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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جون ٢٦

 

  .ايران در ھفته ای که گذشت
 

  شدهي ھفته، دو بار تنبکي در نژاد ی احمد

 ارباب و ۀ و کارگزاران تحت امر  او، به رابطیرأس ھرِم حکومت کتاتورِ ي داني مۀ که رابطیم استبدادا نظکيدر  

  . سخت ھمراه  استی نوکر، ھمواره با عقوبتی نافرمانماند، ینوکر م

  امر از اوج عزت به ی اعظم ولري بود که وزی کافیا  در برابر اربابش خامنهنژاد ی  احمدی نافرمانکي  تنھا

  .دي ذلت گرفتار آضيحض

 ی جمھور نافرمان خود را چنان برسند که  او را به کلسي رئنيرگزارانش دستور داد که حساب ا  به کایا خامنه

 ۀني کرد که کاشف به عمل آمد، کابداي  پخي بئی تا جاهي گرفت و قضدنيحمالت از ھر سو بار.  کنندفيخوار و خف

شان در   دستکي که ی و در حالاند ی و مالی اخالقفساد  که غرق در ست یھا و ساحران  در دست رمالنژاد ی احمد

  . غربی جاسوسیھا  و سازمانسميوني در دست صھگرشانيدست امام زمان است،  دست د

 را  نداشتند و به دفعات دني ارباب بود، جرأت نفس کشۀ ُدردانی که وی در مجلس که در دوراننژاد ی   احمدبانيرق

.  فرمان، در دست خود گرفتندی ابتکار  عمل را در اجراند،دي اشاره ارباب را دني شده بودند، اکنون که اريتحق

.  واداشتندینينش  آنھا به عقبیھا و سرپرست خانه  وزارتدغام ای ضرب قرار دادند و  در ماجراري را زنژاد ی احمد

روند اما . دي به کار محکمه  آاز،ي  تخلفش را جمع و جور کرده و به دادگاه فرستادند، تا به حسب نیھا پرونده

  . ھم نداشته باشددني را فشار دھند که قدرت نفس  کشی وی چنان گلودي که باست ی کار حاکشرفتيپ

 متمرکز شي از خود، تمام قدرت را در  دست خوتي در تالش بود با واداشتن مجلس ارتجاع به تبعی  او زماناگر

ھا و  خانه  وزارتني، معاونءنصب وزرا عزل  و ۀ آمده است که حتا اجازشي پاني مجلسی برایسازد، اکنون فرصت

  . ندھندی  وۀنيحتا استانداران و فرمانداران را به کاب

 و ی ھفته نزاع بر سر  معاون مالني آمد، در اشي که بر سر عزل و نصب استاندار فارس پیئھا یري  از درگپس

 ايدر ظاھر امر، گو. ده بود خارجه  نمانري به عزل وزیزي که چدي رسیا  وزارت امور خارجه به مرحلهیادار

 و نهي قدرت کابۀطي باشد، در حاني در مھم ی خود برخوردارند و  اگر اختالفني از قدرت عزل و نصب معاونءوزرا
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 جامعه یاسي به اوضاع و احوال سی و بستگست یگري دزي چتي واقعی اسالمیاما در  جمھور. ست ی جمھورسيرئ

  . داردهي فقیو نظر  ول

 ني ای و مالیزاده را به  عنوان معاون ادار  به نام ملکی فردنژاد، ی  احمدی نهي کابۀ امور خارجري وز  از آن کهپس

 او ۀ امور خارجري بدھند، به وزنژاد ی  به احمدیگري دی  گوشمالکي که ني ای برااني نمود، مجلسنييخانه تع وزارت

 است و  نه نهي کابفي وظاۀطي کار، در حني گر چه اھا گفتند که آن.   معاون را برکنار کندنيدستور دادند که ا

 مجلس، اي کند تي تبعشسي خارجه که مانده بود از دستور  رئريوز.  او برکنار شودديمجلس، اما بنا به مصلحت، با

  .دي آغاز گردیگرء افشاتيبه فور.  تعلل کردیکم

 انيد که ھر گاه الزم شود،  آن را به جر دارنی پرونده فساد مالی که تمام دست اندرکاران حکومتیئجا   آناز

ھا اتھام و   با دهیفرد: "  مجلس گفتیھا  مرکز پژوھشسيرئ.  افتاداني به جرري معاون وزۀ پروندد،نانداز یم

 در حال پست یکسان.  خارجه شده استري وزن  معاومداران، استي از سیاري بسني و انحراف، بیشھرت به کج

