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سردار يحيی رحيم صفوی ،مشاور آيت ﷲ خامنه ای در امور نيروھای مسلح ،دو سه روز پيش با
اقرار به تروريسم ،گفته است» :ماجرای قتل ھای زنجيره ای به سپاه پاسداران ھيچ ربطی نداشت ولی
ما اصل اين موضوع را برخالف مصالح کشور می دانستيم و اين که اين ماجرا اين قدر پررنگ باشد
را به صالح كشور نمی ديديم زيرا دستگاه اطالعاتی در ھر کشوری باالخره از اين خرابکاری ھا می
کند ولی ھيچ کشوری دستگاه ھای اطالعاتی خودش را تضعيف نمی کند .اگر ما می بينيم بعضی از
ساختارھای اطالعاتی ما ضعيف شده و قادر به پيش بينی حواث نيست يعنی اشراف مسائل اطالعاتی
داخلی و خارجی را بعضا نداريم به اين علت است که دستگاه اطالعاتی ما در آن زمان تضعيف شد و
نتيجه آن برخورد ھم اکنون قابل مشاھده است«.
مشاور خامنه ای در امور نيروھای مسلح ھم چنين درباره حوادث کوی دانشگاه و  ١٨تير نيز گفت:
»ما در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی که دکتر حسن روحانی دبيری آن را برعھده داشت اظھار
داشتيم که نيروی انتظامی ديگر خسته شده و نمی تواند ادامه دھد ،چون پنج ،شش روز است که آن ھا
تھران را به آتش کشيده اند و بايد ديگر سپاه پاسداران و بسيج وارد عرصه شوند که وزير کشور وقت
مخالفت می کرد .اين در صورتی بود که امنيت تھران برعھده سپاه پاسداران است و حتا گفتگوی تندی
ھم بين اينجانب و وزير کشور صورت گرفت که در نھايت با مصوبه حضرت آقا سپاه و بسيج وارد
عرصه شد و بدون تيراندازی و تلفات انساني ظرف چند ساعت ماجرا را تمام کرد«.
وی اضافه کرد ...» :ھفته بعد نيز در مسجد دانشگاه تھران گفتم که وقايع اخير باعث شده که مارھای
سمی از النه بيرون بيايند تا با آن ھا برخورد شود«...
رحيم صفوی ،کسی است که آموزش ھای تروريستی خود را در کشتار مخالفين حکومت به ويژه در
سرکوب ھای خونين سال ھای اوايل انقالی  ،٥٧کشتار مردم کردستان ،ترکمن صحرا ،خوزستان،
سيستان و بلوچستان ،ترور مخالفين حکومت در داخل و خارج ،به خاک و خون کشيدن تظاھرات ھا
در خيابان ھا ،سرکوب دانشجويان ،زنان و کارگران ،در زندان در شکنجه و تجاوز به زندانيان و
کشتن آن ھا زير شکنجه ،اعدام و سنگسار و تيرخالص زنی و ھم چنين جنگ ايران و عراق کسب
کرده ،طبيعی ست که به عنوان يک تروريست حرفه ای و در مقام فرماندھی ارکان ھای رعب و
وحشت و ترور ،قتل ھای موسوم به قتل ھای زنجيره ای را اقدامی عادی قلمداد کند که در ھمه جا
اتفاق می افتد؟ البد ھمه اعمال تروريستی حکومت اسالمی که در اين جا به گوشه ھايی از آن ھا اشاره
می کنيم مسايل زياد مھمی نبودند و به طور اتفاق روی داده اند .در حالی که ھمه ترورھا و کشتارھا و
اعدام ھا و تجاوز به حان و مال مردم سازماندھی شده و با فرمان مستقيم سران حکومت اسالمی به
مرجله اجرا گذاشته می شوند از جمله قتل ھای زنجيره ای و جنايات زير:
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پروانه و داريوش فروھر در خانه شان به طرز فجيعی به قتل رسيدند و گفته شد که که »اين جنايت بعد
از ساعت  ٣٠/١٩روز يک شنبه اول آذر  ١٣٧٧روی داده است«.
دکتر بھروز برومند ،به يکی از راديوھای فارسی زبان خارج کشور ،درباره قتل فروھرھا ،چنين گفته
است» :معاينه پزشکی فروھر را به عمل آوردم ،اما يارای آن را نيافتم که پيکر پروانه را معاينه کنم.
نتيجه معاينه من و معاينه پزشکی قانونی اين است :با ھر دو پيش از کشتن بدرفتاری بسيار شده است.
ضربه ھای کارد وقتی وارد شده اند که ھر دو به حالت فلج درآمده بودند .نخست آن ھا را به حالت فلج
درآورده و بعد سالخی شان کرده اند .به ھر يک از آن ھا دست کم  ١۵ضربه کارد وارد شده است ،ھر
دو در طبقه باال بوده اند .نخست پروانه را در حضور شوھرش کشته اند و سپس او را که ھنوز زنده
بوده ،به طبقه پائين آورده و سالخی کرده اند«.
در روز پنج شنبه که جسد داريوش و پروانه به خاک سپرده می شدند ،خبر مشکوک ديگری در
روزنامه ھا بار ديگر جامعه را تکان می دھد» :جسد دکتر مجيد شريف نويسنده و مترجم معاصر که
خانواده اش از روز پنج شنبه  ٢٨آبان  ١٣٧٧از وی خبری نداشتند امروز با حضور دو تن از بستگان
در پزشکی قانونی شناسايی شد.
يک ھفته پس از انتشار خبر کشته شدن مجيد شريف ،يعنی روز پنج شنبه  ١٢آذر ،محمد مختاری
نويسنده و شاعر و عضو جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران ،ناپديد می شود .در  ١٩آذر خبر پيدا
شدن جسد محمد مختاری ،منتشر می شود» :جسدش با خط افتادگی روی گردنش و جای ضربه بر
پيشانيش و خراش ھای مچ دستش از سوی خانواده اش شناسائی می شود«.
ھمان روزی که جسد محمد مختاری پيدا می شود ،محمد جعفر پوينده گم می شود .او را ميان ساعت
 ٣٠/١٣تا  ١۴چھارشنبه  ١٨آذر می ربايند .روزنامه ھای ايران ،خبر پيدا شدن جسد وی را در ٢٣
آذر گزارش می دھند .پس از آن مشخص می شود که قتل ھای سياسی بسياری ھم چون ابراھيم زال
زاده ،احمد ميرعاليی ،پيروز دوانی ،غفار حسينی ،سعيدی سيرجانی و  ...کسانی که شايد ھنوز اسامی
آن ھا در ھيچ جا اعالم نشده است ،توسط جوخه ھای مرگ حکومت اسالمی ترور شده اند.
سرانجام حکومت اسالمی در اثر فشار اعتراضات در داخل و خارج کشور ،اقرار کرد که اين ترورھا
را اعضای وزارت اطالعات انجام داده است .سپس برای انحراف افکار عمومی از واقعيت ھای پشت
پرده اين ترورھای پی در پی ،چند نفر از مامورين وزارت اطالعات که گويا »خودسر« اين ترورھا
را انجام داده بودند دستگير می کنند و سعيد امامی ،معاون وزير اطالعات در ميان دستگيرشدگان بود.
سعيد امامی ،از مديران عالی رتبه وزرات اطالعات و از نزديکان سيدعلی خامنه ای ،کسی که نامش
در رابطه با پرونده قتل ھای زنجيره ای پاييز  ١٣٧٧بر سر زبان ھا افتاد .وی ھمراه چند مامور ديگر
وزارات اطالعات پس از علنی شدن واقعيت ھای قتل ھای زنجيره ای و اعتراف حکومت به اين قتل
ھا ،دستگير شد اما به طرز مشکوکی خودکشی نمود .روح ﷲ حسينيان که چند روز پيش از نمايندگی
مجلس شورای اسالمی استعفا کرد از نزديکان سرسخت سعيد امامی و نماينده حامی دولت در مجلس
ھشتم بارھا و بارھا او را »شھيد« ناميد که جانش را فدای نظام و »رھبری« نمود.
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با خودکشی سعيد امامی ،چند دادگاه پشت درھای بسته برگزار کردند و پرونده قتل ھای زنجيره ای
بستند .عالوه براين ھا ،ناصر زرافشان وکيل خانواده ھای فروھرھا ،مختاری و پوينده را دستگير می
کنند و پنج سال در زندان نگاه می دارند» .جرم« زرافشان ،تنھا پيگيری قتل ھای زنجيره ای بود.
اما اين پرونده و انبوھی از پرونده ھای جنايی سران حکومت اسالمی تا محاکمه علنی آمرين و عاملين
اصلی آن ،نه تنھا در نزد خانواده ھای جان باختگان قتل ھای زنجيره ای ،بلکه در نزد مردم آزادی
خواه ايران ،ھم چنان باز است.
