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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧
  

  ای  مضحک سيدعلی خامنهۀنام
   سردمدار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی

  !به جوانان غربی
   

  با اسالم مستقيماً ئیسالمی ايران، از جوانان غربی خواسته است برای آشنارھبر حکومت جھل و جنايت و ترور ا

 .به قرآن و زندگی پيغمبر اسالم مراجعه کنند

ھای  ، به طور گسترده در رسانه٢٠١۵ جنوری ٢٢ برابر ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن٢شنبه  در اين متن که روز پنج

حوادث اخير در فرانسه «ود از انتشار اين پيام را  خۀای انگيز خبری حکومت اسالمی منتشر شده، سيدعلی خامنه

عنوان کرده و افزوده است که دليل مخاطب قرار دادن » و وقايع مشابه در برخی ديگر از کشورھای غربی

 .در آنان است و نه ناديده گرفتن پدر و مادرشان» ئیحس حقيقت جو«جوانان، وجود 

آنان آگاھانه راه سياست را «ن غربی را مخاطب قرار نداده که او در عين حال، مدعی شده که از اين جھت رھبرا

 ».اند از مسير صداقت و درستی جدا کرده

بيمناک کردن غربيان را ای در اين پيام خود تبليغات منفی عليه اسالم را اقدامی سازمان يافته و ھدف از آن  خامنه

برای » گيری از آن اسات رعب و نفرت و بھرهتحريک احس«: از اسالم به عنوان دشمن معرفی کرده و گفته است

ھای  ھای گوناگونی که تا کنون به ملت ھراس«ای طوالنی در غرب دانسته و از  مقاصد سياسی را دارای سابقه

 .کند ياد می» غربی القا شده

ھای تررويستی اسالمی و حکومت تروريستی اسالمی به خصوص حکومت اسالمی  با نگاھی به کارنامه گروه

توان به سادگی به اين نتيجه رسيد که دين  حکومتی محمد و علی و غيره می چنين به گروه اسالمی و شبه ران، و ھماي

چنين شکنجه و اعدام و  اندازی بين شھروندان جامعه و ھم اسالم، جز راه انداختن جنگ و خشونت و ترور، تفرقه

ای  اسالم، در ھر جامعه. دکان ھنر ديگری نداردکشتار مخالفين، سرکوب سيتماتيک زنان و تجاوز به حقوق کو

 .ماندگی و جھل، سرکب و فقر شده است ريشه دوانده عامل عقب

ھای اسالمی، به  ھا و حکومت شود که عملکرد گروه ای خطاب به جوانان غربی در حالی منتشر می نامه خامنه

ی مردم جھان و نھادھای بين المللی مدافع المللی و در نزد افکار عموم ويژه حکومت اسالمی ايران در سطح بين

آزاری، غارت اموال عمومی مردم،  ستيزی، کودک حقوق بشر، به دشمنی با آزادی بيان و انديشه و تشکل، زن
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جمعی زندانيان سياسی و اجتماعی،  ھا، شکنجه ھولناک زندانيان سياسی، اعدام دسته تجاوز به زندانيان در زندان

  . اند زدن و غيره شناخته شده  سنگسار، گردنھای تروريستی، فعاليت

اند از  ھا و نژادپرستان از سوی ديگر، به خصوص کوشيده سو و راسيست ھای اسالمی از يک  ھا و گروھ حکومت

اقداماتی مانند حمالت تروريستی در پاريس و انتشار کاريکاتورھای محمد پيامبر مسلمانان در پاريس، برای 

ای را نيز بايد در  برداری کنند بنابراين، نامه خامنه ھای وحشيانه و ارتجاعی خود بھره تبرد اھداف و سياس پيش

ترين حکومت جھان قرار  ای در راس خشن ترين و جانی در حالی که خود خامنه. برداری ديد ھمين جھت و بھره

 .ستکشند و حامی تروريسم در جھان ا دارد و سی و شش سال است که به طور روزانه آدم می

شيطان «شان با کری وزير امور خارجه  ای اين نامه را زمانی نوشته است که ظريف وزير امور خارجه خامنه

ای،  يا به اصطالح خامنه. زند ھای سوئيس نيز قدم می ھای دربسته، بلکه حتی در خيابان نه تنھا در اتاق» بزرگ

  .کند می» نرمش قھرمانانه«

ای سياست خارجی   امنيتی حسن روحانی به قدرت رسيده با فرمان خامنه- نزديک به دو سالی که دولت پليسی

اما در داخل کشور، . حکومت اسالمی، باال بردن پرچم سفيد در مقابل رقبای غربی و در راس ھمه آمريکاست

ھای اجتماعی و  کردن فعالين جنبش تشديد سانسور و اختناق، سرکوب شديد زنان و جوانان و تھديد و زندانی

  .ھاست نويسان و ھنرمندان  افزايشو اعدام نگاران، وب روزنامه

ھا آغاز شده و به گفته  ھا و تعطيلی آن ای را عليه رسانه ای اين را منتشر کرد که يورش تازه زمانی خامنه

  .در جريان است» ای مطبوعات توقيف و تعطيلی زنجيره«شيوه «نگاران،  روزنامه

، »جورج کلونی«مروز به اين دليل توقيف کرد که در آخرين شماره خود عکس حکومت اسالمی، روزنامه مردم ا

من شارلی « را در صفحه اول منتشر کرد که کاغذی در دست داشت و رويش نوشته بود ئیبازيگر معروف آمريکا

 ».ھستم

در صورت «است که بر مبنای آن،  ، نماينده مجلس شورای اسالمی ايران، از تھيه طرحی خبر دادهئیحميد رسا

 .القلم شود آن فرد ممنوع» توقيف چندباره رسانه در اختيار يک فرد به دليل توھين به مقدسات

ماه، روزنامه روزان با دستور دادستانی تھران  شنبه، دوم دی پيش از توقيف روزنامه مردم امروز، روز سه

ی اين روزنامه نيز روز چھارشنبه،  در پی توقيف اين روزنامه، يغما فخشامی، خبرنگار سياس.توقيف شده بود

 .است ماه، بازداشت و روانه زندان اوين شده سوم دی

هللا حسينعلی منتظری ضمن انتشار   آذرماه خود، به مناسبت درگذشت آيت٢٩روزنامه روزان در شماره شنبه، 

  .بودمقاالتی را نيز در اين باره منتشر کرده » فقيھی متفاوت«عکس وی در صفحه اول با تيتر 

ای که در قدرت و حاکميت ايران است تمام تالش خود در زمينه اعمال  حکومت اسالمی در تمام بيش از سه دھه

