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  !ير حکومت رعب و وحشت در استکهلم؟ف سياوه گويی هایجنايات حکومت اسالمی و 
    

  بهرام رحمانی          
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يل  باید تعط مراکز ترور و جاسوسی هستند به دليل این که حکومت اسالمی،های ها و کنسولگری سفارتخانه

 تالش برای  در خارج کشور، یکی از مطالبات اصلی اپوزیسيون سرنگونی طلب حکومت اسالمیبنابراین، .گردند
این .  این حکومت جانی و تروریست است)نه اقتصادی ( بایکوت سياسی به طور کلیوتعطيلی این مراکز 

.  و خارج کشور به وجود نمی آورد به داخلایرانی هامد آ هيچ خللی در کارهای اداری و رفت و اقدام سياسی،
   . می توانند انجام دهنددفاتر اداری و مصلحت گذاری  رای اداری ایرانيان و دیگر مراجعه کنندگانهمه کارها زیرا

  
ت حکومت اسالمی در استکهلم و ورود تنی راآزادی خواه ایرانی در مقابل سفپس از تظاهرات نيروهای چپ و 

 در استکهلم،  اسالمیحشت رعب و و سفير حکومت ترور و ، رسول اسالمیین مرکزچند از تظاهرکنندگان به ا
وحشی گری   بلکه تاآن چنان به یاوه گویی افتاده استدر گفتگو با رسانه های سوئدی و حکومت اسالمی، 

 و» خشونت طلب «، کسانی را که وارد سفارت شده بودنداو، . حکومت شان را پرده پوشی نمایدهای
، بلکه از سی سال پيش تاکنون همواره از ایران امروزدر حالی که تمام مردم جهان نه ! می نامد؟» تتروریس«

 اسالمی از یک سو و مبارزه برای آزادی از  جهل و خرافات، ترور و سنگسار،اخبار و گزارشات سرکوب و کشتار
 آگاهانه بر عليه بشریت المی حکومت اس و نئوریسن ها و کارشناسان که سرانجنایاتی.  می شوندسوی دیگر

 بنابراین، سران حکومت .می گذارندطراحی می کنند و توسط ارگان های سرکوب و ترور خود به مرحله اجراء 
 به از خمينی تا خامنه ای، از رفسنجانی تا احمدی نژاد، از موسوی تا محسن رضایی و غيره،اسالمی ایران 

رکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، سرکوب سيستماتيک زنان،  طراحی و سازمان دهی ترور و وحشت، سدليل
 بيان، قلم، اندیشه و تشکل، تحميل بی حقوقی بر کودکان، آزادیاق، خصومت و دشمنی با تنسانسور و اخ

 در مورد اعمال ک واقعيت غيرقابل انکاراز این رو، ی.  شهرت جهانی دارنداستثمار شدید مزدبگيران، و غيره
شهروند ایرانی، در زیست و زندگی  هيچ این است کهسانی و ارتجاعی حکومت اسالمی، سياست های غيران

 و همواره حقوق شان توسط نيروهای سرکوبگر حکومتی مورد تعرض قرار می  احساس امنيت نمی کند،خود
  .گيرد

  
ر حکومت گفتگوی مفصلی را با رسول اسالمی، سقي، ٢٠٠٩  یولی١٤ - ١٣٨٨  تير٢٣خبرگزاری حکومتی فارس، 

،  که وارد این مرکز ترور شده بودند را تظاهرکنندگانیوی در این گفتگو، .اسالمی در استکهلم انجام داده است
  !؟»نمنافع خویشند نه منافع ملت ایرا« که فقط به فکر تروریست هایی می نامد

 با تصاویر شده بودند موفق  مقابل سفارت حکومت اسالمی، که تظاهراتنيروهای چپ و آزادی خواه ایرانی در
ندا، شعارهای سرنگون باد حکومت اسالمی، زنده باد آزادی، زندانی سياسی آزاد باید گردد و غيره وارد 

دست کم  . شدندروبرو دیپلمات های حکومت اسالمی - تروریست ند با یورش وحشيانهومحوطه این سفارت ش
  یک فعال سياسی چاقو زدند و انگشت دست؛ به دید با باتوم یکی از این جنایت کاران آسيبدنده های خانمی

 از  که قصد تيراندازی داشت یکی از مامورین سفارت رااسلحه کمریتظاهرکنندگان .  سوم را شکستندنفر
 دو روز بعد این کلت که گلوله شوک آور شليک می کند و کشنده .دستش درآوردند و به خارج از سفارت آوردند

 به پليس سوئد تحویل داده ، سپسپس از تهيه عکس و گزارش و کسپرسن برده شدنيست نخست به روزنامه ا
فعال هم روزنامه اکسپرسن و هم پليس سوئد، مساله اسلحه کشيدن مامور امنيتی سفارت به روی . شد
یا سفارت مجاز بود چنين آ بررسی می کنند که  اسلحه در مورد آنشاید. اهرکنندگان را راکت گذاشته اندظت

،  ایرانو و یا این که مصلحت و منافع اقتصادی و سياسی بين دو دولت سوئد ؟ و یا نه داشته باشدحه ایاسل
 تروریست های - دیپلمات - تروریست به خصوص رسول اسالمی، فرمانده ! این سکوت شده است؟ثباع

یست هایش به مستقر در سفارت، در گفتگوهای خود هيچ اشاره ای به مساله اسحله کشيدن یکی از ترور
باندرول و پالکارد بود، نمی حمل روی تظاهرکنندگانی که تنها سالح شان شعار دادن عليه حکومت اسالمی و 

 و پليس و رسانه  حکومت اسالمی مخفی کردن این مساله توسط سفيرامر در  مشترکیالبد حکمت! کند؟
مورد بحث و بررسی  سياسی دو کشور سوئدی وجود دارد؟ حکمتی که ریشه آن را باید در منافع اقتصادی و

 و سازش مخفی  به هر جنایت اقتصادی و سياسی خود، حاضرند به خاطر منافعهميشه این دولت ها. قرار داد
   ! تن دهندو علنی

حتی برای دولت های دمکراتيک غرب، معنی و مفهوم دفاع از حق و حقوق انسانی، اسم رمز پيشبرد رقایت 
  !ان است نه به معنای واقعی دفاع از حقوق بشرهای اقتصادی و سياسی ش

  یکی ازدست کم . با حکومت اسالمی دارد و تنگاتنگی بسيار نزدیک اقتصادی و سياسی رابطه،دولت سوئد
 ی مقامات ایران سفارت و روابط بسيار حسنه ای بالمان این کشور،ر در پا»مدرات«حاکم  ایرانی حزب نمایندگان
حکومت  امنيتی - نقش تبادل اطالعات با مقامات سياسی  احتماالل اقتصادی و یا نقش دال آشکارادارد و

   .اسالمی را ایفاء می کند
اسلحه کشی تروریست   چاقوکشی ودر هر صورت فعالين سياسی ایرانی در استکهلم به ویژه فعالين چپ

 و در تالشند که تروریست  می کننددنبال را از نزدیک های حکومت اسالمی در سفارت به روی تظاهرکنندگان
،  سوئدمیار عموکاسالمی را در نزد افرسول ن ها فرمانده آ  به ویژههای ساکن در سفارت ایران در استکهلم و

ی حکومت  تروریست ها-تا دولت سوئد مجبور گردد در این مرکز ترور را ببندد و دیپلمات  رسوا کنند آن چنان
وان ریيس دوره ای اتحادیه اروپا، بایکوت سياسی حکومت اسالمی و به عنهم چنين  را اخراج کند و اسالمی

   . به تصویب برساند رابستن مراکز ترور آن در کليه کشورهای اتحادیه اروپا
 را به نه تنها جاسوسی عليه نيروهای مخالف حکومت اسالمی در سوئد سفارت حکومت اسالمی در استکهلم،

 زیرا تروریست و جاسوس های .ایفاء می کند نقش مهمی ر این رابطه نيز د اروپا سطحدر، بلکه عهده دارد
تاکنون بارها و بارها . ورهای دیگر رفت و آمد می کنندکشحکومت اسالمی به راحتی به سوئد و از آن جا به 
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خبر فقط پس از این که جاسوسان و تروریست های حکومت اسالمی در سوئد دستگير و اخراج شده اند 
 فعالين سياسی و ،)سپو(سوئد  بدون این که پليس امنيتی ، در رسانه ها انعکاس یافته است آنی ازکوتاه

مطلع  ، که جاسوسان حکومت اسالمی در مورد آن ها اطالعات جمع آوری می کردند رااجتماعی و فرهنگی
  .سازد

شق دیدن مادر او ، با وجود این که احساس خطر می کرد ع١٣٨٩ شهروند سوئد بود که در سال ،غالم کشاورز
 جامعه سوئد و می به افکار عمو در مورد این ترور،هنوز هم دولت سوئد. را به قبرس کشيد و در الرناکا ترور شد

  . نداده استتوضيحیبه ویژه شهروندان ایرانی 
 می کرد که در صندوق پستی اش بمب گذاشتند و هنگامی که گی در شهر وستروس سوئد زند،عفت قاضی
  .  جان باخت با انفجار شدید آنق را باز کردوی در صندو

