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 !فرارکرد ،ھاشمی شاھرودی قاضی جنايتکار
   

انی  سيد محمود ھاشمی شاھرودی که در بيمارست،بر طبق گزارشات

لمان بستری بود از طريق فرودگاه ھامبورگ با ادر شھر ھانور 

. سوی ايران پرواز کرده صندلی چرخدار و در معيت محافظان خود ب

 قضائيه جمھوری اسالمی ۀھاشمی شاھرودی طی ده سال رياست قو

وليت جنايات رژيم در زندان ھا و خارج از آن را در اين ؤتمامی مس

 ايرانيان خارج از کشور برای ممانعت از بازگشت و دادگاھی کردن ۀبا توجه به خروش گسترداو . دھه بر گردن داشت

 با استفاده از مصونيت ديپلماتيک و پيش چشمان ، و فعاالنه آکسيون ھای متعددی برپا کردندًويژه آنھا که وسيعاه او و ب

  .نيروھای امنيتی دولت المان اين کشور را ترک کرد

 زھرا کاظمی دوسيۀکه  تعدد از سوی سياستمداران و خانواده ھا و قربانيان اين دوره و با وجود اينرغم شکايات م علی

ی و اھميت ئ به جريان افتاد اما مصونيت قضاًقتل رسيد مجدداه مقتول که بر اثر خشونت شکنجه گران در زندان ب

اين جانی و جنايتکار که . ايران را فراھم کردلمان امکانات و شرايط بازگشت او به اقراردادھای اقتصادی برای دولت 

برای کسانی که با دنيای . دامان واليت فقيه حاکم بر کشورمان بازگشته عھده داشت به وليت قتل چندھزار نفر را بؤمس

لمان قراردادھای ھنگفت اقتصادی با ايران را فدای پايبندی به ای بيشتری دارند محرز بود که دولت ئسياست آشنا

 عليه جنايتکاری که ھزاران قربانی گرفته ءدرخواست ھای ايرانيان در تبعيد نخواھد کرد و پيش از داغتر شدن فضا

  .  ايران خواھد کردۀ او را امن و امان روان،است

و را بدرقه و به ايران فرستاد و اينبار شاھرودی با اسکورت پيش از اين نيز دولت اتريش قاتالن عبدالرحمان قاسمل

ی و ارتباط شان با جمھوری ئاينگونه است که آنچه حرف اول را در ميان دول اروپا . ايران شدۀلمان رواناليس دولت وپ

ايرانيان  اعتراضی ۀشاھرودی از منگن.  منافع اقتصادی است و اينبار نيز چنين و قابل تصور بود،زند اسالمی می

 فرار کرد و متواری شد به سرزمينی که مردم ان طی ھفته ھای گذشته خيزشی راديکال عليه ،خارج از کشور خارج شد

به مکانی فرار کرد که ھر لحظه و ھنوز . رسد گوش میه کليت حاکميت داشته اند و ھنوز خروش پر طنين آنان ب
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مردم کشورمان در بيش از ھشتاد شھر که ی ئ شعله ھاھنوز. زادی و برابری متصور استآانفجاری اجتماعی برای 

  . شعله ور است،شکل سراسری افروختنده بزرگ و کوچک ب

 ايرانيان تبعيدی را ناگفته به اقدامی ھمبسته کشانيد و ،لماناکه حضور ھاشمی شاھرودی در کشور   مھمتر اينۀنکت

اينبار نگاه خبری و .  کشور نيز در امان نخواھند بودنشان داد سران جنايتکار جمھوری اسالمی ھرگز در خارج از

نھا لرزه بر تن قاضی آی به طيف راديکال جنبش دادخواھانه و معترض در تبعيد بود که اقدامات مشترک ئرسانه 

  !چنين باد. القضات پليد رژيم انداخت و فرار را بر قرار ترجيح داد
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