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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ١٩

  ل منابع جھان، دستگيری بی حجاب ھاواز کنتر

 ! اينترپل تا انتخابات و امام زمان با ماستپوليس توسط 
                       

ی مھم ماھيت حکومت اسالمی ايران از جمله آدم کشی،  تروريسم، سناريوسازی، تشنج آفرينی، تھديد، از ويژگی ھا

 .، رياکاری، توطئه گری، غارتگری و خرافه پراکنی استئی، باج گيری، تجاوز، دروغ گوئیزروگو

 مذھی، -صطالح ملی  مردم ايران، با حمايت جريانات به ا١٣۵٧اين حکومت از ھمان روزھای نخست پس از انقالب 

 ملی، نھضت آزادی، مجاھدين انقالب اسالمی، سياه جامگان، ليبرال ھا و مردم متوھم و مذھبی و ۀحزب توده، جبھ

غيره به خونين ترين شکلی انقالب کارگران و مردم آزاده را سرکوب کرد و ايدئولوژی خرافی مذھبی خود را با 

 ايران ۀسنگسار و راه انداختن فضای رعب و وحشت و ترور، بر جامعسرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، قصاص و 

حتی جوخه ھای .  کشتار کرد،اين ھارترين حکومت سرمايه داری، به ھر منتقد و مخالفی که دستش رسيد. تحميل کرد

 و ن را در خارج از مرزھای ايران، در کشورھای مختلف ھمسايهامرگ حکومت اسالمی، تعداد بی شماری از مخالف

، ھم چنين ...در داخل کشور نيز نويسندگان سرشناسی چون مختاری و پوينده و . اروپا و اسکانديناوی ترور کردند

از اين رو، بخشی از گرايشات ليبرال و راست و جمھوری . ن سياسی مانند فروھرھای سال خورده را ترور کردندفعاال

طلب و سکوالر و دموکرات می نامند دست کم در چھار پنج سال ، که خود را اصالح ... اکثريتی و-خواه و طيف توده 

اين گرايشات ھنوز ھم با جناح . کار بودند حامی اين حکومت جنايت کار و تبھنخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی،

  ! دوخته اند» امامزاده« اين ۀاصالح طلب حکومت اسالمی ھمکاری دارند و چشم به معجز

 ۀسالمی ايران با ھمه عناصر و جناح ھا و طرفدارانش سی و چھار سال است که در جامعبه اين ترتيب، حکومت ا

والن آن، روز روشن بی شرمانه ؤايران زن ستيزی و آزادی ستيزی می کند و فجايع انسانی می آفريند و سران و مس

  .يک مشت خرافات و دروغ تحويل جامعه می دھند

 تبع آن گرانی و تورم و بی کاری و فقر و ھم چنين زندان و شکنجه و اعدام در حالی که فساد و بحران اقتصادی و به

 ايران را فراگرفته است خامنه ای از حماسه اقتصادی سخن می گويد؛ احمدی نژاد مدعی است که دولتش ۀتمام جامع

تر و بيش تر پاک ترين دولت جھان است در حالی که بزرگ ترين اختالس ھا و فساد اقتصادی در حکومت او علنی 

بوده است؛ او مدعی ست که در ايران ھمه آزادند و زندانی سياسی وجود » دالرسه ميليارد «شدند که يک رقم ناقابل آن 

ندارد؛ در حالی که صنايع ايران از جمله صنايع نفت و پتروشيمی به دليل سوء مديريت و تحريم ھای اقتصادی بين 

  !ه نرم می کنند فرمانده کل سپاه پاسداران از کنترل ذخاير جھان دم می زند؟المللی با ورشکستگی و رکود دست و پنج
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 امنيتی باشگاه خبرنگاران حکومت اسالمی، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل - دفاعی ۀبه گزارش حوز

شمال غرب کشور، ، در بازديد از مناطق عملياتی ١٣٩٢ ]حمل[ني فرورد٢٨سپاه پاسداران انقالب اسالمی، صبح روز 

 رھبر معظم انقالب به دشمنان ۀھشدارھای بازدارند«: ھای عملياتی سپاه مستقر در مناطق مرزی گفت در جمع يگان 

تمام سناريوھا و «: او، مدعی شد» . ھای قدرت دفاعی و قاطع ايران اسالمی است  ھا و واقعيت جدی و مبتنی بر ظرفيت

