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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ١١
  

  حکومت تروريستی اسالمی ايران ۀمحکوميت تروريسم آری، اما تبرئ 

  !شمار نه از جرايم تروريستی بی

   

دو . نيت در پايتخت نمايندگان خدا بود تھران، به ام٢٠١٧ جون ٧ -  ١٣٩٦ خرداد ١٧ھای روز چھارشنبه  حمله 

گذار حکومت  هللا خمينی بنيان زمان، ساختمان مجلس شورای اسالمی ايران و قبر آيت حمله مسلحانه، تقريبا ھم

 . اسالمی را ھدف قرار دادند

فر کشته  ن١٧ و يا  ١۶طی اين حمالت . ، مسئوليت اين حمله را پذيرفته است)داعش( گروه موسوم به دولت اسالمی

  . نفر مجروح شدند و مھاجمان نيز به قتل رسيدند۵٢و 

ويديوئی را از حمله اعضای آن به مجلس ايران منتشر ) داعش( وابسته به گروه دولت اسالمی» اعماق«سايت خبری 

  .رانند ھا به زبان عربی اظھاراتی را بر زبان می دھد آن کرده است که نشان می

ھمين  به. آغاز شد» مردمی«ايران، از ساختمان مشھور به مراجعات به اصطالح حمله به مجلس شورای اسالمی 

داليل مختلف به  دليل به جز مأموران حفاظت از مجلس و کارمندان ساختمان، شماری از شھروندان عادی که به

   .رفته بودند، کشته شدندمجلس 

انگيز  ای بسيار دردناک و حزن  و ھر موجود زندهنظرم قبل از ھر تفسير و تحليلی در اين مورد، کشتن ھر انسانی به

دليل مخالفت با او،  رو، از ديدگاه انسانی، ھيچ حکومت، سازمان و فردی حق ندارد انسانی را به از اين. است

داری و مدرنيسم، ھمه  اما متسفاه در قرن بيست و يکم و در اوج جھان سرمايه. زندانی، شکنجه، اعدام و ترور کند

چون فاشيسم، ميليتاريسم، مذھب، مليت و ليبراليسم، ھمگی دست به دست ھم  داری ھم مانده سرمايه عقبگرايشات 

اند و اکثريت شھروندان کره زمين را در معرض فقر و فالکت، خشونت و اعدام و ترور دولتی و غيردولتی  داده

  .اند قرار داده

مدنی  اله، مدرس دانشگاه علمی کاربردی و از فعاالن س ٣٢ در عمليات تروريستی تھران، از جمله مھديه ھراتی،

  .و برای ديدار و رايزنی با يکی از نمايندگان به مجلس رفته بود  انجمن پايان کارتن خوابی لرستان بود

التدريسی نھضت سوادآموزی لرستان بود که برای شرکت در تجمعی در  ساله، از کارکنان حق ٣٧، اکبريانی ھانيه

 .آباد به تھران سفر کرده بود  ديدار با نماينده خرممقابل مجلس و
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، رئيس ھيات تنيس خراسان شمالی و دبير اجرائی ھيئت نظارت بر انتخابات شوراھای اين استان اردالن بنی حسين

 رئيس ستاد ميرحسين موسوی در خراسان و از فعاالن ٨٨ھا گفته شده که او در سال  در بعضی از گزارش. بود

  .خراسان شمالی بوده استطلب  اصالح

او يک پسر و يک . هللا خمينی بود  ساله و از کارکنان بخش فضای سبز آرامگاه آيت۴۵باغبان  زاده سبزعلی مازيار

  .دھستان آليان شھرستان فومن در شمال ايران بود) سياھورد( زاده متولد روستای مالر سبزعلی. دختر دارد

فرزند   او دو. ھای فوتبال نفت و جم بود ه بندر آبادان و از بازيکنان سابق تيمساله از کارمندان ادار ۴٠ ثابتی رضا

  .دختر داشت

  .شھر در مجلس بود مديرعامل سابق خبرگزاری ايکنا، و از اعضای دفتر نماينده شاھين تقوی مھدی

ه زنجان به مجلس علی ھمتی اھل روستای گيالنکشه از توابع شھرستان طارم بوده و برای ديدار با نمايند صياف

  .رفته بود

براساس . ھای مجلس و دانشجوی دکترا در دانشگاه امام صادق بود معمار، کارمند مرکز پژوھش آقاجانی، احسان

  .سايت دانشگاه امام صادق او چند ماه پيش ازدواج کرده بود اعالم وب

. ، نماينده شاھين شھر در مجلس بود ساله مجلس و مسئول دفتر حسينعلی حاجی دليگانی۴۵، کارمند زارع جواد علی

  .او متولد اسد آباد در استان ھمدان و از نيروھای سابق سپاه پاسداران بوده است

جا مانده   از او يک دختر خردسال به. هللا خادمی نماينده مردم ايذه در مجلس بود مسئول دفتر ھدايت جعفرزاده جعفر

ه يکی از مھاجمان مجلس، ھنگام درگيری با نيروھای امنيتی کمربند هللا خادمی نماينده ايذه گفته ک ھدايت. است

  .انتحاری را مقابل دفتر او منفجر کرده و بر اثر آن انفجار جعفرزاده کشته شده است

علی قربانی نماينده بجنورد گفته که . ، مسئول دفتر علی قربانی، نماينده مردم بجنورد در مجلس بودراد جاللی حسن

  . اثر شليک مستقيم مھاجمان به سرش کشته شده استجاللی راد در

اروميه، گلوله به  گفته نماينده به. ساله و مسئول دفتر ھادی بھادری نماينده اروميه در مجلس بود ٣١ امدادی حميد

  .امدادی در بيمارستان درگذشت. صورت و سينه او اصابت کرده بود

  .سپرده شد  او در بھشت زھرا به خاک. حمله چھارشنبه کشته شديکی از کارمندان مجلس بود که در  فالح توده علی

   وارد سپاه حفاظت انصار شده که٩٠او از سال .  ساله بوده است٢۴از نيروھای حفاظت مجلس و  تيموری جواد

او سه سال پيش . حفاظت از مقامات جمھوری اسالمی و اماکنی مانند مجلس و رياست جمھوری را بر عھده دارد

  . کرده بودازدواج

، مداح جوان و از ساکنان شھرستان چرداول در ايالم بود که برای ديدار با يکی از نمايندگان استان در زاده قلی علی

  .مجلس به تھران سفر کرده بود

...  

چھار تروريست با پوشش زنانه از مسير محل تردد ارباب رجوع وارد «معاون امنيتی وزير کشور ايران گفته بود 

ھا از ھمان درب ورودی به نيروھای محافظ تيراندازی کردند و نيروھا را ھدف قرار دادند، اما  آن. ندمجلس شد

ھا  تروريست... ھا را کنترول کردند نيروھای حفاظت سپاه بالفاصله وارد عمليات شدند و صحن مجلس و کميسيون

  ». قرار دادندجا افراد را مورد ھدف ناچارا به مسير دفاتر نمايندگان رفته و از آن

که افراد اين گروه مسئول حمالت چھارشنبه در  ای ضمن اعالم اين  ، با انتشار بيانيه)داعش( گروه حکومت اسالمی

  .است» ايران در راه«تری عليه  تھران بودند، تھديد کرد که حمالت بيش
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تی روز چھارشنبه در مجلس شدگان حادثه تروريس  رئيس پزشک قانونی کشور، با اعالم افزايش کشته احمد شجاعی

از ...  نفر افزايش پيدا کرده است١۶ نفر به ١٢متأسفانه آمار شھدا از : شورای اسالمی و مزار خمينی اظھار کرد