 آسيب ش بمب پستی فرستادند که در اثر انفجار آن، چشمان و ریه های در استکهلم،به منزل کامران هدایتی
  . سختی دید و چندی بعد درگذشت

د داشت که  بنابراین، انتظاری چندانی نبای.ه است به جامعه ندادتوضيحی دولت سوئد هيچ ،در مورد این ترورها
شکار و آ در مقابل تروریسم حکومت اسالمی و نقض ،اتيک غربکر های به اصطالح دمدیگر دولتدولت سوئد و 

،  ها دفاع از حقوق بشر برای این دولت معنی واقعیچرا که.  موضع جدی بگيرند،انه حقوق بشر در ایرانروز
. ه دفاع جدی از حقوق انسان ها ندارد ب مستقيمی و سياسی شان است و ربطدیپيشبرد رقابت های اقتصا

.  بایکوت سياسی می شدی غربی باید توسط همه دولت ها داشت تاکنون حکومت اسالمی واقعا ربطیاگر
 ترکيه، سوئيس، ، عراق، از جمله در اتریش، فرانسهاکثر کشورهای جهان در ،حکومت اسالمیتروریست های 

پرونده های  عمليات تروریستی انجام داده اند و  و غيرهپن، دانمارک، لبنان،، ایتاليا، سوئد، نروژ، ژانن، آرژانتيآلما
  اسالمی های حکومت تروریستپرونده های مملو از ،رشيو پليس مخفی های آن هاآ .دنسنگين تروریستی دار

 هرگز در این سی سال حاکميت خونين حکومت اسالمی، موضع جدی عليه این ، اما این دولت ها.است
 از مردم جان  ميليون ها نفر، اکنون هم که در سی سالگی این حکومت نکبت و وحشی.اتخاذ نکرده اندحکومت 

ها نفر صد ،همدت یک ماه این  در ی نيروهای سرکوبگر این حکومت به خيابان ها ریخته اند وبه لب رسيده ایران
 تعداد بی شماری مفقوداثر هستند؛  هنوز و یا در زندان ها زیر شکنجه کشته اند؛ با گلولهرا در خيابان ها

 با این حکومت  دولت های غربی هنوز هم اماان استني و زندان ها پر از زندازخمی ها مملو از ن هاانبيمارس
 با شعارهایی هم ، در حالی که اکثریت مردم ایران در خيابان ها. می پردازندمماشاترعب و وحشت و ترور به 

 ،... و»مرگ بر حکومت اسالمی «،»، نزنداین سياسی آزاد باید گرد»ر چه دکترمرگر بر دیکتاتور چه رهب«چون 
این حکومت جانی هستند تا با مبارزه متحد و مستقل ) نه اقتصادی( و خواهان بایکوت سياسی سر می دهند

خود، این حکومت جانی را نيز به همان گورستانی روانه کنند که سی سال پيش حکومت شاهنشاهی را 
، در حالی که نه تنها هنوز یک سياست شفاف در رابطه با سرکوب و کشتار وحشيانه مردم ایران، ه اندفرستاد

از دولت آمریکا تا دولت های اروپایی و اسکاندیناوی بر عليه حکومت اسالمی اتخاذ نکرده اند، بلکه احتمال این 
احمدی نژاد گسترش دهند قابل پيش بينی که مانند دولت روسيه، چين، ونزوئال و غيره رابطه خود را با دولت 

ن دولت ها را به اوآن ها می ت از مبارزات نی جهاتگین و حمایت و همبسارتنها با مبارزه پيگير مردم ای. است
 ی نژاد و کل حکومت اسالمی،د احم آدم کش تا به جای به رسميت شناختن دولتکردعقب نشينی وادار 

  .سميت بشناسند به ر مردم ایران را مبارزهحقانيت
 ایشان تظاهرکنندگان مقابل سفارت در استکهلم را مشتی به سخنان سفير جهل و جنایت برگرددکه ن جا آتا 

 ٥تعدادی انگشت شمار از اعضای گروه های شناخته شده تروریستی در تاریخ «: تروریست معرفی کرده است
 متجاوزین از اجتماع مسالمت آميز در مقابل سفرات این. تير ماه با زور وارد سفارت شده و خساراتی وارد کردند

نشان کرد که اظرخاوال، باید » .حضور یافته بودند  سوء استفاده کرده و در ميان جمع مذکور پنهان شده بودند
 خمينی بود که تروریسم دولتی را با صدای بلند با صدور فتوای کشتن  یعنی اسالمی ها،ولسبزرگ ترین رهبر ر
 در این سی سال ،حکومت اسالمی. اعالم کرد» آیات شيطانی« نویسنده انگليسی کتاب سلمان رشدی،

، ٦٧  قتل عام زندانيان سياسی در سال.حاکميت وحشيانه خود، ده هزار انسان را در زندان ها اعدام کرده است
 ر بودندبه دستور خمينی، هنگامی صادر شد که علی خامنه ای ریيس جمهور و ميرحسين موسوی نخست وزی

 شکی نيست که .جهانيان نشان داد را به آن و دم و دستگاه مخوف جناح های حکومتیاوج وحشی گری همه 
 تروریست رسيده - دیپلمات  پست همين دليل نيز به مراحل آدمکشی را طی کرده و به اینسول اسالمی نيزر

 انسان های مبارز و آزادی خواه، مقابل سفارت جهل و جنایتات  بنابراین، سازمان دهندگان تظاهر.است
 که تمام زندگی خود را آگاهانه و عامدانه و شبانه روز شناخته شده سياسی در ميان نيروهای چپ هستند

وقف مبارزه با حکومت جهل و جنایت و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی در ایران کرده اند طبيعی ست 
تحت فشار واقع شوند و اگر رار گيرند؛ خانواده هایشان در ایران تهدید و  ق ها دیپلمات- که مورد خشم تروریست

 و هم اما رسول اسالمی.  کنند هم می آن ها تروربياورند بی تردید فرصتی گير ها تلمادیپ - تروریست هم
» نیپایتخت اپوزیسيون ایرا«د همان طور که رسانه هایشان نيز اقرار کرده اند استکهلم ن مطمئن باشفکرانش

 و برقراری یک جامعه آن و رسوا می کنند و برای سرنگونی کليت ء را افشااسالمیاست که همواره حکومت 
  . واقعا انسانی و برابر می کوشند

 مردم ایارن صدای اعتراض و حقاینت مبارزه ،در حال حاضر نيروهای سياسی چپ و آزادی خواه در سراسر دنيا
عزم و اراده خود را در جهت سرنگونی حکومت  جهانيان رسانده و  به گوش بر عليه حکومت اسالمی،را

اکنون آن فضای سياسی و اجتماعی که بر جامعه ایران حاکم است بی شک تا . اسالمی نشان داده اند
سرکوب ها و جنایات نيروهای سربگر حکومتی، در بهترین حالت . سرنگونی حکومت اسالمی ادامه خواهد یافت

  .ره ای موقت سقوط آن را به تاخير بياندازد  اما نمی تواند مانع سرنگونی ان شودمی تواند برای دو
متشکل از نيروها و سازمان ها و (»  در استکهلمستاد دفاع از مبارزات مردم ایران«تظاهراتی که به دعوت 

 ماه مه اول برای آزادی فوری کارگران دستگيرشده در )احزاب چپ و دمکراتيک و فعالين سياسی کمونيست
 خشم و و از این طریقپارک الله برگزار شده بود، تعدادی موفق شدند وارد مرکز ترور حکومت اسالمی شوند 

دولت سوئد و  قی در روابطيم، تاثير عاین اقدام .دهند ایران را نسبت به این حکومت نشان  مردمنفرت اکثریت
  دوره ای اتحادیه اروپا را تحویل می گرفت آن هم در شرایطی که دولت سوئد ریاست،حکومت اسالمی داشت

   .اهميت و جایگاه آن چندین برابر می شد
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، ریاست دوره ای اتحادیه اورپا را بعد از جمهوری چک به مدت شش ٨٨ تير ١٠دولت سوئد، از روز چهارشنبه 
ند؛ از این رو،  نيروهای آزادی خواه و چپ در سوئد نباید این فرصت را از دست بده.ماه برعهده گرفته است

ضروری است آن چنان مبارزه خود را پيگير و مداوم و همه جانبه از آکسيون ها خيابانی گرفته تا دیدارهای 
دیپلماتيک و تبليغی پيش ببرند تا دولت سوئد را مجبور سازند بایکوت سياسی حکومت اسالمی را در اتحادیه 

ایرانی در کشورهای دیگر نيز می توانند با برگزاری تظاهرات قطعا نيروهای چپ و آزادی خواه . اروپا پيگيری کند
  .هایی در مقابل سفارتخانه های سوئد به این امر مهم یاری برسانند

  
 حکومت ی ذیربطتالش های مسئوالن و ارگان ها  و هم چنيننگرانی و هراس گوشه هایی ازدر این جا به 

ی و اجتماعی ورود تظاهرکنندگان به سفارت حکومت ، برای خنثی کردن تاثير سياس با دولت سوئداسالمی
، اشاره استانعکاس یافته » مهر« در خبرگزاری حکومتی  از جمله که، و عدم تکرار آناسالمی در استکهلم

