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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ دسمبر ١٧

  
 !؟ست يا دين جھل و جنايت آيا اسالم دين رحمانی

   
 به وقت محلی، اقدام به ٢٠١۴مبر  دس١۵ دوشنبه ی در استراليا، روز ايرانۀ سال۵٠ ۀ آخوند و پناھند محمدحسن منطقی،

ليس به اين و نيروھای پۀشنبه و در پی حمل او بامداد سه. شھر سيدنی کرده بود» لينت«ھا نفر در کافه  گروگانگيری ده

 .ھا کشته شد کافه، ھمراه با دو تن از گروگان

مبر چاپ شده که در آن به زبان  دس١۴متنی به تاريخ  ،)محمدحسن منطقی( »ھارون مونس«در سايت منتسب به 

مريکا و متحدانش ابه ھمين دليل مسلمانان بايد با سرکوب و تروريسم . اسالم دين صلح است«: انگليسی نوشته شده است

آميزی داشته   آرام و صلحۀتوانيم جامع اگر در برابر اين جنايات ساکت باشيم نمی. از جمله بريتانيا و استراليا بجنگند

  ».باشيم

ای، فيروزآبادی، نقدی، سران داعش و القاعده  گير را به طور روزانه از زبان سيدعلی خامنه ما سخنان اين فرد گروگان

ی و غيره در عراق و افغانستان آدم ئمريکاای، انگليسی، ئليااگر سربازان استرا! يعنی زبان تروريستی. شويم و غيره می

ھای اين کشور را محکوم کرد نه مردم عادی را   اين کشورھا دارد؟ بايد حاکميتگناه ھای بی کشند چه ربطی به انسان می

  !قربانی کرد

، ادعا »دينی رحمانی« ايران، دوشنبه شب با توصيف اسالم به عنوان ۀمرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارج

ستراليا پناھنده شده بود، مکررا با  روانی اين فرد ايرانی که نزديک به دو دھه قبل به ا-سوابق و شرايط روحی «: کرد

 .» روشن بوده استوالن اين کشور کامالً ؤمقامات استراليا مطرح شده بود و وضعيت او برای مس

شما اين آخوند شرايط ۀ ال کرد که اگر به گفتؤبايد از اين سخنگوی حکومت اسالمی و سران اين حکومت جانی، س

ای،  ی چون خمينی، خلخالی، خامنهئآخوندھااما شرايط روحی . گرفتھا را به گروگان  روحی خوبی نداشت انسان

ای، يونسی، موسوی تبريزی،  رفسنجانی، روحانی، يزدی، مالحسنی، علم الھدی، موسوی اردبيلی، پور محمدی، اژه

رماندھان ی، ربيعی، ظريف، ده نمکی، واليتی و فئنژاد، رحيمی، مشا ھا مانند احمدی فکرھای غيرآخوند آن خاتمی و ھم

ھا، نيروھای امر به  سربازان گمنام امام زمان، سپاه پاسداران، بسيج، انتظامی، اطالعاتی، امنيتی، لباس شخصی

 چطور است؟... معروف و نھی از منکر و

اند؟ مردم  گروه زندانيان سياسی و اجتماعی را نکشته آيا سران و مقامات آخوند و غيرآخوند حکومت اسالمی، گروه

يا تمام سنگ آاند؟  را به خاک و خون نکشيده... ، خوزستان، سيستان و بلوچستان، ترکمن صحرا، آذربايجان وکردستان

ھا به گردن قربانيان  اند؟ در خيابان گناه آبياری نکرده ھای بی ھای خاکی روستاھا با خون انسان ھای شھرھا و کوچه فرش
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شان صدھا فعال سياسی و فرھنگی را  ۀکاران اند؟ با فتواھای جنايت هاند؟ به صورت زنان اسيد نپاشيد نداختهنيطناب دار 

 ۀاند؟ اکثريت جامع ھا ھزار انسان را به ديار نيستی نفرستاده اند؟ آيا تاکنون ده در داخل و خارج کشور به قتل نرسانده

کنند  کنند، غارت نمی تجاوز نمیکشند،  اند؟ سی و پنج سال است آدم نمی ايران را به لحاظ اقتصادی به خاک سياه ننشانده

  کنند؟ ترين شکلی سرکوب نمی به وحشيانهرا  حق و عادالنه هو ھرگونه اعتراض ب

 وی، ۀزاده، حاجی زاده و فرزند ده سال آيا سربازان گمنام امام زمان به چه شکلی فروھرھا، مختاری، پوينده، زال

... ھا و اظم رجوی، نقدی، زھرا رجبی، حميد بھمنی، اويسیبختيار، فرويدن فرخزاد، صديق کمانگر، غالم کشاورز، ک

ھای حکومت اسالمی، چگونه شرفکندی و ھمراھانش را در رستوران ميکونوس برلين به  را ترور کردند؟ آيا تروريست

ريش ھا چگونه قاسملو و ھمراھانش را در ات ھا تير خالص زدند؟ اين تروريست  آنۀچه شکل ھولناکی کشتند و حتا به کل

  . سياه سنگينی داردۀو در سر ميز مذاکره کشتند؟ ليست ترورھای حکومت اسالمی بسيار بلند باالست و کارنام

ھا و اعمال امروز داعش و جبھه النصره،   حکومت اسالمی ايران، سياستۀاگر به اين ھمه جنايات سی و پنج سال

 ٢٢س أکومت سوريه، شيوخ خاورميانه که ھر کدام در رچنين ح  و ھم هللا لبنان طالبان، القاعده، بوکو حرام، حزب

دين رحمانی، ! کنيم؟ را درک می» دينی رحمانی« معنی اند اضافه کنيم آن موقع است که عميقاً  کشور عربی قرار گرفته

