ﻣﺠﻠﺲ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﻣﺮﺗﺠﻊ در
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان

اﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎت
“ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ” ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ
آﮔﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ای

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺸﺮ
ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،

ﺑﺎ رای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﻧﺎ

و ﺑﺎ
ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ از ﻃﺮف ارﮔﺎن ﺿﺪ

ﻓﺮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ “ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم” ﺑﺎ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧـﻮد ﻣﺸﺘـﯽ ﺳـﭙﺎﻫﯽ ﺑـﺎز ﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﺣـﺰب اﻟﻬـﯽ را ﺑـﺮ
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ

ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﯾﻦ “ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن” دارای ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﺑﺨﺸﯽ
دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و دزدی
از ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ “ﺣﺠﺘﯿﻪ” ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮر وﻻﯾﺖ،
رﺋﯿﺲ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن “اﻧﺘﺨﺎب ”
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺴﯽ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﭼﻪ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﻢ
ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺸﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﺑﺮوی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام دﯾﮕﺮی را ﺑﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
دروﻏﮕﻮﺋﯽ  ،دزدی و آدم ﮐﺸﯽ در دوﻟﺖ ،در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ،
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮارﯾﻬﺎ ودزدﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه “وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ” ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت
ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﯾﻬﺎی رژﯾﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﺋﺘﻼف ﺳﻪ
ﻗﻮه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ” وﻻﯾﺖ” و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺎﺳﺪاری  ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﺳﺪار ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﺎﻧﺘﺒﺎرش ﺑﺎر ﻫﺎ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه و در اﮐﺜﺮ ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎ ﭼﻪ در ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ و ﭼﻪ
در ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎﺗﻢ اﻻاﻧﺒﯿﺎء درداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
درﮐﻨﺎر ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺟﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺮ دو در ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز
ﭘﺎداش ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ از رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرش ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رادرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ،اﮔﺮ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺪﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺐ در ﻋﺮاق و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ
ﻏﯿﺐ از درون رژﯾﻢ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،او ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎداش ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ را از
دراﻧﺘﺼﺎﺑﺎت

رﻫﺒﺮش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺑﻘﺎء ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ آرزو
را ﺑﻪ ﮔﻮرﺑﺮد.
ﭘﺎﺳﺪار ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در ﺳﺮﮐﻮب ،دزدی در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ زدن ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺪرت
در ﻣﺠﻠﺲ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ دزدی و اﺧﺘﻼس ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در
دراﯾﻦ رژﯾﻢ آدم ﮐﺶ
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و درﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﭘﺎداش ﺧﺪﻣﺖ داده
ﻣﯿﺸﻮد ،ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف اﮔﺮ دراﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺗﺮازوی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻔﻪ
ﻣﯿﮑﺮد  ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ درﻃﻮل ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی
اﻧﺴﺎن ﺑﯽ اراده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻧﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻪ در
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ دراﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
و
اراده ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﮐﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺎه
ﺑﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ،از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺋﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.

و

ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه را در ﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد
دارﻧﺪ:
-1رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺣﺎﻧﯽ
اﺧﺘﯿﺎر رﻫﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

دروﻏﮕﻮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﯿﺎد و دوﻟﺖ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﺶ در

-2رﺋﯿﺲ ﻗﻮ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ رﺋﯿﺴﯽ ﻗﺎﺗﻞ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه رﻫﺒﺮ اﺳﺖ.
-3رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
رﻫﺒﺮ اﺳﺖ.

و دزد ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮار و

ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار

ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ:
ﺑﺮ اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان  ،در دوران ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،در دوران ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ
اوﻟﯿﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ”داراﻟﻈﻔﺮ” ﯾﺎ ” ﻋﺪل ﻣﻈﻔﺮ” ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در دوران
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺮان دو ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﺪ وﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در
ﺣﮑﻢ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻮد ،از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺳﺎل  1358ﺗﺎ

اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  57ﺟﻤﻌﺎ  24دوره ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ  ،در ﻣﺠﻠﺲ
اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ وﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﭘﻨﺠﻢ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﺮ
ﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دوزدﻫﻢ در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
ﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ،از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اﻟﻐﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن وﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد،اﺳﮑﻨﺎس درﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺎﻣﻪ دارس ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﻗﺮار داد ﺟﺪﯾﺪ ی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ،در دوره دﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮ ﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ راه آﻫﻦ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ
درﻣﺠﻠﺲ دوازدﻫﻢ ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و اﯾﺮان
ﺧﻮدراﺑﯿﻄﺮف اﻋﻼم ﮐﺮدو رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﻮد،در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﭘﺲ
ازاﺳﺘﻌﻔﺎی رﺿﺎ ﺷﺎه ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،در اﯾﻦ دوران ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎه
رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن دﮐﺘﺮ
از ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﻣﺼﺪق در ﻣﺠﻠﺲ  17ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮات درﻣﺠﻠﺲ از رادﯾﻮ اﯾﺮان
ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﺪ.
در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺎﺳﺪار ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮاﻟﺤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻫﺮ روز
ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دو ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺗﺮی ﻣﻔﺘﻀﺢ و
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﻬﻮع آور را ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان در دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺮاد
ﻣﻌﺮوف و ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺜﻼ
ودر دوره
دردوره اول ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺪاﯾﺖ  ،اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻄﻨﻪ  ،ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺪوﻟﻪ
و در دوره ﺷﺸﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ
دوم،ﺳﻮم،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺴﯿﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺰده
ﺣﺴﯿﻦ دادﮔﺮ دﻫﻢ ،ﺗﺎ
و ﻧﻬﻢ
ﺗﺪﯾﻦ و ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در دوره ﭼﻬﺎرده و دوره ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰده و ﺷﺎﻧﺰده
دوره ﻫﺎی  18،19،20رﺿﺎ
رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ دردوره  17و 18
ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻬﺪه دارﭼﻬﺎر دوره آﺧﺮ ﺑﻮد.

ﮐﺸﺘﻦ ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ:
اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮐﺸﺖ و ﺧﺸﻢ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻔﺘﻪ وﺟﺪاﻧﻬﺎی ﺑﯿﺪار
را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻧﻤﻮد و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ از
در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر
راﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد.

ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻮان ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺸﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﯾﺪ ﻃﻮﻻﺋﯽ در ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﻼﻣﯿﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﺎن ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن
و در
ﺑﺎ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
در ﺳﺎل 67
ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺮاﻧﯽ را
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  77و در ﺧﺮداد  88و دﯾﻤﺎه  98و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺑﺎﻧﻤﺎه 98
ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻣﻌﺘﺮض را در زﻧﺪاﻧﻬﺎﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﺪا
ﺑﻘﺘﻞ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی اﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺎ  167ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ و ﻣﺰوراﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺎﺗﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ  ،ﺣﺎﻻ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ،زﻫﯽ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﯽ و دزد و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ را
ﺑﺮﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﺴﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ:
ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ،اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ،ﮐﺒﺪ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ،ﻧﻮزا
ﺛﺮوت  ،ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ،ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،
دﻓﺮوﺷﯽ ،ﭼﭙﺎول
ﮐــﻮدک آزاری  ،ﮐﻮدﮐــﺎن ﮐــﺎر ،ﺧــﻮدﮐﺸﯽ ،ﮔــﻮر ﺧــﻮاﺑﯽ ،ﺑﯿﮑــﺎری،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،اﺧﺘﻼس ،ﻓﺤﺸﺎ ،دروغ ،ﻓﺴﺎد ،ﻓﻘﺮ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان،
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام و…

اﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎت
Bayat.a@freenet.de
https:///www.facebook.com/amin.bayat9
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