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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٧
  

 !دروغ ھای شيخ حسن روحانی
  !)ايران امن ترين کشور منطقه است؟(

   

رکوب می کنند و از سوی ديگر، ھمواره به جامعه دروغ  سن خود را شديداً ايکتاتورھای جھان، از يک سو مخالفھمه د

  . حفظ کنندئیمی گويند و به ھر جنايتی متوسل می شوند تا قدرت و حاکميت خود را به ھر بھا

لمان در جنگ جھانی اول را ا گويد مردم شکست  ، می»نبرد من«برای نمونه آدولف ھيتلر در کتاب معروف خود به نام 

از نظر او اين روش مستلزم . دارای نفوذ در مطبوعات از اين تکنيک استفاده کردند د که يھودی ھایاين دليل پذيرفتن به

اولين مورد استفاده دروغ بزرگ در اين جمله معروف . آن است که بايد دروغ آن چنان عظيم باشد که باورش آسان باشد

  !»وجود استدر دروغ بزرگ ھمواره نيروی قابل باور بودن م«: او مستند شده است

 ادامه داده است؛ به اين گونه که مردم تغييرکه وزير تبليغات ھيتلر بود اين تئوری را با کمی » يوزف گوبلز«شايع است 

 تکرار کنيد، دير يا زود آن را باور کنند و اگر دروغی را مکرراً  دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می 

  .خواھند کرد

 اسالمی شان، روز روشن به جامعه دروغ می گويند -سالمی نيز از موضع افکار فاشيستی سران و مقامات حکومت ا

  .بدون اين که ذره ای اخالق و شرم داشته باشند

روح هللا خمينی که ھمه جناح ھا و سران و مقامات حکومت اسالمی، خود را ادامه دھنده راه او می دانند مظھر بی رحم 

خواه سالم را دينی صلح جويانه و آزادياو حکومت اسالمی و ا. زان تاريخ بشريت بودترين سفسطه گران و دروغ پردا

 دانست و حقوق بشر را برای او ھرگونه قدرت گرفتن روحانيون را در حکومت آينده ايران منتفی می. می ناميد

ز بازگشت به ايران اولين سخنرانی او در گورستان بھشت زھرا پس ا. ن به سياست ھای حکومتی خواھان بودامعترض

  .بود… وعده ھای دروغين آب و برق و خانه مجانی و 

 وعده ھايش، يکی از مخوف ترين و جانی ترين حکومت ھای ۀقدرت، خالف ھم در حالی که خمينی پس از رسيدن به 

ند ضعيف او حتی دست آوردھای ھر چ.  دادتغيير» واليت فقيه«را به » شاه«اسالمی را پايه نھاد و در واقع نام 

 ايران را نابود کرد و کشور را به زندانی بزرگ برای اکثريت شھروندان ايران با قوانين ۀاجتماعی و مدرن جامع

  . سال پيش تبديل کرد١۴٠٠ دوران ئیوحشيانه قرون وسطا

روريسم، اکنون نيز شيخ حسن روحانی، آن چنان از حق شھروندی، رعايت حقوق بشر، احترام به انسان ھا، مبارزه با ت

مبارزه با فقر و غيره سخن می گويد که تمام واقعيت ھا و شواھد و قراين نشان می دھند دولت او، يکی از جانی ترين و 
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حکومتی که در جھان در صدر اعدام ھا قرار گرفته و . مستبدترين و امنيتی ترين حکومت ھای منطقه و جھان است

ھر نوع انتقاد به سران حکومت، جرم . دکان را نيز اعدام می کندحتی حکومت اسالمی، تنھا حکومت دنياست که کو

  . ن که جای خود دارنداتازه مخالف. ن استابزرگی محسوب می شود و خطر زندان و شکنجه و اعدام در انتظار اين منتقد

 سياسی و در حالی که حکومت اسالمی ايران به جمعيت کنونی ايران، بی توجه است و نيازھای اقتصادی، اجتماعی،

 حق را نيز بی رحمانه خفه می کند؛ با اين وجود ه نمی کند، بلکه ھر صدای اعتراض بتأمينفرھنگی آن ھا را نه تنھا 

جامعه ای که ھم اکنون حدود ده ميليون بيکار دارد اگر دو . خامنه ای فرياد می زند که جمعيت ايران بايد دو برابر شود

ھم اکنون طرح دو برابر کردن جمعيت ايران، به مجلس ارتجاع واگذار شده ! داد؟برابر شود چه فاجعه ای رخ خواھد 

  .است

 ميليونی بيکاری ١٠ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی ھم می گويد درباره خطر سونامی بزرگ 

او ھم چنين عنوان کرد . استس جمھور داده شده و به نوعی در اين بخش آژير قرمز ھم به صدا درآمده ئيگزارشی به ر

 ھزار شغل جديد به صورت متوسط ٧۵طبق گزارش مرکز آمار ايران در سال ھای گذشته ساليانه در بھترين حالت فقط 

اما ھنوز ھم دولت روحانی . ايجاد شد و اين ميزان ھرگز پاسخ گوی سيل متقاضيان کار در کشور نبوده و نخواھد بود

  .ل انجام نداده استھيچ اقدم جدی درباره اشتغا

اما . سال ھاست که بخشی عظيمی از مردم ايران کرايه نشين و يا در حاشيه شھرھا در حلبی آبادھا زندگی می کنند

س جمھور سابق حکومت اسالمی، می گفت برای ھر خانواده ايرانی يک ويال خواھيم داد که ئيمحمود احمدی نژاد ر

شت سال رياست جمھوری او تمام شد و جايش به را به شيح حسن داد بدون سرانجام ھ. ھزار متر مساحت داشته باشد

 هب. اين که کسی خبری از اجرای طرح زمينی به وسعت ھزار متر مربع و ساختن يک ويال و باغ ميوه شنيده باشد

  . عکس به رقم بی خانمان ھا و کارتن ھا باز ھم افزوده شد

اسالمی در ناامن کردن و بی ثبات نمودن ايران و کشورھای منطقه ادامه در ادامه اين بحث، به نقش ارتجاعی حکومت 

می دھيم تا با فاکت ھای روشن و شفاف و آمارھای خودشان دروغ ھا و ادعاھای کاذب شيخ حسن روحانی را برمال 

  .کنيم

ان ملل متحد  مجمع عمومی سازمۀ ساالنجلسۀ، حسن روحانی در شصت و نھمين ١٣٩٣ ]ميزان[شنبه سوم مھرروز پنج

بخش زيادی از سخنرانی روحانی تالشی بود برای متقاعد کردن قدرت ھای غربی نسبت . در نيويورک سخنرانی کرد

مريکا و کشورھای ا سياست ھای حکومت اسالمی در رابطه با مسائل مربوط به مناسبات حکومت شان با تغييربه 

ا اطمينان دھد که حکومت اسالمی آمادگی دارد تا ھمگام با آن مريکااو در اين سخنرانی، تالش کرد به غرب و . منطقه

 او تالش کرد که به اين دولت ھا اطمينان دھد سياست ھا و . ھا در جھت منافع سرمايه داری، گام ھای جدی بردارد

  . کرده استتغييرژی حکومت اسالمی با غرب و منطقه يسترات

روحانی .  بکاھد تا برای يک دوره ديگر بقای آن را تضمين کنداو خواست در سازش با غرب، از بحران ھای حکومت

 ».کشور من تالش برای تعامل سازنده با کشورھای ھمسايه است... «: در بخشی از سخنانش چنين گفت

اگر رويکرد درست در پيش گرفته نشود، به سمت منطقه ای پرتالطم خواھيم رفت و راه درست مواجھه با «: او گفت

  ». نه از بيرون، بلکه با محوريت و ابتکارات درونی، قابل تصور استئیافراط گرا

حسن روحانی در سخنرانی خود، دروغ ھای به اصطالح شاخداری را تحويل ھم کيشان خود داد که اگر کسی او و 

ر جھان حکومت شان را نشناسد شايد با شنيدن اعاھای روحانی اين طور تصور کند که ايران آزادترين و امن ترين کشو

  ! جامعه ايران، بلکه برای جھان دارند؟ۀاست و به ھمين دليل آن ھا راه حل سياسی فوق العاده ای نيز نه تنھا برای ادار
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پرآشوب و پرتالطم «شنبه خود در سازمان ملل، مدعی شد که ايران، در منطقه روحانی در سخنان روز پنج

از ھرگونه ھمکاری «است و گفت که جمھوری اسالمی » ھا کشورترين  ترين و امن  با ثبات «، يکی از »خاورميانه