 ونيلي م۴۵ متي ساعت به قکيشان ۀ  بچکي ی ھستند که براینيد ی  بداران هيالل سرماگرفتن در کشور ھستند که د

 و وزارت  یدادستان."  تومانونيلي م١۶٠ متي به قخرند ی دو پسرشان بنز می  و براکنند ی میداريتومان خر

 امور ريوز. شود ی  مري نامبرده به اتھامات متعدد دستگبي شدند که خبر دھند، عنقرهاطالعات ھم وارد صحن

  .دي رسی خود وديبالفاصله نوبت به تھد.  ش سر باز زد معاونی نگرفت و از برکناری را جدداتيخارجه، تھد

 ماتومي اولتکي  افتادن آن، اني به جری خارجه در مجلس اعالم وصول شد و براري وزضاحي استۀ ھفته، نامني  ادر

 ضاح،ي استۀشنبه نام صبح روز سه.  خودت  ھم برکنار شوايکن،  برکنار اي فرستاده شد که ري وزی ساعته برا٢۴

 ی حق ندارد فردیري وزچي است، اما ھري وزاراتي اختازگرچه انتخاب معاون :  " نامه آمده بودنيدر ا. قرائت شد

مات  با اتھازي بازداشت شده و خود او  نی وی قبلتيري مدۀ ھمکارانش در دورتيرا به  معاونت نصب کند که اکثر

 نفوذ ی برای جاسوسیھا  که سازمانی و تالشليتما"با توجه به  ."  در شرف بازداشت استی مالري و غیمتعدد مال

ھا،   خانه  در سفارتی انسانیروي ندماني در چی و مالی مھم معاونت ادارگاهي جازيخانه دارند و  ن  وزارتنيدر ا

  ."شود ی موضوع دو چندان متياھم

ھا   خارجه دستري که وزديکش ی  میبه جاسوس" ی مالري و غیاتھامات متعدد مال" و از کرد ی مداي پخي  داشت بهيقض

 ۀ مانده بود که صبح روز چھارشنبه، نامی باقماتومي اولتاني به  پایھنوز چند ساعت.  باال بردميرا به عالمت تسل

 ضاحي بود، استدهيھدف خود رسبه که مجلس ھم که اکنون . افتي انتشار ري  و موافقت وزري معاون وزیاستعفا

  . شدريزاده  دستگ  فارس خبر داد که ملکی دولتی خبرگزارزيشنبه نروز پنج. مور خارجه را کنار نھاد  اريوز

  . ھم به او زدندگري دیلي سکي در مجلس، نژاد ی  احمدی ھفته، رقباني  در ااما

 شد و مي  تسلنژاد ی ورزش و جوانان، سرانجام، احمد ري وزنيي چند ماه گذشته بر سر تعیھا   از کش و قوسپس

 شيشاپي پانياما مجلس.  کندی آن را  معرفريخانه، وز  وزارتني که به رغم اختالفات با مجلس بر سر ارفتيپذ

 اني کرد، مجلسی را معرفري وزنژاد ی  که احمدنيھم. د کننهي او را  تنبزي اختالف نني گرفته بودند که بر سر اميتصم

 یريگ ی که روز رأیوقت.  طور ھم شدنيھم. آورد ی نمی رأی  خود اعالم نمودند که وی مطبوعاتیھا ر مصاحبهد

  .دي  نمای را معرفگري دیکي برود و نژاد ی  احمدخورد، ی گفتند که او به درد کار نمد،يفرا  رس

 و   درماندهداً ي ضربات مداوم،  شدريزاش، اکنون   و دار و دستهنژاد ی  که احمددھد ی نشان مزي ھفته نني  اعيوقا

 داند، ی او مني و فرامهي فقی ولروي  و خود را پکند ی خود افتخار می به نوکرنژاد ی  که احمدیئجا از آن. ناتوانند

 با سکوت به کار خود اش ی جمھوراستي دوران رماندهين دو سال باقي  در ای که به دستور وني ندارد جز ایا چاره
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 که ني تحمل کند،  بدون اه،ي فقی ولۀ را با اشاربي رقیھا   حال ضربات مداوم دار و دستهني اما  در ع.ادامه دھد

 یارتجاع مي که در خدمت رژست ی  کسانۀ و ھمني سرنوشت تمام مرتجعنيا.  را داشته باشدیالعمل توان عکس

