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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۵ فبروری ٢۶

  
 ای خامنه علی به یالمان دختر يک پاسخ

 

 ای خامنه آقای جناب

 اولين و خواندم را شمالی یامريکا و اروپا جوانان به شما پيام متن که ھستم یالمان ۀسال ٢۴ دانشجوی دختر يک من

 به بينيد می موظف را خود یحق چه با و ھستيد که جھان اين در شما که بود اين شد طرح ذھنم در که پرسشی

 می را کار اين دينی مصلح يک عنوان به شما آيا بنويسيد؟ نامه شمالی یامريکا و اروپا جوانان تنھا ھم آن جوانان

 اسالمی؟ جمھوری سياسی رھبر عنوان به يا و جھان در مسلمين رھبر عنوان به يا کنيد

 را ئیھا پرسش و تعھدات و وظايف خود با ھا مقام و ھا وليتؤمس اين از کدام ھر چون است مھم جھت اين از اين

 فرانسه وقايع که نويسيد می تان پيام ابتدای در شما .کند می ھا آن به ئیگو پاسخ به موظف را شما که دارد ھمراه

 بزدلی ھای تروريست آن به نه چرا امريکا و اروپا جوانان به چرا بنويسيد را نامه اين که است کرده متقاعد را شما

 نمی و نويسيد نمی نامه بستند مسلسل رگبار به را مسلح غير و نظامی نگارغير روزنامه عده يک روشن روز که

 ھدايت را امريکا و وپاار جوانان خواھيد می که ھستيد کی شما اصالً  شوند؟ می مرتکب را جنايات اين چرا پرسيد

 در ممتاز شخصيتی که ھستيد توھم دچار که انگار شما نويسيد؟ نمی نامه خودتان کشور جوانان به چرا شما کنيد؟

 ھستيد؟ جھان

 کنند، می زندگی فقر خط زير مردمش از مھمی صد در آن در که ھستيد ای زده فالکت کشور يک رھبر شما

 که کشوری است، آورده در جامعه روزگار از دمار اعتياد کند، می بيدادء فحشا و فروشی تن آن در که کشوری

 شروع ھستند شما منصوب که کسانی و شما بيت از ھا دزدی و فسادھا اين و است گرفته دزدی و فساد را سراپايش

 گونه ھر از شھروندان آن در که کشوری است، گرفته لقب نگاران روزنامه زندان بزرگترين که کشوری ميشود،

 اينترنت، از استفاده آزادی پوشيدن، لباس آزادی خيابان، در اعتراض آزادی عقيده، ابراز آزادی بيان، آزادی حق

 شمار بيشترين چين از پس که کشوری ھستند، محروم شما شخص دستور به ديگر آزادی ھا ده و نوشتن آزادی

 مشکالت حل برای فکری که اين جای به که ھستيد متوھم و راضی خود از قدر آن شما وقت آن ..دارد را اعدام

 و توھم دچار قدر آن شما !!ميسوزد ئیامريکا و ئیاروپا جوانان حال به دلتان بکنيد ايرانی جوانان و خودتان کشور

 و سياسی رھبران و است ضعيف شان ئیجو حقيقت حس که ميکنيد متھم را ما مادران و پدران که ھستيد وقيح

 ميدھند مارافريب ھم دولتمردان
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 در تلويزيونی و ئیراديو کانال صدھا انحصار با شما چون ميکنيد، نفس به قياس درستی به شما آخر مورد در البته

 اين بدون ميدھيد مردم خورد به دروغ روز و شب پردازند می ايران مردم را اش ھزينه که کشور از خارج و داخل

 بدھيد را ای رسانه از استفاده حق نباشد موافق شما نظر با که کسی ھيچ به که

 .است نفر صد چند انحصار در چيز ھمه ايران مانند و ھست ايران مثل ھم امريکا و اروپا در ميکنيد فکر بنابراين

 شناسيد نمی را ما کشورھای اصال بلکه ھستيد توھم گرفتار تنھا نه شما که ميدھد نشان اين

 جا اين .نيست ايران مثل ام شده بزرگ و متولد آن در من که کشوری در کم دست امريکا و اروپا در ای خامنه آقای

 و ھستند مداران قدرت کار ناظر روز و شب ھا رسانه بلکه .نيست مداران قدرت اختيار در منحصراً  ھا رسانه

 ۀقو و ميکنند ءافشا را او کرد دزدی مداری سياست يک اگر دليل نھمي به .ميگيرند را ھا آن مچ کنند اشتباه ھرجا

 نيست طور اين شما ايران در اما ميکند مجازات و تعقيب را خاطی مدار سياست که دارد وجود ھم مستقلی هئيقضا