  :می کنيم
  
در تماس )  تير١٠چهارشنبه (به گزارش خبرگزاری مهر، کارل بيلت وزیر امور خارجه سوئد بعد از ظهر امروز « -

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان از حادثه حمله به سفارت جمهوری اسالمی ایران در  اتلفنی ب
  . استکهلم پایتخت این کشور ابراز تاسف کرد

به عنوان رئيس جدید اتحادیه اروپا ابراز  وی با تاکيد بر این که پليس از نزدیک در حال پيگيری موضوع می باشد،
  .مده بين ایران و انگليس نيز باهمکاری دو کشور حل و فصل گردداميدواری کرد که مسائل پيش آ

در ادامه متکی با انتقاد از کوتاهی پليس سوئد در جلوگيری از حمله مهاجمان به سفارت کشورمان در سوئد 
این افراد تروریست هایی هستند که در : خواستار اقدام دولت این کشور در محاکمه مهاجمين شد و تصریح کرد

  »...انتخابات با اقدامات ایذایی سعی در جلوگيری از شرکت ایرانيان در انتخابات ریاست جمهوری داشتندروز 
  
اداره کل اطالعات و مطبوعات وزارت امورخارجه در این زمينه اعالم کرد که سفير  به گزارش خبرگزاری مهر،« -

وقوع این رخداد زشت اعالم کرد  ميق ازبا اظهار تاسف ع احضار به وزارت امورخارجه سوئد در تهران پس از
  ...عکس و نتيجه را گزارش خواهد کردمراتب را فورا به وزارت خارجه کشورش من

طيف های گوناگون اعم ازچپ و  از جمهوری اسالمی استکلهم، یکی از مراکز تجمع نيروهای مخالف
 به حدی است که از این شهر به این تمرکز و تراکم در اروپا است، مارکسيستی تا سلطنت طلب و منافقين

  »١٣٨٨/٠۴/٠۶.. . نام برده می شود»پایتخت اپوزیسيون ایرانی«درست یا غلط به عنوان 
 
محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سياسی و عضو شورای سردبيری روزنامه رسالت در گفتگو با « -

کشور است و حمله به سفارت ایران در سوئد بی تردید سفارت هر کشور به منزله خاک آن : خبرنگار مهر افزود
نيز باید به معنای حمله به خاک جمهوری اسالمی ایران تفسير شود، طبعا طبق قوانين بين المللی حراست از 
سفارت خانه های کشورهای خارجی بر عهده دولت های ميزبان است و تهران باید در این خصوص قاطعانه با 

  »١٣٨٨/٠۴/٠۶...آن اخطاری جدی بدهددولت سوئد برخورد کرده و به 
 
 در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حمله به سفارت ، نماینده ورامين در مجلس،سيدحسين نقوی حسينی -

البته این پروژه از قبل طراحی شده بود به گونه ای که «: داشت جمهوری اسالمی ایران در استکهلم، اظهار
که  نماینده مردم ورامين در مجلس شورای اسالمی با بيان این .ه گر شدهای تهران جلو بخشی از آن در خيابان

است،  ویژه کشورهای غربیه به مناقشه کشيدن روابط ایران با سایر کشورها ب قسمت دیگری از این پروژه
شاهد این مدعا حمله مذبوحانه منافقين کوردل به سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در : خاطرنشان کرد

  . کشورها بوده استآن
که حمله به سفارتخانه ایران در استکهلم سوئد  این عضو کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی با بيان این

از سوئد قویا می خواهيم که : نيز بخشی از پروژه بحران سازی عليه جمهوری اسالمی است، تصریح کرد
ی در کشور خود با اغتشاشگران برخورد حفظ حرمت سفارتخانه یک کشور خارج مطابق حقوق بين الملل و

  »١٣٨٨/٠۴/٠٧. از دولت جمهوری اسالمی ایران هم بر اساس عرف بين الملل عذرخواهی کند قانونی نماید و
  
عناصر  رسول اسالمی سفير کشورمان ابتدا ابعاد اقدام تجاوزگرانه تعدادی از«به گزارش خبرگزاری مهر،  -

فارت کشورمان را تشریح و مجددا مراتب اعتراض شدید وزارت امور خارجه گروه های تروریستی در حمله به س
جمهوری اسالمی ایران نسبت به عدم توانایی پليس سوئد در برخورد موثر با عناصر خشونت طلب متجاوز به 

  .سفارت ایران در استهکلم را اعالم کرد
قوانين و کنوانسيون های بين المللی و چنين خواهان شناسایی سریع عوامل این اقدام مغایر با  اسالمی هم
  .ها شد مجازات آن

تروله مدیر کل تشریفات و ریدبری رئيس دپارتمان خاورميانه و شمال آفریقای وزارت خارجه سوئد، در این 
مالقات تاکيد کردند که پليس سوئد نسبت به ارزیابی اشتباه خود در رابطه با احتمال هجوم برخی عناصر 

 در ميان تظاهرات کنندگان به سفارت جمهوری اسالمی ایران اعتراف نموده و معتقد است خشونت طلب حاضر
  .در زمان بروز واقعه نيروی امنيتی الزم در محل حضور نداشته است

آنان به نمایندگی از آقای بلفراگ قائم مقام وزیر خارجه سوئد در غياب مشاراليه قول دادند که عاملين این اقدام 
از این رو پس دولت سوئد به عناصر خشونت طلب . د پيگيری قرار گرفته و مجازات خواهند شدبا جدیت مور

چنين خسارات وارده به نمایندگی را به  اجازه حضور در مقابل سفارت ایران در استکهلم را نخواهد داد و هم
  .طور کامل جبران خواهد کرد

 های سياسی به تحریک افراد و گروه ها برای اعمال با کسانی که به بهانه بيان دیدگاه: ریدبری تاکيد کرد
مجرمانه و خشونت آميز از جمله ورود بدون مجوز به یک سفارتخانه خارجی مبادرت ورزند، با قاطعيت برخورد 

 »١٣٨٨/٠۴/١٠ ...خواهد شد
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ه سفارت و ود تنی چند از تظاهرکنندگان بر این سفير رعب و وحشت و ترور باید سئوال کرد اگر و اسالمی،از
 و آدم کشی  و تبه کاری وحشی گری است پس سی سال«متروریس«و » خشونت«شکستن چندین شيشه 

فکر می   در خارج کشورسفرای این حکومت جهل و جنایت آیا  چيست؟ حکومت اسالمیهای دسته جمعی
ومت شان هر روز بر  از جنایاتی که حک را مردم جهان افکار عمومییاوه گویی هایشان می توانند با این کنند

  و هم کيشانش نمی دانند کهاسالمی آیا منحرف سازند؟ عليه بشریت مرتکب می شود، به مساله دیگری
 از حکومت هيتلر و موسولينی،  و نفرت انگيزتر، جانی ترحکومت شان در نزد افکار عمومی مردم مترقی جهان

  ! است؟ پينوشه، پولپوت، صدام حسين، بن الدن و غيره
  

 به چند نمونه از وحشی گری های تروریست ها و اراذل و اوباش حکومت اسالمی و در راس همه علی پایيندر 
  : اشاره می کنيم در هفته های اخيرخامنه ای و احمدی نژاد

  
 به کوی دانشگاه تهران از زبان حمله اخير گزارشی در شرح وقایع حمله پس از ، چاپ بریتانيا،وزنامه گاردینر* 

 . چاپ کرده استعينیشاهدان 
، که طی آن ٨٨  خرداد ماه٢٥این جامع ترین گزارشی است که تاکنون از وقایع ساعات نخست دوشنبه 

  . ایران به خوابگاه دانشگاه تهران حمله کردند، منتشر می شودحکومتنيروهای امنيتی 
 »تقلب«ت هنوز از خشم بروز حالی رخ داد که تهران دو روز پس از انتخابا گاردین می نویسد حمله آن شب در

در داخل خوابگاه در خيابان امير آباد شمالی دانشجویان برای خواب آماده می شدند، هرچند ... آرام نداشت
  ».تر چندین نفر در برابر در اصلی دانشگاه کتک خورده بودند تنها ساعاتی پيش. اعصاب متشنج بود

افتاد به یکی از رویدادهای محوری در ناآرامی های پس از آنچه بعد از آن اتفاق «: این روزنامه می نویسد
انتخابات بدل شد؛ پليس با یورشی خشن به داخل خوابگاه ها به شکستن قفل ها و بعد استخوان ها پرداخت، 

 اما شرحی که از مصاحبه با پنج ... نفر را با خود برد و پنج نفر را کشت١٠٠به ده ها دانشجو حمله کرد، بيش از 
  ».حاضر در حادثه به دست می آید، داستانی متفاوت را بازگو می کندفرد 

ما آماده خوابيدن می شدیم که ناگهان «:  دانشجویی که آن شب دستگير شدند به گاردین گفت١٣٣یکی از 
 ها را در تر آن پيش. ها که می خواستند وارد اتاق شوند را شنيدیم صدای شکسته شدن قفل ها توسط آن

  ».این حتی خالف قوانين ایران است. ن دانشجویان دیده بودم اما تصور نمی کردم داخل بيایندحال کتک زد
پليس با یورشی خشن به داخل خوابگاه ها به شکستن قفل ها و بعد استخوان ها پرداخت، به ده ها دانشجو 

