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 . کند آماده اجرای عمليات تروريستی در خاک اين کشور می   رانارویجمھوری اسالمی مسلمانان 

اقدامات را عملی مجرمانه اين مات جمھوری اسالمی اعتراض نمود و وزير دادگستری ناروی، شديدا به اقدا

 .خواند

 . بمب گذاری در مقابل يکی از سفارتخانه ھای خارجی در اسلو را داشتند عوامل جمھوری اسالمی قصد

   

 
   

رده برداشت برای اولين بار از اقدامات تروريستی دولت جمھوری اسالمنارویروز شنبه تلويزيون سراسری و دولتی  ن روز . ی پ در اي

رداران  يلم ب اران و ف ار خبرنگ اروئیبرای نخستين ب ی سفارت جمھوری اسالمی در اسلو شدندن ام عل ی .  وارد مسجد ام ام عل مسجد ام

ه ھای جاسوسی آن از .  توسط جمھوری اسالمی راه اندازی شده است٢٠٠٥ در سال ناروی ه برنام ق ب ولی و متعل ه ھای معم کليه ھزين

ن مسجد را توسط . مين می شودأوی بيت رھبری و سازمان اطالعات جمھوری اسالمی ايران تس لو، اي سفارت جمھوری اسالمی در اس

اروی فرھنگی در سازمان ثبت شرکتھای -نام سيد مسيح سلطانی افغانی تبار اداره می کند و به عنوان يک مرکز اسالمیه فردی ب ه ن  ب

 . ثبت رسانده است

   

  :ناروئی، در گزارش روز جمعه خود چنين گزارش دادخبرنگار 

ه أجمھوری اسالمی ايران، ھزينه ھای مسجد ھا در اسلو را ت ران ب ا آخمين می کند و از اي ام ي اروی ام دن د اعزام ميکن ا . ن ام ھ ه ام وظيف

ی ھاست ه غرب سلما. موعظه کردن و ايجاد تنفر در مسلمانان نسبت ب شوی مغزی م اروینان ھدف از اينکار شست ان ن اده ساختن آن  و آم

د ام دھن ستی انج ات تروري ن کشور عملي ه در خاک اي د ک اروئیخبرنگار . برای روزی است که به آنھا دستور دھن ن موضوع را از ن  اي

  .نخواسته بود نامش فاش شود، نقل کرد طرف منبعی که 
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 نارویعوامل جمھوری اسالمی در آخند اعزامی از ايران به نام سيد موسوی به ھمراه ديگر 

   

ولين مسجد امام علی معرفی می ؤ که خود را يکی ازاعضای شورای مسنام علی رضا معدلیه يکی از عوامل سفارت جمھوری اسالمی ب

ه، وی اضافه می. امام ھا از ايران می آيند و کارشان تفسير قرآن و آموزش مسائل شرعی است:  می گويدناروئیکند به خبرنگار  د ک  کن

راف می  .  نفر عضو دارد٢٠٠اين امام ھا مسلمانان را در مسائل و مشکالت اجتماعی کمک می کنند و مرکز اسالمی امام علی  وی اعت

ه ی است و رژيم در سال، چند بار آخکند که اين مسجد تحت ھدايت کامل دولت جمھوری اسالم ارویندی را انتخاب می کند و آنان را ب  ن

رار دارداقامتگاھی درناروی ھای اعزامی در مدت اقامت خود در آخند. داعزام می کن د، که در اين مسجد ق دگی می کنن ن .  زن داي ھا آخن

ه ای ھستند اب . وابسته به بيت رھبری،علی خامن ددرغي ه آخن ارویھای اعزامی ب ده دار استن انی امامت مسجد را عھ ه افغ . ، يک تبع

  . به مبلغ چند ميليون کرون توسط جمھوری اسالمی خريداری شده است٢٠٠٥در سال ساختمان اين مسجد توسط بيت رھبری 

ران، ناروئیخبرنگار   در گزارش خود می نويسد که، سه نفر به عنوان منابعی موثق راجع به ارتباط مساجد مسلمانان در اسلو با دولت اي

ار، کارکرد و ھدف اصلی اين مساجد، اطالعاتی در اختيار وی قرار داده  ل ترس از عواقب اينک ه دلي ر ب ن سه نف دام از اي اند، اما ھيچ ک

