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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ جون ٢٠
  

 نمايندگان پارلمان و افکار عمومی سويدن     سرگشاده بهۀنام
 

  ھا و آقايان  خانم

  سويدننمايندگان پارلمان 

ھا   حکومت اسالمی، يعنی نماينده دهۀ وزير خارجمحمدجواد ظريف، ٢٠١۶ جونستيد روز يکم طور که مطلع ھ ھمان

استکھلم آمد و با نخست  آزار به ستيز و کودک ھزار اعدام، سنگسار، ترور، قصاص، شالق، تجاوز، ضد آزادی، زن

ھا،  اعدام ر اعتراض بهتعدادی از ايرانيان مخالف حکومت اسالمی، د.  ديدار کردسويدن ۀوزير و وزير خارج

نگاران، ھنرمندان، نويسندگان،  ، روزنامهئین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو فعاالۀھای گسترد دستگيری

اعتراض  دست به... ھای ملی و مذھبی، محيط زيست و ن آزادی زبان مادری، اقليتن دفاع از حقوق کودکان، فعاالفعاال

ھا جز شعار دادن  رو شدند در حالی که آن ليس روبهورحمانه و تحقيرآميز پ ت با يورش بیزده بودند در ھمان دقايق نخس

دھند که   گرفته شده نشان میپوليس که از اين حمله ئیھا لمف. کردند عليه حکومت جھل و جنايت اسالمی کار ديگری نمی

کشد و با قدرت تمام  ر ايران بوده است میرا که از زندانيان سياسی سابق د» يا صادقیؤر« با خشونت تمام خانم پوليس

رسد و مددکاران او را با  تا اين که آمبوالس از راه می. تواند از زمين بلند شود طوری که وی نمی کوبد به زمين می به

ا با برد و چند تن ر تظاھرکنندگان يورش می  باز ھم بهپوليسدر ھمين حال، . برند بيمارستان می برانکارد بلند کرده و به

ھا پری، مھرنوش  کند از جمله آقايان حيدر، طاھر، ابراھيم وخانم دھد و دستگير می خشونت مورد ضرب و شتم قرار می

  ...و

چنين حمله کند؟ آيا مقامی وجود دارد که اين  تظاھرکنندگان اين  مجاز است بهپوليسنظر شما نمايندگان پارلمان،  آيا به

کنيد؟ شايد شما ما را رجوع   را چگونه ارزيابی میپوليسدگان مجلس، اين خشونت  را محاکمه کند؟ شما نماينپوليس

  . ھيچ شانس موفقيت نداردپوليسدانيد که شکايت ما عليه  اما شما نيک می. دھيد شکايت کنيم

اين حرکت ن نگار و نويسنده، يکی از فعاال تبار، فعال سياسی، روزنامه ی ايرانیسويدنعنوان يک شھروند  خود من که به

، از پوليس ۀم اين است که اين حمل او ارزيابی. دانم بار می و خشونت را تحقيرآميز پوليساعتراضی نيز بودم اين حرکت 

ت ھمراه او بوده که با أ و ھيمحمدجواد ظريفتر به  خدمتی بيش  و خوشئیپيش طراحی شده و برای خوش آمدگو

  .بوده استشان مواجه  شعارھای تظاھرکنندگان عليه حکومت
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 سفر کرده سويدن  و از جمله بهئیکشورھای اروپا  بهمحمدجواد ظريف که ئیيادآوری است که در ھمين روزھا الزم به

زده و تعدادی را  چند جنايت تازه عليه شھروندان، دانشجويان و کارگران و زندانيان سياسی دست شان به است حکومت

  .نيز اعدام کرده است

 نقدی نمودند؛ کارگرانی ۀاند و جريم دره در آذربايجان شالق زده  کارگر معترض معدن طالی آق١٧در ھمين روزھا به 

 ضربه شالق ١٠٠ تا ٣٠ھر کدام از اين کارگران، بين   خود اعتراض کرده بودند، بهۀاخراج و دستمزدھای معوق که به