  ... نفر را با خود برد و پنج نفر را کشت١٠٠حمله کرد، بيش از 
 دانشجو از یکی از خوابگاه ها دستگير و به زیرزمين وزارت کشور در آن نزدیکی در خيابان ٤٦ ،به نوشته گاردین

   ...فاطمی منتقل شدند
فاطمه براتی، کسری شرفی، مبينا احترامی، کامبيز شعاعی : پنج نفر جان باختند«: در این گزارش آمده است

ند که گزارش می شود بدون مطلع کردن ها روز بعد در بهشت زهرای تهران دفن شد آن. و محسن ایمانی
  ».تحکيم وحدت، یک سازمان دانشجویی، نام آنها را تایيد کرده است. ها بود خانواده های آن

شاهدان عينی گفتند که این دو دختر و سه پسر هدف ضربات مکرر باتوم «: در ادامه گزارش گاردین آمده است
ایشان اخطار داده شد درباره بچه هایشان صحبت نکنند و مراسم به خانواده ه. برقی در ناحيه سر قرار گرفتند

 مانند والدین ندا آقا سلطان، که چهره اش پس از پخش فيلم کشته شدن او به ضرب گلوله -ترحيم برگزار نکنند 
  ».در خيابان، با جنبش اعتراضی مترادف شد

ليس به داخل خوابگاه ها گاز اشک آور پ«: شنبه شب را چنين برای گاردین بازگو کرد یک دانشجو حوادث یک
من حتی تظاهرات هم نکرده . شليک کرد، ما را زد، پنجره ها را شکست و مجبورمان کرد بر زمين دراز بکشيم

حالی که تظاهر می کرد در جستجوی چاقو و  و بعد در. ها رویم پرید، پشتم نشست و مرا زد بودم اما یکی از آن
  ».تهدیدمان می کردند که ما را حلق آویز کنند و به ما تجاوز کنند. ه جنسی کردتفنگ است، از من سوءاستفاد

پليس ضدشورش در دو صف ایستادند و با  «:طور شرح داد  یک دانشجوی دیگر ماجرا را این،به گزارش گاردین
ما را می زدند و بر . ها وادارمان کردند بارها از ميان آن بدویم آن. باال گرفتن سپرهایشان یک تونل تشکيل دادند

  ».پای یکی از هم اتاقی هایم شکسته بود اما باز هم وادارش کردند بدود. سپرهایشان می کوبيدند
: یک دانشجو به این روزنامه گفت .گاردین می نویسد که دیگران رفتار مشابهی را از بسيجی ها دیده بودند

 وقتی رسيدم ...ن هفت ساله که کسی راپسر خوشگله اال«: یک بسيجی که پشتم نشسته بود به من گفت«
ها یا رهبر  ها ما را آزار می دادند و مدعی بودند که به آن  آن».نشونت می دم که چکار می تونم باهات بکنم

  ».توهين کرده ایم
ظرف یک ثانيه فهميدم که این «: حالی که گریه می کرد گفت  یک دانشجوی دیگر در،به نوشته گاردین
باورم نمی شد، سياستمداران ارشد، اعضای پارلمان و . زارت کشور در خيابان فاطمی استساختمان اصلی و

  »...بازرسان در طبقات باالیی بودند و ما در زیر زمين
گاردین می نویسد که به گفته شاهدان عينی پليس و ماموران زخمی ها را به حال رها کرده بودند و کسی به 

یک شاهد . در اثر اصابت گلوله پالستيکی از دست داده بود کاری نداشتیک دانشجو که یکی از چشمانش را 
ها  ها تمنا می کردیم کسانی را که بيش از دیگران آسيب دیده بودند به بيمارستان ببرند اما آن ما به آن«: گفت

  ».ولشان کنيد تا بميرند: فقط می گفتند
هبر رئيس دانشگاه تهران و عليرضا زاکانی یک  ساعت بعد وقتی فرهاد ر٢٤این مخمصه «: گاردین می نویسد

ها گفت که او اجازه ورود پليس  رهبر به آن. نماینده تهران در مجلس، برای بازداشتی ها صحبت کردند تمام شد
  ». اما او چند روز بعد این مساله را تکذیب کرد-برای کنترل اوضاع خوابگاه را داده بود 

یک دانشجو . ها قرار داد اد کردن دانشجویان لباس های تازه در اختيار آن پليس پيش از آز،به نوشته گاردین
 ١٣٣اما چه شاهدی باالتر از . نمی خواستند هيچ شاهدی از آنچه اتفاق افتاده بود وجود داشته باشد«: گفت

  »جا بودند و همه چيز را دیدند و عذاب کشيدند؟ دانشجویی که آن
 

 ٨٨  خرداد٣٠ اسالمی در حکومت بود آه در جریان تظاهرات مردم عليه  ساله ای١٩ جوان ،سهراب اعرابی* 
 و با نشان دادن عكس رفت زندان اوین می بهروز برای پيدا آردن فرزندش   هر، مادر سهراب.ه بوددستگير شد

ویدئوی صحنه هایی آه مادر نگران سهراب را در . گرفت شدند سراغ او را می سهراب به آسانی آه آزاد می



 ٥

  هنگامی. منتشر شده استی اینترنت سایت هایدهد در ابر زندان اوین در حال جستجوی فرزندش نشان میبر
 روز برای آزادی او تالش می  در زندان اوین است در آنار مادران سایر دستگيرشدگان هرفرزند اومشخص شد 

قرار بود آه . زاد خواهند آرد حكومت اسالمی به او وعده دادند آه سهراب را به زودی آ مسئول مقامات.آرد
 آه سهراب در زندان می دهند به خانواده او اطالع ،٨٨  تير٢٠سهراب به قيد آفالت آزاد شود اما روز شنبه 

  . شده استآشته
سهراب بر اثر اصابت گلوله به زير قلبش «: مليحه محمدی، عمه سهراب اعرابی، به راديو فردا گفته است

 خرداد، ديگر به خانه ٢۵سهراب اعرابی پس از شرکت در راهپيمايی : دی افزودخانم محم» .کشته شده است
در اين مدت مادر وی هر روز برای کسب اطالع از سرنوشت فرزندش به مقابل زندان اوين می . برنگشته بود

  . کردند رفت، ولی مسئوالن مربوطه از دادن اطالعات خودداری می 
 
 در تهران و شهرهای مختلف به  رویدادهای اخيرل جنازه های جانباختگانتحويس خبرهای منتشر شده، براسا* 

  جنازه جانباختگان را که بيش حکومت اسالمی، امنيتی و قضايیارگان های. خانواده هايشان آغاز شده است
، ه اندجان خود را از دست دادها  اثر شکنجه در زندان ها و يا بر  خرداد و پس از آن در خيابان٢۵ها در  تر آن

 عکس متعلق به جانباختگان وجود دارد که از خانواده ها می ۵٠در آگاهی شاهپور، برای مثال . تحويل دهند
 ٢٨ خرداد تير خورده و روز ٢۵ که روز یسهراب اعراب. جا عزيزان خود را شناسايی کنند خواهند با مراجعه به آن

براساس گزارش .  نفر بوده است۵٠نها يکی از اين ، ت بودخرداد جنازه اش تحويل پزشکی قانونی کهريزک شده
يکی ديگر از خانواده ها، جنازه پسرش را در حالی برای دفن تحويل گرفته که تنها صورتش مشخص بوده و ها، 

 است که ماموران قضايی و امنيتی نمی خواسته اند ، به همين دليل، روشنتمام بدنش را سيمان گرفته بودند
  .  شکنجه شديد شوندخانواده متوجه آثار

  
 ٣۴ اعالم کرد که تنها در یک روز از ماه گذشته، ١٣٨٨/٠۴/٢۴ در تاریخ کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،* 

جسد تحویل سردخانه های سه بيمارستان شده، در حالی که دولت تعداد کشته شدگان حوادث يک ماه اخير را 
  . نفر اعالم کرده است٢٠

 خرداد ماه ٣٠در روز «قوق بشر که مقرش در نيویورک است با انتشار بيانيه ای اعالم کرد که اين نهاد مدافع ح
 ٣۴ نفر در راهپيمايی کشته شده اند، فقط در سه بيمارستان تهران ١١زمانی که دولت اعالم کرد که )  ژوئن٢٠(

جسد   هشت ام خمينی، جسد در بيمارستان ام١٩طبق گزارش، . جسد راهپيمايان تحويل سردخانه شده است
 خرداد ماه تحويل ٣٠جسد در بيمارستان لقمان حکيم در همان شب  در بيمارستان رسول اکرم و هفت

   ».سردخانه های اين بيمارستان ها شده است
کمپين بين المللی حقوق بشر هم چنين گفت اين اطالعات توسط پرسنل اين بيمارستان ها که به اطالعات 

  .تند بدست آمده استسردخانه دسترسی داش
سایت نوروز که وابسته به اصالح طلبان است، به نقل از یک شاهد عينی که نخواست نامش فاش شود، 
نوشته است که وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری ميوه و محصوالت لبنی 

ها کشته در آن بوده است و از او خواسته بوده است برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که تصویر صد
به گفته وی دیدن تصاویر کشته شده ها نزدیک به نيم ساعت طول . اند تا جنازه فرزندش را بين آن ها پيدا کند

