
 

 اعالم جرم عليه رژيم اسالمی به همت گروه مهر

 و طی تشکيل شد ۶٧م زندانيان سياسی در سال به مناسبت قتل عاکه  ٢٠٠٣ سپتامبر ٢کنفرانس 

  به زبان انگليسی به اطالع مردم رسيد با سخنان محمد پروين اعالم جرمی عليه رژيم اسالمیَان

  :متن زير ترجمه اين سخنان است. َاغاز گشت

:خانم ها و َاقايان  

اين کنفرانس کار کرده اند از شرکت شما تشکيل از طرف مهر ايران و همه کسانی که برای 

. سپاسگزار هستم  

، بسيار خوشحالم که طرح اعالم جرمی را ١٩٨٨در يادبود قتل عام زندانيان سياسی در سال 

کبر رفنسجانی و علی اکبر سپاه پاسداران،علی اعليه رژيم اسالمی، وزارت اطالعات و امنيت، 

.فالحيان در دادگاه فدرال امريکا اعالم کنم  

امکان اين اعالم جرم از طريق مرکز عدالت و حسابرسی انجام گرفت و بدون کمک َانها اين کار 

.  ساند هايمر بعدا در مورد جزئيات اين اعالم جرم صحبت خواهند کرداَاقای جاشو. نبودپذير   

پروسه طرح شکايت عليه رژيم ه به شما بگويم بنياد مهر چگونه در گير به من اجازه بدهيد ک

 من در اينترنت در  هنگاميکه١٩٩۶در اواخر سال . شد و چگونه به اينجا رسيديماسالمی 

 به اعالن بودمدر صحنه بين المللی  در مورد فعاليتهای جنائی رژيم اسالمی جستجوی مطالبی

کيل جلسه ای از طرف سازمان ملل در مورد تشکيل يک کوتاهی برخوردم که در َان به تش

امکان اينکه بتوان جنايتکاران رژيم اسالمی را بدادگاه . دادگاه جزائی بين المللی اشاره شده بود

. کشاند و برای هزاران قربانی اين رژيم عدالت خواهی کرد اثر بسيار عميق و َانی بر من داشت
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ای بين المللی که از ما سعی کرديم که جامعه ايرانی را در مورد دادگاه جزائی و ديگر نهاده

ارتباط تنگانگی را نيز با گروه ائتالفی دادگاه جزائی . َاگاه کنيمطريق َانها ميتوان شکايت کرد 

ايجاد کرديم و در فعاليتهای بخش جنوب کاليفرنيا قبل و بعد از تشکيل دادگاه جزائی شرکت 

از را  کند، ما تالش خود البته از َانجائيکه دادگاه جزائی نمی توانست عطف به ماسبق. کرديم

طريق ديگر نهاد های بين المللی، قوانين و معاهده هايی که در رسيدگی به جنايت عليه بشريت 

. حيطه عمل جهانی دارند دنبال کرديم  

 

تعلق ما به امر افشای نقض حقوق بشر در ايران، دفاع از زندانيان تالشهای خستگی ناپذير ما و 

تماس و همکاری  ی متعدد در مورد نقض حقوق بشر، در کنارسياسی و تشکيل کنفرانس ها

جمله سازمان عفو بين الملل، منجر به اين شد که از متقابل با چند تشکيالت بين المللی حقوق بشر 

.نائل شويمما به دو دست َاورد بزرگ که به َان افتخار ميکنيم   

 

 و نتيجتا تماد َانها را جلب کرديم ما مورد قبول جامعه ايرانی قرار گرفتيم و احترام و اع-١

بسياری از قربانيان رژيم اسالمی به ما رو َاوردند و به ما اين اختيار را دادند که بعنوان افراد 

. َانها بر عليه رژيم اسالمی طرح شکايت کنيمجانبمورد اطمينان َانها از   

 

م و اين شانس را يافتيم که  ما مورد پذيرش سازمانهای بين المللی حقوق بشر نيز قرار گرفتي-٢

 کارهای انجامحمايت مرکز عدالت و حساب رسی را در با توصيه سازمان عفو بين الملل بتوانيم 

. بدست َاوريم عليه رژيم اسالمیقضائی اين اعالم جرم  

 

 ما اعضای مهر ايران خوشوقتيم که بعد از سالها کار سخت نهايتا عليرغم همه موانع به ،امروز

