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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ می ٢٧

   کثيف داردۀچه کسی ريش
 !ھای مفتخور حاکم بر ايران هللا  بھائيان يا آيت

  

 :شرمانه گفت بی تھران ۀھای نماز جمع ، در خطبه١٣٩٥ ]ثور[هللا امامی کاشانی، جمعه سی و يکم ارديبھشت آيت 

  .»گيرد ت میأھا نش  کثيف بھائيت از صھيونيستۀريش«

نام قره العين در بھائيت وجود  زنکی به«:  ادامه دادستيز،  با زبان زمخت مردساالرانه و زن موقت تھران،ۀامام جمع

 .» آيات قرآن را برداشتيم و نسخ کرديمرانی چادر خود را برداشت و گفت ما داشت که در يک سخن

جمعه يکم ارديبھشت ماه، در تھران سخن » عبادی سياسی«ھای نماز  هللا محمد امامی کاشانی را که در خطبه آيت

مسلمانان بايد قيام کنند و حاکمان پليدی را که با پول و ثروت خودشان در «: گفت، شور حسينی گرفت و فرمان داد می

 .»ھای تروريستی و تکفيری ھستند، عقب بزنند ھکحال تجھيز گرو

اند از بين ببرند  وجود آورده پيمانانش در دنيا به  مريکا و ھماامروز تمام مسلمانان بايد بساطی را که «:  کردتأکيداو 

ھای  اند و گروه  راه انداخته دشمنان اسالم و مسلمانان در يمن، عراق، سوريه، فلسطين و لبنان اين ھمه جنايات و کشتار به

  .»اند کرده اراذل و اوباش مثل داعش و نظاير آن را ايجاد و حمايت 

منين رفته و گفتند او مھدی است و خواستند انحراف ايجاد کنند تا ؤھا اول سراغ اميرالم بعضی از يھودی«او مدعی شد، 

  .»وجود آيده ھای مختلف ب فرقه

ھای استعماری خلق کرده و  نشانده را دولت اين فرقه آلوده و دست«: بھائيت اشاره کرد و گفت چنين به کاشانی، ھم

 نماينده امام زمان، سپس خود امام ء سران اين فرقه خود را ابتدا.خواستند مرکز آن را در فلسطين اشغالی قرار دھند

  .»زمان و بعد پيغمبر خوانده و گفتند ما آيات قرآن را کنار گذاشتيم

  .»دھد که دشمنش در کشورش زندگی کند کدام کشور و کدام قانون اساسی اجازه می«: ھائيت گفتسوابق ب او با اشاره به

شان را  نيابت و وکالت خودانتخابی از سوی مردم ايران، داستان خرافی و پوچ امام زمان او در ادامه سخنان خود به

برکت وجود امام  ار است و اين ھم بهحمدهللا ملت ايران بيدار و از انسجام کامل برخورد به«: چنين تکرار کرد

  .»و واليت فقيه در عصر غيبت آن حضرت اعتقادی کامل دارد) عج(امام عصر است، ملت ما نسبت به) عج( زمان

دوستی با بھائيت، دوستی با رژيم جعلی صھيونيسم و دشمنی با جمھوری «: امام جمعه موقت ايوان ھم مدعی شد

  .»اسالمی است
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، البته در راستای دعواھای ئیبھانه ديدار فائزه رفسنجانی با چند زن بھا ھای حکومت اسالمی به ام جمعهاين ترتيب، ام به

جناحی درون حاکميت و جنگ قدرت، فرصت مناسبی پيدا کردند تا حمالت خصمانه و وحشيانه جديدی را عليه 

  .ندازنددان بھائی راه بيشھرون

***  

  !ھای مفتخور حکومت اسالمی ايران؟ هللا ان يا آيت چه کسی ريشه کثيف دارد بھائيًواقعا

سادگی نشان داد که ريشه ايدئولوژيک و سياسی حکومت اسالمی ايران ارتجاعی و  توان به با نگاھی گذرا و مختصر می

 ئیويژه شھروندان بھا در چنين حاکميتی حقوق اکثريت شھروندان به. تر از ھر کثافت ديگر جھان است وحشيانه و کثيف

سو بھائيان  اين حکومت از يک. اند ھا راه انداخته ترين تبليغات را عليه آن ترين و غيرانسانی زير پا گذاشته شده و کثيف

کند؛ اين  ھا اخراج می  را نيز از دانشگاهئیطوری که حتی جوانان بھا کند به را  ھمواره تھديد و سرکوب و زندانی می

از سوی ديگر، عوامل  سرکوبگر خود را . و شکنجه و اعدام کرده است را زندانی ئیحکومت، تاکنون صدھا بھا

اين . ھا بزنند و تخريب کنند غارت اموال و اشيا آن ھای بھائيان حمله کنند؛ دست به ھا و معازه خانه کند تا به تحريک می

ھای حکومت ھيتلری  ياست، ھيچ تفاوتی با اقدامات و سئیھای حکومت اسالمی بر عليه شھروندان بھا اقدامات و سياست

  .لمان و اروپا بر عليه يھوديان نداردادر 

مليت و جنسيت و مذھب و افکار  بندی و به حکومت اسالمی ايران، سی و ھفت سال است که شھروندان ايران را درجه

ا تحکيم  فاشيستی خود ر-ھا را لگدمال کرده است تا حاکميت مذھبی  سياسی تقسيم کرده و کليه حقوق شھروندی آن

  .بخشد

طور مستمر   و مرتجع، در اين بيش از سه دھه، با راه انداختن يک رژيم آپارتايد جنسی، بهئیاين حکومت قرون وسطا

داران،  کند و در دفاع از منافع خود و سرمايه کند؛ نيروی کار را شديدا استثمار می و سيستماتيک زنان را سرکوب می

کشد؛ اين حکومت  خاک و خون می ھا را به  ھر اعتراض و اعتصاب بر حق آنکند و کارگران را شديدا سرکوب می

شناسد و با قوانين و تبليغات و ايدئولوژی اسالمی خود،  رسميت نمی ترين حقوقی را برای کودکان کشور به کوچک

؛ اين حکومت ھای اجتماعی، ستم و حتی تجاوز جنسی قرار داده است کودکان دختر را در معرض انواع و اقسام آسيب

  . کند طور وحشيانه تھديد و سرکوب می ھا ملی و مذھبی را به اقليت

ھای حکومت اسالمی،  گذار و رھبر آن تروريسم دولتی را علنا رسميت بخشيد و تاکنون تروريست حکومتی که بنيان

 حکومتی که باالترين اند؛ صدھا تن از فعالين سياسی و فرھنگی و روشنفکران را در داخل و خارج کشور ترور کرده

لحاظ اقتصادی اکثريت مردم ايران را دچار  کند؛ حکومتی که به ھا را دارد و حتی کودکان را نيز اعدام می رقم اعدام