ھای  ھای پژوھشی خود به مقام ه نظامی در ايران بر اساس يافتهمؤسساخيرا يک . سانسور به کار بسته است

ھای اجتماعی مجازی تشکيل  شبکه» ق جنگاتا «،ھای آينده جمھوری اسالمی توصيه کرده برای موفقيت در جنگ

 .دھند

وابسته به مرکز تحقيقات راھبردی دفاعی که رياست » راھبرد دفاعی«ترين شماره فصلنامه  اين پيشنھاد در تازه

شود،  ای و موافقت رھبر جمھوری اسالمی منصوب می س ستاد کل نيروھای مسلح به علی خامنهئيآن با معرفی ر

 .مطرح شده است
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 ،»صفوی   رحيمئیيح« تحريريه اين فصلنامه را گروھی از فرماندھان سابق و فعلی سپاه مثل ھيأتی اعضا

 .دھند تشکيل می» علی شمخانی«و » احمد وحيدی «،»غالمعلی رشيد «،»ئیحسين عال«

ھای اجتماعی  شبکه» ھای اجتماعی مجازی در جنگ آينده راھبردھای جمھوری اسالمی در قبال شبکه«پژوھش 

ھا و  ھا در جنگ نرم معرفی کرده و از راه تشريح فرصت ترين ابزارھا و نيرومندترين سالح جازی را از مھمم

ھا و   را برای استفاده از فرصتئی راھبردھا،ھای آينده ھای جنگ ھا بر مولفه ھا و آثار آن تھديدھای اين شبکه

 .ھا ارائه کرده است تھديدھای ناشی از آن» واپايش«

 ، فرھنگی،ای بر فضای سياسی ھای اجتماعی تاثير گسترده  در پنج سال اخير شبکه،ين پژوھشبر اساس ا

 .اند اجتماعی و امنيتی داشته و حتی دارای کاربردھای راھبردی و تاکتيکی در ميدان نبرد واقعی ھم بوده

 استادان ،ای مجازیھای راھبردی و فض يت در حوزهمسؤولجامعه آماری اين پژوھش شامل مديران بخش دفاع با 

 .نظران در اين حوزه بوده است دانشگاه و صاحب

 درصد سياسی و ١٨ درصد فرھنگی و ١۶ ، درصد مجازی١٩ ، درصد اين افراد امنيتی٣۴حوزه تخصصی 

 . درصد دکترا اعالم شده است٣٢ درصد کارشناسی ارشد و ۶٨شان  تحصيالت

 بازيگری با مھارت متوسط و با ، که به علت وجود اينترنتھای تئوريک اين تحقيق نسبت به اين پديده در بخش

ھای   ارسال پيام،ھای اجتماعی مجازی مبتنی بر اينترنت تواند با انتشار مطلب در شبکه حداقل ھزينه می

گاه وارد عرصه ارتباطات سياسی شده و ساختار سلسله مراتبی  الگ و وب  وب،  ايجاد صفحه وب،الکترونيکی

 .ای شده است  تاکيد ويژه،المللی را بشکند ارتباطات بين

 مواجه شدن نيروھای مسلح با فضای نامطمئن و سرشار از فرصت و ،ھای سريع و تحوالت پرشتاب آينده پيشرفت

 پژوھشگران مرکز تحقيقات راھبردی ،ھای نامنظم آينده در حوزه فضای اطالعاتی بينی وقوع جنگ تھديد و پيش

سانده که درک صحيح از ميزان تھديدھا عليه کشور و فھم چگونگی نگرش دشمن به دفاعی را به اين نتيجه ر

 .ھای احتمالی آينده دارای اھميت خاصی است جنگ

اندازی ائتالف و   راه،ھای آينده اعالم شده که استفاده از نيروھای ويژه  مشخصه برای جنگ٢٢بر اين اساس 

 توسعه صحنه نبرد ،جانبه اطالعاتی  ارزيابی ھمه،)ھداف ائتالفھماھنگی افکار عمومی با ا( انجام عمليات مرکب

 تاکيد بر عمليات سايبری و ،)ھای اجتماعی مجازی از راه شبکه(  تکيه بر عمليات روانی،و نفوذ بر عمق ھدف

 ،)ھای مجازی و ھدف قرار دادن افکار عمومی در کشورھای دشمن گيری از شبکه با بھره( سازی جنگ مجازی

 رويکرد شبکه محوری به جنگ و مورد نظر قرار دادن ابعاد جنگ نرم از آن ،ھا آستانه تحمل ملتمديريت 

 .اند جمله

گانه  ھای مجازی راھبردھای سه مرکز تحقيقات راھبردی دفاعی برای استفاده بھينه جمھوری اسالمی از شبکه

 .پيشنھاد کرده است» تدافعی«و » رقابتی «،»تھاجمی«

ھای اجتماعی  اندازی شبکه  راه، تربيت نخبگان فضای مجازی،ھای اجتماعی مجازی بکهتشکيل اتاق جنگ ش

ھای اجتماعی در  اندازی يا حمايت از شبکه  راه،ھای اجتماعی خارجی بومی به منظور کاھش تقاضا برای شبکه

حوريت ھای اجتماعی مجازی با م کاربری صحيح از شبکه ھا و توسعه فرھنگ کشورھای ھدف و راھبری آن

 .اين پژوھش است» تھاجمی«ھا در داخل کشور از جمله راھبردھای  خانواده

اند اتاق جنگ نرم در مرکز تحقيقات راھبردی دفاعی تشکيل شده و بر اساس  پژوھشگران اين مرکز پيشنھاد کرده

 .ھای مجازی مصوب و عملياتی شود  راھبرد تشکيل اتاق جنگ رسانه،نتايج حاصل از تحقيقات آن
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 بسيج و ديگر ، ارتش،رائه نتايج حاصل از اين طرح با محوريت ستاد کل نيروھای مسلح به سپاه پاسدارانا

ھای مجازی از سوی ھر يک از آنھا و فعاليت زير نظر اين اتاق در ستاد کل  ھای جنگ رسانه نھادھا و تشکيل اتاق

 .از ديگر راھبردھای پيشنھادی اين پژوھش است

 ، ارتش، سپاه،تخصص فضای مجازی نيز پيشنھاد شده با ھمکاری ستاد کل نيروھای مسلحبرای تربيت نيروی م

ھا و   کارگروھی برای تدوين ھدف،ھای آموزش و پرورش و علوم خانه  پدافند غيرعامل و وزارت،وزارت اطالعات

