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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ اگست ١٣

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

   را نگران کرده استیا  خامنهم،ي کارگزاران رژديتزلزل و ترد

، وکال، فرماندھان ءگانه، وزرا  سهی قوای رؤسا،ی و لشکری تمام سران کشور که گذشت،یا  ھفته کشنبهي روز

ھا،   و استانی حکومتیھا  در ارگانیا  خامنهندگاني نما،ی رنگارنگ اسالمیھا والن سازمانؤ مسلح، مسیروھاين

را در خدمت  تا افطار دندي رسهي فقی ولحضرتي حاکم، به حضور اعلی کالم، ھمه کارگزاران نظم استبدادکيدر 

  . او را بشنوندی صرف کنند و رھنمودھاشانيا

 مختلف یھا  در عرصهی اسالمراني اۀکنند رهي بزرگ و خیھا شرفتي از پی گزارش مبسوط،ءالوزرا سي رئنخست،

گونه که  بدان" ی طبقاتۀکاھش فاصل"، "یگستر عدالت"، " کشوری و آبادانشرفتيپ "،ی و اجتماعیاقتصاد

 ني به ازي نی بزرگ فرھنگیھا شرفتي پۀني ارائه داد و در زمکند، ی خود ادعا میغاتي تبلیھا ق در نطنژاد یاحمد

 ارديلي م٩۶ از نيدۀ  حوزۀبوده است و بودج" مسجدمحور" سال ۶ ني دولت در ای فرھنگۀنکته بسنده کرد که برنام

  . استافتهي شي تومان افزاارديليتومان به دو ھزار م

 که ترس و شمي کند و به کارگزاران رژلي را تحلمي رژیالملل ني و بیر رفت تا اوضاع داخل بر منبیا  خامنهسپس

 یا خامنه. ستي نمي اوضاع چندان ھم وخدي دھد و بگوی فرا گرفته است، دلدارزيھا را ن  از وخامت اوضاع آنأسي

امروز : "ی وۀبه گفت.  داشتیم نظام اسالگاهي از جایا نانهيب  واقعیابي سال، ارز٣٢ بعد از گذشت ديگفت که با

 كأنه مد شده است که نگاه، نگاه ره،ي و غیاسي و نخبگان سنيولؤ مسی برخني که در بکند یمتأسفانه انسان مشاھده م

 یباف یھا مرتباً منف در رسانه.  کنندهي تکی نقاط منفی و رونندي باشد، نقاط مثبت را نبی باشد، نگاه منفنانهيبدب

 دادن به ی دلداری برایا خامنه."  استني ھم ااش ی ضرر اجتماعشود، ی میديجر به ناامکه من... شود یم

نظام : "پرداخت و افزود" قوت و مثبت" به نقاط کنند ی میابي ارزی در منفی را منفميکارگزارانش که اوضاع رژ

 و دو سال ی سنير طول اما د.  استی مھمزي چیلي خنيا.  را دارددھاي غلبه بر تھدیئثابت کرده است که توانا

 بوده ني ادھاي تھدني اۀ الزم- ی اقتصاددي تھد،ی نظامدي تھد،یتي امندي تھد،یاسي سدي تھد- مي داشتی فراوانیدھايتھد

 ني اول نظام اۀ قوت درجۀبه نظر من نقط.  نظام را ساقط کنندخواستند یھا م البته آن. است که نظام ضربه بخورد
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اگر . زند ی آن را جار می ثباتی ضعف و بۀ قوت نظام حاکم، بلکه نقطۀ اظھار نظر نه نقطني با ھمیا خامنه." است

 نبود که امثال یازيروبرو نباشد، در آن صورت ن"  فراوانیدھايتھد" و دو سال با ی ثبات داشته باشد و سیميرژ

 که ھر یمي ثبات، رژی متزلزل و بمي رژکيفقط . اند  باشد که نظام را حفظ کردهني افتخارشان انيتر  بزرگیا خامنه

 کند یش کنند،  حساب م ساقطخواھند ی قرار گرفته، می سرنگونۀ روبروست، در آستاندي با تھدکند یروز احساس م

  .که حاال چند سال دوام آورده است

 ختهيدر ھم ر زي ھمه چننديب یروست که م  ھستند، از آنیدي و ناامأسي ھم دچار مي رژخوار رهي حتا کارگزاران جاگر

 در سراسر کشور موج ،ی اجتماعی ناامناد،ي اعت،یکاري ب،یفقر، گرسنگ.  استمي وخیاوضاع اقتصاد. است