  ...ای قرار داده است و ھای اجتماعی فزاينده بحران و آسيب

ويرانی و صدمه اقتصادی و آتش سوزی سينما رکس آبادان، کشتار در کردستان، ترکمن صحرا و بلوچستان، جنگ و 

 که سال پيش ئیکشتارھا( زندانيان ايران٦٧عام تابستان  ھا کشته و زخمی و معلول، کشتارھای دھه شصت و قتل ميليون

 پس ٨٨ای، کشتار مردم در سال  ھای زنجيره ، قتل)تصويب رساند عنوان جنايت عليه بشريت به پارلمان کانادا آن را به

  .اشاره کرد... صورت زنان در اصفھان و ھا، اسيد پاشی به ھوری، تجاوز در زنداناز انتخابات رياست جم

قدرت رسيد از ھمان  ، به٥٧ که با سرکوب وحشيانه دستاوردھای انقالب ١٣٥٧ بھمن ٢٢حکومت اسالمی ايران، 

ھای ايران   زنداندويست و پنجاه ھزار زندانی در االن نزديک به. ايجاد حکومت وحشت و پليسی روی آورد دوران به

عنوان  طوری که اوين و کھريزک به ھا فاصله دارند به برند که با معيارھا و استانداردھای جھانی فرسخ سر می به

 .اند ھای جھان شھرت پيدا کرده ترين زندان بدنام
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ندانی در  ز٩۶۶بر اساس آخرين گزارش احمد شھيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، حداقل 

گزارش ساليانه سازمان حقوق بشر ايران در خصوص مجازات اعدام در ايران از . اند در ايران اعدام شده ٢٠١۵سال 

 درصد اعدام شدگان در ٦٦بر اساس ھمين گزارش .  ميالدی حکايت دارد٢٠١٤سال   درصدی نسبت به٢٩رشدی 

 نفر ١٩ را   تن و زنان٣کم  گزارش شمار اعدام کودکان را دستاين . اند اين مجازات محکوم شده ارتباط با مواد مخدر به

  . اعالم نموده است

آمار . ھای جھانی است مديريت عمدی حکومت اسالمی ايران، چندين برابر اين آمار رسمی سازمان اما قربانيان سوء

چه  ميرند يعنی آن ر مشکوک میطو ھا که در اثر شکنجه يا تزريق داروھای کشنده و بيماری و به باختگان در زندان جان

  . معروف شده نيز نامعلوم است» کشتار خاموش« که به

بندی شده است  ھا در جھان، در رديف دومين کشور در جھان طبقه  درصد اعدامی٢٩حکومت اسالمی ايران، با حدود 

  .گيرد نسبت جمعيت کشور چين، در واقع ايران در رديف اول قرار می که با توجه به

   ھا در سال گذشته ميالدی بيش از ترين گزارش ساالنه خود اعالم کرده است، تعداد اعدام الملل در تازه ن عفو بينسازما

  .سابقه بوده است تاکنون بی ١٩٨٩ افزايش داشته است و اين تعداد اعدام از سال ٢٠١۴سال   درصد نسبت به۵٠

 مورد اعالم ۶٣۴ھا در سال گذشته را يک ھزار و  د اعداماين سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، تعدا

 .کرده است

 .کند ھا خود را اعالم نمی چين شمار اعدام. ھا در چين نيست گويد، تعداد اعالم شده شامل اعدام الملل می عفو بين

ستان و عربستان  در سه کشور ايران، پاک،٢٠١۵ھا در سال   درصد اعدام٨٩چنين اعالم کرده است که  اين گزارش، ھم

 .انجام شده است

 ١٨تر از  شدگان در ايران کسانی بودند که به ھنگام ارتکاب جرم کم الملل در ادامه گفته است، تعدادی از اعدام عفو بين

 .المللی کودک محسوب می شوند اند، که از نظر قوانين بين سال سن داشته

ھای انقالب  ، توسط دادگاه»امنيتی -  سياسی«رد با اتھامات  تن از شھروندان ک٦٣طبق اين آمار، فقط در يک نمونه 

 ميليون تومان جريمه نقدی ٤٠ ضربه شالق و ٢٨٣ روز زندان، ٩ ماه و ٩ سال و ١١٤حکومت اسالمی ايران به 

 فعال حقوق کودک و ٢ کارگردان، ١نگار،   روزنامه١ دانشجو، ٧ فعال فرھنگی، ١١ھا،  در ميان آن. اند محکوم شده

  .وجود دارند...  کولبر و٥ فعال اھل سنت، ٣ فعال کارگری، ١٠ زندانی سياسی، ٤ معلم، ٢ان، زن

عبارت  عالوه، به به. اند متھم شده» تبليغ عليه نظام«و » اقدام عليه امنيت ملی«اتھامات واھی نظير  تمام اين افراد به

ھا احکام صادر  بازداشت و عليه آن» ضد انقالب «ديگر، در ميان اين زندانيان، کولبران کردی ھستند که تحت عنوان

 !شده است

 موردی که از سوی نيروھای امنيتی بازداشت ٤٥٥در يکی از گزارشات فعالين حقوق بشری آمده است که در مورد 

 درصد از آنان نيز درھنگام بازداشت ٢ درصد از آنان نامشخص بوده، منزل ٦٠اند، سرنوشت و محل نگھداری  شده

ھا توقيف   درصد مورد از آن٥ و امنيتی مورد يوروش و تفتيش قرار گرفته، وسايل شخصی ئیضابطين قضاتوسط 

  .اند  درصد از آنان در ھنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته٢گرديده و 

ری، فقر و دليل بيکا احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل، در گزارش خود آورده است که شھروندان مناطق مرزی به

کولبری در نقاط مرزی روی برده که در اکثر موارد مورد تيراندازی نيروھای نظامی قرار  تورم بيش از حد به

  .گيرند می
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ی بر بھبود وضعيت تأثير شده است که روی کار آمدن حسن روحانی، ھيچ تأکيدالملل نيز  در گزارش ساالنه عفو بين

چنان   حقوق بشر در ايران و نقض سيستماتيک آن از سوی رژيم حاکم ھمحقوق بشر در ايران نداشته است و وضعيت

ھا در شھرھای کردنشين و اھل  شمسی، موج جديدی از دستگيری ١٣٩۵ در جريان است و در اوايل سال تازه يعنی

  .راه افتاده است ھا به چنين بلوچ سنت ايران و ھم

نويسان،  ھای سياسی مخالف حکومت اسالمی ايران، وبالگ زندانيان سياسی در ايران، غالبا شامل اعضای سازمان

نگاران، فعاالن کارگری، فعاالن زنان، فعاالن دانشجويان، فعاالن آزادی زبان مادری، فعاالن محيط زيست،  روزنامه

