ئیاو به بازگشا

  ».اند ، حمل و نقل، تحقيقات و علم و فناوری امضاء كردهICTھای  

 برای رفع مشكل تامين نسويد نيز در اين ھمايش از مذاكرات مقامات بانكی ايران و سويدنايلوا بری، رئيس شورای تجارت 

 در اين ھمايش حضور دارند كه آماده توسعه سويدن شركت مھم و بزرگ ٧٠بيش از «: مالی و فاينانس خبر داد و افزود

  ».تی، انرژی و بھداشت افزايش پيدا كند ھای بھداشت، آی   روابط با ايران ھستند، اميدواريم كار مشترك در زمينه

ر در اجالس ی به رياست وزير تجارت خارجی اين کشوسويدن به ايران، ھيئت تجاری سويدنوزير  در حاشيه سفر نخست 

 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ايران با ٢٣/١١/٩٥جلسه مذکور در روز شنبه .  شرکت نمودسويدنمجمع تجاری ايران و 

س شورای بازرگانی ئي و خانم يلوا بری رسويدنس اتاق ايران و ئيس اتاق ايران، دکتر ھنجنی رئيحضور مھندس شافعی ر

الملل اتاق ايران ضمن   ھمراه دکتر کرباسی معاون امور بين تدا مھندس شافعی بهدر جلسه مذکور اب.  برگزار گرديدسويدن

مابين با محوريت اتاق بازرگانی   ھای اقتصادی فی  ھای موجود در روابط دو جانبه بر لزوم توسعه ھمکاری  اشاره به پتانسيل

ی در سويدنھای   گذاری طرف   بر لزوم سرمايهچنين الملل اتاق ايران ھم س و معاون بينئير.  تاکيد نمودندسويدنايران و 

 .ھای ايرانی به ويژه در حوزه صنعت نفت و گاز تاکيد داشتند پروژه

به يک کشور ) نفر ٩٠(  ھرگز ھيئتی به اين بزرگیسويدنکه در تاريخ   نيز با اشاره به اينسويدنلينده، وزير تجارت خارجی 

ی مايل ھستند در سويدنھای   ران تاکيد نموده و اظھار داشت شرکت با ايسويدنخارجی سفر نکرده، بر اھميت ھمکاری 

 سعی خواھد کرد کليه کشورھای اسکانديناوی را به سويدنچنين اظھار داشت  برده ھم  نام. ھای ايرانی مشارکت نمايند  پروژه

 .ايران نزديک نمايد

 ضمن تاکيد سويدنط اقتصادی دو کشور ايران و  با اشاره به تاريخچه روابسويدنس اتاق ايران و ئيدر جلسه مذکور ھنجنی ر

ای، مخابرات، معادن و ذوب فلزات،   ھای موجود در توسعه روابط در صنعت حمل و نقل، خودرو، بانکی و بيمه   بر پتانسيل

ھای دو   ی خواست تا ضمن برقراری تسھيالت بانکی برای توسعه مراوده تجاری شرکتسويدنبندی و نيروگاه از طرف    بسته

 .گذاری مشترک اقدام نمايند  ھای جديد به شکل سرمايه  کشور نسبت به مشارکت در پروژه

ھای دولتی و يا   ھمکاری با شرکت  ی بهسويدنھای    ، ضمن ابراز گاليه از تمايل زياد شرکتسويدنس اتاق ايران و ئير

ھای خصوصی  يشتر از پيش مدنظر شرکتھای دولتی تأکيد نمود زمان آن رسيده تا ھمکاری با بخش خصوصی ايران ب  پروژه

ھای اقتصادی کوچک و متوسط   ھای زودبازده و بنگاه  ايشان اظھار نمود تجارت. ی قرار گيردسويدنھای دولتی    و سازمان

ھای بازرگانی، شورای  ربط از قبيل اتاق ھای ذی  ی قرار گرفته و سازمانسويدنھای بزرگ   بايستی مورد حمايت شرکت

، سازمان تضمين اعتبارات )NIR (سويدنالمللی صاحبان صنايع   ، اتحاديه بين) Business Sweden( سويدنبازرگانی 
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ھای اقتصادی کوچک و متوسط حمايت   ی از تجارت بنگاهسويدنھای   ھا و بيمه ھمراه بانک به) EKNB (سويدنصادرات 