 جنگ در فضای کارکردھا و فرآيندھای جذب نخبگان از دوران کودکی و نوجوانی به عنوان نيروی کار بالقوه

 .مجازی تشکيل شود

در » تربيت نخبگان فضای مجازی در جمھوری اسالمی ايران«چنين پيشنھاد انجام تحقيقی با عنوان  اين پژوھش ھم

  . بسيج و ساير نھادھا را مطرح کرده است، ارتش،مرکز تحقيقات راھبردی دفاعی و ارائه نتايج آن به سپاه

ھای ايران کارگران از جمله به دليل عدم  ی نامه نوشته که در برخی کارخانهخامنه ای در حالی به جوانان غرب

 .پرداخت به موقع دستمزدھايشان در حال اعتراض و اعتصاب بودند

در » تحصن و اعتصاب سراسری و خودجوش معلمان سراسر کشور«چنين کانون صنفی معلمان ايران از  ھم

ول بھمن، خبر داده و دليل آن، اعتراض معلمان به وضعيت  و ا]جدی[ دی٣٠شنبه و چھارشنبه  روزھای سه

 .شان است معيشت

از معلمان ايرانی در اين دو روز » شمار زيادی«د اين خبر نوشته است که ئيخبرگزاری کار ايران، ايلنا، نيز در تا

 .اند ھای درس خودداری کرده از رفتن به کالس

ھای تھران، اصفھان، گيالن، فارس  ستره وسيعی از ايران و استانکنند اعتصاب معلمان گ ھا عنوان می اين گزارش

 .گيرد ھمدان، لرستان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، يزد و کرمان را دربرمی

توان اسالمشھر، رباط کريم،  اند، می ھای درس خودداری کرده  که معلمان آن از رفتن به کالسئیاز جمله شھرھا

 .يار، شيراز، خرمشھر، شاھرود، سقز، بانه و مريوان را نام بردشھر قدس، کرج، شھر

ھا، معلمان شھرھای شاھرود از استان سمنان و مريوان از استان کردستان تجمعاتی را نيز  بر اساس اين گزارش

 .اند  دی و اول بھمن برگزار کرده٣٠مقابل اداره آموزش و پرورش اين شھرھا به ترتيب در روزھای 

آميز، ارعاب مديران مدارس و احضار و تھديد  برخوردھای توھين«چنين از  انون صنفی معلمان ھمسايت ک وب

ھای رباط کريم  از جمله شھرستان«ھا،  در برخی شھرستان» برخی از معلمان از سوی حراست آموزش و پرورش

 .خبر داده است» اسالم شھر و شھرقدس

و » بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش«، »وضع معيشتی«درباره علل اين اعتراضات خبرگزاری ايلنا از 

 .برد نام می» ئیخدمات ضعيف بيمه طال«

 ١۴معلمان از شائبه افزايش نزديک به «اين خبرگزاری به نقل از يک فعال حقوق صنفی معلمان اعالم کرد که 

 ».اند  نگران٩۴شان در سال  درصدی حقوق

در حالی که بودجه برخی نھادھای خاص در «: نامش اعالم شود، اضافه کرداين فعال صنفی معلمان که نخواسته 

 درصدی ٢٠است معلوم نيست دولت برای افزايش نزديک به   درصد افزايش پيدا کرده۶٠سال آينده بيش از 

 ».بودجه آموزش و پرورش چه توجيھی دارد

امضای طوماری خطاب به علی الريجانی،  دی ماه، حدود شش ھزار معلم در سراسر ايران با ئیدر روزھای ابتدا

 .اعالم نارضايتی کرده بودند شان،  س مجلس، از به گفته آنان برخوردھای سياسی با مشکالت معيشتیئير
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ای با راديو فردا، يکی از اھداف ارسال اين طومار را  در مصاحبه اسماعيل عبدی، دبير کل کانون صنفی معلمان، 

در بدنه آموزش و پرورش التھاب زياد است و حجم و سطح «: ده و تاکيد کرده بودذکر کر» اتمام حجت با مجلس«

 ».مطالبات فرھنگيان بسيار باال رفته است

چنين اتحاديه صنفی   تن از فعاالن صنفی و مدنی و ھم١۵٠ تن از معلمان و بيش از ١٠٠تر نيز بيش از  پيش

ت حسن روحانی در قبال نظام آموزشی انتقاد کرده معلمان کردستان ايران با امضای طوماری از سياست دول

  .بودند

در گزارش خود گفته که قدرت خريد نيروی   کار و رفاه اجتماعی،  معاون روابط کار وزير تعاون،  حسن ھفده تن،

 . تاکنون به يک سوم کاھش يافته است١٣٨۴کار در ايران از سال 

گزاری دو نشست مھم در شورای عالی کار و شورای سه جانبه اين گزارش در آستانه بر به نوشته خبرگزاری مھر،

 .ملی، ارائه شده است

ھفده تن اشاره کرده است که افزايش حقوق سال آينده کارگران عالوه بر پوشش دادن ميزان تورم، بايد تامين کننده 

 .معيشت نيروی کار نيز باشد

 کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان تھران، حسين حبيبی، دبير به گزارش خبرگزاری ايلنا،پيش از اين، 

ھای يک خانواده چھار نفره حدود  ميانگين ھزينه براساس برآوردھای انجام شده در آذرماه سال جاری،«: گفته بود

 ». ھزار تومان در ماه بوده است۴٠٠سه ميليون و 

ندگان کارگران استان خوزستان، نيز با س مجمع نمايئيبه گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد رضا راھداری زاده، ر

اگر يک «: افزوده بود  درصد کاھش يافته است،٧٣ تاکنون، قدرت خريد کارگران ١٣٨۴اعالم اين که از سال 

 ».ھای خود را نداشته باشد، زير خط فقر است  درصد از ھزينه۵٠ تامين ئیخانواده کارگر توانا

به نقل از مرکز آمار ايران نوشت که در سال گذشته، تھران با متوسط در اين ارتباط، خبرگزاری ايسنا چندی پيش 

ھزينه زندگی . ترين شھر ايران بوده است  ھزار تومان برای ھر خانوار، پرھزينه٢٨٠ھزينه زندگی دو ميليون و 

 . ھزار تومان بوده است۵٠و  به عنوان ارزان ترين شھر ايران يک ميليون  ، در قم

ھای آموزشی، تفريحی و  ھزينه باعث شده است که  ن کارگران، به گزارش خبرگزاری ايسنا،يئھای پا پيامد حقوق