دختران  به قوانين اسالمی قصاص، سنگسار، تجاوز به زندانيان به ويژه ءيعنی دست و پا بريدن و چشم درآوردن با اتکا

ھا،  ھا، پاشيدن اسيد به صورت زنان در خيابان ھا در خيابان نگاران، دار زدن انسان ، بريدن سر روزنامه»باکره«

ھا برای ازوداج،  ن سياسی و نويسندگان، تشويق دختربچهی فعاالئھای زنجيرھ ی زنان، قتلئ ھای زنجيره انداختن قتل راه

  ...ھا صيغه برای مردان مسلمان و  دهسرکوب سيتماتيک زنان، داشتن چھار زن و

ن و يا ا نفر از مخالف٩٠٠ يا ٨٠٠اسالم يعنی مانند محمد پيامبر و علی امام اول مسلمانان که در طول يک روز گردن 

ھايش به خودش انتقاد کرد که چرا ھنوز در يک روز  ، در يکی از سخنرانی١٣۵٨خمينی نيز در سال . زدندرا  ءاسرا

ھا را  کيد کرد چرا از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن شان زبانأاو ت. اند د و علی اعدام نکرده محمۀبه انداز

به ھمين دليل خمينی، خلخالی را که ... ن را اعدام نکردند وانشکستند و در ھر کوی و برزن محالفرا ھا  ريدند و قلمنب

ھای نظامی   اسالمی، به عبارت ديگر ھمان دادگاهھای انقالب س دادگاهأکشی داشت بر ر بيش از خود او جنون آدم

پورمحمدی که در حال حاضر وزير دادگستری دولت شيخ . ی قرار داد تا ھر کس را ھر جا گير آورد اعدام کنددصحرا

اسالم، يعنی .  با فتوای خمينی، در کشتار ھزاران زندانی سياسی نقش مستقيم داشت۶٧حسين روحانی است فقط در سال 

اگر اين اعمال حکومت اسالمی ... و» خودی«ھا مانند غنايم جنگی بين نيروھای  رفتن کودکان و زنان و تقسيم آناسير گ

 سال پيش بود امروز اين پرچم را داعش، بوکو حرام، حکومت ١۴٠٠محمد و علی و ابوبکر و عمر و عثمان در 

  .اند ھای تروريستی اسالمی بر دوش گرفته اسالمی ايران، حکومت عربستان، حکومت عراق، القاعده و ديگر گروه

 اين از نفر ٢٢٣ کم دست .ربود را ساله ١٨ تا ١۶ دختر ٣٠٠ حدود نيجريه، در بوکوحرام اسالمی گروه پيش ماه چند

  .فروخت خواھد را ھا آن که کرد اعالم )گروه رھبر( شکائو ابوبکر که ويدئويی در و نداگرفتار ھنوز دختران

 در تروريستی اسالمی مسلح گروه يک حرام بوکو  .است » غربی روش به تحصيل بودن حرام« نایمع به حرام بوکو 

 خودشان روايت به شريعت قانون اجرای چنين ھم و نوين علوم و مدارس تمامی تعطيلی خواستار که است نيجريه کشور

  .است نيجريه تمامی در

در  به يک مدرسه  ،١٣٩٣ ]قوس[آذر ٢۵ -  ٢٠١۴ مبردس ١۶ شنبه سه روز طالبان، تروريستی -  اسالمی گروه اعضای

آموز و تعدادی از معلمان در   دانش٨۴کم  دست.  ساله را کشتند١۴ تا ٩آموزان  شھر پيشاور پاکستان حمله کردند و دانش

   .کستان استاين مدرسه وابسته به ارتش پا. اند ی را گروگان گرفتهئابتداآموز   دانش۵٠٠طالبان . اين حمله کشته شدند
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شاور ياند که به نقل از مقامات بيمارستان محلی پ ه آموز ديگر مجروح شد  دانش٣۶  کم  تروريستی، دستۀدر اين حمل

  .چنين تعدادی از معلمان مجروح، بحرانی است ھا و ھم وضعيت سالمت تعدادی از آن

، يعنی کشتن و »جھاد«ھا  دھد، به آن شو می و کند، مغزشان را شست خود می ھا را از خود بی ايدئولوژی اسالمی، انسان

اش را دارند سيرت و  اسالم، به خصوص برای مسلمانانی که زمينه. دھد شدن در راه خدا، يعنی ھيچ و پوچ ياد می کشته

  ...ھا تجاوز نمايند و ببرند، تيرباران کنند، به دختربچهرا ھا  دھد تا بتوانند سر انسان ی میئخو خوی درنده

گناه را گروگان  ھای بی ھايش به اين حد بود که در سيدنی انسان یئن منطقی، قدرت و امکانات و تواناخوند محمدحساگر آ

 ديگری به نام خمينی بود مردم ۀگذار آن آخوند ديوان کشی حکومت اسالمی، که بينان ای و ماشين آدم  آخوند خامنه بگيرد،

  . کنند ھا رفتار می اند و مانند اسير و برده با آن ان گرفته نزديک به ھشتاد ميليون را به گروگۀيک جامع

ی ئھا ايدئولوژی. کنند در يک کالم به طور کلی امروز اسالم در شرق و راسيسم و فاشيسم در غرب بشريت را تھديد می

شدن و  ارشان کشتن و کشتهکنند و در طول تاريخ نيز کسب و ک کشی را تبليغ و ترويج می  آدم و علناً که رسماً 

  :گويند به اين می! ی و جنگ و خونريزی بوده استئکشورگشا

  »!فاشسيم و راسيسم رحمانی و اسالم رحمانی«

  ٢٠١۴مبر  شانزدھم دس-  ١٣٩٣ ]قوس[شنبه بيست و پنجم آذر سه

 

  