 .کنند

 اظھار داشت وظيفه سويدنس اتاق بازرگانی ايران و ئي نيز ضمن حمايت از اظھارات رسويدنس شورای تجارت ئييلوا بری ر

 .تر پيگيری خواھدشد   حمايت از اين مجموعه بوده و حتماً اين موضوع با جديت بيشسويدناصلی شورای بازرگانی ايران و 

ر طو   توافق نمودند يک ھيات تجاری بهسويدن و شورای تجارت سويدندر حاشيه اين اجالس روسای اتاق بازرگانی ايران و 

 در سويدن جھت بازديد و مذاکره با از فعالين اقتصادی کشور سويدنمشترک از سوی اتاق بازرگانی ايران و اتاق ايران و 

  . گردندسويدناوايل يا اواسط خردادماه عازم 

  

ر دو نخست وزير، استفان لوون و وزير تجارت، انن ليندی در يک سف  باسويدنھای بزرگ تجاری و توليدی   ھيئتی از شرکت

 است که تا سويدنترين ھيات تجاری  گفته شده است اين بزرگ. ، به تھران صفر کرده بودند٢٠١٧ فوريه ١١روزه روز شنبه 

  .کنون به ايران رفته است

 و آژانس ملی آمار اين کشور، حجم مبادالت دوجانبه تجاری در سه سويدنبراساس آمار منتشره در سايت سازمان ملی تجارت 

 ميليون ٣/٢٦(  ميليون کرون٢رسيد که از اين ميزان )  ميليون يورو٩/٢٩حدود ( ميليون کرون ٢٩٩ به ٢٠١٩ماھه اول 

واردات از حکومت اسالمی ايران به اين کشور )  ميليون يورو٦/٣(  ميليون کرون٣٦ به ايران و سويدنرا صادرات ) يورو

 .بوده است

ريف وزير خارجه حکومت اسالمی به استکھلم، با سرکوب  در سفر اخير ظسويدن پوليسشايان ذکر است که دولت و 

ھا   گرامی از اين نماينده دهئی برای حفاظت از طريف، پذيراپوليس افسر ١٠٠اوزيسيون ايرانی در اين شھر، با گماردن 

امد می  و   طريف رفتئیتقرياب استکھلم به ويژه جاھا. که با گذشته بسيار متقاوت بود! ھزار اعدام، ترو و سنگسار کردند

ھا معمولی، ضدشورش، مخفی و غيره با سگ و اسب و  پوليسکرد به حالت فوق العاده نظامی درآمده بود و انواع و اقسام 

کنندگان ايران عليه ظريف و ھيات ھمراه او،  ای به تظاھر سابقه ھا مستقر شده بودند و شديدا و با خشونت بی مسلح در خيابان

  .کردند حمله می

  

جواد ظريف، وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران، اين نماينده رسمی   محمد«: موقع طی مطلبی نوشته بودمدر آن 

ستيز، کودک آزار،   ستيز، آزادی   ھا ھزار اعدام، سنگسار، ترور، حکومت زن  کار اسالمی، حکومت ده   حکومت تبه

آيد تا بر سر سفره   ، به استکھلم می٢٠١٩ اوت ٢١  و٢٠ در روزھای سويدندعوت رسمی دولت   کش، به  طلب و آدم جنگ

شان در استکھلم، در اين مرکز جاسوسی و ترور، سفره  چنين قرار است ظريف در سفارتخانه  ھم. خونين مشترک بنشينند

می ھرگونه ھمکاری نھان و آشکار با حکومت جھل و جنايت و ترور اسال. ھا پھن کند   خونين ديگری برای برخی از ايرانی

، سويدنھيچ توجيه و عذر و بھانه دولت .  و جھان استسويدنايران، مورد انزجار افکار عمومی مترقی و آگاه مردم ايران، 
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کش ايران، نه تنھا پذيرفتنی نيست، بلکه بايد اين ديپلماسی   طلب و آدم  در رابطه با دعوت از اين نماينده حکومت اسالمی جنگ

طلب است که در   خواه و برابری  وظيفه آگاھانه و داوطلبانه ھر نيرو و فرد آزادی !محکوم کردآور را شديدا  آور و چندش شرم

  ».اعتراضات اين دو روز فعاالنه شرکت کند

 سويدنکند حکومت   حکومت اسالمی ايران جنايت می«، تحت عنوان سويدندر مطلب ديگری که پس از سفر ظريف به 