مورين حکومت أرفته بودند با يورش مالتحصيلی خود را در باغی در شھر قزوين جشن گ  دانشجو که فارغ٣۵زدند؛ 

ھا   آنۀ ساعت، برای ھم٢۴دادگاه انقالب اسالمی قزوين در طول . مواجه شده و با ضرب و شتم شديد دستگير شدند

 ضربه شالق ٩٩ھر کدام از اين جوانان  ، در ھمان روز به»صادق نيازکی«دستور قاضی  حکم شالق صادر کرد و به

س ئيهللا مسلمی، ر در روزھای پايانی ارديبھشت نيز نبی ممنوع است؟ ً و تفريح در ايران اکيدادانيد شادی آيا می. زدند

در » پارتی شبانه« وکيل در يک ١۵مرکز حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان مازندران، از بازداشت بيش از 

، روی ٢٠١۶شنبه دوم يونی ر پنجدر خبر کوتاھی که بعد از ظھ .رود محمودآباد اين استان خبر داد شھرستان سرخ

امنيت تھران،  پوليس قضائيه قرار گرفت، آمده است که ۀرسانی رسمی قو خروجی خبرگزاری ميزان، پايگاه اطالع

 ئی دختر و پسر را شناسا٧٠ فرحزاد، ۀدر منطق» در جريان يک مھمانی مختلط در رستوران امير ريش«شنبه شب پنج

برای نمونه در   مخالف جشن و شادی مردم استًحکومت اسالمی ايران، شديدا در واقع .و بازداشت کرده است

ھای قديمی و سنتی آخر سال ايرانيان است شھروندانی که اين روزھا  ھای چھارشنبه سوری و عيد نوروز که جشن جشن

دليل  ن سياسی به نفر از زندانيا٧. گيرند گيرند مورد تھديد و دستگيری و زندان و شکنجه قرار می را جشن را می

س ئياند که ھنوز ھم ادامه دارد، جعفر عظيم ر اعصاب غذا زده ھا، دست به وضعيت وخيم زندانيان در زندان اعتراض به

 .رفت اوين زندان به خود حبس سال ۶ گذراندن برای ،١٣٩۴ ]عقرب[ماه  آبان ١٧ شنبه يک وز آزاد کارگری، رۀاتحادي

  به اعتراض در امسال، کارگر جھانی روز مه اول از ايران، معلمان صنفی ونکان کل دبير عبدی، اسماعيل و او

در حاکميت  .است وخيم بسيار شان حال اکنون و اند زده نامحدود غذای اعتصاب به دست زندانيان ديگر و خود وضعيت

ھر .  ديده نشده است جھان،ۀشود امری که در ھيچ نقط موقع پرداخت نمی جمھوری اسالمی، دستمزد ناچيز کارگران به

دھند؟ آيا  ساله صدھا کارگر بر اساس فشار کار و استرس و عدم ابزارھای ايمنی در محل کار، جان خود را از دست می

  ھا تحصيالت عالی دارند؟  دانيد در ايران بين ھشت تا ده ميليون متقاضی کار بيکار ھستند که بخشی زيادی از آن می

گران زير  ھا ھزار زندانی سياسی و يا غيرسياسی را اعدام کرده، شکنجه می تاکنون دهدانيد که حکومت اسال آيا می

تجاوز و شکنجه کشته؛ سنگسار کرده و بر اساس قوانين اسالمی قصاص، چشم درآورده و دست و پا بريده است؟ 

ر از اموال عمومی مردم از لابرند اما دزدان ميليادرھا د عالوه در ايران، دست و پای دزدان محروم و ناچار را می به

  .اين جرايم مبرا ھستند

کند؟ بنا به  ھا در جھان ايستاده و حتی کودکان را نيز اعدام می دانيد حکومت اسالمی در رديف نخست اعدام آيا می

