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  . محفل نوبل، بر قانون اساسی انسان ستيز حکومت جمکران مهر تأييد گذاشت
  

و جای تعجب نيست . ها ادامه دهد ها و چپاول اموال آن تواند به کشتار ملت نمی» بیتقدس مذه«الملل بدون تحميل  فاشيسم بين
نوبل، در پوشش دفاع از حقوق بشر، دست به » آزمائی بخت«که محفل نوبل از طريق شيرين عبادی و پنج تن ديگر از برندگان 

  . مدافع حقوق بشر بخوانندستيز حکومت اسالمی را در کمال بيشرمی  عوامفريبی زده، قانون اساسی انسان
  

، امروز ادعا کرده »دمکراسی با اسالم هيچ تضادی ندارد«شيرين عبادی پس از اينکه در تأئيد حکومت اسالمی، اعالم کرد، 
است، که حقوق بشر را » دولت«و مشکل از اين ! اين حکومت هم، هيچگونه تضادی با حقوق بشر ندارد» قانون اساسی«که 

دانيم که بدون تغيير قانون اساسی  می! کرده گويا دولت آخوند خاتمی حقوق بشر مورد نظر عبادی را رعايت می! کند رعايت نمی
اين مختصر را گفتيم تا فعلة فاشيسم و ديگر براندازان ! حکومت اسالمی، رعايت حقوق بشر در کشور ايران امکانپذير نيست

توانند خيمه شب بازی گروه برژينسکی را در  نمی» کمپين حقوق بشر«ين و بازکردن دکان نو» حقوق بشر«بدانند، با توسل به 
  !  از نو تکرار کنند۵٧سال 

  
اند، به ويژه حاميان کمپين يک  بهتر است کسانی که اين روزها ظاهرًا به عنوان دفاع از حقوق بشر در ايران قيام فرموده

شان دفاع از  مت اسالمی بيان کنند، تا مشخص شود موضع واقعیميليون امضاء، ابتدا نظر خود را در مورد قانون اساسی حکو
  ! حقوق بشر است، يا سازمان دادن به يک شورش تحت نظارت عوامل سازمان سيا

  
اما پيش از ادامة مطلب، يادآور شويم که در انتخابات حکومت اسالمی شرکت نخواهيم کرد، تا سازمان جنايتکار ناتو بداند که 

ترين جائی در صفوف ما ملت  ، کوچک»جايزه بگيران«چی گرفته تا  طلب، مشارکت از اصولگرا، اصالحاش  دست پروردگان
، به خيال خام خود با »فرانس پرس«کشند، تا با رهنمودهای  های انتخاباتی صف می و به همة کسانی که در برابر حوزه. ندارند

همچنين به امثال . اند گوئيم، که در صف مزدوران استعمار ايستاده قطعنامة شورای امنيت سازمان ملل مبارزه کنند، صريحًا می
بايد پاسخگوی سه دهه  شويم که می کنند، يادآور می می نمائی سحابی، و ديگر شرکای ديروز اين حکومت که امروز مخالف

  ! »حقوق بشر«از حال بپردازيم به زنان، کمپين کذا و دفاع ! های خود با دست نشاندگان سازمان سيا باشند همکاری
  

. توان آنرا شاخة دوم سياست شيادی و آشوب طلبی استعمار غرب ناميد است که، می» دروغ بزرگی«کمپين يک ميليون امضاء 
همانطور که . گيرد حمايت جهان غرب از اين کمپين عوامفريبی فقط جهت حفظ چارچوب اسالمی حاکميت ايران صورت می

ها، سياست جبهة ناتو در منطقه شکست خواهد خورد، و اگر بازار تقدس  بر ملت» تقدس«يل پيشتر هم اشاره کرديم بدون تحم
به همين دليل است که تمامی فعلة . ، پنبه خواهد شد»رشته«در ايران کساد شود، هر چه ارتش ناتو در عراق و افغانستان 

، به صدور بيانيه »حقوق بشر« به بهانة دفاع از قيام کرده،» کيان اسالم« به رهبری شيرين عبادی برای حفظ  مؤنث فاشيسم،
 است بر  شده، شاهدی» مزين«ناشناس نيز » فعاالن« تن از ٢٨٠ برندة خوشبخت نوبل و ۵بيانية کذا که به امضاء . اند پرداخته