 :ه آمده است، نوشته بودم از جمل»!کند  حمايت می

، غارتگر، اعدام، ئیکار، مافيا  جواد ظريف، وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران، اين نماينده حکومت تبه  محمد«

در حالی که اين نماينده حکومت ديکتاتور و ترور با .  در استکھلم بود٢٠١٩ اوت ٢١ و ٢٠در روزھای … سنگسار و

 سر بر سفره خونينی نشستند و احتماال با شادی و سرور و تعظيم و سويدنروسای دولت به اصطالح حامی حقوق بشر 

ی و جاسوسی، ابزارھای شکنجه و پوليسھای سمعی و بصری و شنود    گاه   در زمينه فروش سالح، دستئیچاپلوسی قراردادھا

 به جان اپوزيسيون سويدنھای پايتخت    وحشی خود را در خيابانپوليساما .  به حکومت اسالمی را امضاء کردندسويدنغيره 

ھا را    پوليسکرد جمعی از تظاھرکنندگان    فردی از معترضين را دستگير میپوليسھنگامی که . حکومت اسالمی انداختد

 با سويدن پوليسعبارت ديگر، اين بار برخورد    به. نشينی نکنند  شان آزاد نکنند عقب  کردند تا رفيق دستگير شده  محاصره می

اما با اين وجود . شدت تھاجمی بود  برخوردھای قبلی بسيار متفاوت بود و رفتارشان بسيار خصمانه و بهمعترضين ايرانی با 

  .ھای ديپلماتيک مورد حمله قرار گرفتند  چنين يکی از ماشين  ، ھم…ماشين ظريف با گوجه فرنگی و

و گارد ويژه را با اسلحه و  ضدشورش پوليس معمولی، پوليس، )سپو(   مخفیپوليس، يعنی سويدن پوليسواحدھای مختلف 

در اين حمالت . شدت و خصمانه حمله کردند  طلب ايرانی در استکھلم به  برقی، سگ و اسب به اپوزيسيون سرنگونی باتوم

گرمی از ظريف    بهسويدندر حالی که مقامات دولت . ، تعدادی دستگير و تعدادی آسيب ديدندسويدن پوليسوحشيانه 

 .کردند ت رعب و وحشت و ترور، استقبال کار و نماينده حکوم  جنايت

 پوليس افسر ١٠٠، بيش از پوليسگفته مقامات   به. ھمراه يک ھيات بزرگ به استکھلم سفر کرده بود محمد جواد ظريف به

  »...کار گمارده شده بودند  جھت تامين امنيت سفر ظريف به

کار دستگير شده حکومت اسالمی  مت اسالمی بر سر جنايت با حکوسويدناکنون بايد منتظر باشيم تا احتامال خبر معامله دولت 

  !ايرانی بشنويم

***  
ھا   المللی محاکمه مافوق   داشتند و در ھيچ دادگاه بينئیھا تا پيش از قرن بيستم مصونيت قضا  ھا و دولت  سران حکومت

مردان پای ميز محاکمه کشيده شدند و   دولتالمللی تعدادی از حکمرانان يا  ھای کيفری بين  با تشکيل ديوان. پذير نبود  امکان

  .را محقق کند» عدالت برای ھمه«المللی شد که شايد بتواند رويای   جامعه جھانی متوجه يک ضمانت اجرای کيفری بين

 جھتی اساسی در تغييرکرد و تغييرکلی  خاطر عمق فجايع و جناياتی که واقع شد، وضع به پس از جنگ جھانی دوم به

 شد، در محاکمات بعد از جنگ جھانی دوم ئیيت مافوق رسما شناسامسؤولباری که دکترين   نخستين. ورت گرفتنورنبرگ ص

بار اساسنامه ديوان نورنبرگ بود که  چنين، برای نخستين  ھم.  نازی و ژاپن بودالمانکاران جنگی  در زمينه محاکمه جنايت

شود و به ديوان اجازه داد در   عافيت زيردست از مجازات نمیصريحا اعالم کرد دفاع اطاعت از دستور مافوق موجب م

المللی نورنبرگ نه تنھا اعالم کرد که کسی نبايد از   ديوان بين. صورت لزوم آن را در تخفيف مجازات مد نظر قرار دھد

