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 محاکمه رژيم اسالمی
 به همت بنياد مهر

 
٢٠٠٧  فوريه٢،  و نيم صبح٩ ساعت      :زمان  
سی- دادگاه فدرال امريکا، واشنگتن دی     :محل  

 

 رژيم اسالمی ايران، وزارت امنيت و اطالعات کشور، سپاه پاسداران، علی اکبر ٢٠٠٧ دوم فوريه در 
 ،ن و شکنجه غالم نيک بين که مذهب خود را تغيير داده بودبه اتهام زندارفسنجانی و علی اکبر فالحيان 

.تحقق يافته است سال تالش پيگير اين بنياد ۵اين محاکمه به همت بنياد مهر و . محاکمه خواهند شد  
 

اين .  اعالم جرمی را بر عليه اين متهمان مطرح کرد، بعد از سالها تالش، بنياد مهر٢٠٠٣در سپتامبر 
 ١٣۶٧بمناسبت قتل عام زندانيان سياسی در سال در دوم سپتامبر که انس ساالنه مهر اعالم جرم در کنفر
    .شهر لس َانجلس اعالم شدهتل فوراما در تشکيل شده بود در 

 
در سال و رقصيدن مرد و زن در شب عروسيش  بعلت تغيير مذهب  نيک بين،  حسينفرد شاکی، غالم

 شکنجه ی زندان بسر برد بارها توسط ماموران رژيم اسالمبه زندان افتاد و در سه سالی که در١٩٩۵
از جمله شکنجه هائی که به او داده شد، شالق با کابل الکتريکی، ساعتها از پا َاويزان شدن و شالق  .شد

کبد .  روحی اين شکنجه ها پس از گذشت سالها هنوز از بين نرفته استجسمی و اثرات .زدن بوده است
او  .او بطور دائم صدمه ديده، راه رفتن او مشکل است و از نظر روحی سخت سر گشته و شکننده است

 صورت گرفت در جواب به اين در لس َانجلسکه در خالل کنفرانس مهر به هنگام مصاحبه مطبوعاتی 
:سئوال که َايا از ماموران رژيم در خارج نمی ترسد گفت  

 
َانها با من چه بدانند که صدای مرا بشنوند و من ميخواهم که همه دنيا . دجان من ديگر ارزشی ندار " 

من هنوز از َانچه با من کردند رنج ميبرم و نمی خواهم که چنين ظلمی در حق انسانهای ديگر هم . کردند
  ."من ميخواهم که مملکتم از دست اين تروريست ها نجات يابد. اتفاق بيافتد

 
به علت مصونيت َانها انجام پذير ر امريکا، طرح شکايت از سران کشور ها بر اساس قوانين موجود د

 رژيم اسالمی در ليست اين محدوديت بعلت اينکه  از اينرو ميسر شد، که  اين اعالم جرم.نيست
 متهمان در امريکا فقط انجام محاکمه بدون حضور نکته ديگر اينکه . است از بين رفته استتروريست ها
ی است که شخص متهم در زمانی که شکنجه و يا اعدام شده است شهر وند کشور امريکا  عملیدر صورت
درزمانی که دستگير و شکنجه شد مقيم و تبعه کشور امريکا بود و برای ديدار  نيک بين .بوده باشد

.خانواده اش به ايران بازگشته بود  
 

R  در دادگاه در جلسه محاکمهمی  در مورد نقض حقوق بشر توسط رژيم اسالمحمد پروين از بنياد مهر
. شهادت خواهد دادفدرال امريکا   