  .کشيد
یعقوب براویه، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمايش در  « سایت نوروز هم چنين روز سه شنبه خبر داد که

دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران، روز چهارم تير ماه توسط نيروهای بسيج از بام مسجد لوالگر مورد 
ش به بيمارستان لقمان انتقال يافت شد و بالفاصله توسط دوستان اصابت گلوله قرار گرفت، از ناحيه سر مجروح

  ».اما به رغم تالش پزشکان برای جان وی، در نهايت دچار مرگ مغزی شد و درگذشت
ای وجود دارد که تيراندازی مستقيم یک عضو نيروی مقاومت بسيج به  دست کم در یک مورد تصاویر ویدئویی

  . را نشان می دهد خرداد٢۵آميز   سوی جمعيت معترض در پایان راهپيمایی مسالمت
مقام های حکومت اسالمی در .  های تلفن همراه خود ضبط کرده اند این تصاویر ویدئویی را معترضان با دوربين

برخی موارد می گویند تيراندازی به این علت انجام شده است که معترضان قصد آتش زدن مسجد یا نيروگاه 
  .بسيج را داشته اند

  
 از صبح امروز ،بنابه گزارشات رسيده از آگاهی شاپور تهران:  می گویندیدمکراس فعالين حقوق بشر و* 

ها جزء دستگيرشدگان در  تعدادی از خانواده هايی که از سرنوشت عزيزانشان بی خبر هستند و هنوز نام آن
  . های رژيم ثبت و تاييد نشده است تجمع کردند ارگان
 های دروغين که در طی اين مدت که به مادر درد مندش ها بعد شنيدن خبر شهادت سهراب اعرابی و وعده آن

 پيکر از شهدای راه آزادی مردم ايران در آن شکنجه گاه مخوف ٦٠ الی ٥٠چنين شنيدن وجود  داده بودند و هم
  . سخت نگران هستند

اپور ، تعدادی از خانواده با نگرانى زياد به آگاهى ش١٢:٣٠ صبح تا ٨ تيرماه از ساعت ٢٣امروز سه شنبه 
اين خانواده ها در روزهاى درگيرى بعد از انتخابات  .مراجعه آردند و خواستار پيگيرى وضعيت فرزندانشان شدند

از فرزندانشان هيچ اطالعى ندارند و چندين بار به دادگاه انقالب و زندان اوين و پزشكى قانونى مراجعه آرده اند 
خانواده ها می گويند . م فرزندانشان تأييد نشده استهاى فوق نا اما تاآنون از طرف هيچ يك از سازمان

فرزندانشان تنها نبودند و همراه با يكى از بستگان و يا دوستانشان در اعتراضات شرآت آرده اند و به گفته 
  . ها تعدادى توسط نيروهاى گارد و لباس شخصى بازداشت شده اند همراهان آن

ها را تحويل  ياد مى زدند اگر فرزندمان را آشته ايد الاقل جنازه آنتعدادى از مادران در جلوى آگاهى شاپور فر
دهيد و تعدادى با خشم هر چه تمام تر مرگ بر خامنه اى را فرياد مى زدند آه مورد حمله سربازان جلوى درب 

دران ها را آرام آنند اما پدران و ما آگاهى قرار گرفتند و با دادن وعده رسيدگى مى آنيم سعى مى آردند آن
   )١٣٨٨ تير ٢٣( ...فرياد مى زدند شما همه دروغ مى گوييد ما فرزندمان را مى خواهيم
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 با انتشار اطالعيه ای اطالعات و آمار  گذشتهشنبه کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه در ایران روز یک* 
مهوری در ایران منتشر جدیدی را از تعداد و وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست ج

 :در این اطالعيه از جمله آمده است. کرد
تير  ١٨رغم اظهار نظر ریيس پليس تهران مبنی بر بازداشت تعداد بسيار اندکی در جریان اعتراضات روز ی عل
اند گرچه    نفر در این روز بازداشت شده١٧٨، مطابق فهرست منتشر شده از سوی مقامات زندان اوین ٨٨

ها در  اند که اسامی مورد نظر آن  عداد دیگری از بازداشت شدگان در هجدهم تيرماه اظهار کردهبستگان ت
چنين دادسرای دادگاه انقالب تهران اعالم کرده که تا هفته آینده به  هم. های ارائه شده نبوده است  فهرست

  .نيستشدگان  خصوص وضعيت این بازداشت دليل عدم تشکيل پرونده پاسخگوی مراجعات در
 نفر تخمين زده ٢٠٠٠ را در حدود  ها  تعداد شهروندان بازداشت شده در خيابان پيگيریگرچه پيش از این کميته

 نفر در سراسر کشور است که البته ٤٠٠٠دهد که این عدد احتماال در حدود  بود اما اطالعات جدیدتر نشان می
 .اند  ها به مرور آزاد شده بخشی از آن

  
، خبر داده اند که تجمع صدها )٢٠٠٩ ژوالی ١٥ برابر با ١٣٨٨ تير ٢٤( بشر و دمکراسی در ایران فعالين حقوق* 

 .ادامه داردنفر از خانواده های دستگيرشدگان در مقابل زندان اوین و دادگاه انقالب 
 ای اطمينان امروز تعدادی اسامی از طرف دادگاه انقالب و زندان اوين تاييد شد اگر چه خانواده ها تا اندازه

حاصل می آنند آه فرزند و يا همسرشان دستگير شده اما با نگرانی از همديگر می پرسند آيا عزيزان خود را 
 زنده و سالم تحويل خواهند گرفت؟

 تير در انقالب بازداشت و به ١٨ ساله ديپلم پنج شنبه ٢٣ سحر خرمی -١: اسامی تعدادی از بازداشت شده ها
 تير در انقالب بازداشت و به اوين ١٨ ساله و متاهل خانه دار پنج شنبه ٣٦صديقه خانقاه  -٢اوين منتقل شده؛ 

 تير در انقالب بازداشت و به ١٨ ساله متاهل ليسانس زبان انگليسی پنج شنبه ٢٩ مهناز ترابی -٣منتقل شده؛ 
اد بازداشت و به اوين  تير در اميرآب١٨ ساله دانشجوی هنر پنج شنبه ٢٦ صبا مظاهری -٤اوين منتقل شده؛ 

 - ٦ تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ ساله ديپلم پنج شنبه ٢٣ الهه آاشفی -٥منتقل شده؛ 
 -٧ تير در جمالزاده بازداشت و محل نگهداری وی نامشخص؛ ١٨ ساله ديپلم پنج شنبه ٢١امير سيدآاظمی 

 تير در انقالب بازداشت و محل نگهداری وی ١٨ه  ساله فوق ديپلم تراشكاری پنج شنب٢٧آرمان قنبری 
 خرداد در خيابان خوش بازداشت و به اوين ٣٠ ساله ليسانس آامپيوتر شنبه ٢٥ بهزاد آامرانی -٨نامشخص؛ 

 خرداد در ولی ٢٧ ساله دانشجوی فوق ليسانس عمران چهارشنبه ٢٤ نادر قاضی ميرسعيد -٩منتقل شده؛ 
 ساله پنج ٤٢ محمد آشكولی -١٠ انقالب به اوين منتقل شده؛ ١٤٨ به آالنتری عصر بازداشت و بعد از انتقال

 ٢٧ ساله ديپلم چهارشنبه ١٩ مهرشاد متين پور -١١ تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨شنبه 
 محمد امين -١٢خرداد در ونك به طور وحشيانه توسط لباس شخصی ها بازداشت و به اوين منتقل شده؛ 

 ٣٤ حامد نيك فر -١٣ خرداد در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ٢٦ ساله ديپلم سه شنبه ٢٠اميری 
 سعيد -١٤ خرداد در يادگار امام بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ٣٠ساله فوق ديپلم ماشين آالت آشاورزی 

 اسماعيل -١٥ه اوين منتقل شده؛  خرداد در آزادی بازداشت و ب٣٠ ساله ليسانس شيالت شنبه ٢٨قنبری پور 
 -١٦ تير در امير آباد بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص؛ ١٨ ساله ديپلم شغل آزاد پنج شنبه ٢٧قره گزلو 

 بهمن -١٧ تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ ساله ليسانس حقوق پنج شنبه ٢٥فرهاد بهادری 
 ٢٧ ايمان قديانی -١٨ تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨  ساله شغل آزاد پنج شنبه٣٥مداح 

 صمد قره -١٩ تير در انقالب بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص؛ ١٨ساله فوق ديپلم حسابداری پنج شنبه 
 ٢٩انی  رضا مرد-٢٠ تير در آارگر بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ ساله ديپلم شغل آزاد پنج شنبه ٣٠داغی 

 ٢٢ مجتبی شهسواری -٢١ تير در خيابان وصال بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ساله آارمند پنج شنبه 
 ساله ١٩ عليرضا ورمزيار -٢٢ تير بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ساله دانشجوی حقوق پنج شنبه 

 ساله ٢٧ وحيد خندان -٢٣ه؛  خرداد در آزادی بازداشت و به اوين منتقل شد٣٠دانشجوی آامپيوتر شنبه 
 انقالب به ١٤٨ خرداد در ولی عصر بازداشت و بعد از انتقال به آالنتری ٣١ليسانس علوم اجتماعی يك شنبه 