  . شھيد حادثه تروريستی ديروز صبح؛ سه نفر زن و مابقی مرد ھستند١۶تعداد 

جمين در حوادث تروريستی امروز تأکيد کرد و سيف اللھی معاون دبير شورای عالی امنيت ملی بر مليت ايرانی مھا

اين افراد از مناطق : گزارش انتخاب، او گفت به. ھا افرادی بودند که از برخی از مناطق ايران بودند تروريست: گفت

ھدف اصلی مھاجمان به مجلس، صحن علنی و نمايندگان مجلس بوده : او گفت. مختلف ايران به داعش پيوسته بودند

  .است

اما . خواند» ترقه بازی«ای در ديدار خود با دانشجويان طرفدار حکومت، اين حوادث را  ن حال خامنهبا اي

ھای  بار روز چھارشنبه را از متن گفته ای از عمليات خون خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی اين توصيف خامنه

گرانه او در سوريه سياست  لتای از اين اقدامات تروريستی نتيجه گرفت که سياست دخا خامنه. او حذف کرد

ای که مرکز اصلی اين  چه جمھوری اسالمی در آن نقطه اين حوادث نشان داد که اگر چنان«: او گفت. صحيحی است

  ».ھای زيادی از اين ناحيه در داخل کشور داشتيم کرد، ما تا حاال گرفتاری ھاست ايستادگی نمی فتنه

ھای فکری و فرھنگی و عملی و جھادی ھرکدام   ھسته ھمه«: أکيد کردای در بخشی ديگر از سخنرانی خود ت خامنه

که قرارگاه مرکزی اختالل  دھد اما چنان البته قرارگاه مرکزی دستور می. کار کنند، مستقل، آتش به اختيار باشند

  ».جا آتش به اختياريد دارد، شما افسران جنگ نرم، آن

. ، تعبيرھای مختلف و ھراس زيادی در جامعه ايران ايجاد کرده است»آتش به اختيار«ای، مبنی  اکنون پيام خامنه

آورد تا به ھر جنايتی عليه مردم و  ھا ھمه نيروھای مرتجع منتظر فرصت را به تحرک درمی چرا که اين پيام

 .مخالفين حکومت متوسل شوند

ای از دانشجويان ھوادار  عدهای، چھارشنبه شب در سخنرانی در جمع  ، اصطالحی است که خامنه»آتش به اختيار«

برخی درباره اين اصطالح که . ھای زيادی درباره آن در فضای مجازی ايجاد شد حکومت، به کار برد و فورا بحث

برای شليک ديگر نيازی به «آن را اصطالحی نظامی خواندند نوشتند که حکايت از وضعيتی در جنگ دارد که 

 ».کسب اجازه از فرمانده نيست

اساس بسياری از کاربران استفاده از اين اصطالح را چراغ سبزی برای نيروھای لباس شخصی و بر ھمين 

شان بيش از پيش در تنگ کردن فضای سانسور  ھا حاال دست سربازان گمنام اما زمان، ارزيابی کردند که به گمان آن

آتش به «ای و اصطالح  خامنهعبارت ديگر، مخاطب سخنان  به. و اختناق و سرکوب و حتی ترور باز خواھد بود

 .نيروھای در سايه و تروريست حکومت است» اختيار

تان خواست عليه منتقدين و مخالفين نظام انجام دھند  ھا پيام داد که ھر کاری دل ای رسما به لباس شخصی يعنی خامنه

  !و نگران عواقب آن نباشند

ای تکرار شده و به فعاالن فرھنگی  ز سوی خامنه، اصطالحی است که در گذشته نيز بارھا ا»افسران جنگ نرم«

  .درگير مقابله تبليغاتی با دشمنان جمھوری اسالمی اشاره دارد

ھای  کنند که عمدتا به سازمان فعاليت می» افسران جنگ نرم«ھای مختلفی تحت عنوان  ھا و گروه در ايران، پروژه

کنند بدون اين که نيازی به   و ترور مستقيل عمل میاند و در سانسور و سرکوب سپاه و بسيج و اطالعات وابسته

تر ھستند و فرماندھی و قوانين  البته اين نيروھای مخفی و ويژه. شان داشته باشند رعايت قوانين موجود حکومت

 .خاص خود را دارند
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 تروريسم يک«حسن روحانی رئيس جمھوری حکومت اسالمی ايران نيز گفت که پيام اين کشور اين است که 

  .عليه آن شد» المللی ای و بين ھمکاری و اتحاد منطقه«و خواستار » مشکل جھانی است

محمود علوی . چنان پس از پايان اين عمليات نيز ادامه دارد ھای سران و مقامات حکومت اسالمی، ھم گوئی تناقض

بررسی ابعاد حمالت که وزارت اطالعات در حال  شنبه با اعالم اين وزير اطالعات جمھوری اسالمی روز پنج

 ».برخی از ابعاد حادثه فعال قابل گفتن نيست«تھران است افزود که 

علوی در حالی از بازداشت چند تن در اين ارتباط خبر داده که رئيس پوليس تھران تعداد افراد مظنون را پنج تن 

 .اعالم کرده است

رادی که او تروريست خوانده، خنثی شده است  نقشه اف١٠٠که در دو سال اخير  وزير اطالعات با اشاره به اين

دانيم با چنين اخباری با آرامش  مناسب نمی«رسد چون به گفته او  تر به اطالع مردم می گونه اتفاقات کم افزود، اين

  ».مردم بازی شود

گفته  هچنين درباره نقش عربستان سعودی در حمالت تھران گفته است برای جلوگيری از برخورد ب محمود علوی، ھم

  .او شعاری و اظھارات غيرمستند، قضاوت در اين زمينه زود است

وزارت اطالعات ضمن انتشار نام و تصوير جسد، بدون انتشار نام خانوادگی، مھاجمان به مجلس و آرامگاه خمينی 

ارد ايران و» تحت فرماندھی ابوعايشه، از فرماندھان رده باالی داعش «٩۵ادعا کرد که اين افراد در مرداد سال 

  .شده و پس از کشته شدن او به خارج از کشور بازگشته بودند

ھا را رامين، قيوم، فريدون،   خرداد، ضمن انتشار تصوير جسد اين افراد، نام آن١٨شنبه،  اين وزارتخانه روز پنج

 .ابوجھاد و سرياس اعالم کرد

چنين امريکا را  مت عربستان سعودی و ھمروز چھارشنبه، محمدحسين نجات، جانشين سازمان اطالعات سپاه، حکو

محمد جواد ظريف وزير . »دست به اين کار بزنند«که » اند به مزدوران خود دستور داده«گفته او  متھم کرد که به

ھا را عامل  ھای آن  نايب ھای سعودی، ھای پيشين مقام امور خارجه در يک پيام توئيتری با اشاره تلويحی به گفته

  .وانده بودحمالت تھران خ

تند سپاه پاسداران، ھمراه با متھم کردن امريکا و عربستان به دست  چنين با واکنش حمالت تروريستی تھران، ھم

افکار «: داد و نوشت» انتقام« امنيتی در اطالعيه خود وعده - اين نھاد نظامی . داشتن در سوءقصدھا مواجه شد

تروريستی را که يک ھفته پس از جلسه مشترک رئيس جمھور ويژه ملت ايران اين اقدام  عمومی مردم جھان به

ھای تکفيری است را بسيار معنادار و بر  امريکا با سران يکی از دول مرتجع منطقه که پيوسته حامی تروريست

  ».داند ھا در اين اقدام سبعانه می عھده گرفتن مسئوليت آن توسط داعش را بيانگر دست داشتن آن

جلسه مشترک «درنگ از حمالت تھران به عنوان عملياتی سخن گفتند که اندک زمانی پس از  ھای سپاه ھم بی مقام