کند و آماده است نقش دائمی سازنده و  گری، تھديد و تجاوز حمايت می  ميان کشورھای مسلمان برای مبارزه با افراطی 

  ». کندءثر خود را ايفاؤم

تروريسم در . شمه ھای آن را خشکاندبرای مقابله اصولی با تروريسم، بايد ريشه ھای آن را شناخت و چ: روحانی گفت

  .بستر فقر، بيکاری، تبعيض، تحقير و بی عدالتی می رويد و با فرھنگ خشونت رشد می کند

برای ريشه کن کردن تروريسم بايد عدالت و توسعه را گستراند و از تحريف اديان الھی برای توجيه :  کردتأکيدروحانی 

 .قساوت و بيرحمی جلوگيری کرد

درد بزرگ تر آن است که اين تروريست ھا به نام دين، خون می ريزند و به نام اسالم سر می : اطرنشان کردروحانی خ

برند، می خواھند اين حقيقت مسلم تاريخ را پوشيده نگھدارند که بر اساس آموزه ھمه پيامبران الھی از ابراھيم و موسی 

 .تار ھمه بشريت است، کشتن يک انسان بی گناه ھمانند کش)ص(تا عيسی و محمد 

من در شگفتم اين گروه ھای آدمکش، گروه خود را اسالمی می نامند و شگفت آورتر آن که رسانه ھای : او ادامه داد

غربی نيز در ھمراھی با آنان، اين نام مجعول را که تنفر ھمه مسلمانان را برمی انگيزد، تکرار می کنند؛ غافل از آن 

ی خويش را به صفت رحمانيت ياد می کنند و از پيامبر خويش درس عطوفت و محبت که مسلمانانی که ھر روز خدا

 .آموخته اند، اين افتراء ھا را، بخشی از پروژه اسالم ھراسی می شمارند

مبر، رخ  سپت١١دعوت کرد که ھنوز جنايت » گو و گفت«به ياد داشته باشيم که ايران، روزی ھمه را به : او مدعی شد

. خواند، که ھنوز خشونت ھای اخير ظھور نکرده بود» جھان عاری از خشونت و افراطی گری«زی به نداده بود و رو

اما امروز خشونت و افراطی گری . شايد سال گذشته، تعداد اندکی، آتش شعله ور شده کنونی را پيش بينی می کردند

 .بدون مھار، خود را به صورت يک تھديد قطعی جھانی، نمايان ساخته است

رو شد، ه که با استقبال گسترده ای روب» مبارزه با خشونت و افراطی گری«سال گذشته با ارائه طرح : انی افزودروح

 . کندءی و بين المللی، ايفائکوشش کردم تا کشورم نقش خود را در تحقق صلح و امنيت منطقه 

ران برای چه کسی امن و برای چه کسانی ناامن است؟ آيا اي» ھا ترين کشور ترين و امن  با ثبات « ايران يکی از آيا واقعاً 

ن و غيره را در کارنامه ايا خودش تروريست صدھا ترور مخالفاست؟ آيا حکومت اسالمی ايران، مخالف ترور است 

سياه خود دارد؟ حکومت اسالمی، در امور داخلی کشورھای منطقه دخالت نمی کند؟ اين ادعاھای روحانی، ھم واقعيت 

به اين معنی که ايران برای سران و مقامات و نزديکان و حاميان حکومت ! واقعی است و دروغی بزرگدارد و ھم غير

چرا که آن ھا به ثروت ھای بادآورده ای دست پيدا کرده اند که شايد حتی يک روز ھم . است» بھشت برين«اسالمی 

ن خود را گروه اآن ھا مخالف. ت برخوردارند و ثروبرای آن زحمت نکشيده اند؛ آن ھا از ھرگونه رفاه و آزادی و قدرت

پس برای آن ھا، ايران با . حتی افرادی را اعدام می کنند که قربانی فقر و اعتياد و بيکاری ھستند. گروه اعدام می کنند

  .ثبات ترين و امن ترين کشور منطقه محسوب می شود و از اين ديدگاه حق با روحانی است

 تنھا در سی و پنج سال گذشته، ھيچ نقش سازنده ای برای مردم ايران نداشته، بلکه دستان اما حکومت اسالمی ايران، نه

امروز به يمن سياست ھای اقتصادی اين . ھمه سران و مقامات اين حکومت، به خون ده ھا ھزار انسان آلوده است

، تن فروشی، طالق و حکومت، اکثريت مردم ايران در فقر و فالکت زندگی می کنند به طوری که کليه فروشی

به لحاظ . خودکشی سال ھاست که خط قرمزھا را پشت سر گذاشته است و اين قربانيان ھيچ دادرسی و فريادرسی ندارند

سياسی، منتقدين و مخالفين اين حکومت، يا اعدام شده اند و يا در زندان ھا در زير شديدترين شکنجه ھا به سر می برند 

زنان به طور سيستماتيک سرکوب می گردند و آپارتايد جنسی روزبه روز گسترده . ه اندو يا مجبور به ترک کشور شد
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کودکان از کم ترين حقوقی برخودار نيستند و ميليون ھا کودک به جای اين که راھی مدرسه شوند به بازار . تر می گردد

. طرات زيادی ھم روبرو ھستندآن ھا را شديدا استثمار می گردند و با خ. بی رحم سرمايه داری رانده شده اند

آثار بسياری از نويسندگان و روزنامه نگاران و ھنرمندان به تيغ . بازنشستگان مورد تحقير و توھين قرار می گيرند

اقليت ھای ملی و مذھبی به طور وحشيانه ای . سانسور سپرده می شود و رابطه آن ھا را با جامعه قطع کرده اند

  .سرکوب می گردند

رتيب، ايران تحت حاکميت جمھوری جھل و جنايت و ترور اسالمی، برای اکثريت شھروندانش به ويژه به اين ت

به خصوص ثبات و امنيت در يک کشور، صرفا به جنگ و . کارگران و محرومان جامعه، جھنمی سوزان و ناامن است

بنابراين، روحانی . در برمی گيردکشتار محدود نمی شود، بلکه ھمه عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی را 

  . کامال دروغ می گويد

حکومت اسالمی ايران در روابط بين المللی و منطقه نيز نه عامل ثبات و امنيت، بلکه مستقيما عامل ترور و وحشت و 

 ئیجنگ و خونريزی در کشورھای ديگر مانند عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، افغانستان و حتی برخی کشورھای آفريقا

  .است

معامالت نھان و آشکار حکومت اسالمی و رقبايش و در راس ھمه حاکميت آمريکا، در راستای منافع اقتصادی، 

چرا که . سياسی، نظامی و تاکتيکی و استراتژی شان است و ربطی به منافع مردم ايران و آمريکا و عراق و جھان ندارد

درت شان مستقيم و غيرمستقيم در رشد و گسترش جنگ و امروز اکثريت حکومت ھای جھان، بنا به جايگاه و ق

به عبارت ديگر، . تروريسم دولتی و غيردولتی و قحطی و گرسنگی ساکنان کره زمين و نابودی محيط زيست نقش دارند

اگر تا ديروز حکومت اسالمی ايران و آمريکا در منطقه به خصوص عراق و سوريه در مقابل ھم بودند اما اکنون 

  .يا ھمان داعش، در حال چانه زنی و بده و بستان ھستند» خالفت اسالمی«ر عليه ظاھرا ب

دولت حسن روحانی در . نقض حقوق اوليه انسان و به تبع آن اعدام، يک سياست پايه ای حکومت اسالمی ايران است

  .اين عرصه نيز ھمان سياست ھای گذشته را ادامه می دھد

اه گذشته در مورد نقض مداوم حقوق بشر در ايران متشر کرد، شمار اعدام ھا در دبيرکل سازمان ملل در گزارشی که م

  . مورد ذکر کرد٧٢٧ تا ۶٢۴ ميالدی بين ٢٠١٣ايران را در طول يک سال رياست جمھوری حسن روحانی، يعنی 

رک، در نامه سازمان عفو بين الملل، تشکيالت حقوق بشری مستقر در لندن، ھم زمان با حضور حسن روحانی در نيويو

  .ای ويژه از او خواست که به وعده ھايش در باره حقوق بشر متعھد باشد

، از روحانی ٢٠٠٢اين سازمان با يادآوری تعھد ايران به ھمکاری با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 

حقوق بشری را به ايران خواست ضمن ايجاد شرايط بازديد اين گزارشگر از ايران، مسير حضور کارشناسان مستقل 

 .ھموار کند

 تا کنون ھفت بار از ايران خواسته شده تا امکان بازديد ٢٠٠۵از سال «: عفو بين الملل در بخشی از اين نامه گفته است