 . نداشته باشدئیحتی بھداشت و درمان در سبد ھزينه خانوارھای کارگری جا

ھای کارگری ايران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان خواستار  اين وضعيت بارھا از سوی فعالين و تشکل

 .اند د کارگران به منظور برخورداری از يک زندگی مناسب شدهافزايش دستمز

 ھزار تومان است و برخی از فعاالن کارگری بر اين باورند که ۶٠٩در حال حاضر، حداقل دستمزد ماھانه کارگران 

وق تر از اين ميزان نيز حق نئيبه دليل رواج قراردادھای سفيد امضاء و يا موقت، برخی از کارگران و شاغالن پا

 .کنند دريافت می

 نفره کارگری که از حداقل دستمزد برخوردار است، نيمی از ماه را ۴مرکز آمار ايران، اعالم کرد که يک خانواده 

  .ماند گرسنه می

 ھزارتومانی، تنھا قادر است نيمی از ۶٠٩ نفر و با حقوق کارگری ۵/٣يک خانواده شھری با تعداد متوسط 

  . بپردازد ٣٩٣١ھای خود را در سال  ھزينه
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 ھزار تومانی حق مسکن برای سال آينده ٢٠شود که شورای عالی کار با افزايش  اين خبر در حالی اعالم می

بگير را شامل  ھای شھری يک خانوار کارگری حداقل موافقت کرده است؛ پولی که تنھا بخش ناچيزی از ھزينه

 .شود می

حق «، »حق مسکن«کند، با در نظر گرفتن  وق کارگری زندگی می نفره که با حداقل حق۴حداقل درآمد يک خانواده 

 لایر ١١٠ ھزار و ۶٣٧ ميليون و ١٣، »يارانه نقدی«و » حق عيدی«و » حق سنوات خدمت«، »بن کارگری

 .محاسبه شده است

 ميليون تومان در سال برای خانواده ٢با مجموع حدودا (اين در حالی است که مورد آخر يعنی يارانه نقدی 

بنابراين بدون در نظر گرفتن يارانه نقدی، حداقل حقوق . گيرد ھای اتباع ايرانی تعلق می تنھا به خانواده) چھارنفره

 لایر است که کمتر ١١٠ ھزار و ۴٧٧ ميليون و ١١ نفره در ايران ساليانه حدودا ۴دريافتی از سوی يک خانواده 

 .دھد وی مرکز آمار ايران را پوشش میھای خانوار شھری محاسبه شده از س از نيمی از ھزينه

حق «، »حق مسکن«کند، با در نظر گرفتن   نفره که با حداقل حقوق کارگری زندگی می۴حداقل درآمد يک خانواده 

 لایر ١١٠ ھزار و ۶٣٧ ميليون و ١٣، »يارانه نقدی«و » حق عيدی«و » حق سنوات خدمت«، »بن کارگری

 محاسبه شده است

ھای الزم برای زندگی شھری طبق معيارھای مرکز آمار، تنھا  دھد که اگر در ميان ھزينه یگزارش ايلنا نشان م

ھا را با درآمد متوسط کارگران  ھا و نيز ھزينه مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ھا و آشاميدنی ھزينه خوراکی

يک خانوار کارگری با احتساب  از تمامی درآمد ئیھا خود به تنھا مقايسه کنيم، می بينيم که مجموع اين ھزينه

 .تر است يارانه بيش

 ١٣۶ ھزار لایر برای ھزينه ھای مذکور، در برابر ٩٩۴ ميليون و ١٣٧اين نسبت، طبق محاسبات اين گزارش، 

در اين مقايسه، ھزينه .  لایر برای درآمد ساليانه با احتساب يارانه بوده است١٠۶ ھزار و ٣٧١ميليون و 

ش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بھداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، دخانيات، پوشاک و کف

 .ھا و خدمات متفرقه در نظر گرفته نشده است تفريح و امور فرھنگی، تحصيل، رستوران و ھتل و کاال

کارگران در  ھزار تومانی حق مسکن ٢٠ مزد با افزايش تعيينھفته گذشته، شورای عالی کار در سومين جلسه 

 ٩۴ دولت تصويب شود، حق مسکن کارگران از ابتدای سال ھيأتچه اين مصوبه در  چنان.  موافقت کردند٩۴سال 

 . ھزار تومان در ھر ماه خواھد رسيد۴٠به 

 ھزار تومان به درآمد ساليانه يک خانواده حداقل بگير ٢۴٠با اين حال افزايش صددرصدی حق مسکن تنھا 

 .ھای متوسط خانوار نيست ز ھم قادر به جيران کسری درآمد نسبت به ھزينهخواھد افزود که با

کند و قابل مھار نيستند و ھيچ مقام و  در چنين شرايطی، گرانی و تورم، بيکاری و فقير، در جامعه ايران غوغا می

  . و ارگان حکومتی ھم قصد مھار کردن آن را نداردمسؤول

خبرگزاری مھر گزارش داده .  است توسط دولت روحانی گران شده استترين غذای ايرانيان حتی نان که اصلی

، دومين مرحله آزادسازی نرخ نان در ٢٠١۵ جنوری ٢۴ - ١٣٩٣ بھمن ۴است که از صبح روز شنبه 

ن از پيش شھروندان ايرانی را مسؤوال. شود ھا اجرا می ھای تافتون و لواش و بربری تھران و شھرستان ئینانوا

گفته » آزادپز«ھا   که به آنئیھا ئینرخ تازه نان برای نانوا.  دوم اين طرح آگاه نکرده بودنداز اجرای بخش

 .شود ھنوز مشخص نشده است می
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 درصد و حتی بيش از آن افزايش پيدا ۵٠ درصد و در برخی شھرھای کشور ٣٠کم  در آذر ماه قيمت نان دست

 .کرد

 درصد ٣٠ ماه سال جاری به اجرا درآمد، قيمت نان ناگھان در نخستين مرحله آزادسازی قيمت نان که در آذر

به اين .  درصد کاھش پيدا کرد٢٠افزايش يافت، ھمزمان اما آرد گران شد و در ھمان حال سھميه آرد نانوايان ھم 

 .جھت قيمت نان در برخی شھرھا دو برابر شد

ار بود اول آذر ماه قيمت نان افزايش پيدا کند، اما  مديره اتحاديه نان گفته بود که ابتدا قرھيأت، عضو  کاوه زرگران

  .ای به تعويق انداخت دولت اين تصميم را در پرتو مذاکرات ھسته

 افزايش دستمزدھای ناچيز جه ھيچ تنتاسبی با تورم و گرانی تعيينست که عالوه بر  ھا در حالی اين افزايش قيمت