  . اند گرفتهالملل برای حفظ قانون اساسی حکومت اسالمی تمامی امکانات خود را به کار  اين مدعا که محافل فاشيسم بين
  

 خرداد، روز جهانی زن را ناديده گرفته، و با حمايت کنيزکان خارج نشين محمد خاتمی، ٢٢گروه عبادی که با تجمع غيرقانونی 
قصد داشت يک روز ويژة زنان ايران اختراع کند، پس از آنکه در تالش مذبوحانة خود شکست خورد، و سيرک محمد موسوی 

اش باشد، جهت به بيراهه کشاندن مطالبات زنان ايران، کمپين کذا را به راه  ساز اهداف مقدسها نيز نتوانست کار خوئينی
اينان به موازات گروه مريم . حضور فعال دارند» مدافع حکومت اسالمی«در اين کمپين همانطور که گفتيم همة زنان . انداخته

 محدود کنند، و در اين راه، همزمان از حمايت حکومت بهروزی، سعی دارند مطالبات زنان ايران را به مطالبات حقير خود
به اين ترتيب که حکومت اسالمی با دستگيری زنان طرفدار حکومت، يا توقيف . شوند جمکران و استعمار غرب برخوردار می

ين مخالفين های غرب به حمايت از ا کند، سپس رسانه تبديل می» مخالف«نشريات آنان، طرفداران خود را در افکار عمومی به 
همانطور که گفتيم جهت تحميل ابتذال بر جامعة . شود و نهايت امر، کار به توزيع جوايز کشيده می. خيزند برمی» دروغين«
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و جای تعجب نيست که امثال عبادی، شهال شرکت و پروين اردالن . گيرد ايران، استعمار سياست سفله پروری در پيش می
   .چنين سياستی باشند» برگزيدگان«

  
پروين اردالن ! شود داند که سنگسار، در حکومت اسالمی به زنان محدود نمی هنوز نمی» اوالف پالمه«برندة خوشبخت جايزة 

ولی جهت . و طبق قانون چنين فردی حق خروج از کشور را ندارد. تحت تعقيب است" تجمع غيرمجاز"به دليل شرکت در 
اوالف «آيد، بنياد  رود، و چون از خروج وی ممانعت به عمل می ، به فرودگاه میايجاد هياهو، همين فرد که اجازة خروج ندارد

و دولت احمدی نژاد هم که اين روزها به ! کند که چرا از خروج يک مجرم جلوگيری کرده به دولت جمکران اعتراض می» پالمه
ه به بنياد کذا يادآور شود که پروين اردالن طبق قانون بيند، جرأت نکرد ترين قدرت جهان می دليل حمايت عموسام خود را بزرگ

به محض ! های قدرقدرت همگی در جايگاه پرزيدنت مهرورزی قرار دارند بله، اين حکومت! حق خروج از کشور را ندارد
ه اما همينکه مشاهد. پردازند کشد، به پارس کردن و هارت و پورت می شان می اينکه ارباب دست نوازشی به سرو گوش

  . فهمند مسجد جای اينکارها نيست گيرند و می لگد محکمی پوزة ارباب را خونين کرده، خفقان می کنند،  می
  

ای جهت حمايت از اسرائيل در شورای امنيت به تصويب برساند، جوش و خروش  پس از اينکه اياالت متحد موفق نشد قطعنامه
های  که بر خالف ترهات پژوهشگران بنگاه هريتيج، و تشويقپرزيدنت مهرورزی کمی آرام گرفت، و ايشان دريافتند 

» حقوق بشر اسالمی«در نتيجه، شيرين عبادی با صدور بيانيه، دکان ! سی، قطعنامة سوم الزام آور است بی پست و بی واشنگتن
  . را افتتاح فرمودند

  
ها روز هشتم مارس را به رسميت  گورکنشيرين عبادی در بيانية کذا، از تعطيلی دکان شهال شرکت، و از اينکه حکومت 

و به ويژه ادعا دارد که، ! شناسد چون خود عبادی گويا روز هشتم مارس را به رسميت می! شناسد، ابراز نارضايتی کرده نمی
بينيم که برداشت اين حقوقدان زبردست از دمکراسی فراتر از چاه  به صراحت می! اسالم هيچ تضادی با دمکراسی ندارد