تضادھا و .  مردم مخالف نظم موجودندیھا عموم توده. ست ی از اوضاع اقتصادتر مي وخیاسي ستيوضع. زند یم

 گريد. ست ی اسالمی جمھورهي از ھر جھت علیالملل نياوضاع ب. ستندي نی برطرف شدنم،ي رژی درونیھا شکاف

 قاً يدق. اند ھا نگران آن.  دوام آوردتواند ی به روال گذشته با اختناق، سرکوب و کشتار مردم نمی اسالمیحفظ جمھور

ھا را نگران   آنابد،ي نتوانسته به ثبات دست ی اسالمی نرفته و جمھورشي از پی سال کار٣٢ ازرو که پس  از ھمان

 ۀنقط" به عنوان م،ي ضعف رژۀ نقطنيتر  با جار زدن بزرگکوشد ی مھودهي بیا  خامنهنيبنابرا.  کرده استوسيو مأ

. ھا غلبه کند  و ترس آنأسي و بر د دھی دلداری حکومت اسالمخوار رهيبه کارگزاران ج" قوت درجه اول نظام

به عنوان "  مردم و نظامانياعتماد م"از  شود ی دروغ رسوا متوسل مکي چنان آشفته و نگران است که به یا خامنه

 مردم به نظام اند دهي عقني که بر امي از کارگزاران رژیاو خطاب به گروھ. برد ی نام ممي قوت رژۀ نقطنيدوم

 ی نسبت به نظام جمھورراني را که مردم ای وجود دارد که اعتماداي در دنیتر کشورکم: "ديگو ی ماعتمادند، یب

 ی اعتمادی دم از بی ھنند،يب ی را نمھا ني ایا  عدهکيباز ...  خود داشته باشندی به نظام حکومت دارند، نسبتیاسالم

 مکرر انهيجو  طور در اظھارات مصلحتنيم ھميشنو یمتأسفانه م.  مردم به نظام اعتماد دارندر،ينخ. زنند یمردم م

د از دست رفته؟ مردم به نظام اعتماد دارند، نظام  کدام اعتماد،يآقا، اعتماد از دست رفته مردم را برگردان: نديگو یم

 با سرکوب، زندان، شي دو سال پني که ھمديگو ی می در برابر کسانیا  دروغ بزرگ را خامنهنيا." را دوست دارند

.  را مھار کنندراني مردم اعي توانستند اعتراضات وسھا اباني به خیھا ھزار مزدور نظام  دهلي و گسکشتارشکنجه و 

 مرگ بر کتاتور،ي مرگ بر د،یا  مرگ بر خامنهی نبودند که به شعارھاراني تن از مردم اھا ونيلي مني که ایئگو

:  که گفته شودافتي توان ی مني رسواتر از ای دروغايآ.  ربودندیا  خواب را از چشمان خامنه،ی اسالمیجمھور

 اعتماد داشته باشند و نظام را دوست دارند؟  مردم به حکومتران،يچون ا  وجود دارد که ھماي در دنیتر کشورکم

 حاکم است و ھر کس راني اختناق و سرکوب بر انيتر کعتماد و دوست داشتن است که ھولنا انيالبد به خاطر ھم

 اظھارات نيالبته ا.  داشته باشد، سر و کارش با وزارت اطالعات، شکنجه، زندان و اعدام استی مخالفتنيترکم

 کي او متعلق به ست،ي نراني حاکم بر ای نظام استبدادسي فقط رئیا خامنه. ستيآور ن  تعجب چندان ھمیا خامنه

 ناآگاه ۀ تودلي سال دروغ تحو١۴٠٠ که یدستگاھ.  مردم استقي و تحمیپرداز اش دروغ  که حرفهست ینيدستگاه د

  .مردم داده است و از قِبَل آن نان خورده است

 نظر که ني با استميبنده موافق ن: "ديگو ی و مرسد ی می اسالمی جمھوریالملل ني بتي سرانجام به موقع،یا خامنه

 دهي اظھارات شنیله در بعضأ مسني ایگاھ. وجه چيبه ھ.  استی وضع منفیالملل نيامروز وضع ما از لحاظ ب

  ." خوب استاري بسیالملل ني امروز وضع ما از لحاظ بر،ينخ. شود ی گفته مشود، یم

 در سراسر جھان ی کشورچيھ. ستيغاتي پوچ و تبلداند، ی آدم ناآگاه ھم مکي که حتا ستئيھمان ادعاھا ھم از نوع نيا