 ھا در ايران الملل از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، رقم اعدام گزارش سازمان حقوق بشر سازمان ملل و عفو بين

 ١۶٣۴ را ٢٠١٥ھای سال  الملل در گزارشی تعداد اعدام ، عفو بين٢٠١٦ اپريلشنبه پنجم   روز سه. سه برابر شده است

  . دانست٢٠١۴ھای يک سال پيش از آن، يعنی سال  تر از اعدام  درصد بيش۵٠ھا را  مورد اعالم کرد و تعداد اعدام

ن آن دستگير و  ميليون نفری ممنوع است و ھمواره فعاال٨٠ت دانيد فعاليت علنی کانون نويسندگان يک مملک آيا می

 سياسی و فرھنگی در خارج فعاالندانيد که تاکنون حکومت اسالمی ايران، عالوه بر ترور  شوند؟ آيا می زندانی می

ه  فرھنگی و سياسی از جمله محمد مختاری نويسنده و شاعر، محمد جعفر پويندۀکشور، در داخل کشور ھم صدھا چھر
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ت أمورين مخفی حکومت اسالمی در تھران ترور کردند؟ ھر دوی اين نويسندگان عضو ھيأرا م... نويسنده و مترجم و

دانيد آثار نويسندگان سرشناس  آيا می. ھای سرشناس نويسندگان ايران بودند دبيران کانون نويسندگان ايران و از چھره

دانيد  اند؟ آيا می زير تيغ سانسور حکومت برده شده... ھا و  ترانهھا، فلمھا،  ايرانی ممنوع است و بسياری از کتاب

  دنبال اجرای فتوای قتل سلمان رشدی است؟  حکومت اسالمی ايران ھنوز ھم به

 منتشر کرد، ھشدار داد ١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد١٣  -  ٢٠١٦ جونشنبه دو   ای که روز پنج الملل در بيانيه سازمان عفو بين

نگار کرد و از فعاالن حقوق بشر که غيرقانونی زندانی شده است،  صديق کبودوند، روزنامهزندگی و مرگ محمد 

  .تصميم مقامات جمھوری اسالمی ايران بستگی دارد به

 .دليل وضعيت جسمانی خطرناکش در بيمارستان بستری شده است کبودوند به دنبال حدود يک ماه اعتصاب غذا، به

اتھامات و جرايم ساختگی نزديک « خود بر اساس ۀپايان دوران زندان ده سال ساله که به ۵۴ اين نھاد، کبودوند ۀگفت به

 .اعتصاب غذا زده است ، از ارديبھشت ماه دست به»شود می

ھای حکومت ايران برای افزايش حکم زندانش  تالش گويد که ھدف از اعتصاب غذای او اعتراض به الملل می عفو بين

 .»يغ عليه نظام از داخل زندان استتبل«جرم تعجب برانگيز  به

اين کشور . ی استئ ان بزرگ جھان برای فعاالن رسانهنگار و خبرنگار زندانی، يکی از پنج زند  روزنامه٣٧ايران با 

 کشور جھان با چھار رتبه صعود نسبت به سال قبل ١٨٠ از ميان ٢٠١۶بندی جھانی آزادی مطبوعات در سال   در رده

  .رفت قرار گ١۶٩ ۀدر رد

صورت گرفت و سازمان اطالعات سپاه با » نفوذ دشمن«ای از  هللا خامنه ھا پس از ابراز نگرانی آيت اين بازداشت

خواند که در مطبوعات فعال »  نفوذ دشمن در کشورۀعوامل مرتبط با پروژ«شدگان را از  ای بازداشت صدور اطالعيه

  . اند بوده

شده پس از شش ماه از  نگاران بازداشت ، اين روزنامه٢٠١٦ اپريل ٢٦شنبه  ھای ايران، صبح روز سه  رسانهۀبه نوشت

