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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ٢٩

  

 ! در تھران]گرده[کليه فروش ۀ ديگری دربارۀلم تکان دھندف
   

لمی که لينک آن در زير آمده است نه ف در گرده  با بنگاه ھای خريدگرده ۀگوھای جوانان فروشند و آن لحظات و گفت

 ! در شھرھای دورافتاده ای در مرزھای استان ھای فقير ايران، بلکه در پايتخت نمايندگان قدرقدرت خدا، تھيه شده است

ھا تھران، کالن شھری که در آن جا، ھم خدا و ھم نمايندگانش نظاره گر ذره ذره آب شدن جوانان و بسياری از خانواده 

 شھری که فقر و فالکت و ھم چنين از بين رفتن ھرگونه خلق و خوی انسانی و اخالقی و اجتماعی ھستند؛ کالن

 آسيب ھای اجتماعی و مصائب و فجايع انسانی نيز در ھمين فقر اقتصادی و ۀ اصلی ھمۀداد می کند و ريشاقتصادی بي

   فرھنگی نھفته است؛بعضاً 

نمايندگان آن ھا در ايران، نظاره گر جوانان دختر و پسری ھستند که برای گذران زندگی  خدا و پيامبرانش و امامانش و 

 ھايشان به گرده ھايشان را به حراج می گذارند تا شايد با پولی که از طريق فروش گرده شان، ۀچند روزه و چند ماھ

دردھای جسمی و روانی که با کندن نی کوتاه مدت برای تسکين دردھای جانکاه شان باشد؛ اما کِ سَ دست می آورند مُ 

   شان به جسم و روان آن ھا وارد می شود بی شک تا پايان عمرشان باقی می ماند و ھيچ درمانی ندارد؛ۀگرد

نمايندگان خدا و اطرافيان شان در اين شھر، در کاخ ھا زندگی می کنند، با ماشين ھای ضدگلوله و اسکورت به محل 

می کنند؛ در ثروت ھای آن چنانی می لوند که شايد حتی يک روز ھم برای به دست کار و زندگی شان رفت و آمد 

  آوردن آن ھا کار نکرده اند و تنھا از طريق غارت ثروت ھای عمومی جامعه به چنگ آورده اند؛

رما در پايتخت خدايگان، آلودگی ھوا ھر سال حدود پنج ھزار آدم را می کشد؛ گرسنگی و فقر و کارتن خواب ھا در س

جان می دھند؛ روزانه چندين معتاد در گوشه و کنار اين شھر جان می دھند؛ زنان و دختران زيادی مورد تجاوز قرار 

  می گيرند و چه بسا برخی از آن ھا خودکشی می کنند، به اين دليل که ھيچ دادرسی ندارند؛

 بايد به مدرسه بروند کيده و رنجور که اصوالً  خيابان ھا و سر چھاراه ھا مملو از کودکانی است که با چھره ھای تۀگوش

 ماشين ھا را سر چھارراه ھا تميز ۀواکس می زنند، گل فروشی می کنند، سيگار و آدامس و شکالت می فروشند، شيش

ی مورد سوء استفاده ھای زيادی قرار می گيرند؛ در ئی می کنند، توسط باندھای مافيائفال می فروشند، گدامی کنند، 

 عوامل و عناصر حکومتی و ثروت مندان با سری برافراشته و باد در غبغب انداخته بدون اين که کوچک ترين حالی که

  عذاب وجدان انسانی پيدا کنند از کنار آن ھا می گذرند و خم به ابرو نمی آورند؛
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سياری از آن ھا در اين شھر، در روز روشن قمه کش ھا و زورگيرھا، جيب برھا دار و ندار مردم را می گيرند؛ ب

دست پرورده ھای ھمين حکومت ھستند و در درون ارگان ھای سرکوب آن چون سپاه، بسيج، لباس شخصی ھا، انصار 

حزب هللا، نيروی انتظامی و ضدشورش، وزارت اطالعات و غيره آموزش ھای تروريستی و آدم کشی و دزدی و قمه 

  ی به جان و ناموس و مال مردم افتاده اند؛ئ خووحشيانه و درندهکشی ديده اند و اکنون به اين شکل 

در اين کشور، جوانان زيادی از دختر و پسر به ناچار روح و جسم خود را به حراج می گذارند تا شايد پولی بخور و 

نمير برای گذران زندگی، البته اگر بتوان اسمش را زندگی گذاشت به دست آوردند؛ زنان و حتی مردانی به ناچار و 

  ده ساعت ھا در کنار خيابان ھا برای تن فروشی می ايستند؛درمان

 ميليون شھروند ايرانی دچار بيماری ھای شديد ٢٠در آمارھای رسمی حکومت اسالمی آمده است که در حاکميت شان، 

 شان را مين ھزينه ھای درمانأروحی و روانی شده اند و بسياری از آن ھا نياز به درمان ھای بالينی دارند اما امکان ت

  ندارند؛ 

   ھزار انسان در تصافات رانندگی می ميرند و چندين برابر آن نيز معلول می گردند؛ ۴٠در اين کشور، ساالنه حدود 

مورين حکومت خدا، ھر لحظه و ھر روز در خيابان ھا به زنان و دختران و جوانان توھين می کنند و أدر اين کشور م

ن درمی آورد و سرنوشتش تيره و تار می شود؛ در زندان ھا به زندانيان تجاوز اگر کسی ھم اعتراض کند سر از زندا

  می کنند و زير شکنجه می کشند؛ 

در اين کشور، حکومت با تبليغات وسيع، قربانيان شان را ساعت ھا در ميادين شھرھا، از جرثقيل ھا آويزان می کند تا 

  دادن آن انسان ھا بر باالی دار باشند و درس عبرت بگيرند؛ تماشاگران چندين ھزار نفره شاھد جان 

