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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٣١

  ھای حکومت اسالمی ايران، تروريست 
 !دستگير شدند» مونته نگرو« در حال فرار از 

  

ستانبول به قتل رسيد، مدير شبکه تلويزيونی جم که در ا» سعيد کريميان«روزنامه مليت چاپ ترکيه؛ نوشت قاتالن 

. ھای جعلی در حال فرار از کشور مونته نگرو بودند ھا با پاسپورت  صربستان دستگير شدند، آنپوليسبا کمک 

 . به ايران بازگردندئیظاھرا اين افراد تصميم داشتند از يک کشور اروپا

 به خودروی کريميان ٢٠:١٥، در جريان اين حادثه يک خودروی جيپ در ساعت يهمطابق اطالعات منابع ترک

سپس دو تن از . نزديک شده، مسير حرکت خودروی لوکس کريميان را بريده و باعث توقف اين خودرو شده است

کريميان پس از . اند سرنشينان اين خودروی جيپ، که نقاب بر چھره داشتند، خودروی کريميان را ھدف قرار داده

تانبول منتقل شده و در نھايت بر اثر شدت جراحات وارده در اين حادثه به بيمارستانی در منطقه مسلک اس

 .بيمارستان کشته شده است

  

  سعيد کريميان

شبکه عرب زبان العالم متعلق به . ھای داخلی ايران از ترور سعيد کريميان، جالب است نحوه خبررسانی رسانه

ه به ضرب گلوله ي خود در تركصدا و سيمای جمھوری اسالمی ايران نوشت که آقای کريميان در دفتر كار

  .شده است» ترور«

يت آن را برعھده نگرفته، جام نيوز ديگر مسؤولدر حالی که جزئيات اين خبر ھنوز روشن نبوده و فرد يا گروھی 

نوشت که خبر کشته شدن وی » ھای مرتبط با سازمان امنيت ترکيه يکی از کانال«رسانه داخلی به نقل از تلگرام 
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ھای  ترين رسانه مخرب«با عنوان » جم«ای  ھای ماھواره جام نيوز از مجموعه تلويزيون.  شده استتأئيد

 .ياد کرد» ضدفرھنگی

 خبرگزاری تسنيم نزديک به سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، در گزارشی با ،١٣٩۵ آبان ١۶پيش از اين در 

کاره شبکه جم سابقه عضويت در  يميان ھمهسعيد کر«: نوشته بود» کادرسازی منافقين با نقاب شبکه جم«نام 

اش را  پدر کريميان از اعضای سازمان منافقين بود و اواخر جنگ ھمه اعضای خانواده. سازمان منافقين را دارد

دفاع کشورشان سالح به  صورت مخفيانه به پادگان اشرف برد تا ھمگی لباس نفاق بپوشند و در برابر مردم بی به

 ».صدام شونددست بگيرند و ياور 

وی در استانبول   از ترور سعيد کريميان مدير شبکه جم تی،١٣٩۶ ارديبھشت ٩خبرگزاری آناتولی ترکيه، شنبه 

 .خبر داد

، مورد حمله مسلحانه افراد » استانبول-ر ئيسار« ارديبھشت در منطقه ٩خودروی سعيد کريميان، عصر شنبه  

اين حادثه در خيابان آيازاغای منطقه . و سرنشين خودرو کشته شدنددار قرار گرفت که در نتيجه اين حمله د نقاب

مھاجمان، . دار اين حمله نيز با خودرو خود از محل حادثه متواری شدند مھاجمان نقاب. ر استانبول رخ دادئيسار

 .خودرو خود را در منطقه کمربورغاز استانبول آتش زدند

نيروی برون ( ، و خبرگزاری نيروی قدس»فارس« پاسداران بالفاصله بعد از ترور کريميان خبرگزاری سپاه

ھای وابسته به نھادھای امنيتی حکومت اسالمی، مدعی شدند که کريميان در ارتباط  ، تسنيم رسانه)مرزی سپاه

 .کاری فعال با سازمان مجاھدين خلق ايران بوده و توسط اين سازمان ترور شده است

به نقل از سپاه، شروع به نشر گسترده اين ... بناک، خبرگزاری ميزان و ھای حکومت مانند تا ساير خبرگزاری