را تھديد » یامنيت مل«ه ايران مدعی است ئيھا با اتھاماتی بسيار مبھم که قوه قضا آن. ھستند... ھای ملی و مذھبی و اقليت

  .برند کنند در زندان بسر می می

ھا بعد از  اکثر آن. ھای عادالنه و وکيل محروم ھستند محاکمه تر مواقع زندانيان سياسی و عقيدتی از دسترسی به در بيش

دليل  شوند و در بسياری موارد به ھای انفرادی نگھداری می ھا و سلول صورت بالتکليف در بازداشتگاه ھا به بازداشت ماه

 .شوند ھای دروغين می اعتراف دھند و يا مجبور به شکنجه و ضرب و شتم يا جان خود را از دست می

سازمان ) جرايم( چنين جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و ھم«ن دادرسی کيفری ايران، در ئيطبق قانون جديد آ

  .ه انتخاب کنندئيس قوه قضائياز بين وکالی منتخب ر، متھمين در مرحله تحقيقات مقدماتی بايد وکيل خود را »يافته

 نشست سی و يکمين اجالس  ھای ايران در حاشيه س سازمان زندانئياصغر جھانگيری، ر ست که علی اين در حالی

ھای جھان  تعريفی که در زندان در کشور ما زندانی سياسی به«: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادعا کرده بود که

  ».شود وجود ندارد و ما تعداد ناچيزی زندانی امنيتی داريم  میارائه

اس آمريکا، وجود  بی ماه امسال نيز وزير خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلويزيون پی اوايل ارديبھشت

  .ھرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقيده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود

ھای   در جلب و بازداشت، سازمانمسؤولعنوان نھاد رسمی  المی ايران، عالوه بر نيروی انتظامی بهدر حکومت اس

سه  لباس شخصی که عمدتا وابسته به  خودسر ملقب بهئیای چون اداره اطالعات، سپاه، بسيج و نيروھا موازی و پيچيده

  . و بدون محدوديت زمانی ھستندئیسازمان اولی ھستند، ھم دارای اختيار بازداشت، حتی بدون احکام قضا

ھای امنيتی در ايران از  عنوان رھبر حکومت اسالمی ايران، تعداد ارگان ای به قدرت رسيدن سيدعلی خامنه از زمان به

  . ارگان افزايش يافته است١٦ ارگان به ٥

کلی نماينده تھران در احمد توبرای مثال، . حکومت اسالمی ايران، به لحاظ اقتصادی، فاسدترين حکومت جھان است

خبر داد که در دوره رياست صادق الريجانی بر » اند ای و سيستماتيک شده ھا زياد، شبکه فساد« براين که تأکيدمجلس با 

  .اند دليل فساد اقتصادی عزل شده  قاضی به١٧٠قوه قضائيه 

ھا  فساد«تلويزيونی گفت که  ارديبھشت ماه وب سايت الف، توکلی در يک برنامه ١٣براساس گزارش روز دوشنبه 

 .»اند درجاتی از فساد آلوده شده به« مبارزه با فساد نيز خودشان مسؤولھای  شده و دستگاه» ای و سيستماتيک زياد، شبکه

دليل  تعدادی از قضات به» ئیسلب صالحيت قضا«گوی قوه قضائيه نيز از  ای سخن پيش از اين غالمحسين محسنی اژه

 .اده بودفساد اقتصادی خبر د

دليل دست داشتن در   چھار قاضی بهئی خبر داده بود که صالحيت قضا١٣٩٣ ارديبھشت ٢٩از جمله وی روز دوشنبه 

 .فساد اقتصادی سلب شده است

ه در مجلس ھفتم تعدادی از مقامات قوه قضائيه و قضات را ئيدر ھمين حال اعضای ھيات تحقيق و تفحص قوه قضا

 .ه بودندفساد اقتصادی متھم کرد به
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: جلوگيری از خروج محصوالت پتروشيمی از بورس کاال افزود توکلی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به

بعد با . دھد، سوسياليست است وقتی مانع از انجام اين کار شديم يکی از وزرا اعالم کرد کسی که اين کار را انجام می«

نام  ای به او اشاره. » کارخانه دارند١۴ھايش نزديک به  تران و دامادھمراه دخ شود که اين وزير به بررسی مشخص می

 .اين وزير نکرده است

معنی آن است که در آن حکومت، قانون و  گر باشد به خوار و غارت اش تا اين حد فاسد و رشوه هئيحکومتی که قوه قضا

  . نداردئیترين جا حرمت و موجوديت انسان، کم احترام به

خصوص نويسندگان معروف  آثار بسياری از نويسندگان، به. نديشه و تجمعات در ايران اکيدا ممنوع استآزادی بيان و ا

ھای  ھا حق فروش کتاب فروشی تيغ تيز و برنده سانسور سپرده شده و حتی کتاب دوست ايران به طلب و انسان و برابری

 و پانصد نسخه است و کانون نويسندگان اين ممکت  ميليونی تيراژ کتاب بين دويست٨٠در اين کشور . ھا را ندارند آن

  . حق فعاليت علنی ندارد

ای معرفی شده و در  نگار زندانی، يکی از پنج زندان بزرگ جھان برای فعاالن رسانه نگار و وب ھا روزنامه ايران با ده

  .رار گرفت ق١٧٣ھا، در جايگاه  بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه آخرين رده

نام » ای زن ترين زندان جھان برای فعاالن رسانه بزرگ«عنوان  چنين از ايران به سازمان گزارشگران بدون مرز، ھم

 .برده است

چنان يکی از  المللی تھران، ايران ھم سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد ايران گفته است با وجود بھبود روابط بين

چنان  ھا، ھم نگاران و روزنامه گفته اين سازمان، روزنامه به. ده آزادی اطالعات استکنن بدترين کشورھای سرکوب

  .شوند قربانی جنگ قدرت در ايران می

 ئیھا تخمين. خون شاعر و نويسنده و ھزاران فعالين سياسی آلوده است دستان سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، به

ھای  تن قربانيان قتل ١٠٣زده شده، متفاوت است، » ای ھای زنجيره قتل« هکه از تعداد قربانيان ترور ھای موسوم ب

 نفر ديگر ناپديد گشته و بعدھا جسد ۴۶است و   تن از آنان گزارش شده۵٧اند، اما فقط محل و زمان قتل  ای بوده زنجيره

نيست و شايد رقمی باالتر از است، تعداد دقيق قربانيان مشخص  تکه شده آنان در نواحی مختلف حومه شھر پيدا شده تکه

  .اين باشد

ھای   از رھبری حکومت اسالمی و سپاه پاسداران گرفته تا ھمه ارگانئیھای مافيا اقتصاد جامعه ايران نيز اسير شبکه