اين حمالت را ھم از » انتقام«ھا ھم وعده دادند که  آن. روی داده است» امريکا با سران يکی از دول مرتجع

 .خواھند گرفت» ھا ھم از دستوردھندگان به آن«ھا و  تروريست

 عناصر حکومتی به سفارت عربستان در تھران و کنسولگری اين کشور در مشھد در دی از زمان حمله گروھی از 

 .ھای لفظی ميان سران دو کشور فزونی گرفته است ، روابط ايران و عربستان سعودی قطع شده و جدال١٣٩۴ماه 

ان حامی شورشيان اير. ويژه در سوريه و يمن درگير جنگی نيابتی با يکديگر ھستند تھران و رياض در منطقه و به

در سوريه نيز دو کشور از . جنگد ھا می حوثی يمن است و عربستان در راس ائتالفی قرار گرفته که عليه حوثی

 .کنند ھای رقيب پشتيبانی می ه گرو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در . در اين ميان، ديدار اخير دونالد ترامپ، رئيس جمھوری امريکا، از عربستان سعودی بر شدت مناقشات افزود

تنھا حجم خريد .  ميليارد دالر ميان امريکا و عربستان بسته شد٣٨٠ قراردادھائی به حجم بيش از اين ديدار

 .رسيد  ميليارد دالر ١١٠تسليحاتی عربستان از امريکا به 

خواند و گفت » احمق«ای، رھبر حکومت اسالمی، سران عربستان سعودی را  در پی اين ديدار بود که علی خامنه

 خرداد بار ديگر بر ۶او روز . تواند رھبران عربستان سعودی را از سقوط نجات دھد نمیکه پيوند با غرب 

دشمنان «توصيف کرد که به گفته او » گاوی شيرده«سران رياض تأکيد کرد و عربستان سعودی را » لياقتی بی«

 ».کنند شان می دوشند و وقتی شيری نداشت ذبح اسالم شيرشان را می

تر  ای، شدت حمالت لفظی عناصر ريز و درشت حکومت اسالمی به عربستان باز ھم بيش پس از اظھارات خامنه

 . شد

دقايقی پس از انتشار .  نفر از شھروندان تھرانی اسيد پاشيدند١٦ھمان روز عملياتی تروريستی تھران، به روی 

ان اعالم کرد که شامگاه  نفر از شھروندان تھرانی، سرپرست دادسرای جنائی تھر١۶ھائی از اسيدپاشی به  گزارش

  .و پس از يک دعوا به اين افراد اسيد پاشيده است» کامال شخصی« ساله به داليل ۴٠چھارشنبه فردی 

، در دو حمله »داعش«اين حادثه تنھا ساعاتی پس از آن رخ داد که گروھی به گفته مقامات حکومت اسالمی ايران، 

 . کردندهللا خمينی حمله  زمان به مجلس و قبر آيت ھم

ھا خوب گزارش شده  اند و حال عمومی آن مصدومان جراحت سطحی برداشته«چنين اعالم کرد که  شھرياری ھم

 ».است

يک فرد «اعالم کرد که » منبع آگاه« خرداد ماه، به نقل از يک ١٨شنبه  خبرگزاری فارس صبح روز پنج

 .اند اسيد پاشيده است و اين افراد مجروح شده نفر ١۶در خيابان فدائيان اسالم در تھران به روی » موتورسوار

 .برجای گذاشت»  مصدوم١۴«خبرگزاری ايسنا نيز اعالم کرد که اسيدپاشی در جنوب تھران 

روابط عمومی اورژانس ايران نيز خبر داد که در پی وقوع اين حادثه چھار آمبوالنس به محل اعزام شده و 

 .اند ، فيروزآبادی و مطھری منتقل شدهھای شھدای ھفتم تير مصدومان به بيمارستان

دقايقی بعد اما محمد شھرياری، سرپرست دادسرای امور جنائی تھران، ھرگونه ارتباط اين حادثه با حمالت روز 

 ».اين موضوع يک موضوع کامال شخصی بوده است«چھارشنبه در تھران را رد کرده و افزود که 

 ساله و اعضای يک خانواده در پارک در شامگاه چھارشنبه ۴٠رد به ادعای شھرياری، پس از درگيری بين يک ف

اسيد به پارک رفته و فارغ از اين که ) ظرف چند ليتری پالستيکی( با يک دبه«گردد و  اين فرد به خانه خود برمی

 ».کند چه افرادی در مقابلش ھستند شروع به اسيدپاشی می

 . اين فرد در محل حادثه دستگير شده استسرپرست دادسرای امور جنائی تھران اعالم کرد که

 در پی اسيدپاشی به شش زن در شھر اصفھان حساسيت ٩٣پاشی در ايران از مھرماه سال  خبرھای مربوط به اسيد

ھا عناصر بسيج و سپاه و سربازان   در ھمان زمان گفته شد اسيدپاش.ای در جامعه ايران به وجود آورده است ويژه

در حالی که مقامات . اند ند که با تحريک امام جمعه اصفھان عليه زنان، دست به اين جنايت زدهگمنام امام زمان ھست

اند و يا اگر ھم  ھای حکومتی به ميان نياورده  قضائی حکومت اسالمی سخنی از دستگيری اين تروريست-امنيتی 

  . اند نسبت داده» ھای خانوادگی و شخصی اختالف«اند بالفاصله آن را به  کسی ھم دستگير کرده
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ھای روز جمعه گذشته، به زنانی که شال  االسالم ابراھيم حسينی، امام جمعه شھر ساوه، در خطبه حجتتازگی نيز  به

دوران جاھليت » روسپيان«ھا را  شرمانه آن کنند تاخته و بی بند سبز يا بنفش به دست می سفيد به سر کرده يا دست

  .ناميده بود

ھای سفيد   اجتماعی است که با نام چھارشنبه ھای سفيد مربوط به يک کمپين تازه  به روسریاشاره امام جمعه ساوه

 .اندازی شده است شود و در اعتراض به حجاب اجباری راه شناخته می

سؤال اين است که چرا حمله به مجلس و قبر خمينی، اقدامی تروريستی است در حالی که حمله به زنان و اسيدپاشی 

  ا اقدام تروريستی نيست؟ھ به روی آن

ھای حکومت اسالمی با  آيد؟ آيا تروريست اما حمله به مزار احمد شاملو و تخريب آن، اقدام تروريستی به حساب نمی

  ھای ديگر، مثال داعش اسالمی، چه تفاوتی دارند؟ تروريست

ز نوع مذھبی آن، کار خصوص ا ھای مستبد، بهھای حکومت تجزيه و تحليل و ارزيابی اعمال و رفتار و سياست

ھائی در حالی که ھر روز مرتکب جنايات متعددی عليه بشريت چرا که چنين حکومت. ای نيستچندان ساده

عنوان پشتوانه و ابزارھای مھمی در راستای اين  شوند در عين حال از مذھب و باورھای مذھبی مردم نيز به می

ھا، به عالوه در اين حکومت. يت خود عليه بشريت را توجيه کنندگيرند تا ھرگونه جنا اعمال وحشيانه خود بھره می

شان نيز  کنند ايدئولوژی مذھبی شان دفاع می سران و مقامات و عناصر حکومتی، غير از اين که از قدرت و حاکميت

نکر و ھا حتی اگر در جھت امر به معروف و نھی از مچون اين. سازد ھای مستبد جدا می ھا را از ديگر حکومت آن

گيرند و نه عذاب وجدان آزارشان  جھاد، خارج از قوانين حکومتی نيز کسی را بکشند نه تحت تعقيب قرار می

شان را به  کنند که خواست خدا و پيامبر و قرآن و امامان ھا، از جنبه ايدئولوژيکی خود را قانع می چرا که آن. دھد می