  ».ايم  شمال غرب تحت کنترل و مديريت قرار داده ۀ را در منطق ھای دشمنان خارجی و داخلی ستراتژی

 تروريست ھا و آدم کش ھای حکومت اسالمی در سپاه جھل و جنايت و ترور را ناگھان شور حسينی گرفت ۀاين سردست

ر امنيت ذخائ«:  کردتأکيد ،»ناپذير است  قدرت دفاعی و بازدارندگی ما توقف ۀمسير توسع«و با ادعای اين که 

 ھای منفعالنه و بی ثمر و  رغم رزمايش ستراتژيک انرژی جھان در دستان سپاه است و دشمنان انقالب اسالمی علی 

  ».مين امنيت انتقال انرژی از خليج فارس نخواھند بودأھای خود، قادر به ت آور به ملت   ھای سرسام  تحميل ھزينه

ول تبليغات حکومت ؤمس» وبلزگ«س جمھورشان، توصيه ھای ئيبه نظر می رسد اين سردار سپاه، ھمانند رھبر و ر

  .فاشيستی ھيتلر را خوب آموخته است

 در خارج کشور را از» بدحجاب«داستان مضحک ديگر، سخنان معاون اجتماعی ناجا است که گفته است ما بازيگران 

  !تعقيب می کنيم؟» اينترپل« بين المللی پوليسطريق 

روی انتظامی يمعاون اجتماعی ن» منتظرالمھدی«، خبر دادند که سردار ١٣٩٢دين  فرور٢٧خبرگزاری حکومتی در 

 با رصد فضای مجازی، پوليس«: ح اقدامات معاونت اجتماعی در انتخابات آتی، گفتي خبری در تشرجلسۀصبح در 

ت کامل يت را با امنتالش دارد تا با آمادگی و اشراف کامل اطالعاتی، انتخابا...  ھای معاند و  ھای ماھواره شبکه 

  ».داری را رقم بزندي پاۀبرگزار کند و حماس

ن يمأت تيمورأروی انتظامی با ميقرارگاه فجر در ن«: روی انتظامی، گفتيس قرارگاه فجر در نيسأاو، با اشاره به ت

  ».ر شده استيت انتخابات دايامن

ال خبرنگاری در مورد ؤرد و در پاسخ به سنيز اظھارنظر عجيبی ک» رانينمای ايت سيوضع«منتظرالمھدی، در مورد 

ری يگينترپل پيق ايگران در خارج از کشور از طريبدحجابی باز«:  گفت گر در خارج از کشور،يحجابی زنان باز بی 

  ».شود می 

 و در ئیل پاسخ گويبه دل«: ل ھستند، گفتي دستگاه دخ٢۶ن که در طرح عفاف و حجاب، يمنتظرالمھدی، با اشاره به ا

  ».کنند  طلب می پوليسنه را از ين زمي، مردم مطالبات خود در اپوليسرس بودن دست

 نمی داند که حجاب و بی حجابی فقط برای حکومت اسالمی، اين قدر اھميت ال اين است که آيا اين سردار، واقعاً ؤس

ت اسالمی فرو می ريزد ش بيرون بيفتد ايدئولوژی و اھداف و ايمان حکوم ادارد؛ يعنی اگر موی زنی کمی از روسری

موريت دارند تا حافظ حجاب، يعنی ايدئولوژی خرافی و پرخاشگر و زن أ دستگاه حکومت اسالمی م٢۶و از اين رو، 

به ويژه .  اينترپل اھميتی نداردپوليسله برای جھان، به ويژه أدر حالی که اين مس! ستيز و آزادی ستيز حکومت شوند

  !ايم بزرگ است نه حجاب و بدحجابی اينترپل پيگيری جرپوليس ۀوظيف

 سابق، نماينده خامنه ای در امور بين المللی و عضو ائتالف پيشرفت، در ديدار با ۀاکبر واليتی، وزير امور خارج علی 

 درخشانی است و ظرفيت ۀ جمھوری اسالمی ايران آيندۀآيند«: ، مدعی شد»نمايندگان و نخبگان استان خوزستان«

 که مقام معظم رھبری ترسيم کردند ١۴٠۴انداز   که با ھيچ کشوری قابل مقايسه نيست و ما به چشم پيشرفتی را داراست

