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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١٤ اکتوبر ٢٥

  مسبب کيست؟ 

  جنايت اسيد پاشی به روی زنان در اصفھانۀدرحاشي
ِويژه زنان ميھن ما ه ست ارعاب و سرکوب مردم ايران ب حکومت جمھوری اسالمی با سياۀحيات ننگين سی وپنجسال

زنان مبارز ايران که درصف مقدم نبردعليه سيستم آپارتايد سرمايه داری اسالمی قرار دارند، . پيوند ناگسستنی دارد

نتابيده بر " بی حجابی وبد حجابی"فتواھای ارتجاعی و عربده کشيھای آيت هللا ھا وامام جمعه ھای ريز ودرشت را عليه 

شالق وتوھين و زندان وشکنجه . ی کرده اندئ جمھوری اسالمی صف آراۀو در اشکال مختلف درمقابل حاکميت کپک زد

ندارد و توسل به اسيدپاشيدن بر سر وروی زنان نيز نه از موضع قدرت بل از سر استيصال و ضعف ...ديگر اثر 

 .ودرماندگی است

ی، ھمانند قتل ئ چنين برخوردھای خشن وضد بشری و اسيد پاشی زنجيره رژيم جمھوری اسالمی که خود مسبب اصلی

باشد واز حقوق وامنيت " عناصر شرور اسيد پاش "ی و ترور و ناامنی است نمی تواند مدعی مبارزه با ئھای زنجيره 

  .زنان ميھن ما سخن بگويد

وب خشن زنان می بينيد ، اگر ھم در وحشت و اعدام و سرک  حاکميت خويش را درفضای رعب ویرژيم اسالمی که بقا

ترس و طغيان مردم  روی ميل باطنی بل از سر کند نه از ی میئ زنان عقب نشينيھاۀمواردی دراثر فشار جامعه ومبارز

 ودزدی است ، ءرژيمی که خود عامل فساد وفحشا. اين رژيم برای جان وامنيت انسانھا ھيچ ارزشی قايل نيست .است

تشکيل  ر پول نفت والمی بيند و با ھزينه کردن ميليونھا د" زن ودر بی حجابی" اجتماعی را در وجودابلھانه علل مفاسد 

ی نژاد، امام جمعۀ اصلی اصفھان و نمايندۀ ولی ئطباطبا. می پردازد " تنبيه زنان"آدمکش به  باندھای مشکوک ولمپن و

 حجاب ديگر از حد تذکر گذشته است و ألۀمس«" گفته بود که" بد حجاب" درمورد زنان ١٣٩٠ ]قوس[فقيه در آذرماه

  » تر را باال برد و از نيروی قھريه استفاده کرد برای مقابله با بدحجابی بايد چوب

  : جعفر شجونی دبير جامعۀ وعاظ به عنوان راھکار مقابله با بی حجاب و بد حجابی وقيحانه اعالم نمود 

ھا بدانند که شالق در انتظارشان است، خودشان را اصالح  حجاب اگر بی. شالق.  شديدترين مجازات ادبشان کنندبايد با«

شوند پسرھای مردم منحرف شوند، نبايد   آورند و باعث می  بندوباری به وجود می وقتی از عمد بی . بله، شالق. کنند می

 "شالق بخورند؟

 اصفھان وتصويب طرح ھای ارتجاعی ضد زن درمجلس اسالمی درقالب طرحھمزمانی اسيد پاشی به روی زنان در 

وايجاد محدوديت رفت وآمد واشتغال زنان " طرح آمران به معروف، طرح صيانت از حريم وحجاب" تفکيک جنسيتی"

  .ساخته استو راه را برای تعرض جنايتکارانه عليه زنان ھموار داده  به اسيد پاشان داعشی چراغ سبز نشان عمالً .... و
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 اين است که مسبب اصلی اسيد پاشی بر روی زنان ميھن ما داعيشيان حاکم برايران ھستند وجز ۀاينھا ھمه نشان دھند

حيات رژيم جمھوری اسالمی با چنين عناصر بی وجدان وشرور و اسيد پاش و قاتل ولمپن که بيش . اين نيز نمی باشد

دھند گره خورده وفقط با محو و نابودی چنين   درخيابانھا صال میاز سه دھه است شعار يا روسری يا توسری را

 اين وحشيگريھا وظلم وزور و ستم وتبعيض رھا شد و بيشک زنان قھرمان ايران ۀھيوالئی است که می توان از شر ھم

  .درصف مقدم اين نبرد قراردارند

 

)توفان(نقل ازفيسبوک حزب کارايران  
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