خواھند » بھشت موعود«يز پاداش خواھند گرفت و يک راست به و در دنيای پس از مرگ ن. گذارندمرحله اجرا می

  !رفت

گيرند و حتی گاھی ھای ديکتاتوری، تمام اقشار جامعه را زير نظر میھای پوليسی و اطالعاتی حکومتارگان

شوند تا ھرگونه اعتراض و ترين بخش زندگی خصوصی شھروندان میخارج از قوانين خودشان نيز وارد جزئی

ھای مخفی و علنی سران و مقامات و روسا و فرماندھان خود، عالوه بر ھا با فرمانآن. را در نطفه خفه کنندانتقاد 

طلب اجتماعی و سياسی و فرھنگی، زندان و شکنجه و اعدام، مخالفين  ھای حق سرکوب سيستماتيک جنبش

ھائی چون حکومت اين دوره و يا به دار است و به اين مسأله تاريخی و ريشه. کنند شان را نيز ترور میحکومت

ھائی، آن ھم در اوج گسترش دانش و آگاھی بشر در قرن  گری اما چنين وحشی. شود حکومت اسالمی محدود نمی

داری و قدرت و حاکميت است که تبعيض،  اما اين سيستم سرمايه. انگيز به نظر برسد بيست و يکم، شايد کمی شگفت

  .کند ت و تروريسم دولتی و غيردولتی را بازتوليد مینابرابری، استثمار، جنگ، خشون

ھای ديکتاتور ديگر، نه تنھا در ايدئولوژی، بلکه در رسميت اما ويژگی تروريسم حکومت اسالمی ايران، با حکومت

ھای مخفی و امنيتی ارگان. و علنيت دادن به ترور و ممنوع کردن ھرگونه آزادی و حتا تفريح و شادی مردم است

اما ھمگی . کنندداری جھانی، کم يا بيش مخالفين خود را مخفيانه سر به نيست میھای سرمايهی از حکومتبسيار

و در عين حال فضاھائی را نيز برای شھروندان خود . کنندھا، در ظاھر چنين اعمالی را انکار و حتی محکوم میآن

زن و مرد، رابطه دختر و پسر، مشروب خوری، و يا مثال با پوشش . شان لبريز نشود گذارند تا صبر و تحمل باز می

  .برخی تفريحات در جامعه مخالفت ندارند
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يکی ديگر از جنايات تاريخی حکومت اسالمی ايران، که ھرگز از ذھن جامعه ايران فراموش و يا پاک نخواھد شد 

تل پروانه اسکندری و داريوش  قاين ماه، يادآور.  مرتکب شد١٣٧٧آذر ماه  ای که در دھنده وقايع ھولناک و تکان

فروھر از فعالين سياسی، مجيد شريف نويسنده و مترجم، محمد مختاری نويسنده و شاعر و عضو فعال جمع 

مشورتی کانون نويسندگان ايران، محمد جعفر پوينده مترجم و عضو فعال جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران و 

  .ديگران است

ھای سياسی و فرھنگی معروف شد، به قتل برخی از شخصيت» ایھای زنجيرهقتل«ه  ب١٣٧٧ھائی که در سال قتل

ھا با صدور فتواھای مخفيانه روحانيون اين قتل. شودمنتقد و مخالف حکومت اسالمی در داخل کشور گفته می

خانه در زمان رتبلندپايه حکومتی و توسط پرسنل وزارت اطالعات به دستور سعيد امامی، معاون امنيتی اين وزا

آبادی اولين وزير جمھوری ھاشمی رفسنجانی و دری نجفتصدی علی فالحيان وزير اطالعات دوران رياست

اطالعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی 

  .صورت گرفت

، ناگھان خبر ١٣٧٧ آبان ٢٨. گذرد، شانزده سال می١٣٧٧اکنون از پائيز رعب و وحشت و ترورھای سياسی سال 

ھا تبعيد و زندگی در سوئد به ايران بازگشته لگم شدن مجيد شريف، نويسنده، مترجم و فعال سياسی که پس از سا

مادری خارج  اش از خانهچون ديگر روزھا، با گرمکن ورزشیوی، بامداد آن روز ھم. چرخيد بود، دھان به دھان

جان او در پزشکی قانونی شناسائی شد تنھا در چھارم آذر ماه، ھنگامی که پيکر بی. ما ديگر به خانه بازنگشتشد ا

رزا «مجيد شريف، مترجم بسياری از آثار از جمله مترجم کتاب . سه روز از ترور پروانه و داريوش گذشته بود

  .است» لوکزامبورگ 

روھرھا بيرون نيامده بود که خبر مفقود شدن محمدمختاری و جامعه ايران، ھنوز از شوک خبر قتل فجيع ف

محمدجعفر پوينده، دو عضو سرشناس ھيات دبيران کانون نويسندگان ايران، مردم را بيش از پيش نگران و شوکه 

  .کرد

يک ھفته بعد، پيکر وی . دوازدھم آذر ماه، محمدمختاری شاعر، برای خريد از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت

ھای شھر ری جسد مختاری، در بيابان.  سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سياوش مختاری شناسائی شددر

 ١٣ھای قضائی حکومت اسالمی، بعدھا اعالم کردند که جسد محمد مختاری، روز مقام. اش کرده بودندخفه. پيدا شد

  .الھويه به پزشکی قانونی تحويل شده بودآذر در پشت کارخانه سيمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجھول

وی، ھنگامی که عازم دفتر . در چنين شرايطی، خبر مفقود شدن محمدجعفر پوينده مترجم و نويسنده منتشر شد

طلب را خواه و برابریپيکر اين نويسنده آزادی. فروشان تھران بود در خيابان ربوده شداتحاديه ناشران و کتاب

  .پوينده را ھم مانند مختاری خفه کرده بودند. آھن اطراف شھريار پيدا کرده بود راهپوليس ظاھرا زير پل

ھا به سوی حکومت و بار ديگر، ھمه نگاه. رو شداين ترورھا، با واکنش جامعه در داخل و خارج کشور روبه

ھا تن از فعالين  دهھای ترور حکومت اسالمی تا آن زمان،چرا که برای مردم روشن بود که جوخه. اسالمی چرخيد

  .سياسی و فرھنگی را در خارج و داخل کشور ترور کرده بودند

قربانيان اين ترورھا در حاکميت جمھوری اسالمی، تنھا به مجيد شريف، فروھرھا، مختاری و پوينده محدود 

اسامی . شود، بلکه فھرست طوالنی از اسامی ترورھای حکومت اسالمی در خارج و داخل کشور وجود داردنمی

، که در خيابان پاسداران و ١٣٧٢دکتر تقی تفتی، ھمسر و دو فرزندش در سال : برخی از اين قربانيان عبارتند از

  .در منزل مسکونی خود کشته شدند
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ھای شھر جسد وی در يکی از کوچه.  از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت٧۴احمد ميرعالئی، که در دوم آبان 

  .اصفھان کشف شد

، سيدمحمود ميدانی که به ھمراه دو تن )٧۵آذر ( ، زھرا افتخاری)٧۵مھر ( ، جالل متين)٧۵شھريور ( ناجواد س

  .، ھمگی ساکن مشھد بودند و پس از خارج شدن از محل کار يا منزل به قتل رسيدند)٧۶فروردين ( ديگر

  . در آپارتمان خود در تھران کشته شد٧۵غفار حسينی، در آبان 

، در منزل خود در ھمسايگی ٧٧ھای قلبی و پزشک احمد خمينی در دی ماه وی، متخصص بيماریدکتر جمشيد پرت

