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 بھروز سورن

  ٢٠١۶ جوالی ٢٧
   

  !!اينبار در کوزه افتادنيز خياط 
  

  
 شرکت کنندگان در حمله به سفارت عربستان سعودی در تھران برگزار شد و طی اين ۀ رسيدگی به پروندۀدومين جلس

که  اين. افتد  دوربين بگذارند تا بفھمند آنجا چه اتفاقاتی میئیھای بازجو در اتاق"جلسه متھمان از قاضی خواستند 

اعتراض متھمان به نگھداری در سلول ديگر نکات اين دادگاه از ." کند و متھم تحت فشار می نويسد بازجو ديکته می

 متھمانی که از .می دانستند" شکنجه روانی"  محبوس بودند که آن را مصداق٨٨ است که معترضان سال ئیھا

  ؟ صورت گرفت٨٨ ۀچرا با ما ھمان رفتاری شد که با محاربين فتن: "حضار در جلسه می پرسيدند

*****  

ن ھای دور خياطی بر سر راه گورستان شھر مغازه ای داشت و برای سرگرمی ھر بار که مرده ای گفته اند که در زما

را از جلوی مغازه اش می بردند سنگی در کوزه می انداخت تا حساب و کتاب تعداد مردگان را داشته باشد و پاسخی 

گفته . بسته است و علت را پرسيدندروزی ديدند که مغازه اش . ويای اخبار مھيا کندجبرای پرسش گران و رھگذران 

  .شد که خياط ھم در کوزه افتاد

از ديرباز لباس شخصی ھای تحت امر . داستان حمله کنندگان به سفارت عربستان در تھران و مشھد نيز چنين شده است

ب قانونی عنوان بازوی موازی ارگانھای سرکوه  حکومتی رژيم ب- ئیرھبری و اطالعات سپاه و ساير نھادھای مافيا

جنايت ھای اين طيف در طی سی و چند سال اخير کم نظير .  خيابان ھا زده اندۀرژيم حرف اول سرکوب را در صحن

  . وفور در اين ارتباط افشاگری شده استه است و ب
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 به  آغاز کردند و رھبر فقط روح هللا،حزب هللاپيش از سرنگونی خاندان پھلوی با شعار ارتجاعی حزب فقط سخن کوتاه 

ھنوز نسيم آزادی و تنفس ھوای تازه عاری از . ھم ريختن تجمعات تشکل ھای مترقی ھمت گماشتنده سرکوب و ب

  .  آزادی پرداختندۀ دانشگاھيان و جوانان تشن، کتابفروشانۀسانسور به پرواز در نيامده بود که به ضرب و شتم وحشيان

که ھميشه چوبی تراشيده شبيه باتوم ) جاش(س کردی د با لبايکی از وحشی ترين عناصر لباس شخصی فردی بو

ھمراھش بود و ھمواره آغشته به خون جوانان و دانشجويانی بود که به کتابفروشی و يا فروش روزنامه و اعالميه در 

ه در گرو .زنجير و پنجه بکس از اقالم ديگری بودند که او ھميشه ھمراه داشت .ھران اقدام کرده بودندتاطراف دانشگاه 

ريشو  . تيم جنايت مسلح به سالح گرم و سرد پشت سر و تحت فرمان وی بودندۀھای ده تا بيست نفره ديده می شد و ھم

 وحشی ،شباھتی به تصاوير شعبان بی مخ پھلوی چيان نداشت اما درنده خو .و الغراندام بود و صورتی استخوانی داشت

  .و بی رحم بود

قی در نظام واليتی را تا کنون طی کرده است و شاگردان لباس شخصی پوشش اين  مراتب ترًبا اين توصيفات احتماال

امروزه ملزومات سياسی و بين المللی حکم کرده است تا تعدادی از . روزھا توسط قضات رژيم محاکمه می شوند

 شده اند ئی بازجو،عدادی از آنھا دستگير شده اندت.  حمله و آتش زدن سفارت عربستان محاکمه و مجازات شوند مجريان

  . مجازات خواھند شدًو در اوج ناباوری شان برای خواباندن غائله ارتباطی رژيم با کشورھای عربی منطقه محتمال