  .ھا شده است ھا و بانک خانه دولتی و وزات

اند که رقم  ين حوزه مطرح کردهؤولمس واردات قاچاق در کشور داريم و اين را دالر ميليارد ٢٠شود ما فقط  گفته می

گويند اگر  اقتصاددانان می.  درصد واردات رسمی کشور است٥٠بسيار بزرگی است و در شرايط کنونی چيزی بالغ بر 

تواند آثار مخربی داشته  ھر صورت اين بخشی از فعاليت اقتصادی است که می اسم اين رقم را اقتصاد سياه نگذاريم به

ای است و  دھنده دھد که رقم بسيار تکان  درصد توليد ناخالص ما را مواد مخدر تشکيل می١٠ تا ٨ باشد؛ و يا اين که

  .دھند ھا بخشی از اقتصاد سياه و يا زيرزمينی کشور را تشکيل می اين

منابع بانکی، ... خوار از قبيل بابک زنجانی و مه آفريد خسروی، رضا ضراب، و ھا، چند صد نفر رانت در کنار آن

برخی از . ای نداده است ھا ھيچ نتيجه پرونده ھمه آن  بهئیاند و ھنوز رسيدگی قضا تاراج برده رزی و نفتی کشور را بها

 ئیاختالس در صندوق رفاه دانشجو:  آن مشخص نشده عبارتند ازئیموارد مطرح شده فساد که ھنوز نتيجه بررسی قضا

استفاده در شستا؛  ھای غيرقانونی؛ سوء  ميليارد تومان؛ بورسيه٣٢بلغ م  ميليارد تومان؛ پرونده مھاب قدس به٢٢مبلغ  به

  ...استفاده در صندوق ذخيره فرھنگيان و سوء
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در يکصد و نھمين » حبيب هللا حقيقی«، ١٣٩٤گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در اواسط اسفند ماه  به

 ميليارد و ١٧، ١٣٩٢آوردھا حجم ورودی کاالی قاچاق در سال طبق ھمين روش و بر«: نشست اين ستاد اعالم کرد

  . رسيددالر ميليارد ٢٥ خروجی بود که مجموع آن به دالر ميليون ٨٠٠ ورودی و ھفت ميليارد و دالر ميليون ٢٠٠

 به ٩٣١٣در مجموع رقم قاچاق در سال «: س اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گفته استئير

  . رسيددالر ميليون ٨٠٠ ميليارد و ١٩

نه قاچاق مواد يت در زميفعال. م كرديتوان به دو بخش اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه تقس نی را میيرزميقتصاد زا

ن دست در بخش اقتصاد مجرمانه و يت با اھداف مالی و اعمالی از اي، قاچاق انسان، جنائیربا مخدر، قاچاق اسلحه، آدم

در بخش اقتصاد متخلفانه و مجموعا ...  وئیشو خواری، رشوه، پول ات، رانتيمواردی چون قاچاق كاال، فرار از مال

  .دھند ل میينی را تشكيرزمياقتصاد ز

کند در اقتصاد زيرزمينی  سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران که مستقيما زير نظر رھبری حکومت اسالمی فعاليت می

. سودھای مالی تبديل کرده است ھا و مرز ھای ايران به نه حضور دارد، و کنترل خود را در فرودگاهايران نيز فعاال

دولت است، اما  المللی پيام، که در نزديکی کرج در شمال غرب تھران واقع شده، گرچه متعلق به برای مثال، فرودگاه بين

تی است، و در عين حال، تحت ھيچ کنترل گمرکی نيز فرودگاه پيام در اصل يک فرودگاه پس. توسط سپاه اداره می شود

ھای تجاری، از داروھای تقويتی،  دو ھزار تن فرآورده« يک روزنامه ايرانی فاش کرد که ٢٠٠٥در سال . قرار ندارد

وزارت راه و ترابری است،   پيام، که متعلق بهئی، توسط شرکت ھواپيما»چون واياگرا تا وسائل الکترونيکی کامپيوتری

چرا که در پايان يک . مضحکه عمومی تبديل شد پس از فاش شدن اين ماجرا، اين داستان به. ايران وارد شده است هب

  .ھای باالی سپاه نرسيد رده و دامنه اتھامات ھرگز به. عنوان مغز متفکر تمامی عمليات محکوم شد دستفروش خيابانی به

هللا لبنان، حماس فلسطين،  حزب ھای مردم ايران را به از ثروتی دالرھای بالعوض ميلياردھا  حکومت اسالمی، کمک 

در حالی که اکثريت مردم . با سخاوت تمام بخشيده است... ھای يمن و یثکش سوريه، شيعيان عراق، حو حکومت آدم

  . برند ايران در فقر و نداری بسر می

 اتمی، برای مردم ايران بيش از ھزار سالح يابی به ای و تالش حکومت اسالمی برای دست در مورد انرژی ھسته

  . ھزينه در بر داشته استدالرميليارد 

شوند تا در دوره  داران و سران و مقامات کشورھای جھان، يکی پس از ديگری راھی تھران می با اين وجود سرمايه

 جمله از نيروی کار ارزان نيز با انعقاد قراردادھای اقتصادی و نظامی، منافع اقتصادی خود را ببرند و از» پسابرجام«

داران کشورھای پيشرفته صنعتی  عبارت ديگر، برای سران و مقامات و سرمايه به. جامعه ايران نيز برخوردار گردند

ھر جنايتی و گروھی و  چرا که آنان حاضرند به. غرب، دفاع از حقوق بشر و حرمت انسانی جنبه تبليغاتی دارند

  .چنان حفظ شود شان، ھم فع اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلماتيکحکومتی جانی متوسل شوند تا منا

شماری را عليه زنان اعمال نموده، از  ھا و جنايات بی حقوقی در طول حيات وحشيانه و ارتجاعی حکومت اسالمی، بی

روی صورت زنان نيز اسيد پاشی بر  پيشانی زنان، اقدام به بھانه بد حجابی به سنگسار و شالق گرفته تا پونز زدن به

 حجاب ديگر از مسأله«: امام جمعه اصفھان در نماز جمعه گفته بود... توسط عوامل حکومتی با تحريک امام جمعه و

پس از اين . »حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بد حجابی بايد چوب تر را باال برد و از نيروی قھريه استفاده کرد

شرمی با  ھا ريختند و در نھايت بی خيابان الھی و بسيجی در اصفھان به نان حزبرانی امام جمعه بود که ز سخن

 کردند، دقيقا بعد از ھمين فتوا و ئیپيما راه» حجاب مرگ بر زنان بی«ھا نوشته شده بود   که بر روی آنئیپالکاردھا
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و اين جنايت را گروھی موتور صورت زنان در اين شھر شروع شد، اين اقدام کثيف   بود که اسيد پاشی بهئیپيما راه

