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  !های نمايشیدر محکوميت دادگاه

 
دادگاهی . اعتراضات اخير در ايران آغاز شد، محاکمه صد نفر از بازداشت شدگان ٢٠٠٩بامداد روز شنبه اول اوت 

های سرشناس وابسته های حکومتی و چهره حکومت اسالمی، شماری از مقام بار در تاريخ که در آن برای نخستين 
. کشيده شدند ميز محاکمهآای استهزاحکومتی در حالی که که لباس زندان بر تن داشتند، به شيوه طلببه جناح اصالح

بر آنان وارد شده بود، به جرايمی  های جسمی و روانی وحشتناکی که، يکی پس از ديگری، در اثر شکنجه»متهان«
خالی از هرگونه اعتبار حقوقی، سياسی و که از نگاه مردم فهيم،  اعترافاتی. کردند که مرتکب نشده بودند» اعتراف«

  .اجتماعی است
 

دادگاه تحت محاکمه  گيری تجربه سی ساله دارد و حتی کسانی که امروز در ايناسالمی، در اين نوع اعترافحکومت 
ر ها دامنيت حکومت اسالمی بودند و از همين شيوه قرار گرفتند روزگاری خود از مديران و فعالين وزارت اطالعات و

  .کردنداستفاده می اقرارگيری از زندانيان سياسی
 

و در زير  انددستگير و زندانی شده  سالخوردههزاران نفر از زنان و مردان جوان و ما، در اعتراضات اخير جامعه
اعالم نشود که در زير شکنجه جان  روزی نيست که نام جوانی. های روحی و جسمی قرار دارندشديدترين شکنجه

  .اند تن اعالم کرده٣٦٥شدگان وقايع اخير را ها تعداد کشتهوبالگ ها وبرخی سايت .ستباخته ا
 

اعتراضات ميليونی مردم ايران را در  کوشندهائی، میسران حکومت اسالمی، با نمايش مضحک چنين دادگاه
ا به يک جناح درون چند صد نفر معرفی و آن ر» و آشوبگری اغتشاش«های تهران و ديگر شهرهای کشور،  خيابان

 اند که حکومتکه مردم ايران، در مبارزات ميليونی خود با صدای بلند اعالم کرده در حالی. حکومتی محدود کنند
توانند با اسالمی، ديگر نمی از همين رو ست که سران حکومت. خواهنددينی، آپارتايد جنسی، سانسور و اختناق نمی

خواهانه و بر حق جامعه ايران منحرف به مبارزات آزادی  افکار عمومی را نسبتهای نمايشیها و دادگاهاين سياست
 ها و کارنامه سياه خود افزودههای غيرانسانی، تنها برگ ديگری بر انبوه جنايتروش حکومت اسالمی با اين. سازند
  .است

  
-نمايش مسخره دادگاه مردم ايران و سرکوب، دستگيری، شکنجه و کشتار وحشيانه) در تبعيد(نويسندگان ايرانکانون 

المللی مدافع حقوق بشر و همه آنان آزاده، نهادهای بين هایکند و از همه انسانهای نمايشی وقايع اخير را محکوم می
ايران،  صدا و همبسته با مردمها را افشا کنند و همخواهد که اين جنايتاند، مینهاده که دل در گرو گوهر آزادی

های مردم و پايان دادن به دادگاه ادی همه زندانيان سياسی، معرفی و مجازات آمران و عامالن کشتارهایخواهان آز
  .نمايشی و سياست وحشت و سانسور شوند
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