 خرداد در رودآی بازداشت و به اوين ٣٠ ساله ديپلم شغل آزاد شنبه ٣٤ عبداهللا عزيزی -٢٤اوين منتقل شده؛ 
 تير در بهارستان بازداشت و به اوين ٣وق ديپلم عمران چهارشنبه  ساله ف٢٥ عارف معاون -٢٥منتقل شده؛ 
 خرداد در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ٢٦ ساله سه شنبه ٢٠ عليرضا ساعتچی -٢٦منتقل شده؛ 

 - ٢٨ تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص؛ ١٨شنبه   ساله پنج٢٣ محمد صادق امينی -٢٧
محسن -٢٩ تير بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ پنج شنبه ی ساله ليسانس شيم٢٤رث مجيد طهمو
 مهدی -٣٠ خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ٣٠ ساله فوق ديپلم برق شنبه ٣٦ابراهيمی 
   خرداد در جيحون بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله ديپلم شنبه ٢٦محمدی 

 محسن -٣٢ تير بازداشت و به اوين منتقل شده؛ ١٨ ساله دانشجوی فيزيك پنج شنبه ١٩ وحيد حسين پور -٣١
 -٣٣ آذر بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص؛ ١٦ تير در ١٨ ساله ديپلم شغل آزاد پنج شنبه ٢٨جالليان 

  . نامشخص تير در انقالب بازداشت و مكان نگهداری وی١٨ ساله ديپلم آتابدار پنج شنبه ٢٩مصطفی آجرلو 
  

 تير ماه که به کمپ کهریزک منتقل شده ١٨بنا به گزارش خبرنامه اميرکبير یکی از افراد بازداشت شده در روز * 
این فرد که دچار بيماری تنفسی شدید بود پس از چند روز از کمپ کهریزک به بيمارستان منتقل . بود جان باخت

  .  جان باختشد اما در بيمارستان به دليل صدمات شدید جسمانی
 نفر از آنان ١٤٠ نفر اعالم شده است که نزدیک به ٤٠٠ تيرماه بيش از ١٨تعداد بازداشت شدگان تظاهرات روز 

 روز در بازداشت بودند که در آن جا بارها مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار ٥به کمپ کهریزک منتقل و به مدت 
  .گرفته اند

  
در زندان مرکزی شهر اروميه تعداد اعدام شدگان در زندان های حکومت » نیونس آقایا«با اجرای حکم اعدام * 

 . تن رسيد١٨٠اسالمی، از ابتدای سال جاری تاکنون به 
 تن در ٦ تن در زندان اوین، ٦بيش ترین تعداد اعدام ها متعلق به تيرماه می باشد به طوری که در این ماه، 

  .ن به دستور دستگاه قضایی حکومت اسالمی اعدام شدند تن در زندان مرکزی زاهدا١٣زندان شهر قم و 
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 فقره اعدام در زندان های حکومت اسالمی و در مالء ٣٤٦الزم به ذکر است در سال گذشته بنا بر آمار موجود 
  .عام به مرحله اجرا گذاشته شده است

  
ت کاران حکومتی سه نفر که جنایاین قيلم کوتاه نشان می دهد . دیدم ی هولناکجنایت در یک فيلم کوتاهی* 

ند و در پایين نيز دو نفر سریعا نبه پایين پرتاب می ک  از باالی پشت بام یکی پس از دیگریرا با دست های بسته
  .ندهآن ها را به جای دیگری انتقال می د

  
. د روزنامه نگار در زندان به سر می برن٤١بنا به اظهار گزارشگران بدن مرز، پس از يک ماه اعتراض، * 

چهار نفر از . شرايط زندانيان بسيار نگران کننده است«گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم می کند که 
 های آن ها از  خانواده.  اند روزنامه نگاران بازداشت شده هم چون ديگر زندانيان به محلی نامعلوم منتقل شده

دانند، از دسترسی  ی ت بازداشت موکلين خود را نمحق مالقات با عزيزان خود محروم و وکالی اين زندانيان عل
ترين زندان برای روزنامه  نگاران در جهان، امروز به خطرناک  ترين زندان روزنامه بزرگ. اند به پرونده محروم شده
  ».نگاران تبديل شده است

 :، عبارتند از١٣٨٨ خرداد ٢٣اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگير شده از تاريخ 
بدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی، کيوان صميمی بهبهانی، بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، ع

سميه توحيدلو ، شيوا نظر آهاری، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، سعيد ليالز، محمد 
ری، عليرضا بهشتی پور شيرازی، قوچانی، ژيال بنی يعقوب، بهمن احمدی امويی، مجتبا تهرانی، مازيار بها

اسماعيل حق پرست، مهدی زابلی، روح اله شهسوار، فريبرز سروش، عيسی سحرخيز، کامبيز نوروزی، 
توحيد بيگی، مجيد سعيدی، هنگامه شهيدی، سميه . مسعود باستانی، محمدرضا يزدان پناه، کاوه مظفری

  .  نصرتی، سعيد متين پور
زاده، محمد صديق کبودوند، کاوه جوانمرد، مجتبی لطفی،  ر، محمدحسن فالحيهقبل از این نيز عدنان حسن پو

  . مسعود کردپور، حسين درخشان، بهمن توتونچی، سجاد خاکساری زندانی بودند
 روزنامه نگاران و  رفتارهای غيرانسانی با این چنين دستگاه های سانسور و سرکوب حکومتیدر کشوری که
می   فعالين سياسی و شهروندان معترضا بصور کرد که چه رفتارهای هولناک تریباید ت دارند وبالگ نویسان

  !کنند؟
  

این نمونه ها و صدها نمونه دیگر نشان می دهند که سران و نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی خشونت و 
  در استکهلم بی شرمانه سفير چنين حکومتی در چنين شرایطی،وحشی گری خود را به اوج رسانده اند

 با عکس ندا و شعارهایی هم چون زندانی سياسی آزاد باید گردد؛ شکنجه و اعدام  کهتعدادی از تظاهرکنندگان
 وارد شده لغو باید گردد؛ آپارتاید جنسی لغو باید گردد و غيره به مرکز ترور و جاسوسی حکومت در استکهلم

  ! می نامد؟»متروریس« و »خشونت طلب« بودند را
ن ها فقط به زور اسحله آدر حال حاضر . می و عوامل ریز و درشت آن آینده تيرو تاری دارندسران حکومتی اسال

بنابراین، چنين حکومتی دیر یا زود رفتنی ست و . و سرکوب و کشتار و ترور حکومت خود را سر پا نگه داشته اند
  .  گوش جهانيان رسانده اندونی اخير خود صادر کرده و بهي در تظاهرات ميل آزادهتن آن را نيز مردمفحکم ر

یکی .  را با خود به همراه داشتارزنده و مهمی اعتراضات وسيع این چند هفته نکات بسيار نی وويتظاهرات ميل
خود را به طور برجسته ای نشان داد مقاومت فوق العاده  هفته هااز مهم ترین نکاتی که به وضوح در این 

  .رکوبگر تا دندان مسلح بود در مقابل نيروهای س دختر و پسرناناجو
تمام محالت و خيابان های  در چنين شرایطی، شيوه مبارزه تغيير یافته و در جهت فرسودگی نيروهای سرکوبگر

 زندگی  کار واکنون هر شهروند معترض در هر جایی که.  شده اند واقعی تبدیل به ميدان مبارزههای کشورشهر
 لبانه و آگاهانه و همبستگی انسانی خود را یک فعال سياسی و با احساس مسئوليت اجتماعی داوطمی کند
  و بسيج احبار و گزارشات را پحش می کند و سعی دارد مردم را به مسایل روز آگاه می داند؛ آزادی راهمبارز
  . نماید

ر  در سطح وسيعی د که در بطن ميدان مبارزه اعالم موجودیت کرده اندنشریه خيابان، خبرنامه ندا و غيره
 طبيعی ست که هر انسان آزادی خواهی .دنشهرهای سراسر کشور و هم چنين خارج کشور منتشر می شو

 شعارنویسی عليه حکومت در سطح .این نشریات را تقویت و توزیع و تبليغ می کند و از آن خود می داند
انه های مدرن  فيس بوک ها بزرگ ترین رس وبالگ هاوتلفن های همراه و . گسترده ای مرسوم شده است

 ایران و جهان در سظح  در مردم و گزارشات و فيلم های اعتراضات و مبارزاتاخبارامروزی هستند که دایما 
 سياسی در جامعه ایران راه افتاده است -در واقع یک شبکه وسيع خبری و تبلغی .  می کنندمنتشر ميليونی

  .که شاید تاکنون در جهان بی نظير بوده است
 به  و هم چنين آپارتاید است وحکومت اسالمی، به لحاظ سياسی حکومت رعب و وحشت و تروربدین ترتيب 

لحاط اقتصادی نيز اکثریت جامعه را در معرض فقر و انواع و اقسام آسيب های اجتماعی مانند تن فروشی، 
 .اعتياد، خودکشی و غيره قرار داده است