 ی باندھایھا  و توطئهھا یري درگشود، ی متر شي نظام بني  ایدگيھر چه فساد و گند.  قرار دارندی اسالمیجمھور

  ۀ که تودی تا روزرانند، ی و از صحنه مکنند ی را رسوا مگريکديھا  آن.  گرددی مدي  تشدگريکدي هيارتجاع حاکم عل

 ی اسالمی  به نام جمھوریزار  را از لجنراني جاروب کنند و اسره کيھا را   آنیاي بقاني و آخرزنديمردم به پا خ

  .پاک کنند

  

   استختهي افسار گستورم، 

 راني مردم ایھا  مکرر به  توده،یئ شورای دمکراسی صداھا، ارانهي ی موسوم به ھدفمندسازۀ پروژی  از اجراشيپ

 که یئ و دولت، تا جاداران هي  رخ ندھد، سرماھا متي قی در برابر آزادسازیا شدار داد که اگر اعتراض گستردهوھ

 ژهي که به ودي خواھد رسیا  به مرحلهھا متي قشي افزانيا. دھند ی مشيخدمات را  افزا کاالھا و یزورشان برسد، بھا

  . خود نخواھند  بودۀ خانوادی برای نان خشک و خالني خود حتا قادر به تأمزيکارگران،  با دستمزد ناچ

 دو، ی برادي  حال کوشني و در عدي کشاني را به می نقدۀاراني مردم و مقابله با اعتراضات، طرح بي فری  برادولت

 کرده بود، به رهي پرمصرف  را که از قبل در انبارھا ذخی کاالھاھا، متي قی آزادسازۀ پروژیسه ماه نخست اجرا

 اني به پادي سال جدی روزھاني از نخستی اقدام موقتنياما ا. د گردھا متي  قی جھششي تا مانع از افزازديبازار بر

مرغ  و   نان، روغن، گوشت، مرغ، تخم،ی حامل انرژی کاالھایبھا. افتي شيفزا  لحظه به لحظه اھا متي قد،يرس

، مرکز آمار خبر ]ثور[ ماهبھشتيارد.  افتي شي افزای قبلیھا متيوار و گاه به چند برابر ق  جھشگري دیھا کاال ده

 شي، اما افزا]جوزا[هدر خرداد ما.  درصد داد١۶  از شي به بی دولتی نرخ تورم حتا بر طبق برآوردھاشياز افزا

 که دي رسیا  خرداد ماه به درجهی روزھاني در آخرشي افزانيا. ختي افسار  گسسره کي عموم کاالھا و تورم، یبھا

 ني چندیئ  به بھاندهي آیھا  تا در روزھا و ماهداندند، از کاالھا را به انبارھا بازگری و  کسبه، تعدادداران هيسرما

  .ه فروش برسانندھا ب  آنی کنونمتيبرابر ق

 کاالھا به ی  بھاۀختي موج افسار گسنيا.  آغاز شده استھا متي قشي از افزایتر  با موج گسترده]سرطان[ ماهريت

 فارس ی دولتیخبرگزار. دھند ی آن  خبر ممي از ابعاد گسترده و وخمي رژی خبریھا  که حتا رسانهست یا درجه

 داشته متي قشي درصد افزا١٧ تا ١۵ ر در بازای  اساسیالھا کامتي چند روز گذشته قیگزارش کرد که در ط

 یئلوي ککي ۀ درصد داشته و بست١٧ تا ١۵ ني بیشي افزا،ی گزارش، در تھران،  محصوالت لبننيطبق ا. است

ھر .  دھد ی را نشان می تومان٢٠٠ شي افزایھر بسته ماکارون.  داشته استشي تومان افزا٣٠٠  تا ٢٠٠ نيماست ب

 شي تومان افزا۵٠٠ تري در ھر لی روغن  نباتر،ي اخۀدر دو ھفت.  استافتهي شي تومان افزا٢٠٠ تا ندهير شوبسته پود

 در زي منازل نۀ اجارشيافزا. رسند ی به فروش ممتي قی درصد١۵  شي الاقل با افزازيھا ن نوشابه.  داشته استمتيق

  . درصد بوده است٢٠ از مناطق متجاوز  از یبرخ

 شي افزانيا.  افتي شي افزای حمل و نقل عموملي وساۀي کراگري بار دکي، ]سرطان[ ماهري از اول ت حالني  ھمدر

 ی آزادسازی  ماه از اجرا۶ که در طول رديگ ی درصد پس از آن صورت م١۵ معادل ،ی تاکسهيدر مورد کرا