 مي رژیاسي و سکيپلماتيمناسبات د.  باشدراني ای اسالمیتر از جمھور خراباش یالملل ني بتي که وضعشود ی نمافتي
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 متحد کي انه،ي خاورمۀدر تمام منطق. و ھست توأم بوده یريدرگ جھان ھمواره با تنش و ی با عموم کشورھاباً يتقر

 ني منفورتر ی اسالمیجمھور.  کشور سرنگون خواھد شدني مردم ایھا  توسط تودهبي دارد که آن ھم عنقرهيدر سور

 رد و منفزولهي امي رژکي ،یالملل ني و بیئ  منطقهیھا در تمام سازمان.  مردم جھان استی در افکار عمومميرژ

 و ادعا دھند ی مبي خود را فرنند،يب ی که خود را در سراسر جھان منفرد و تنھا می اسالمیسران جمھور. است

  .کنند ی میروي پی اسالمی جمھوری از الگوقايفرا و شمال انهي مردم خاورمی اعتراضیھا  جنبشکنند یم

 حکومت کي ھندخوا ی که نمیزي نشان داده است که تنھا چی کشورھا به خوبني مبارزات در اشرفتي پبالعکس،

 ی باشد که برای مردمی الگوتواند ی آن گند و کثافت است، ھرگز نمی که سر تا پای اسالمیجمھور. ست یاسالم

 ،ی آزادی استثمار به پا خاسته و برا،یگرسنگ ،یکاري فقر، ب،یحقوق یبرانداختن استبداد، فساد، شکنجه و کشتار، ب

 منطقه در مورد ی ناآگاه مذھبیھا  بخش تودهنيتر مانده  ھم در عقبیاگر توھمات. کنند ی تالش میرفاه و خوشبخت

 مردم یھا  اعتراضات تودهاني در جری اسالمی جمھوراتي جنادني و شندني وجود داشت، با دیحکومت اسالم

 از تر یتر و ارتجاع صدھا بار وحشتناکی اسالمی که جمھوردندي ھمه فھمگريد. ختي فرو ر٨٨ در سال رانيا

 یھا  نه فقط در مناسبات با دولتی اسالمی جمھورنيبنابرا. ستي و مبارک مصری تونسی بن علیاھ ميرژ

 به لحاظ که ھم انهي مردم خاورمیھا  تودهاني اعتبار است، بلکه حتا در می منفرد و بیمي رژگر،ي دیکشورھا

  . اعتبار، مفتضح و رسواستی بیمياند، رژ  مسلمانةً  عمدشان یاعتقادات مذھب

 مدام یبحران اقتصاد. ستي و بحرانمي وخ،یالملل ني و بی داخلیھا  در تمام عرصهی اسالمی جمھورتيوضع

 یري شده و تضاد و درگتر مي کارگر و زحمتکش روز به روز وخیھا  تودهیشتي و معی مادطيشرا. شود ی متر قيعم

 ري ھم ناگزیا  که خامنهافتهي وسعت یا رجه به دی گرسنگ،یکاريفقر، ب.  کرده استديھا را با نظم موجود تشد آن

 مردم را عي وسۀ تضاد تود،ی حقوقی اختناق و بديتشد. حل نشده است"  اشتغال و تورمۀلأھنوز مس "کند یاعتراف م

 ی و دزدی مالۀ فساد، سوء استفادتر، قي عمیشکاف طبقات.  حاد کرده استیا سابقه ی بۀ به درجی اسالمیبا جمھور

 ني ا،یا  که خامنهدهي رسیا گر حکومت، به چنان مرحله ت غاری باندھایري و آشکار و درگاني عریمتمقامات حکو

 یرفتارھا"مقامات و " ی اشرافیھا منش"، "یطلب رفاه"ھا به عنوان  از آنی اسالمی نظام فاسد جمھورۀسردست

. ھاست  حرفني از اتر ميخ وی اسالمیر جمھوتياما وضع. برد ینام م"  و اقتصاداستي سدانيھا در م آنیا لهيقب

 سرنگون شود و سرنگون ديبا. ستي نظام نني ای برایراه نجات.  استدهي و گنددهي سر تا پا پوس،ی اسالمیجمھور

   برانداختن آن فراھم استی براشهي از ھمشياوضاع ب. خواھد شد

  

  ھا  زنان در دانشگاههي علمي رژتعرض 

 ی کردن برخیتي و تک جنسیتي جنسی گذشته بر سر جداسازیھا ته در ھفی مقامات دولتبي و تکذديئ رغم تأبه

