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  صبا راھی

  ٢٠١٨ مارچ ٠١
  

  یاصالح طلبان جان  از" کاری"فريب مجسمه ھای بی حجابی 
  )رھنورد" زھرا خانم" نقاشی ۀدر حاشي(

  
 ھنر را نشناسد، که دم در می ايستاد و از دانشجويان و کارکنانی ۀرھنورد، شکنجه گر دانشکد "زھرا خانم"کيست که 

 کنند، روز اول آنان ، داخل در پاکتی که در دست داشت  خواست که دستھايشان را بودند می" بدحجاب و الک دار"که 

ھرا خانم انگشتان آنان را رفت سوسک ھای ز دانستند که در آن پاکت چيست، وقتی دستھايشان به درون پاکت می نمی

  .و عذاب جھنم آنان را آشنا سازد" عقوبت الھی"تا با ! کرد می" نوازش"

او را گرفته بود، پست و مقام اين فرصت طلبان   امر حجاب اجباری امام جالد زھرا خانم تمام افکار ارتجاع

اينان مانند ! که خود نيز زن بودند ينبا ا بزنندشد که دست به ھر جنايت و ھر تفکر ضد زن  ضدآزاديخواھی باعث می

  !بودند تا صاحب منصب شوند" احکام الھی"شيرين خانم عبادی حاضر به ھر گونه تحقير خود از جانب 

   :رھنورد را که در مورد حفظ حجاب اسالمی گفته بود" زھرا خانم"کند نظر  آيا تاريخ فراموش می

  ١٩٨۴گست ا ٩ رخؤ کيھان م- فظ خليج فارس است حفظ حجاب اسالمی مھمتر از ح

چه اتفاقی افتاده؟ . است" حجاب اجباری مخالف"کند که با  کشد و اعالن می نقاشی می" زھرا خانم شکنجه گر"امروز 

ی نيستند که يک شبه در دامان امام جالدشان ئکه ايشان صد و ھشتاد درجه چرخيده؟ آيا اين روباھان مکار ھمان ھا

 نيز گستردند؟ چه شده  نين الھی را در راستای منافع ظالمان جھان بر زمين حاکم کردند و سياھی را بر زندگی زنانقوا

سيبل "گيرند؟ در آن سالھای قدرقدرتی زھرا خانم ھای رھنورد ھر چه زنان  کار میه شان را ب" ھنر" که امروز 

 زھرا خانم رھنورد زنان را در کوچه و خيابان، در محل گرفتند تا مانند بھتری می" حراستی"بودند پست ھای " دارتر

جاب توسط زھرا حبد و چه شالق ھا که بر بدن زنان بی حجاب ! کار در دانشگاه و مدرسه و يا در زندانھا شکنجه کنند
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ر زنان چندين ھزار با. ھا نشدند"زھرا خانم "چه توھين ھا و تحقيرھا که زنان توسط اين ! خانم ھای رھنورد فرود نيامد

   کند؟" ارشاد" داده است تا آنھا را " ايست"را گشت ھای زھرا خانم ھای رھنورد در کوچه و خيابان " بدحجاب"

دانيم که پيکر منفور رژيم ھار اسالمی نوکر تمام عيار سرمايه داری جھانی با خيزش گرسنگان در  ھمه بخوبی می

عليه ھم مشغول خريدن زمان برای " افشاگری" شھر ايران به لرزه در آمده است، جناح ھای رژيم با نمايشات ١٠٠

ُه وقتی رژيم نابود شود کل رژيم را به مستراح تاريخ دانند ک  حاکم ھستند، چون میۀی ديکتاتوری لجام گسيخت"احيا"

شريک " پته"شود و  امروز می" آزاديخواه" کند به ھمين سبب احمدی نژاد دزد، تير خالص زن ديروز  پرتاب می

ھمه "ضد کودک، ضد زن و ضد کارگری حاکم   بقای رژيم  ريزد، و ھرزه وار برای جرم ھايش را روی آب می