 . تمايل نداشتند که نامشان فاش و در مقابل دوربين تلويزيون قرار بگيرند

  :يکی از اين شاھد ھا که خود ايرانی تبار است و به اين مرکز رفته بود، می گويد  

ديکی از .  با آنھا مخالفيمناروید، که ما در  ھای مرکز امام علی، اھداف و نقطه نظراتی دارنآخند  ن مرکز بآخن ه است ه ھای اي من گفت

ه ھنگامی " : که، مخالفان نظام اسالمی از سوی صھيونيست ھا مسموم فکری شده اند، او برای اثبات ادعای خود مثلی زده و گفته است ک

ه ئیدر سايت اينترتی اين مرکز، لينک ھا" استکه زنی منکر حق ھمسرش مبنی بر کتک زدن می شود، اين نفوذ يھوديان   وجود دارد ک

سلمانان عامل جنايت  ه م دارد ک ول ن ا را قب ن ادع د و اي ار می کن ست و ھولوکاست را انک ودی ستيزي وای يھ پتامبر در ١١دارای محت  س

 . آمريکا بوده اند

   

  نارویواکنش وزير دادگستری 

    

   

   مسجد جمھوری ساکن اين کشور خواست، از وابستگان  از مسلماناننارویوزير دادگستری 

  .ليس شکايت کنندو که تنفر به غرب را ترويج می کنند به پ اسالمی در اسلو،

 

 

ر از  ده نفرت و تنف روج کنن آقای کنوت استوربرگ از مردم خواست چنانچه در مسجد و يا ھر مرکز اسالمی ديگرسخنانی که نشانگر و ت

  .ليس خبر دھندوشد، بيدرنگ به پغرب می باشد، بيان 
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ژه از اينکه ه ، نسبت به آنچه که در باره مسجد امام علی جمھوری اسالمی شنيده بود، بنارویآقای کنوت استوربرگ وزير دادگستری  وي

وده  اعزام می کند تا ديگران را شسآخند نارویمين می کند و از ايران به آجمھوری اسالمی به لحاظ مالی اين مسجد را ت شوی مغزی نم

   . نمايد، شديدا اعتراض نمودنارویو آنھا را آماده عمليات تروريستی در خاک 

سيار سنگينی آخندکاری که اين .  نيازی به مالقات اين مالھا نداردناروی: وزير دادگستری اعالم کرد که  ھا انجام می دھند، مجازاتھای ب

د، باينکه . دارد زی و سربازگيری می کنن ه ري ستی، برنام ات ھای تروري طور ه اين افراد ديگران را به ترور تشويق کنند و برای عملي

  .حتم، عملی مجرمانه محسوب می شود

 .  به اين مالھا ويزا نمی دھيم :وزير دادگستری  

د و در خاک ئی ھاوزيردادگستری اعالم کرد با وجود اين اخبار، از اين پس دادن ويزا به امام اروی که بخواھند از ايران بياين سلمانھا ن  م

 را از ئیايشان اضافه کرد که من از ھمه کسانی که چنين موعظه ھا. را برای عمليات ھای تررويستی آماده کنند، بسيار دشوار خواھد شد

  .ليس اطالع دھندوامام ھا می شنوند، می خواھم بيدرنگ آنرا به پ

سيار سفارت جمھوری ا   سالمی در اسلو به گزارشاتی که در رابطه با انتشارفعاليت ھای تروريستی مرکز امام علی منتشر شد، واکنش ب

ه ئیچنين ادعاھا: سفارت از طريق انتشار يک بياينه مطبوعاتی اعالم کرد. تندی نمود ن توطئ دارد و اي  در باره مرکز امام علی، صحت ن

 . يزی شده استای است که توسط اسرائيلی ھا طرح ر

ون ؤمس والن سفارت جمھوری اسالمی در اسلو، حاضر نشدند تا در مقابل دوربين خبرنگاران نسبت به گزارش پخش شده از سوی تلويزي

ارویاما ھنگامی که اين خبر به صدر خبر ھای ھمه رسانه ھای گروھی . ، اظھار نظر نمايندنارویدولتی  ور شدند بن ديل شد، مجب ه  تب

 . واکنش نشان دھندطور رسمی 

 اسرائيل عليه ۀاز پيش طرح ريزی شدای  را، برنامه ناروی خود، ادعاھای مطرح شده از سوی تلويزيون ۀسفارت رژيم در اسلو در بياني