 .خبر کردند که کريميان توسط اين سازمان مخالف ايرانی ترور شده است

 :ای منتشر کرد و نوشت که در فرانسه مستقر است اطالعيه» شورای ملی مقاومت ايران«شنبه  روز يک

ھای سپاه؛ فارس و تسنيم با جعل عکسی از  يه افشا کرد که خبرگزاریدر اين اطالع» شورای ملی مقاومت ايران«

سعيد کريميان و جايگزين کردن تصوير او با ژرارد دپره بلژيکی در کنار مريم رجوی پرزيدنت شورا سعی در 

 .رحمانه کريميان دارد توجيه داليل سپاه برای ترور بی

 فارس و تسنيم دستکاری شده بود نيز توسط شورای ملی  در کنار مريم رجوی که توسط عکس واقعی ژرارد دپره

  ».مقاومت ايران منتشر شده است

ھای اطالعات و سپاه حکومت از مدتھا پيش با پخش اخبار  رسانه«: چنين اعالم کرد شورای ملی مقاومت ايران، ھم

پس . کردند سازی می زمينهھای دروغين در مورد سعيد کريميان برای ترور و انتساب آن به مجاھدين  و زندگينامه

ھای اطالعات جمھوری  و سايت) فارس و تسنيم( ھای سپاه پاسداران و نيروی قدس از ترور نيز خبرگزاری

 .ريزی شده، به بازپخش ھمين جعليات مبادرت کردند صورت کامال برنامه بالدرنگ و به! اسالمی

کردند که سعيد کريميان  جعل عکس و فيلم ادعا می و ئی ھای زنجيره  وزارت اطالعات با دروغ  سپاه پاسداران و

که با مجاھدين ھمکاری تلويزيونی داشته، از کودکی در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شھيدان عمليات 

يک از اين مطالب صحت  ھيچ. اش را مخفيانه به اشرف برده بود فروغ جاويدان است که ھمه اعضای خانواده

 ». تکذيب شده بود٢٠١٢ نوامبر ٢٩ توسط سعيد کريميان از جمله در ندارد و کذب محض است و
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ان اطالعاتی حکومت اسالمی ايران بوده و در حال مأمورقاتالن کريميان از   ،»مليت«طبق گزارش روزنامه 

 صربستان در بازداشت پوليس ترکيه و پوليس .اند ھای جعلی بازداشت شده نگرو با گذرنامه فرار به کشور مونته

  .اند اتالن سعيد کريميان ھمکاری کردهق

عنوان عوامل اصلی   ترکيه از دستگيری دو فرد وابسته به حکومت جمھوری اسالمی ايران در صربستان بهپوليس

 روزنامه مليت که در استانبول .و شريک کويتی او خبر داده است» جم«ھای  ترور سعيد کريميان، مدير شبکه

 ترکيه در عملياتی مشترک پوليس ، خبر داد که ١٣٩٦   ارديبھشت٢٧ - ٢٠١٧مه  ماه ١٧شود،  ترکيه منتشر می

ھای جم را ترور کرده بودند، در صربستان دستگير کرده   صربستان، دو مھاجمی را که مدير شبکهپوليس  با

  .است

 کرده و آنھا را نگرو رديابی آوری شواھد، مھاجمان را در مونته  استانبول پس از جمعپوليسبراساس اين گزارش، 

. ھای جعلی در حال فرار از کشور صربستان بودند که دستگير شدند اين دو نفر با گذرنامه. به دام انداخته است

 . به ايران بروندئیھا قصد داشتند از مسير يک کشور اروپا آن

 از عوامل وابسته به  استانبول، اين دو نفر که در فرآيند انتقال از صربستان به ترکيه ھستند،پوليسگزارش  به

  .حکومت جمھوری اسالمی ھستند

 استانبول در تحقيقات خود از سوی ديگر، به اين پوليسدر بخش ديگری از گزارش روزنامه مليت آمده است 

نتيجه رسيده بود که کريميان در سه ماه گذشته از سوی حکومت اسالمی ايران، مورد تھديد قرار گرفته بود و 

