
گزارش از دادگاه  رفیقمان غالمرضا هراتی
  ســـه شـــنبه ۲۱ ســـپتامـــبر، رفـــقیمان غـــالمـــرضـــا هـــراتـــی در پـــی 
شــــکایــــت ســــفارت جــــمهوری اســــالمــــی   و در پــــی چــــند جــــلسه 

بازجويی نزد پلیس، در دادگاه استکهلم حاضر شد. 
شـکایـت سـفارت جـمهوری اسـالمـی در اسـتکهلم مـربـوط اسـت بـه 

۲۷ یونی ۲۰۲۰ تحت عنوان تعرض به سفارت.
جـمعی از فـعالـین کـمونیسـت شهـر در محـل  حـضور یـافـتند ولـی 

بـه عـلت محـدودیـت هـای کـرونـا، فـقط  تـعداد مـعدودی امـکان هـمراهـی بـا رفیق غـالم بـه درون دادگـاه را 
داشـتند. کـیفر خـواسـت، شـعار نـویـسی بـر درب و دیـوار سـفارت بـود و فـیلمی بـه عـنوان سـند ارائـه 

شد و فاکتور هايی با مبالغی باال،   که بیشتر فاکتور سازی به نظر می آمد.
واقـعیت ایـن اسـت کـه ایـن دادگـاه بیشـتر از آنـگه بـتوانـد بـه کـیفر خـواسـت مـربـوطـه بـپردازد صـحنه 
افـشاء و اعـتراض بـه جـمهوری اسـالمـی بـود. رفیق غـالم ضـمن  مـعرفـی خـودش بـه عـنوان یـک مـبارز 
و انــقالبــی  بــه افــشاء گــری بــر عــلیه  جــمهوری اســالمــی پــرداخــت, از جــمله بــا نــشان دادن تــصاویــر 
کشـته شـدگـان آبـان، بـه تـصویـر مـحسن محـمد پـور، کـارگـر سـاخـتمانـی کـه در سـن ۱۷ سـالـگی بـر اثـر 
ضــرب و شــتم مــامــوران رژیــم کشــته شــد اشــاره کــرد و گــفت کــه  ۱۵۰۰ نــفر بــه مــانــند او در ســه روز 
کشــته شــدنــد، مــن بــه کشــتار جــمهوری اســالمــی،  بــه ســرکــوب اعــتصابــات کــارگــری، بــه حــکم شــالق 

برای فعالین کارگری اعتراض دارم و از زندانیان سیاسی و کودگان و زنان و .. دفاع می کنم.
تـالش قـاضـی در جهـت ایـنکه مـوضـوع دادگـاه را بـه شـعار نـویـسی بـر درب و دیـوار سـفارت محـدود 
کـند و مـانـع طـرح ایـن نـکات شـود، نـتیجه ای نـداد، هـمچنین تـالش « دادسـتان» کـه  پـرسـش در مـورد 
کـار گـروهـی و بـرنـامـه ریـزی شـده را مـطرح  و در مـورد نـام دیـگرانـی کـه در ایـن کـار شـرکـت داشـتند 

سوال می کرد. حگم دادگاه هفته دیگر اعالم میشود
هـمانـگونـه کـه در اطـالعـیه هـای قـبلی اعـالم کـردیـم، جـمهوری اسـالمـی بـه درازای عـمر نـنگینش تـالش 
کـرده  بـه صـور مـختلف و از جـمله ایـن نـوع شـکایـتها، جـلوی افـشاگـریـها و مـبارزات مـا را بـگیرد و بـا 
خـیال آسـوده بـه تـوطـئه هـای کـثیفش در سـفارت هـای خـارج از کـشور ادامـه دهـد. طـبعاً بـرای هـمه مـا 

روشن است که این توطئه ها نمیتواند  به ادامه این مبارزات لطمه ای وارد کند. 
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