 ني اشبردي به اشکال مختلف در حال پی اسالمی ھفته برمال شد که جمھورنيھا، در ا  در دانشگاهیلي تحصیھا رشته

  . استدي جدیلي در سال تحصی اسالمی ارتجاعاستيس

 بار اقدام به ني اولی خود برایلي رشته تحص۴٠ از شي دانشگاه کشور در ب٢٠ شرق خبر داد که ۀ روزنامنخست،

 اعالم شده مربوط یتيھا به صورت تک جنس آنرشي که پذیئھا عمده رشته. کنند ی ماني دانشجویتي تک جنسرشيپذ

ھا   رشتهني معتبر ایھا  از دانشگاهیاريس معادن است که در بی مھندسۀ و رشتکيزي ف،یاضي ریبه گروه آموزش

 در واقع تالش شده یعني.  مخصوص داوطلبان پسر اعالم شده استی مشخصتيمنوع شده و ظرف دختران میبرا

ھا را  جامعه است و سھم آنازي مورد نتر شي که بیئھا  در رشتهلي دختران را از تحص،ی جداسازني اقياست از طر
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 ی بیھا رمقابل رشتهاما د. ند محروم سازدھد، ی مشي افزای و شغلی فن،ی بھتر علمتيموقعدر بازار کار، اشتغال و 

  . را به دختران اختصاص دھندی فرش و ھنر اسالم،ی دستعي صنایھا  از نمونهابندهي مصرف و زوال

 ی علوم انسانیھا  از رشتهی کشور تعدادیھا  از دانشگاهی از آن بود که برخی حاکگري دیھا   حال، گزارشني ھمدر

 صورت یئ ھم قرار بود در دانشگاه عالمه طباطبای علوم انسانیھا ته تعداد حذف رشنيتر شيب. اند را حذف کرده

شان بود، گام   مورد عالقهیلي تحصۀ دختران از رشتز ایگري حذف تعداد دیھا ھم که به معنا  رشتهنيحذف ا. رديگ

له أ مسنيبر سر ا. شود ی محسوب متيري مدیھا  دختران از دانشگاه و رشتهترشي در جھت حذف ھر چه بیگريد

 ی علوم انسانیھا  حذف رشتهني الي به تعداي درگرفت که باالخره گومي رژیھا  مقامات و ارگاناني میاختالفات

 حذف نشده و ممکن است یا  رشتهچيھ" وزارت علوم اعالم کرد که ی کل امور آموزشريچند روز بعد، مد. ديانجام

 مي مورد صورت گرفته است، رژني که ظاھراً در ایئھا ینينش به رغم عقب."  شودءايمتناسب با بازار کار دوباره اح

 از ی کردن تعدادیتي  تک جنسوھا   زن و مرد در دانشگاهی جداسازاستي سشبرديبه انحاء مختلف در حال پ

  .ست یلي تحصیھا رشته

 کردن ھر مالي نسبت به زنان و پاضي تبعاستي در اعمال سیگري گام دی اقدام ارتجاعني با ای اسالمی جمھورميرژ

 به ی محروم ساختن زنان از دسترساست،ي سني ایھدف اصل. ھا برداشته است  آنی حقوق انسانترشيچه ب

 بر سر ی جدی نه فقط مانعزيآم ضي تبعکارا آشاستي سنيا. دھد ی مشيھا را افزا  که نقش و وزن آنست یئھا تيموقع

 بلکه در عمل باعث باشد، یدر سطوح باالتر جامعه م یھا به مشاغل  آنی زنان و دسترسیلي تحصیراه رشد و ارتقا

 را یلي تحمۀ نتوانند شغل مناسب با رشتلي تحصاني از دختران دانشجو، پس از پایترشي که تعداد ھر چه بگردد یم

 و ی اقتصادیھا تي فعالۀ دور کردن زنان از عرص،ی اسالمی جمھوراستياساساً س.  شوندنينش انه کنند و خدايپ

 و ی زن، مادرۀفي وظی اسالمی جمھوردگاهياز د.  خانواده استیواريھا در چھارد  آندنيو به بند کش یاجتماع

 از روني از خانه به بی گامزنان که شد ی حتا مانع از آن متوانست، ی اگر می اسالمیجمھور.  در خانه استیھمسر

 ء عمل و اجراۀ خود را به مرحلیو ارتجاع زانهيست  زناستي تا کجا بتواند سیا  که در ھر عرصهنيا. آن بگذارند