 هينرخ پا.  حتا دو برابر شده استارد موی در برخشي  افزانياما ا.  بودافتهي شي درصد افزا٣٠ ھا هي کراھا، متيق

 به ٢۵ و از افتي شي تومان افزا۵٠ باره کي تک سفره مترو به تي و بلدي  تومان رس۴٢ به ٢۵ اتوبوس از تيبل

  . استشي در پیھنوز ارقام قبوض برق تابستان. دي  تومان رس٧۵
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 ی بھاشي را که بر سر افزایئھا دروغ بار ني دھد که اناني به مردم  اطمکوشد ی که می در حالرو،ي نري وزمعاون

  متفاوت اري برق با گاز بسطيچون شرا: "ديگو ی داده بودند،  تکرار نخواھد شد، در پاسخ خبرنگاران مليگاز تحو

اما ."  ھزار  تومان مواجه خواھند شد٣٠تر از   کمبرق با قبوض ني درصد مشترک٧٢ از شي که بمياست و ما مطمئن

 صحبت زي جا ننيھر چه باشد، در ا.  باشندی ھزار تومان٨۴ منتظر قبض  برق ديستفاده کنند، با ایاگر از کولر گاز

 به  نوع ی چند برابر شود، بستگاي کند داي پشي که به دو برابر افزاني  برق است، منتھا ای بھادي شدشياز افزا

 ژهي عموم کاالھا به وی بھاشيز به  کنار، افزاحاال برق و گا. کنند ی که مردم در تابستان از آن استفاده مست یا لهيوس

 نشان گذرد، ی ماه مري که از تی آن در چند روزۀ به خود گرفته  است و ادامیآور رتياز خرداد ماه سرعت ح

  ی حتا برایانداز  چشمچينه فقط ھ. ستي کاالھا نی بھاشي نرخ تورم و افزاۀختي رشد  افسار گسني بر ای توقفدھد، یم

 و کاھش مداوم  ارزش پول در مقابل ارزھا، ی تورم وجود ندارد، بلکه بالعکس تمام شواھد اوضاع اقتصادنيمھار ا

 و سرگران،   از درون حکومتی  افزود که اکنون گروھدي نکته را ھم بانيا.  اوضاع استتر شي از وخامت بیحاک

 تورم ني اجادي باعث ای نقدۀاراني پرداخت نيا که کنند ی به  راه انداخته و ادعا می نقدۀارانيصدا بر سر پرداخت 

 ني  که مسبب تمام ادانند ی می اما به خوبران،يمردم ا. ابندي کاھش ايھا متوقف شوند و   پرداختني ادي  شده و باديشد

  به رشدشان ی اقتصاداستي و کل سھا متي قیاند که با  آزادساز داران و دولت هي و از جمله تورم، سرماھا یبدبخت

 اعالم کردند و در ھزاران  استي سني از ھمان آغاز، مخالفت خود را با ارانيمردم ا.   تورم دامن زدندۀختيافسار گس

 و نه ميخواھ ی می نقدۀاراني با مردم داشتند، به صراحت گفتند که نه  مي رژیھا  که رسانهیئھا مورد از مصاحبه

  . راھا متي قیآزادساز

 یبار  زحمتکش مردم ابعاد فاجعهیھا  تودهی کاالھا، برای  بھاۀ روزمرشيتورم و افزا نرخ یختگي افسار گساکنون

  حداقل دستمزد ۀ ھزار تومان رسماً اعالم شد٣٣٠ که در ھر ماه دستمزدشان به ی کارگرھا ونيليم.  رديگ یبه خود م

 ني ھزار تومان است، با ا۶٠٠تا  ۵٠٠ھا    حالت دستمزد ماھانه آنني که در بھتری کارگرھا ونيلي و مرسد یھم نم

 کنند؟ لباس بخرند؟ نيشان را تأم  خود و فرزندانی بپردازند؟ غذا   خانهۀ بکنند؟ با آن اجارديآور چه با  سرسامیگران

  .گريھا سؤال د  بدھند؟ و دههي نقللي وساهيھا را بپردازند؟ کرا  و  مخارج بچهلي تحصۀنيھز

 ی درآمد و مخارج خود با اشاره به گراناني نشان  دادن تفاوت می براھا متي قی از آزادسازشي تا پرانيمردم ا

 فراتر  یله بسأاکنون اما مس.  با دالر استدماني اما خرم،يکن ی مافتي درمان  را با لایر دستمزد و حقوق: گفتند یم