  . به دقت بررسی کنيم» حقوق بشر«را در باب » پنج تن آل نوبل« است مطالبات عبادی و  به همين دليل، الزم. رود ن نمیجمکرا
  

بيانيه، ضمن مطرح کردن مطالبات خود بر اين مهم تأکيد دارند که قانون اساسی ايران حقوق بشر را » شريف«امضاء کنندگان 
 گفتيم و اخيرًا نيز افراد ديگری از جمله آقای ناصر زرافشان هم به ناچار اذعان همانطور که پيشتر! شناسد به رسميت می

و بخش الهی اين . بخش الهی و بخش انسانی: اند، قانون اساسی حکومت اسالمی از دو بخش متناقض تشکيل شده داشته
در نتيجه، دولت با تکيه بر . ون استدهد، ناقض کلية حقوق انسانی مندرج در همين قان قانون که اصول اساسی آنرا تشکيل می

با اين وجود، شيرين عبادی، چنان در مرحله . تواند تمامی بخش انسانی را قانونًا نقض کند  می ای قانون اساسی، اصول پايه
وی . شود پادوئی برای محفل نوبل پيشرفته که جهت توجيه قانون اساسی حکومت اسالمی آشکارا به دروغگوئی متوسل می

های محفل نوبل جهت حفظ فاشيسم  بله اين از آخرين تالش! يد، رعايت حقوق بشر طبق قانون اساسی ايران الزامی استگو می
  : چنين آمده» پنج تن آل نوبل«در بيانية مردمفريب عبادی و . مذهبی در کشورمان است

  
سالمت آميز را مطابق با تعهدات ايران در پيمان های آزادی بيان و تجمعات م خوانيم تا کلية محدوديت ما دولت ايران را فرا می«

  » [...]المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آور است رفع کند بين
  

های شاخدار به اين دليل انتشار يافته که عبادی و شرکاء مجوز برپائی آشوب توسط فعاالن کمپين آش نذری را  اين دروغ
ای است که محمد خاتمی طی   براندازی در وبالگ ديروز گفتيم، حرکت دارودستة عبادی تداوم توطئههمانطور که . دريافت کنند

  . اند های اجتماعی بيگانه اينان با آزادی. نظمی و آشوب است هدف گروه عبادی ايجاد بی.  سال نتوانست آنرا تحقق بخشد٨
  
ای  وری از زندان اوين نامة شادباشی به حضور علی خامنه، نورالدين کيان١٣۶٨ماه سال   بهمن١۶ سال پيش، در تاريخ ١٨

ارسال کرد، تا ضمن تشريح مصائب فراوان در زندان، قانون اساسی حکومت اسالمی را تائيد کرده، بر اين دروغ بزرگ صحه 
متن کامل . کنند شناسد، ولی برخی مراجع قضائی آنرا رعايت نمی ستيز حقوق بشر را به رسميت می گذارد که اين قانون انسان

  : ای چنين آمده در نامة آقای کيانوری خطاب به علی خامنه. اين نامه در سايت رامين موالئی موجود است
  
  
  اهللا،  حضرت آيت«

  نمايندگان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اطاق علی عموئی و من وارد شدند، [...] ماه  بهمن١۵روز پنجشنبه 
گفتم که مهمترين [...] من به زبان فرانسه. شود به آنها بگوئيم اتی داريم که مربوط به حقوق بشر میو از ما خواستند اگر نظري

  اصول حقوق بشر 
[...] اما متاسفانه . است که در اعالميه جهانی ذکر شده است در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران دقيقا در نظر گرفته شده 



  » .گذارند ر پا میآنها را زي[...] برخی مراجع قضائی 
  
  
عبادی ! تعجب نکنيد. راند  سال پيش رهبر حزب توده بر زبان می١٨کند که  و امروز عبادی همان ترهاتی را نشخوار می! بله
اين است پيامد فروپاشی اتحادجماهير شوروی و پايان ! بندگی استعمار، شرقی يا غربی، از اصول عبادی است! ای نشده توده

مروز برای دفاع از احکام توحش اسالم، همة اسالم پرستان ريزه خوار غرب در مواضع ديروز ، که ا»جنگ سرد«
 .گيرند  پرستان قرار می استالين
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