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بھرام رحمانی
 ٠٨اپريل ٢٠١٧

ترور در مرکز ستکھلم ،پايتخت سويدن!
امروز جمعه ھفتم اپريل  ١٨ - ٢٠١٧فروردين]حمل[  ١٣٩۶حوالی ساعت  ١۵قراری با رفيق بھروز خباز در کافه
رستوران طبقۀ دوم فروشگاه زنجيره ئی اھلنز در مرکز شھر ستکھلم داشتم .من کمی زودتر به آنجا رفتم .اما بھروز
ھنگامی رسيد که تقريباً چند دقيقهای بيشتر به ساعت  ١۵نمانده بود .من رفتم برای بھروز چائی بگيرم ناگھان صدای
انفجار شنيده شد .جمعيت زيادی در کافه رستوران حضور داشتند ھمه سراسيمه به سوی پنجرهھائی رفتند که صدای
انفجار از آنجا آمده بود .چند پوليس به سرعت جمعيت را دور میکردند .برخی ھا نيز به سرعت رستوران را ترک
نمودند .بالفاصله بلندگوھای اھلنز اعالم کردند که مردم سريع تر بيرون بروند .کارکنان اھلنز مردم را از خروجیھای
اضطراری به بيرون راھنمائی میکردند.
بيرون که آمديم تعدادی پوليس را در ورودی اصلی اھلنز و مترو ديديم که سعی میکردند مردم را متفرق کنند .خانمی
روی زمين افتاده بود و از بدنش خون بيرون میزد.
رانندۀ يک وسيلۀ نقليۀ باری ،نخست آن را به روی جمعيت رانده و سپس به ساختمان اھلنز کوبيده است .از کاميون،
دود غليظی بيرون میزد .جائی که کاميون خودش را به ساختمان اولنز کوبيده بود)دروتننينگ گاتان( ،يک چرخ دستی
سوسيس فروشی بود که متالشی شده بود .بالفاصله پوليسھا که اغلب ھفت تير در دست داشتند در نزديکی خروجی
مترو سنگر گرفته بودند که بهنظر میرسيد منتظر کسی و يا کسانی ھستند تا شليک کنند .پوليس تقريبا ً يک کيلومتر
اطراف اوھلنز ،مغازهھا و ساختمانھا را بهسرعت خالی میکرد و از مردم می خواست که از مرکز شھر دور شوند.
ھمچنين دود غليطی از کاميون بيرون میزد و آتش نشانی نيز مشغول پاشيدن مواد سفيدی به روی کاميون بود.
پس از اين واقعه شھر را ترس و نگرانی فراگرفت و ھمچنين تمام ترافيک قطار که از ايستگاه مرکزی ستکھلم
میگذرند متوقف شدهاند .براساس گزارش دفتر حمل و نقل ستکھلم ،حتی تمام شبکهھای قطار محلی ستکھلم و اتوبوس
نيز متوقف شدهاند .اطراف پارلمان و ساختمانھای دولتی بسته شدهاند و مراکز عمومی تخليه شدهاند.
راننده کاميون که متعلق به يک کمپانی آبجوسازی است به پوليس گفته که در حال تخليه بار کاميون بوده که کاميون
توسط فرد مسلحی که نقاب بر چھره داشه دزديده شده است .تاکنون رسما ً اعالم شده که در اين حملۀ تروريستی ،سه نفر
کشته شده و  ٨نفر نيز زخمی شدهاند.
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گفته شده که در ديگر مناطق ستکھلم نيز صدای تيراندازی شنيده شده است از جمله در منطقۀ فريدھمز پالن و شيستا.
ھليکوپترھای پوليس نيز بر آسمان منطقه در حال پرواز ھستند و صدھا پوليس و نيروھای ويژۀ امنيتی و ضدشورش
بخشھای وسيعی از مرکز ستکھلم را بستهاند.
استفان لوون ،نخستوزير کشور ،طی يک کنفرانس خبری کوتاه اظھار داشت :به سويدن حمله شده ،تمام شواھد بيانگر
يک حملۀ تروريستی است.
دقايقی پيش پوليس کنفرانس خبری برگزار کرد .در اين کنفرانس عالوه بر صحبت در مورد جزئيات حملۀ احتمالی
تروريستی ،اعالم شد که پوليس به دنبال مردی است که تصوير او در زمان وقوع اين حادثه در دوربينھای مداربسته
ثبت شده است.
پوليس ھمچنين از مردم خواسته تا در خانهھای خود بمانند و ھمزمان اعالم کرده که ھيچ کس در ارتباط با اين حادثه
دستگير نشده است.
بيمارستانھا به حالت آمادهباش درآمدهاند.
ھنوز ھيچ کسی يا گروھی مسؤوليت اين حمله را برعھده نگرفته است.
در ماهھای گذشته چند عمليات تروريستی مشابه با خودرو توسط عوامل گروه »دولت اسالمی«)داعش( در اروپا انجام
شده است.
 ١۴جوالی سال گذشته ،يک مرد تونسیتبار به نام حمد لھويج بوھالل با يک کاميون به جمعيتی که برای جشن روز
ملی فرانسه در شھر نيس جمع شده بودند حمله کرد .در اين حمله دستکم  ٨۴نفر کشته و  ٢٠٠نفر زخمی شدند.
در ماه دسمبر سال گذشته ميالدی نيز فردی به نام انيس عامری با کاميون به جمعيت حاضر در بازار کريسمس برلين
راند و  ١٢نفر را کشت .در  ٢٢مارچ سال جاری نيز فردی به نام خالد مسعود در لندن با يک خودرو به پيادهرو پل
وستمينستر در کنار پارلمان بريتانيا وارد شد ،عدهای را زير گرفت و يک مأمور پوليس را ھم با چاقو به قتل رساند و
خود با گلولۀ پوليس از پای درآمد .در جريان اين حمله پنج نفر از جمله يک مأمور پوليس کشته شدند .مسؤوليت تمامی
اين عمليات تروريستی را داعش برعھده گرفته است.
رويترز نوشته است که در سال  ٢٠١٠شبکۀ القاعده ،که زمانی افراد داعش نيز در اين شبکه بودند از ھواداران خود
خواسته بود که از کاميون بهعنوان سالح استفاده کنند.
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:لينک فلمھائی از اقدام تروريستی ستکھلم
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/no٣rx/garningsmannen-stal-lastbilen--sekunder-foreattacken
http://www.expressen.se/nyheter/stockholm/lastbil-har-kort-in-i-folkmassa-i-stockholm/
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