 جا مورد  ھای کشور که کم ھم نيست به خواھيم رسيد، البته مشروط براين که کار به دست کاردان سپرده شود و ظرفيت 

  ».استفاده قرار گيرد
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 تل آويو را بزنيم ۵ھای والفجر   خواستيم با موشک   به من گفت می عبدهللا رمضان«:  ادعاھايش گفتۀاو، در ادام

 خواھيد بزنيد اما تل اويو را نه اما ما اين کار را انجام داديم  فريقا گفت که ھرجا را میايکی از ھمين انقالبيون شمال 

ی ايران چنين جايگاھی رو بايد گفت جمھوری اسالم  ميليون صھيونيست از ترس به پناھگاه ھا رفتند از اين ٣و 

  ».دارد

س جمھور متوفی فرانسه را شاھد می گيرد و می ئيواليتی برای اثبات سخنان خود و نمايش قدرت، فرانسوا ميتران ر

کنيد گزارشی را به  س جمھور فرانسه در مالقاتی به بنده گفت ھر وقت از اين جا عبور می ئيآقای ميتران ر... «:گويد

  ! ؟»...رابطه با ايران خوب است يا خيرما ارائه کن که آيا 

خدمت کنيم تا به صاحبش ) عج(تکليف ما اين است که به کشور امام زمان «:  کردتأکيد ادعاھايش، ۀواليتی در ادام

  ».برسد و تبعيت از رھبری رمز ماندگاری و عزت اين کشور است

 االسالم ةمتکی، حجتی، منوچھر يکبر والجانی، علی اي ھم چون علی الرئیان چھره ھايف راست اصول گرايدر ط

 چون ئیان ھم چون به نام ھاي ديگر از اصول گرایفيط. خود را کانديد رياست جمھوری آينده کرده اند... پورمحمدی و

، مشغول بازار گرمی ]سرطان[ريان گفتمان موسوم به سوم تيداری و برخی نيز حامي پاۀان و جبھيثارگران و رھپويا

باف و غالمعلی حداد عادل و کامران باقری ي چون محمد باقر قالئینام ھا. ات رياست جمھوری ھستندنمايش انتخاب

  ... لنکرانی و

آن ھا حتی .  ائتالفی به وجود آورده اندۀ يک جبھتی، ظاھراً يباف، غالمعلی حدادعادل و علی اکبر والياما محمد باقر قال

  . کرده انداز ھم اکنون پست ھای دولتی را بين خود تقسيم

ان در پی اجرای آن است بنا شده که محمد يت رھپوي خبر داده بوده که بر اساس طرحی که جمعا، اخيراً يخبرگزاری آر

کی شده و شانس ينه ھم سو ين دو گزيی اأ غالمعلی حداد عادل معاون اول باشد تا سبد رۀنيرد در کابيباف بپذيباقر قال

 شد اما غالمعلی تأئيداسی يا با برخی چھره ھای سيگوی آر و  اگر چه در گفتن خبريا. ش تر حاصل شوديی آوری بأر

ھنوز جوھر اين تکذيب حدادعادل خشک نشده بود که رسانه ھای اصول گرا از نزديکی . ب کرديحدادعادل آن را تکذ

  .تی خبر دادنديباف و علی اکبر والياسی غالمعلی حدادعادل، محمد باقر قاليس

در قيامت حساب ما را از حضرت آيت هللا  «:د، برادر محمود احمدی نژاد، در قم، مدعی شده استداوود احمدی نژا

  » .زمان ماست) ع(خامنه ای می پرسند؛ رھبری، امام حسين 

دائمی پدافند غيرعامل کشور، ۀ دبير سابق کميت: ، در اين باره نوشته است»ايلنا«خبرگزاری کار حکومت اسالمی ايران 

زمان ما رھبر معظم انقالب حضرت آيت ) ع(حسين «: ، گفت»کل يوم عاشورا و کل عرض کربال«ه حديث با اشاره ب

هللا خامنه ای است و حساب ما را در قيامت از ايشان می پرسند؛ به ھمين دليل امروز بايد صحابه بودن خود را به ايشان 