  . بوده است از واکنش، مبارزه و مقاومت زنانی گذشته، ھمواره تابعۀدرآورد، در طول سه دھ

 یئھا ینينش  به عقبرياند، ناگز  و مقاومت کردهیستادگي امي رژی ارتجاعیھا استي ھر کجا که زنان در برابر سدر

 یھا  کردن رشتهیتي و تک جنسیتي جنسکي در مورد تفکمي رژی کنونستايس.  شده استیکي و تاکتیولو موقت

 متحداً انياگر دانشجو.  در برابر آن نباشدیا  برده شود که مقاومت و مبارزهشي پتواند ی میئ فقط در جا،یليتحص

 به ري ناگزمي و از ھم اکنون اعتراض و مبارزه را سازمان دھند، رژزندي به مبارزه برخی ارتجاعاستي سني اهيعل

 ی ارتجاعاستي تنھا راه به شکست کشاندن سیتي جنسی جداسازهي علاني تمام دانشجوۀاتحاد مبارز.  استینينش عقب

. ھا با شکست روبرو ساخت   در دانشگاهیتي جنسکي تفکی را برامي ھر گونه تالش رژديبا. ھاسته  در دانشگاميرژ

 ی برای دختر و پسر از حقوق مساواني شود و تمام دانشجودهيبرچھا   از دانشگاهدي بایتي جنسکي تفکاستيبساط س

  . مورد عالقه خود برخوردار باشندیلي تحصۀانتخاب رشت

 به ی برای نشان داده است که ھمواره مترصد فرصتراني در اشني ننگاتي در طول تمام دوران حی اسالمیجمھور

 تي بر سر کار است، وضعمي رژني که ایتا روز. ست ی و نابرابرضي زنان و افزودن بر تبعترشي راندن بهيحاش

 کار فقط مقاومت و دفاع ۀچار. افتي خواھد شيفزا ای و نابرابرضي بلکه بالعکس ستم، تبعافت،يزنان بھبود نخواھد 

 ۀ که فلسفست ی برانداختن دولت مذھبی برامي رژهيله تعرض علأ مسیراه حل جد. ستي نميدر برابر تعرضات رژ

 اني می و نابرابرضي ھرگز تبع،یبدون برانداختن دولت مذھب.  زن و مرد قرار گرفته استیبر نابرابر آن یوجود
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 جدا شده گريکدي و دولت، کامالً از ني که در آن دی دولت،ی مذھبري دولت غکيتنھا در .  افتاداھدزن و مرد برنخو

   داداني پایتي جنسی و نابرابرضي به تبعتوان یباشند، م

  

  اند  شدهري که در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگی ھزار نفر١٠٠ ماه و ۴

 ونيلي مني چندادي اعتراني مردم ای آن برایھا استي و سراني در ای اسالمیبار استقرار جمھور  فاجعهجي از نتایکي

 به مواد مخدر به ادي اعتشي افزاني و اگردد ی افزوده منيبا گذشت ھر سال بر تعداد معتاد. انسان به مواد مخدر است

 اد،ي که توأم با رشد و گسترش اعتست یھيبد.  استافتهي کاھش ل سا١۴ به ادي است که سن شروع اعتدهي رسیا درجه

  . آمده باشددي مواد پدني اعي و توزدي قاچاق مواد مخدر و تولی باندھای ھم برایبازار پر رونق

 مواد عي توزعي وسۀ دامنزيآموزان و ن  دانشانيخدر در م به مواد مادي از رشد اعتی ھفته، اخبار متعددني ادر

  .افتيمخدرانتشار 

 ۀ مادعي و توزدي ھزار نفر در ارتباط با تول٣٣ تاکنون ی مبارزه با مواد مخدر گفت که در سال جارسيلو پسيرئ

 به بياند، قر  شدهري مدت در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگني که در ایمجموع افراد. اند  شدهري دستگشهيمخدر ش

  . ھزار نفر ھستند١٠٠

 ھزار نفر در ارتباط با جرائم مواد ١٠٠ به بي قرگذرد، ی می ماه که از سال جار۵تر از در طول کم! دي کردتوجه

 مبارزه با مواد سيلو پسي رئۀ مدت به گفتنياند و در ھم  شدهريھاست دستگ  آنعي و توزديمخدر، که منظور، تول

  .اند  شدهی مواد  مخدر متالش باند٧٣٨مخدر 

اند؟   شدهري مواد مخدر دستگعي و توزدي ھزار نفر در ارتباط با تول١٠٠ ماه ۴ که در طول ست ی چگونه کشورنيا