آفتاب «ت اخير روزنامه ا، یکی از گزارش» طرح اقتصادی دولت درصدی در اثر اجرای ٦٠تا   ٣٠تورم «برای مثال 
حتی .  شده است تر تامين مایحتاج اوليه زندگی برای کارگران و خانواده آن ها بسيار سخت.وده استب» یزد

 و به فروپاشی زندگی و خانواده آن ها منجر می  گرددنمی به موقع پرداخت بخشی از کارگران دست مزد ناچيز
   .شود
 وبالگ نویسان و دستگيری روزنامه نگارانو هم چنين   سانسور آثار آن ها و و فشار بر روشنفکران مترقیدیدته

 .در سطح غيرقابل تحملی در جریان است
مسلما وقایع اخير ایران، به روشنی نشان می دهد که مردم با هرگونه خشونت مخالفند و این حکومت جانی 

نی ترین خشونت ها را از شکنجه روحی و جسمی تا اعدام و سنگسار و است که وحشيانه ترین و غيرانسا
  . ها مردم معترض را کشتار می کندقصاص به کار می گيرد و در خيابان

ت های این تظاهرات ها اساکنون در خارج کشور، اعتراضات گسترده ای در جریان است و برخی شعارها و خو
شکنجه و «؛ »زندانی سياسی آزادی باید گردد«؛ »گونحکومت اسالمی سرنگون سرن«مشترک است مثال 

آزادی «؛ »سانسور و اختناق برچيده شود«؛ »آپارتاید جنسی لغو باید گردد«؛ »اعدام و سنگسار لغو باید گردد
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 ؛»ت به رسميت شناخته شوداآزادی تجمعات و اعتراض «؛»بيان، اندیشه، قلم و تشکل برقرار باید گردد
خانه ها و رتسفاتعطيلی همه   تالش برایو هم چنين»  و محاکمه شوندير معرفیعاملين کشتارهای اخ«

 در خارج کشور که به عنوان مراکز ترور و تهدید  حکومت اسالمیها و دیگر مراکز فرهنگی و مذهبیکنسولگری 
پلمات  دی-تروریست   همهقرار می گيرند تعطيل و فادهتسه مخالفين و فعالين سياسی مورد او جاسيوسی علي

  حکومت اسالمی از کشورهای غربی اخراج شوند و به طور کلی حکومت اسالمی در بایکوت سياسیهای
 این امر یک همبستگی بين المللی قوی با مبارزات جاری مردم ایران به وجود می آورد . قرار گيردهمه جانبه ای

ستمگر و استثمارگر اسالمی، کمک و به پيشبرد مبارزه و رهایی سریع جامعه ایران از شر و نکبت حکومت 
  .شایانی می رساند
 بر عليه اپوزیسيون سرنگونی  سفير حکومت اسالمی در استکهلم ریاکاری و یاوه گویی هایدر چنين موقعيتی

 حکومت .دتوجيه و پرده پوشی کن وحشی گری های حکومت شان هرگز نمی تواند، طلب چپ و آزادی خواه
ین و تبه کارترین حکومت جهان است و سابقه سی ساله در تروریسم دولتی و رسواترین و جانی تر، میاسال

 اگر بنابراین،.  استبين المللی در سطح یسمحامی تروراصلی ترین   هم چنين و ایران مردمشتارسرکوب و ک
حکومت اسالمی در ایران فعالين سياسی را دستگير و شکنجه و اعدام می کند طبيعی ست که در خارج 

 دیپلمات های آن نمی توانند مانند سابق فعالين سياسی را ترور کنند -تروریست  ه دليلی شرایط فعلیکشور ب
اما سئوال این است که  .هر آنچه می توانند به کار می گيرندياليسم س و سودی راه آزا واقعیعليه مبارزانبر 

 به روی سفارت مامورین یکی از ، درباره این مساله که ها هزار اعدام اسالمی، این سفير دهرسولچرا 
، حرفی نمی زند و سکوت مطلق کرده تظاهرکنندگان اسلحه کشيد و توسط تظاهرکنندگان خلع سالح شد

اما نه .  بعد نخست به روزنامه اکسپرسن برده شد و سپس تحویل پليس گردیدروز دو این اسلحه کمری است؟
آینده  يس امنيتی سوئد در مرود آن اظهارنظر کرده است؟اکسپرسن در مورد آن خبری را درج کرد و نه هنوز پل

چرا این سقير رعب و وحشت ! نه چندان دور روشن خواهد کرد که این سکوت طرفين به چه دليل بوده است؟
 سخنی به ميان نمی آورد؟ البد از نظر ایشان ترور، ، بر عليه تظاهرکنندگانانشترور از این وحشی گری مامور

 ی تهران و شهرستان ها اعدام، قصاص، سنگسار و کشتار مردم بی سالح در خيابان هاجاسوسی، شکنجه،
 صدها نفر از اخراج ؟نيست» آدم کشی سازمان دهی و طراحی شده توسط دولت«و » ترور«و » خشونت«

 عليه  به دليل فعاليت های تروریستی و جاسوسی، فقط از سوئد حکومت اسالمی دیپلمات-تروریست 
اما ورود  حق طبيعی حکومت اسالمی است نباید حرفی در مورد آن ها زد؟  چون سرنگونی طلب،اپوزیسيون

  !است؟» تروریسم«و » خشونت«تنی چند از معترضين به سفارت و شکستن چند شيشه آن 
يلم و تصویر آن ها ف واقعی سرکوب و کشتار مردم که خبر و خبرهای آیا سفير حکومت اسالمی در استکهلم،

 کوچکی  در باال به نمونه هایه لحظه توسط فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی منتشر می شوند ولحظه ب
  ها که در خيابانی روزانه هزاران نفر های آیا در این یک ماه تظاهرات دنبال نمی کند؟، اشاره کردیم نيزاز آن ها

حکومت اسالمی، سرنگون «های و ميادین شهر استکهلم توسط نيروهای اپوزیسيون و مردم آزاده با شعار
عاملين «؛ »زندانی سياسی آزاد باید گردد«؛ »سفارت ایران، این مرکز ترور تعطيل باید گردد«، »سرنگون

سران حکومت اسالمی به دليل جنایت عليه بشریت محاکمه باید «؛ »سرکوب و کشتار محاکمه باید گردند
 در مقابل این اعتراض ميليونی مردم ایران و هم  آیاوند؟و غيره در جریان است را نمی بيند و نمی ش» گردند

ذره ای  چنين تظاهرات های گسترده پناهندگان و مهاجرین ایرانی آزادی خواه در کليه کشورهای غربی،
 در یک جو انسانيت در او مانده باشد؟ البته اگر  برای وی به وجود نمی آورد،احساس عذاب وجدان انسانی

 تجاوز گروهی و فردی، به مده است که سرکوبگران و شکنجه گران حکومت اسالمی، به آاخبار و گزارشات
 آمده است ٨٨  تير٢٣برای نمونه، در خبرهای روز  .استفاده می کنند عنوان ابزار شکنجه برای گرفتن اطالعات

بدن بيهوش او بر . ، بيهوش به بيمارستان تحویل داده شده است٨٨ تير ٧که ترانه موسوی، از دستگيرشدگان 
 گفته يكی از دوستان ترانه، پس از دو هفته از دستگيری او، فردی ناشناس .آثار تجاوز مکرر مشاهده می شود

او . با منزلش تماس گرفته و به مادر ترانه خبر بستری بودن وی را در بيمارستان امام خمينی آرج می دهد
خانواده ترانه به آن بيمارستان مراجعه می آنند . می آندپارگی رحم و مقعد را نيز دليل بستری شدن ترانه ذآر 

اما مسئوالن بيمارستان بستری شدن ترانه موسوی را تكذيب می آنند و تنها يكی از پرسنل می گويد آه 
بيهوش می آورند و » حزب اللهی«دختری را با موهای بافته شده ديده است آه چند نفر با ظاهری به گفته او 

 آند نشان می دهد آه ی جمالتي آه اين ناشناس در مكالمه تلفنی با مادر ترانه بيان م.بيهوش می برند
ماموران وزارت اطالعات و لباس شخصی ها می خواسته اند ذهن خانواده ترانه را از سياسی بودن قضيه 

يز پس از منحرف آنند و به آنان بقبوالنند آه دخترشان از نظر اخالقی مشكالتی داشته است تا خانواده ن
 روزنامه گاردین... شنيدن خبر مرگ فرزندشان، از پيگيری و پی جويی درباره چند و چون مرگ وی خودداری آنند

 است که تجاوز گروهی و فردی به او ، نوشته از زبان یک پسر جوان که در تظاهرات خيابانی دستگير شدهنيز
  در حالی که. این کار به طور روزانه لذت می برندکشان از دیگر نه امری به صورت شکنجه و تحقير، بلکه آدم

 در استکهلم و دیگر سفرای این حکومت در جهان، ، رسول اسالمی.تجاوز به زندانی جرم و جنایت بزرگی است
   !؟هستند آیا از این همه وحشی گری حکومت شان، نباید احساس شرم کنند  هيوالییسفرای چنين حکومتی

  نيروهای هم چنينزنان، کارگران، دانشجویان و مردم تحت ستم داخل کشور و که نيست آن روزی ورمسلما د
 مردم ایران، حکومت اسالمی را ق با جلب همبستگی جهانی با مبارزات بر ح سرنگون طلب خارج کشورآزاده