 فريب امکان شما ادعای خالف پس .است شما فرمانبر ھم هئيقضا ۀقو و ندارند طرفانه بی خبررسانی حق ھا رسانه

ً  شما رھبری کشورتحت و ايران با مقايسه در اروپا در مداران سياست سوی از جوانان و مردم دادن  صفر تقريبا

 تصور نفھم و احمق مشتی را آنان ظاھراً  چون ميکنيد ھم توھين خودتان مخاطب جوانان به ادعا اين با شما .است

 ھستند مانده عقب کشور يک »رھبرعاقل« يک منتظر تنھا و ميدھند فريب را ھا آن غرب مداران سياست که ميکنيد

 را امريکا و اروپا اجتماعی رفاه و اقتصاد شما نيست طور اين ای خامنه آقای خير .بدھد نشان ھا آن به را راه که

 بلکه نيستند ھم کار خود و نيامده بوجود بخود خود اجتماعی ھای نظام که فھميد می نکرد فکر قدری با و کنيد نگاه

 و خلق ئیتوانا ھا آن جوانان و غربی کشورھای و کنند اداره و طراحی را ھا نظام اين که دارند مديرانی به نياز

 ھای نظام .ندارد وجود شما یرھبر زير و ايران در اً ظاھر که چيزی اين .دارند را آمد کار ھای نظام اين اداره

 انسان و تر کارآمد باشند، داشته ميتوانند که ئیھا ضعف ماتم رغم به اروپا و امريکا در اقتصادی و اجتماعی سياسی

 نظام به وابسته که است اسالمی جمھوری اين که ھست ھم دليل ھمين به و است اسالمی جمھوری نظام از تر دوست

 عکس هب نه و ست امريکا و پاارو سياسی و اقتصادی ھای

 نظام از بھتر مراتب به اما است نقص بی و کامل ما اقتصادی و سياسی و اجتماعی نظام بگويم نميخواھم من

 و است مينأت شھروندان برای نسبی رفاه کي ميشود، رعايت ای اندازه تا شھروندان حقوق آن در چون شماست

 سنگسار مانند ئیوسطا قرون وحشتناک ھای مجازات نداريم اعدام مجازات .نداريم خواب کارتون خيابانی کودکان

 بشناسيم را شما مذھب و اعتقادات بايد ما ميکنيد فکر چرا .نداريم پا و دست قطع و زنان

 اديان ھم شما جوانان که طور ھمان شناسيم نمی ھم را اديان از ديگر خيلی و ھندوھا ھا، چينی مذھب و اعتقادات ما

 برسد چه نداريم احتياجی ھم خودمان مسيح دين ھمين به ما .نميکنند احساس ھم کمبودی و شناسند نمی را ديگر و ما

 شما ماسال به

 ھپروت عالم در و پرت مرحله از ميکنند فکر طور اين که سياستمدارانی و رھبران ديگر و شما ميکنم فکر من

 ھا انسان کنند عبادت و کنند جو و جست خود برای خدا و مذھب که آيند نمی دنيا به ھا انسان .ميکنند زندکی

 پس و ميگيرند شکل ميشوند مادر و پدر بعدھا که زن و مرد آميزش از نبوده جزاين ھم شما مورد در که ھمانطور

 نيستند قدرتمند و رھبر شما مثل که ھمه .باشند زندگی و کار عقب ھم بعد و ببينند آموزش اول بايد ھم آمدن دنيا به از

 نه .باشه مانده خداشون و مذھب مشکل فقط و باشد فراھم شان چی ھمه و باشند هنداشت را زندگی درد و غم که

 نشود تلف گرسنگی از تا ميکند فروشی تن قم در که ساله چھارده دختر آن يا و تھران در خواب کارتون کودک اون

 گويا که نيست اين شان مشکل شما توھم خالف ھم اروپا ھای جوان بنابراين .ميخندند شما امثال و شما ريش به
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 حقوق و انسانی کرامت حداقل با آزاد جامعه يک در خواھند می ھا آن بلکه ندارند اسالم از درستی تصوير

 باشند نداشته خوب باشند نداشته سالما از تصويری و باشد درست شما حرف که گيريم تازه .کنند زندگی شھروندی

 جوان ھا ميليون درد به اول است بھتر ھستيد ديگران زندگی به بخش آرام و مصلح اگر شما .دارد ربطی چه شما به

 برسيد ايرانی

 در چه امريکا و اروپا در چه من مانند جوان ھا ميليون و من .کرديد گم ار دعا سوراخ شما من نظر به بنابراين