 درصد کاھش پيدا کرده ٧٣ تاکنون ١٣٨۴ارزش لایر از سال . آيد ن میئيروز پا به واقعی ندارد ارزش لایر نيز روز

 . است

نوبتم . توانم سرپا بايستم نمی من پيرمرد با آرتروز و ھزار درد و مرض که «: گويد يک شھروند ايرانی مسن می

ديدم بايد نيم ساعت . گويد توی تنور فقط نان کنجدی ھست و بايد صبر کنی برايت ساده پخت کنيم می شده، شاطر

تعداد اين . شما خودت ببين و قضاوت کن. مديگر سرپا بايستم برای ھمين از روی ناچاری نان کنجدی خريد

 تومان پول زور از ٢٠٠روی ھر دانه نان، . فروشند می ای کنجد را مگر دانه. شود شمرد ھا را می  کنجد

 تومان قيمت يک نان ٨٠٠از .  تومان پول زور۴٠٠شود   تومان ھم دولت گران کرده، می٢٠٠. گيرند می مردم

 که دست و دولت و نانواھا در يک کاسه رفته ديگر وای به حال و روز حاال. سنگک، نصفش پول زور است

  ».مردم

 جنوری ١٣که سه شنبه » اندازھای اقتصادی جھان چشم«ر عنوان ياش ز بانک جھانی در گزارش مھمدر اين ميان، 

  .ران ارائه داده استيز درباره اي را نئیھا  منتشر شد، داده١٣٩٣ دی ٢٣، ٢٠١۵

ت يوس کننده سال گذشته، کشورھای در حال توسعه امسال وضعيد که بعد از نرخ رشد مايوگ بانک جھانی می

ن نرخ بھره ئيکا و سطح پايمت نفت، رونق اقتصادی در آمرين آمدن قئيبه برکت پا. شود اقتصادی شان کمی بھتر می

 .افتي ادامه خواھد ٢٠١٧ و ٢٠١۶ش در سال ھای ين گرايا و ايدر دن

ان ين ميرو است و در ا ھای قابل مالحظه ای روبه ا با شکنندگیيگاه بانک جھانی اقتصاد دنديدر مجموع از د

رون بکشند که با اصالحات الزم اقتصادشان را بر تحوالت تند يم خودشان را از آب بيتوانند بھتر گل  میئیکشورھا

 .منطبق کنند ايدر دن

د يھا تاک  شماری از صفحات گزارش بانک جھانی بر آنرو است که در ران با دو مشکل کالن روبهياما اقتصاد ا

ھا طبعا سد مھمی است بر سر توسعه کشور، و مشکل دوم وابستگی  المللی است که تداوم آن نيھای ب ميکی تحري: شده

 .ن کاال به شدت در حال سقوط استيمت ايطی که قيران است به نفت، در شراياقتصاد ا

 دالر، در حالی ١٣٠ای باالی  از دارد به نفت بشکهيبرای متعادل کردن بودجه اش نران يم اينيب ن گزارش میيدر ھم

 .کند  دالر نوسان می۴۵ای  رامون بشکهين کاال در حال حاضر پيمت ايکه ق

نی يب شيپ)  درصد٩/٠(ک درصد ير ي ز٢٠١۵ران را در سال ين مشکالت، بانک جھانی نرخ رشد ايبا توجه به ا

  .٢٠١٧ درصد در سال ٢/٢ و ٢٠١۶سال ک درصد در يکند،  می

. ای با عنوان بچه پولدارھای تھران، در شبکه اجتماعی اينستاگرام خبرساز شد اندازی صفحه از اين راه چند ماه پيش

ھا با خودروھا و  در اين صفحه، تصاويری از شماری از جوانان در مناطق مختلف ايران منتشر شد که آن
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ھای   با برندھای بسيار مشھور جھان در ويالھا کنار استخرھا يا سالنئیھا قيمت و لباس ھای تلفن ھمراه گران گوشی

  .با شکوه به تفريح مشغول بودند

 نيز ھرکسی قادر به انتخاب آن نيست ئیشد که در کشورھای ثروتمند اروپا در آن صفحه سبکی از زندگی ارائه می

  .آوردن چنين امکانات و الزاماتی استو تنھا افراد يا طبقه خاص درآمدی قادر به فراھم 

شده خود با  دار شدند که با انتشار تصاويری از زندگی عادی يا اغراق اندازی آن صفحه را ديگرانی عھده پاسخ به راه

شھری را بازتوليد  نئي از فقر و نداری، دوگانه سنتی فقير و پولدار، دارا و ندار و باال شھرنشين و پائیھا نشانه

  .کرد می

گران و کارشناسان  ھا روبرو شد و تحليل ھا و تصاوير بچه پولدارھای تھرانی با موجی از واکنش انتشار عکس

  .درباره آن بسيار گفتند و نوشتند

ھای درآمدی و  شده نابرابری ھای ارائه ھا و نوشته در يک محور، مشترک بودند، ترجيح بند تحليل اما تمام آن گفته

عدالتی توزيع  اين که چرا و چگونه چنين وضعيتی از نابرابری اقتصادی و بی. ايران بودعدالتی اقتصادی در  بی

  .ھا بود که البته قرار نيست موضوع اين مطلب باشد درآمدی در اقتصاد ايران، به وجود آمده است مبنای بحث

توان گفت بسياری از   میاند که به جرات داران به عرصه ظھور رسيده ای از سرمايه در ايران امروز، قشری تازه

ھا، يعنی  »آقازاده«ھا  اکثر آن. اند ھای ھنگفت زحمت نکشيده ھا، حتی يک روز ھم برای تصاحب اين ثروت آن

ھای  فرزندان روحانيونی ھستند که مستقيم و غيرمستقيم در حاکميت ايران نقش دارند و سھم خود را از ثروت

ای، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، رياست   خامنهبه عالوه اطرافيان. برند ھنگفت جامعه می

ھا، فرماندھان سپاه و بسيج و  رتبه، استاندارھا، فرماندارھا، شھردارھا، امام جمعه جمھوری، وزرا مديران عالی

ھا، صنايع و  ھا، شرکت مديران وزارت اطالعات، نمانيدگان مجلس، فرماندھان نيروھای سه گانه، روسای بانک

خواری نيز تغذيه می کنند، ھمه و ھمه در  خواری و رشوه ھا، تجار و غيره که از حقوق ويژه و رانت خانهکار

در خالی که اکثريت مردم نزديک به ھشتاد ميليونی ايران، در فقر و فالکت جانکاه . لوند ھای آن چنانی می ثروت