  ».ثابت کنيم، تا در آن دنيا پاسخ داشته باشيم

 پيروان امام ۀ فجر که به ھمت جبھۀمراسم گرامی داشت دھ«ار ايلنا در قم، داوود احمدی نژاد، در به گزارش خبرنگ

 ۀ تدبير و سرچشمۀواليت فقيه گنجين«: برگزار شد، اظھار داشت» قم) ع(رھبری قم و در محل مسجد امام زين العابدين 

 می خواھند نقش واليت را در جامعه ٨٨ ۀ فتنۀدام اسالمی است و برای ھمين است که جريان انحرافی در اۀزالل انديش

 اين گونه است، در ئی ھزار ميلياردی را انجام می دھند که بگويند نظام وال٣ مانند اختالس ئیکم رنگ کنند و فسادھا

بعضی از اعضای جريان » «. اين نيست، شما نکبت ھا کم حجم و کم ظرفيت ھستيدئیحالی که بايد گفت، نه، نظام وال

 يک شبکه ھستند و تنھا سه يا چھار نفرشان روی آب بوده و نقش آفرينی می حرافی در عمق نفاق بوده و اصوالً ان

  ».کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 عليه جمھوری اسالمی امريکابايد در مقابل واليت تکليف گرا باشيم، به تھديدات نظامی «او، در ادامه با بيان اين که 

ده است که ئي نظامی به ايران را ندارد چرا که کسی از ننه اش نزاۀ جرأت حملامريکا«: اشاره کرد و گفت» ايران

  ». روزه بود٨بخواھد به ايران حمله کند، آن ھم بعد از اين ھمه اتفاقات که آخرين آن شکست اسرائيل در جنگ 

) عج(امام زمان تشبيه جريان انحرافی به گروه طالبان و بيان اين که جريان انحرافی اسم «برادر محمود احمدی نژاد، با 

 کنيم و نيازی به  گفتند ما از قرآن حکم را استخراج می  کنند و خوارج نيز چنين بودند و می ئیزدا خواھند واليت  می 

 ۀ متفاوت ھستند؛ اگر ما سر سفر ما باشد يا بالعکس دو مطلب کامالً ۀاين که امام زمان سر سفر«: ، گفت»امام نداريم

مرشد و ما مريد خواھيم بود و گرنه بايد جايمان را عوض کنيم، پيچيدگی جريان انحرافی ) جع(ايشان باشيم امام زمان 

  ».ھمين جاست

 الھی و به برکت ھمت بزرگ مردم ايران، اين جريان نيز ۀبه حول قو«:  کردتأکيدبه گزارش ايلنا، داوود احمدی نژاد، 

  ».به زباله دان تاريخ می رود و نبايد نگران آن بود

ھنگام تشرف «: ، نوشته بود»امام زمان« شبھی به نام ۀ، دربار١٣٩١ ]سنبله[ شھريور٣اری فارس، جمعه خبرگز

 حفظ ايران در جنگ جھانی اول ۀنقل شده است که امام دربار) عج(هللا نائينی به محضر امام زمان  مرحوم آيت 

  »... گذاريم سقوط کند  ولی ما نمیشود، خطر ھست، شکند، خم می  می !  ماستۀ خان اين جا شيعه«: فرمودند

 ھا و  مھدويت، پرسش«االت رايج در اين زمينه را که در کتاب ؤبه ھمين منظور بخش نخست س: فارس، می نويسد

 :آيد  مھدويت به آن پرداخته شده است، در ادامه می ۀپژوھشکد» ھا پاسخ 

 است؟) عج(آيا ايران کشور امام زمان *

شرق و غرب عالم به امام مھدی .  ھا و امام ھستی و پيشوای جھانيان است  انسانۀق به ھممتعل) عج(امام مھدی : ج

به اين منطقه است، ) عج( امام مھدی ۀخواندن ايران، عنايت ويژ) عج(منظور از کشور امام زمان . تعلق دارد) عج(

عمل می ) ع(ام الھی و اھل بيت  کنند و طبق احک زيرا تنھا قسمتی که شيعيان در آن آب و خاک دارند، حکومت می

 .کنند، ايران است 

سازی ظھور دارد، ايران است، در ھيچ جای دنيا کشوری نيست که   زمينه ۀاز سوی ديگر، تنھا کشوری که انگيز