  .منزل رئيس جمھور به قتل رسيد

ھای مرگ حکومت اسالمی در خارج کشور نيز از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، جوخه

توان به اسامی شاپور ھا میو ترور کرد که در ميان آنھا تن از فعالين سياسی و فرھنگی را تعقيب و تھديد ده

بختيار، عفت قاضی، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صديق کمانگر، غالم کشاورز، حميد بھمنی، صادق 

  .شرفکندی و ھمراھانش، فريدون فرخزاد و بسياری ديگر اشاره کرد

ھا و ابزارھای مختلف   و خارج کشور، از شيوهای حکومت اسالمی ايران، در ترورھای داخلھای حرفه تروريست

  : کنم ھای اين ترورھا در داخل و خارج کشور اشاره می گی جا به چند نمونه از ويژه در اين. اند کرده کشتار استفاده

، توسط وزارت اطالعات ١٣٧٢اسفند  ٢٢اکبر سيرجانی، نويسنده معروف و خالق ضحاک ماردوش در  علی-١

  .توسط شياف پتاسيم به قتل رسيد) توحيد( در زندان اطالعات٧٣ آذر ۶ر بازداشت شد و د

  .گويد که؛ مجيد شريف با تزريق آمپول ھوا به قتل رسيده است  شواھد می-

ای با ضربات متعدد کارد، سابقهگری بیرحمی و وحشی  اول آذر ماه، پروانه اسکندری و داريوش فروھر، با بی-

  .يدندقصابی شدند و به قتل رس

  . مختاری و پوينده را خفه کردند-

جنازه وی . ، در راه خانه ناپديد شد٧۵ دی ٢۴وی در .  دکتر احمد تفضلی، محقق، نويسنده و استاد دانشگاه بود-

  .ھای پا و دستش از جا درآورده شده بوداش شکسته و استخوانجمجمه. ھمان شب در کنار اتومبيلش کشف شد

.  به قتل رسيد٧۶ ربوده شد و در فروردين ٧۵ اسفند ماه ۵نگار و ناشر در نويسنده و روزنامهزاده،   ابراھيم زال-

  . ضربه چاقو پاره کرده بودند١۵سينه و پشت او را با 

  .، در جلوی چشمان فرزندش به قتل رسيد٧٧هللا منتظری، در زمستان   دکتر فالح يزدی، پزشک آيت-

برای نمونه پيروز دوانی، نويسنده و فعال . اند االثر اعالم شدهاسی و فرھنگی مفقودشماری از فعالين سي تعداد بی-١

ھای  مفقود شده و ھنوز اثری از وی به دست نيامده ولی دادگاه رسيدگی به پرونده قتل١٣٧٧سياسی، از شھريور 

  .ای نام وی را نيز در پرونده ثبت کرده استزنجيره

زاده، شاعر و دبير برای نمونه، حميد حاجی. کومت اسالمی، کشتن کودکان استھای ح ويژگی ديگر تروريست-٣

کارون، .  در منزل خود به اتفاق فرزندش به قتل رسيد٧٧ شھريور ٣١بود که نيمه شب » سحر«ادبيات متخلص به 

  . ضربه چاقو جان باختند٢٧ ضربه چاقو و خود او با ١٠ ساله آقای حاجی زاده با ٩پسر 

اين مذاکره در آرپاتمانی در وين . اشمی رفسنجانی، قاسملو و ھيئت ھمراھش را به پای ميز مذاکره کشاند دولت ھ-٤

ھا حکومت اسالمی ايران، قاسملو و ھمراھان وی را به قتل  پايتخت اتريش برگزار شده بود در روز دوم، تروريست

گونه مانعی از وين سوار ھواپيما شده ون ھيچھا بد دولت وقت اتريش به اين جنايت چشم بست و تروريست. رساندند

  .اند شان بيرون نياورده ھای بعدی اتريش نيز تاکنون اين پرونده را از بايگانی دولت. و به تھران رفتند
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، اين بود که با وجود انتشار ٧٧ای ھای زنجيرهترين ترفندھای حکومت اسالمی در رسيدگی به قتل يکی از مھم-٥

ھای ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتلھای زنجيرهای مختلف از قربانيان قتلھاخبار و فھرست

ای تنھا به چھار مورد، يعنی قتل پروانه و داريوش فروھر، ھای زنجيرهای، رسيدگی قضائی پرونده قتلزنجيره

  .محمدمختاری و محمدجعفر پوينده محدود شد

اش در کنار خيابان پيدا شد، در بررسی  زمان با چھار نفر ديگر، جنازهشريف را که ھمدادگاه، حتی پرونده قتل مجيد 

  .ای جای ندادھای زنجيرهقضائی پرونده قتل

برای نمونه . ھا حکومت اسالمی ايران استرحمی ترويستگری و بیھا، وحشیترين ويژگی اين قتل اما مھم-٦

 سروش کتيبه منشی وی، فريدون فرخزاد را با ضربات متعدد چاقو و به پروانه و داريوش فروھر، شاپور بختيار و

  .و اين قربانيان، طبعا در شرايطی نبودند که حتی از خود دفاع کنند. شکل فجيعی کشتند

ھای سران و مقامات حکومت گيریای ترفندھا و موضع ھای زنجيره ھای قتل گی چنين، يکی ديگر از ويژه  ھم-٧

ھای خود سرپوش بگذارند، جالب کشیبار نتوانسته بودند بر آدم ای است که اينھای زنجيرهتلاسالمی درباره ق

ھا به عوامل خارجی، به کار چند مأمور خودسر در اطالعيه وزارت اطالعات، تشکيل منتسب کردن اين قتل .است

کردن سعيد امامی برای بستن ھای دادگاھی در پشت درھای بسته، واجبی خورکميته تحقيق رياست جمھوری، نمايش

ھا، دستگيری و زندانی کردن ناصر  تر نام عامران اين جنايت ای و جلوگيری از افشای بيشھای زنجيرهپرونده قتل

خاطر دست نيافتن او به متن ھمه اعترافات  زرافشان وکيل خانواده فروھرھا و پوينده و مختاری به مدت پنج سال به

هللا محمود ھاشمی شاھرودی رئيس قوه ، آيت٧٩توان به اطالعيه دھم آبان  ر اين مورد میھا، که د مجريان اين قتل

قضائيه وقت اشاره کرد که با صدور حکمی خطاب به محمد نيازی رئيس وقت سازمان قضائی نيروھای مسلح 

پردازند و امنيت ملی را ھای اخير به افشای اسرار نظام می پردازی درباره قتلبا کسانی که به نظريه«دستور داد تا 

  ».کنند، برخورد کندتھديد می

ھای فروھرھا و مختاری و پوينده، اصوال  کردن وکيل خانواده ھا زندانی ھا و به جای آن کشان و عاملين قتلآزادی آدم 

لين ای برای کسی باقی بگذارد که وزارت اطالعات حکومت اسالمی مستقيما طرح قتل فعا نبايد جای شک و شبه

به عالوه با توجه به اين که عاملين . سياسی و فرھنگی را نريخته و توسط عوامل خودش به اجرا در نياورده است

ھا را صادر کرده است او را  ھای خود صراحتا گفته بودند وزير اطالعات فرمان اين قتل ھا در بازجوئی اين قتل

ھای درون بندیتر به شوھای جناح  و اين دادگاه در نھايت، بيشدادگاه قاتلين در واقع نمايشی بيش نبود. تبرئه کردند

  .حکومت تبديل شده بود

ھا و افراد و عناصری که در اين حکومت مسئوليتی داشتند در در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی ھمه جناح

ای را  گسترده و ھمه جانبهھایھای حکومت اسالمی، تالشارگان. اين کشتارھا، نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشتند

  .نظام بيش از اين فاش شود» اسرار«ای را بگيرند و نگذارند ھای زنجيرهآغاز کردند تا جلو ادامه بحث بر سر قتل

. ھای قبل از آن بوده استھای سياسی در سالھمان سياست کلی قتل ، ادامه ١٣٧٧ای پائيز ھای زنجيرهدر واقع قتل

العمل گسترده افکار عمومی جامعه در اعتراض به اين ھا تغيير کرد توجه و عکساين قتلای که در تنھا مسأله

  .پوشی کندچون گذشته پردهھا را ھمھمين افکار عمومی سبب شد که حکومت اسالمی نتواند آن. ترورھاست

 نويسنده ١٣۴ل و با بيانيه ھای قب  که در واقع از سال٧٧ھای سياسی پائيز ترين ھدف قتلدر پايان تأکيد کنم که مھم

آغاز شده بود، عالوه بر حذف جمعی از روشنفکران و نويسندگان فعال، تشديد ارعاب در » ايمما نويسنده«نام  به

جوئی، مرعوب کردن فعالين کردن صدای اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و دانشجامعه، و خاموش
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طلب و خواه و برابری وکال و به طور کلی حذف مبارزين آزادینگاران، ھای اجتماعی، روزنامهسياسی جنبش

  .جو بودعدالت

ھای فرھنگی، سياسی، اجتماعی و دموکراتيک را ممنوع کرده بود   ھمه تشکل۶٠حکومت اسالمی ايران که از سال 

 برای احيای مجدد ھا، برخی از نويسندگان گروه اعدام کرده بود ھنگامی که پس از سال ھا را نيز گروه و فعالين آن

ھا اشاره کرديم اکثرت  طور که در باال بدان را منتشر کردند ھمان»  نويسنده١٢۴«کانون نويسندگان، بيانيه معروف 

شدن در زندان، انزوا، خروج اجباری از کشور و  چون کشته ھای مختلفی ھم کنندگان اين بيانيه، به سرنوشت امضاء

يادان محمد مختاری و  ترور زنده. مان بود جدد جمعی از نويسندگان جامعهشدن م ترور روبرو شدند دليلش فعال

  .محمدجعفر پيونده را نيز بايد در ھمين راستا ديد

 نويسنده، شاعر، نمايشنامه و ١٣٤نيز مشھور است نامه سرگشاده  ايم ما نويسنده که به متن  نويسنده١٣۴بيانيه 

، با انتشار اين متن خواستار آزادی انديشه، بيان ١٣٧٣ی است که در سال نويس، محقق، منتقد و مترجم ايران فيلمنامه

  .و نشر آثار خود شده و به سانسور اعتراض کردند

حضور جمعی ما ضامن «:  نويسنده معروف شد، اين چنين تأکيد شده است١٣۴در پايان اين بيانيه که به بيانيه 

اين يعنی نگرش .  ربطی به جمع نويسندگان ندارداستقالل فردی ماست، و انديشه و عمل خصوصی ھر فرد

ما را . ايم ما نويسنده: گوئيم پس اگرچه توضيح واضحات است، باز می. دموکراتيک به يک تشکل صنفی مستقل

  ».نويسنده ببينيد و حضور جمعی ما را حضور صنفی نويسندگان بشناسيد

. ويسنده، تھديدات خود عليه نويسندگان را تشديد کرد ن١٣۴با انتشار متن  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران،

محمدجعفر پيوند، محمد مختاری، احمد ميرعالئی و غفار حسينی که توسط وزارت اطالعات حکومت اسالمی ترور 

  . نويسنده بودند١٣۴کنندگان متن  شدند از فعاالن کانون نويسندگان و امضاء

کم چھار ھزار زندانی  عام دست ايشان در دفاع از حقوق بشر، قتلاما ھنوز ھيچ دولتی در جھان، با وجود ادعاھ

اند و   محکوم نکرده١٣٧٧ای سال  ھای زنجيره  و ترورھای يک دھه بعد از آن، يعنی قتل١٣۶٧سياسی در سال 

  .انتظاری ھم نيست محکوم کنند

م تروريسم دولتی رسميت پيدا در واقع در جامعه ما با به قدرت رسيدن حکومت اسالمی در سی و نه سال گذشته، ھ

کرده و ھم با اتکا به ايدئولوژی اسالمی، حاکميت در تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی شھروندان دخالت 

 سال است ٣٩برای مثال سرکوب سيستماتيک زنان و دشمنی با آزادی و حتا تفريح و شادی مردم، . کندپوليسی می

  .چنان ادامه دارد ھم

گذار حکومت اسالمی ايران، اولين فرمان خود را بر عليه زنانی صادر کرد که به گفته او ، بينان»هللا خمينیروح«

 مردم ايران نگذشته بود يعنی در بھار آزادی، ۵٧ھنوز يک ماه از انقالب . کردندحجاب اسالمی را رعايت نمی

ستان و بلوچستان و خوزستان سپس حمالت شديدی به ترکمن صحرا، سي. دستور حمله به کردستان را صادر شد

شان قلم ھا خمينی در يک سخنرانی با صدای بلند اعالم کرد که اگر از اولين روز به قدرت رسيدن. صورت گرفت

کردند و در يک روز کردند و مانند علی و محمد اقدام میشکستند و مخالفين را ھر جا گير آوردند اعدام میرا می

او در اين سخنرانی به خودش . رسيدجا نمیکردند کار به اينزدند و تيرباران میمیھفتصد يا ھشتصد نفر را گردن 

ھا  از آن روز تاکنون قلم. کند که چرا کشتارھايش را از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش آغاز نکرد انتقاد می

  .اند ستی فرستادهگناه را نيز به ديار ني ھزاران انسان بی. اندھا را بسته اند و دھان را شکسته
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تر از گذشته  توانستند راحتچرا که در پرتو جنگ می. خمينی آغاز جنگ ايران و عراق را يک نعمت الھی ناميد

 خرداد ٣٠، کشتارھا و خفقان شديدتر و در فردای ۶٠به خصوص از اوائل سال . مخالفين خود را کشتار کند

طور ميانگين دو يا   در دولت شيخ حسن روحانی، روزانه بهھم اکنون نيز. جمعی آغاز شدھای دستهشصت، اعدام

ياد سعيد سلطانپور ، در سی و يکم خرداد ماه زنده۶٠ خرداد ٣٠درست روز بعد واقعه . شوندسه نفر اعدام می

در . شاعر و عضو ھيئت دبيران کانون را به ھمراه تعدادی از فعالين سازمان پيکار و مجاھدين و غيره اعدام کردند

اش دستگير کرده بودند بنابراين وی ھيچ ارتباطی به حالی که سعيد را چند ماه پيش از سر سفره عقد و عروسی

به عبارت ديگر حکومت اسالمی، ھمواره دنبال بھانه بوده و ھنوز ھم ھست تا دست .  نداشت۶٠ خرداد ٣٠وقايع 

  .کشی بزندبه آدم

اق، ھنگامی که خمينی از موضع شکست و درماندگی مجبور شد در پايان جنگ خانمانسوز ھشت ساله ايران و عر

اما او زھر . بس را امضاء کند رسما اعالم کرد که جام زھر را سر کشيد سازمان ملل بپذيرد و اتش۵٩٨قطعنامه 

 ھای کشور آغاز کنندرحمانه دستور داد يک خانه تکانی گسترده در زنداناو بی. خود را به زندانيان سياسی ريخت

کم به گفته منتظری، بيش از چھار ھزار در نتيجه در مدت کوتاھی دست. و ھر کسی که سر موضع است اعدام شود