برای شخص من اين . رسيده ايم و توانسته ايم اين اعالم جرم را در دادگاه مطرح کنيمهدف خود 
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 صلح بدون ما بدنبال عدالت خواهی برای قربانيان رژيم اسالمی هستيم چرا که بر اين باوريم که 

ما همچنين معتقديم که طرح اعالم جرم وسيله موثری برای پايان دادن . بدست نخواهد َامدعدالت 

.به مشروعيت بخشی به رژيم اسالمی از طرف دولت های سود جوی خارجی است  

 

ن توسط رژيم اسالمی  در ايرا١٩٨٨ی سياسی در تابستان امروز سالگرد قتل عام هزاران زندان

 ناحيه جنوب سازمان عفو  ساالنهکنفرانسگذشته به ابتکار بنياد مهر، قطعنامه ای در سال . است

 در اين قطعنامه . به تصويب رسيد که اول سپتامبر بعنوان روز جهانی قتل عام شناخته شود

  مورد تائيد و تصويب قرار گرفت و روز اول ٢٠٠٣مجمع عمومی سازمان عفو در سال 

.حقوق بشر از طرف سازمان عفو بين الملل امريکا شناخته شدنی سپتامبر بعنوان روز جها  

 

نام گروه مهر . خص نيست که دقيقا چند نفر در اين قتل عام جان سپردند سال هنوز مش١۵بعد از 

 نفر از قربانيان را که توسط گروه های مختلف سياسی و حقوق بشر گزارش ۴۵٣٧و مشخصات 

 ناسامی بصورت کتابی در َامده است که شامل چندياين . شده است جمع َاوری کرده است

تخمين نفرات اعدام . گزارش و منجمله گزارش سازمان عفو در مورد اين واقعه وحشتناک ميباشد

 هزار نفر هم ميرسد ولی تعداد دقيق کشته شدگان، احتماال فقط بعد از بر چيده شدن ٣٠شده به 

ا واقعا فرقی ميکند؟ولی َاي. بساط ترور در ايران مشخص خواهد شد  

 

َانچه که مهم است اينست که چامعه جهانی به بی تفاوتی خود نسبت به اين واقعه وحشتناک و 

.ق بشر در ايران ادامه داده استقوديگر موارد نقض ح  

 

همچنانکه ماه گذشته من در مقاله ای نوشتم سياست فعلی امريکا را ميتوان با اين اصطالح 

از يک سو، پرزيدنت بوش ماليان حاکم . ترسيم کرد و با پا پيش کشيدن ايرانی با دست پس زدن

. بر ايران را رژيمی تروريست ميخواند و از تالش ايرانيان برای سرنگونی اين رژيم ياد ميکند

موضعی کامال مخالف اين را به کرات از طرف ديگر، وزير امور خارجه او، کالين پاول، 
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" شرم بر خاتمی"و " مرگ بر خامنه ای"شعارهای اخير تظاهرات مردم ايران که بعنوان نمونه 

.بودند يک دعوای خانوادگی را نشان نمی دهد  

 

خود را از اين رژيم تروريست و سرکوبش بيان کنند؟چگونه ميخواهيد مردم نفرت   

بپذيريد که مردم ايران اين رژيم چند نفر از دانشجويان بايد دستگير، شکنجه و اعدام شوند تا شما 

چند نفر نظير زهرا کاظمی بايد مورد تجاوز قرار بگيرند، شکنجه و کشته شوند تا  نمی خواهند؟

ست است و ارزش به رسميت شناخته شدن را ندارد؟ َايا شما قبول کنيد که اين رژيمی تروري

توجه کرديد که اکثريتی از مردم ايران عليرغم تالش فراوان و همه فراخوان های خاتمی از 

 َاگست، خاتمی، معبود غربيها ۴در خالل نطقی در شرکت در انتخابات اخير خود داری کردند؟ 

:گفت  

 

خواست مردم برای َازادی در چارچوب از و هميشه من عاشق هميشگی امام خمينی هستم "... 

