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  اصفھان،  زنان درۀاسيد پاشی بر چھر
   !تالشی برای تشديد اختناق در کل جامعه

  

 زنان در ۀ، در اعتراض به چندين مورد اسيد پاشی به چھر]ميزان[در آخرين روز مھرماه

اصفھان که منجر به نقص عضو وحشتناک و غير قابل ترميم چند تن از زنان بی گناه و 

ن از مردم دلير اصفھان مبادرت به تجمعات ھا گشته، ھزاران ت مرگ دو تن از آن

چنين در تھران در اعتراض به اين  ھم. اعتراضی در مقابل استانداری اين شھر نمودند

زنان و مردان مبارز در جلوی مجلس شورای اسالمی دست به تظاھرات ، جنايت وحشتناک

يان يک سری حمالت سيستماتيک جنايتکارانه  اخير در جرۀاين تظاھرات پس از آن اتفاق افتاد که ظرف يک ھفت. زدند

ھا مورد   تن از زنان اصفھانی يا در ماشين ھای خود و يا در خيابان١۴از طرف تبھکاران موتور سواِر اسيد پاش، 

 .تعرض با اسيد قرار گرفته و به شدت مجروح شدند

ار اسيد پاشی که جز رژيم سراپا ننگ زنان و مردان خشمگين چه در اصفھان و چه در تھران که آمران جنايت فاجعه ب

 مقامات دولت روحانی در عدم ۀھای آگاھان و جنايت جمھوری اسالمی نيست را به خوبی می شناسند، تعلل و واکنش

مرگ بر "ی نظير ئانی خود تبديل کرده و با  شعارھاپيگيری اين جنايات ننگين را به عاملی برای اعتراضات خياب

اسيد پاشی جنايت، قانونگذار "، "امنيت، آزادی، حق مسلم ماست" ، "يت از داعش استاين سکوت، حما"، "داعش

ننگ " ،"زاينده رود خشک شده، اسيد پاشی مد شده" ، "ور نمی شه، ايران ، عراق نمی شهحجاب به ز"، "حمايت

 ،"  را خواھيم گرفتمادرم، انتقام تو"، "دادستان حيا کن، صندليتو رھا کن"، "ماست ننگ ماست ، مجلس شورای ما

نفرت خويش را از ... و  "آزادی، امنيت، حق زن ايرانی"، " یئمساوی اسيد پاشی زنجيره ، ی ئھای زنجيره  قتل"

 تا با تبديل تجمع به يک ھا کوشيدند در جريان اين اعتراضات آن. از نمودندر حاکم بر ايران ابۀسال داعش سی و پنج

اما نيروھای سرکوبگر . ی  را به يک حرکت ھر چه گسترده تر گسترش دھندی، اين تظاھرات ضد حکومتئراھپيما

ن حمله برده و با ضرب و شتم تظاھر اعمده ترين عامل بقای اوست، وحشيانه به صفوف معترض، رژيم که سرکوب 

 .ھا را نيز دستگير کردند کنندگان، تعدادی از آن

ه ھا نسبت به رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و شرايط دنبال اين اعتراضات که بيانگر عمق خشم و نفرت توده ب

 ما حاکم  کرده است، ۀ تحت سلطۀاسارتبار و طاقت فرسائی است که اين رژيم مدافع و حامی سرمايه داران بر جامع

مقامات حيله گر جمھوری اسالمی يکی پس از ديگری به صحنه آمده و با دستپاچگی کوشيده اند تا با زبان بازی و 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀکه در اذھان عمومی ياد آور پروند( اعالم ھمدردی با مردم، نقش جمھوری اسالمی در اين جنايت سيستماتيک ظاھراً 

رژيم تبھکار و سرکوبگر حاکم  را از اين جنايات مبری و را  الپوشانی کنند )  است٧٠دھه " یئھای زنجيره  قتل"