 .داشت تا با ترک استانبول، به لندن برودھمين دليل قصد  به

  

 سال زندان محکوم شده ۶طور غيابی محاکمه و به  سعيد کريميان، که در زمان مرگ ساکن ترکيه بود، در ايران به

ھای  ھای اسالمی از شبکه ھای خالف ارزش علت اين حکم از سوی حکومت اسالمی ايران، پخش برنامه. است

  .، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی اعالم شده استتلويزيونی زير نظر او

 از متھمان متوجه شده که ئی صربستان در حين بازجوپوليسروزنامه حريت نيز در گزارش خود نوشته است که 

  .اند ھا با نھادھای اطالعاتی در ايران در ارتباط بوده آن

 .اند جا به ايران بازگردند اما دستگير شده  و از آنئیروپااند تا از صربستان به يک کشور ا قاتلين در نظر داشته
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ضاربان که سوار بر يک خودروی جيپ بودند راه را  قصد به جان سعيد کريميان، مدير جم تی وی، در حين سوء

شدت مجروح  بر خودروی کريميان بستند و سپس با گشودن رگبار گلوله او را در جا کشتند و ھمراھش را به

 خودروی سوخته شده مھاجمان را در پوليس. اتالن سپس گريخته و خودروی خود را نيز به آتش کشيدندق. کردند

 .استانبول يافتند» کمربورغاز«منطقه 

چاپ ترکيه و بر اساس تحقيقات مقدماتی، اعالم شده که اشخاص حمله کننده، با » مليت«گزارش روزنامه  به

در گزارش روزنامه مليت، آمده است که سعيد کريميان از مخالفان . اند  ايران در ارتباط بوده اسالمیحکومت

در » تبليغات عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی«ھمين دليل، کريميان به  رسمی جمھوری اسالمی بوده است و به

ريت بر اساس حکم غيابی حکومت ايران عليه کريميان، او به شش سال زندان به دليل مدي. ايران متھم شده بود

 آوريل ٢٩سعيد کريميان، شنبه . داد محکوم شده بود  مغاير با شريعت اسالم نشان میئیھا ای که برنامه شبکه

. ھای خود ردپای مھاجمان را در صربستان يافت دنبال بررسی  ترکيه، بهپوليس، نوشته است »مليت «٩، ٢٠١٧

ھا يک ھفته پس   اعالم کرده آنپوليس. ران برگردندھا قصد داشتند از مونته نگرو به اروپا بروند و سپس به اي آن

  .از ورود به صربستان دستگير شده و از پاسپورت جعلی استفاده کرده بودند

شبکه تحت مديريت . ای روی آورد سعيد کريميان، ابتدا در زمينه امور مھاجرت فعال بود و سپس به فعاليت رسانه

اين . زبان است که مرکز آن در دوبی قرار دارد يونی فارسی، يک شبکه تلويز (GEM TV)  »وی جم تی«او، 

اين . کند و در ايران مخاطبان پرشماری دارد کننده پخش می پسند و سرگرم ھای عامه ھا و سلایر تر فيلم شبکه بيش

ت ارشاد ھمين دليل، وزار کرد و به ھای ايرانی و تبليغات کاالھای ايرانی را نيز پخش می چنين تيزر فيلم شبکه، ھم

  .شان از اين شبکه بازخواست کرده بود خاطر پخش تبليغات فيلم سازان را به کنندگان سينما و فيلم بارھا تھيه

 بريتانيا ھنوز  خارجه وزارت  ھای ترکيه، شھروند بريتانيا بوده است؛ اما  رسانه   ساله و به گزارش۴۵کريميان 

  .نظر نکرده است وضعيت شھروندی يا اقامتی کريميان اظھار درباره

ای را با نام  چنين برادرش ھادی کريميان، در لندن شبکه ھمراه غالمرضا فراھانی و ھم  به، ١٣٨۵او در سال 

GEM TV زمان با   ھم،١٣٨٨پرداخت، اما از سال  اين شبکه در ابتدا تنھا به پخش موسيقی می.  کردندتأسيس

 تلويزيونی توسعه يافت و به دو قسمت   ايران، اين شبکهھای پس از تقلب انتخابات رياست جمھوری در درگيری