سرکوب و کشتار ،خشونت و ترور دولتی که در اين سی سال ھمواره در جريان بوده و در زير به
نمونه ھايی از آن ھا اشاره می کنيم البد »اتفاقاتی« ھستند که به قول صفوی در ھمه جا اتفاق می افتند؟
من تا ماه می سال  ،١٩٩٣بسياری از ترورھای خارج کشور را در کتابی به نام »مجموعه اسنادی در
رابطه با فعاليت ھای تروريستی دولت جمھوری اسالمی ايران« آورده ام .اين کتاب در ھمان ماه می
 ،١٩٩٣چاپ و منتشر شده است از ترور نافرجام شاپور بختيار ،آخرين نخست وزير حکومت پھلوی
آغاز می شود .انيس نقاش تروريست معروف و  ۴نفر از ھمدستانش در سال  ،١٩٨٠به محل سکونت
بختيار به قصد کشتن او حمله کردند .شاپور بختيار از اين حمله جان سالم به در برد ،ولی در اين حمله
يک مامور پليس و يک عابر فرانسوی کشته شدند و سه نفر ديگر نيز به شدت زخمی گرديدند .انيش
نقاش و ھمدستان وی دستگير و زندانی شدند .آن ھا به مدت ده سال در زندان به سر بردند و سپس
مورد عفو رييس جمھوری وقت فرانسه قرار گرفت ،آزاد شدند .پس از اين که اين تروريست ھا وارد
تھران شدند با استقبال وسيع مقامات حکومت اسالمی قرار گرفتند .ادامه اين کتاب ،با ترور و کشتن
بختيار ،سروش کتيبه ،عبدالرحمن برومند ،سروس الھی در فرانسھاين کشور ،فريدون فرخزاد در شھر
بن آلمان ،صادق شرفکندی ،فتاح عبدلی ،ھمايون اردالن و نوری دھکردی در برلين ،عفت قاضی در
سوئد ،عطاﷲ بای احمدی در دوبی ،حميد بھمنی در شھر وين اتريش ،عبدالرحمان قاسملو ،عبدﷲ
قادری آذر ،مالمحمد رسول در اتريش ،حمله مسلحانه به محل زندگی پناھندگان ايرانی و زخمی شدن
 ١۴تن از آنان و قتل پناھنده ای به نام عليرضا حسن پور شفيع زاده در پاکستان ،حسن کشور در
کراچی پاکستان ،غالم کشاورز )بھمن جوادی( در قبرس ،صديق کمانگر در کردستان عراق ،کاظم
رجوی در سوئيس ،علی کاشف پور در آنکارا ،اکبر قربانی در استانبول ،حسين نقدی در ايتاليا ،اخراج
ديپلمات  -تروريست ھای حکومت اسالمی از سوئد ،محکوميت سه تروريست حکومت اسالمی در
فرانسه به دليل بمب گذاری ھای  ١٩٨۵ -٨۶در پاريس ٣٠ ،نفر از مقامات حکومت اسالمی متھم به
تروريسم توسط آمريکا ،گزارشی از فعاليت ھای سازمان ھای اطالعاتی حکومت اسالمی ،فتوای آيت
ﷲ خمينی در مورد اعدام سلمان رشدی و وقايع بعد از آن ،ترور اوغور مومجو نويسنده و روزنامه
نگار مشھور ترکيه و اقدامات تروريستی حکومت اسالمی در آن کشور ،انتشار ليست ترورھای
حکومت اسالمی در ترکيه در روزنامه حريت به نقل از نخست وزير ترکيه :زياد سابی دستيار
سرکنسولگری اردن ،سرھنگ ھادی عزيز مرادی ،سروان بھروز شاھورديلو ،حميد حميد ،چھار نفر
از منسوبين حزب ﷲ که قصد داشتند  ٩٠٧۵کيلو مواد منفرجه را وارد ترکيه کنند دستگير شدند ،حسين
منصوری ،ربودن عبدﷲ مجتھد زاده و انتقال وی به ايران که در صندوق عقب ماشينی توسط پليس پيدا
شد ،سکرتر کنسولگری عربستان سعودی به نام عبد يلقان بدوی ،عبدالرحمان شيراوی مسئول اقتصادی
سرکنسولگری عربستان سعودی ،پروفسور معمر آکسوی ،محمدرضا اخوان جم ،ال فيصل مسئول
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تجاری سرکنسولگری عراق ،عبدﷲ حسين ال خرابی مسئول سخنگويی سرکنسولگری مصر و يک تن
آمريکايی ،بمب گذاری در اتومبيل مامور امنيتی سفارت اسراييل در آنکارا ،عباس قلی زاده ،اقدامات
تروريستی جمھوری اسالمی عليه فعالين و رھبران احزاب و سازمان ھای ايرانی در عراق از جمله
ليست اسامی  ١٠نفر از ترورشدگان و...
فصل ششم ،يعنی آخرين فصل اين کتاب ،به اعترافات تکان دھنده دو تن از تروريست ھای جمھوری
اسالمی به نام ھای مھرداد زره گر و ھوشنگ حسين زاده به کردستان عراق ازام شده بودند تا با نفوذ
در کومه له  -سازمان کردستان حزب کمونيست ايران در کردستان عراق ،به ترور اعضای رھبری آن
دست بزنند ،توسط کميته تحقيق کومه له شناسايی و دستگير شدند.
در صفحه  ١٢۶کتاب »مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت ھای تروريستی دولت جمھوری اسالمی
ايران« ،می خوانيم» :طبق ضوابط و مقررات سازمان تروريستی جمھوری اسالمی ،ھيچ تروريستی
حق ندارد بدون کسب اجازه مقامات و فرماندھان پليس مخفی جمھوری اسالمی ،مقامات بلندپايه
شورای امنيت جمھوری اسالمی که متشکل از رياست جمھوری ،وزارت کشور ،وزارت اطالعات و
امنيت و ...است که در نشست ھای خود اطالعات کسب شده را مورد تجزيه و تحليل قرار می دھند و
دستور ترور فرد يا افرادی را صادر می کنند و برای اجرا اقدامات الزم را تدارک می بينند .بخشی از
اين اقدامات به عھده سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در کشورھای مختلف است .مسئولين سفارت
عمليات شناسايی ،تھييه پاسپورت ،مسکن ،اسلحه ،مواد منفجره ،وسيله نقليه ،بليط ھواپيما و اتوبوس و
غيره را از قبل مھيا می سازند و تيم ترور يا تررويستی که قرار است قربانی خود را به قتل برساند به
آن کشور اعزام می شود و با راھنمايی مسئولين سفارت و عوامل آنان عمليات ترور را انجام می دھد و
به محل مورد نظر برمی گردد«.
در پايان اين کتاب ،اسامی برخی ديگر از ترورشدگان آمده است از جمله ترور شھريار شفيق خواھر
زاده محمدرضا شاه در دسامبر سال  ،١٩٩٧٩شاھرخ ميثاقی در فيليپين ،جمله به خوابگاه دانشجويان
ايرانی در شھر ماينز آلمان در آوريل  ١٩٨٢که  ١٨دانشجوی ايرانی زخمی شدند و يک زن آلمانی نيز
کشته شد ،احمد ذواالنوار در پاکستان ،ژنرال اويسی در فرانسه ،علی اکبر طباطبايی در واشنگتن
دی.سی آمريکا ،مير منوت در کراچی پاکستان ،فاضلی پسر رضا فاضلی در لندن ،عزيز مرادی در
ترکيه ،فرامرز عکايی در پاکستان ،اميرحسن اميرپرويز در لندن ،محمدحست منصوری در ترکيه،
احمد طالبی در سوئيس ،علی توابی توکلی در لندن ،بھروز باقری در فرانسه ،بمب گذاری در ھتل محل
اقامت ايرانيان در پاکستان که به کشته شدن يک نفر منجر شد ،جواد حائری در ترکيه ،باقرزاده در
شھر کابل افغانستان ،حاج بلوچ خان در شھر تفتان پاکستان ،غالمرضا نخعی در ترکيه ،سيف ﷲ
سليمان پور و برادرش در سليمانيه کردستان عراق ،کامران منصور مقدم در سليمانيه ،شاھپور
فيروزی در کردستان عراق و...
ھم چنين چند سال پيش نيز دفتر نمايندگی »کومه له  -سازمان کردستان حزب کمونيست ايران در
خارج از کشور« ،اسامی  ٢١٠تن از افراد اپوزيسيون ايرانی را که در فاصله سال ھای  ١٩٩١تا
 ١٩٩٧در کردستان عراق مورد سوء قصد عوامل حکومت اسالمی ايران قرار گرفتند را اعالم کرده
بود .فقط تنی چند از قربانيان ترور جان سالم به در بردند ،و يا بايد با زخم ھای عميق ھمه عمر خود را
بگذرانند.
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»حجت االاسالم علی فالحيان ،وزير اطالعات و امنيت حکومت اسالمی ايران ،روز يک شنبه ٣٠
اوت  ،١٩٩٢طی يک مصاحبه مطبوعاتی در تھران گفت که ماموران امنيتی جمھوری اسالمی در
خارج از کشور ضربات مھلکی به گروھک ھای ضدانقالب وارد آورده اند .وی در زمينه فعاليت
ماموران امنتی رژيم عليه اپوزيسيون حکومت شان گفت :ماموران اطالعاتی و امنيتی ما بسيار مراقب
و فعالند و اعضای گروھک ھای مخالف جمھوری اسالمی را در خارج از کشور تعقيب می کنند«.
)مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت ھای تروريستی دولت جمھوری اسالمی ايران ،ص (۶٠
پال کلب نيکوف ) ،(Paul Klebnikovنويسنده کتاب معروف »آيت ﷲ ھای مليونر« است که در 9
جوالی  ،٢٠٠٤در بيرون دفتر روزنامه محل کارش در مسکو مورد حمله تروريستی قرار گرفت و
کوی چنين بود» :در حالی که بيش از  ٩درصد نفت دنيا و  ١٥درصد گاز طبيعی جھان در ايران قرار
دارد ايران بايد کشوری ثروتمند باشد اما درآمد سرانه ھفت درصد کم تر از مقدار آن قبل از انقالب می
باشد .حجم سرمايه ھای منتقل شده از ايران به دبی و مناطق امن اقتصادی در حدود سه بيليون دالر در
سال است .رفسنجانی ھا پس از انقالب ايران ،يک برادر رفسنجانی صنايع مس را در دست گرفت،
ديگری کنترل تلويزيون را ،برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو )يا پسردايی يا پسرخاله،
لغت کازين در انگليسی( صادرات چھارصد ميليون دالری پسته را قبضه کرد .پسر و خواھرزاده )يا
برادرزاده ،لغت نفيو در انگليسی( او در وزارت نفت پست ھای کليدی دارند ،پسر ديگر او مترو را در
اختيار دارد که تا زمان تھيه گزارش حدود ھفتصد ميليون دالر برای آن ھزينه شده است .اين خانواده
از طريق شرکت ھا و بنيادھای مختلف عمل کرده و باور بر اين است که يکی از بزرگ ترين شرکت
ھای نفتی ايران ،کارخانه ساخت اتومبيل دوو و يکی از بھترين خطوط ھوايی خصوصی ايران را در
دست دارند )علی رغم اين که خود آن ھا منکر تصاحب اين ثروت ھا ھستند (.عسگراوالدی ھا ،از
اصل از بازاريان يھودی بودند که چند نسل قبل مسلمان شدند .اسدﷲ عسگراوالدی پسته ،زيره،
خشکبار ،ميگو و خاويار صادر کرده و در مقابل شکر و لوازم خانگی وارد می کند .بانکداران ايرانی
ثروت او را حدود چھارصد ميليون دالر تخمين می زنند .از برادر بزرگ خود حبيب ﷲ که در سال
ھای دھه ھزار و نھصد و ھشتاد وزير بازرگانی و مسئول دادن مجوزھای جالب توجه مربوط به
کاالھای خارجی بود کمک ھايی دريافت نمود )او ھم چنين در مجموعه مربوط به »مارک ريچ« که
کاالھای ممنوعه آمريکايی را به ايران می رساند کار می کرد«...
