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 اطالعيه
 
 یا خامنهحکم جلب 

 آرژانتين یدادگستری سو ازی  تروريستیها فعاليت اتهام به
  

رژيم جمهوری اسالمی ايران  که کارنامه ای ننگين از جنايات بی شمار عليه مردم ايران  چه در داخل کشور و چه در بيرون از مرزهای 
قامات آن می بايد به جرم جناياتشان در پيشگاه يک دادگاه بين المللی کشور دارد از جمله حکومت هايي است که سران و باالترين م

کشتار هزاران نفر از آزاديخواهان و دگرانديشان در داخل کشور ، ترور ده ها . قرار گيرند و به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه گردند
 نيروهای حزب اهللا و حمايت مالی و لجسنيکی از آن ها نفر از نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور ، مشارکت در اقدامات تروريستی

 .، نمونه هايي از عملکرد بيست و چهارساله اين رژيم قرون وسطايي می باشد
  که به روشنی باالترين سران رژيم  را به عنوان آمرين اين جنايت هولناک به جهانيان معرفی نمود،برلين ميکونوس دادگاه حکم بعد از

ی دادگستر.ه استشد صادر آرژانتينی دادگستری سو ازی  تروريستیها فعاليت اتهام  به یا خامنه يم اسالمی ،رهبر رژحکم جلب 
 ۸۵ انفجار اين در. صادر نموده است ۱۹۹۴ سال در آيرس بوئنس يهوديان آرژانتين اين  حکم جلب را  به اتهام دخالت در انفجار مرکز

 اتهام. گيردی م پيگرد حکمی اتهام به  چنينی اسالم حکومت ارشد رهبر که است بار دومين اين.  و ده ها نفر زخمی گرديدندتن کشته
 .صدور دستور ترور مخالفين حکومت بوده است در پرونده ميکونوس او ی قبل

ی اسالمی ورجمه ديگر مقام ۲۰ جلب حکمی ا خامنه عالوه بر آرژانتينی دادگستر ،  "ناسيون ال" ی روزنامه آرژاتين بر اساس گزارش 
در آرژانتين را نيز  ايرانی اسالمی جمهوری فرهنگ ،رايزنی ربان محسن و ، آرژانتين در ايران سفير پيشين پور،ی سبحانی هاد جمله از

 وقت جمهور رئيسی رفسنجان و وقت اطالعات فالحيان  وزيری عل جمله ازی مشابه حکمی ط نيز دادگاه ميکونوس. صادرکرده است 
 .قلمداد کرده بود جرم شريک عنوان به را
 

 !محاکمه سران رژيم جمهوری اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللی را خواستاريم 
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