جم « ويدئوھای خارجی و  موزيک» جم موزيک«.  شکل پيدا کردتغيير» جم کالسيک«و » جم موزيک«

 .دھد ھای مختلف که اغلب از کشور ترکيه ھستند، نمايش می ھا و فيلم ، سلایر»کالسيک

در ابتدا مديريت  او .  خود را گسترش داد ، ترکيه و مالزی، شبکهکاامري  کريميان، ابتدا در لندن و سپس در دبی،

تصميم گرفت مديريت اين شبکه را ميان ديگر » وی جم تی « زمان با توسعه ھر دو شبکه را برعھده داشت، اما ھم

  .وابستگان خود تقسيم کند

  مھاجرت از ايران، به شبکهھای معروف ايرانی با  ، تعدادی از بازيگران و کارگردان١٣٩۴ ماه  از آبان

ان ئي، مانی کسرائیرابعه اسکو. اند ھای توليدی اين شبکه حضور يافته پيوسته و در سلایر» وی جم تی«ای  ماھواره

 . ايران بودند که به اين شبکه پيوستند و خبرساز شدندئیھای سينما ماه از چھره و چکامه چمن

 سعی  ھايشان، ھميشه  در اختيار دارند و سفارتخانه  کهئیھا سانهھای مستبد و تبه کار از طريق ر تمام حکومت

  .شان بياندازند خواھان و مخالفان حکومت  گردن آزادی  و آن را به  داشته اند اتھامات ترور را از خود دور نگه کرده

ام و ارزشی  صراحت اعالم کردە است که ھيچ احتر حکومت اسالمی ايران، از زمان به قدرت رسيدنش تاکنون به

 . به آزادی، برابری، عدالت و انسانيت قائل نيست
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 قدس حکومت اسالمی، از ھمان نزديک به چھار دھه پيش، برای تامين  چنين سپاه وزارت اطالعات و امنيت و ھم

.  است دستور کار خود قرار دادهھای مادی و سياسی زيادی، ترور مخالفان را در   بقای حکومت، با صرف ھزينه

حکومت اسالمی با توسل به زندان و اعدام، وحشت و ترور، بر اين تصور است که مخالفانش را سرکوب و از 

ھا و   قدس سفارتخانه سپاه. کند اما تاکنون در اين راه، توفيق مورد دلخواه خود را کسب نکرده است ميدان به در می

ھر . گيرد  پوششی برای انجام اقدامات تروريستی به کار می مثابه  رھای مختلف را بهھای ايران در کشو کنسولگری

ھای تروريستی اختصاص  ريزی و نظارت و انجام عمليات  و کنسولگری ايران بخش ويژەای برای طرح سفارتخانه

ات حکومتی، صادر توسط باالترين مقام» کميته ويژە« بعد از بازبينی  حکم ترور در آخرين مرحله.  است داده

  .شود می

 به عنوان   مادرش اشرف پھلوی در پاريس، که ، شفيق ھنگام بازگشت از خانه١٣٥٨در روز شانزدھم آذر سال 

 بود،   خمينی صادر شده هللا  آيت  غيابی توسط شيخ صادق خلخالی نماينده حکمش در دادگاه» مفسد فی االرض«

   شد ھا کشته توسط تروريست

، توسط ١٣٥٩ تيرماه ٣١ در زمان پھلوی، در امريکا، سخنگوی سفارت ايران در ئیطباعلی اکبر طبا

 ١٨ برادرش در  ژنرال غالمعلی اويسی به ھمراه.  شد ھای حکومت اسالمی ايران در مقابل منزلش کشته تروريست

  سر ھنرپيشهبيژن فاضلی پ.  شد ھای حکومت اسالمی ايران کشته ، در پاريس توسط تروريست١٣٦٢بھمن ماه 

اش توسط عوامل تروريستی حکومت اسالمی  گذاری مغازه  در لندن، در بمب١٣٦٥-٥-٢٨منتقد رضا فاضلی در 

  . شد ايران، کشته

ھای حکومت اسالمی   تروريست-  با ديپلمات  قادری آذر و فاضل رسول ھنگام مذاکره عبدالرحمان قاسملو، عبدهللا