اين موضوع در عمل نقض تعھدات ايران . گزارشگر حقوق بشر را فراھم کند، اما اين خواسته ھيچ گاه عملی نشده است

اعدام ھای بی قاعده، اعمال تبغيض در قبال زنان و اقليت ھای ايرانی، .  است٢٠١٠ و ٢٠٠٩، ٢٠٠٢در سال ھای 

سانسور رسانه ھا و نقض آزادی بيان از جمله مواردی است که بازديد گزارشگر حقوق بشر از ايران می تواند به بھتر 

  ».شدن آن کمک کند

س قوه ئي ای، رھبر حکومت اسالمی، صادق آملی الريجانی، ر لی خامنهای از اين نامه خود را به ع عفو بين الملل نسخه 

  .قضائيه، و محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، ارسال کرده است
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 ١٣٩٣ ماه  احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران، روز چھارشنبه يکم آبان

ای  دوره  و چھارمين جلسه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سومين گزارش ميان   ، در بيست٢٠١۴ اکتبر ٢٣  -

  .  مصاحبه بود، ارائه کرد١٣٧خود را که شامل 

ھا در ايران بود که او ضمن ابراز نگرانی از آن، از صدور  ترين موارد گزارش احمد شھيد افزايش تعداد اعدام  از مھم

  .نيست، انتقاد کرد) مانند قتل(بندی جرائم سخت  می که در طبقه حکم اعدام در ايران برای جرائ

 نگار و   روزنامه١۵او از وضعيت آزادی بيان در ايران نيز انتقاد کرد و گفت از ژانويه سال جاری ميالدی تاکنون 

  .اند سايت مسدود شده   نويس دستگير و پنج ميليون وب  وبالگ

ھای مذھبی در ايران مانند يارسان، بھائيان، مسيحيان و مسلمانان  ق اقليت گزارشگر سازمان ملل نسبت به نقض حقو

  . ھا در ايران را مورد انتقاد قرار داد  او ھم چنين وضعيت بھداشتی و شرايط داخل زندان. ھشدار داد سنی

ه زنان يض عليران می خواھد که از تبعياشاره می کند و از حکومت ا» تحمل«ت اشاعه فرھنگ يوی در ادامه به اھم

ن ياين گزارش به صورت مشخص خواستار تضم. ری کنديت ھای قومی و مذھبی جلوگين اقليودختران و ھم چن

  . حداقل سن ازدواج دختر با استانداردھای جھانی استتعيينران برای يحکومت ا

 نوشت ٢٠١١له در سال  سا١۴ تا ١٠ دختر بين سنين ۵٨٠ ھزار و ۴٨احمد شھيد در گزارش خود با اشاره به ازدواج 

 .اند  سالگی حداقل يک فرزند داشته١۵ نفر از اين دختران قبل از ۵۶٧ ھزار و ۴٨که 

، تعداد اعدام )١٣٩٣ تير ٩ تا ١٣٩٢ تير ١٠ (٢٠١۴ تا آخر ژوئن ٢٠١٣ه ئياز اول ژو بنا بر گزارش احمد شعيد،

 . نفر رسيده است٨۵٢شدگان در ايران به رقم کم سابقه 

 در حالی صورت گرفته که روند صدور احکام اعدام در ايران در يک دھه گذشته، رو به ٢٠١۴دام در سال تعداد اع 

  .افزايش بوده است

 زندان اوين و ضرب و شتم زندانيان اين بند در فروردين ماه ٣۵٠احمد شھيد، ھم چنين با اشاره به حمله ماموران به بند 

  .شدگان، جمعی از روزنامه نگاران زندانی نيز وجود داشته اندگذشته، يادآوری کرده که در ميان مضروب 

در بخش ھای ديگری از گزارش، رواج اعتراف گيری تحت شکنجه، فشار بر وکالی زندانيان و ادامه نقض حقوق 

 .ھای مذھبی، قومی و جنسی مورد انتقاد قرار گرفته است اساسی زنان، فعاالن مدنی و اقليت

. چپاول و بحران ھای اقتصادی خود را به دوش کارگران و محرومان جامعه انداخته استحکومت اسالمی، غارت و 

بيش » اسالم« برابر حداقل دستمزد است و جمعيت بيکار و گرسنه در اين مملکت ٣در حالی که خط فقر رسمی حداقل 

به عبارت ديگر کارد به . تر از جمعيت شاغل است، ديگر ھيچ کس از تھديد و سرکوب و زندان و اعدام نمی ھراسد

  .استخوان مردم رسيده است

المللی پول اعالم کرده نرخ بيکاری در ايران نه تنھا در زمان دولت حسن  ، صندوق بين »مھر«به گزارش خبرگزاری 

  .روحانی کاھش نخواھد يافت، بلکه افزايش خواھد يافت

شاخص . زول مشارکت اقتصادی زنان بوده است اوج ن٩٢دھد که پائيز سال  اطالعات مرکز آمار ايران نشان می 

  .درصد عنوان شده است ٣/١١ درصد و در ميان زنان ١/۶٢ در ميان مردان ٩٢ز ئيمشارکت اقتصادی در پا

 درصد ۶۵نزديک به . موضوع اشتغال زنان، از جمله زنان تحصيل کرده نيز چالش جديدی در جامعه ايران است

 دھند اما بخش بزرگی از آن ھا پس از اتمام تحصيالت خود، جذب  ختر تشکيل می ھای کنکور را دانشجويان د ورودی

  .شوند بازار کار نمی 

 درصد زنان تحصيل کرده ايران وارد بازار کار می ٢۵گفته شد که تنھا » ھمايش ملی بانوان«، در ١٣٩٢ماه  در دی 

محسن .  درصد است٧/١٣خ مشارکت اقتصادی زنان  شد که نرتأکيددر اين ھمايش .  مانند دار می شوند و باقی خانه  
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 سال تنھا ٣۵ درصد بوده و در اين ٩/١٢ اين نرخ ١٣۶۶در سال «: رنانی، اقتصاددان ايرانی در ھمايش ياد شده گفت

  ». درصد رشد کرده است٨/١

 ١۵٢مرد در ميان گروه توسعه انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی اعالم کرد که ايران، از نظر نابرابری زن و 

 اعالم شده ١٠٧بر اساس ھمين گزارش، رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر .  است١٠٩کشور جھان، دارای رتبه 

  . بندی جھانی نابرابری جنسيتی، طی يک سال اخير، دو پله ديگر سقوط کرده است به اين ترتيب ايران در رده. بود

دھد که   خصوص کشورھای منطقه، نشان می  ن ايران با ساير کشورھا، بهدر اين گزارش، در مقايسه بين وضعيت زنا

 به ھمين گزارش، موقعيت زنان در  بنا. نابرابری موجود در ايران تا کجا تا چه اندازه ظالمانه و غيرانسانی است

، رتبه ۴٣ارات مثال رتبه ام. فارس، اکثرا باالتر از موقعيت زنان ايران است کشورھای عربی حاشيه جنوبی خليج 

   . اعالم شده است۴٨، و رتبه تونس ۶٩ و رتبه ترکيه ۵۶، رتبه عربستان ۵٠کويت 

اما . گيرند خاطر پوشش، به اندازه زنان ايران مورد تحقير و آزار و بازداشت قرار نمی  شايد در ھيچ جای دنيا، زنان به 

 داد و فعان راه می اندازند که زنان حجاب و عفاف را با اين وجود سران و مقامات و امام جمعه ھا، به عناوين مختلف

  . رعايت نمی کنند تا از اين طريق سرکوب زنان را تشديد کنند

حکومت اسالمی، عاله بر تحميل محدوديت ھای اجتماعی و اقتصادی بيش تری بر زنان، ھمواره بر عليه زنان طرح 

در اتوبوس ھا، پارک ھا، دانشگاه ھا، ادارات، ورزشگاه ھا ھای مختلفی را به اجرا درمی آورد؛ طرح تفکيک جنسيتی 

  . را به مرحله اجرا می گذارد... و

تبعيض و نابرابری عليه زنان ايران، طی يک سال گذشته، يعنی يک سالی که شيخ حسن روحانی روی کار آمده، 

 طور روزمره با تھديد و  ان، بهزنان ايران، در محيط ھای کار، مدرسه و دانشگاه، کوچه و خياب. شديدتر شده است

  .سرکوب و توھين مواجه ھستند

به گزارش خبرگزاری ھای حکومتی، طرح غيرانسانی جداسازی جنسيتی حکومت اسالمی ايران، که اول بار در 