قطعا ليست ترورھای حکومت اسالمی در داخل و خارج از کشور بسيار ليست يلندبااليی است .انچه که
در باال به نقل از کتاب »مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت ھای ترورياز ترورھای حکومت اسالمی
است .چون در آن دوره اينترنت به شکل وسيع امروزی در دسترس نبود و دسترسی به نشريات ،اسناد
و اعالعيه ھايی که در مورد ترورھا منتشر می شدند ،سخت بود.
با انتشار کتاب »آيات شيطانی« سلمان رشدی که کتابی داستانی و تخيلی است ،ساندی تايمز معروف
ترين روزنامه ھفتگی چاپ لندن ،تيراژ اين کتاب را بيش از يک و نيم ميليون نسخه اعالم کرد.
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پس از انتشار کتاب سلمان رشدی ،گروه ھای اسالمی در کشورھای مختلف ،به ويژه در پاکستان به
انتشار آن که گويا نويسنده به اسالم توھين کرده است ،دست به تظاھرات زدند .در تظاھرات عظيمی که
در شھر کراچی عليه کتاب آيات شيطانی صورت گرفت و طی آن به مرکز فرھنگی آمريکا حمله شد،
با دخالت پليس شش نفر از تظاھرکنندگان کشته و يا مجروح شدند.
در پی اين وقايع ،خمينی که در جنگ ايران و عراق شکست خورده بود و در زير فشار بين المللی
قطعنامه صلح  ٥٩٨را پذيرفته و به قول خودش جام زھر را سر کشيده بود ماجرای سلمان رشدی
سوژه خوبی برای او بود .او ،در تاريخ بيست و پنج اسفند ماه  ١٩٨٩ - ١٣٦٧ھمان طور که در چند
سطر کوتاه فرمان قتل عام زندانيان سياسی را پس از پايان جنگ صادر کرده بود ،حكم ارتداد و اعدام
سلمان رشدی و ناشرين اين كتاب را نيز صادر کرد .در اين فتوای تروريستی ،آيت ﷲ خمينی اين
نويسنده را به دليل اھانت به عقايد اسالمی به »ارتداد« متھم کرد و از مسلمانان خواست وی را به قتل
برسانند .گروھی از نويسندگان و متفکران در کشورھای مختلف صدور اين فتوا را مغاير حق
برخورداری از آزادی بيان و انديشه دانستند و آن را محکوم کردند.
حکومت اسالمی ايران با ارسال نامه ای به سفرای کليه کشورھا خواست که از انتشار کتاب آيات
شيطانی ،جلوگيری کنند باين ترتيب ،پرچم سانسور خود را در جھان نيز باال برد.
دفتر خمينی در مورد وجوب قتل سلمان رشدی و تکذيب شايعات در تاريخ  ٢٩بھمن  ١٣٦٧در پاسخ به
اين مطلب و شايعاتی که برای تغيير حکم اعدام رشدی به راه افتاده بود اطالعيه ای منتشر کرد و بار
ديگر بر قتل رشدی تاکيد نمود.
در سال  ١٣٦٩بنياد  ١٥خرداد تصميم گرفت برای کسانی که سلمان رشدی را به قتل برسانند جايزه
تعيين شده را به دو برابر رساند و نيز ھمين بنياد سمينار تبيين حکم خمينی را در اسفند ماه ھمان سال
در تھران برگزار کرد .سپاه پاسداران نيز آمادگی خود را برای اجرای فتوای خمينی اعالم کرد.
بازتاب فتوای خمينی در انگلستان بيش از ساير کشورھا بود .زندگی سلمان رشدی دگرگون شد و
اجبارا به زندگی زيرمينی پناه برد زير حفاظت تمام وقت پليس قرار گرفت .حمالتی نيز به برخی
کتابفروشی ھا که کتاب ايات شيطانی ار می فروختند ،صورت گرفت.
ھنوز ھم ھيچ کدام از مقامات و سران حکومت اسالمی ،حام قتل سلمان رشدی لغو نکرده اند .مترجم
ژاپنی کتاب »آيات شيطانی« در توکيو ،به ضرب چاقو به قتل رسيد .به مترجم ايتاليايی اين کتاب در
ميالن ،حمله شد و ناشر نروژی اين کتاب نيز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
بدين ترتيب ،حکومت اسالمی با سرکوب انقالب مردم و آزادی ھايش ،با کشتارھا و ترورھا و اعدام
ھای دسته جمعی مخالفين و سازمان دھی خفقان و سانسور شديد پايه ھايش را تثبيت کرد .کشتار
زندانيان سياسی ،معتادان و غيره با صدور حکم انتصاب خلخالی به مقام قاضی شرع از سوی خمينی
شدت بيش تری يافت .زيرا خلخالی نيز ھم چون خمينی شخصا جنون آدم کشی داشت .او تاکيد می کرد:
»اگر ميان صد تن  ٩٩تن بی تقصير باشند و ندانيم نفر صدمی که گناه کرده چه کسی بوده ،ھمه ١٠٠
تن را می بايد مجازات کرد«.
خلخالی به طور مداوم به قتل و اعدام مبارزان پرداخت .در کردستان و ترکمن صحرا و ...دست به
جنايات فجيعی زد .سپاه نيز مستقيما دستگيرشدگان را تيربازان می کرد و خلخالی به آن ھا گفته بود که
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نام اعدام شدگان را در فرم مخصوصی بنويسند .برای مثال ،در جريان اعتراضات مردم ترکمن
صحرا ،بدون ھيچ محاکمه ای تعدادی از فعالين سرشناس را محسن رفيقدوست و تنی چند از پاسداران
ديگر ،در جنگل ھای شمال تيرباران کرد .در کشتار مردم ترکمن صحرا ،برای اولين بار در ايران،
گور دسته جمعی اعدامی ھای بدون محاکمه پيدا شد .حدود  ٢٥نفر در بيابان ھای منطقه ترکمن صحرا
پيدا شدند که از ناحيه سينه تير خورده و يک جا دفن شده بودند .اين نوع گورھای دسته جمعی بعدا در
تھران و اخيرا نيز در سنندج ھم پيدا شده است .بی شک پايه ھای حکومتی که با ريختن خون ده ھا
ھزار انسان بنيان گذاشته شده ،ھرگز تثبيت نمی گردد و محکوم به شکست است.
در واقع سران تروريست حکومت اسالمی ،برای کسب قدرت و تثبيت و حفظ آن از کشتار انسان ھا نه
تنھا ھيچ بايی ندارند ،بلکه لذت ھم می برند .زندان ھای حکومت اسالمی ،مملو از زندانيان سياسی
است .اعدام ھای دسته جمعی و برپايی گورھای دسته جمعی در خاوران و بھشت زھرا و ...بخش
ديگری از کارنامه ترويستی حکومت اسالمی محسوب می شوند .تجاوز رسمی به دختران باکره در
زندان ھا قبل از اعدام آن ھا ،با اين توجيه که براساس قوانين اسالمی ،اگر دختر باکره اعدام شود
مستقيما به بھشت می رود؟ تجاوز به حريم خصوصی مردم و بگير و ببندھا با ھدف ايجاد فضای رعب
و وحشت و ترور و چپاول و غارت منابع مالی و معنوی کشور توسط سران حکومت و دزدی آن ھا و
آيت ﷲ ھای در قدرت ،ھمه و ھمه در خدمت اھداف تروريستی حکومت اسالمی قرار دارند.
در ھفت ماه گذشته ،ميليون ھا تن از مردم ايران و در پيشاپيش ھمه دختران و پسران جوان با شھامت
بی نظيری به پا خواسته اند تا حق خود با قدرت و ھمبستگی انسانی خويش از حلقوم سران حکومت
اسالمی بيرون بکشند .اين مردم در خيابان ھا و پس از دستگيری در زندان ھا ،ھمواره با رعب و
وحشت و ترور ارگان ھای سرکوب حکومت اسالمی به ويژه سپاه روبرو ھستند .نيروھای تروريستی
سپاه و بسيج و امنيتی در کنار ساير نيروھای سرکوبگر ھم چون ضدشورش ،نظامی و انتظامی و
نيروھای حرفه ای به نام لباس شخصی ھا و غيره در خيابان ھا مردم را زير ماشين می گذارند و از
روی پل پرتاب می کنند.
پس از تظاھرات روز »عاشورا« که آخرين آمار کشته شدگان آن را بولتن محرمانه ايرنا منتشر کرده و
در وب سايت جرس نيز منتشر شده ٣٧ ،نفر اعالم شده است .ھم چنين در روزھا نخست اعتراضات
مردمی ،اسامی  ۶٩نفر از معترضين کشته شده در رسانه ھا اعالم شده است.
پيکر منجمد بسياری از کشته ھا به خانواده ھا تحويل داده نشده و پس از چندين ھفته نگھداری در
سردخانه ھای صنعتی توسط ماموران امنيتی دفن شدهاند .روز  ٢١تير از ميان جوازھای دفن صادر
شده در قبرستان بھشت زھرا ٢٨ ،جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و ھمگی در قطعه
 ٣٠٢به خاک سپرده شده اند ٢۴ .تيرماه نيز  ١۶جواز دفن با شرايط فوق صادر شده است) .نوروز،
 ٣٠مرداد (١٣٨٨
تجاوز با باتون و شيشه نوشابه و نيز تجاوز جنسی به برخی از بازداشتشدگان در زندان .پرتاب افراد
از پشت بام و کشتن افراد به اين طريق )پنج نفر به اين طريق کشته شدهاند که فيلم آن در يوتيوب
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موجود است( يا ھل دادن افراد از طبقات به سمت پايين )يک دختر در دانشگاه ھمدان( يک نفر در
روز عاشورا از باالی پلی به پايين پرتاب کردند .فردی را زير ماشين گرفتند و راننده با دنده عقب
گرفتن دو بار از روز قربانی رد شد.