    .هللا شروع کردند سوار از اعضای انصار حزب

بوده » گروه کاوه«نام  ھا، کار گروھی از خود عوامل حکومت به بنا بر اظھارات بسياری از شاھدان اين اسيد پاشی

به ھمين دليل . می استکارترين عامالن حکومت اسال نام دارد که يکی از جنايت» کميل کاوه«است، سردسته اين گروه 

  .برد اصطالح چاقو دسته خودش را نمی به. کاران دستگير و دادگاھی نشدند ھيچ کدام از اين جنايت

   مورد اسيد پاشی گزارش شده است،٣٨٠، ١٣٩٣فرمانده نيروی انتظامی در شش ماه اول » احمدی مقدم«طبق اقرار 

  . قفسه سينه در دم جان باخته استخاطر پاشيدن اسيد بر و حداقل يکی از قربانيان به

توان  جرات می است، بلکه به) داعش( »دولت اسالمی« کنيم که حکومت اسالمی ايران، نه تنھا خود تأکيدجا  جا دارد اين

در حالی که چند سالی بيش نيست که . ھای حکومت اسالمی ايران ھستند ھا شاگردان و دست پروده گفت داعش و داعشی

ھای مردم دنيا افتاده است، اما داعش حکومت اسالمی ايران از سی و ھفت سال پيش دست   زباناسم داعش بر سر

  .ھای سازمان يافته و دولتی عليه مردم ايران و بشريت متمدن زده است جنايت به

 حکومت بندد، گلوله می ھا را گروھی به کند و يا انسان دفاع می  که داعش از جمله با زنان و کودکان بیئیھا جنايت

  .اش بارھا مرتکب چنين جناياتی عليه بشريت شده است اسالمی ايران، در طول حاکميت خونين

ھای زندانيان سياسی و يا تبعديان سياسی تحميل شده است،  خانواده ھای فراوانی به در طول بيش از سه دھه و نيم، رنج

 يعنی حق حيات را از بسياری از افراد سلب ترين حق انسان، چنان اولين و مسلم آور است در کشوری که ھم شرم

ھای فردی و جمعی، آزادی بيان و انديشه، آزادی فعاليت مستقل  ھا از آزادی کنند؛ در کشوری که بسياری از انسان می

خصوص  ھای ملی و مذھبی، حقوق زنان، کودکان به سياسی، اجتماعی و فرھنگی، و امنيت محروم ھستند، حقوق اقليت

در کشوری که . گردد ع میئي و کار و خيابانی، جوانان، حقوق کارگران و اقشار محروم جامعه ھر روز تضکودکان رنج

و ھر روز شاھد اجرای احکام ناعادالنه چون محروميت از تحصيل . اند معنا شده ھانی بی حفظ کرامت و ارزش انسان

در واقع حقوق .  نداردئیترين جا  حقوق بشر کمطور کلی بحث از  که بهئیدر جا. دانشجويان و اخراج کارگران ھستيم

  .ھاست ھمه انسان بشر متعلق به

 ساله حکومت اسالمی ايران، پرسش اين است که آيا بھائيان کثيف ھستند يا ٣٧در چنين وضعيتی و با اين کارنامه سياه 

ی از شيعيان حکومت اسالمی لحاظ مذھبی نيز مترق عالوه بھائيان به به. کليت دھم و دستگاه حکومت اسالمی ايران

ھای مذھبی  ای بين فرقه عقيده من کليه مذاھب ريز و درشت خرافی و ارتجاعی ھستند اما اگر مقايسه ھرچند به. ھستند

  .تر است تر و قابل تحمل گری مترقی گری از شيعی ترديد بھائی صورت گيرد بی

ملقب به » ميرزا حسين علی نوری«ن توسط ئياين آ.   سال پيش در ايران ايجاد شده است١٦٠، در حدود ئیديانت بھا

 دانسته و آثار و تعاليم بسياری را برای ئیوی ايجاد وحدت عالم انسانی را ھدف ديانت بھا.  گزاری شد پايه» بھاهللا«

چه  و خالصه ھر آن… حقوق مساوی زن و مرد در ارث، ازدواج و طالق. اين ھدف برجای گذاشته است رسيدن به

 ...شود و  مردانه در دين اسالم شمرده میمزيت 

داند و بر خالف اديان مسيحيت، يھود  عنوان انحراف از اسالم و ارتداد می ت را بهئين بھائياما حکومت اسالمی ايران، آ

 توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذھبی خود را در ھا در ايران نمی ئیبھا. شناسد رسميت نمی و زرتشتی آن را به

کرد تا  ، داوطلبان کنکور سراسری را موظف می١٣٨٣چنين حکومت ايران تا سال  ھای عمومی انجام دھند ھم محيط

ھای اسالم، يھود، مسيحيت و زرتشت قرار داده  ثبت نام فقط گزينه در فرم مربوط به. شان را اعالم کنند اعتقادات مذھبی

 ١٣٨٣که اين شرط در سال  پس از اين. ھا بودند گاه تحصيل در دانش فاقد صالحيت برای ئیشده بود در نتيجه افراد بھا
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ھا در مراحل بعدی پذيرش و ثبت نام رد شدند تا   توانستند در کنکور شرکت کنند اما آنئیجويان بھا منتفی شد، دانش

 کنند و پس از اعمال ھای دولتی تحصيل  اجازه يافتند تا در دانشگاهئیآموز بھا  دانش٢٠٠، بيش از ١٣٨٦که در سال  اين

ای از شھروندان ايرانی در کشور  بينيم که عده می.  مجازی روی آورندئیھا آموزش و دانشگاه ھا به فشار دوباره آن

  .شان نيز محروم ھستند شان در امور مذھبی، حتی از داشتن حقوق اوليه شھروندی علت تفاوت ديدگاه خودشان به

 اول انقالب، تعدادی از بھائيان سرشناس، از گوشه و کنار کشور، توسط  در دھه: ان، اعالم کرده است کهئيجامعه بھا

ھا و  خانه. شود، ربوده و کشته شدند نام برده می» نيروھای امنيتی لباس شخصی«ھا با عنوان  افرادی که امروز از آن

 . دم متعصب قرار گرفتظاھر توسط مر  به ھا در بعضی از شھرھا و روستاھا مورد حمله مراکز کسب و کار آن

 ساله تا ١٧ اعدام شدند، از دختر ١٣٦٢ در سال ئیکودکان بھا بودن و تدريس به ئیجرم بھا  در شيراز، بهئیده زن بھا

  ھا نيز تخريب شد ھای آن حتی گورستان.  ساله٥٦زن 

را پس از دستگيری و  ئی ساله بھا٧١، پيرمرد »اله ميرزا گلپور وجيه«، که در تنکابن، ١٣٩٠ ارديبھشت سال ١٣