 از خالی و دغدغه بی و آرام زندگی يک عقب شان ھمه رجنتاينا و استراليا در چه و ويتنام و ايران ھند، و مصر

 و مذھبی چه که نيست ناي فکرشان و کند مينأت را ھا آن نيازھای حداقل که یزندگي .ھستند زور و ترور اضطراب،

 باشند داشته بايد ئیخدا چه

 آخوند صد چند دست به را خود سرنوشت و زندگی باره در گيری تصميم بايد جوان ھا ميليون و من ميکنيد فکر چرا

 و دارند خبری علمی ھای پيشرفت از نه و ميشناسند را امروز مدرن دنيای نه که کسانی سال، ھشتاد سنی ميانگين با

 اندرز ما به شما ای خامنه آقای جناب بسپارند؟ باشند، کرده ترک را خود سکونت محل ھم بار يک حتی شايد نه

 ۀآورند پيام شما که آيد برمی چنين شما پيام فحوای از و بشناسيم را قرآنی اسالم و اصيل اسالم بايد ما که ميدھيد

 »فريبکار« رھبران گويا که نظرتان مورد ناب اسالم مورد در فريبکارانه خودتان پيام در شما اما ھستيد ناب اسالم

 کجاست؟ و چيست شما نظر مورد ناب اسالم اين دئينميگو شما !ميکنيد سکوت ميکنند پنھان ما از را آن ما

 در حاکم اسالم يا و ميفروشد برده عنوان به را آنان و ميکند تجاوز زنان به که است ميگويد داعش که اسالمی آيا

 ناب اسالم آيا است؟ قانونی امری رانندگی برای حتی زنان حق نداشتن و زنی گردن که است سعودی عربستان

 فروش و خريد و تجاوز و ربودن غارت، و قتل به اسالم نام به که است الشباب و طالبان حرام، بوکو شما نظر مورد

 دزدی، دروغ، برابری، نا آن، در فساد تعفن بوی که شما رھبری زير اسالمی جمھوری نظام يا ميزنند دست زنان

 ھمايش به پيام در پيش ماه دو حدود یحت خود شما که فسادی است؟ گرفته فرا را کشور تمام آن ازء فحشا و اعتياد

 نيست ساخته شما دست از کاری که کرديد اذعان تان ناتوانی به فساد با مبارزه

 که ميدانيد خوب اينکه برای .ميشود شروع شما شخص از و شما بيت از فساد که اين برای نيست ساخته چرا

 قاچاق به مخفی ھای فرودگاه و بندرھا داشتن اختيار در وبا ھستند ھا قاچاقچی بزرگترين شما منصوب فرماندھان

 شما کام به و شما نام به چون .ميدھند السھم حق نباشد پول صورت به ھم اگر شما به و مشغولند مخدر مواد و کاال

 و ميکنند شکنجه و بازداشت شنود، را نامعترض تمام و اند انداخته راه زندان و جاسوسی ھای دستگاه خود برای

 حدی تا انسانی کرامت و آزادی آن در که نظامی ھمين در ميدھم ترجيح من بنابراين .ھستيد جريان در کامالً  ھم شما

 کنم زندگی است تضمين -باشد کم ھم شما نظر به ھرچند –

 با ليسوپ برسانم، ديگران گوش به را خودم اعتراض ای لهأمس با مخالفت در و بيابم خيابان به اگر که نظامی در

 .کنم توبه نبايد تلويزيون پای و نميشوم شکنجه نميکند، تجاوز من به و دستگير مرا نميشود، رد من روی از وانت

 اسالمی جمھوری نظام بر را باشد داشته ھم نقص و اشکال ھزار است ممکن که مان خود نظام ھمين من اينبنابر

 با من و .دارند را من نظر ھمين ھم ايران و دنيا سراسر در جوان ھا ميليون ميکنم فکر و ميدھم ترجيح بار صد شما

 ئیشناسا به ھم ای عالقه اصالً  و نميکنم احساس زندگی در کمبودی ھيچ شناسم نمی را شما نظر مورد اسالم که اين

 می باز اصيل اسالم به يابی دست از را ما ما، سياسی رھبران که ھستيد مدعی شما .ندارم شما نظر مورد مذھب

 نشويم پيشداوری اسير که ميدھيد ھشدار ما به خود پيام در و دارند
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 داشته لباس و ھمسر شغل، انتخاب حق باشم، خود تن مالک خودم ميخواھم انسانم يک و زنم يک من ای خامنه آقای

 ورزش تماشاچی و بروم ورزشی ھای استاديوم به خودم سال و سن ھم برادران مانند باشم داشته حق ميخواھم باشم،