که ) بار در تاريخ بود  و اين نخستين(چنين مقرر داشت  دستورھای غيرقانونی که خالف قوانين ملی است تبعيت کند، بلکه ھم

ھا، ھر فردی   ھای انسانی است و قواعد کشوری خالف اين ارزش المللی که حافظ ارزش  در برابر تعارض بين قواعد بين

  .مکلف است که قوانين کشوری را زير پا بگذارد

المللی که مرتکب   يات بينس حکومتی در قبال جنائي ھيچ ر٩٠ھا، تا دھه   ھا و امتيازات سران دولت   با وجود حذف مصونيت

ھای داخلی صورت   ھای زيادی جھت محاکمه سران و مقامات مافوق از سوی دادگاه   تالش. شده بود محاکمه و مجازات نشد
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برای مثال، تالش برای محاکمه . شد  ھا در قوانين داخلی مانع از انجام اين کار می   گرفت، اما، وجود امتيازات و مصونيت

 جمھوری آرژانتين برای محاکمه و  سئيچنين، تالش آلفونسين ر در شيلی در قبال جنايات ارتکابی، و ھمژنرال پينوشه 

مجازات عامالن و آمران سرکوب در دوران ھشت سال ديکتاتوری نظاميان با وجود قانون عفوی که زير فشار نظاميان 

  .تصويب شده بود، نافرجام ماند

اند و متھمان زيادی را به   للی برای يوگسالوی سابق و روآندا آرای زيادی صادر کردهالم  ھای کيفری بين  تاکنون ديوان

رتبه و تراز اول آن کشورھا  اند که محکومان که بسياری از آنان از مقامات عالی ھای کوتاه و بلندمدت محکوم کرده حبس

  .اند، در حال سپری کردن دوران محکوميت خود ھستند   بوده

ھا و     سده بيستم در صيانت و پاسداری از ارزشئیترين رويدادھای قضا   المللی يکی از بزرگ   ی بينشکيل ديوان کيفر

ھمين دليل برخی آن را با سازمان تجارت جھانی و برخی آن را با سازمان ملل متحد  به. گوھرھای واالی حقوق بشر است

دھد که در اين قرن بيش از    در طول قرن بيستم نشان مینگاھی مختصر به تاريخ حوادث جھان. کنند  تراز می  مقايسه و ھم

عنوان  به. گناه بوده است   ميليون انسان بی١٧٠ جنگ کوچک و بزرگ رخ داده است و حاصل آن کشته شدن بيش از ٢٦٠

يد برای ای از ام  ديوان را ھديه« : آخرين سخن بھتر است، گفته کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد را زمزمه کنيم که

  ».داند  ھای آينده می نسل

شان، بدون نوعی   خواھی در برابر جنايات سران حاکميت نيز بايد نتايج اعمال خود را در نظر بگيرند و بدانند که فرياد عدالت

  . رسی، به فراموشی سپرده نخواھد شد حساب

ترد شود، اما توانست خيلی استانداردھای جديد اين پرونده، اگر چه منجر به آن نشد که ديکتاتور سابق شيلی به اسپانيا مس

البته که متاسفانه پينوشه موفق شد از اين . المللی بسيار با اھميت ھستند دنبال بياورد که به لحاظ بين  کرده و بهتعيينحقوقی را 

بلکه به اين . ده بوداش صادر کر گناھی دادگاھی حکم بر بی  حکم جلب، جان سالم بدر ببرد، اما اين به اين خاطر نبود که

به شيلی باز » سالمتی جسمی«به داليل عدم  خاطر بود که دولت وقت در لندن، فراتر از حکم دادگاه وارد عمل شد و پينوشه را

  .گرداند

ای بر سر   چه داليلی برلی آزادی اين جنايت کار حکومت اسالمی و يا معاملهسويدناکنون ما بايد منتظر بمانيم و ببينيم دولت 

و يا اين که حرکت دادخواھی به حدی قوی و . ی که در ايران زندانی است صورت گيردسويدن -مبادله با يک شھروند ايرانی 

کار علنی برگزار شود و او به مسايل پشت پرده جنايات خود و    دادگاھی اين جنايتتاوسيع و گسترده و موثر خواھد شد 

  !شان و حکومت شان اقرار کند ھمکاران

  ٢٠١٩مبر شانزدھم نو - ١٣٩٨ ]عقرب[يست و پنجم آبانشنبه ب

 