 ھم بيش از بيست تن از استادانی ١٣٩٠اول خرداد . ضرب و شتم، با زنجير و پابند در شھر گرداندند تا تحقيرش کنند

  .ھم ريختند ھا را به دادند، دستگير کردند و امکانات تدريس آن  محروم از تحصيل، درس میئیجويان بھا دانش که به

 برابر ١٣٩۵ خرداد ۵ چھارشنبه از فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی در تاريخ ای که تعداد زيادی در بيانيه

ھا را محکوم  سرکوب ضدانسانی و وحشيانه بھائيان و اعمال تبعيض و ستم عليه آن« تحت عنوان ،٢٠١۶ می ٢۵ با

   :از جمله آمده است؛ » کنيم می

 طوری به يافت وسيعی ابعاد بھائيان اعدام و شکار موج آن پی از و داد رسميت بھائيان اعدام به اسالمی جمھوری رژيم«

 اعدام و محاکمه اسالمی ھای دادگاه بی توسط بھائی ٢٠٧ ،١٣۶۵ تا ١٣۵٧ از  تنھا  ناپديدشدگان کثير تعداد بر عالوه که

  .شدند

 زير در .است  ديگر مذاھب پيروان آزادی و مذھب فراگيرآزادی و شديد سرکوب مذھبی دولت گريزناپذيرھر نتيجه

 معاصر تاريخ تمامی در شده ِاعمال ھای تبعيض ترين بزرگ با ايران مذھبی ھای اقليت اسالمی جمھوری رژيم سلطه

 ھای فرقه زرتشتيان، يھوديان، بھائيان، مانند کشور مذھبی ھای اقليت شامل فقط نه ھا تبعيض اين .اند شده مواجه ايران

 حق، اھل صوفيان، يارسان، ھا، ايزدی ،...)و ھا کلدانی ھا، آشوری ھا، ارمنی ھا، انپروتست ھا، کاتوليک(مسيحيان مختلف

 با که نيز  رسمی مذھب يا عشری اثنی شيعه پيروان از دسته آن بلکه شود می سنت اھل و گنابادی دراويش ھا، شيخی

 ... ».گيرد می بر در نيز را کنند می مخالفت حاکم روحانيت توسط مذھب انحصاری تفسير حق

   :است آمده بھائيان سرکوب در بيانيه، اين از ديگری بخش در

 زدن قدم برای که تھران دانشگاه  فلسفه استاد و ايران بھائيان ملی محفل منشی داودی عليمراد دکتر ١٣۵٨ آبان ٢٠ در«

 گسترش و شروع ترتيب اين به بھائيان شدن ناپديد روند .برنگشت خانه به وقت ھيچ ديگر و شد ناپديد بود رفته پارک به

 حين در ھا آن ھمکاران از ديگر نفر دو  اضافه به بھائيان ملی محفل رھبری اعضای  ھمه ١٣۵٩ مرداد درسی .يافت

 از يکی در و ١٣۶٠ آذر دو و بيست روز در .شدند ناپديد ھميشه برای و شده ربوده مسلح افراد ھجوم با محفل،  جلسه

 جلسه در حاضر افراد ھمه بود شده تشکيل بھائيان دوم محفل عضو نفر ٩ از نفر شتھ حضور با که جلساتی معدود

 تيرباران ١٣۶٠ ماه دی شش در بودند شده اعدام به محکوم فرمايشی ھای دادگاه در که ھا آن از نفر ھشت و دستگير

 برای جاسوسی« جرم به فرادا اين کرد اعالم گروھی اعدام اين مورد در هئيقضا قوه وقت سئير اردبيلی موسوی .شدند

 موج آن پی از و داد رسميت بھائيان اعدام به اسالمی جمھوری رژيم ترتيب اين به و اند شده اعدام »خارجی ئیھا قدرت

 ٢٠٧ ،١٣۶۵ تا ١٣۵٧ از  تنھا  ناپديدشدگان کثير تعداد بر عالوه که طوری به يافت وسيعی ابعاد بھائيان اعدام و شکار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 ھای دستگيری با گذشته ساليان طی در بھائيان سرکوب .شدند اعدام و محاکمه اسالمی ھای ادگاهد بی توسط بھائی

 اعضای« آخرين دستگيری به توان می ھا آن ميان از که يافت ادامه )١٣٨٨ تا ١٣٨٢ ھای سال ميان نفر ٣۴۴( وسيع

 سال در زندان سال بيست به يک ھر ھا آن نفر ھفت ھر محکوميت و »ايران بھائی جامعه امور کننده ھماھنگ

   .کرد اشاره ١٣٨٩

 سرکوب و امنيتی ھای دستگاه توسط بھائيان سرکوب و پيگرد روحانی جمھوری رياست دوره در اخير سال سه در

 کنکور در باال رتبه با حتی که ئیبھا جوانان است، شده تخريب انئيبھا از زيادی ھای گورستان :است يافته ادامه چنان ھم

 در مسؤول مقامات توسط مغازه ٢٨ گذشته چندماه در شدند، محروم تحصيل از بودن بھائی دليل به بودند دهش قبول

 و سراسری عمليات يک در )نوامبر ١۵( آبان ٢۴ شنبه يک روز در اند، شده پلمب کرمان و مازندران ھای شھرستان

 ھشتاد به اکنون بھائی زندانيان تعداد که طوری به شدند دستگير مشھد و اصفھان تھران، در بھائيان از نفر ٢۵ ھماھنگ

 استان در مينودشت و گنبد گرگان، شھر سه ساکن بھائی شھروند ٢۴ پيش سال دی پانزده در باالخره و است رسيده نفر

 سال ١٩٣ به مجموعا »اسالمی جمھوری نظام عليه و تئيبھا نفع به تبليغ« نظير ای پايه بی و ساختگی اتھامات با گلستان

 احکام مخالف که حيث اين از تئيبھا نفع به تبليغ« که است شده گفته ھا آن برای صادره حکم در .شدند محکوم زندان

 عليه تبليغ مصاديق از قطعا ....زمان امام ظھور و محمد حضرت اسالم پيامبر خاتميت جمله از تشيع و اسالم ضروری

 .ندارد پايان خود شھروندی حقوق از ايران بھائيان ساختن محروم وندر اما .»است بوده ايران اسالمی جمھوری و نظام

 آماده و تکانی خانه مشغول ايرانی ھای خانواده که حالی در ،٩۴ سال پايانی روزھای در شده منتشر اطالعات براساس

 ١٨ شنبه سه وزر صبح در جداگانه و زمان ھم طور به ئیبھا شھروند چھار بودند، جديد سال و نوروز عيد برای شدن