شھرداری تھران و توسط پاسدار قاليباف، شھردار تھران به اجرا درآمده، اکنون به ديگر ارگان ھای حکومتی نيز 

  .  يافته استگسترش

نبايد اجازه بدھيم يک خانم در طول وقت اداری و طی روزھا و ماه ھا ساعت ھای «: قاليباف در اين باره گفته است

  »غيرت ما کجا رفته؟. تماس و معاشرتش با نامحرمان بيش تر از محرم و شوھر و فرزندش باشد

ه توسط شھردار تھران ھدايت و اجرا شده است، تقدير ستيزانه ک  نماينده مجلس رژيم نيز از اين طرح زن ١٨٣بيش از 

   .خواندند» توجه ويژه و تکريم بانوان«کردند و آن را 

کليه مديران ارشد و ميانی، « ارديبھشت ماه سال جاری ٢٧بر اساس يک مصوبه شورای معاونان و شھرداران در روز 

مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول  مانند ئی بايست صرفا از نيروھای کارمند مرد جھت سمت ھا می

  ).  تير ماه٢۵خبرگزاری حکومتی ايسنا (» که در محدوده دفتر کار مديران اشتغال دارند، استفاده کنند... پيگيری و

 در ادامه اجرای اين سياست آپارتايد جنسی، شھرداری تھران درصدد است نيمکت ھای داخل پارک ھا را برای استفاده

  . دختران و پسران جداسازی کند

منتشر کرده که بر اساس آن » منشور اخالقی« ای زير عنوان  دانشگاه علم و صنعت تھران نيز طرح سرکوبگرانه

ممنوعيت استفاده از عطر و ادکلن از ديگر قوانين . »اختالط دانشجويان دختر و پسر در فضای دانشگاه مجاز نيست«

  . نامه است نئياين آ
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س جمھور درباره گشت ھای ارشاد، استفتاء از علما و روحانيون برای قانون ازدواج فرزند ئينظر معاون راظھار

س جمھور به نيويورک، اتمام تدوين تشکيالت معاونت زنان و مھم ترين ئيخوانده با سرپرست، تشريح سفر معاون ر

  .اده بودس جمھور و امور زنان و خانوئيمحورھای نشست خبری موالوردی معاون ر

شھيندخت موالوردی، اخيرا در نشست خبری خود، در پاسخ به خبرنگاری درباره اقدامات امور زنان و خانواه در 

 بايد به راھکارھای قانون حجاب و عفاف اشاره کنم که گشت سؤالبرای پاسخ به اين «: زمينه گشت ارشاد توضيح داد

 دستگاه در توسعه راھکارھای فرھنگ عفاف و ٢۶ حجاب و عفاف در قانون. ارشاد نيز متعاقب اين قانون شکل گرفت

حجاب نقش دارند و اگر اقدامات و سياست ھای نرم موثر واقع نشده در نھايت بايد منجر به مداخله نيروی انتظامی 

   ».شود

دھند؛ در سال ھای اخير   درصد از کل دانشجويان را دختران تشکيل می ۶۵ تا ۶٠ارھا که گفته می شود  به برخی آم بنا

 ھا و اعمال تبعيض جنسيتی  مسئولين حکومتی با ممنوع کردن و محدود کردن شرکت دختران دانشجو در بعضی رشته

 . بيش تر دختران به دانشگاه ھا بشوند بدھند و مانع ورود تغييربه زيان دختران، سعی کرده اند اين نسبت را 

ھای دانشگاھی برای زنان و ممانعت از   ھای مخصوص زنان و مردان، محدود کردن بسياری از رشته  ايجاد دانشگاه

 نژاد شروع شد و ھم چنان در دولت حسن  تحصيل در بسياری از رشته ھای تحصيلی برای زنان از دولت احمدی

 ھا و کتب فقط به مردان  سياری از کتب درسی و آموزشی عوض شده و بسياری از رشتهب. يابد روحانی ادامه می 

  . ايم  ھا بوده   ھا، بعد دانشگاه  ھا، بانک در گذشته شاھد تفکيک جنسيتی در بيمارستان. اختصاص يافته است

اين طرح .  استتفکيک جنسيتی طرحی است که در راستای اسالمی کردن مجامع عمومی سال ھای سال مطرح بوده

رسد وزارت علوم دولت  به نظر می . نژاد بيش از پيش مورد توجه قرار داشت در دو دوره رياست جمھوری احمدی 

  .روحانی راھکارش در اين مورد را بيش از تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، تشکيل دانشگاه تک جنسيتی است

 ھا از زنان ايران گرفته شده است و مطالبات زنان در اين  تهحق انتخاب رشته دلخواه برای ادامه تحصيل در برخی رش

 . نتيجه بوده است مورد بی

اين نوع تالش ھای ارتجاعی حکومت اسالمی عليه زنان، نشان دھنده مقابله و مخالفت مردم با فرھنگ ايدئولوژی 

ت که سران حکومت را به  اسئیاسالمی و مردساالری ارتجاعی و مقاومت زنان در مقابل اين فرھنگ قرون وسطا

  . وحشت زده می کند

قوانين مربوط به امور فرھنگی نبايد تضعيف «: ه حکومت، به صحنه می آيد و می گويدئيس قوه قضائيآملی الريجانی ر

  ».مباحث فرھنگی برای ما اصالت دارد و دغدغه فرھنگی، دغدغه اصلی انقالب است«و » شود

 پوشش نيست، بلکه گاھی پوشش مسألهدليل  قالب درباره وضع حجاب، صرفا به دغدغه دل سوزان ان«: او می افزايد

 آفرين ديگری است، زيرا ممکن است زيربناھای فرھنگی يک ملت مورد تھاجم قرار گرفته  آشکارکننده مسائل دغدغه

  ». دھد باشد که اين تھاجم خود را در وضع حجاب بروز می

 و انتظامی ئی، قضائیدر ھمه وجوھش بايد سرلوحه کار دستگاه ھای اجرابرخورد با متخلفان «: او، حکم می کند

   )٩٣ شھريور٢٠کيھان (» .کشور باشد

عنوان يک راھبرد جنگ فرھنگی در دستور کار دشمنان اسالم و انقالب   حجابی به ترويج بی«: نويسد کيھان می 

  ترديدافکنی و تشکيک در اين زمينه می است که چرا درباره وجود حجاب، به سؤالاسالمی قرار دارد و جای 

  ».پردازند

خصوص زنان و جوانان، می نالد و و می  حداد عادل، در تحميل فرھنگ به اصطالح اسالمی ارتجاعی بر مردم و به 

کنند، قانون مسير  شکنی می   شوند و قانون   ای ھم ھستند که اقناع نمی بله بايد اقناع صورت گيرد البته عده«: گويد 
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توھين به مقدسات اسالمی و  «موج : نويسد روزنامه جوان ارگان بسيج، می )٩٣ شھريور ٢٠ابتکار (» .خودش را دارد

شود در   بينی می  آغاز شده و روندی صعودی را تجربه کرده و امروز وارد فاز تازه ای شده و پيش» باورھای انقالبی

تضعيف  « به تأکيداين ارگان بسيج، با ) ٩٣ شھريور ٢٠جوان (» . خود بگيرد  ھای آتی گستره بيش تری به طول ماه

  .، شيون راه می اندازد»غيرت و تعصب دينی

 ھاست که اين نابرابری بر زنان کشور اعمال  سال.  ای نيست ھای فوتبال اتفاق تازه ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه 

 مسابقات واليبال و بسکتبال و برخی از رشته ھای رزمی را  ھا زنان حق تماشای اما ھميشه در طول اين سال.  شود می

  در حالی که در دولت حسن روحانی که مدعی ايجاد حق برابر بين زن و مرد است زنان از ورود به ورزشگاه. داشتند

د گروھی از زنان در روزھای اخير توسط نيروی انتظامی مور. ھا برای تماشای مسابقات ليگ جھانی ھم محروم شدند

  . ضرب و شتم قرار گرفتد و بازداشت شدند

 ھا وجود داشت که با عنايت  ھای قبلی، زنان سھم اندکی برای تماشای ورزش ھای قھرمانی در ورزشگاه در دولت 

  .، ھمراه با لبخند سھم زنان از تماشای ورزش ھای قھرمانی به صفر رسيده است»تدبير و اميد«دولت 

 ۶٧سه نفره در سال » ھيات مرگ«وزير دادگستری دولت روحانی که عضو » مصطفی پورمحمدی«از سوی ديگر 