 .  انجام داده استنارویجمھوری اسالمی قلمداد کرد و نوشت که اين ادعاھای کذب را اسرائيل برای تخريب روابط دو جانبه ايران و 

ز است ا ۀھم . وزير دادگستری در واکنش به بيانيه سفارت رژيم در اسلو اعالم کرد، توضيحات سفارت جمھوری اسالمی شگفت انگي  م

 . خوبی می دانيم که تلويزيون رسمی دولت، توسط منابعی که سفارت در نامه خود شرح داده است، ھدايت نمی شوده  بنارویشھروندان 

ستری در روز د ر دادگ نبه وزي ا٨وش وامبر ب ان و پ  ن اس گرفت و از آن شور تم ن ک ه اي اع بيگان ديرکل اداره اتب ين م ی و ھمچن ليس امنيت

  . را که از ايران می آيند، تحت نظر بگيرندئیطور ويژه، امام ھاه خواست تا ب

انارغم اينکه بارھا و بارھا مخالف علی   ر ق ه فعاليت ھای جاسوسی و غي سبت ب ونی سفارت جمھوری اسالمی در ن جمھوری اسالمی ن

ا متناروئیاسلو به مقامات  فانه دولت أ تذکر دادند و خواھان بسته شدن سفارت جمھوری اسالمی شده اند ، ام ارویس ه ن سبت ب ون ن ا کن  ت

ود داده ب شان ن دی ن شی ج ن موضوع واکن می . اي ام رس ين مق ن اول اروئیاي ه بن اه  است ک ت ھ ه فعالي سبت ب ی، ن فاف و علن ور ش ی ط

  .ليس اين کشور می خواھد با اينگونه اقدامات ضد امنيتی، برخورد جدی نمايندوتخريبگرانه جمھوری اسالمی موضعگيری می کند و از پ

ه    وده است ک رار داده است، تالش نم در طی سالھای گذشته، جمھوری اسالمی با اختصاص بودجه ھنگفتی که در اختيار سفارت خود ق

ان در درون نيروھای اپو ف، آن يوه ھای مختل ه ش زيسيون نفوذ کند و از طريق تماس با پناھجويان ايرانی در اسلو و کمک کردن به آنان ب

ی dدر حال حاضر دو پناھجو.  نمايدنارویرا وادار به ھمکاری ھای غير قانونی در  ام عل ه مسجد ام  ايرانی ادعا می کنند که فردی که ب

است، با آنھا تماس گرفته است و از آنان کمک خواسته است تا وی را در يک عمليات تروريستی و سفارت جمھوری اسالمی تردد داشته 

ات شرکت .  در اسلو کمک کنند عليه يکی از سفارتخانه ھای خارجی ن عملي ا در اي ه اگر آنھ ود ک ول داده ب اھجو ق ن دو پن ه اي رد ب اين ف

اداش ناروئی کرون ١٢٠.٠٠٠به کانادا بروند و مبلغ کنند، جمھوری اسالمی آنان را کمک می کند تا تضمين شده  وان پ  نقدا به آنھا به عن

 . قرار بود که کاميونی پر از مواد منفجره را در مقابل سفارتی در اسلو قرار دھند در آن عمليات تروريستی . پرداخت نمايد

ی ن سياسی و حقوق بشری، فرستادن مھره ھای اطالعاتیhگرفتن عکس و فيلم از فعال ان ايران  خود به جلسات صنفی و سياسی پناھجوي

 .  می باشدنارویاز جمله ديگر اقدامات جمھوری اسالمی در 
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 محمد جواد حسينی دبير اول سفارت به ھنگام فيلمبرداری از فعالين سياسی در اسلو

   

  شرکت يک تروريست در دوره بمب سازی در ايران  

 خود اعتراف کرد ئی، ماه پيش در بازجو"داود ميکائيل"نام ه  و آلمان دستگير شدند بناروید ماه پيش در يک نفر از سه تروريستی که چن

اين . ميکائيل و دو تن ديگر قصد داشتند در اسلو بمب گذاری نمايند.  روز در ايران دوره بمب گذاری را گذرانده است٤٠که وی به مدت 

  . منتشر شدنارویاعترافات اين فرد چند روز پيش در مطبوعات .  کنند دستگير شدندسه تن قبل از اينکه اقدام به اين عمليات

    

  رحمان ساکی

   اسلو-ناروی

  

  