گذاران کومه و حزب  رور شدند و در ھمان سال صديق کمانگر از بنيان در وين پايتخت اتريش ت١٣٦٨در سال 

، کاظم ١٣٦٩سال .  عراق ترور شد س شورای شھر سنندج در اوايل انقالب، در شھر رانيهئيکمونيست ايران و ر

 در شھر وستروس سوئد ترور  گذاری شده  بمب در ھمان سال، خانم عفت توسط نامه. رجوی در سوئيس ترور شد

نھضت مقاومت ملی ايران در پاريس   گروه  کننده  و ھماھنگمسؤول، عبدالرحمان برومند ١٣٧٠در سال . شد

ھای اعزامی حکومت اسالمی  اش کتيبه توسط تروريست در ھمان سال در پاريس، شاپور بختيار و منشی.  ترور شد

مد صادق شرفکندی، فتاح عبدلی،  و سپس محالمان، فريدون فرخزاد در شھر بن ١٣٧١در سال . ايران ترور شد

ھای حکومت اسالمی  ، توسط تروريستالمان در شھر برلين ١٣٧١ھمايون اردالن و نوری دھکردی در سال 

 .قتل رسيد ، رضا مظلومان در منزل خود در پاريس به١٣٧٥در سال . ايران ترور شدند

ند و از جمله، ابوالحسن مجتھدزاده از فعاالن ا ھا حکومت اسالمی ايران، در ترکيه نيز بسيار فعال بوده تروريست

مجاھدين خلق را در استانبول ربودند و او را طناب پيچ کرده و در صندوق پشت اتومبيل سفارت برای انتقال به 

   ايران گذاشته بودند، او توانست در يک پمپ بنزين با ايجاد سروصدا توجه عابران را به خود جلب کند سپس با

خلبان منصوری خلبان منصوری را در منطقه استانبول ترور  .ھا، دستگير شدند ، تروريستسپوليوارد شدن 

 دو پناھنده ۶۴مرداد و دی سال.اش به قتل رسيد سرھنگ حيدری پناھنده ايرانی در تركيه به ھمراه خانواده. کردند

جواد حائری پناھنده ايرانی . دقتل رسيدن  به ھای سرھنگ شاھوردی و سرھنگ عزيز مرادی نام ايرانی در تركيه به

 ۶٨حسين عابدينی عضو کميسيون خارجی شورای ملی مقاومت ايران در سال . قتل رسيد اش به در تركيه، درخانه

اكبر قربانی از  علی  .ھای احکومت اسالمی ايران قرار گرفت و به شدت مجروح شد در استانبول ھدف تروريست

 ترکيه پوليسقاتالن علی اکبر قربانی نيز توسط . قتل رسيد وده و بهرب، ١٣٧١ فعاالن مجاھدين خلق در سال
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ھا در ارتباط با وزارت اطالعات ايران و از طريق سفارت اين حکومت،  دستگير شدند و معلوم شد ھمه آن

چاغرچی قاتل ترک که اجير شده وزارت اطالعات ايران بود، پس از دستگيری طی اظھاراتی . شدند فرماندھی می

ان مأموردر مطبوعات ترکيه منتشر شد، اعتراف کرد که علی اکبر قربانی را ربوده و در يک خانه امن به که 

  .ھا وی را مثله کرده بودند وزارت اطالعات ايران تحويل داده است و آن

ن در ابتدا نظام ايرا. قتل رسيدند زھرا رجبی عضو شورای رھبری مجاھدين خلق، و علی مرادی در استانبول به

 ۴ھای صورت گرفته، مشخص شد که  اما در دستگيری. تالش کرد تا اين ترور را به مجاھدين خلق منتسب کند

ديپلومات حکومت اسالمی ايرانی به اسامی محسن كارگرآزاد، مجيد شادگر، علی اشرفی و محمدرضا بھروزمنش 

ان که در آن زمان توسط ھاشمی دستور شورای عالی امنيت حکومت اسالمی اير اين عمليات تروريستی را به

 نيز يک نفوذی به نام رضا معصومی بود که در دادگاه ترکيه ئیعامل اجرا. اند شد، انجام داده رفسنجانی ھدايت می