. تر است  گران،یئ  اروپای با حتا کشورھاسهي در مقاراني مردم در اۀ روزمرازي مورد نی از کاالھایاريبس. است

  .کند ی تومان ھم تجاوز مونيلي  م٢ کشورھا از ني در ااي که حداقل دستمزد و مزاست ی در حالنيا

 ني که ایشتي و معی مادمي وختيبا وضع.   دوام آوردتواند ی نمراني ھمه ظلم و ستم بر کارگران و زحمتکشان انيا

 ري و با به ززندي که به پا خدي چندان طول نخواھد کششود، ی متر مي وخ با آن روبرو ھستند  و مدامده،يد مردم ستم

  . نجات دھندبار عه فاجتي وضعني از قدرت، خود را از اني  مرتجعدنيکش

  

  ی حکومت اسالمیئ بر رسوایگري به زنان  سند دتجاوز 

 ھر روز با رانيمردم ا ن،ي ننگتي حاکمني اوغي ريز.  بارد ی می حکومت اسالمی از سر و روتي و جناکثافت

  مي به زنان در مطبوعات رژی تجاوز گروھۀتکاراني از اقدام جنای در پیاخبار پ.  شوند ی روبرو می متعددعيفجا

 اعمال ري که بر  زنان در چند ماه اخیئھا یگر ی و وحشم ستني از ایتر شي بی خبرھازي ھفته ننيدر ا. ابدي یانتشار م

  .افتيشده است، انتشار 
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 زن را به اسارت ۶. برند ی مورشي ی از مردان، به باغی  نفر١۴ گروه کي شھر، یني که در خمديا دهي را شناراخب

 مرد  بندند، ی مني ماشکي شھر بر ۀدر کاشمر راه را در حوم. کنند یھا تجاوز م   و به آنبرند یبا خود م. رنديگ یم

در استان گلستان . کنند ی نفر به او تجاوز  م۵٠ و برند ی مخود بود با ني ماشني را که در ای و زنزنند یرا کتک م

 و دھند ی مورد تجاوز قرار مدي با تھدکرد ی ده  خدمت مکي کمک به مردم در ی را که برای مرد، پزشک زننيچند

  .رسانند ی را پس از  تجاوز به قتل می زنگري مورد دکيدر 

ھا ھا و صدھا مورد مشابه آن  از دهیا  فقط نمونهدي البته باافته،ي  انعکاس مي در مطبوعات رژراً ي موارد را که اخنيا

 از ی فشار  ترس ناشري زتکارانهي اقدامات جناني ای زنان قربانايھا را انتشار نداده   خبر آنمي  رژايدانست که 

  .اند  کردهی آن خوددارینگرش حاکم بر خانواده و جامعه از افشا

 اخبار ني بود که چرا اني آمد، اشي ھر کس پی که برای  سؤالني اولم،ير مطبوعات رژ اخبار دني انتشار ای در پاما

  مد عي فجاني را از انتشار ایني ھدف معمي که رژستي ندهي پوشابد؟ي ی تا دو ماه از  خود واقعه انتشار مکي ريبا تأخ

 زنان که ھم اکنون تحت هيود را  عل خۀگران  اقدامات سرکوببخواھد که ني جز استي نیزينظر داشته و دارد و آن چ

 موسوم به امامان نيچه مرتجع چنان.  کندهي درآورده  است، توجء اجراۀ به مرحلیعنوان طرح مبارزه با بدپوشش

 رخ یقات اتفاني چنکردند، ی متي داشتند و آن را رعای زنان، پوشش اسالمني گفتند، اگر  ای به نحوکيجمعه، ھر 

 یگري سند دزي  اتفاقات نني که ادھد ی نمیريي تغتي واقعني داشته باشند، در اني مرتجعني که ایاما ھر ھدف.  داد ینم

  .ھاست یگر ی  و وحشاتي جنانيالعلل ا  و علتی که بانست ی اسالمی جمھوریئبر رسوا

 از  خودۀ خانیواري که مردم حتا در چھاردست ی  اسالمی جمھورۀزانيست  و زنی ارتجاعیھا استي سۀجي نتدر

  .اند   خود محرومی خصوصی در زندگی و آزادتيامن

 از یکي به با غ حي به قصد تفری جمع خانوادگکي  ديگو ی که مدي شھر توجه کنیني گزارش دادستان مرتجع خمبه