سرانجام پس از گذشت چند ماه و کشمکش ھای بسيار ،گزارش کميته تحقيق از جنايت کھريزک به
ھيات رييسه مجلس ارائه و بر اساس خبر »سايت الف« سعيد مرتضوی به عنوان متھم اصلی اين
پرونده معرفی شد .اين در حالی ست که غالمرضا اسداللھی و فرھاد تجری ،دو عضو کميته ويژه گفته
اند که »مواد مطروحه در مورد سعيد مرتضوی ھنوز تاييد نشده« است .ھنوز معلوم نيست در اين
گزارش از سردار نقدی ،که زندانيان کھريزک به صراحت به نقش وی در اين زندان اشاره کرده اند،
نامی برده شده يا نه.
سايت الف ،سايت اينترنتی وابسته به احمد توکلی ،رييس مرکز پژوھش ھای مجلس ،روز چھارشنبه
 ١۶دی  ،١٣٨٨با انتشار بخش ھايی از اين گزارش ،نوشت» :گزارش ھيات تحقيق و تفحص مجلس،
تقصير اصلی را متوجه سعيد مرتضوی؛ دادستان سابق تھران که به دستور رييس وقت قوه قضاييه
اختيار بازداشتگاه کھريزک را بر عھده داشته است ،می داند«.
در پی علنی شدن اين گزارش در سايت الف ،سخنگوی كميته ويژه مجلس جھت بررسی وضعيت
بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه مجلس شورای اسالمی گزارش تفصيلی و كامل اين
كميته را قرائت كرد .به گزارش خبرنگار »آينده« محورھای اين گزارش آمده است:
كھريزك يك بازداشتگاه رسمی بوده و ھمه مسئوالن قضايی از باالترين رده از آن مطلع و حتا
بازديدھايی نيز داشته اند .لذا اين كه برخی مسئوالن قضايی طی مصاحبه ھايی از خود سلب مسئوليت
نموده اند به ھيچ وجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از ھمه دستگاه قضايی بايد پاسخ گوی ضعف ھا
و خلل ھای اين بازداشتگاه باشد ...اگر چه اعزام اين افراد به كھريزك حتا در صورت فقدان ظرفيت
زندان اوين ھم قابل توجيه نيست ،لكن مسئوالن زندان اوين در جلسه كميته با آنان اذعان داشتند كه
زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت شدگان را داشته است .ضمن آن كه مسئوالن بازداشتگاه
كھريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشتشدگان را ندارند در ھنگام نخست از
پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت شدگان ساعتی نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل
اصرار مقام قضايی دستور دھنده ،مجبور به پذيرش می شوند و لذا بازداشتشدگان را در سالن كوچك
قرنطينه به مساحت  ٧٠متر جا می دھند ...در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت شدگان آنچه
تاكنون قابل توجه است اين كه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان ،ضعف امور
بھداشتی ،تغذيه نامناسب ،گرما ،فقدان كولر و… و در نتيجه ضرب و شتم و بی توجھی ماموران و
مسئوالن بازداشتگاه به وضعيت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مساله ای با عنوان مننژيت رد شده
است ...كميته يادآور می شود كه ھنوز ھم برخی ديگر از بازداشتگاه ھا وجود دارد كه ھرچه سريعتر
بايد نسبت به نظارت بر آنھا و استانداردسازی آن ھا اقدام شود.
جاللی ،سخنگوی كميته ويژه مجلس در خصوص گزارش حوادث پس از انتخابات درباره نقش
مرتضوی در اين فاجعه گفت :از مرتضوی در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده
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آقايان روحاالمينی ،كامرانی و جوادی فر پرسيده شد .وی دليل اين مساله را بنا بر بررسی ھای انجام
شده از سوی پزشكی قانونی مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه ھا عمليات
واكسيناسيون مننژيت در حال انجام می باشد .ھيات از وی پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز ١٨
تيرماه به بازداشتگاه كھريزك منتقل شدند ،ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله
فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلی ترين دليل جھت انتقال اين بازداشتشدگان به كھريزك دانست.
ھيات روز سهشنبه ھفتم مرداد ماه به زندان اوين عزيمت كرد و طی ديدار پنج ساعته با ھمه زندانيان
دستگير شده ميدانی اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد ،در وھله نخست ھيات به ديدار
حدود  ٦٠تن از بازداشتشدگان منتقل شده از كھريزك به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را
شنيد .آنان مجموعه آزارھای انجام شده را به اطالع ھيات رساندند كه اھم آن آزارھا عبارت بود از
زندانی شدن  ١٤٧نفر در يك مساحت كم ،عدم وجود تھويه ،فقدان آب و غذای مناسب ،شنيدن فحش
ھای ركيك ،كالغپر رفتن ھمراه با ضرب و شتم ،ھمجواری با اراذل و اوباش و تحقير شدن.
قبل از انتشار اين گزارش» ،سازمان قضائی نيروھای مسلح حکومت اسالمی ايران نيز دليل جان
باختن سه بازداشتی کھريزک را »قتل عمد« اعالم کرده است .سازمان قضائی نيروھای مسلح در
اطالعيه خود با شرح مفصلی از روند بررسی پرونده جان باختگان در بازداشتگاه کھريزک ،نوشته
است که به دنبال وقوع حوادث و ناآرامی ھای پس از انتخابات ،از تاريخ  ٢۵خردادماه تا  ٣تيرماه،
تعداد  ٢٣متھم و در تاريخ  ١٩تيرماه ،تعداد  ١۴۵متھم با دستور مقام قضائی به بازداشتگاه کھريزک
اعزام شدهاند .با شناسايی ھمه متھمان اعزامی به بازداشتگاه کھريزک در جريان حوادث بعد از
انتخابات ،با آنان تماس گرفته شد و  ٩٨نفر شکايت خود را به دادسرای نظامی تھران اعالم کردند و
مصدومان به پزشکی قانونی معرفی شدند ۵١ .نفر از  ٩٨نفر ياد شده با »پرداخت خسارت و دلجوئی«
از پی گيری شکايت خود دست می کشند .اطالعيه سازمان قضائی نيروھای مسلح سپس با اشاره به
جانباختن  ٣نفر از بازداشتشدگان ،به نامھای محسن روحاالمينی ،امير جوادیفر و محمد کامرانی و
شکايت اولياء دم نوشته که تحقيقات جامعی از متھمان ،شھود و مطلعين صورت گرفت و پزشکی
قانونی در نظريه خود ضمن رد فوت نامبردگان به دليل ابتالء به بيماری مننژيت ،با تائيد وجود آثار
متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد ،علت درگذشت متوفيان را مجموع صدمات وارده اعالم کرده
است .اين اطالعيه میگويد که از  ٢٢نفری که از ردهھا و قسمت ھای مختلف نيروی انتظامی و افراد
مرتبط ،به عنوان متھم تحت تعقيب قرار گرفته اند نھايتا  ١٢نفر را مجرم شناخته و برای آنان
کيفرخواست صادر کرده است .برای سه نفر از اين عده که از شاغالن بازداشتگاه کھريزک بوده اند،
به اتھام مشارکت در ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر ،درخواست مجازات شده است.
باين ترتيب ،در گزارش كميته ويژه مجلس شورای اسالمی ،سعيد مرتضوی دادستان پيشين دادگاه
عمومی و انقالب تھران به عنوان يکی از اصلی ترين و مھم ترين متھمان فاجعه کھريزک معرفی شده
است.
سعيد مرتضوی که از وی به عنوان يکی از قدرتمندترين مقامات قضايی و ھوادار سرسخت رھبری
حکومت اسالمی نام برده می شود در طول بيش از يک دھه اخير بارھا و بارھا در مظان اتھامات
مختلف قرار گرفته اما ھر بار با حمايت ھای مقامات ارشد حکومتی از ھرگونه پاسخگويی به اتھامات
مطروحه طفره رفته است.
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سعيد مرتضوی ،متولد سال  ١٣۴۶در شھرستان ميبد يزد است که در سنين نوجوانی به نيروی بسيج
مستضعفين پيوست و ھمکاری خود را با بسيج استان يزد آغاز کرد .در ھمان سال ھا بود که
مرتضوی از سھميه بسيج استفاده کرد و در سال  ١٣۶۵وارد دانشگاه آزاد تفت شد .او ھم زمان با
تحصيل در دانشگاه به ھمکاری خود با بسيج ادامه داد و در ھمين حال در قوه قضائيه نيز ابتدا به
عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايی در دادگستری استان يزد مشغول به کار شد .مرتضوی
تنھا نوزده سال داشت که به عنوان داديار يکی از شعب دادگاه انقالب شھر بابک انتخاب شد.
بعد از گذشت نزديک به يک سال يعنی در آغاز بيست سالگی بود که او از دادياری به رياست دادگاه
ارتقا يافت .بدين ترتيب ،سعيد مرتضوی  ١٩ساله که با سھميه بسيج وارد دانشگاه شده بود به سرعت
در سيستم قضايی کشور ارتقا مقام می يافت.
زھرا کاظمی ،عکاس ايرانی  -کانادايی روز دوم تير  ١٣٨٢در مقابل زندان اوين و ھنگامی كه
مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده ھای بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می شود.
مرتضوی نيز حكم بازداشت وی را صادر می كند .پنجم تير ماه وی را به بيمارستان منتقل می كنند و
ساعت  ٦صبح روز ششم ،حالش وخيم شده ،به علت خونريزی مغزی به كما می رود و دچار مرگ
مغزی می شود .علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می شود .كاظمی تا
روز  ١٩تير ماه  ١٣٨٢علی رغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگھداری می شود و پس
از اين تاريخ مرگ وی اعالم می شود.