  .گذرانند زندگی سخنی می

رتبه حکومتی به رسانه ھا نيز کشيده  ھا و مديران عالی ردھا دالری ارگانھای ميليا ھا، گاھی دزدی عالوه بر اين

  .شود می

 که ادعا می کرد پاک ترين دولت جمھوری اسالمی است اما با حمايت رھبرشان ئیبرای نمونه، يکی از دولت ھا

ی حاکميت جمھوری ھا  ميليارد دالر درآمدھای کشور را بر باد داده است، ھر چند فساد در تمام دوره٧٠٠حدود 

  .ھای جمھوری اسالمی است نژاد يکی از فاسدترين حکومت اسالمی وجود داشته دارد اما حدولت احمدی

س جمھوری ئيگرا بودن محمدرضا رحيمی، معاون اول ر گرای مجلس ايران ضمن تکذيب اصول سه نماينده اصول

 .است بودهگرايان  پيشين، مدعی شدند که محکوميت او، به دليل شکايت اصول

چنين خواستار صدور رای قاطع و سريع دادگاه مھدی ھاشمی، فرزند اکبر ھاشمی رفسنجانی  اين نمايندگان ھم

 .شدند

 ۵ای با خبرگزاری مھر، محکوميت   دی، در مصاحبه۵شنبه  عليرضا زاکانی، نماينده تھران در مجلس، روز يک

 .خوانداز وی » گرايان ناشی از شکايت اصول«ساله رحيمی را 

از محمدرضا رحيمی دارد » تری قطور و سنگين«زاکانی با طرح اين ادعا که مھدی ھاشمی رفسنجانی پرونده 

 .درباره او صادر کند» قاطعی«ابراز اميدواری کرد که قوه قضائيه رای 
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 ٨۵٠ روز حبس و پرداخت سه ميليارد و ٩١نژاد، به پنج سال و  محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی

 .ميليون توامان محکوم شده است

جزئيات جديدی که از سوی خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضائيه، گزارش شده حاکی است که مبلغی که 

 ميليون تومان افزايش پيدا کرده، و جريمه نقدی و انفصال ٧٠٠ ميليارد و ۵اينک به  رحيمی بايد پرداخت کند ھم

 .رج شده استاز خدمات دولتی نيز در حکم او د

ھای رحيمی خرج کدام يک از نمايندگان شده  پول«سايت تابناک نيز روز چھارم بھمن در گزارشی با عنوان 

تصريح کرد که دوره زمانِی اتھامات رحيمی با برگزاری انتخابات مجلس ھشتم مصادف است که محمدرضا » است؟

 نامزد ١٧٠يل شھرام جزايری مدعی ھستند، حدود ، وکئینادری، وکيل محمدرضا رحيمی و محمود عليزاده طباطبا

 ».است اند که اکنون باعث زندانی شدن رحيمی شده از منابع مالی استفاده کرده«انتخابات مجلس ھشتم 

 نفر از نمايندگان ١٨٠ يا ١٧٠وکيل رحيمی نيز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس ھشتم به 

 .است ادهگرای مجلس پول د اصول

محمدرضا رحيمی با دولت نھم اعالم کرد که اتھامات » اتھامات«نژاد، ضمن رد ارتباط  اکنون دفتر محمود احمدی

 .مربوط به رياست وی بر ديوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسالمی است» با فرض صحت«رحيمی 

در نحوه «: ای اعالم کرد ، در اطالعيه١٣٩٣ن  آبا۵شنبه  نژاد، روز يک به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر احمدی

رسيدگی به اين موضوع تامالت فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرايط کنونی به صالح کشور 

 ».دانيم نمی

س جمھور سابق حکومت اسالمی ايران، از جمله متھمان ئينژاد، ر محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی

 .است الس از شرکت بيمه ايران بوده اصلی در پرونده اخت

من به رھبری ھم «:  ضمن حمايت از رحيمی گفته بود١٣٩٠نژاد آبان ماه سال  براساس اين گزارش، احمدی

ام که اگر ثابت شود که رحيمی حتی يک لایر ھم اختالس کرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواھی اعالم  گفته

 ».ندارمکنم که شايستگی اين سمت را  می

س جمھوری وقت ايران، ئينژاد، ر  نشان درجه يک خدمت از محمود احمدی٩٢محمدرضا رحيمی در خرداد سال

  .گرفته بود و در دولت دوم احمدی نژاد رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عھده داشت

ين روحيه را داشت و به ھمين محمد ھم ھم. رانی است اندوزی و شھوت شان ثروت اغلب روحانيون ھم و غم اصلی

دليل، سخنان و فتواھای او پس از مرگش، توسط جانشينانش علی، عمر، ابولکر و عثمان، در کتاب به نام قرآن 

 يادی از اين کتابف زنان راا تھديد می کند که اگر از قدرت مطلق ھمسرشناشان سر باز ئیبخش ھا. آوری شدند جمع

شود که در آن دنيا و در بھشت   داده میئیھا در حالی که به مردان وعده. رشان استھا در انتظا بزنند انواع شکنجه

در ھمين . اند در حالی که چنين حقی را برای زنان قائل نشده. ھا را خواھد گرفت صدھا حوری دور ھر کدام از آن

نھايت  ار زن رسمی و بیھای رواحانيون حق دارند چھ دنيا نيز مردان مسلمان طبق سخنان محمد و قرآن و  رساله

عشقس و جنسی با کسی بر قرار  ای داشته باشند در حالی که اگر زنی خارج از اين قوانين اسالمی رابطه زن صيغه

جھت نيست که يک بار عايشه، که محمد در باالی پنجاه  بی. کند شايد جانش را نيز از دست بدھد و سنگسار گردد

گويد چرا اين خداوند شما، ھميشه  لگی به عقد خود درآورده به محمد میسالگی اين بچه را در سن ھفت ھشت سا

محمد ھر موقع از زنانش . بار ھم طرف ما زنان را نگرفته است گيرد در حالی که حتی يک طرف شما مردان را می
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وھی از جھت نيست که در ميان انب بی. کرد ھا را سرکوب می آورد و آن ای می آيه شد از سوی خوايش ناراحت می

  .پيامبران و امامان، حتی يک زن نيز وجود ندارد و خدا ھم مرد است

قم و بزرگان و انديشمندان حکومت اسالمی، ابزار فضل کرده و در تارنمای خود  يکی از مدرسان حوزه علميه

ری ت ترند و شايستگی بيش ھای بزرگی ھستند، از زنان باسن کوچک، نجيب مدعی شده، زنانی که دارای باسن