 ميليون پرونده ١۴ درصدی طالق و وجود ٢٠بود که با فرمان خمينی، ھزارن زندانی سياسی را اعدام کردند از آمار 

ت در حالی که با نگاھی به کارنامه حکومت اسالمی او اين آمار را برازنده نظام اسالمی ندانس. طالق در کشور خبر داد

  . شود که در ھمه ارگان ھای اين حکومت را فساد گرفته استدر طول سه دھه گذشته به وضوح نمايان می

. عالوه بر مشکالت اقتصادی، اعتياد نيز به عنوان عاملی اساسی در رسيدن ازدواج به طالق، در ايران به شمار می آيد

اين » . داند ھای کشور را اعتياد می  درصد از طالق ۵٠عامل «سايت ھمشھری آنالين، وزير کشور،   به گزارش وب

آمار طالق در کشور به يک طالق در «س سازمان ثبت احوال کشور، ئيآمار در حالی ارائه شده است که به گفته ر

 از ھر سه ازدواج، يک مورد به طالق منجر ھا شھر  ازدواج رسيده است و در تھران، البرز و ساير کالن ۵/۵برابر ھر 

  ».شود می 

 ٣/۵معاون اجتماعی نيروی انتظامی در اختتاميه جشنواره رسانه، نظم و امنيت عمومی، از ثبت يک طالق به ازای ھر 

 طالق در کشور و ١١از ھر «بر اساس گزارش ارائه شده از سوی اين مقام مسئول، . ازدواج در تھران خبر داده است

ارتباط «، يکی از آن ھا با اعتياد »شھرھای ديگر  بينانه ترين حالت از ھر ھفت طالق در تھران و کالن  ر خوشد

  .دارند» مستقيم

گويد حکومتی ست که در آمار اعتياد، رشوه، دزدی، زنان حکومت اسالمی که مصطفی پورمحمدی از آن سخن می 

  . در صدر قرار دارد... ری، فساد اقتصادی، آلودگی محيط زيست و خيابانی، فقر، طالق، تعداد زندانيان، فساد ادا

در حالی که يکی از وعده ھای مھم شيخ حسن روحانی در دوره تبليغات رياست جمھوری اش، بھبود وضعيت زنان 

 نژاد، چند صباحی يک زن به عنوان وزير بھداشت بر سر کار آمد، اما در دولت حسن روحانی در دولت احمدی . بود

البته .  نفره کابينه اش سھم زنان صفر درصد بود٣٣که وعده تشکيل وزارت زنان را داده بود در حالی که در ليست 

در حالی که ديديم چگونه جوانان را » .آيا مشکل جوانان ما بيرون بودن تار موھايشان است«: نژاد ھم گفته بود احمدی 

  !سرکوب کرد

 درباره گشت ارشاد و حفظ حرمت و کرامت ئیھا است جمھوری يازدھم وعده حسن روحانی در تبليغات انتخابات ري

  :زنان توسط نيروی انتظامی داده بود

دختران .  کندسؤالنام و نشان از کسی  نخواھم گذاشت ماموری بی . کنم دختران احساس امنيت کنند کاری می  «-١

 ».جامعه خود حافظ حجاب و عفاف ھستند
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دنيای فرھنگ، ساز و .  نبايد داشته باشدئیدر زمينه فرھنگی، بگير و ببندھا جای پا.  داردفرھنگ دنيای وسيعی «-٢

شود با نيروی  بايد در دنيای فرھنگ، مسائل را از طريق فرھنگی و با ابزار فرھنگی حل کنيم؛ نمی. کار فرھنگی دارد

 ».پليس مشکالت فرھنگی را حل کرد

. اش، اين گونه تظاھر می کرد که طرفدار نگاه ديگری به حقوق زنان است اتی  ھای انتخاب در حقيقت روحانی در وعده

اما عمال ديديم که او پس از رسيدن به رياست جمھوری، نه تنھا کليه وعده ھايش به زنان را کنار گذاشت، بلکه مجدد 

 .گشت ارشاد را به خيابان ھا آورد و به جان جوانان و زنان انداخت

به اين شکل تجمع . حشت، حضور زياد نيروھای ارشاد و انتظامی در خيابان ھا چشم گير استبرای ايجاد رعب و و

ھای پلنگی به خصوص در سواحل شمال کشور در فصا تابستان،   ھای نيمه اتوماتيک و ماشين  نيروی نظامی با اسلحه

ه تحقير و توھين، بازداشت و سھم زنان در اين ميان، باز ھم ھم چون گذشت. يک نوع حکومت نظامی محسوب می شود

 .زندان و دادگاه در شھرھا و روستاھای ايران است

ونی يزين امانپور، خبرنگار شبکه تلويستي، با کر١٢٩٣شيخ حسن روحانی، ھم چنين روز جمعه چھارم مھر 

ته فکر الب«: ران گفتيگفتگو می کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشت روزنامه نگاران در ا» ان.ان.سی«

ک يک فرد می تواند ي. ر شده باشديت رسانه ای دستگي فعال ا به خاطري کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری،  نمی

ن جرمی يچن«: ن گزارش، روحانی اضافه کرده استيطبق ا» .ک گزارشگر باشد و جرم مرتکب شوديخبرنگار و 

  ».ضرورتا می تواند با شغل و حرفه آن ھا مرتبط نباشد

لی حسن روحانی، چنين ادعا را پيش می کشد که حتی اخبار و گزارشات روزنامه ھای حکومتی ايران نيز، خبر در حا

  . از تھديد روزنامه نگاران و نويسندگان و وب نويسان می دھند

، دادگاه تجديدنظر ھشت فعال در فيس بوک که پيش ١٣٩٣ مھر ١۶، يک شنبه »ايرنا«به گزارش خبرگزاری حکومتی 

 دادگاه انقالب به اتھاماتی نظير اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، فعاليت تبليغی عليه نظام، توھين ٢٨ز سوی شعبه تر ا

 دادگاه انقالب ۵۴ مھر ماه در شعبه ١۶ سال حبس محکوم شده بودند، صبح روز يک شنبه ١٢٧به مقدسات و غيره به 

  .برگزار شد

می گويد، شمار زيادی از فعاالن رسانه ای در ايران در » رشگران بدون مرزگزا«ھم چنين نھادھای بين المللی مانند 

 گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه ای نگرانی خود را از موج احضار و بازداشت .بازداشت به سر می برند

  يه آمده است که ھم ای زن اعالم کرده است؛ در اين بيان نگاران در ايران خصوصا فعاالن رسانه نگاران و وب  روزنامه 

 سال ٢٠ ماه تا ٦ تن از آنان به زندان ھای بين ٧نگار زن در ايران زندانی ھستند که   نگار و وب   روزنامه١٠اکنون 

 . اند محکوم شده

 گزارشگران . قرار دارد١٧٣ کشور در رده ١٨٠، از ميان ٢٠١۴بندی جھانی آزادی مطبوعات در سال  ايران در رده 

 کرده بود  تأکيدھای انتخاباتی خود فرا خوانده و   خرداد ماه سال جاری، حسن روحانی را به تحقق وعده بدون مرز، در

  ».ای ادامه دارد موج بازداشت فعاالن رسانه«که در دوران رياست جمھوری او ھنوز 

 ٢۵ برند که  سرمی ن به ھای ايرا  نگار در زندان  نگار و شھروند وب  روزنامه ۵٨اکنون  طبق اعالم اين سازمان، ھم 

  . اند تن از آنان در فاصله يک سال گذشته بازداشت و زندانی شده

ت يريان مدئيسون رضايروزنامه وطن امروز، رسانه نزديک به سپاه پاسداران شھرت دارد، در مطلبی نوشت که ج

 .را به عھده داشته است» ھپی«وی موسوم به يديه ويتھ
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به صورت غيررسمی توسط دادگاه اعالم شده و به موجب اين حکم » ھپی«يو موسوم به حکم دادگاه اعضای سازنده ويد

 ماه ١٢ھم چنين ريحانه طراواتی به .  ضربه شالق تعليقی محکوم شده اند٩١ھمگی اعضاء سازنده ويديوی ھپی به 

  . ماه حبس تعليقی محکوم شده اند۶حبس تعليقی و ديگر سازندگان اين ويديو به 

به نام ھای ساسان سليمانی، ريحانه طراوتی، ندا موتمنی، افشين سھرابی، برديا » ھپی«ه ويديو کليپ گروه سازند

، در دادگاھی به رياست قاضی حيدری متھم ١٣٩٣ شھريور ماه ١٨ھستند که در روز » سپيده«مرادی، رھام شامخی و