."مذهب حمايت ميکنم  

 

او موسس سيستم ترور، بنيان گزار رژيم اسالمی و .  او خمينی که بوده معبودو ما همه ميدانيم ک

.صادر کرد را ١٩٨٨کسی بود که با افتخار فرمان قتل عام   

 

بعنوان رژيمی تروريست شناخته مسخره اينجاست که وزارت امور خارجه امريکا ايران را 

 َايا اشتباه کردند؟ ديگر به چه احتياج است که قانع شوند اين رژيم تروريست است و نبايد .است

مورد حمايت امريکا و جامعه جهانی قرار گيرد؟ اين رژيم   تا بحال هشت بار برای انجام 

رژيم در عمليات تروريستی  اين . محکوم شده استئیامريکا شهر وندان کارهای تروريستی عليه
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ايران  اپوزيسيون ايرانی حتی در خارج  و اين رژيم، رژيمی . دتوسط عوامل رژيم ترور شده ان

که َاقای پاول و همتای انگليسی او جک استرا يک دموکراسی ميخوانند، رژيمی که ميخواهند با 

، هزاران زندانی سياسی را بخاطر اينکه شريک عقايد بر قرار کنندو بحث های مدنی او گفتگو 

  . واپس گرايش نشدند قتل عام کرد

 

شورای امريکائی  ( سی–َای - های ايرانی آنها نظير ایههالبی گران کمپانيهای نفتی و پيش جب

 ارتباط بين امريکا و ايران را ،ون گزاران امريکائین و طيفی از افراد و بسياری از قا)ايرانی

َانها سناريوی مداخله نظامی را پيش ميکشند که بسيار . بصورت سياه و سفيد ترسيم کرده اند

ی از عواقب فاجعه آميز َان امريکا بايد با رژيم اسالمی راحت نتيجه بگيرند که برای جلوگير

.گفتگو و تجارت کند  

  

 امريکا را نيز در بر  مردمستدار َازادی است و منافعو که خواست ايرانيان دی سياست ايده ال

  .دارد در هيچ يک از اين دو راه يافت نمی شود

 

وکراسی را به رسميت بشناسد و رسما بديل انسانی اينست که امريکا تالش مردم ايران برای دم

رد که اامريکا بايد بگذ. اعالم کند که رژيم اسالمی را بعنوان نماينده مردم ايران نمی شناسد

.ايرانيان َازادی خود را بدست َاورند  
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 با متاسفانه، بنظر ميرسد که امريکا بدنبال اين راه حل انسانی نيست و مذاکرات مخفيانه ای را

مشروط  َاغاز کرده و زمينه را برای تجديد مناسبات دوستانه با اين رژيم جنايتکار رژيم اسالمی

.دن شرايطی َاماده کرده است که هيچ ربطی به  توقف نقض حقوق بشردرايران نداربه  

 

حتی اگر رژيم اسالمی شرايط امريکا را بپذيرد، اجازه بررسی دقيق فعاليتهای اتمی خود را  

 را اخراج کند، حتی اگر عمليات تروريستی خود را عليه امريکا متوقف بدهد، اعضای القاعده

يک ماشين کشتار که حقوق اوليه مردم ايران را نفی .  هنوز رژيمی جنايتکار استکند، اين رژيم

ما از جامعه جهانی ميخواهيم که . اين رژيم نبايد مورد قبول جامعه متمدن قرار گيرد. کرده است

م ايران را متوقف کند و اجازه ندهد که دولتهايشان تالش مردم ايران را اين خيانت عليه مرد

.برای َازادی و دموکراسی ناديده بگيرند  

 

اين امکان را ايجاد کرد که بتوان عليه دولت ونی را گذراند که ن امريکا قا، کنگره١٩٩۶سال در 

. اعالم جرم کرد امريکا ايران که  بعنوان رژيمی تروريست شناخته شده است در دادگاه فدرال 

بط بزودی منجر به برداشتن رژيم از ليست اواين رژيم توسط امريکا و تجديد رشناخت 

يه علاين امر نتايج فاجعه آميزی خواهد داشت و ديگر طرح اعالم جرم . تروريست ها خواهد شد

ريکا عمال به تمامی اگر اين اتفاق بيافتد، ام. امکان پذير نخواهد بودرژيم در دادگاه های امريکا 

.جنايتکاران رژيم اسالمی مصونيت جزائی داده است  

 

يافتد و در انجام اين امر با وجود اينکه از موضع َان م هستيم که نگذاريم چنين اتفاقی بما مصم

وعيت بخشی به رژيم اسالمی است استقبال ميکنيم، تنها به ربخش از دولت امريکا که مخالف مش

 کهجانبدار متکی هستيم يروست امريکا و قدرت رای يک بلوک رای دهنده غکمک مردم َازادی د

. در تالش ايجادش هستيم  

.متشکرم
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