الزمان  اين کشور صاحب «: فرمايد می ) ره(لذا امام خمينی .  سازی داشته باشد حکومت آن شيعه باشد و يا ادعای زمينه

ر خدمت آن بزرگوار است و بايد کشوری باشد که تا ظھور موعود به استقالل خودش ادامه بدھد و قدرت خودش را د

 ».قرار بدھد

نقل شده ) عج(هللا العظمی نائينی از وجود شريف امام  گفتنی است که شبيه اين تعبير نيز در جريان تشرف مرحوم آيت 

 شود،  شکند، خم می می ! اين جا شيعه خانه ماست«: اند است که ايشان درباره حفظ ايران در جنگ جھانی اول فرموده 

 ».داريم گذاريم سقوط کند، ما نگھش می ما نمی خطر ھست، ولی 

است، مقصود است که ايشان نسبت به اين مرز و بوم عنايت ) عج(شود که ايران کشور امام زمان  بنابراين اگر گفته می

ھای  خاصی دارد و مردم آن نيز بيش از ديگران به آن حضرت اعتقاد و محبت دارند و در مسير تحقق اھداف و ارمان

 .کوشند تر می  يش او ب

) عج(از مادری غربی و پدری شرقی است، پس شرق و غرب عالم متعلق به مھدی) عج( اين تعبير که مھدی ۀدربار

ھم پيامبر شرق ) ص(پيامبر . آورده شد، برای تمام جھانيان تا ابد است )ص(دين اسالم که توسط پيامبر : است، بايد گفت

ھم که از پدر و مادر شرقی به دنيا آمده بود، ) ع(امام علی .  و مادری شرقی داشتو ھم غرب عالم بود، با اين که پدر

به شرق و غرب عالم، ) ص(، پس دليل تعلق امام مھدی )ع(کرد و ھم چنين ديگر ائمه  بر شرق و غرب عالم امامت می 

 .تولد ايشان از مادر غربی و پدری شرقی نيست
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والن مملکت راضی ھستند و آيا به ؤيران، اعم از رعايت عدالت، قانون و مساز اوضاع فعلی ا) عج(آيا امام زمان *

  آن رضايت دارند؟ۀادام

 از نيز قطعاً ) عج( الشرايط است، امام مھدی  از آن جا که انقالب اسالمی و تشکيل نظام اسالمی، زير نظر فقيه جامع: ج

والن، امری است ؤ مسۀ قوانين و مقررات و ھمۀھماز ) عج( گيری چنين نظامی راضی ھستند، ولی رضايت امام  شکل

از قوانين و مقرراتی که براساس مبانی اسالم در ھر زمان و ) عج(امام .  آن قضاوت کردۀتوان قاطعانه دربار که نمی 

 ھا صد در صد نامه  ن ئي شود که تمام قوانين، مقررات و آ از طرفی، ادعا نمی. شوند، رضايت دارند شرايطی وضع می 

 ۀدربار. برد توان پی ضايت امام میشوند، به ر تصويب می) فقھا(شناسان  اند، ولی از آن جا که زير نظر اسالم  اسالمی 

 شوند، چنان که گاھی فرمانداران  ھا دچار خطا و لغزش می والن ھم بايد گفت که آن ھا نيز مانند ساير انسان ؤمس

برد، گرچه اين  گزاران اسالم پی  از خدمت ) عج(ن به رضايت کلی امام  توا لذا می. کردند حکومت علوی نيز خطا می 

 ».رضايت عموميت ندارد

 ئیم بر اقتصاد کشور در مورد کشورھايرات تحريثأمی، معاون اول رياست جمھوری، بدون اشاره به تيمحمدرضا رح

ل و يران ذلي نفت اۀم کننديبی تحرامروز برخی از کشورھای خارجی و غر«: م کرده اند، گفته استيران را تحريکه ا

  ».چادر به سر شده اند

ن که در صورت يان اين المللی نفت در تھران با بيشگاه بين نماي، در مراسم آغاز به کار ھجدھم١٣٩٢ فروردين ٢٩او، 

 از پس«: ازی به درآمدھای حاصل از فروش نفت ندارد، ادعا کرديگر نيران ديبرابر شدن تراز واردات و صادرات ا

نی يم بنزيد و به تحري رسئین فرآورده نفتی به خودکفايد ايران در توليما توسط کشورھای غربی، اين ھواپيم بنزيتحر