در جلسه دادگاه تمامی عوامل . شدند» هروابط نامشروع بين اعضای اين گرو«و » مشارکت در ساخت کليپ مبتذل«به 

 .ھپی به ھمراه پنج وکيل خود حضور داشتند

اين حکومت، تالش می کند سرنخ سياست را . حکومت اسالمی ايران، ھمواره عامل تشنج و بی ثبانی در منطقه است

. ير به نظر نمی رسدانتخاب ھيچ نخست وزيری در عراق بدون رضايت ايران اماکن پذ. در عراق در دست داشته باشد

 .  ايران نفوذ خود در کشور ھمسايه اش را بسيار گسترش داده است٢٠٠٣از زمان سرنگونی صدام حسين در سال 

حکومت اسالمی ايران، در عرصه نظامی نه تنھا از ارتش عراق، بلکه از شبه نظاميان شيعه مذھب نيز پشتيبانی می 

ساالنه صدھا ھزار زائر عراقی و ايرانی به اين . ماکن شيعه مذھب ھا استشھرھای نجف و کربال از مقدس ترين ا. کند

 عراق برای ايران از نظر استراتژيک اھميت فراوانی دارد از اين رو، سپاه قدس مناطق شيعه .مناطق سفر می کنند

  .نشين لبنان تا سوريه و عراق حضور دارند

يا » خالفت اسالمی«ن در عراق، با شروع حمله نيروھای منافع سياسی، استراتژيک و مذھبی حکومت اسالمی ايرا

ايران برای مقابله با پيشرفت اين گروه با دشمن بزرگ خود، يعنی آمريکا ھم . به خطر افتاده است) داعش سابق(ھمان 

خالفت اسالمی که پس از تصرف بخش ھای گسترده ای در شمال و غرب عراق اکنون تھديدی جدی . پيمان شده است

 . اماکن مقدس شيعيان است، امروز دشمن مشترک ايران و آمريکا به شمار می رودبرای

. نيروھای ويژه پاسداران حکومت اسالمی ايران در حال حاضر در عراق بر عليه شبه نظاميان سنی وارد جنگ شده اند

ھر دو، از دولت مرکزی ايران و آمريکا .  به خالفت اسالمی را ادامه می دھندئیآمريکا و متحدانش نيز حمله ھوا

 .عراق و کردھا پشتيبانی می کنند

خبرگزاری رويترز در گزارش مفصلی به شواھد و داليلی اشاره کرده که از حضور نيروھای سپاه قدس ايران در 

  .کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران در ماه گذشته در عراق يکی از اين شواھد است. عراق و سوريه حکايت دارد

» سپاه پاسداران انقالب اسالمی«عت غلمداری مروجانی، عليرضا مشجری و کمال شيرخوانی سه عضو خلبان شجا

  . اند ھستند که در سال جاری در عراق کشته شده 

 شده، نيروھايشان را به داخل اين کشور تأئيدکشته شدن اين سه تن در خاک عراق را که از سوی مقامات ايران نيز 

  .فرستاده اند

ی گفته بود که تنھا در صورت درخواست دولت عراق، به اين کشور کمک نظامی خواھد شد اما در عين حسن روحان

 شدگان اين راه را  هللا مکارم شيرازی را نيز نقل کرده که جھاد در عراق را واجب دانسته و کشته حال فتوای آيت 

 .پيوندند می » شھدای کربال«خطاب کرده بود که به » شھيدانی«

 ھای مالی و نيز ارسال اسلحه به گروه ھای شبه   ھای اخير حمايت س اين گزارش، سپاه پاسداران ايران در ھفتهبر اسا

 .نظامی  شيعه در عراق را افزايش داده است

  ، ايران ھمواره از سوی اياالت متحده متھم شده که شبه٢٠١١ از عراق در سال ئیبعد از خروج نيروھای آمريکا

 ھا   و نيز سنیئیدھد تا با نيروھای آمريکا  کند و به آن ھا آموزش و سالح می  اق را تجھيز مینظاميان شيعه عر

 .بجنگند
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يک مقام عالی رتبه امنيتی در عراق که نخواسته نامش فاش شود به رويترز گفته است که ايران در حال حاضر بيش از 

 اين گروه در جنوب .کند  می تأمين ھای نظامی  موزش نظاميان عراقی را از نظر مالی و نيز آ  ھزار تن از شبه٢٠

 . اند عراق از سامرا تا بغداد مستقر ھستند و به ميان مناطق کشاورزی جنوب بغداد نيز نفوذ کرده

اين مقام امنيتی، ھم چنين اضافه کرده که ھزاران جنگجوی عراقی که به منظور کمک به دولت بشار اسد به سوريه 

برخی از اين جنگجويان به نيروھای امنيتی و برخی .  اند ، از اين کشور به عراق بازگردانده شدهفرستاده شده بودند

 .اند ديگر به وزارت کشور و وزارت دفاع عراق پيوسته 

هللا  حزب . هللا لبنان نيز ھم اکنون در عراق ھستند  ھای اين مقام امنيتی عراق، ده ھا تن از اعضای حزب  بر اساس گفته

اخيرا يکی از .  بيش از دو سال است که در سوريه و در کنار نيروھای بشار اسد با مخالفان او در حال جنگ استلبنان

جنگيد، در نزديکی موصل کشته   در لبنان عليه اسرائيل می ٢٠٠۶هللا به نام ابراھيم الحاج که در سال  فرماندھان حزب 

 .ای از يک جنگ بين مسلمانان شيعه و سنی دانسته است  رويترز جمع شدن اين نيروھا در عراق را نشانه. شد

ھرچند مقامات دولت ايران حضور نيروھای نظامی اين . نيروھای سپاه قدس قبل از عراق در سوريه نيز حضور داشتند

ک  از حضور اين نيروھا در داخل خائی ھا ھای وابسته به سپاه، فيلم  کردند اما سايت  کشور در سوريه را تکذيب می

 .سوريه را منتشر کردند

سوخوی «، اعالم کرد که ايران دست کم سه جنگنده ٢٠١۴ه يه تحقيقات استراتژيک در لندن چھارشنبه دوم ژوئمؤسس

 ھا و  سريال اين جنگنده ه آمده بود که شماره مؤسسدر گزارش اين .  عراق گذاشته استئیدر اختيار نيروی ھوا» ٢۵

 . ايران تعلق دارندئی نيروی ھواشکل و شمايل استتاری آن ھا به

. وزارت دفاع عراق رسما اعالم کرده است که چندين فروند جنگنده دست دوم سوخو از روسيه و بالروس خريده است

 ھای عراقی ھستند که در جنگ دوم خليج فارس به   ھای ارسالی از سوی ايران، ھمان جت  شود که جنگنده گفته می

ھا را  پس از پايان جنگ خليج فارس، جمھوری اسالمی ايران اين جنگنده .  ھا نيفتند ئیريکاايران رفتند تا به چنگ آم

 .پس نداد و به عنوان بخشی از غرامت جنگ ھشت ساله نزد خود نگاه داشت

در » شجاعت علمداری مورجانی« تير از کشته شدن يک سرھنگ خلبان به نام ١۴در روز شنبه » ايرنا«خبرگزاری 

 تير در نماز جمعه شيراز و در برابر حرم شاه چراغ برگزار شده و محل خاک ١٣ع جنازه او روز ئيتش. دادسامرا خبر 

  .در منطقه دارنگون شيراز بوده است» خانمه خميس«سپاری او، روستای 

 گذاری القاعده در آن ھا در ھشت سال قبل، منازعات خونينی ميان حرمين عسکرين در سامرا قرار دارند و بمب 

 . ھا ايجاد کرد که به بھای جان ھزاران نفر تمام شد شيعيان و سنی

اين سپاه که شاخه برون مرزی سپاه . مدافعان حرم، بخشی از نيروھای سپاه قدس به فرماندھی قاسم سليمانی ھستند

ی اين حضور مقامات حکومت اسالم.  شود، در جنگ داخلی سوريه نيز حضور داشته و دارد پاسداران ايران خوانده می

 . و مدعی ھستند که ھمکاری نيروھای قدس در سوريه، جنبه آموزشی و پشتيبانی دارد اند  را تکذيب نکرده 

در » حاج قاسم« از حضور قاسم سليمانی موسوم به   نشدهتأئيددر نخستين روزھای پيشروی داعش در عراق، خبرھای 

 ژوئن در گزارشی نوشت که سليمانی برای ديدار با ١٢ن روز چاپ لند» گاردين«روزنامه ٰ. کردند بغداد حکايت می 