،  کشتار وخشونت  اختناق و سانسور، جهل و خرافات ملی و مذهبی، وحشت و ترور،به سرنگون کنند و
ن کشور پایان دهند و در سطح منطقه و جهان حامی یا  حکومتی دره و اعدام، نابرابری و استثمارشکنج

 هر تحول  قطعا. و برابری مبارزه می کننددی که در جهت برقراری آزا باشندمبارزات کارگران و مردم آزاده ای
گذارد از این رو، جلب حمایت و  ایران، بالفاصله تاثير خود را در منطقه و جهان می  جامعهمثبت و منفی در

 مردم آزاده جهان و جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های میيبانی افکار عموتپش
 حرمت انسانی  و و برابریاز آزادی دفاع در مهم  گامی تالشی ارزنده ون،ارکراتيک از مبارزات کنونی مردم ایدم

به گزارش خبرگزاری . انی، اقدام برخی از وکالی مترقی اروپایی است یک نمونه از این همبستگی انس.است
 وکيل برجسته اروپایی قصد دارند در اعتراض به سرکوبی اخير معترضان در ایران عليه سران ٩های غربی، 

، حقوقدان فرانسوی در این باره گفته است هدف این گروه »ویليام بوردون«.حکومت اسالمی اعالم جرم نمایند
، »ژان پير اسپيتزر«. وکال از این اقدام شکستن مصونيت مطلق رهبران حکومت اسالمی در برابر قانون استاز 
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این وکال برای متهم کردن رهبران حکومت اسالمی به جنایت عليه بشریت، قصد : عضو دیگر این گروه نيز گفت
   .دارند با دادگاه بين المللی الهه مشورت کنند

خيابان های تهران بار ديگر شاهد تظاهرات گسترده حدود یک ميليون تن از مردم بود آه در  تير ماه ٢٦روز جمعه 
 . نقاطی درگيری ها بين تظاهرکنندگان و نيروهای سرکوبگر حکومتی روی داد

روز جمعه موجی از این حمعيت در خيابان های اطراف دانشگاه تهران محل برگزاری مراسم نماز جمعه، با 
  . یی عليه حکومت اسالمی، از جمله خواستار آزادی زندانيان سياسی شدندسردادن شعارها

گزارش ها حاآی ست آه گروه های بزرگی از جوانان معترض، در برخی از خيابان های اطراف دانشگاه تهران، 
 و غيره سردادند و در» مرگ بر ديكتاتور«، »زندانی سياسی آزاد باید گردد«با روشن کردن آتش و شعارهای 

از شمار احتمالی زخمی ها و بازداشت شدگان خبری . مفابل یورش ماموران امنيتی و لباس شخصی ایستادند
  .در دست نيست

من هرگز شاهد اين همه فيلم از اعتراضات «: مسئول وبالگ گاردين، در مورد انعکاس سریع وقایع ایران، نوشت
 خبر را می نوشت يعنی چهار و نيم بعد از ظهر جمعه به او ادامه داد تا ساعتی که» .تنها در عرض يک روز نبودم

چنان که می دانيم تظاهرات ادامه يافته و ارسال . موجود است s YouTube'Peive١٧   فيلم در٩٨وقت لندن، 
  .خبر و تصوير ادامه داشت

 بازداشت شدگان همراه با تظاهرات ميليونی مردم روز جمعه در خيابان های تهران، خانواده زندانيان سياسی و
گروه هایی از مردم در مقابل سفارت روسيه در تهران  .اعتراضات اخير در مقابل زندان اوین تجمع کردند

در مقابل . اجتماعی بر پا داشته و با شعار دادن عليه حمایت دولت روسيه از حکومت اسالمی، اعتراض نمودند
در این محل نيروهای سرکوبگر حکومت به مردم تجوم . دوزارت کشور نيز تظاهرات بزرگی از مردم بر پا شده بو
  .آوردند و مردم در مقابل آن ها دست به مقاومت زدند

 هاى ابالغ  اعتنائى به ممنوعيتخبرگزارى فرانسه، در گزارشی از تهران نوشت تظاهرات روز جمعه در بى 
 از دادن پوشش خبرى به نماز رسانه های خارجى. شده در رابطه با گردهمايی های ضددولتی صورت گرفت

ها در خيابان هاى اطراف دانشگاه مستقر  شاهدان گفتند نيروى انتظامى و بسيجى . جمعه ممنوع شده بودند
يکی از شاهدان گفت نيروى انتظامى . شده بودند، ولى مردم توانستند با گريز از آن ها دست به تظاهرات بزنند

بوق زدن هنگام تظاهرات يک تاآتيک . بوق می زدند را خرد می کردندشيشه اتوموبيل هايی آه رانندگانشان 
 .  آار گرفته شده توسط تظاهرآنندگان استبه

شبکه تلويزيونی سی ان ان نيز در گزارشى از تظاهرات روز گذشته تهران گفت، ده ها هزار نفر و به قول 
نيز شاهد يک قيام ) ٨٧ تير ١٨ (١٩٩٩ سال ما در. برخى گزارش ها، صدها هزار نفر به خيابان ها آمده بودند

 ها قيام و اعتراض اين بار اما ما شاهد هفته. دانشجويى بوديم، ولى آن اعتراضات تنها يک هفته دوام آورد
  . پذيرد و استمرار داردهستيم و صداى مخالفت مردم پايان نمى

 در خيابان ها سردادند نشان می دهد آه وقایع قبل و پس از نماز جمعه تهران و شعارهايی آه تظاهرآنندگان
  . بخش عظيمی از اين مردم نه برای شرآت در نماز جمعه، بلكه برای تداوم مبارزه خود به خيابان ها ریخته بودند

رفسنجانی، این عنصر قدرتمند حکومت اسالمی، در خطبه های نماز جمعه خود تالش کرد موقعيت خود را به 
ومت اسالمی و با اعالم وفاداری به آن، موقعيت خود را در ميان کمشکش ها و رقابت عنوان يك مدافع پيگير حك

  .های جناح های درون حکومت تثبيت آند
رفسنجانی با سخنان دو پهلوی خود و با تاکيد به اين آه اختالفات در محدود درون خانوادگی هستند، سعی آرد 

گر دور هم متحد آند و  در مورد خطراتی را آه آل حكومت نيروهای وفادار و طرفدار حكومت اسالمی را بار دي
  .اسالمی را تهدید می کند، به آنان هشدار دهد

سخنان و موضع گيری های رفسنجانی در نماز جمعه اخير، که همواره بقای حکومت را مدنظر دارد چيز تازه ای 
شد و گشترش و رادیکال شدن نيست و وحشت وی و همه سران ریز و درشت و جناح های درون حکومتی از ر

 مردمی آه از ستم و سرکوب و استثمار این حکومت جانی .را به نمایش می گذارداعتراضات اجتماعی مردم 
  . و برای تغيير آن به خيابان ها آمده اندصبرشان لبریز شده است

، آن چنان سياه است که بنابراین، پرونده و سابقه و عملکردهای رفسنجانی از آغاز حکومت اسالمی تا به امروز
وی یار نزدیک امام خمينی و هشت . می آیدنتوهمی نسبت به سخنان وی در جامعه و مبارزه مردمی به وجود 

سال در پست رياست جمهوری و پس از آن تا به امروز در پست مهم ریيس شورای تشخيص مصلحت نظام و 
گيرنده کالن حکومت، اصوال نباید برای کسی این  سی سال حضور دایمی او در نهادهای رهبری و تصميم نهایت

 سران و مدیران دیگراو، هم چون .  هم طرفدار جنبش اعتراضی مردم شده استاوشبهه را به وجود آورد که 
بر . رده باال و فرماندهان و سرداران حکومت اسالمی، در همه جنایات سی ساله این حکومت سهيم بوده است

سوزی و همبستگی با مبارزات و خواست های کارگران، زنان، دانشجویان، این اساس او، نه برای دل
روشنفکران و مردم محروم و سرکوب شده، بلکه بر عکس در جهت سهم گرفتن از رقابت ها و کمشکش های 

  .جناح های درون حکومتی و نجات حکومت، سخنان دو پهلو می زند و اشک تمساح می ریزد
  با،این کشور اکثریت مردم  نشان می دهد که،ه اخير مبارزات مردم ایران چند هغتیشواهد و واقعيت ها
 بهای آن را نيز  وایستاده اند و با قامتی استوار در مقابل هارترین حکومت جهان  سرافرازیشهامت و جسارت و
 عاری  نوین و برقراری یک جامعه تا سرنگونی این حکومت جانیاین مردم عزم کرده اند که .ندآگاهانه می پرداز

 دست از مبارزه بر حق خود ،از ستم و نابرابری در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی
  استفاده،داشته باشند نياز »دفاع از خود«از حق طبيعی   در هر جایی کشورخارجچه در داخل و چه   ودارندبرن
  حکومت این بساط، خود مستقل پيگير وحد و مت کوشش و مبارزهبا  مردمنيست آن روزی که دور پس .کنند

  .برچينند و جامعه ای درخور و شایسته انسان بسازند را  جنایت کاراراذل و اوباش و
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