  ».غرب پاسخ گفت

ران توسط برخی از کشورھای غربی اشاره کرد و يما به ايم فروش انواع ھواپين به تحريمعاون اول احمدی نژاد، ھم چن

ماھای بومی و ملی را طراحی کرد يران ھواپين المللی با مشارکت متخصصان داخلی، ايبت ين محدوديپس از ا«: افزود

  ».رانی آغاز شده استيماھای ايشی ھواپيو ھم اکنون پروازھای آزما

م يپس از اجرای ھر تحر«: زات خارجی، گفتيق کاال و تجھي درصدی صنعت نفت از طر٧٠ ئیاو، با اشاره به خودکفا

 ئیع به خودکفاياری از صناي کرد و ھم اکنون در بسئیم را بازگشاي درھای تحرئیا اجرای راھکارھاران بين المللی ايب

  ».ميافته ايکامل دست 

 حکومت اسالمی به ھمه مسايل و منابع جھان تسلط دارد و حکومت شان نيز ھيچ مشکلی ندارد و با ثبات اگر واقعاً 

، که در خارج کشور به سر »آقازاده«ر آن ھاست؛ پس سه ھزار ترين حکومت جھان است و امام زمان ھم يار و ياو

، در بانک ھای مختلف، مبالغ آن چنانی پس انداز کرده اند؛ صاحب دفتر و دستک و شرکت ھامی برند و بسياری از آن

  ! ھستند؛ چرا حاضر به بازگشت به آغوش گرم و نرم حکومت امام خامنه ای و امام زمان نيستند؟

 ھای جمھوری اسالمی که  سه ھزار نفر از فرزندان مقام« سپاه پاسداران، گزارش کرده که ه بهوابست» جوان آنالين«

  ».ھای خارجی مشغول به تحصيل ھستند حاضر به بازگشت به ايران نيستند در کشور

 را ترک  تحصيل ايرانۀکه برای ادام» ای آقازاده «، نوشته سه ھزار ١٣٩٢ فروردين ٢٩اين سايت روز پنج شنبه 

  ».کنند برای بازگشت به کشور مقاومت می «کرده اند 

 برای بازگرداندن اين ئی ھا  وزارت علوم و امور خارجه تالش،افزوده از حدود سه سال پيش مجلس» جوان آنالين«

  .نتيجه بوده است  ھا تاکنون بی   ھای آن اند که تالش را آغاز کرده »  ھا آقازاده«

 ھای   نفر از فرزندان مقام۴٠٠از تحصيل » تعامل« کار   نيز سايت محافظه١٣٩٠ سال ]ثور[ ارديبھشت ماه١٣

  . ھا به ايران شده بود جمھوری اسالمی در بريتانيا خبر داده و خواستار بازگشت آن
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 تحصيل به ۀولين ايرانی از چه طريقی برای ادامؤفرزندان مس«اين سايت نوشته بود مردم اين پرسش را دارند که 

  » روند و چرا اينان تمايل شديد به تحصيل در خارج از ايران را دارند؟ رب میغ

   تحصيل و زندگی در سالۀھای خارجی به منظور ادام  ھای جمھوری اسالمی به کشور روند مھاجرت فرزندان مقام

  . نيز مواجه شده استئیھا له با اعتراض أھای اخير افزايش چشم گيری داشته که اين مس

ن سياسی، اجتماعی و فرھنگی مجبور شده اند در اين سه و چھار سال حاکميت جمھوری اسالمی، بسياری از فعاالالبته 

برای حفظ جان خود به خارج کشور بگريزند، ميليون نفر نيز به داليل مختلفی از جھنم جمھوری اسالمی گريخته اند و 

  .به خصوص در کشورھای غربی زندگی می کنند

مھاجرت بين المللی نخبگان که در شرايط . رار مغزھا از ايران نيز يکی از موارد مورد بحث استدر اين ميان، ف

جھانی امروز، می تواند در انتقال دانش فنی، انتقال و تبادل دستاوردھای ارزشمند علمی و فرھنگی و تجارب گران 

 نخبگان در واقع، يک فاجعه و ضايعه ۀجوامع بشری مفيد واقع شود؛ اما مھاجرت يک سويه، بی بازگشت و فرارگون