محمد قادری از حزب دموکرات کردستان ايران، در آنكارا ربوده شد و جسدش را پس از . به جنايتش اعتراف کرد

بھرام آزادفر از اعضای . قطعه كرده بودند شدت شكنجه شده و با تبر قطعه  كه بهچند روز در حالی پيدا كردند

 ماه پس از ربوده شدن، در ٩زاده،  سرگرد عباس قلی. قتل رسيد احزاب کردی ايران در منزلش دراستانبول به

ل حکومت طه كرمانج، از اعضای احزاب کرد ايرانی، در شھر چروم تركيه توسط عوام. قتل شد استانبول به

 ... قتل رسيد و اسالمی ايران، به

داری جھان در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود، عامدانه و آگاھانه  ھای سرمايه اما تاکنون ھمه دولت

نيز پس از مدتی ... ، ترکيه والمان چون فرانسه، ئیھا يا به تروريسم حکومت اسالمی چشم بسته و يا دولت

  .اند  اسالمی را طی معامالت پشت پرده آزاد کرده و راھی تھران کردهھای حکومت تروريست

تر شناخته شده سياسی اپوزيسيون را عمدتا  ھای سرشناس و يا کم اما جدا از آن ترورھای خارج از کشور که چھره

ردستان  وسيعی اشاره کرد که حکومت اسالمی در اقليم کئیدر اروپا و ترکيه ھدف قرار داده، بايد به ترورھا

  .عراق انجام داده است

 ميالدی، بيش از ٩٠  اش با سران اقليم کردستان عراق در دھه تروريسم حکومت اسالمی و رابطه بسيار نزديک

يکی از آخرين اقدام تروريستی حکومت اسالمی در .  نفر از مبارزان کرد و غير کرد را ترور کردند٣٥٢

، جان پنج ١٣٩٥-١٠-١ در  اسی حزب دمکرات کردستان بود کهگذاری در جلوی دفتر سي کردستان عراق، بمب

  .  محلی را گرفتپوليسنفر از پيشمرگان اين حزب و دو 

:  صراحت اعالم کردە است که طی سخنانی در ھمدان به» ساالر آبنوش«، سرتيپ پاسدار ١٣٩٥- ٨-٥در تاريخ 

 در اروپا و   جھانيان اميدوار باشند که ھمه... ناسدش  ھيچ مرزی را نمی  پاسداران برای حمايت از واليت فقيه سپاه«

 پاسداران  سپاه...  نيست ھای الجزاير و فرانسه شود و انقالب ما مانند انقالب  پاسداران تشکيل می  ھم، سپاهامريکا

  ». الخميس در زمان امام علی است  شرطه ھمتا مثل گروه سازمانی بی

 ايمن الظواھری و وزير دفاع ايران احمد   ساله١٠زارشی از ارتباط ، گ٢٠٠٣ واشنگتن پست در سال  روزنامه

 ھمکاری با  ، حکومت اسالمی ايران را به١٣٩٠-٥-٣ در تاريخ امريکابرای اولين بار . وحيدی منتشر کرد

ر ھای داعش د  قدس و تروريست  ارتباط با سپاه  به چنين مرکز حقوق بشر سوريه  متھم کرد و ھم سازمان القاعده

دست   به  که  در جنگ سوريه کننده  مستندات آن از زبان اسرای ايرانی و اسرای داعشی شرکت ، که سوريه

  .ھای خارجی رسيده، منتشر شدە است  رسانه
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 که ئیيک از ترورھا دھد که غير از پرونده ترور ميکونوس، تقريبا پرونده ھيچ ھا نشان می ھا و بررسی تحليل

  . نتيجه نرسيده است  انجام شده بهئیکشورھای اروپاتوسط حکومت اسالمی در 

چون ترور قاسملو و ھمراھانش که شواھد کافی وجود داشته و متھم ھم در مراحل اوليه  در موارد ديگری ھم

مند به منافع اقتصادی   شده است، اراده سياسی دولت اتريش که متمايل به بازار ايران و عالقهئیتحقيقات شناسا