 .وارد پايتخت عراق شده است» تدارک دفاع از بغداد« نظامی شيعی و روسای قبائل و به منظور  ھای شبه رھبران گروه

، در سخنرانی خود در لرستان که از تلويزيون ٢٠١۴ ژوئن ١٨ -  ١٣٩٣ خرداد ٢٨، روز چھارشنبه  حسن روحانی

ھمه تالش » ملت ايران«ھشدار داد که »  ھا کشان و تروريست ھا، مزدوران، آدم  ھمه ابرقدرت «شد، به  يران پخش می ا

 .خود را برای محافظت از اماکن مقدس شيعيان در کربال، نجف، کاظمين و سامرا خواھد کرد
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طومارھای «کرد، گفت که  ی حسن روحانی که روز چھارشنبه در ورزشگاه تختی شھرستان خرم آباد سخنرانی م

 ھا را  تروريست«ھای امامان شيعه به عراق بروند و  اند تا برای دفاع از حرم  مبنی بر اين که آماده »  اند فراوان نوشته

 ».به جای خود بنشانند

ل نام در ايران مشغو» ستاد مردمی دفاع از حريم تشيع« خرداد نيز اين خبر منتشر شد که نھادی موسوم به ٢٧روز 

 برای اعزام به عراق است» افراد داوطلب«نويسی 

وزير امور خارجه عربستان، . سخنان روحانی و ھمه اين اقدامات بالفاصله واکنش عربستان سعودی را برانگيخت

سعود الفيصل، نسبت به دخالت خارجی در کشمکش عراق ھشدار داد و گفت که عربستان سعودی ھر گونه دخالت در 

  .او گفت که مطالبات به حق مردم عراق و آرزوی آنان برای وحدت ملی بايد برآورده شود.  کند را رد میاوضاع عراق 

  وزير امور خارجه عربستان که در حاشيه ديدار خود با نمايندگان کشورھای اسالمی در جده با خبرنگاران سخن می

 .مدھای چنين جنگی برای منطقه روشن نيستگفت افزود که کشمکش عراق ممکن است منجر به جنگ داخلی شود و پيا

 .کنند ايران و عربستان سعودی بر سر کسب ھژمونی و قدرت بيش تر در منطقه خاورميانه با ھم رقابت می 

خود، شيعيان و حکومت   کيلومتر مرز مشترک با عراق دارد و به شدت مايل است برای حفظ ھژمونی ٩٠٠ايران حدود 

 .اعش سنی، مرتب آموزش دھد و مسلح نمايدشيعه عراق را در برابر د

 تن ٧٠ کنند و ھر بار با خود  در گزارشات آمده است که ھواپيماھای باری ايرانی ھر روز دو بار به بغداد پرواز می

  .برند تجھيزات نظامی برای نيروھای امنيتی عراق می 

 مشاور ارشد نظامی ايران ۶٧مانی به ھمراه  کرده بود که قاسم سليتأئيد، ٢٠١۴ ژوئن ١۴يک مقام عراقی روز شنبه 

 . دار شده است به عراق سفر کرده و ھم اکنون فرماندھی عمليات نيروھای عراقی را عھده

 سنگين، موشک و تيربارھای سنگين و مقدار قابل   ھای سبک و نيمه سليمانی سالح«: اين مقام عراقی افزوده بود

 ».رده استتوجھی مھمات به ھمراه خود به عراق آو

 ھای حکومت اسالمی ايران برای تقويت دولت عراق، در شرايطی انجام گرفت که آمريکا نيز صدھا مشاور  کمک

 ثبات و امنيت تأميننظامی را به عراق و کردستان عراق اعزام کرده که ظاھرا وظيفه دارند به حکومت عراق در 

 .ياری دھند

امات ايرانی وجود ھر نوع ھمکاری با ھماھنگی ميان خود را در عراق  و ھم مقئیدر اين ميان، ھم مقامات آمريکا

 مند است، اما مايل نيست که اين کشور نفوذی بيش تر در  آمريکا به ھمکاری با ايران در عراق عالقه.  اند انکار کرده

 .عراق پيدا کند

اند، اما ظاھرا خامنه ای با  دانسته برخی از مقامات حکومت اسالمی ايران، ھمکاری با آمريکا در عراق را منتفی ن

 .ھرگونه دخالت آمريکا در عراق مخالفت کرده است

گزارش داده بود که حکومت اسالمی ايران، سه واحد از سپاه پاسداران را به عراق » ان. ان .سی«ھم چنين شبکه خبری 

 .ی در بغداد نقل کرده استاين شبکه خبری اين موضوع را از قول يک مقام بلندپايه عراق. اعزام کرده است

 عضو سپاه پاسداران ۵٠٠بر اساس اين گزارش، با پيشروی سريع نيروھای مسلح داعش از شمال به سوی بغداد، حدود 

 .وارد عراق شده و در غرب استان دياله در کنار ارتش عراق در دفع نيروھای داعش در نبرد شرکت دارند

 دھد که دولت عراق و سوريه به حالتی به شدت لرزان وارد شده اند و اين مجموعه اين وقايع عراق و سوريه نشان می

. خود زمينه را برای افزايش خطر تجزيه فرقه ای و ادامه جنگ ھای خونين مذھبی در اين کشور را فراھم کرده است

ال حاضر اولين در ح.  منطقه سنی نشين و شيعه نشين و کردنشين و ھم چنين سوريه٣يعنی سناريوی تقسيم عراق به 
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اما خطر .  از کشورھای عراق و سوريه، با اعالم خالفت اسالمی اجرا شده استئیبخش اين سناريو، عمال در بخش ھا

  . بزرگ تر رسميت يافتن اين تقسيم عراق است که ژئوپلتيک خاورميانه را دستخوش دگرگونی ھای عميقی خواھد کرد

گوناگون و از جمله دخالت دايمی سپاه قدس حکومت اسالمی ايران در از سوی ديگر واقعيت اين است که به داليل 

به عبارت ديگر حکومت اسالمی ايران در عراق، رسما . عراق و سوريه و لبنان نيز برای جامعه ايران فاجعه بار است

 مذھبی به و علنا وارد جنگ مذھبی با سنی مذھب ھا شده است از اين رو، بادی انتظار داشت که اين جنگ فرقه ای

  .داخل ايران کشيده شود

» دجله« خارج از ارتش را به نام ئیگفته می شود که نوری مالکی نخست وزير سابق عراق، با حمايت سپاه قدس، نيرو

سازماندھی کرد تا از اين طريق بتواند بر مناطق سنی نشين و مناطق کردنشين خارج از حوزه استحفاظی اقليم کردستان 

 .ل حاضر حتی سازمان ملل نيز اين نيرو را محکوم کرده است در حا.مسلط شود

از طرف ديگر سنی ھا که روز به روز شاھد به حاشيه رانده شدن از صحنه سياست بودند با قيام مردم سوريه جان تازه 

 در جنگ داخلی سوريه، گروھای سنی مذھب ھم چون داعش قدرت بی سابقه ای گرفتند و توسط حکومت .ای گرفتند

ای عربستان سعودی و قطر و ترکيه با حمايت آمريکا و متحدانش آموزش ھای نظامی ديدند و به منابع مالی و سالح ھ

 .ھای عظيمی دست يافتند

حکومت اسالمی ايران، در صدد انتقام شيعيان لبنان، بحرين، عراق، سوريه و عربستان است و عربستان سعودی، به 

 .ذ ايران در لبنان و بازگرداندن بغداد به محور اعراب سنی استدنبال انتقام سنی ھای سوريه، نفو

اما پيچيدگی بحران . ھر چند ترکيه نيز تالش می کند با حمايت از خواست سنی ھا رھبری اين بحران را بر عھده بگيرد

 .سوريه و عدم موفقيت ترکيه، اين کشور را وا داشت که از عراق فاصله بگيرد

ارزشی استراتژيک . ا، برای حکومت اسالمی ايران، عراق و سوريه و لبنان ارزش حياتی دارداما در ميان اين کشورھ

 .که امنيت و منافع اين حکومت را شامل می شود

بنابراين، ھمه طرفين درگير در جنگ داخلی عراق و سوريه، اجازه نخواھند داد که اين کشورھا به ثبات و امنيت برسد 

  .ھروندان شوندو باعث تقويت خواسته ھای ش

شيخ حسن روحانی در ابتدای به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، نخست به خمينی و سپس به رفسنجانی نزديک شد و 

س ئي دوره نماينده مجلس؛ دو دوره معاون اول ر۵: او از جمله. ھمواره جزو مقام ھای رده باالی حکومت بوده است