  .سابقه است عام کردند که چنين کشتاری از زندانيان سياسی در جھان بیزندانی را قتل

ترين ابزارھای  حکومت اسالمی ايران، سی و نه سال است حاکميت خونين و قرون وسطائی خود را با مدرن

ھای اساسی خود را بر روی  حکومتی که پايه. سرکوب و شکنجه و جنگ به اکثريت مردم ايران تحميل کرده است

مسايلی چون سرکوب و سانسور، جنگ و خونريزی، زندان و اعدام، استثمار و تبعيض بنا نھاده است؛ چنين 

رحمانه يک  حکومتی که با سرکوب بی. دارد برمیپذير است و نه به راحتی دست از حاکميت  حکومتی نه اصالح

دھد بنابراين،  انقالب عظيم تاريخی به قدرت رسيده است با رفرم و اصالحات و انتخابات و غيره تعئير ماھيت نمی

جويانه، با ھدف برپائی  طلبانه و عدالت خواھانه، برابری توان با يک انقالب اجتماعی آزادی تنھا اين حکومت را می

شان را از ھر نظر مستقيما مديريت و  اند و جامعه امعه نوين که ھمه شھروندان آن بر سرنوشت خويش حاکميک ج

  .کنند تغيير داد رھبری می

حکومتی که از ھمان اوايل به قدرت رسيدنش آپارتايد جنسی، سانسور، سرکوب، جنگ و کشتار را آغاز کرد و تنھا 

ھا و  ھزار انسان را به ديار نيستی فرستاد و در کوچه و خيابان و خانهھا  در دھه نخست حاکميت خونين خود، ده

تنھا در پايان ھشت سال جنگ خانمانسوز، با فرمان مستقيم خمينی ھزاران زندانی توسط کميته مرگ . ھا کشت زندان

وری و رقيب ھا، يعنی رئيسی نامزد رياست جمھ چھار نفره با مخفی کاری تمام اعدام شدند که اکنون يکی از آن

اصلی روحانی بود و دومی، يعنی پورمحمدی، نزديک به پنج سال است که وزير دادگستری دولت شيخ حسن 

  . روحانی است

ای  اش خامنه ھمين دشمنی او، بدون کم و کاستی به جانشين. خمينی دشمن درجه يک آزادی انديشه و بيان و قلم بود

  .به ارث رسيد

منتشر کرد، نقش مستقيم » وزرای مرگ« در گزارشی که تحت عنوان ١٣٨۴در سال بان حقوق بشر،  سازمان ديده

که وزير دادگستری دولت حسن روحانی است را در جريان اعدام ھزاران تن از زندانيان » مصطفی پورمحمدی«

  . سياسی مستند کرده است

 انگليسی را به -نويسنده ھندی تری از جامعه بگيرد فرمان ترور سلمان رشدی خمينی برای اين که زھرچشم بيش

البته قبل از اين که خمينی چنين فتوائی را عليه رشدی صادر کند . صادر کرد» آيات شيطانی«خاطر نوشتن کتاب 
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بنابراين، خمينی با اين فتوای . ھای اسالمی از جمله در پاکستان عليه رشدی راه افتاده بودتظاھراتی از سوی گروه

  .دولتی را در ايران و جھان رسميت دادکارانه تروريسم جنايت

ھا  شماری مطرح است از جمله يکی از زخمی درباره عملياتی تروريستی روز چھارشنبه تھران سؤاالت بی

ھا، با مسلسل و  توان يک خودکار را با خود وارد مجلس کرد پس چگونه اين تروريست ھا گفته که نمی رسانه به

شود از ورود به محوطه مجلس تا رسيدن به در  وارد مجلس شده بودند؟ گفته میھای فشنگ و جليقه انتحاری  خشاب

توان به اين نتيجه رسيد که  ترين تحليل می بنابراين در ساده. اصلی آن، بايد از سه مرحله بازرسی امنيتی رد شد

  .اند کسانی از درون نيروھای امنيتی حکومت اسالمی با اين دو تيم ھمکاری کرده

کم دو  ھائی از دست ھای ايران عکس خبرگزاری. جلس، يک مھاجم جليقه انفجاری ھمراھش را منفجر کرددر حمله م

  . اند مھاجم ديگر، مسلح به کالشنيکف و سالح کمری منتشر کرده

جا يک جليقه انتحاری را منفجر کرد و يک مھاجم  گزارش صدا و سيما فرماندار تھران گفت که يک مھاجم در آن به

  .دست نيروھای امنيتی کشته شد ديگر به

ھای مسلسل که ظاھرا متعلق به يکی از مھاجمان کشته شده بود را  ھا و خشاب تلويزيون ايران تصاويری از نارنجک

 .نشان داد

کنترول امنيتی «: گويد تازگی از مجلس شورای ايران بازديد کرده می خبرنگار کانال رسمی تلويزيون سوئد، که به

سؤال برانگيز است که چگونه چندين نفر تروريست با مواد منفجره و سالح گرم و جليقه » .الستمجلس بسيار با

ھای  دوربين«: گويد او می. توانند از سپر امنيتی مجھز به سيستم بازرسی بدنی با اشعه ايکس بگذرند اتتحاری می

  ».ه استعکاسی آنان قبل از ورود به مجلس کامال باز شده و مورد برردسی قرار گرفت

سپاه مدير «: ھای جناحی به دستگاه اطالعاتی کشيد آمده بود درگيریتر خبرھائی از اين که  شايان توجه است که پيش

  ».کانال تلگرامی وزير اطالعات را بازداشت کرده است

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس به نقل از علی مطھری از بازداشت مدير کانال تلگرامی وزير اطالعات 

ھای مشابه را نشانه ضعف وزارت   و بازداشت مطھری اين بازداشت. وسط سازمان اطالعات سپاه خبر داده استت

  .اطالعات دانسته است

محمود علوی، وزير اطالعات در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس حاضر شد تا به سؤال شماری از 

  .ھای تلگرامی توضيح دھد لنمايندگان در باره بازداشت تعدادی از مديران کانا

آن زمان اين . اين افراد در اسفندماه سال گذشته و در آستانه تشديد تبليغات انتخابات رياست جمھوری بازداشت شدند

توانند در کارزار  گرا تعلق دارند و می طلب و اعتدال ھا به محافل و افراد اصالح گمانه قوی بود که اين کانال

  . تبليغات به سود حسن روحانی داشته باشندانتخاباتی سھمی عمده در

 ما شاھد بازداشت تعدادی ٩۵در پايان سال «: علی مطھری در توضيح سؤال نمايندگان از وزير اطالعات گفته است

ما موضوع را پيگيری کرديم گفتند اين . .. ھای تلگرامی بوديم که مخاطبان بسياری داشتند از مديران کانال

البته گفته شده که مدير کانال ... وزارت اطالعات نبوده بلکه توسط اطالعات سپاه بودهھا از طرف  بازداشت

اين مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطالعات برمی . تلگرامی وزير اطالعات ھم بازداشت شده است

  ».گردد

ان، با تأکيد بر اين نکته که گفته حسين نقوی، عضو کميسيون امنيت ملی، وزير اطالعات در پاسخ به سؤال نمايندگ به

تشکيالت اطالعاتی برای بگير و ببند نيست، «: گويد ميان دستگاه پوليس با دستگاه اطالعات تفاوت وجود دارد، می
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تر بايد مسائل حاکميت را حل  با ھزينه کم. جاھا نرسد ما بايد کاری کنيم که کار به اين. بلکه برای نگير و نبند است

  ».ترين سطح بماند که ماھيت امنيتی پيدا کرد، بايد حل شود تا ھزينه آن در پائين کرد و قبل از اين

ھای اخير که سازمان  ويژه در سال ھا به ھای اطالعاتی موازی در ايران و عملکرد متناقض آن وجود دستگاه

