
  حقوقدان -اميرفيض –   دينک افو عھدعو هب نيتناژرآ یراذگ بمب هدنورپ              ١ از ١ برگ ٢٠١٧/١٢/٢٧، نبهشراھچشيد=  ريت

  پرونده بمب گذاري ارژانتين

  به وعدها  وفا كنيد
  نادقوقح -ضيفريما

امروز خبرگزاريھا خبری را  انتشاردادند که ميتواند مورد توجه ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی 
  .وعده ھای عملی ياد ميکند)ن بنام  (آ اين تحرير از .قرارگيرد

 قيق  به اين نتيجه رسيد که دادستان رژانتين پس ازسالھا بررسی وتحآخبراين است که  قوه قضائيه 
 در رژانتين خود کشی نکرده وبه قتل رسيده است  وآ رمرکز فرھنگی يھوديان درانفجاتحقيق پرونده 

نقش  ردعمد  به خانم کريستينا فرناندررژانتين آرسيده که رئيس جمھوری نھائی نھايت به اين نتيجه 
   .جمھوری اسالمی درانفجارمزبور پرده پوشی کرده است

 از نفر ٩رژانتين حکم جلب آتان کل سال ازفاجعه مزبور دادس١٣پس ازگذشت  ٢٠٠٧درمارس سال 
، ، محسن رضائی، علی فالحيان، علی اکبرواليتیسردمداران جمھوری اسالمی ازجمله رفسنجانی

 پليس بين المللی خواستار از و صادر اروعماد مغينه  ، محسن ربانی، احمد وحيدیاحمدرضا اصغری
   .نھا شدآجلب 

اجرای درخواست  به قتل ويا خودکشی دادستان پروندهپليس بين المللی بعلت درجريان بودن رسيدگی 
وحکم نسبت به ماجرای قتل موکول به رسيدکی  ار مريکا مبنی برجلب متھمين پروندهآدادستان کل 

   .ويا خودکشی دادستان پرونده شد

بمبگذاری  بيست وسومين سالگرد درمريکا آوزارت خارجه   ٢٠١٧ژوئيه  ١٨درسال گذشته  
) انجام جممھوری اسالمیاعالم کرد که اين انفجارتوسط ايران ( رژانتينآ ز يھوديان درساختمان مرک

وزارت خارجه  .لبرتو نيمسان قاضی اين پرونده شدآ ھمزمان خواستار تحقيقات حول مرگشده است  
مريکا ضمن ھمدردی با خانواده ھای قربانيان برلزوم  اجرای عدالت درمورد عامالن اين جنايت  آ
   .اکيد کرده استت

 ۶۵۶لبرتونيمسان قاضی پرونده مشخص شده که او بقتل رسيده وگزارش آاکنون که تحقيقات مرگ 
ب متھمين اين جنايت وجود ندارد وبردادستان کل ن منتشرگرديده  ديگر مانعی برای تعقيآصفحه ای 

د وقولی که داده اند عمل مريکا مقبول است که به عھآرژانتين وپليس بين المللی ووزارت خارجه آ
   .شود

  قابل توجه ايرانيان 

اين توجه  تقديم حضور ايرانيان وبازماندگان ترورھای زنجيره ای جمھوری اسالمی درزمان علی 
بين المللی  احضار شود  درصورتی که علی فالحيان بعنوان متھم دردادگاه  اتتقديم  ميشودفالحيان 

      .فرصتی است برای بازماندگان ترورھای جمھوری اسالمی خاصه دراروپا که وارد پرونده بشوند

  