 رسيدگی به پرونده شرکت کنندگان در حمله به سفارت عربستان سعودی در تھران برگزار شد و طی اين ۀدومين جلس

اينکه . افتد  دوربين بگذارند تا بفھمند آنجا چه اتفاقاتی میئیھای بازجو تاقدر ا"جلسه متھمان از قاضی خواستند 

اعتراض متھمان به نگھداری در سلول از ديگر نکات اين دادگاه ." کند و متھم تحت فشار می نويسد بازجو ديکته می

تھمانی که از حضار  م.می دانستند" شکنجه روانی" محبوس بودند که آن را مصداق٨٨ است که معترضان سال ئیھا

  ؟ صورت گرفت٨٨ ۀچرا با ما ھمان رفتاری شد که با محاربين فتن: "در جلسه می پرسيدند

  :در سايت کلمه چنين گزارش شده است که

عامالن اصلی و کسانی که راه  او می خواند از دادگاه می خواھد که حاميان رھبری و مطيع امراو که خود را يکی از 

  .ارت بازکردند را به دادگاه بياوردرا برای حمله به سف

يکی از حمله کنندگان به سفارت عربستان که در حال حاضر طعم تلخ اسارت در زندان ھای جمھوری اسالمی را مزه 

  :دھد   اينچنين بند را آب می،کند  می

: ان دارد و می گويداين فرد که مشارکت فعالی ھم در تجمع مقابل عربستان داشته حتی به ورود خود به سفارت ھم اذع

 دوستان سوزی در سفارت، من رفتم در اولين اتاق و دو تا زونکن از اتاق برداشتم تا به روز تجمع به محض آتش“

  .اطالعات سپاه بدھم

. گويم بنويس تا کمکت کنم نشينيم ھرچه می گفت ما با ھم در مسجد ارک پای منبر حاج منصور می بازجوی من می

ما ھمدل دولت ھستيم و دست از مقام معظم رھبری بر . رسی در چنين شرايطی صورت گرفتاظھارات ما در بازپ

  .اکنون به دليل ناراحتی رھبری پشيمانم و از دادگاه تقاضای حداقل مجازات را دارم. داريم نمی

  دھد بازجو گفت ھرچه من بنويسم، قاضی ھم ھمان حکم را می

والن حاضر ؤبرخی مس. دانم نمی«: متھم گفت» ن آورد؟ئيت عربستان را پاچه کسی پرچم سفار«: قاضی از متھم پرسيد 

او ما رويد؟  زمانی که ما قصد رفتن داشتيم به ما گفت کجا می} … {در مقابل سفارت عربستان و به طور خاص آقای 

 بگويم که من حاضرم دست روی قرآن بگذارم و. برد غيرت را به کار می کرد جلو برويم و لفظ بی را ترغيب می
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توانند آن را  ھزار نفر داعشی ھم باشد می اگر پنج. راحتی موضوع را جمع کنندبتوانستند  می. اظھاراتم تحت فشار بود

  . دانيد ھای پشت پرده را شما می دست. جمع کنند

ته تا فقيه مريکای جھانخوار گرفااز رفتار . معادالت سياسی اجتماعی ثابت نمی مانند. ر استيي در تغًجھان دائما

 که از ھيچ ئیلباس شخصی ھا. خونخوار و يکی پس از ديگری و متناسب با منافع درازمدت خود جام زھر می نوشند

از قتل . ی منافع حکومتی گاه و بی گاه در دام اربابان فقيه خود می افتنداا کنون فروگذار نکردند اما به مقتضتجنايتی 

جرم فرمانبری از حکومتيان و حمله به سفارت عربستان گير سلول ھای ه وز بی گرفته تا کھريزک و امرئھای زنجيره 

مروری بر چگونگی اين دادرسی . دھند بيرحم خويش افتاده اند و فرياد دادخواھی سر می! مخوف و برادران بازجوی

  .کند نکات بيشتری را روشن می

  به اين آدرس مراجعه نمائيد

  سايت کلمه

  ! در خيابانئیربا  و آدمئی بازجوۀاعتراض متھمان به نحو:  حمله به سفارت عربستانۀدومين جلس

   

 

 

 