  .است» ملی«

»  اول ايران در فرار مغزھاۀرتب« را تحت عنوان ی، گزارش٣/٣/١٣٩٠يکی از نشريات حکومتی در روز سه شنبه 

ايران از نظر فرار مغزھا در صدر کشورھای جھان قرار دارد، : از جمله در اين گزارش آمده است. منتشر کرده بود

طبق آمار صندوق .  از کل ايرانيان تحصيل کرده ھم اکنون در کشورھای توسعه يافته زندگی می کنند درصد٢۵حدود 

 کنند و   ھزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده برای خروج از ايران اقدام می١٨٠ تا ١۵٠المللی پول، ساالنه بين  بين 

.  است  جھان مقام اول را از آن خود کردهۀنيافت کشور در حال توسعه و توسعه ٩١ايران از نظر فرار مغزھا در بين 

 دولت ۀ که با ھزينئیجو ھزار دانش١٢، از ميان ١٣۵٧قالب ، وزارت علوم ايران اعالم کرد از ابتدای ان١٣٨٨در سال 

 ھزار دانش جوی ايرانی خارج از ايران تحصيل می ۶٠اند و ھم چنين   نفر باز نگشته ۴٠٠به کشورھای مختلف رفتند 

  . درصد است١۵طبق آمارھای رسمی نسبت خروج فارغ التحصيالن از ايران به تعداد کل اين افراد، . ندکن 

يا اين که اين ھمه بگير و ببند و تھديد و زندان و شکنجه و اعدام، دستگيری روزنامه نگاران، نويسندگان، ھنرمندان، 

 ۵٠٠ھزار و «برای نمونه نترنتی بر سر چيست؟ ن جنبش ھای اجتماعی و جنگ با ماھواره ھا و سايت ھای ايفعاال

  !»شود سايت ضد دينی ھر ماه فيلتر می

محتوای مجرمانه با اشاره به ۀ عضو کميت«: ، نوشت١٣٩٢ فروردين ماه ٢٨چھارشنبه خبرگزاری حکومتی تسنيم، 

کنولوژی دانست و گفت  تۀ سايت ضد دينی توسط اين کميته، اينترنت چمدانی را سوغات آيند١۵٠٠فيلتر شدن ماھانه 

  ». دريافت کردامريکا مگابيت بر ثانيه مستقيما توسط آنتن از ١٠شايد بتوان اينترنت با پھنای باند 

مشکل اصلی ما ... «: ولين می نويسدؤخبرنگار ارتباطات و فناوری اطالعات خبرگزاری تسنيم، از زبان يکی از مس

يم که به سرعت در تمامی زوايای فردی و اجتماعی ورود پيدا کرد و رو شده  روبیدر کشور اين است که با تکنولوژي

 افزارھای کاربردی وارد کشور شدند، ھيچ گونه برنامه   که نرم٧٠- ۶٩ ھای   که اينترنت و از سال٧٨ از سال تقريباً 

شده و فرصت  اين تکنولوژی موجب تضاعف ما ۀورود و توسع. ريزی با توجه به رشد سريع نتوانستيم داشته باشيم 

  ».انديشيدن را از ما گرفته است

ھای داخلی تنھا حدود  در حال حاضر شاھد ھستيم از ھر يک ميليون اعضای شبکه « اين گزارش آمده است ۀدر ادام

  ».ھای اجتماعی خارجی دارند  ھزار عضو فعال ھستند اما ھمين افراد عضويتی فعال در شبکه ١٠٠

  شود؟  روزانه چند سايت فيلتر می  محتوای مجرمانه فعال ھستيد، معموالً ۀدر بخشی که شما در کميت: تسنيم

ھای ضد دينی ھم چون وھابی،  من در بخش سايت . به صورت مشخص آماری از فيلترينگ روزانه در دست نيست

  .کنيم  سايت را در اين بخش فيلتر می ١۵٠٠ ماھيانه ھزار تا فعال ھستم که حدوداً ...  و ئیبھا
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حيرت آور است که يک مشت مرتجع و آدم خوار و دروغگو در قرن بيست و يکم، از يک سو با اراجيف و  واقعاً 

 سال پيش و از سوی ديگر با سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام،  سی و چھار سال است که ھمانند ١۴٠٠خرافات 