ن شان در خيابان ھا و در انظار عمومی به شھروندان به داليل مختلف امورأدر حاکميت نمايندگان خدا در ايران، م

 در شالق می زنند، دست و پای انسان ھا را به دليل دزدی می برند؛ براساس قوانين ضدانسانی اسالمی قصاص، چشم

 سران و ۀدر حالی که ھم... مقابل چشم، چشم انسان ھا را توسط پزشکان حکومتی از حدقه درمی آورند کور می کنند و

ری می زنند و ھنگامی که اين عمل آن ھا رو می الن و ميليارد دويولين حکومتی دست به دزدی ھای ميلؤمقامات و مس

ی شان به گوش مردم بيش تری نرسد و کار به ئدر می کنند تا رسواصاشود بالفاصله رھبر دستور پرده پوشی آن ھا را 

يک رقم دزدی مقامات حکومتی از بانک ھای دولتی، که به رسانه ھا و برگزاری دادگاه نمايشی . جاھای باريکی نکشد

  برخوردارند؛  » قانونی«اما اين دزدان حکومتی، ھمواره از مصونيت . ر ناقابل بوده استالنيز کشيده شد سه ميليادر د

در حاکميت جمھوری اسالمی، در ھمه ارگان ھا و ادارات دولتی، رشوه گرفتن عموميت دارد و بدون رشوه دھی کار 

  می رسد؛نھيچ شھروند به سرانجام 

، ھر جنايتی که در قرن ھای گذشته در تاريخ »خداوند عزوجل و قادر و توانا« کالم در اين کشور نمايندگان ۀخالص

ه شده است بر سر مردم ايران می آورند تا خدايشان از آن ھا راضی شود و ورودشان به بھشت را تضمين بشر تجرب

 خاکی، برای خود و اطرافيان شان بھشت برينی ساخته اند و برای ۀدر حالی که آن ھا در اين دنيا و در کر! نمايد

ی دانند پس از مرگ ھيچ بھشت و جھنمی وجود چون که نمايندگان خدا نيز نيک م! اکثريت مردم ايران جھمنی سوزان

خدا و قرآن و انجيل و تورات و مسيحيت و يھوديت و بھشت و جھنم و امام . ندارد و در دنيای فانی ھيچ خبری ھم نيست

 مذاھب در تاريخ، برای اسارت بشر توسط اساساً . ند و دروغ و توھمی بيش نيستندا بشرۀزمان و غيره نيز دست ساخت

قدرت و حاکمان، دربارھا و سرمايه داران، ھمواره بازتوليد شده اند تا موقعيت برتر و مفت خوری و قدرت را صاحبان 

  . حاکميت و روحانيت دست در دست ھم تداوم بخشند و بازتوليد کنند

 خاورميانه از جمله ايران، يک قشر برتر و ممتاز ۀ سال است که روحانيون به خصوص در منطق١۴٠٠بيش از 

سوب می شوند و تنھا کسب و کارشان تحويل دادن يک مشت خرافات مذھبی به جامعه است که از اين راه ھم مفت مح
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 امام سھمايام مذھبی، خمس و زکات، (خوری می کنند و ھم ثروت ھای کالنی به بھانه ھا و مناسبت ھای مختلفی چون 

 مادی و معنوی سرمايه داران و حاکميت ھا ۀمندانبه جيب می زنند و ھم از حمايت ھای بی کران و سخاوت ) وغيره

اکنون نيز سی و چھار سال است که آخوندھای ايرانی، مردم اين کشور غنی و ثروت مند را ھمانند اشغال . ندابرخوردار

. گران خارجی به اسارت گرفته اند و به طور روزانه به جان و مال و حتی ناموس مردم تجازو می کنند و آدم می کشند

به اين ترتيب، نمايندگان خدا در ايران، برای رضايت خدايشان و حفظ قدرت و ثروت شان از ھيچ جنايتی فروگزار 

  !نيستند و به کسی ھم رحم نمی کنند؛ و تاکنون نيز نکرده اند

 اين از.  ھيچ انسانی و ھيچ جامعه ای نيستۀاما تحمل اين ھمه فاجعه و بربريت و وحشی گری حکومت اسالمی، شايست

 ايران در تشکل ھا و جنبش ھای اجتماعی خود متشکل و متحد شوند و به ۀرو، اگر مردم جان به لب رسيده و ستم ديد

 آگاھانه عليه حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی روی بياورند آن وقت نه خدا و نه نمايندگان او در ايران، ۀمبارز

ومت و سرانجام حک. واھند داشت و فرار را بر قرار ترجيح خواھند داددر مقابل قدرت عظيم مردمی، توان ايستادگی نخ

  ! ی فرستاده خواھند شد که خدای شان جھنم ناميده استئشان با قدرت مردمی، به آن جا

 اين ھمه بربريت و وحشی گری و فجايع انسانی و فالکت ھای تمام ايران از ۀی و نجات جامعئراين، تنھا راه رھابناب

 پيگير در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی، با ھدف ساختن ۀادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، مبارزمتعدد اقتص

جامعه ای که در آن، ھمه انسان ھا بدون توجه به مليت، جنسيت و ! جامعه ای آزاد و برابر و انسانی و مرفه است

  و دوستی در کنار ھم زندگی کنند و ھنرھاباورھايشان از حقوق يک سان و برابری برخوردار باشند و در صلح و صفا

  ! ی بدون سانسور و اختناق و تبعيض و فشارھای اقتصادی، شکوفا سازندئو خالقيت ھای خود را نيز در فضا

  

   در تھرانگردهی تازه ای از فروش ئ فيلم ويدئولينک ديدن* 

3.rahmani.bahram/com.facebook.www://http  

  

 

 


