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بھرام رحمانی
 ٢٩مارچ ٢٠١٧

التھای طرفدار امام حسين و امام خامنهای و امام البغدادی يک ديگر را تھديد
میکنند!
»داعش« روز يکشنبه  ۵فروردين]حمل[  ١٦ - ١٣٩٦مارچ  ،٢٠١٧با انتشار ويدئوئی به زبان فارسی ،رسما ً
حکومت اسالمی ايران را تھديد کرد .بهنظر میرسد اين اولين ويدئوی رسمی منتسب به داعش عليه ايران باشد که
بهمدت  ٣٧دقيقه منتشر شده و در آن حداقل سه نفر عليه ايران سخن میگويند.
تالش شده است که ھر يک از اين افراد نمايندهای از يکی از »مليتھا« در ايران بوده و فرد اول موسوم به »ابو فاروق
الفارسی« نمايندۀ فارسزبانھا ،فرد دوم موسوم به »ابو مجاھد البلوشی« نماينده بلوچ زبانھا و فرد سوم موسوم به »ابو
سعد االحوازی« نماينده عربزبان.
ويدئو با ارائۀ اطالعاتی از تاريخ سرزمين کھن »ايران« و امپراتوری »فارس« آغاز میشود تا دورۀ صفويه و بعد از
آن پھلوی و سرانجام حکومت اسالمی ادامه می يابد.
داعش در اين ويدئوکليپ که انتشار آن را به آنچه »واليت دياله«)شرق عراق نزديک مرز غربی ايران( منتسب
میداند ،صرفا اھل سنت ايران را ھدف قرار داده و تالش میکند مردم اھل سنت را به آنچه »جھاد« میخواند به ايجاد
ناامنی در ايران دعوت کند.
داعش در اين ويدئو میگويد که حکومت ايران ھميشه در حال کشتار اھل سنت است و اھل سنت بايد برای احقاق حقوق
خود فرصت را از دست ندھند و با جمعآوری سالح ،انبار و توزيع آن عليه حکومت ايران وارد اقدام مسلحانه شوند.
اين گروه تروريستی اسالمی با به نمايش گذاشتن تصاويری از نمايندگان اقليتھای دينی و مذھبی در مجلس شورای
اسالمی و حتی علمای اھل سنت در ايران آنان را کافر و مرتد توصيف میکند که در حال ھمکاری با »حکومت
رافضی ايران« ھستند.
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گزارشگر اين ويديو میگويد که جمھوری اسالمی با طرح شعارھای ضد اسرائيلی و ضد امريکائی بر آن است تا
سنیھا را بفريبد ،حال آنکه ،يھوديان تحت حمايت دولت در کمال امنيت در ايران زندگی میکنند و حتی از مراکز
مذھبی خود در شھرھای تھران و اصفھان برخوردارند.
داعش در اين ويدئو اصال از مردم ايران سخنی نمیگويد و صرفا ً اھل سنت را خطاب قرار داده و تالش میکند با ذکر
آياتی از قرآن آنان را به اقدام عليه ايران تحريک کند.
در پايان ويدئو از زبان فردی که آن را »ابو مجاھد البلوشی« معرفی کرده میگويد که اين گروه »ايران را فتح میکند«.
*****
پيشتر حتی التھای معروف تھران نيز داعش را تھديد کرده بودند .در ويدوی کليپ زير التھای امام حسين و امام
خامنهای ،داعش و عربستان را تھديد میکنندYc٣wRP٠https://youtu.be/yPxQ :