 چه کند پيدا ادامه ايران در حتی بشری ضد و ستيز زن دستورات و قوانين اين مندار ھم ای عالقه ھيچ من .باشم

 شود حاکم اروپا در که اين به برسد

 است اين من دغدغه و مشکل کهبل ام نشناخته را شما نظر مورد محمدی ناب اسالم که نيست اين من مشکل بنابراين

 مجبور درفش و داغ با و اند شده گرفته گروگان به اسالم نام به ايران در من مادران و خواھران از تن ھا ميليون که

 ميدھيد سرکوفت غرب جوانان به تان پيام در که ديگری نکته .اند شده بشری ضد و انسانی ضد قوانين رعايت به

 جنايات به دست و اند کرده غارت را ديگر کشورھای جوانان اين ھای بزرگ پدر پدر و ھا بزرگ پدر که است اين

 ميکنيد مغلطه شما اما است درست  کامالً  شما حرف .اند زده زيادی

 داری برده و جنايت به دست و کردند غارت را ديگر کشورھای که اند نبوده غربی کشورھای تنھا اين اوالً  چون

 و کشتار و ھا سوزی آتش و ھا لشکرکشی از بسياری به ھم جا آن در کنيد مراجعه ايران تاريخ به شما اگر .زدند

 را تاريخی ھای واقعيت ، بنابراين .است نمونه يک تنھا شاه نادر زمان در ھند به ايران حمله .ميخوريد بر غارت

 خود گذشته به برخورد در غربی کشورھای من باور به .آموخت آنان از بايد بلکه کرد فراموش و انکار نميتوان

 و بحث ھيتلر جنايات مورد در که است سال ھفتاد من کشور ھمين در .ديگران تا اند کرده عمل تر صادقانه بسيار

 پوست رنگين يک امروز داشت، وجود ھم پيش دھه چند تا آن در داری برده که امريکا در .ميشود خود از انتقاد

 است جمھور سئير

 به خدمت برای نه من باور به شما سوی از غربی کشورھای گذشته جنايات و اشتباھات کردن مايه دست بنابراين

 در اسالم نام به امروز که است جناياتی و ھا واقعيت به دادن پاسخ از فرار که است جنايات ينا تکرار از گيری پيش

 سال چھار و سی ۵٧ سال در ايران در اسالمی اصطالح به انقالب از که است اين واقعيت .ميشود انجام جھان

 ھای درآمد لراميليارد ھاصد رغم به و اسالمی جمھوری مداران قدرت ديگر و شما ھای وعده رغم به و ميگذرد

 اعتياد، ،ءفحشا،  فساد( سياسی و اقتصادی اجتماعی، ھای ناھنجاری و ناکارآمدی لحاظ از اسالمی جمھوری نفتی

 .است جنوبی یامريکا و آسيا آفريقا ۀقار سه کشورھای ميان درھا  نمونه بدترين از يکی )اقتصادی اخالقی، سقوط

 آقای .ميکنند عرضه مستند را تصوير اين خود اسالمی جمھوری نھادھای یرسم ارقام و آمار بلکه نيست ادعا اين

 کجاست؟ در غرب قوت نقطه ميدانيد ای خامنه

 اما باشد داشته ھم االتیاشک قانون اين است ممکن ھرچند است حاکم قانون من کشور در .است قانون حکومت در

 اما .ميشوند حفظ قانونی نھادھای سوی از و اند شده شناحته محترم که دارند حقوقی شھروندان و است حاکم قانون

 قانون در که بندی نيم قوانين ھمين حتی شما است حاکم زور بلکه نيست حاکم قانون اسالمی جمھوری شما کشور در

 يک اگر بنابراين .است پول و زور ايران در حاکم قانون .نميکنيد رعايت ھم را ايد کرده تصويب ن خودتا اساسی

 جلوتر خيلی شما از غربی کشورھای که بينيد می کنيد قضاوت منصفانه و بدھيد دخالت قضاوت در را وجدان جو

 با و ندارند مسجد داشتن و عبادت حق ھم ھا سنی حتی آن در که شما کشور خالف .اخالقی نظر از حتی ھستند

 ھای اقليت ھمه غربی کشورھای در ميشود، انسانی غير و ناشايست رفتارھای شما مسلک ھم و ھمزبان ھای افغان

 بيگانه و پرست نژاد ھای گروه و برخوردارند عقيدتی و اجتماعی ھای آزادی از مسلمانان جمله از وقومی مذھبی

 ندھست کشورھا اين مردم از ناچيز اقليتی تنھا ستيز
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 چرا اند کرده انتخاب را ھستيد رھبرش شما که یاسالمي جمھوری آزادانه ايران مردم که داريد را اعتقاد اگراين شما