ھا ار نفر آن ھز١٠٠ مدت کوتاه ني مواد مخدر باشند که در اعي و توزدي رقم در کار تولنيھا برابر ا  دهديالبد با

 آمار از ني منوال است، چه تعداد معتاد به مواد مخدر وجود دارد؟ اعالم اني اوضاع بر ااگر.  باشند  شدهريدستگ

  . ممنوع اعالم شده است ی اسالمی جمھوری ملتي امنی شورایسو

باعث " مطرح کرد که ی را به نحولي مسادينبا: ديگو ی عضو ستاد به اصطالح مبارزه با مواد مخدر مکي ،یابھر

 ما در ستاد ريتدب.  معاند از آن سوء استفاده کنندیھا  شده و رسانهیالملل ني در مجامع ب کشورۀمخدوش شدن چھر

  ."ميھا مطرح کن  در رسانهاني صورت عرني را به الي مساميئاي که بستي ننيمبارزه با مواد مخدر ا

 ھفته نير ھمد.  شده استلي معضل تبدکيقدر ھست که در مدارس ھم به   به مواد مخدر آنادي وسعت اعتاما

 از پاسخ دادن سر باز زد و یو.  دھدحيله را توضأوزش و پرورش خواستند که ابعاد مس آمريخبرنگاران از وز

در وزارت .  از آمار و ارقامش ندارمر دستگاه انجام داده و خبکي ی را برایقاتي کل، تحقراني از مدیکي: گفت

 ديکدام خانواده را سراغ دار. کنند ی ماني باشد بازي که نیئ جا اخبار را به روز دارند و،ی ملتي امنیکشور و شورا

. ھاست  خانوادهگاهي دارد که مأمن و جایگاھي جاکي ھم تي وتربمينظام تعل.  من چند فرزند معتاد دارمديکه بگو

اگر : ديگو یسرانجام ھم م. دھد ی رجوع می ملتي امنیبه وزارت کشور و شورا. دھد ی پاسخ نمري وزیآقا! ريخ

 گاه چي که مشکل ندارد؟ ما ھستيکدام نھاد. ماند ی آموزش و پرورش می برایزي چه چست،ي مدرسه امن نميبگو

  . آمار را اعالم کرددي نبای ولم،يا  نکردهبي را تکذادياعت

 ٢٢: "ديگو ی مهي از جرائم قوه قضائیريشگيمعاونت پ.  راه حل نداردی اسالمی جمھورست؟ي چاره چباالخره

. مينيب ی که میتيشان شده است وضع  اقداماتۀجي که نتمي کالن داریھا ان بزرگ مبارزه با مواد مخدر با بودجهسازم

 ی کارشود ی تومان نمونيلي م٧٠ ري زۀبا بودج. ستبودجه کم ا: ديگو ی ستاد مقابله با مواد مخدر مگري عضو دکي
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 معتادان و یبه زود" خورده را ارائه داد و اعالم نمود  شکستی ھفته، داستان تکرارنيدادستان تھران ھم در ا. کرد

  ."شوند ی و به کمپ فرستاده میآور اند، جمع  که به صورت آشکار چھره شھر را ناپاک کردهیئھا خانمان یب

 به مواد ادي اصالً خودش مسبب و مروج اعتی اسالمی حل ندارد؟ جمھورراه ی اسالمی است که جمھوردهي پوشايآ

 دست اندر کار قاچاق مواد مخدراند، بلکه مي رژیتي و امنیسيلو پ،ی نظامیھا رو که دستگاه نه فقط از آن. مخدر است

 ی اجتماعی و فشارھاھا تي با محدودی اسالمیجمھور. کند ی مدي معتاد تول،یکاري فقر و بدي با تولی اسالمیجمھور

 برانداختن فقر و ران،ي و قاچاق مواد مخدر در ااديراه حل معضل اعت. دھد ی سوق مادي اعتیمتعدد، مردم را به سو

  . استبداد حاکم استدي مردم و رھا شدن از قی و باالخره آزادی اجتماعی و فشارھاھا تي برانداختن محدود،یکاريب

 شده باشند، معضل ري مواد مخدر دستگعي و توزدي ھزار نفر به اتھام تول١٠٠ که تنھا در طول چھار ماه ی کشوردر

 ی اساسی به دگرگونازي کشور ننيا.  و کمپ آن را حل کرده بودجشي که بتوان با افزاست ی از آن جدشي بادياعت

  دارد