  .ابتدا مقدمات خروج متھم از آن کشور فراھم کردند و سپس عليه او اعالم جرم نمودندروشن بوده، 

. در مواردی نيز مانند دادگاه انيس نقاش، عامل ترور ناموفق شاپور بختيار، متھم بازداشت و دادگاھی شده است

راده سياسی برای پيگيری  که عامل ترور را به آمران حکومت اسالمی ايران برساند و انگيزه و ائیھا اما سرنخ

انيس نقاش، دو نفر فرانسوی را کشته بود پس از چند سال مورد عفو قر گرفت و راھی تھران . آن، وجود نداشت

 . شد

  . زندانی بود پس از آزادی، راھی تھران شدالماندارابی، عامل اصلی ترور ميکونوس نيز در 

امين بقای خود، اھداف ديگری را ھم از ترورھا مثل حکومت اسالمی ايران، در جھت حذف صدای مخالفان و ت

 مد نظر حکومت ترور ئیاما در اين زمينه ھرچند حل نھا. کند ايجاد رعب وحشت در ميان مخالفانش دنبال می

اما جای افراد جان باخته را . اند تامين نشده است اما مخالفان مدنظر اين حکومت به صورت فردی از بين رفته

در واقع، حذف فيزيکی مخالفان به عنوان راھی برای از بين بردن . اند ی از اپوزيسيون پر کردهھای ديگر چھره

ھای مخالف، چه از طريق زندان و اعدام و چه از  و با حذف چھره. اپوزيسيون، اساسا روشی شکست خورده است

  .رود طريق ترور، مخالفت از بين نمی

انين حکومت اسالمی ايران، سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و در چارچوب ايدئولوژی اسالمی و اھداف و قو

ترور به عنوان يک تاکتيک . است و توجيھات ايدئولوژيک دارد» خداپسند«و » مقدس«ترور مخالفان امری 

شود که ھزينه اين تاکتيک برای آن نيرو به شيوه غيرقابل  سياسی، زمانی توسط يک حکومت کنار گذاشته می

 .ودپرداختی باال بر

طور کامل متوقف کند و يا به  ست که اجبارا ترور را تعليق کرده و نه اين که آن را به حکومت اسالمی نيز دورانی

بنابراين، حکومت اسالمی ايران، به حدی آمادگی کامل و . ھای کالن خود حذف نمايد کلی از اھداف و سياست

 .رسند ، به گرد آن ھم نمی...طالبان و القاعده و داعش وتمايل زيادی برای شروع دوباره روند ترورھا را دارد که 

ھای سياسی و مخالفان را در پروندە خود  بدين ترتيب، ماشين ترور جمھوری اسالمی، ليست بلندی از شخصيت

به بيان ديگر، ترور بخشی .  به ھيچ وجه از کارنامه سرتاپا سياه حکومت اسالمی ايران پاک شدنی نيست دارد که

 اين حکومت در جھت سرکوب مخالفين و  ترين وسيله ت کالن و بنيادين حکومت اسالمی ايران است و مھماز سياس

  . استامريکا و ئیھای اروپا  و کشور  قدرت و اعمال نفوذ در خاورميانه چنين برای توسعه ھم

بقای حاکميت خود و اعمال ، ئیکار و مافيا ھای مستبد و تبه نھايتا تجربه تاريخی نشان داده است که ھميشه حکومت

شان بر جامعه را در سانسور و  ھای و سناريوھای سياه و غيرانسانی و وحشيانه ھا و طرح اھداف و سياست

بينند گريزی جز سرنگونی و فروپاشی در پيش  سرکوب، شکنجه و اعدام، تھديد و ترور و استثمار شديد نيروی می

ھای درونی و بيرونی و منطقه و  بندی ير يا زود با تمامی جناحبنابراين، حکومت اسالمی ايران، د. ندارند

شان را با  طلب سرنگون خواھد شد و مردم سرنوشت خود و آينده جامعه اش، از سوی مردم آزاده و حق المللی بين

  ! روابط و مناسبات برابر و بدون توجه به جنسيت، مليت، باورھای مذھبی و ملی در دست خواھند گرفت

  ٢٠١٧ام مه   سی– ١٣٩٦  جوزا نھمشنبه سه
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