 !برای ھمسری دارند

ويژه  به زشياری در آميھای بس ناھنجاری مسلمانان انيهللا محمدرضا نکونام، که در تارنمای خود می نويسد، م آيت

» اتی و امور اصلیيح مسائل«امور فرعی و بازماندن از  مردم به خورد و مشکل را پرداختن می چشم به زن در جانب

 !اند ھا ناکام مانده ی از ازدواجبسيار جهياند، که در نت دانسته

 :بزرگ حکومت اسالمی، می گويد» !انديشمند؟«اين 

  بوتر و نفسی خوش دھانی را آنانيد؛ زيكن ازدواج) باکره(  زگانيبا دوش: ه واله وسلم فرمودنديامبر صلی هللا علي پ-

 مانیيتردتر و سرشارتر و زا ئیھا انرتر و پستيپذ نطفه ئیھا و رحم:  است گر آمدهيد ثي و در حد-گواراتر دارند 

 .تر دارند تر و راحت شيب 

 .ترند بينج د آنانيترد د؛ بیيكن ازدواج باسن بزرگ با زنان: ه السالم فرموديعل كاظم موسی  امام-

 د؛ اگر ازيكن ازدواج اندام انيو م باسن ، بزرگ چشم ، گشاده گون گندم با زنان: ه السالم فرموديعل رمومناني ام-

 . رميگ می عھده به را من د، مھر آنيناخرسند شد انتخابی نيچن

مورد نظر  را نزد خانم خود در آورند، زنی ازدواج را به خواستند زنی می ه واله وسلم ھرگاهي هللا علیصل امبر اكرمي پ-

بنگر؛ اگر  شيپا رآمدگیب و به بوست خوش زن ند بود، آني؛ اگر خوشا را ببوی گردنش: فرمودند او می فرستادند و به می

 . است و درشت بزرگ اش جنسی بود، آلت از گوشت دهيپوش

د بور و يسف تفاوت.  است تفاوت آنان اني؛ م را آزمودم گون د و گندميسف زانيكن من: ه السالم فرموديعل صادق  امام-

 ».باشد می گرانيد تعدی بلدر مقا ستادگیيو ا در امور جنسی ار دومیيبس و مقاومت اولی سستی جھت به گون گندم

و  شيگشا وصلتی نيد چنيترد د؛ بیيكن ازدواج كبود چشم با زنان: ه واله وسلم فرمودنديصلی هللا عل امبر اكرمي پ-

 .دارد راه ھم را به بركت

 میاندا  نياز چن گردد و جامه بشينص دگونيھمسر سف كه است مرد در آن بختی  خوش: ه السالم فرموديعل كاظم  امام-

 .رديبرگ 

در  روی زشت سازد و زن می را برطرف) ترشحات بدن( و بلغم ی، سست با چھرهيز زن: ه السالم فرموديعل صادق  امام-

  .زديانگ و سودا را بر می ئیرو ترش انسان

  . اين سخنان جز نژادپرستی، شھوت پرستی و اھانت به زن، چيز ديگری نيستۀھم

 و ئیحکومت اسالمی، ايدئولوژی و قوانين و ارتجاعی و قرون وسطابدين ترتيب، سی و شش سال است که 

به عبارت ديگر، دين اسالم در ايران، يک امر . وحشيانه و مردساالر خود را به جامعه ايران تحميل کرده است

ھا و دراويش و غيره، ھمواره  ئیھای اسالمی ديگر مانند بھا حتی گروه. خصوصی نيست و اجباری و تحميلی است

ترين حق  ئیگردند و حتی از ابتدا رو ھستند و به شدت سرکوب می ھای فاشيستی حکومت اسالمی روبه با سياست

  .شھروندی نيز محرومند

ھای  حکومت اسالمی، با تمامی دو و دستگاه عريض و طويل روحانيت مفتخور و جانی، با تبليغات و آموزش

ھای جدی يا  تر امکانی برای بحث ، سبب شده است که کماش   ھای سيستماتيک سياسی گسترده مذھبی و سرکوب
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ھای ملی و مذھبی، محيط   در دفاع از حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق سالمندان، حقوق اقليتئیھا کم بحث دست

ھای  ھا و زندان و شکنجه و اعدام سرکوب. زيست و يا حدود و ثغور آزادی بيان و انديشه و تشکل فراھم شود

سياسی، اجتماعی و فرھنگی به وجود آيد و جامعه  اند که در جامعه ايران يک فضای خفقان و بسته ه  شدروزانه، سبب

  . را از ھر نظر عقب نگاه دارد

آورند که دست کم در دھه نخست  امروز کسانی مدعی اصالحات در جامعه ايران ھستند که حتی به روی خود نمی

! اند  فجايع انسانی، اقتصادی و فرھنگی بر سر جامعه ايران آوردهبه قدرت رسيدن حکومت اسالمی، چه بالھا و

 مردم ايران و کشتار وحشيانه انقالبيون غيرمذھبی و گاھا مذھبی که منتقد حکومت ۵٧حمله به دستاوردھای انقالب 

اک ادامه ھای فردی و جمعی آوردند که تا به امروز اين وضعيت دردن ای نيز به ھمه آزادی بودند، تعرض وحشيانه

ھا و ايدئولوژی حکومت اسالمی، دست به دست ھم داده اند و فساد  ھمه اين عوامل و به طور کلی سياست. دارد

ای و قبل  اين حکومت و در سر ھمه سيدعلی خامنه. اند سياسی، مالی و حتی اخالقی را در جامعه ايران نھادينه کرده

به قرآن که در واقع قانون اساسی جانشينان محمد بوده است عميقا از ان نيز خمينی، مانند محمد و علی و با اتکا 

به . اند شمول را از بين برده ھای انسانی و جھان اند و ھمه معيارھا و ارزش بھداشت عمومی جامعه را به ھم ريخته

ن عبارت ديگر، فرھنگ تزوير و رياکاری و چاپلوسی از يک طرف و خشونت را از سوی ديگر، در جامعه ايرا

 .اند حاکم کرده

پذير نيستند و تنھا با کودتا، جنگ، شورش، قيام و انقالب   اصالحئیھا تاريخ نشان داده است که چنين حکومت

اند  داری راه انداخته ھای سرمايه  که تاکنون حکومتئیھا کودتاھا و جنگ. ھا را از حاکميت بيرون راند توان آن می

داری به يک جناح ديگر آن بوده و به کلی اين نوع اقدمات و   جناح سرمايه قدرت از يکئیجا به در واقع صرفا جا