 با بيشرمی تمام ادعا کردند که اسيد ءابتدا: دم تحويل داده اندالبته آنان تا کنون سخنان ضد و نقيضی را به مر. نشان دھند

صورت گرفته است؛ و گويا اين جنايات، " اختالف شخصی "ۀبوده که با انگيز" يک نفر"پاشِی ھای اصفھان، اقدام 

 در ھم صورت نگرفته و اين رسانه ھا ھستند که" ھيچ گروه خاصی"نبوده و از طرف " سازمان يافته و گروھی"کاری 

" باور"را " رسانه ھای خارجی"از سوی " شايعات" اين کرده اند و مردم نبايد" یئرگ نمابز"پخش اخبار اين جنايات 

 حسين پاسداررسول ياحی و  معاون انتظامی وزير کشور   امنيتی استان اصفھان،- از اظھارات معاون سياسی ! ( کنند

اسيد " مقامات ديگری از حکومت جلو آمده و ، و به ويژه زنان عمق نفرت و خشم مردمۀاما، با مشاھد). ذوالفقاری

عباسعلی منصوری  عضو کميسيون امنيت ملی،. (دانستند" در ارتباط) خارجی(ھای اطالعاتی  پاشان را با سرويس

ھشدار داده " جو ملتھب جامعه"چنين راجع به   اين مزدوران حکومتی در جريان اظھار نظر ھای خود ھمۀھم). ارانی

  اين دروغ ھای آشکار .نسازند" ملتھب"کردند که با تجمعات اعتراضی فضای جامعه را " تھديد"و تظاھر کنندگان را 

ی ھای باطل در شرايطی ست که ھمه می دانند مدت کوتاھی قبل از اين جنايات، جمھوری اسالمی غرقه ئو تناقض گو

 عليه زنان و به اين  جديدیۀدد تشديد تعرض سرکوبگراندر ص  خشم توده ھا،ۀدر بحران و ھراسناک از انفجار دوبار

 .کل آحاد جامعه بر آمده بود، اعتبار 

 در صدد تصويب طرح ھای مربوط به ايجاد محدوديت در اشتغال زنان و مه می دانند که دست اندرکاران رژيم اخيراً ھ

. ، بودند"قانونی کردن امر به معروف و نھی از منکر"يک طرح ضد خلقی ديگر در مجلس دست ساز خود زير عنوان 

و لباس  مزدوران حزب هللا ۀاسيد پاشی ھای جنايتکارانھا از اين طريق می کوشيدند تا اقدامات رذيالنه ای نظير  آن

درست . سازند" قانونی"شان بر سر و صورت زنان را با ادعای مبارزه با بی حجابی شخصی ھای وزارت اطالعاتی 

قانون امر به معروف و " تبھکار اصفھان در اجرای پيشاپيش ۀدر مجلس بود که امام جمع" قانونی"در پی طرح چنين 

رعايت "ده بود که برای کر، ضمن اخطار به زنان مقاوم اصفھان و تشجيع مزدوران حکومتی مطرح " منکرنھی از

گر ءکه اين امر خود افشا! استفاده شود" قوه قھريه"و از " چوب تَر باال برود"بايد ) بخوان سرکوب زنان" (حجاب

  .دسيدپاشی به زنان می باشنقشی در ا جمھوری اسالمی در عدم داشتن ھيچ گونه ۀادعاھای رياکاران

عالوه بر نشانه ھای آشکار فوق الذکر که دستان کثيف و جنايتکار جمھوری اسالمی را در ارتکاب به جنايت اخير در 

از (تمامی شواھد موجود ، جا که به اسيد پاشی ھای سيستماتيک اخير باز می گردد  اصفھان بر مال می سازد، تا آن

 رسمی اين امر که نوع اسيد به کار رفته در اين حمالت مشترک بوده، عدم تالش اعالمالت،  زمانی بين حمۀجمله فاصل

ن حتی برای پنھان کردن چھره ھای کثيفشان ھنگام حمله به قربانيان و اين واقعيت که برخی از قربانيان در امھاجم