ری از اين نھادھا ساز بوده و در اين مورد پاسخگونبودن شما تری گرفته پيوسته مسأله اطالعات سپاه قدرت بيش

  .ھا ندارد شان ھم ھيچ نظارت بر آن گو نبوده و حتی مجلس پاسخ

ھای خود سرپوش  اند بر اختالفات و رقابت تا کنون وزارت اطالعات و نھادھای اطالعاتی موازی اغلب سعی کرده

ک مقام وزارت اطالعات اسفندماه گذشته ي. تری پيدا کرده است ھا بروز علنی بيش ولی اخيرا اين اختالف. بگذارند

 قائم مقام سازمان اطالعات سپاه در مورد چندين عمليات اطالعاتی را رد  سابقه ادعای سردار نجات، در اقدامی بی

  .کرد و گفت که اين عمليات منحصرا کار وزارت اطالعات بوده است

د به جامعه ايران و جھان کن ھاست تالش می  توان گفت که حکومت اسالمی دھه مجموعا درباره ترور اخير می

طور القا کند که اين حکومت، از موازين امنيتی باالئی برخوردار است و اگر در سوريه و عراق و غيره حضور  اين

اما اکنون تروريسم به دو . ھا به سوی ايران را بگيرد جنگد تا جلو پيشروی آن می» تروريسم«نظامی دارد بر عليه 

. ومت اسالمی نه در مرزھا و شھرھای مرزی، بلکه در پايتخت نفوذ کرده استنماد مھم سياسی و امنيتی حک

او حتی در اين . پوشی کند ناميده تا اين صعف بزرگ امنيت حکومتش پرده» بازی ترقه«ای آن را  بنابراين خامنه

 روز اين پيام را دری نفرستاد و پس از گذشت دو ھای قربانيان روز چھارشنبه، پيام تسليت و ھم گفتگو به خانواده

دھد که حکومت ترور در برابر ترور قرار گرفته و دچار سردرگمی سياسی و  ھمه اين وقايع نشان می. فرستاد

  .شوک شده است

گيری از اين واقعه، بگير و ببندھا و سانسور و اختناق را تشديد خواھد  مسأله مھم ديگر اين است که حکومت با بھره

. ترين مسايل خصوصی شھروندان کشور دخالت پوليسی خواھد کرد ت، باز ھم در جزئیو به بھانه حفظ امني. کرد

ھای درونی حکومت نيز تشديد خواھد شد و عدم اعتماد در درون نيروھای امنيتی  اما در عين حال، درگيری جناح

  . نيز فزونی خواھد گرفت

ھای  بندی ران قطر و کشورھای عربی و صفھای تازه امريکا و بح نھايت حکومت اسالمی ايران، اکنون با تحريم

  ...تر خواھد شد و ھايش بيش جديد در منطقه، بحران

، »چه بايد کرد؟«چرا که به نظر من، . بندی اين مطلب، به چه بايد کرد نيز پرداخت اما مھم است که در جمع

طور مختصر اين  ن سؤال بهجواب من به اي. ترين سؤال روز جامعه ما و ھر جامعه ديگر است ترين و مھم اساسی

  :است که

بندی وقايع فرھنگی، سياسی و اجتماعی ايران، يک امر مھمی است که از جمله بخشی از   نقد و و بررسی و جمع-١

  .چنين نويسندگان مردمی و مترقی است خواه و ھم طلب و آزادی وظايف نيروھای سياسی برابری

ھا پای خود را فراتر از  ان مردمی، چشم و چراغ جامعه ھستند بايد آنشود نويسندگان و روشنفکر اين که گفته می -٢

ھای جامعه آينده سالم سياسی و اجتماعی و  بندی بگذارند و در شعر و رمان و نقد خود، ويژگی نقد و بررسی و جمع

  . انسانی را تعريف و توصيف و تبليغ کنند

چون چگونگی لغو  مان ھم سايل و معضالت مھم جامعهست که درباره م اين بخش از نويسندگان جامعه ما طبيعی

، تالش …سانسور و اختناق، اعدام، سرکوب سيستماتيک زنان، دانشجويان، مزدبگيران، کار کودک و خيابانی و

  .ھای نظری و عملی خود را ارائه دھند حل کنند و راه
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طلب،  ھای اجتماعی حق با مبارزه جنبشتوان تأکيد کرد که حکومت اسالمی ايران، تنھا  بندی می نھايتا در جمع

جو مانند جنبش زنان، جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی از قدرت بر کنار خواھد  طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

شد که در اين پيکار، عالوه بر تالش پيگيرشان عليه سانسور و اختناق، نقش نويسندگان مردمی بسيار مھم و حياتی 

ھا، راه پيشروی سياسی،  کردن نقاط قوت آن ھا و برجسته ، با نقد و بررسی نقاط ضعف اين جنبشھا چرا که آن. است

  !سازند تر می اجتماعی و فرھنگی در جامعه را ھموارتر و روشن

نگاران، گامان سياسی، نويسندگان، روزنامه ترديد در اين تغيير و تحوالت فرھنگی، سياسی و اجتماعی پيش بی

ھا،  طور که تاکنون بسياری از آنھمان. عھده دارند  ھنرمندان پيشرو و معترض وظايف سنگينی بهنويسان ووبالگ

تر و پيگيرتر از گذشته  ترديد پس از اين نيز قویاند بیآگاھانه بھای اعتراض و دفاع از حقانيت و عدالت را پرداخته

د پرداخت و تا رسيدن به يک جامعه درخور و به اين وظيفه تاريخی خود عمل خواھند کرد و بھايش را نيز خواھن

  .شايسته انسان از ھيچ تالش فروگذار نخواھند داشت

نھايتا تروريسم را در ھر شکل و شمايل و لباسی بايد شديدا محکوم کنيم اما از واقعه تروريستی اخير، که در مجلس 

استفاده سياسی  ء ت داد از اين واقعه سوشورای اسالمی و قبر خمينی روی داد نبايد به اين حکومت تروريستی فرص

خود درست کند و به خورد مردم » ضدتروريستی«به نفع خود، از جمله برای زدون کارنامه سنگين سی و نه ساله 

گر مسايل سياسی و منتقد حکومت اسالمی و يا طرفدار اين و يا آن جناح  يا کسانی که تحت عنوان تحليل. دھد

المللی فارسی زبان، چھره فاشيستی و تروريستی و ايدئولوژی ضدانسانی  اديوھای بينحکومت اسالمی از طريق ر

  . داری ارائه دھند را مورد نقد قرار داد حکومت اسالمی را بزک کنند تا به بازار مکاره سرمايه

 و در واقع ترور روز چھارشنبه در تھران، نتيجه و محصول ترورھای حکومت اسالمی در سی و نه سال گذشته

  ! است... دخالت تروريستی و نظامی در امور داخلی عراق، لبنان، يمن، سوريه و

ھا و خطرات جنگ و تروريسم، سانسور و اختناق، فقر و فالکت اقتصادی  تنھا راه رھائی جامعه ايران از اين بحران

داری جھانی  ا و نقد سرمايهھ طلبانه و فاشيستی و تروريستی دولت ھا جنگ و اجتماعی و سياسی، نقد و افشای سياست

و تالش مستقل ھمه جانبه مردمی در جھت سرنگونی کليت اين حکومت و برپائی يک جامعه آزاد و برابر و عادالنه 

  !و انسانی است

ياد ھمه پيکارگران سياسی، اجتماعی و فرھنگی راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و انسانيت در ھمه جھان 

  !گرامی باد

  ٢٠١٧ جون دھم - ١٣٩۶ ]جوزا[تم بيسشنبه 

  

 