ای بخواھد به سعادت و خوشبختی و آزادی برسد  بنابراين، اگر مردم يک جامعه. اند تحوالت به ضرر مردم تمام شده

اصولی و علمی اين يعنی راھی منطقی و . تنھا راه اين است که به نيروی مستقل خود اتکا کند و باور داشته باشد

جو خود متحد و متشکل کنند تا با  خواه و عدالت طلب و آزادی ھا و نيروھای برابری است که مردم آزاده و جنبش

 حکومتی که ئین بکشند و با برپائيمبارزه و اعتراض و اعتصاب پيگيرشان، حکومت اسالمی را از اريکه قدرت پا

ھا و قوانين ظالمانه کنونی را ملغی کنند و جامعه درخور و  ھمه سياستنه مافوق مردم، بلکه در کنترل مردم باشد 

  .اشيسته انسانی برای خود بسازند

کند و به قرآن و محمد رجوع کنند ھنوز جامعه غربی فراموش  ای زمانی که به جوانان غربی توصيه می خامنه

دليل انتشار کاريکاتور محمد در اين نشريه، جی به  ای با کالشينکف و آرپی ھای خامنه اند که ھم ايدئولوژی نکرده

محمد .  تحريه و سردبير اين نشريه را اعدام کردندھيأت نفر از ١٢به ساختمان نشريه شارلی ابدو يورش بردند و 

گذار شبه حکومت اسالمی با ايدئولوژی خشونت و ترور و جھل بودو محمد و علی ھر جا به  مانند خمينی، بنيان

زدند؛ زنان و کودکان  کشتند و اسرای خود را را نيز به طور گروھی گردن می ھا را می رسيدند آن مخالفين خود می

کاری که امروز . فروختند داری می کردند و يا در بازارھای برده را نيز به عنوان غنايم جنگی بين خود تقسيم می

دھند   حکومت اسالمی ايران انجام می مانند حکومت عربستان وئیھا داعش، القاعده، النصر، بوکوحرام و حکومت

حکومت اسالمی با اتکا مستقيم به قوانين اسالمی و مراجعه به قرآن و محمد، . درو اقع ادامه ھمان راه محمد است

کند؛ يک  کند؛ ترور می کند؛ اعدام می آورد؛ سنگسار می برد؛ چشم درمی سی و شش سال است که دست و پا می

م عيار برپا کرده و مردساالری را به اوج رسانده و طبق قوانين اسالمی اين حکومت، سيستم آپارتايد جنسی تما

ھای  ھا و اسيدپاسی قتل. کنند ھا به زندانيان تجاوز می در زندان. ھا نيز تجاوز کرد توان به فرزندان خوانده حتی می
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ھای   يعنی ھمان کاری که ھم ايدئولوژی.دھند جواب بيان و قلم منتقدين را با گلوله می. اندازند ای راه می زنجيره

ھا حکومت اسالمی در ھمين پاريس، لندن، برلين، استانبول،  ھا قبل از اين ای در پاريس انجام دادند دھه خامنه

اين حکومت . اند استکھلم، ايتاليا، اتريش، کردستان عراق، پاکستان و غيره صدھا تن از مخالفين خود ترور کرده

عر را اعدام کرد و مختاری و پوينده فعالين جمع مشورتی کانون نويسندگان و صدھا فعال سعيد سلطانپور شا

  .اند سياسی و فرھنگی را ترور کرده

کم اين  کند حکومت اسالمی نيز دست عام می جا قتل گيرد مردان آن  را میئیاگر امروز داعش، ھر شھر و روستا

اگر امروز داعش اسرای خود را . راه انداخته بود... رقاش وھا در کردستان و روستاھا قارنا و ايند عام قتل

کند؛ اين اعدام را خلخالی با فرمان خمينی در فرودگاه سنندج و در شھرھای ديگر کردستان،  جمعی اعدام می دسته

 حکومت اسالمی زندانيان سياسی. راه انداخته بود... ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان و

بنابراين، داعش در کشتار و غارت و تجاوز به گرد حکومت اسالمی ايران نيز . عام کرده است ھا را قتل در زندان

  .رسد نمی

ھای  در اين ميان، خدا و قرآن، داستان. ھمه مذاھب ارتجاعی و غيرانسانی ھستند و به قرون وسطا تعلق دارند

 که امروز ئیھا چه واقعيت دارد اين است که تمامی جنايت آناما . معنی و خرافی ھستند بھشت و جھنم پوچ و بی

چون داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و يا حکومت عربستان سعودی و حکومت اسالمی  ھای اسالمی ھم گروه

حکومتی محمد و  شوند در ھزار و چھارصد سال پيش گروه اسالمی و شبه ايران، عليه بشريت مرتکب می

بنابراين، ھمه مذاھب و امروز بيش از ھمه . مر، عثمان، ابوبکر و غيره مرتکب شده بودندجانشينانش علی، ع

اسالم، دين سرکوب و سانسور، وحشت و ترور، نژادپرستی و فاشيسم، جھل و خرافه و عامل بدبختی و 

ت و به ھمين دوستی و امنيت و آسايش و شادی اس رو، اين دين دشمن آزادی و انسان از اين. روزی بشر است سيه

  !خورد جو نمی طلب و عدالت خواه و برابری داليل به درد ھيچ انسان آگاه و آزادی

چرا که نه قرآن به درد جوانان و غربی و ايرانی و . آور و مضحک و رياکارانه است ای چندش  نامه خامنهنھايتاً 

در يک کالم اين نامه ... و علی وکارانی چون محمد  ھا و ايدئولوژی جنايت خورد و نه راه و سياست غيره می

ھای اسالمی است که در کشورھای غربی، ھر روز در محافل و مساجد خود برای  ای، فراخوانی برای گروه خامنه

کشی مانند حکومت اسالمی   جانی و آدمئیھا کنند و يا نسبت به حکومت داعش و القاعده و غيره عضوگيری می

المللی  سردمدار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی است؛ او در سطح بينای  خامنه. کنند ايران، جاسوسی می

ھای  ھا ھزار انسان در ايران است و دستش به خون انسان حامی تروريسم است؛ او عامل اصلی کشتار ده

کند و حتی يک جشن و مھمانی ساده و شادی  حکومتی که جوانان را شديدا سرکوب می! شماری آلوده است بی

ھای کشور  ھا انسان از ايران، به ويژه جوانان اين سرمايه حکومتی که عمل فرار ميليون. کند نيز تحمل نمیھا  ان

  !خندند اش می گيرند و به ريش کار به استھزا می به ھمين داليل جوانان غربی، نامه اين جنايت. است
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