  .ھا ابالغ شد آن زندان به دادگاه منتقل شدند و رأی صادرشده از سوی دادگاه به

 درصدشان شاغل ھستند در حالی که ما در ١٣ تا ١٢دھند تنھا بين  دانيد زنان ايران که نصف جامعه را تشکيل می آيا می

 ۀدانيد حکومت اسالمی ايران در حاکميت سی و ھفت سال ھا زن متقاضی کار تحصيل کرده داريم؟ آيا می ميليونايران 

 ۀگفت صورت زنان به حکومت اسالمی به دانيد نيروھای وابسته به کند؟ آيا می طور سيتماتيک سرکوب می چنان به خود، ھم

عقد مردان بالغ و  باال را به  سال به٩ ۀطبق قوانين حکومت اسالمی، دختر بچدانيد  پاشند؟ آيا می اسيد می» بدحجاب«آنان 

کند؟ آيا  رحمانه سرکوب می ھای ملی و مذھبی را بی دانيد حکومت اسالمی ايران اقليت آورند؟ آيا می حتی مسن درمی

ھر ساله صدھا زن، مرد، دانيد  دھد؟ آيا می دانيد حکومت اسالمی ايران، حتی کودکان را نيز آموزش نظامی می می

دانيد سپاه پاسداران حکومت  کنند؟ آيا می حقوقی خودکشی می دليل فشارھای حکومت و بی آموز و دانشجو به دانش

دانيد حکومت  جنگند؟ آيا می ھای جانی و مستبد اين کشورھا می اسالمی ايران در عراق و سوريه در دفاع از حکومت

فرستند تا در دفاع از حکومت بشار اسد بجنگند؟ آيا  سوريه می  در ايران را بهان افغانايران پناھندگان و مھاجراسالمی 

ھای  ھمه تروريست هللا لبنان است و به دانيد حکومت اسالمی حامی اصلی سازمان اسالمی حماس فلسطين و حزب می

شمن درجه يک آزادی بيان، انديشه ای رھبر حکومت اسالمی ايران، د دانيد خامنه کند؟ آيا می اسالمی در جھان کمک می

  و تشکل مستقل در جھان است؟
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. ھای کوچکی از انبوه جنايات حکومت اسالمی ايران عليه بشريت است  که در باال آوردم تنھا گوشهئیھا  اين فاکتۀھم

ان فارسی زبان پارلمان توانند از نمايندگ ھا دارند می اين فاکت ترين شکی به ، کمسويدناگر ھر کدام از نمايندگان پارلمان 

  !ھای حکومت اسالمی نباشند البی ھا وابسته به البته اگر آن. ال کنندؤس

االت را از آقای نخست وزير و وزير امور خارجه و اردالن شکرآبی وزير ؤاميدوارم نمايندگان پارلمان اين س

ھای  زخم د و با خنده و شوخی با او، بهاستقبال محمدجواد ظريف شتافته بو ، که با شور و شوق بهسويدنتبار  ايرانی

شدگان، زندانيان سياسی و زنان سرکوب شده و با اسيد آسيب ديده  ھای اعدام خورده، خانواده کارگران و دانشجويان شالق

در حالی . تر در روابط و عرف ديپلماتيک مشاھده شده است اين حرکت شکر آبی، کم! در ايران، نمک پاشيده است... و

 پناھنده سويدن  سال پيش از ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی فرار کرده و به٢۵اش حدود   وی و خانوادهکه خود

غيراز منافع و موقعيت  کند و به ھای انسان را کور می تر مواقع پست و مقام، قدرت و ثروت چشم ترديد بيش بی. اند شده

نمايندگان احزاب  ی دادن بهأ در رسويدنتبار   شھروندان ايرانیدر چنين موقعيتی مسلم است که. بيند خود، چيز ديگر نمی

زبانی برای انتخاب کافی  وطنی و ھم  ھمًتری داشته باشند و ببينند صرفا ، تجديدنظر کنند و توجه بيشسويدنپارلمانی 