 را ٨٨ سال در جمھوری رياست اباتانتخ در تقلب به نامعترض چرا داريد؟ ھراس پرسی ھمه و انتخابات آزادی از

 یأر و قانونی مجوز ھيچ بدون را سبز جنبش رھبران و کرديد قمع و قلع و سرکوب خونبار و وحشيانه چنين اين

 شيشه کاخ از تر شکننده بسيار ايد ساخته خود برای شما که ای شيشه کاخ ای خامنه آقای .ايد کشيده حصر به دادگاه

 غربی ادعای بی جوان يک من از را اندرز اين .ميکنيد توزی کينه و پراکنی سنگ آن به شما که ھاست غربی ای

 و دئيآ خود به .است نبرده بدر سالم جان خود جنايات مکافات از تاريخ در جنايتکاری و ديکتاتور ھيچ که بپذيريد

 که دارم را روزی آن اميد من بگذاريد احترام ھا انسان کرامت و انسانی ھای ارزش به باشد شده دير که آن از پيش

 اخالقی فروپاشی اقتصادی، و صنعتی ماندگی عقب فقر، بدبختی، عامالن شوند موفق ايران ھوش با و لياقت با مردم

    .برسانند خود اعمال سزایه ب عادالنه ای محکمه در را انسانی حقوق و کرامت کنندگان پايمال و

 ٢٠١۵نوری ج پنجم و بيست .ک ياسمن  .روز آن اميد به

  ک ياسمين

http://melliun.org/v/wp-content/uploads/2013/02/khameneii.jpg  

  

  :يادداشت

رديم، که در جھان و در ميان کوه ھائی از نوشته، شايد نتوان گھمان طوری که بار ھا نوشته ايم، باز ھم بايد متذکر 

 نکات  حاضر ھم با تمامۀنوشت.  با آن موافقت نمود»الف تا ی«ی را يافت که بتوان از ه ابه تعداد انگشتان نوشت

  . ، از ديد ما نمی تواند عاری از خطا باشدمثبت و ارزيابی عالمانه ای که از قضايا نموده است در برخی از موارد

و زادی مطبوعات آن توجه خوانندگان را بيشتر جلب نمود، به اصطالح در نتيجه نخستين موردی که می بايد بدا

و مجازات اشتيفن انگل منشی » ھلوکاست«جرم تلقی شدن انکار از . در جھان غرب استاستقالل قوۀ قضائيه 

اساسی المان و يا انجيل، در ھمان عمومی حزب مارکسيت لنينيست المان به جرم امتناع از خوردن سوگند به قانون 

به  می دارد، بلکه با صراحت نشان می دھد که چگونه قوۀ قضائيه المان نه تنھا حدود آزادی مطبوعات را معين

مثابۀ بخشی از سيستم حاکميت سرمايه داری در خدمت کليت سرمايه قرار داشته، ادعای استقالل آن واقعی نمی 

  .باشد

مورد ديگری که می بايد مورد توجه بيشتر خوانندگان عزيز قرار گيرد، گذشته از دروغ گوئی رھبران دنيای 

به عبارت ديگر با آن به صورت مستقيم رھبران کشور ھای . ستانھا نيز غرب، جنايت پروری و جنايت گستری آ

قت بگردد که منکر اين حقينمی تواند غربی دستور به قتل شھروندان خود نمی دھند، مگر ھيچ انسان شرافتمندی 

و اکثريت رھبران سياسی ... اوالً آنھا از طريق پرورش و حمايت جنايتکارانی از قماش داعش، بوکو حرام، طالب و

 خلقھا رنگين است و در ثانی، اگر دستور به کشتار خلق دست شان تا مرفق به خونکشور ھای عقب نگداشته شده 

اگر اين طور نمی بود  . نی صادر نکرده اند، دستور کشتن خلقھای ديگر را صادر نکرده باشندخود به صورت عل

نين خونين و  چ... و ، اوکراينبخشی از جھان مانند افغانستان، ليبيا، سوريه، يمن، سودان ، سومالیواقعيت کنونی 

  .دھشتبار نمی بود

رت در ايران بگرديم به صورت خالصه پيش از آن که متھم به حمايت از جنايتکاری چون خامنه ای و باند ھای قد

  :بايد بيفزائيم
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ما را نبايد ،  از قماش خامنه ایک جنايتکار و يا خاينحين يک ارزيابی درست و علمی، نفرت به حق از عملکرد ي

  . به درستی تشخيص بتوانيمراوی يا مغاير دھد که نتوانيم جنايتکاران مشابه و وقعيتی قرار مدر 

 AA-AAادارۀ پورتال

 