به گفته خانواده زھرا كاظمی ،دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است .پرونده زھرا کاظمی تنھا
موردی نبود که در آن نام سعيد مرتضوی مطرح شده است .وی در پرونده بسياری از روزنامه ھای
توقيف شده ،روزنامه نگاران زندانی و فعاالن سياسی نقش موثری داشته است .اما نام مرتضوی در
پرونده ديگری نيز طرح شد .زاکانی نماينده اصولگرای مجلس در اظھاراتی دادستان وقت تھران را
متھم نمود که در رسيدگی به پرونده فروش سئواالت کنکور اختالل ايجاد نموده است .در پی اين
اظھارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ايران به چاپ رسيد سالمت روانی زاکانی را
مورد ترديد قرار داد .زاکانی نيز جوابيه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعيد مرتضوی در چند پرونده
مربوط به فروش سئواالت کنکور برای روزنامه ايران ارسال نمود .در ھمان زمان  ٢٠٨نماينده مجلس
ھشتم در نامه ای به رييس پيشين قوه قضائيه ،خواستار تشكيل دادگاھی صالح و بی طرف و علنی برای
رسيدگی به اتھامات سعيد مرتضوی ،دادستان تھران شدند ٦٠٠ .تن از فعاالن سابق جنبش دانشجويی
نيز در نامه ای از ھاشمی شاھرودی ،رييس پيشين قوه قضائيه پرسيده اند» :آيا باور كنيم يكی از كليدی
ترين مناصب دستگاه قضايی در اختيار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اھانت به استقبال سخنان
مستدل و منطقی می رود و آيا اساسا چنين فردی شايستگی ادامه اشغال اين جايگاه خطير را دارد و به
راستی دستگاه قضايی با چنين كارگزارانی به كجا می رود؟ «.به دليل اين که مرتضوی مورد حمايت
خامنه ای و احمدی نژاد بود به ھيچ مقامی ،حتا به مجلس نيز جواب نمی داد .اما اکنون که دعوا بين
سران حکومتی و جناح ھای آن باال گرفته و رھبر نيز ھمواره در ترس و ھراس دايمی به سر می برد
شايد حمايت از وی ،برای او به صرفه نباشد.
اخيرا الرنس کنون ،وزير امور خارجه کانادا ،بار ديگر از دولت ايران خواستار بررسی مجدد پرونده
زھرا کاظمی ،عکاس  -روزنامه نگار کانادايی ايرانی االصل و بازگرداندن جسد او شد .مسئول مستقيم
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پرونده زھرا کاظمی ،مرتضوی دادستان سابق تھران است که اين روزھا به عنوان متھم اصلی پرونده
کھريزک معرفی شده است.
روزنامه بريتانيايی تايمز روز جمعه  ٨ژانويه  ٢٠١٠گزارش داد که سنگ قبر ندا آقا سلطان ،زن
جوانی که در جريان اعتراضات ماه ژوئن کشته شد ،برای دومين بار تخريب شده است .تصاويری که
در آن روزنامه درج شده است ،نشان می دھد که سنگ مرمر سياه قبر ندا با تصوير کنده کاری شده
چھره او ،بر اثر تيراندازی سوراخ شده است.
روزنامه تايمز نوشت که تخريب قبر ندا در حالی صورت گرفته است که نيروھای امنيتی  ٢۴ساعته
در اطراف آن نگھبانی می دھند تا مبادا به »مزار شھيد« تبديل شود.
مرگ ندا که فيلم آن ضبط شد و توسط اينترنت انتشار يافت ،خشم و اعتراض جھانی را برانگيخت .وی
دانشجوی  ٢۶ساله فلسفه بود .گفته شده است که يکی از اعضاء بسيج )نيروھای داوطلب شبه نظامی
که تحت فرماندھی سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعاليت می کنند( ندا را در حاشيه يک راھپيمايی در
تھران ،ھدف گلوله قرار داده است.
کاسپين ماکان ،نامزد ندا به روزنامه تايمز گفت» :آن ھا فقط يک بار به ندا شليک نکردند ،تا ھمين
امروز با بی احترامی به مزار ندا ،ھم چنان دارند به او شليک می کنند «.ماکان پس از مرگ ندا ۶۵
روز زندانی شده بود ،وی پس از رھائی از زندان به خارج گريخته است .او به روزنامه تايمز گفت که
در دوران زندان ،ماموران وزارت اطالعات به او گفته اند که مرگ ندا »ضربه بزرگی به رژيم زده
است«.
حکومت اسالمی ،رو به فروپاشی می رود .زيرا طی ماه ھای گذشته و با خيزش ميليونی مردم ايران،
عالوه بر اين که دعوای سران و جناح ھای آن به اوج خود رسيده ،تعداد زيادی از افراد وابسته يا
مشغول به خدمت در ارگان ھای حکومتی ھم از کشور خارج شده و به کشورھای مختلف دنيا
درخواست پناھندگی داده اند .به گفته علی اکبر اميدمھر ،در طی ھفت ماه گذشته » ٢٧نفر از ديپلمات
ھای جمھوری اسالمی« محل خدمت خود را ترک کرده و به کشورھای اروپايی پناھنده شده اند.
اميدمھر ،ديپلمات سابق حکومت اسالمی در کشورھای ھند ،پاکستان و افغانستان به صدای آمريکا
گفت» :در طی دو ھفته اخير پنج نفر از ديپلمات ھای جمھوری اسالمی از کشورھای محل اقامت خود
تقاضای پناھندگی کردهاند «.اين پنج نفر عبارتند از محمدرضا حيدری ،کنسول ايران در اسلو ،دو
ديپلمات در آلمان و دو ديپلمات در فرانسه و انگلستان که جملگی ھمراه با خانواده ھای خود از
کشورھای محل خدمت تقاضای پناھندگی کرده اند.
اميدمھر ،دليل عدم اعالم جزئيات در مورد پناھندگی اين افراد را »عدم تثبيت امنيت خود و خانواده«
آن ھا اعالم کرده و اين که »از لحاظ قانونی ،دولت ميزبان مجاز به اعالم عمومی اطالعات مربوط به
پناھندگی افراد« در کشورھای اروپايی نيست.
ھفته گذشته خبری در مورد استعفای محمدرضا حيدری ،کنسول ايران در اسلو ،در رسانه ھا انعکاس
يافت که حاکی از استعفا و کناره گيری او از سفارت ايران در نروژ به خاطر »اعمال خشونت ھا عليه
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مردم« از طرف حکومت اسالمی بود .بالفاصله بعد از انتشار اين خبر ،رسانه ھای وابسته به حکومت
اسالمی آن را تکذيب کردند و سفارت ايران در اسلو و وزارت خارجه حکومت اسالمی ھم آن را
»شايعه و دروغی« دانستند که حاصل بخشی از »جنگ روانی منابع غربی« است .خبرگزاری فارس،
وابسته به نھادھای نظامی ـ امنيتی ھم در گزارشی به نقل از يک مقام مطلع در سفارت ايران در
نروژ ،خبر داد که» :ماموريت اين شخص پايان يافته و وی در حال حاضر در مرخصی به سر می
برد«.
رامين مھمان پرست ،سخنگوى وزارت خارجه نيز به خبرگزارى رويترز گفت» :اگر چه حيدرى
ھنوز به ايران بازنگشته ،اما دليل ادامه حضور او در نروژ انتظار براى پايان سال تحصيلى فرزندانش
بوده است«.
به دنبال اين تکذيب ھا ،حيدری در مصاحبه با تلويزيون نروژ با تاييد استعفای خود گفت :پس از
سركوب معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمھورى در روز عاشورا ،ششم دى ماه ،از مقام خود
كناره گيرى كرده است«.
وی در مورد بازگشت به ايران ھم به تلويزيون دولتی نروژ گفت» :اگر من به ايران باز گردم معلوم
نيست كه چه اتفاقى رخ خواھد داد .براى من ممكن نيست كه به ايران برگردم .دوستانم به من خبر داده
اند كه اگر برگردم دچار دردسر خواھم شد «.حيدری ،دو سال کنسول ايران در اسلو بود و ھمراه با دو
فرزند و ھمسرش در آنجا زندگی می کرد.
برخی از وابستگان حکومتی نيز از کشور گريخته و درخواست پناھندگی کرده اند .برای نمونه نرگس
کلھر ،دختر مھدی کلھر ،مشاور احمدی نژاد به آلمان رفته و از اين کشور درخواست اقامت کرده
است.
اما مھدی کلھر در گفتگو با خبرگزاری مھر ،ادعا کرده است که يک سال است از دخترش خبر ندارد،
پناھندگی او را ناشی از »اغفال شدن توسط دشمنان« دانست و به دخترش توصيه کرد »ابزار دشمن
عليه کشورش نشود و راھی را نرود که بازگشتی در آن وجود ندارد«.
کلھر دليل جدايی از دختر و ھمسرش را اختالف با آن ھا به خاطر »ھمکاری با احمدی نژاد از سال
 «٨۴عنوان کرد و گفت ھمسر وی به ھمين خاطر درخواست طالق کرده و از او جدا شده است.
نرگس کلھر در پاسخ به پدرش گفته است» :اگر توسط دشمنان اغفال شده بود ،حتما جای بھتری برای
ماندن به او داده می شد و ديگر الزم نبود که به کمپ پناھندگان برود«.
بيست و ھفتم آذر ماه  ،١٣٨٨شبکه خبری کانال چھار تلويزيون بريتانيا نيز از فرار يک بسيجی به اين
کشور خبر داده بود .مصاحبه ليندسی ھيلسوم ،با يک بسيجی ايرانی پخش شد که به تازگی از کشور
گريخته و نامش محفوظ مانده بود .در اين برنامه اين بسيجی که چھره اش نمايش داده نشد از تغيير
صندوق ھای رای ،تجاوزھا و کشتار معترضان و بدرفتاری با آنان در زندان با گريه صحبت کرد و
گفت »ھم دنيايم را از دست داده ام و ھم دينم را«.
سردار مدحی )حسينی( ،در مصاحبه مفصلی با واشنگتن پست و بانکوک پست ،اقدامات دولت احمدی
نژاد و سپاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و سقوط حکومت اسالمی را پيش بينی کرد.