 و »ھوشمند تارا« ،»شادابی سرمد« ،»صفاجو روحيه« .شدند بازداشت ساری و کرج تھران، شھرھای در ماه اسفند

 دولتی گوناگون مراجع به اعتراض خاطر به اول نفر سه .بودند شدگان بازداشت اين شمار در »ماھفروزکی ذبيحی بھزاد«

  .است اسالم عليه تبليغ چھارم نفر اتھام و اند شده ستگيرد دانشگاھی تحصيالت از شدن خاطرمحروم به

 جمعيتی اکنون که بھائيان که داشت نظر در بايد شود روشن اقليت اين عليه بار فاجعه تبعيض ابعاد که آن برای 

 و نفر ارھز ٣٢ از بيش ھا آن شدگان اعدام تعداد بودند ايران جمعيت اندازه به اگر دھند می تشکيل را نفری پانصدھزار

 جمھوری اقليت، اين عليه شده ِاعمال دھشتناک ھای تبعيض .بود نفر ھزار دوازده از بيش ھا آن کنونی زندانيان تعداد

   ».است ساخته مبدل ايران غيرمسلمان اقليت ترين بزرگ برای واقعی جھنم يک به را اسالمی

 )ھا سازمان و ھا تشکل و نھادھا ؛ افراد( فراخوان اين هکنند امضاء نيروھای ما« :است شده تأکيد بيانيه، اين پايان در

  :کنيم می اعالم ايران مذھبی ھای اقليت ديگر و بھائيان عليه شده اعمال ھای تبعيض کردن محکوم ضمن

 اتمؤسس به دولتی کمک ھرگونه ممنوعيت پرورش، و آموزش از و قضائی سيستم از دولت، از مذھب کامل جدائی«

 نداشتن و داشتن در افراد ھمه آزادی و مذھب به اعتقاد بودن شخصی رسمی، مذھب الغاء ھا، آن ھای فعاليت و مذھبی

 ھای تبعيض به دادن پايان ناپذير اجتناب ملزومات از يکی جمله از مذھبی، ضد و مذھبی تبليغات کامل آزادی مذھب،

 سياسی اعتقادات و جنسيتی مذھبی، ملی، تعلقات از نظر صرف شھروندان ھمه برای برابر حقوق برقراری و مذھبی

  .باشد می ھا آن

 .ھستيم عقيدتی و سياسی زندانيان ھمه و بھائی زندانيان ھمه قيدوشرط بی و فوری آزادی خواھان چنين ھم ما

  ».شود متوقف درنگ بی و فورا بايد ايران مذھبی اقليت ھمه و بھائيان عليه شده اعمال ھای تبعيض
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 مترجم، نگار، روزنامه سياسی، گر تحليل نويسنده، بشر، حقوق زنان، کارگری، سياسی، فعالين  از دیتعدا را بياينه اين

 و بياينه اين لينک( .اند کرده امضاء ... و دانشگاه استاد و مدرس سينما، و تئاتر کارگران و ھنرپيشه نويسنده، شاعر،

  :کنيد مطالعه گزارشگر سايت در توانيد می جمله از را امضاھا ليست

/com.gozareshgar.www://http١٠ttnews_tx?&html.%۵news_Btt%۵=D٢٩٢۴٠ttnews_tx&%۵

BbackPid%۵=D٢٣=cHash&۴٠de٣٣۶٨٩۴bfae۴e٨٣١df٩٧fcd۵a٨۶٨d(    

   .ستيزی است ن بسيار سخيف، ارتجاعی مردساالری مذھبی و فاشيستی و زنيالع قرهاما موضع کاشانی بر عليه 

خ ير تاريز در دو سده اخيانگ كی از زنان مبارز جسور و شگفتي.) ق١٢٦٨ تا ١٢٣٠(»ني العقره«اطمه معروف به ف

درستی مورد  طلب، به ز از سوی روشنفكران پيشرو و گرايشات سياسی چپ و برابریينك نيران بوده است كه ھم ايا

  . رديگ د قرار میيتمج

ك صد سال بر زمانه خود ياندازه  كم، به ا آن كه دستي شد، ر زمان خود زادهين در غيقره الع«: درستی گفته شده است به

ن زن در يتر گری برخوردار بود، و چه بسا بزرگياز منزلت د... افتئيپس اگر او در عصر ما نشات م. شی داشتيپ

  . ٦٩، ص ) م، چاپ دوم١٩٩٧منشورات الجمل، : كلن) نيعلی الوردی، ھكذا قتلوا قره الع( »آمد شمار می ستم بهيسده ب

پراکنی آخوندھا مواجه شده  ن كه بوده و چه كرده است که اين چنين در طول تاريخ با کين و نفرتيراستی، قره الع اما به

  است؟

زارش شده است كه وی گ. افتينی رشد يعی و در كانون مناظرات ديدر خاندانی از عالمان ش» نيقره الع«فاطمه ھرچند 

  :ن اظھار کرده استيچن

ان شما و زنان مانع از استفاده و استمتاع است ين حجابی را كه ميد و ائيايرون بيحال اجتماع ب  بهئیت تنھااز حال... «

ھا  ان خودتان و زنان، بعد از آن كه كام دل از آنيد و كارھا را در ميك سازيد، آنان را در كارھای خودتان شريپاره كن

ا يھای زندگی دن د؛ زنان گليھا ببر ھا به انجمن ھا را از خانه د، آنيزش داشته باشيھا آم د، با آنيم كنيد تقسيبرداشت

ست كه آن را آماده يسته نيده شده و شايدن آفريدن و بوئيرا گل برای چيد، زيد و ببوئينيد از شاخه بچيباشند، گل را با می

اما . ارمغان فرستاد د و برای دوستان بهيچد يد، گل و شكوفه را بايھا را با لذت تمام ببوئ د، آنيك نظر نداريد و بدان نيبدار

بلكه ... گر از استفاده از آن، اصل و اساس ھر فتنه و فسادی استيه نزد بعضی و محروم بودن برخی ديتمركز سرما

مال برای آن است كه تمام مردم درآن اشتراك داشته . اموال حق مشاع تمام مردم است، و كسی آن را قسمت نكرده

، ص ٤عمر رضا كحاله، ج : ن ركيچن ؛ ھم١١٨گانی، ص يد گلپايفر از کتاب ( .ديا مساوات كنيفقرا و اغنان يم... باشند

٢٠٠( 

عی يطرز فج بعدھا، محمود خان كالنتر به رزا محمود خان كالنتر گذراند کهين مدتی را در خانه مير تھران، قره العد

ه افراد بابی، از يقلع و قمع كل م بهيشاه تصم.). ق ١٢٦٨(آمدش ين شاه پيناصر الد ه بهيقصد باب ماجرای سوء. كشته شد