  ! نيست

می تروريست در جھان  با حکومتی که حاسويدن اقتصادی، سياسی، امنيتی و شايد ھم نظامی ۀنظر شما، رابط آيا به

ھای فردی و  وجه موجوديت و حرمت انسانی و آزادی  ھيچ  ميليونی را در شيشه گرفته و به٨٠است، خون يک ملت 

شماری عليه  ھای بی طور کلی جنايت ھای منطقه نيز شرکت فعالی دارد و به شناسد؛ در جنگ رسميت نمی جمعی را به

طلب،  طلب، خشونت ھای ديکتاتوری، جنگ  نزديک با حکومتۀابطبشريت مرتکب شده است، مجاز است؟ آيا ر

   مطابقت دارد؟سويدن، با قوانين موجود ...کار، حامی تروريست و ستيز، کودک آزار، جنايت ستيز، آزادی زن

 دواح ھای تندرو به  قايقسويدن ميالدی، ٨٠ ۀ ايران و عراق در دھۀياد داريد که در جنگ خانمانسوز ھشت سال آيا به

صورت رسمی  مريکا بهاھا، دولت  طوری که که در ھمان سال  سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران فروخت بهبحری

 سپاه بحریمريکا در خليج فارس است؟ ناوگان نيروی ا بحری، در واقع تھديد ناوگان سويدناعالم کرد اين اقدام کشور 

ی سويدن فروند قايق تندروی ٨٠ برخوردار است و حدود يدنسوپاسداران، از ھمين امکانات پيشرفته و نظامی کشور 

  . در اختيار دارد

ھای اخير، از معامالت سودآور شرکت  المللی در سال ھای بين دانيد صنعت مخابرات ايران با تمامی تحريم آيا می

  خوردار بوده است؟براريکسون با وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران نيز 

 ۀکنند ھای دريافت ھای مخفی و دستگاه استراق سمع و جاسوسی و در اختيار قراردادن دوربينفروش کليه تجھيزات 

ھای شنود و رديابی موبايل که  دستگاه ھا؛  امواج بيسيم خارج از باند فرکانسی غير مجاز و رديابی مرکزيت ارسال آن

ريکسون نصب گرديده است؛ فروش و  اۀوسيل  ضد جاسوسی وزارت اطالعات بهۀ در مرکز مخابراتی ادارًمستقيما

ی ماکروويو ئ تجھيزات ارسال پارازيت راديوئی و ماھواره ھای وزارت اطالعات و سپاه پاسداران به تجھيز بخش رسانه

ترين معامالت حکومت اسالمی ايران و شرکت   تھران نصب شده و اين عمل از غيرانسانیۀ نقط٧کم در  که دست

بيماری ھولناک  ھای بسيار وحشتناکی از جمله به رساند و عارضه وجود انسان می يادی بهھای ز اريکسون است که آسيب

گذارد و امواج توليد  ثير میأعالوه ارسال اين امواج، بر روی باروری زنان و مردان ايران ت به. گردد سرطان منجر می

ھای  جنين در شکم مادر باردار، بيماریگذاری زنان و روند  تواند بر تخمک ی، میسويدن اين تجھيزات ۀوسيل شده به

  .خطر اندازد ، سالمت شھروندان ايرانی را به...عصبی و
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خود   بهسويدنن ھمراه ايران را در ولفيشرکت اريکسون، پا را فراتر ھم گذاشته و در يک قرارداد ديگر، رومينگ ت

  .اختصاص داده و کماکان در دست دارد

گذاری نموده در واقع اين ارتباط ھا با ايرانيان  يکسون که ايران ھم در آن سرمايهاطالعات رادارھای پدافندی شرکت ار

.  روابط نزديکی دارندسويدنگيرد که با مقامات حکومت اسالمی ايران و  ، انجام میسويدنرابط حکومت اسالمی در 