12

سردار محمدرضا مدحی ،در مصاحبه با »روز« که سه شنبه  ٢٢دى  ١٢ - ١٣٨٨ژانويه ،٢٠١٠
منتشر شده استکه در اين جا بخشی از اين مصاحبه را می خواينم :محمدرضا مدحی که با اسنادی نشان
می دھد از دوازده سال قبل مسئول کميته ای در مجلس خبرگان بوده و از سال ھا قبل در حفاظت
اطالعات سپاه پاسداران به کار اشتغال داشته و ھمواره در رده اطالعاتی و امنيتی حکومت اسالمی
کار کرده در گفتگويی با روز اسرار تازه ای از اردوی سرکوبگران را افشا کرد.
محمدرضا مدحی چنان که در ابتدای مصاحبه اعالم داشت در ايران به نام سيدرضا حسينی شناخته می
شود ،تا سال  ١٣٨۶مسئول کميته تقويت و جلوگيری از تضعيف نظام مجلس خبرگان رھبری بوده وی
پيش از قبول مسئوليت در مجلس خبرگان در حفاظت اطالعات سپاه فعاليت می کرده است .مدحی که
اينک در بانکوک اقامت دارد در خصوص کميته ای که وی مسئول آن بوده می گويد» :اصل ١١١
قانون اساسی کمسييونی دارد به عنوان کميسيون اصل  ١١١در خبرگان رھبری .اين کميسيون معروف
است به ھيات تحقيق يا کميسيون تحقيق و کارش نظارت بر عملکرد ،زير مجموعه ھا ،و عزل و نصب
ھای رھبری است .اين کمسييون دو کميته دارد که يکی کميته ھفت نفره است که سياست ھای کالن
نظام را تدوين می کند .کميته ديگری دارد به نام »کميته تقويت و جلوگيری از تضعيف نظام« که
بازوی اجرايی کميسيون است .در اين کميسيون  ١۵روحانی ھستند مانند آقای فالحيان و آقای آيت
اللھی و من  ١٢سال رييس آن کميته بودم «.مدحی خود را از افراد مورد اعتماد رھبری معرفی می
کند .بررسی قتل ھای زنجيره ای و تخلفات قوه قضاييه از جمله پرونده ھايی است که وی طی سال ھای
گذشته در مجلس خبرگان به آن ھا رسيدگی کرده است .پيش از اين درحفاظت اطالعات سپاه نيز کار
کرده است.
آقای علی مطھری نماينده محافظه کار مجلس يک بار در مصاحبه ای گفته بودند که اگر مسئوليت
مديريت بحران بعد از انتخابات با آقای حسين طاپب نبود اين اتفاقات نمی افتاد و عده ای کشته نمی
شدند .نظر شما به عنوان فرد مطلعی که شناختی از اين افراد داريد در اين باره چيست؟
وقتی افرادی مثل آقای طاپب بخواھند کنترل وضعيت را به عھده بگيرند چيزی بھتر از اين نخواھد شد.
طاپب زمانی که در وزارت اطالعات مشغول به کار بود وزير وقت اطالعات اقای فالحيان وی را
اخراج کردند و اصال گفتند که او را ديگر به وزارتخانه راه ندھند ولی او به سپاه برگشت .مدتی ھم
به حوزه رفت .خالصه سرگردان بود.
در آن زمان شغل شما چه بود؟
من رسما از چھاردھم فروردين  ٧٩تا  ٢۵مردادماه  ٨٣مسئول پرونده قتل ھای زنجيره ای بودم .اما
تسويه حساب ھای داخلی که متاسفانه زيانش به مردم رسيد و ھزينه اش را مردم دادند مانع از کار
شد .در آن زمان افرادی مانند جواد آزاده و احمد شيخانی که از وزارت اطالعات طرد شده بودند به
ھمراه طاپب ،به عنوان کميته شش نفره مامور رسيدگی به ماجرای قتل ھا شدند و قرار شد قاتالن و
آمران قتل ھای زنجيره ای ،شناسائی شوند در آن ايام يک فاجعه بزرگ انسانی رخ داد که با ھيچ
منطقی نبايد صورت می گرفت .شکنجه ھايی که بر عليه ھمسر سعيد امامی صورت گرفت غيرانسانی
بود .ھمه از طريق ويدپوھا ديدند و به گوش باالترين مقامات نظام رسيد .از طريق شکنجه ھای بی
سابقه او را وادار کردند که اقرار کند با موساد رابطه داشته و يا با قرآن چه می کردند و با افراد
نزديک رابطه داشتند .تا اين حد رفتند که عوامل بيگانه در اين قتل ھا نقش داشتند .چرا که از افشاگری
آن زن می ترسيدند.
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آيا آقای طائب در اين جريان دست داشت؟
بله و حاال بايد پرسيد چرا کسی نسبت به اين شکنجه ھا ھيچ برخورد قضايی يا شرعی انجام نداد؟ در
حکومتی که اسالمی است و قانون اساسی دارد و قانون مجازات ھای اسالمی دارد چرا ھيچ برخورد
قانونی و قضايی با اين مساله صورت نپذيرفت؟ و چرا کسانی که اين کار را کردند با توجه به اين که
قبال اخراج شده بودند و دوباره دعوت به کار شده بودند مواخذه نشدند؟ چون که رفتند زير چتر ھمين
آقای ميثم که ھمان حسن عبداللھی است و االن ھم که به وی حسين طاپب می گويند .حاال کسی رييس
سازمان اطالعات سپاه شده که اين ھمه در حق يک زن مومنه جفا کرد .حال سعيد امامی ھرچه باشد.
او فقط می خواست بگويد شوھرش بيگناه است و اگر کارھايی کرده خودسرانه نکرده و حتا وزارت
اطالعات در اين وسط کاره ای نبوده است .افرادی که آن روز آن جنايت ھا را مرتکب شدند ،توسط
چه کسی بعد از کنار رفتن از پرونده قتل ھای زنجيره ای پناه داده شدند؟ مسئول اين کار حسين طاپب
بود .االن افرادی مانند جواد آزاده زير نظر طاپب ھستند .ھمان کسی که به زن سعيد امامی رحم نکرد
االن به مردم رحم می کند؟...
مھدی رستم پور ،گزارشگر ورزشی صدا و سيما که در معيت تيم ملی کشتی حکومت اسالمی ايران
برای گزارش مسابقات جھانی کشتی به دانمارک رفته بود ،ھمراه تيم ملی به کشور بازنگشت و از
کشورھای اروپايی تقاضای پناھندگی کرد.
اما يزدانی خرم ،رئيس فدراسيون کشتی جمھوری اسالمی پناھنده شدن مھدی رستم پور گزارشگر
برنامه دايره طاليی را »شايعه« خواند .اما بالفاصله بعد از سخنان رييس فدراسيون کشتی ،رستم پور
در مصاحبه با رسانه ھای مختلف پناھندگی خود را تاييد کرد و اظھار داشت» :باز نگشتن من به ايران
در واقع با اين مصاحبه ھا ديگر جنبه رسمی پيدا می کند«.
محمد شادابی خبرنگار ورزشی که ھمراه تيم ملی واليبال ايران به ايتاليا رفته بود بعد از ورود به اين
کشور ،از کاروان تيم ملی جدا شده بود .مسئوالن فدراسيون ايران نتوانستند از او خبری به دست
بياورند تا اين که با گذشت روزھا خبر پناھندگی او تاييد شد.
عکاسان خبرگزاری فارس ھم به ترکيه گريختند .حسين سلمان زاده و جواد مقيمی عکاس اين
خبرگزاری ،چندی پيش از ايران خارج شدند .ماجرا از اين قرار بود که عکس ھای اين دو نفر از
اعتراض ھای خيابانی ايران در روزنامه ھا و رسانه ھای خارجی به چاپ رسيد و اين موضوع موجب
خشم مسئولين خبرگزاری فارس شد .به دنبال طرح اين مساله مدير خبرگزاری فارس اعالم کرد:
»متوجه شده ايم که دو تن از عکاسان ما مخفيانه عکس گرفته و آن ھا را برای رسانه ھای بيگانه
فرستاده اند .ما منتظر اطالعات بيش تر ھستيم و به زودی با آنان برخورد می کنيم «.اين ھشدار سبب
شد تا اين دو عکاس در اولين فرصت از کشور خارج شوند و تقاضای پناھندگی کنند.
در تازه ترين مورد ،کاراته کاران زن تيم ملی ايران بعد از حضور در مسابقات آلمان در آبان ماه
 ١٣٨٨و پس از حضور بدون حجاب در مسابقات از بازگشت به ايران خودداری کردند .ھم چنين طی
ماه ھای گذشته از شش ژيمناست اعزامی ايران به اسپانيا ،تنھا سه نفر به تھران باز گشتند .پيش تر از
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آن مربی و سه قايقران زن ايرانی ھم در سفر به آمريکا به اين کشور پناھنده شدند .اتفاقی که بعد از
پناھنده شدن يک قايقران ايرانی ديگر در جريان سفر تيم ملی ايران به آلمان تکرار شد .سروش شيخ
االسالمی بسکتباليست ايرانی نيز از ديگر ورزشکارانی بود که بعد از خروج ھمراه تيم ھای ايرانی
ديگر به کشور بازنگشت.
در تمامی اين موارد ھم فدراسيون ھای ورزشی و رسانه ھای دولتی ابتدا پناھندگی اين ورزشکاران را
تکذيب و حاصل جنگ روانی اعالم کردند ،اما پس از مدتی اين اخبار را تاييد کردند.
اين نمونه ھا ،بشارت دھنده فروپاشی حکومت اسالمی است .در چنين موقعيتی يک خواست ديگر مردم
آزاده ايران ،ھمواره رسيدگی و افشای اقدامات متعدد تروريستی حکومت اسالمی و قتل مخالفين و
محاکمه آمرين و عاملين اين جنايت ھا در نھادھای بين المللی و رسانه ھا گروھی است .ھر چند که
تاکنون دولت ھای فرانسه و آلمان تروريست ھای حکومت اسالمی را دستگير و محاکمه و زندانی کرده
اند اما ھمواره به دنبال معامالت اقتصادی و سياسی آن ھا را آزاد کرده اند .نمونه اش آزادی انيس
نقاش در فرانسه و دارابی در آلمان .در حالی که در کارنامه اقدامات تروريستی حکومت اسالمی ايران
در خارج از کشور ،دادگاه برلين در دھم آوريل  ،١٩٩٧پس از رسيدگی به ترور رستوارن
ميکونوس ،رسما علی خامنه ای ،ھاشمی رفسنجانی و علی فالحيان را آمران اصلی اين جنايت معرفی
کرده است.
