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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی 

 ٢٠١٧ می ٢٢

  

 تبليغ نمايش انتخابات رياست جمھوری اسالمی ايران 
  !»يدن بخش فارسی راديو سو-پژواک «توسط 

  

راضات به نتايج رياست جمھوری ، که به ويژه پس از اعت...نگار، نويسنده و ھنرمند و تعدادی تحت عنوان روزنامه

طلبان درون   طرفدار ميرحسين موسوی و سبز اسالمی و اصالح، مجبور به مھاجرت از ايران شدند و عمدتاً ١٣٨٨

اند و سفت و سخت يک جناح  ھای غربی مشغول کار شده ھای فارسی زبان دولت حکومتی بودند و ھستند در رسانه

، يک روز )پژواک( يدنبرای مثال، امسال بخش فارسی زبان راديو سو. کنند حکومت اسالمی را تبليغ و ترويج می

  . به تبليغ اين نمايش پرداخت و علناً قبل از انتخابات رسماً 

، يعنی يک روز قبل از انتخابات رياست جمھوری اسالمی منتشر شده و ٢٠١٧ می ١٨شنبه  طبق خبری که روز پنج

اين . در زير آن درج شده است» زھرا باقری شاد«دسترس است نام  راديو پژواک در ۀاکنون نيز در صفح ھم

  :گزارش به شرح زير است

  گويند  از انتخابات رياست جمھوری ايران میيدنايرانيان مقيم سو«

 torsdag 18 maj kl 11.42 پخش شده

  تحريم انتخابات يا اعتقاد به تغيير؟

 .يدنو سحر صميمی ايرانيان ساکن سو) راست(اسد درودی 

شود که بسياری از   ماه می برگزار می١٩ انتخابات رياست جمھوری ايران درحالی روز جمعه ۀدوازدھمين دور

 .اند ھاست در اين انتخابات شرکت نکرده  ساليدنايرانيان مقيم سو

 قبلی ۀ در دوريدن درصد از ايرانيان مقيم سو٣٠بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور ايران، تنھا 

ی أطلب ر ھا به کانديدای نزديک به طيف اصالح  درصد آن٨٠ی رفتند و أھای ر رياست جمھوری به پای صندوق

 .دادند

گويد ھيچ وقت در انتخابات ايران   آمده يکی از ايرانيانی است که میيدن که پانزده سال پيش به سواسد درودی

المی که مبتنی بر واليت مطلقه فقيه است، کنش سياسی  او در نظام مثل جمھوری اسۀگفت به. کند شرکت نکرده و نمی

  : گويد او می. تواند تغيير ايجاد کند مردم نمی
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بينيم که شرايط بسياری از افراد از جمله زنان،   اخير میۀبا در نظر گرفتن عملکرد جمھوری اسالمی در چھار دھ

ی ئ نتوانست حق ابتدااس جمھور فعلی حتيئر. ھای مذھبی بدتر شده است ھای تحت ستم و اقليت کارگران، ملت

 .مين کندأھای ورزشی را ت حضور زنان در استاديوم

کند و در اين انتخابات شرکت خواھد داشت، اگرچه موقعيت   سحر صميمی که در يوتبوری زندگی میۀگفت اما به

ھای قبل در آن  بود نسبت به دورهی از بھئھا ھمه نشانه آميز بوده است با اين  دولت اخير تبعيضازنان در ايران و حت

 . شود مشاھده می

 را شروع  ای شبه حل شوند، اما ما مبارزه قطعاً مشکالت زيادی وجود دارند و قرار نيست يک: گويد سحر می

 .خواھيم تغيير ايجاد کنيم ايم و می کرده

 يدناو ھفت سال است به سو. داند یسياوش، ساکن استکھلم نيز دليل شرکت در انتخابات را اعتقاد به تغيير تدريجی م

سياوش . ی رياست جمھوری ايران خواھد رفتأآمده و امسال برای اولين بار در خارج از کشور به پای صندوق ر

اما انتخابات . بار يک تحول ناگھانی در ايران اتفاق افتاد و ما ھنوز داريم از تبعات آن رنج می کشيم يک: گويد  می

ويژه در  ی خواھم داد که تحوالت و حرکت رو به جلو ايجاد کند بهأ است و من به کسی ريک روند مسالمت آميز

 .عرصه ھای فرھنگی که برای من اولويت دارند

. ی دادن ايرانيان فراھم شده استأامسال برای نخستين بار عالوه بر استکھلم در دو شھر يوتبری و لوند ھم امکان ر

 : گويد  با اعالم اين خبر میيدنمی ايران در سوسيد رسول مھاجر، سفير جمھوری اسال

اما من تعبيری . دھند ی نمیأای ھستند که ر اگرچه ميزان مشارکت در ھمه کشورھای جھان مھم است اما طبعاً عده

 .ی بدھيد که باغ شما را تخريب نکندأگويم اگر کسی نيست که باغ شما را آباد کند الاقل به کسی ر دارم و می

طور  گويد که اين کيد دارد و میأگيری ت یأھای ر  ضرورت داشتن حجاب برای حضور در سفارت و شعبهاو بر عدم

 .نيست که افراد مجبور باشند به خاطر مشارکت در انتخابات و حضور در سفارت ايران حجاب داشته باشند

  »زھرا باقری شاد

*** 

، اين گزارشگر شما، يک روز قبل از انتخابات چگونه سفير ولين راديو پژواک اين است که اوالً ؤال از مسؤحال س 