ن شده و از او خواستگاری كرده يفته قره العين شاه شيگزارش شده است كه ابتدا ناصرالد.پرداخت نيجمله قره الع

اما به دركنند، » گمراھی؟«حت و موعظه، او از يق نصيپس ابتدا تالش شد تا از طر). ٨٦ و ٨٣چھاردھی، ص ( .بود

ن شاه يفرمان ناصرالد ن بهيت، قره العيدر نھا. ز نافرجام ماندين تالش نين آخرين بر مواضع خود، ايبا پافشاری قره الع

سان كه او را با دستمالی خفه كردند، سپس در چاھی افكندند، و سر آن چاه را با خاك و  ني؛ بد.)ق ١٢٦٨(ديقتل رس به

، ص  ٣محمد تقی سپھر، ج : ن ركيچن ؛ ھم٦٦ ـ ٦٣؛ علی الوردی، ص ١٨٩ ـ ١٨٧، ص »فتنه باب«( .سنگ پر كردند

؛ ٢٨٧، ص ٣زی، ج ي؛ محمد علی تبر٢٠٢ ـ ٢٠١، ص ٤؛ عمررضا كحاله، ج ١٢٠ـ  ١١٩گانی، ص يد گلپاي؛ فر١١٩١

  )١٩٥ ـ ٩٣،١٣٥،١٩٤، ٨٤چھاردھی، ص 
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وقفه عليه ارتجاع مذھبی، نابرابری و  پيگير و بیدليل مبارزه  ، بلکه به»تيباب«دليل دفاع از  ن نه تنھا بهيقره الع

 . ن در عين حال شاعر ھم بوديقره الع. مردساالری و در دفاع از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی جان باخت

ز است؛ در روزگاری كه دربار و روحانيون دست در دست يار تامل برانگين، بسيگمان، زندگانی پر ماجرای قره الع بی

ن، يھای الزم برای رشد علمی و اجتماعی محروم بودند، قره الع نهيتر زنان از زم شيشان حد و مرزی نداشت و ب ھم ظلم

. برانگيزی نمود ز رشد رشکيبر عليه مردساالری و مذھب و دربار شورش کرد و از نظر سياسی، اجتماعی و علمی ن

ل، جسورانه، خانمان و خاندان ين دليھم چنان كه به. ستدان ن، با جسارت تمام خود را برتر از ھمه علماء میيقره الع

عت و ثروت و يشر و با شتاب فراوان به. خواھانه سخنی نھاد طلبانه و آزادی خود را رھا نمود و پا در راه مبارزه برابری

جھت  بیرو،  از اين. كرد و راه مبارزه زنان را ھموار ساخت» كشف حجاب«جاه و جالل خانوادگی پشت نمود و سپس 

ھا و حاکمان  نيست که تمام آخوندھا و دستگاه مذھبی و مردساالری در تاريخ ايران، از جمله امروز امام جمعه

نمايش  کنند در واقع فرھنگ ارتجاعی خود را به ن اھانت میيستيز حکومت اسالمی به قره الع ستيز و زن آزادی

  .گذارند می

  . در کشورشان تا چه حد از حقوق شھروندی خودشان محرومندئیشھروندان بھاای از خروار است تا بدانيم  ھا نمونه اين

. سابقه است ترديد فھرست کردن فجايعی که در طوالنی سه دھه و نيم صورت گرفته، در تاريخ معاصر ايران بی بی

ھا،  ھا و کتاب ھا، بيانيه ھا، کنفرانس ئیپيما ھا، راه ھای حکومت اسالمی با آکسيون شمار و ويرانگری ھرچند که جنايات بی

شناخت و ماھيت ارتجاعی اين حکومت در ميان ايرانيان و  تر به ھا و غيره ھر چه بيش ھا و مصاحبه مقاالت، سخنرانی

  .چنان ادامه دارد جھانيان انجاميده است ولی ھنوز ھم که ھنوز است ابعاد گسترده اين جنايات و ويرانی ھم

مان عليه سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، ترور و اعدام، ستم و  سياسی و اجتماعیما بايد در روند مبارزه جاری 

طلبانه و  ھای ملی و مذھبی از موضع برابری ھای اقليت استثمار حکومت اسالمی ايران، ھمواره بايد بر عليه سرکوب

ھای وحشی و  در مقابل گله گرگھا را  جويانه، از جمله از حقوق و ھمه حق شھروندی بھائيان دفاع کنيم و آن عدالت

اند بلکه برعکس، ھمواره آزار  ھيچ کسی آزار نرسانده بھائيان ايران، نه تنھا به. درنده حکومت اسالمی، تنھا نگذاريم

بنابراين، نه شھروندان بھائی ايران، بلکه کليت حکومت اسالمی ايران ارتجاعی و جانی و کثيف و ويرانگر و . اند ديده

  .شک جای چنين حکومتی گورستان تاريخ است یب! مخرب است

ھمراه اعدام ھزاران زندانی  واقعا حکومت اسالمی و ھمه کسانی که دستور زندان و اعدام سعيد سلطانپور در زندان به

سياسی در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی، ترور  غالم کشاورز،  عبدالرحمان قاسملو، حميد چيتگر، صديق 

ھای  ھا، قتل چنين ترور کشيش در خارج کشور؛ ھم... رفکندی، شاپور بختيار و منشی وی و کمانگر، صادق ش

ای نويسندگان و فعالين سياسی در داخل کشور مانند ترور پوينده، مختاری، شريف،  ای زنان، ترورھای زنجيره زنجيره

، قتل ۶٧خصوص بھار و تابستان  بهعام زندانيان سياسی در دھه شصت  زاده، فروھرھا، و ترورھای ديگر، قتل حاجی

  اند؟  ھا ھزار عزيز ديگر را داده و اجرا کرده شاھرخ زمانی در زندان رجائی شھر و ده

اند بايد پيکار سياسی و طبقاتی عليه کليت  تا وقتی عامالن و آمران اين جنايات معرفی و محاکمه در دادگاه مردمی نشده

جامعه ما  خصوص، تا زمانی که حکومت اسالمی ايران بر  ی شود بهچنان با جديت پيگير حکومت اسالمی، ھم

مان باقی  بنابراين، تنھا يک راه بر پيش پای جامعه. کند نبايد انتظار داشته باشيم وضع موجود بھتر شود  میئیفرمانروا

 حکومت اسالمی و مبارزه سياسی، اجتماعی و فرھنگی مداوم و پيگير با ھدف سرنگونی  بهتأکيدمانده است و آن ھم 

  ! يک جامعه انسانی آزاد و برابر و مرفه و عادالنه استئیبرپا

 ٢٠١٦ برابر با بيست و ششم مه ١٣٩٥ ]جوزا[شنبه ششم خرداد پنج