تاکنون سازمان ھا و احزاب چپ و نھادھای دمکراتيک مخالف حکومت اسالمی ايران در خارج
کشور ،خواستار تعطيلی ھمه مراکز حکومت اسالمی ،از مراکز فرھنگی و مساجد گرفته تا کنسولگری
ھا و سفارت خانه ھای حکومت اسالمی بوده اند اکنون نيز اين مساله بايد وسيع از گذشته پيگيری شود
می توان وظايف کنسولگری و سفارت خانه ھا را مثال در زمينه ويزا و غيره به يک دفتر معمولی
واگذار کرد .زيرا يکی از وظايف مھم اين مراکز ،جاسوسی عليه پناھندگان و فعالين سياسی است و
مامورين امنيتی تحت پوشش ديپلمات و با مصونيت ديپلماتيک در اين مراکز فعاليت دارند و تاکنون
برخی از اين ديپلمات  -تروريست ھا شناسايی و بی سر و صدا از کشورھای اروپايی اخراج شده اند
که منافع اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک دو کشور به خطر نيافتد؟!
برای مثال ،ھفته نامه اشپيگل ،در رابطه با نقش سفارت ايران در ترور رستوارن ميکونوس ،روز ١٢
ارديبھشت با استناد به گزارش سری منتسب به »گروه ايران« در اداره فدرال برای امنيت داخلی آلمان
به تاريخ  ٢٩ژوئن  ٩٣نوشت...» :سوء قصد عليه ايرانيان بايد توسط شعبه سرويس مخفی ايران در بن
تدارک و تحت نام رمز »بزرگ علوی« انجام گرفته باشد .بنابر ھمين گزارش شعبه »وزارت اطالعات
و امنيت« ايران که بين سه سرويس مخفی ايران که در آلمان فعال ھستند از ھمه بزرگ تر می باشد،
سفارت ايران در بن دارای مرکزی برای اقدام ھايی در سطح اروپای غربی است .اين شعبه وزارت
اطالعات از پايان سال  1986و ابتدای  ١٩٨٧به وجود آمده است .شعبه مورد نظر در يک طبقه
حفاظت شده سفارت قرار دارد و يک اتاق مخابرات در اختيار دارد .در آن جا حداقل  ٢٠نفر پرسنل
مشغول به کارند ...» «...پشت سر تمام اين جنايات يک قدرت حکومتی قرار دارد که از تمام امکانات
لجستيکی برخوردار می باشد«.
در حالی که حکومت اسالمی تاکنون در سرکوب و کشتار ،ترور و وحشت ،شکنجه و اعدام و غيره در
داخل کشور و سياست ھای تروريستی اش در خارج کشور زبان زد عام و خاص در جھان است؛ در
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حالی که نزديکان فعالين سياسی خارج کشور را در ايران ،ھمواره تھديد می کنند؛ در حالی که
حکومت اسالمی در شرايط کنونی ،جرات ترور فعالين خارج کشور را ندارد بر عليه اپوزيسيون خود
در خارج کشور به انواع و اقسام ترفندھا و توطئه ھا متوسل می شود .برای نمونه ،اخيرا پليس بين
الملل »اينترپل« اسامی ،عکس و مشخصات تعدادی از فعالين و مسئولين حزب کمونيست کارگری
)حکمتيست( را که در کشورھای مختلف اروپايی زندگی می کنند و در حالی که در ھيچ دادگاھی
محاکمه و محکوم نشده اند را به عنوان »مجرم و تحت تعقيب« منتشر کرده است .تنھا »جرم« اين
فعالين سياسی ،فعاليت در جھت سرنگونی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی است .اين اقدام
»اينترپل« ،آشکارا ھمکاری با حکومت تروريستی اسالمی است .بنابراين ،مسلما بايد اين حرکت پليس
بين الملل عليه اپوزيسيون حکومت اسالمی را محکوم کرد و به آن فشار آورد تا عکس و اسامی اين
فعالين سياسی را از سايت خود بردارند و اگر واقعا می خواھند تروريست ھا تعقيب و معرفی نمايند
عکس ھا و مشخصات خامنه ای ،احمدی نژاد ،جنتی ،سرداران سپاه و بسيج و نيروھای امنيتی و غيره
را در سايت خود منتشر کنند و با جديت عوامل تروريستی حکومت اسالمی را دستگير کنند و به
دادگاه ھای بين المللی رسيدگی به جنايات عليه بشريت تحويل دھند.
در فرھنگ روابط بين الملل ،تروريسم اين گونه تعريف می شود» :تروريسم ،فعاليت ھای عامالن
دولتی يا غيردولتی است که در کوشش ھای خود برای دست يابی به اھداف سياسی ،از روش ھا و
وسايل خشونت آميز استفاده می کنند«.
دھخدا نيز در توضيح واژه ترور ،اين چنين نوشته است» :واژه ترور ،از فرانسه گرفته شده ،و به
معنای قتل سياسی به وسيله اسلحه بوده و در فارسی رواج پيدا کرده است .اين کلمه در فرانسه به
معنای وحشت و خوف ھم آمده است .تروريست به شخصی اطالق می شود که با اسلحه مرتکب قتل
سياسی شود .تروريسم در زبان فارسی به اصلی گفته می شود که در آن ،از قتل ھای سياسی و ترور
دفاع گردد«.
در علوم سياسی ،ترور به معنای وحشت و ترس زياد است و به وجود آوردن آن حالت فوق العاده ای
است که ارگان ھای سرکوب حکومتی برای حفظ منافع حاکميت ،اعتراضات مردمی را به خاک و
خون می کشند .و يا گروه ھايی برای رسيدن به ھدف ھای سياسی خويش و يا کسب قدرت از جمله به
ترور نيز متوسل می شوند .به طور کلی می توان گفت وجه مشترک ھمه تعريف ھا از تروريسم ،به
منظور رسيدن به اھداف سياسی است.
مفھوم شکل گيری ترور ،ھم زمان با تشکيل حکومت و دولت در تاريخ بوده است .اما اشکال آن در
مسير تاريخ در زمان ھای مختلف تغيير پيدا کرده است .از زمان شکل گيری دولت ھا و ملت ھا در
اروپا ،يعنی از عصر رنسانس و از قرن شانزدھم به بعد ،ترور تا حد زيادی در مجموعه واژگان
سياسی شکل گرفت و از حالت فردی خارج گرديد و شکل گروھی به خود گرفت .اين شکل گيری،
باعث شد که ترور به عنوان يک ايدئولوژی و جھان بينی مطرح شود و افراد و گروه ھا و به ويژه
حکومت ھای ديکتاتوری و مستبد و ھم چنين پليس مخفی و سازمان ھای اطالعاتی کشورھای
امپرياليستی نيز برای رسيدن به مقاصد سياسی ،دست به ترور می زنند.
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تروريسم دولتی ،تروريسمی است که در آن ،دولت ھدايت ترور را به عھده گرفته ،برای آن سازمان
در نظر می گيرد؛ ھزينه ھايش را می پردازد؛ به افراد آموزش ھای نظامی  -امنيتی می دھد و آن ھا
را در درون و بيرون جامعه ھدايت می کند.
نخستين کنوانسيون بين المللی درباره تروريسم ،در سال  ،١٩٣٧يعنی قبل از جنگ جھانی دوم ،به
امضاء رسيد .تعريفی که اين کنوانسيون از تروريسم کرد ،چنين بود» :تروريسم ،اقدامات جنايی بر
ضد يک دولت ،با ھدف ايجاد رعب و وحشت در شخصيت ھای خاصی ،گروھی از اشخاص يا عموم
مردم است «.بنابراين ،در اين کنوانسيون تنھا به تروريسم عليه دولت تاکيد داشته و ھيچ اشاره ای به
تروريسم دولتی نکرده است.
در سال  ١٩٨٤نيز مجمع عمومی سازمان ملل ،در قطعنامه ای تروريسم را اين گونه تعريف کرده
است» :فعاليت ھای مجرمانه و خشونت آميزی که گروه ھای سازمان يافته برای ايجاد رعب و وحشت
اھداف به اصطالح سياسی را ميسر سازند«.
انجام می دھند تا به اين ترتيب ،نيل به
ِ
در قوانين جزايی حکومت اسالمی ايران ،نه تنھا تروريسم به عنوان يک جرم مستقل تعريف نشده
است ،بلکه عالوه بر دستور سران و ارگان ھای ترور حکومت اسالمی برای ترور مخالفين ،حتا آيت
ﷲ ھای در قدرت نيز شخصا فتوای ترور صادر می کنند .در واقع امروز که ھمه سران جناح ھای
حکومت اسالمی ،يک صدا به سر خمينی قسم می خورند و به سياست ھای وی تاکيد می ورزند ،در
حالی که خمينی نه تنھا در جامعه ايران ،بلکه در جھان نيز به رھبری که رسما بر تروريسم دولتی
تاکيد می کرد و فتوای ھای فراوانی نيز در سرکوب و کشتار مردم کردستان و جاھای ديگر ايران،
حمله به دانشگاه ھا ،حمله به سازمان ھا و احزاب و تشکل ھای دمکراتيک کارگران ،زنان،
دانشجويان ،معلمان ،نويسندگان ،ھنرمندان ،روزنامه نگاران ،قتل عام زندانيان سياسی ،سلمان رشدی
و ...صادر کرده است .ھر دو جناح حکومتی به ويژه در دو دھه اول حکومت اسالمی ،در ھمه اين
جنايات سھيم بوده اند .در واقع دفاع از خمينی و آرمان ھا و سياست ھای وی ،دفاع از تروريسم و آدم
کشی است.