ھمه و ھمه نشان می دھند که  ) زمان تعرض تمامی مقررات ضد خلقی مربوط به حجاب را نيز رعايت کرده بودند

 ضد ۀ، نه يک اقدام فردی و انتقام جويانه و يا يک جنايت معمولی، بلکه گامی از يک پروژ"اسيد پاشی ھای سريالی"

خلقی جديد می باشد که از سوی نھادھای قدرت و با پشتيبانی آنان برای تعرضی ھر چه وحشيانه تر نه صرفاً به زنان 

اتفاقاً .  سازمان يافته استا مۀ تحت سلطۀ نيمی از آحاد جامعه، به منظور سرکوب کل جامعۀبه مثاببلکه به اعتبار زنان 

 ديکتاتوری رژيم حاکم در يافته اند که ھر زمان که اين رژيم ۀ خود از سلطۀ سال٣۵ ۀمردم ھشيار ايران اين را در تجرب

شته است، اين کار را از زنان و به نام آنان شروع کرده وابسته به امپرياليسم قصد تشديد سرکوب کل آحاد جامعه را دا

؛ و بيھوده نيست که مردان مبارز در "سرکوب زنان، سرکوب جامعه است"به راستی که چه درست گفته شده که . است

  فرياد اعتراض خود را،جريان تظاھرات اصفھان و تھران در کنار زنان مبارز قرار داشته و با خشم و نفرتی فزاينده

 . اخير ابراز می کردندۀعليه اقدام جنايتکاران
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عليه زنان در شرايطی اتفاق می افتد که سرمايه داران زالو صفت داخلی و خارجی حاکم بر جنايات سيستماتيک اخير 

 بحرانی که کمر توده ھا را در زير بار خويش. چنان با يک بحران شديد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند ھم، ايران 

اين نخستين (ھا تن از زنان کارگر و محروم  خم کرده و از سوی ديگر کارگران و توده ھای ستمديده و به ويژه ميليون

 اعتصاب و اعتراض و مبارزه برای حفظ بقای خود در زير پنجه ۀرا ھر چه بيشتر به عرص) قربانيان بحران اقتصادی

 ما با شواھد آشکار ناشی از احتمال وقوع ۀ تحت سلطۀجامعجو .  حاکم کشيده استۀھای خونين نظام استثمارگران

در چنين بستری است که جمھوری ننگ و نفرت و دار و . روسته ھای اجتماعی روب اعتراضات گسترده و شورش

ل و جمھوری اسالمی، مرعوب ساختن توده ھا با ھدف سرکوب و مختنق ساختن فضای جامعه جھت تسھيل کنترۀشکنج

اخير در اصفھان نشان می دھد که سردمداران " اسيد پاشی سريالی. "ور کار خود قرار داده استتوده ھا را در دست

ندان خلف خود يعنی رژيم تبھکار جمھوری اسالمی در ارتکاب به دنائت و قساوت ، می کوشد گوی سبقت را از فرز

 .نيز بربايد" طالبان"و " داعش"ی نظير ئدار و دسته ھا

ه  عليه زنان تحت ستم ما با مقاومت زنان و مردان مبارز و با نفرت عمومی کل جامعه روبتالش ضد انقالبی حکومت

 ملتھب ما عليه رژيم جمھوری ۀتظاھرات تھران و اصفھان و خشمی که به اشکال مختلف در کل جامع. رو شده است

 داعشيان ۀ دير يا زود الشاسالمی زبانه می کشد، نشانه ھای تداوم مقاومت به حقی ست که پيمودن مسير آن سرانجام

 .کارگر به زباله دان تاريخ خواھد انداخت ۀرھبری طبق در جريان يک انقالب اجتماعی به  ما راۀمزدور حاکم بر جامع

 !مرگ بر رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی
 !زنده باد انقالب

 ی خلق ايرانئچريکھای فدا
 ١٣٩٣ ]عقرب[اول آبان

 
  