اصالح طلب ھای ھمفکر احمدی نژاد مذبوحانه در صدد فريبکاری ھای ھميشگی شان از ! ددھ پيشنھاد می" پرسی

ل مجسمه ھای يوکيل شان خانم ستوده وک! طريق اوباشان و شکنجه گران شان امثال محسن مخملباف، سازگارا ھستند

خشونت آميز نداشته رفتار " مجسمه ھای بی حجابی"دھد که با  می" ھشدار"شود و به رژيم  می" شجاع"بی حجابی 

  !!!باشد

با کمک   جناح ھا و دسته ھای مختلف رژيم حاکم اين جانيان، شکنجه گران، نوکران ارتجاع سرمايه داری جھانی

بزک  "ًخواھند ترمز خونبار خود را با مثال می... رسانه ھای اربابان جھانی شان مانند بی بی ارتجاع، صدای قلدرھا، و

ه ب. خيال خود از نابودی آن جلوگيری کننده  حاکم در مقابل خيزشھای گرسنگان قرار دھند تا بۀپيشرژيم جنايت " کردن

کند، سياه بازی ھمين اصالح طلبان  مپ قلدر ھم از آن حمايت میست که مجسمه ھای بی حجابی، که ترھمين دليل ا

  !بيد ننگين آنان کوۀمھر خود را بر پيشين" نقاشی زھرا خانم"است که باالخره با 

زھرا خانم رھنورد، شکنجه گر زنان بدحجاب و الک دار، امروز در نھايت رذالت فريبکارانه برای زنان اشک تمساح 

رژيم ھار حاکم، يا رفراندم " احيای"چرا که اربابان جھانی اينان دو گزينه را روی ميز خود قرار داده اند يا ! ريزد می

  .فروشی در ذات خاندان نوکر ضدکارگرش بود و ھستخدمت که وطن ه  شاه انگل نوکر آماده بۀبچ

در شرايطی که گرسنگان بيکاران محرومان ھيچ بودگان به خيابانھا ريختند وبا خون خود نابودی رژيم را با ھر دسته و 

 ۀش بی حجابی تالشی بشدت مذبوحانه برای جلوگيری از نابودی رژيم جنايت پيۀجناح دزد و جانی را فرياد زدند مجمسم

  .ھار اسالمی است

ھمين علت است که زھرا خانم رھنورد با نقاشی ه از اصالح طلبان جنايتکار است ب" کاری"فريب مجسمه بی حجابی 

   !شود و تعداد بيشتری از زنان را به باالی سکو ببرد" صاحب"را  آن" رھبری"اش به ميدان آمده تا 

به .  حقوق زنان بار ديگر مردم فريبی کندۀو با سوار شدن بر شاننبايد اجازه داد رژيم حاکم با خيمه شب بازی ھايش 

 ضد کارگر و ضد کودک ، بی حجابی که در صدد احيای رژيم ضد زنۀ مجسم ۀ اين برنام جلوًاھمين علت بايد شديد

  ! کردءرا افشا  آنۀاست ايستاد و ماھيت آلود

  نرنگ آقاتل کارگران جھان و حيله ھای رنگا  مرگ بر امپرياليسم

  نامپرياليسم با تمام جناح و دسته ھای جنايتکار آ  ۀ اسالمی نوکر تمام عيار و بالفطرۀمرگ بر رژيم ھار جنايت پيش

 محرومان که با پوست و گوشت خود فرود شالق ھای ستم رژيم ھار اسالمی ، بيکاران،پيروز با مبارزات کارگران

  ده لمس کرده اننوکر امپرياليسم را ھر لحظ

  زنده باد انقالب

  ٢٠١٨ روریب بيست و ھفتم ف- ١٣٩۶ ]حوت[ھفتم اسفند 

  :مطلب پيشين در ھمين رابطه
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  رمجسمه بی حجابی تالشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخي
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