سياست ھای سران تروريست حکومت اسالمی و جوخه ھای ترور آن ھا در اين سی و يک سال نشان
می دھد که اصوال ھيچ اعتقادی به کرامت ذاتی انسان و آزادی ھايش ندارند .از نظر آنان ،اين حاکميت
است که سرنوشت انسان ھا را تعيين می کنند بنابراين ،انسان ھا حقی برای ساختن سرنوشت و آينده
خويش ندارند .از نطر سران حکومت اسالمی ،شھروندان ايران به »خودی« و »غيرخودی« ،به
»کافر« و »مسلمان«» ،بھايی«» ،درويش«» ،سنی«» ،يھودی«» ،حامی حکومت« و »مخالف
حکومت« ،تقسيم می شوند .اين تقسيم بندی غيرانسانی ،از جمله تروريسم دولتی را به جايی می رساند
که به خود اجازه دھد مخالفين حکومت و حتا زن و کودک و پير و جوان را در کمال قساوت و بی
رحمی قربانی کنند .در حالی که وظيفه حکومت اين است که بدون در نظر گرفتن جنسيت ،مليت و
باورھای سياسی و مذھبی ،به ھمه شھروندان کشور يکسان بنگرد و زندگی و امنيت و آزادی ھای آن
ھا در ھمه زمينه ھای فردی و اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرھنگی تامين کند .در حالی که حکومت
اسالمی ،اکثريت شھروندان ايران را نه تنھا از اين حق و حقوق مسلم خود محروم کرده است ،بلکه ده
ھا ھزار نفر را نيز قريانی سياست ھای غيرانسانی خود کرده است .اکنون حکومت اسالمی وحشی تر
از گذشته ،ھمه نيروھای سرکوب خود را مانند اشغالگران ارتش ھای خارجی ،به جان مردم انداخته
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است! نيروھای سرکوبگر حکومت اساليمی ،ھمان رفتار وحشيانه ای را با مردم ايران دارند که
نيروھای اشغالگر اسرائيلی در سرزمين ھای اشغالی فلسطين با مردم اين کشور دارند.
وقتی شکنجه گران زير نظر مستقيم قاضی ھای حکومت اسالمی ھم چون سعيد مرتضوی ،به زندانيان
تجاوز می کنند؛ در زير شکنجه می کشند؛ وقتی فرماندھان سپاه پاسداران رسما به مردم را تھديد می
کنند و در خيابان ھا دست به ترور و کشتار مردم معترض می زنند؛ وقتی رھبر حکومت اسالمی و
رييس جمھور آن ھمواره مردم را تھديد می کنند و در جھان به عنوان آدم کش و صادرکنندگان ترور و
دشمن درجه يک آزادی بيان و انديشه معروفند ،رسما عليه مردم اعالم جنگ داده اند و از ھمه امکانات
و ابزارھای سرکوب و ترور و وحشت خود نيز استفاده می کنند تا مردم به پا خواسته را سرکوب و
مرعوب کنند ،حکومتی که سران و نزديکان آن ھا ،با غارت اموال عمومی کشور ،اکثريت مردم را به
خاک سياه نشانده اند ،آيا چنين حکومتی را می توان با زبان خوش و نصيحت و بيانيه و مذاکره و غيره
اصالح کرد يا بايد با قدرت و ھمبستگی ميليونی مردم آن را سرنگون کرد؟
آخرين تروريسم حکومت اسالمی ،ترور يک متخصص فيزيک اتمی است که در اوج کمشکش جناح
ھای حکومتی ،ديگر حاضر به ھمکاری با فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی نبود و قصد داشت از
کشور خارج شود .مسعود علی محمدی ،استاد فيزيک دانشگاه تھران ،صبح روز  ٢٢دي ماه  ١٣٨٨در
اثر انفجار بمبی در حوالی خانه اش در قيطريه تھران کشته شد .دادستان تھران در نخستين واکنش ھا،
از احتمال قوی دست داشتن سرويس ھای موساد و سيا و عوامل آن ھا در اين ترور گفت .رامين
ميھمانپرست ،سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز »عوامل صھيونيستی و مزدوران آمريکا« را مسئول
اين »رخداد تروريستی« معرفی کرد .ميھمانپرست يادآوری کرد که حذف ظاھری دانشمندان اتمی
کشورھا ،مانع از فرآيند علمی و تکنولوژيک نمی شود.
علی محمدی که برخی خبرگزاری ھای ايرانی از او به عنوان »دانشمند ارشد ھسته ای« نام برده اند،
دکترای فيزيک از دانشگاه صنعتی شريف داشت و عضو پژوھشکده دانش ھای بنيادين ايران بود.
سايت »جرس« ،اعالم کرد که دکتر علی محمدی از ھواداران جنبش سبز و از استادانی بود که دو
روز پيش از انتخابات ،از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت کردند.
از ديگرسو ،خبرگزاری حکومتی فارس مدعی شد که »انجمن پادشاھی ايران« در اين رويداد دست
داشته و بيانيه ای در اين زمينه صادر کرده است .اين انجمن در واکنش به اين خبر و با انتشار
اطالعيهای در شبکه اينترنت ،دخالت خود در اين انفجار را تکذيب کرد.
وب سايت شبکه تلويزيونی العربيه ،از قبول مسئوليت گروھی ناشناخته در اين اقدام خبر داده است .به
گزارش العربيه ،گروھی به نام »جبھه آزادی ايران« با ارسال بيانيه ای به »العربيه نت« ،ترور
مسعود علی محمدی را بر عھده گرفته اند.
اين نوع اطالعيه ھا شبيه اطالعيه ھايی است که در سال  ،١٣٧٧ھنگامی که قتل ھای زنجيره ای در
جريان بود ،منتشر می شد که بعدا روشن شد ھم ترورھا را مامورين اطالعاتی  -امنيتی حکومت
اسالمی به مرحله اجرا می گذاشتند و ھم اين اطالعيه ھا را با ھدف انحراف افکار عمومی منتشر می
کردند.
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يک استاد دانشگاه تھران در اين باره به روز گفته است» :مرحوم علی محمدی ھفته گذشته در دانشگاه
تھران در يک مناظره شرکت کرده و در آن جا به دليل حمايت ھايش از جنبش سبز و ميرحسين
موسوی با حمالت لفظی عوامل بسيج مواجه شده بود«.
وی افزود» :در تير ماه گذشته مرحوم علی محمدی به ھمراه بيش از  ٧٠تن ديگر از اساتيد دانشگاه
ھای تھران به ديدار ميرحسين موسوی رفت .اين عده پس از پايان ديدار با موسوی بازداشت و پس از
بازجويی از سوی اداره اطالعات سپاه محمد رسول ﷲ آزاد شده بودند«.
در اخبار و گزارشات مربوط به ترور علی محمدی ،از جمله آمده است که بنا به گفته تعدادی از
دوستانش اخيرا در حال مکاتبه با يک دانشگاه در سوئد برای دريافت فرصت مطالعاتی  ١ساله در
دانشگاھی در استکھلم بود .بر طبق صحبت دوستان او يک فرد بسيار مطلع در امور اتمی در ايران
بود ،اما از حدود  ٤ماه پيش ديگر با سازمان اتمی ھمکاری جدی خود را قطع نموده و بر طبق اخباری
که می تواند صحيح باشد رژيم در پی حذف او برای جلوگيری از خروج وی در جھت جلوگيری از
پناھنده شدن احتمالی او اين عمل را انجام داده است.
احتماال اين اولين نشانه از آغاز دوره جديدی از تروريسم حکومت اسالمی زير نظر مستقيم خامنه ای و
احمدی نژاد عليه مخالفين و جناح رقيب شان است و سرآغازی برای ترورھای بيش تر .چند روز پيش
نيز در شھر قزوين و در ميان تظاھرات طرفداران دولت عليه مھدی کروبی ،حتا به ماشين ضدگلوله
وی تيراندازی کردند.
آخرين فرمان ترور و کشتار دسته جمعی را علی سعيدی ،نماينده خامنه ای در سپاه صادر کرده است:
»می ارزد برای حفظ حکومت ٧۵ ،ھزار نفر کشته شوند«.؟
جرس ،در اين مورد نوشت :علی سعيدی ،نماينده خامنه ای در سپاه در ھمايش شيوه ھای دفاعی در
جنگ نرم ،با اشاره به آمار کشته شدگان سه جنگ امام اول شيعيان ،گفت که می ارزد برای حفظ
حکومت ٧۵ ،ھزار نفر کشته شوند .بر اساس منابع تاريخی ،در جنگ ھای صفين ،نھران و جمل در
دوران خالفت امام اول شيعيان ،بيش از  ٧٠ھزار نفر کشته شدند.
آيا رحيم صفوی ،باز ھم بی شرمانه و وقيحانه می تواند بگويد که قتل ھای زنجيره ای و به طور کلی
تروريسم حکومت اسالمی در اين سی و يک سال حاکميت وحشيانه خود ،از جمله کشتارھای سال ھای
اوايل انقالب  ،٥٧سال ھای  ٦٠تا  ٦٢و به ويژه قتل عام چندين ھزار زندانی در بھار و تابستان سال
 ،٦٧ترورھای داخل و خارج کشور ،سرکوب غيرانسانی مردم در اين ھفت ما گذشته و ھم چنين کمک
ھای مادی و معنوی و تکنيکی و آموزشی به گروه ھای تروريستی اسالمی در سراسر جھان ،به ويژه
در منطقه پرتالطم خاورميانه ،در ھمه جا اتفاق می افتند؟!
برخالف ادعای صفوی ،سپاه نه تنھا در ھمه جنايات حکومت اسالمی در داخل و خارج از کشور نقش
مھمی ايفا کرده است ،بلکه با غارت منابع طبيعی و صنايع مادر کشور ،در تحميل فقر و فالکت فزاينده
به اکثريت مردم ايران ،بازوی اصلی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی است.
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حکومت اسالمی ايران ،جانی ترين حکومت در جھان است که در اين سی و يک سال حاکميت خونين
و تروريستی خود ،زخم ھای آن چنان عميقی را بر پيکر جامعه ايران وارد کرده است که با ھيچ مسکن
و اصالحی ترميم نمی پذيرد و تنھا با سرنگونی کليت آن و برقراری يک جامعه آزاد و انسانی می
تواند در گذر تاريخ ،به سالمتی کامل برسد!
بيست و سوم دی  - ١٣٨٨سيزدھم ژانويه ٢٠١٠
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