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  انگليسيمتن مقاله بزبان 

htm.IRITerroristsEng-395/com.ghandchi.www://http  
   

   تروريست هاي جمهوري اسالمي از داخل خاک آمريکاتهديد مرگ
  سام قندچی

   
من يک نويسنده ايراني هستم و مثل بسياري از همکارانم، همه گونه تهديد مرگ از طرف تروريست هاي جمهوري اسالمي، 

" کميته مبارزه با تهديد مرگ"در طي اين سالها دريافت کرده ام، که قبأل درباره آن در مقاله 
)http://www.ghandchi.com/378-Threats.htm (نوشته بودم.  
   

لهاست که تهديد مرگ از طرف يک من سا.  است سالها ست که مينويسمSCI که بنام Usenetمن در گروه خبري ايراني 
و از داخل " la6red9nec@aol.com "  اي ميل تروريست جمهوري اسالمي در آن گروه دريافت ميکنم، که از آدرس

 در اين مورد بطور عمومي در آن فوروم و 2002 در آنوقت، من در مارس سال  .آمريکا به آن گروه خبري مطلب ميفرستد
" خطاب به مقامات پليس"د توضيح دادم، در نوشتاري تحت عنوان در جاهاي ديگر در اين مور

)http://www.ghandchi.com/ToPoliceAuthorityText.htm( يک جنايت است، و هيچ ربطي * تهديد مرگ*، که
 البته آن آدرس مشخص  .تهديد هاي مرگ به من و خانواده ام ادامه دادبه آزادي بيان ندارد، معهذا اين متعدي به 

"aol.com "آي ساده باشد که رديابي کنند، و بسياري از ديگران هم که توسط اين فرد . بي. بايستي براي مقامات پليس و اف
من مطمئن هستم که آن مقامات  در گروه خبري اعالم کردند که به مقامات ذيربط اطالع داده بودند، و  تهديد شده بودند

  .بايستي اين فرد متعدي را بشناسند
   

اما اول . من اکثرأ اين تهديد ها را ناديده ميگرفتم تا ديروز که او به من تلفن کرد، که در پاراگراف بعد توضيح خواهم داد
 آمريکا باال ست، استفاده نميکند، اشاره کنم که اين فرد ذکر شده از اي ميل مذکور در زمانهائي که حرارت ضد تروريسم در

 و گرچه با آن نامها به   او همچنين از نامهاي مستعار مختلف استفاده ميکند که براي رديابي سخت هستند، .اما برميگردد
جمهوري اسالمي حمله ميکند و فعالين طرفدار دموکراسي را کمونيست و کرد ميخواند، تا که به صورت بخشي از 

 آوريل مأمور جمهوري اسالمي به من 5 در  .را بنماياند، اما لغت هاي مورد استفاده اش او را آشکار ميکنداپوزيسيون خود 
با همه گونه خمله به من و ) htm..77.176.2670/com.ghandchi.www://http(" 70.26.176.77"اي ميل از آدرس 

 براي عموم درج کردم و نوشتم که تهديد هاي وي نميتواند دموکراسي را براي من و SCI من آنرا در  .واده ام فرستادخان
  .کراسي در آمريکا زندگي ميکنيم بکشد.ديگر ايرانيان بکشد، که او سعي ميکند براي ما که در يک دم

   
 دقيقه صبح بوقت کاليفرنيا در آمريکا من 11:45 آوريل در ساعت 5 در تاريخ  .حاال درباره تهديد مرگ تلفني اين تروريست
com.ghandchi.www://http/603-629-(" 9543-629-603"تلفني از مأمور جمهوري اسالمي از شماره 

9543.htm ( از داخل خاک امريکا دريافت کردم که من و خانواده من را بهديد مرگ کرد و آدرس خانه من را تکرار کرد
او گفت که در اورنج کانتي کاليفرنيا زندگي ميکند و . و گفت تا تا نيم ساعت بعد با تفنگ براي زدن من و خانواده ام ميايد

 نشان ميدهد، يکه خورد و گفت آن يک کارت تلفني است و caller IDوي  را ر603وقتي من گفتم که شماره اش منطقه 
 دقيقه مکالمه، منبع تلفن قابل رديابي 20غير قابل رديابي که البته حرفش درست نيست و با تاريخ و ساعت مکالمه و مدت 

  .است
   

 تهديد مرگ به مرگ کند دارد يک جنايت من به ازادي بيان معتقدم اما متعدي اي که به خانه من تلفن و من و خانواده ام را
 اگر من وقت داشتم، من اين تروريست را رديابي ميکردم و به مقامات تحويل  .مرتکب ميشود و نه ازادي بيان
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 اما نگراني نيست، بسياري  . متأسفانه من يک نويسنده هستم و نميتوانم وقتم را با کارهاي کارآگاهي صرف کنم .ميدادم
که رديابي متعدياني نظير اين تروريست را الزم دانسته و انجام ميدهند و به همين علت من اين اطالعات ديگران هستند 

  .درباره تهديد مرگ را براي اطالع عموم منتشر ميکنم
   

 را ديگر ، "la6red9nec@aol.com " همانطور که نوشتم، طي سالها، تهديد هاي مرگ فرستاده شده از طرف
درست است که اين جنايات کاران ميتوانند وقت .  اعالم کرده اندSCIامات مربوطه اطالع داده اند و در به مق   نويسندگان

من را با حرف زدن با انها در تلفن يا با درج حرف هاي پوچ انها در اينترنت تلف کنند، اما اساسأ من اين ها را ناديده 
  .ند يا وقتي به من تلفن کنند درج کنSCIميگيرم چه براي من اي ميل بفرستند و چه در 

   
 و نميخواهم به تروريست ها اجازه دهم به من ديکته  دوست دارم،* من*من دوست دارم آن موضوعاتي را بحث کنم که 

 من برايم  .کنند به چه بيانديشم و چه را بحث کنم يا نکنم، که در واقع نوع منحرف کردني است که آنها ميخواهند انجام دهند
 او ميتواند مدمور جمهوري اسالمي باشد که سعي ميکند من فکر کنم از فراکسيوني از  دارد هدف اين مرد چيست؟اهميتي ن

 ان ها اهميتي  .اپوزيسيون است ، يا اينکه ميتواند يک ديوانه اي از فراکيسوني از اپوزيسيون باشد، يا فقط يک ديوانه باشد
کراسي را براي من و ديگران . و او و امثالش نبايستي اجازه يابند دم .سندارد، تهديد به مرگ يک کار جنائي است، و ب

 اين دليل اين امر  .بکشند، که بتوانيم نظراتمان را بيان کنيم حتي وقتيکه ما در يک دموکراسي نظير امريکا زندگي ميکنيم
  .است که من اين اطالعات را بطور عمومي پخش ميکنم

   
  سام قندچی، ناشر و سردبير

  رانسکوپاي
com.iranscope.www://http  

   1384فروردين   17
April 6, 2005  
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  مقاالت تئوريک
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