 سفير کجاست و چه کسی با مصاحبه نشست؟ يا منبع اين مصاحبهھا ھزار اعدام و ترور را پيدا کرد و با او به  ده

، اين گزارشگر چگونه يک روز قبل از انتخابات به سراغ دو رده، در اين گزارش مبھم است؟ دوم کمصاحبهسفير 

 ی دادن در شھرھای يوتبوری و استکھلم رفته است؟ أی دادن و يک مخالف رأفق رموا

گزارش جانبدارانه از انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی جھل و  تر ھمه، چگونه راديو پژواک اين  مھم

ھا   سفير دهۀنندک ی و غارتگر را با سخنان مشمئزئجنايت، زندان و تجاوز، شکنجه و اعدام، آپارتايد جنسی و مافيا

  ھزار اعدام و سنگسار و ترور منتشر کرده است؟

شايان ذکر است که زھرا باقری شاد در نمايش انتخابات چھار سال پيش رياست جمھوری که شيخ روحانی به قدرت 

ن حکومت اسالمی حمله کرد و اترين شکلی به مخالف  استکھلم، به شنيع–رسيد از طريق خط آزاد راديو ھمبستگی 

ھای جمھوری اسالمی عليه انتخابات رياست جمھوری  اند و در مقابل سفارتخانه يک مشت ديوانه جمع شده«: گفت

ريختم و جای آقای  اگر من اکنون در تھران بودم با ديدن انتخاب آقای روحانی، اشک شوق می. اند تظاھرات کرده

  »ديدم موسوی را خالی می
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ولين آن نيز خانم زينت ھاشمی و آقای ؤديو پژواک آقای طاھر صديق و مس يادش بخير؛ زمانی که مدير راواقعاً 

کردند در حالی   میمذاکرهھای مختلف  ھا، ھمواره با اپوزيسيون حکومت اسالمی به مناسبت آن. محمد عقيلی بودند

برده نيز  يدنديو سويس رائھا را به ر ھا بود و حتی شکايت از آن شان مخالف اين اقدام آن که يکی از ھمکاران ايرانی

 ميکروفون آن را به روی اپوزيسيون اند تقريباً  ھا، وارد اين راديو شده شدن آن اما تيم جديدی که با بازنشسته. بود

  .اند طلب و نيروھای چپ بسته سرنگونی

ی که در در حالی که ھمين گزارش! طرفيم زنند که ما بی شان، ھميشه جار می تازه اين قبيل راديوھا و گزارشگران

 ۀی دادن و انتشار سخنان رياکارانأ تشويق به رقدر ھم جانبدارانه و رسماً  کنيد که چه باال اشاره کردم مالحظه می

طور سيستماتيک زنان را سرکوب  حکومتی که سی و ھشت سال است به. سفير حکومت اسالمی در استکھلم است

کنند به  حکومت اسالمی، حتی جانيان خود را تشويق میھای  ھا و قوانين حکومتی و رسانه کند و امام جمعه می

و نيروی انتظامی نيز در ھر کوی و برزن سراسر ايران . ھا اسيد بپاشند در خيابان» !بدحجاب؟«صورت زنان 

حتی چندی پيش نيروی . کنند احترامی می توھين و بی» بدحجاب«مستقر است و به زنان و دختران به اصطالح 

ھا فرار   دختری را بگيرد اما او تالش کرد با عبور از جلو ماشين نيروی انتظامی از دست آنخواست انتظامی می

جنايت آشکاری که نيروی انتظامی حکومت اسالمی، در مقابل چشمان مردم ! کند راننده آگاھانه او را زير گرفت

    .توانيد مشاھده کنيد مطلب میلمش را  در لينک زير ھمين فمرتکب شدند » خدا و امام زمان«پايتخت نمايندگان 

اند،  ی حکومت اسالمی ايران ريختهأھای ر ی که شھروندان ايرانی با ھر ھدفی به صندوقأئ تاکنون ھر رنھايتاً 

ی به رئيسی داده شود و يا به ءحال اين ر. طور کلی به تقويت موقعيت و بقای حکومت اسالمی منجر شده است به

ال ؤ بود که در مدت کوتاھی ھزاران نفر را با س١٣٦٧ی چھارنفره مرگ در سال رئيسی، يکی از اعضا. روحانی

 حکومت ۀروحانی، يک مقام امنيتی بلندپاي. ھای مرگ سپردند ای به دست جوخه ھای کوتاه يکی دو دقيقه و جواب

دی وزير کند در چھار سال رياست او، پورمحم اش افتخار می  خودش، به دولت امنيتیۀگفت اسالمی است و به

 ۀھا در دور ھمين دليل، اعدام  مرگ در کنار رئيسی بود و بهۀت چھار نفرأاش بود که او ھم يکی از ھي دادگستری

ھای به  گيری بنابراين، ھرگونه شرکت در معرکه!  سه برابر شده استھای قبل از او، تقريباً  روحانی نسبت به دوره

بار حکومت   حيات خونين و نکبتۀی به ادامأ بزرگ و ریئاصطالح انتخاباتی حکومت اسالمی ايران، خطا

  ! پذير نيست ی است و توجيهئسانسور و اختناق، جھل و جنايت، ترور و مافيا

  ٢٠١٧ بيست و يکم مه -١٣٩۶ ]ثور[شنبه سی و يکم ارديبھشت يک

  

 :»بد حجابی«ليس ايران به دليل و پموترلينک آدرس زير گرفتن دختری جوان، توسط *

  

 

 