گری بخشی  رود با واسطه ر میکا ھا به ئیل ضد ھواوفاش شده است که اريکسون، رادارھای فلدرماوس را که برای کنتر

  .ايران انتقال داده است از دولت ھندوستان به

» الندين پتروليوم«شرکت نفتی . برخوردار ھستند ای فعاليت گسترده ی در قسمت نفت ايران ھم ازسويدنھای  شرکت

 اين پروژه، شخصی یئ خزر را بر عھده دارد که مدير اجرابحيرۀ نفتی ايران در ۀ، حفاری چاه نفت در دو حوزسويدن

  ...بوده است و» آشلی ھپنستال«نام  ی بهسويدن

کنندگان   کشور در ليست نقض٢٥ تسليحات نظامی در جھان ۀ کشور خريدار و درخواست کنند٥٠، از ٢٠٠٤در سال 

 جمله  کشور از٨ کشور، ٢٥ھای تروريستی دنيا بودند و از اين  آزادی و حقوق انسانی و ھمگامان و ھمکاران سازمان

کنندگان و خريداران سالح  جاست که کل درخواست جالب اين. اند  داشتهسويدن با حجم باال با کشور ئیايران، قراردادھا

 درصد معامالت يک و نيم ٨٠يعنی .  تا از آنان در ليست سياه قراردارند٨اند که   کشور بوده١٠ فقط سويدناز کشور 

–ھای  شرکتۀوسيل تر اين معامالت به المللی بوده که بيش  با ليست سياه بينسويدنميليارد يوروئی 

 TECHNOEXPORT – ERICSON – ESAB – SECO چه کسانی عمده دالالن اين .  صورت گرفته است

  اند؟   بودهسويدنمعامالت فيمابين ايران و 

ايرانی در  - یسويدنشھروند ، چه اطالعاتی از ترور غالم کشاورز سويدنعنوان نمايندگان مردم در پارلمان  آيا شما به

  ھامن، عفت قاضی در وستروس و کامران ھدايتی در استکھلم داريد؟ چنين قتل کريم محمدی در نينس قبرس الرناکا و ھم

تبار سياسی مخالف حکومت جھل و جنايت  ی ايرانیسويدنما شھروندان  ھای انکارناپذير به اين فاکت  بهءآيا با اتکا

، بيش از پيش نگران روابط سويدنت ھمراھش به أه اکنون پس از سفر محمدجواد ظريف و ھيدھيد ک اسالمی، حق می

   باشيم؟ يدنکش و تروريستم اسالمی و متقاضيان پناھندگی ايرانيان در سو  با حکومت آدمسويدنامنيتی دولت 

ی و پوليسرھای نظامی و  شدن فروش ابزاء، پس از افشاسويدنال مھم ديگر اين است که نمايندگان وقت پارلمان ؤس

کار  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، چه ی اريکسون بهسويدنھای شنود و جاسوسی توسط شرکت  دستگاه

  کردند؟

 خشن و ۀ حملفلمداريم حال با ديدن تصاوير و ی ال را مطرح مؤ اين سسويدندر پايان از شما نمايندگان پارلمان   

دھيد؟ آيا فکر  العملی نشان می ن حکومت اسالمی ايران، چه بايد کرد؟ شما چه عکسالفمخا   بهسويدن پوليس ۀرحمان بی

  ...ی را گرفت؟ وپوليسکند؟ نبايد جلو اين خشونت  ، خشونت در جامعه را توليد میپوليسکنيد خشونت  نمی

  

  با احترام

  بھرام رحمانی؛ 

  سويدن و انجمن قلم سويدننگاران   روزنامهۀو عضو اتحادينگار، پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد  نويسنده و روزنامه

  ٢٠١۶ جون
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  ھا رسانه -

 المللی نھادھای بين -

 ھای کارگری احزاب سياسی و تشکل -

 نگاران بدن مرز روزنامه -

 وکالی بدون مرز -

 المللی کار سازمان بين -
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