پس از ورود به باغ و برداشتن : "یھا مقصرند چون به گفته و  است که آنني حرف او  انياول. روند یشان م دوستان

 یکوبي در آن بوده است به رقص و  پاامحرم که نیئ نادرست در فضااري بسی و با پوششی  اسالمیھا پوشش

  ."پردازند یم

تر   بزرگیعي حاکم باشد، روشن است که فجاست ی  اسالمی دادستان، که تفکر جمھوری تفکر ارتجاعني که ایوقت

 به سر تي خود ھم در امنۀ گفت که مردم حتا در خاندشو ی نمني از اتر حيصر.  رخ  دھدراني در ادي باشھر ینياز خم

 و ی سپاھ،یجي که مزدوران  بسیوقت.  بپردازندیکوبيپا نداشته باشند و به رقص و ی  اگر پوشش اسالمبرند، ینم

 شھر یني که در خمست یھي برند، بدورشي مردم  یھا  مجازند، به خانهی حکومت اسالمیھا  به نام داروغهس،يلوپ

.  رخ دھدتواند ی می اتفاقني نباشند، چناي باشند تي جناني  اوباش در اۀ ھم سردستمي رژانيجي که بسنينا از اھم مستث

 دھند ی  صورت نمی مقاومتگونه چي حاضر ھم ھانيآقا" باغ، ني پس از ورود اراذل به اديگو ی دادستان  که محيتوض

 حبس کرده و سپس به ی مردھا  را در اتاقن،ي حاضر موجود و ترساندنتي افراد با سوء استفاده از وضعنيو ا

 اياند،   که وارد باغ شدهیئھا آن. کند ی را آشکار مقتيحق"  خودرو از محل خارج  کردهلهيھا را به وس سرعت خانم

 ١۴  جمع ني که استياند، واال ممکن ن  وارد شدهی به نام مأموران حکومت اسالماياند و    بوده یمأمور حکومت

  دادستان مردھا بدون ھر گونه مقاومت در ۀ نشان ندھند و به گفتیالعمل  عکسچياند، ھ  باغ بودهني که در ایا نفره

 ببرند و یگريھا را به محل د  شوند که آنیني  سر و صدا سوار ماشی و بی زن ھم به سادگ۶ اتاق حبس شوند و کي

  .مورد تجاوز قرار دھند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

 یاللھ  حزب،ی لباس شخص،یجي به نام بسمي که  مأموران رژداند یھر کس م.  نمونه استني کاشمر ھم از ھممورد

 یوقت. کنند ی مردم دخالت می خصوصی و در زندگبندند ی راه را بر مردم ماباني ھمه روز در کوچه و  خس،يلوو پ

منکر کند، در  از  ی دھد، امر به معروف و نھق به خود حی منوال باشد و ھر مرتجعني اوضاع بر ایکه در  کشور

 را با ني ماشکي که دو نفر ھم ستيآور  ن وقت تعجب  آند،ي پوشش زنان دخالت نماۀ مردم و نحوی خصوصليمسا

 با رهي و و   غسي پل،یاللھ  حزب،یجي متوقف کنند، مرد را کتک  بزنند و زن را به نام بساباني در خنيدو سرنش

ش زن را  که حکومتی  در کشوردھد، ی رخ معي فجاني که ایدر کشور.  نفر به او تجاوز کنند۵٠خود ببرند و 

 شده جادي مردم ای براھا تي و محرومھا تي که انواع و  اقسام محدودی در کشورکند، ی مري و تحقداند ی مفيضع

 در گلستان یئ روستاۀمنطق کي به ري خدمت به مردم محروم و فقی پزشک زن که با عشق و  عالقه براکياست، 

 نفر به خود  جرأت دھند و با ۴ توانند ی جا ھم مني داشته باشد؟ روشن است که در اتواند ی میتيچه  امن رود، یم

 ربوده شود و پس از تجاوز به تواند ی  ھم می استان گلستان دخترنيدر ھم.  زن را مورد تجاوز قرار دھندني اديتھد

 ھست از یتا حکومت اسالم.  رخ دھدتواند ی مزيھا ن آن  اتفاقات و فراتر از ني تمام ایمدر حکومت اسال. قتل برسد

 کي تنھا زيھا ن  دادن به آنانيپا.  اند یزاِد حکومت اسالم  و ھمی ذاتعي فجانيتمام ا. د رخ خواھد دااري  اتفاقات بسنيا

  .ی اسالمیراه دارد، برانداختن جمھور

  

  