 شان می رسد بر سر مردم اين کشور می اشغالگران جامعه ايران را به اسارت گرفته اند و ھر جنايتی که به عقل عليل

آورند؛ ھر اراجيفی که از مغزشان تراوش می کند به زبان می آورند؛ در حالی که دين و ايمان و امام و پيامبر و امام 

زمان و خدای سران و مقامات و ارگان ھای ريز و درست حکومت اسالمی، جز قدرت طلبی مطلق، ثروت اندوزی، 

بسياری از آن ھا نيز به خوبی می ! ی، آدم کشی و رعب و وحشت و ترور چيز ديگری نيستشھوت رانی، تجاوزگر

مسيح، عيسی، موسی، خدا، امام زمان، معجزه و بھشت و جھنم و خرافاتی از اين محمد، دانند که قرآن، انجيل، تورات، 

، به ويژه خرافات اسالمی توسط قبيل توسط قدرتمندان و جانيانی چون خاخام ھا، کشيش ھا، روحانيون شيعه و سنی

 و امپراتوری ھا و دربارھا و روحانيون، ءجانيانی چون محمد و عمر و عثمان و علی آفريده شده اند و توسط خلفا

ھمواره تبليغ و ترويج و بازتوليد شده اند تا با توھم پراکنی مذھبی و تحريک احساسات مذھبيون، سرکوب ھا و 

جانيان و آدم کشانی چون .  خود را با تصاحب قدرت و حاکميت و ثروت پيش ببرندۀانيانکشتارھای وحشيانه، اھداف ج

محمد، علی، عمر، عثمان، ابوبکر، ھيتلر، ريگان، تاچر، بوش، موسولينی، خمينی، خامنه ای، مالعمر، بن الدن، بشار 

دئولوژی ھای رنگارنگ سرمايه ، ھر کدام با سياست ھا و اھداف و اي...اسد، طراحان دو جنگ جھانی اول و دوم و

داری از نوع فاشيستی، ناسيوناليستی و مذھبی شان، جھان بشری را به خاک و خون کشيده اند و به لحاظ اقتصادی، 

سياسی، اجتماعی و فرھنگی، زيست و زندگی اکثريت ساکنان کره زمين را با سختی ھا و دشواری ھای عديده ای 

  !مواجه ساخته اند

 برای کنند، عمدتاً  که ھنوز ھم سران و مقامات حکومت اسالمی و رسانه ھای آن، استفاده می را روغ کتيک قديمی دت

 دھند؛ بدين  کردن و يا انحراف افکار عمومی از واقعيت ھا مورد استفاده قرار می کردن حريف و مرعوب  مرعوب 

کتيک، در زمان ھيتلر و  اين تۀترين استفاد ف معرو. کنند معنی که پيامی را که به ھيچ وجه واقعيت ندارد، بيان می 

  .توسط گوبلز بوده است

ستراتژی مشخص داشت و مخترع ه خوانده بود ، برای تبليغات يک  فلسف دکترابه درجۀگوبلز وزير تبليغات ھيتلر کھ

 قدرت او، در به. دروغ بزرگ بود و اعتقاد داشت ھر چه دروغ بزرگ تر باشد باورش برای مردم راحت تر است

  .رسيدن ھيتلر نقش داشت و تا آخر ھم کنارش ماند و بنيان گذار تبليغات حکومتی شد

 که سران و مقامات حکومت ئیبه اين ترتيب، وعده ھای دروغين، ادعاھای پوچ و غيرواقعی، خرافی و پرخاشگری ھا

ھايشان نيز » خودی«حتی برای  از آن ھا در باال اشاره کرديم ئیاسالمی، تحويل جامعه می دھند که به نمونه ھا

ھم اکنون اکثريت مردم ايران، به داليل مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی . تکراری و کسالت آور شده اند

 به دنبال آن فرصت مخالف حکومت اسالمی ھستند و ھيچ اھميتی به مضحکه ھای انتخاباتی آن نمی دھند و اساساً 

  !کار را به گورستان تاريخ بفرستند و تبھئین حکومت مافياتاريخی می گردند تا کليت اي

  

  ٢٠١٣ اپريل ھجدھم - ١٣٩٢ ]حمل[پنج شنبه بيست و نھم فروردين

 

 

 