*****
حکومت اسالمی ايران ،کپی ھزار و چھارصد ساله شبهحکومت قبيله ئی محمد و علی و عمر و عثمان است» .دولت
اسالمی« يا ھمان »داعش« ھم شايد از شاخهھای کوچک حکومت اسالمی ھمچون حزبﷲ محسوب میشود.
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جنايتھائی که امروز از داعش سر میزند و در سطح گستردهای در شبکهھای اجتماعی منتشر میشود افکار عمومی
مترقی ايران و جھان ،صدھا برابر آن را در  ٣٨سال حاکميت وحشيانه جمھوری اسالمی در ايران ديدهاند ،شنيدهاند و
با گوشت و پوست خود لمس کردهاند .به ھمين دليل نيز اين افکار عمومی تفاوتی در روشھا و طرحھای جنايتکارانه
داعش و جمھوری اسالمی و مدافعان آنھا نمیبيند و ھمه گرايشات تروريسم اسالمی و غيرانسانی دولتی و غيردولتی
را ننگ بشريت قرار بيست و يکم میداند.
جامعه ما از سرکوب سيتماتيک زنان ،تجاوز به زندانيان ،تبليغ و ترويج صيغه اسالمی)يعنی فحشای اسالمی( گرفته تا
سنگسار و سرکوب انسانھائی که خارج از قوانين ارتجاعی اسالمی عاشق ھمديگر میشوند و رابطه بر قرار میکنند؛
اعدامھای دستهجمعی در شھرھای مختلف ايران تا اعدام مخفيانه ھزاران زندانی در زندانھای مخوف سراسر کشور
بهويژه در سال  ١٣۶٧گرفته تا رسمی و قانونی کردن ازدواج با فرزند خواندهھا ،تجاوز به زندانيان زن)باکره( با اتکا
به قوانين شرعی و اسالمی ،تجاوز به زندانيان مرد در زندانھا ،مرگ مشکوک زندانيان در زندانھا ،عدم رسيدگی به
زندانيان بيمار ،اعدامھای خيابانی ،شالق زدن در مالءعام گرفته تا غارت اموال عمومی جامعه و تحميل فقر و بیکاری
به اکثريت شھروندان ايران و ...اينھا تنھا گوشهھائی از عملکردھا و سياستھا و قوانين قرون وسطائی حکومت
اسالمی ايران در قرن بيست و يکم است .حکومتی که شھروندان را به درجات مختلف تقسيم کرده و ھيچ حق و حقوق
شھروندی به رسميت نيم شناسد؛ سانسور و اختناق نفس گيری بر جامعه ايارن حاکم کرده است و ھرگونه دادخواھی را
با گلولهھای سربی خواب میدھد و مانند ھيوالئی ھر روز جان میگيرد و خون می خورد!
ھر چند که بين گرايشات شيعه و سنی حکومتھا و گروهھای اسالمی ،تفاوتھائی وجود دارد اما تقريباً ريشه ھمهشان
به حکمرانی قرون وسطائی خلفای دوران محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر میرسد .بنابراين ،ھمه مذاھب
ابراھيمی و غيرابراھيمی ھمگی خرافهپرست و سياستھا و اھداف غيرانسانی ،وحشيانه و فاشيستی دارند.
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دولت اسالمی ايران

دولت اسالمی)داعش(

ھمه دولتھا و گروهھای فاشيستی و اسالمی ،به تدريج و با عملکردھا و آموزشھايشان ،اطرافيان خود را آدمکش،
متجاوز ،غارتگر و تبهکار بار میآورند .از اينرو ،عمدتا از اقشار لمپن ،چاقوکش ،الت و جاھلھا جذب اين چنين
گروهھا و حکومتھا جذب میشوند .چرا که دستشان برای ھر عملی جنايتکارانه و وحشيانه باز است و بدون
ھيچگونه ترس و واھمه قانونی و اجتماعی به ھر طرح و پروژه غيرانسانی که عالقه دارند اقدام میکنند.
در اين ميان ،مذھب يک امر کامال و مطلقا خصوصی شھروندان است .آنھم بهشرطی که به دختران و زنان خانوادهھا
آسيبی وارد نشود .در عين حال افکار عمومی مترقی و سکوالر و انساندوستان و برابریطلبان جامعه ،نبايد بهھيچ
سازمان و حزب و دولتی اجازه دھند تا شھروندان را به مليت ،جنسيت و باورھا مذھبی و سياسی جدا کند و از حق
شھروندیشان محروم سازد .بهخصوص در عصر حاضر که ھمه حکومتھای جھان ،ارتجاعی و سرکوبگر و
استثمارگر ھستند بخش آگاه و مترقی جوامع بايد با متحد کردن اقشار مختلف مردم آزاده و در پيشاپيش ھمه محرومان و
ستمديدگان و استشمارشوندگان را در تشکلھای دموکراتيک و مردمیشان بهويژه شوراھای محل کار و تحصيل و
زندگی متحد و متشکل کنند تا زمينهھای خودمديريتی و يا خودگردانی دموکراتيک مردمی و دخالت مستقيم مردم در
سرنوشت خويش و با دموکراسی مستقيم ،با رد صريح »ملت  -دولت« و پايان دادن به تقسيمبندی شھروندان به جنيست،
مليت ،عقيده و مذھب و استثمار انسان از انسان است ،فراھم گردد!
سهشنبه ھشتم فروردين]حمل[  - ١٣٩۶بيست و ھشتم مارچ ٢٠١٧
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