س کميسيون سياست ھای ئي؛ دو دوره ر)معاون رفسنجانی(دفاع س کميسيون ئي؛ دو دوره ر)معاون رفسنجانی(مجلس 

از ( االنبياء  ؛ رياست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم۶٢ تا ۵٩خارجی؛ رياست شورای سرپرستی سازمان صدا و سيما از 

ا ؛ معاونت جانشين فرماندھی کل قو)١٣٧٠ تا ١٣۶۴از سال ( کل کشور ئی؛ فرماندھی پدافند ھوا)١٣۶۶ تا ١٣۶۴سال 

   بود١٣۶٨ تا ١٣۶٧از سال 

ای در اين ارگان سرکوب و  روحانی، از زمان تشکيل شورای عالی امنيت ملی، تا رياست جمھوری، نماينده خامنه 

 جمھوری رفسنجانی و   ھای رياست در دوره) ١٣٨۴ تا ١٣۶٨از سال ( سال ١۶او به مدت . وحشت و ترور بوده است

   .بود) باالترين ارگان امنيتی حکومت(ی خاتمی، دبير شورای عالی امنيت مل

جمھور  س ئي، مشاور امنيت ملی ر)١٣٨۴ تا ١٣٧٩ و از ١٣٧۶ تا ١٣۶٨از سال (سال ١٣روحانی، ھم چنين به مدت 

   .بود) رفسنجانی و خاتمی(وقت 

 از  به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، که تحت رياست رفسنجانی است، منصوب شد و تا قبل١٣٧٠او از سال 

روحانی، رياست کميسيون سياسی، امنيتی، و دفاعی را نيز در مجمع . جمھوری در اين سمت، بوده است رياست 

  .تشخيص مصلحت برعھده داشته است
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سمت ھای او در مجلس  .روحانی، طی اين سال ھا و تا ھنگام رياست جمھوری، عضو مجلس خبرگان ھم بوده است

؛ عضويت در )١٣٩٢ و از ١٣٨۵ تا ١٣٨٠از (يسيون سياسی ـ اجتماعی خبرگان رياست کم :خبرگان عبارت بودند از

  ). ١٣٨٧ تا ١٣٨۵از (سه و رياست دفتر دبيرخانه خبرگان در تھران ئي ر ھيئت

، عضو ھيات امنای دانشگاه ھای تھران و منطقه شمال ١٣٧٨ تا ١٣٧۴او در کنار ستم ھای ذکر شده در باال، از سال 

  .، رياست مرکز تحقيقات استراتژيک حکومت را برعھده داشته است١٣٧١بوده و از سال 

 کند که مسئول اجرای طرح اجباری کردن   اشاره می۵٧٣ -۵٧١حسن روحانی، در جلد اول خاطرات خود صفحات 

 بدون ١٣۵٧ پوشش و حجاب زنان در اسفند مسألهطرح «: حجاب در ادارت مربوط به ارتش پس از انقالب بوده است

در گام اول، ھمه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را …  نبود و تا   مسئولين را به خود مشغول کردمشکل

که نزديک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتيم از فردای آن روز با روسری در محل کار 

 حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ  ر بیزنان کارمند که ھمگی به جز دو يا سه نف. خود حاضر شوند

ھای بی  از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم : کردن، ولی من محکم ايستادم و گفتم

در آغاز به .  گانه رسيد پس از ستاد ارتش، نوبت به نيروھای سه. حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگيری کند 

.  ھا ھم زياد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم شان تپه رفتم و ھمه کارمندان زن را که تعداد آنپادگان دو

» .اين دستور است و سرپيچی از آن جايز نيست«: ھا خيلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم در آن جا زن 

چادر مطرح نيست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن م چادر سر کنيد، بحث ئي گو بعد توضيح دادم که ما نمی

حجابی را به پايگاه راه   ايم از فردا ھيچ زن بی  در نھايت، در آن جا ھم گفتم به دژبان دستور داده. سر و گردن است

  ».ندھند

ن و سرکوب آن چه مسلم است تبعيض و نابرابری و سرکوب سيستماتيک زنان، نقض دايمی حقوق و آزادی ھای آنا

 طلب و ازادی خواه زن و مرد در دولت حسن روحانی در جريان است و نبايد کسی به سخنان عوام  جريان ھای برابری

زنان که نيمی از جمعيت ايران را تشکيل می دھند از حقوقی با نيمه ديگر جمعيتی ايران که . فريبانه او گوش فردھد

سالمی و به طور کلی اسالم به زن، نگاھی مردساالرانه و ابزاری است و  نگاه حکومت ا.مردانند، بر خوردار نيستند

 در ئی ھا  شان، وضع قانون مقامات و ارگان ھای حکومتی سعی در تبليغ اين تفکر ارتجاعی توسط ابزار ھای تبليغاتی

  . در ارگان ھای پليسی و امنيت شان دارندئیمجلس ارتجاعی شان، تدوين طرح ھا

 ھای ميلياردی، با ھمديگر مسابقه می دھند و ھيچ گونه برخوردی از ی فاسد که مسئوالن در دزدیدر ساختار حکومت

سوی نھادھای ذيربط با آن ھا صورت نمی گيرد، ھمان طور که خبرگزاری مھر به نقل از يکی از اعضای ھيات 

ب و مسئوليتی که بر عھده داشتند برخی به برکت انقال«: نويسدسه مجلس شورای اسالمی، به نام محمد دھقان، می ئير

اند و اين در حالی است که ھيچ اقدامی نسبت به آن ھا صورت نگرفته است امروز به سرمايه داران بزرگی تبديل شده 

  ».و نام آن ھا نيز از سوی قوه قضائيه اعالم نشده است

نتيجه فشارھای حاصله از حکومت  کرد اين است که جنگ و کشمکش سنی و شيعه در منطقه، تأکيدآن چه می توان 

اسالمی ايران و حکومت عربستان سعودی و حامين بين المللی و منطقه ای آن ھاست که سال ھا مردم عراق و سوريه 

  .و لبنان تاوان آن را می پردازند

ومت ھای حکومت اسالمی ايران، عالوه بر حمايت مستقيم از دولت ھای سوريه و عراق و حزب هللا لبنان، يکی از حک

ن آموزش دھنده گروه ھای اسالمی خاصی در کشورھای ياتی، و ھم چنيحاتی، عملي کننده کمک ھای مالی، تسلتأمين

 بنابراين، .بوده و ھنوز ھم ھست... هللا لبنان، ترکيه، افغاستان، بحرين، قطر و ن، بوسنی، سودان، حزب ي، فلسطئیآفريقا
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حاتی به گروه ھای تروريستی اسالمی در عراق و يمک ھای مالی و تسلروی قدس آموزش دھنده و فراھم کننده کين

  .سوريه و غيره است

در پايان، می توان به اين نتيجه منطقی رسيد که شيخ حسن روحانی، ھمانند احمدی نژاد و ديگر سران و مقامات 

 گفته ھای روحانی در .حکومت شان، حافظ حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی است و بی شرمانه دروغ می گويد

سازمان ملل و غيره متناقض با عملکردھای دولتش و سياست ھای سرکوبگرانه اش در داخل کشور است و در خارج 

آمريکا و متحدان آن » شيطان بزرگ«، در مقابل »نرمش قھرمانانه«کشور با حمايت رھبرش خامنه ای در چارچوب 

شديد سرکوب و اعدام در داخل کشور، با حضور و دخالت فعال در از سوی ديگر، اين حکومت با ت. زانو زده است

انه جامعه ما ھم بايد در تأسفجنگ داخلی عراق و سوريه، عمال وارد جنگ ھای فرقه ای مذھبی شده است بنابراين، م

  .انتظار وقايع خونين و ترورھای کور ھم چون عراق و سوريه باشد

ی شان، زيست و زندگی را به خصوص بر مردم خاورميانه و آسيای حکومت ھای سرمايه داری جھانی و منطقه ا

 وجود دارد که ئیاما در اين ميان، روزنه ھا. مرکزی و قاره آفريقا بسيار سخت و دشوار و غيرقابل تحمل کرده اند

ھم چون بدون اتکا به اين حکومت ھا و گروه ھای ملی و مذھبی و فاشيستی، می توان به ھمسبتگی گارگری و انسانی 

 انسانی و برابری طلبانه و آزادی خواھانه و ئیالگو! کوبانی اتکا کرد و به يک الگوی انسانی و حکومتی جھانی رسيد

  !سکوالر و غير مذھبی

  ٢٠١۴بر و پانزدھم اکت-  ١٣٩٣ ]ميزان[چھارشنبه بيست و سوم مھر

  

 

  


