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 ٢٠١۴ اکتوبر ٢۶

  

 صورت زنان يا جنايت عليه بشريته ماجرای اسيدپاشی ب
، که در سالھای حاکميت اسالمی در صورت آنان استه يکی از دھشتناکترين روشھای خشونت عليه زنان، اسيدپاشی ب

جرأت می توان گفت ه ماجرای اسيدپاشی ھای ھفته ھای اخير در شھر اصفھان ب. ايران رواج کم سابقه ای يافته است

  .حق با نکوھش و اعتراض ھمگانی مواجه شده استه يکی از سخيف ترين نوع اين جنايت است، که ب

يه نجابت و زيبائی مادران، خواھران، ھمسران و دختران مردان، ھمان  دقيق تر، علتعباره خشونت عليه زنان، ب

 يک تفکر و ايدئولوژی بيمار در ۀزنانی که ھم به خود و ھم به مردان زندگی می بخشد، بی ترديد، محصول و پرورد

  . آن ھرگز نخواھد خشکيدۀ سخت و بی امان جمعی، ريشۀ مرد ساالر است که جز با مبارزۀجامع

صورت زنان در شھر اصفھان و سکوت مقامات و ه سيدپاشی ھای اخير موتورسيکلت سواران مشکوک بماجرای ا

والن طراز اول حکومتی و ھمچنين عدم قاطعيت نيروھای انتظامی کشور در برخورد با اين جانيان، برخی گمانه ؤمس

 و تأکيد تحليلگران و کارشناسان در ھمين ارتباط، يادآوری دو نکته ھمواره مورد توجه. زنی ھا را دامن می زند

  .نظر می رسده ضروری ب

غرب و » نامطلوب« ھم زدن کشورھای ه دشمنان و مخالفان برای بۀ روشھا و رويکردھای مورد استفاد- اولۀنکت

  :ايجاد آشوب و ھرج و مرج در آنھاست

 اسناد و شواھد متعدد، بر اساس  اين سطور عالوه بر استناد بهۀبسياری از کارشنان و تحليلگران، ھمچنين نويسند

مشاھدات و تحقيق و بررسی ھای شخصی خود بارھا نشان داده است که باجگيران و زرساالران بين المللی متد بسيار 

 ۀ آنھا، در کشورھای نابود شدۀرا برای ايجاد ھرج و ھرج در کشورھای مختلف، از جمل» انقالبات رنگی«کارآمد 

 و سوريه در جريان موسوم به اوگسالوی و بعدھا، در تونس، مصر، جماھيری سابق ليبياتحاد شوروی، چکسلواکی، ي

مراتب کم ھزينه تر است و بی ه کار بستند که به ناميده شد، ب» بيداری اسالمی«که در ايران با عنوان » بھار عربی«

  :موارد مھم آن چنين است. نياز از تعداد زياد نيروی انسانی

  پر رفت و آمد شھر انتخاب می شود؛  ۀيک خيابان يا محل

  تک تيراندازان در اطراف محل مشخص شده جاسازی می شوند؛

   نفری خوب آموزش ديده وارد صحنه می شوند؛١۵ - ١٠يک گروه کوچک 

تھا و پارچه نوشته ھای از قبل آماده شده را ناگھان از زير لباس خود بيرون کشيده، باالی ر نفره پالکا١۵ -١٠گروه 

  ؛...»آزادی«: مثال.  گيرند و در ميان عابران شعار می دھندسر می
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  عابران بی خبر از ھمه چيز و از ھمه جا، ھاج و واج در اطراف آنھا ازدحام می کنند؛

که نيروھای انتظامی برای اطالع از چند و چون ازدحام، به محل تجمع نزديک شدند، تک تيراندازان چند نفری  ھمين

  ؛را ھدف قرار می دھند

....  

کمک اخبار جعلی، نشر اکاذيب، فيلم ھای شبيه سازی شده، گوش ه ی وارد عمل می شود و بئسپس، ناتوی رسانه 

را » اعتراضات مسالمت آميز مردم«، »ديکتاتور«در فالن کشور، فالن رژيم يا فالن ! که بلی: جھانيان را کر می کند

  .خاک و خون کشيده ب
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سر می ه جھان در شرايط جنگی با امپرياليستھای استعمارگر ب» نامطلوب« ايران مانند بسيار از کشورھای - دومۀنکت

.  نظامی تعريف نمی شودۀی جنگ مسلحانه ھمراه با بمبارانھا و حمالت گستردامعنه بدين معنی، که جنگ، فقط ب. برد

 تبليغاتی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی پيش برده می - جنگھا به اشکال و روشھای مختلفی، از قبيل جنگھای روانی

 خود ايران، متحدان طبيعی آن مانند روسيه، چين، ونزوئال، کوبا و غيره نيز با ھمين روشھا و هشوند که عالوه ب

 .تنداشکال، درگير جنگھای استعماری ھس

در چنين شرايط جنگی، در شرايطی که گروه اصلی متحدان ايران مانند سوريه، عراق، لبنان و مقاومت فلسطين در 

مريکا از ھم می پاشد، ھر قانون و دستورالعمل دولتی اسردمداری امپرتوری ه زير بمبارانھا و حمالت فاشيسم غرب ب

 ايران بشود؛ ھر نھاد يا مقام دولتی که لباس و پوشش ۀ کثيرالملۀکه موجب دامن زدن به تنشھا و تشديد آنھا در جامع

» نھی از منکرات«يا » بدحجابی«زنان را معضل اصلی اجتماعی قلمداد نموده، حکم يا فتوای شرعی برای مبارزه با 

ليسم مھاجم، يا صادر نمايد، صرفنظر از موقعيت و مقام سياسی يا دينی خود، در واقعيت امر، در نقش پياده نظام امپريا

و در ھمآھنگی کامل با سياستھای ايران برانداز آن عمل نموده و مثل » استکبار جھانی«به تعبير مقامات رسمی ايران، 

حاکمان سالھای نود ميالدی اتحاد شوروی و ساير کشورھای اروپای شرقی، به کشور و ملتھای تحت رھبری خود 

  .خيانت می کند

ه  اخير، به گمان قريب به يقين، ماجرای اسيدپاشی بۀ سه دھخت مختصر از حوادث تقريباً  اين توصيف و شناۀبا ارائ

ه وقوع پيوسته، فقط با اين تفاوت که در ايران به  فوق الذکر بۀصورت زنان در اصفھان در انطباق با ھمين دو نکت

  .جای تک تيراندازان، موتورسيکلت سواران وارد عمل شده اند

منظور پيشگيری از ه حفاظت و حراست از تماميت کشور و برای تأمين منافع عمومی مردم ايران، ببنا بر اين، برای 

کشورھای جنگ زده، مقامات ، عراق، سوريه و ساير ادچار شدن ايران به سرنوشت شوم اروپای شرقی يا مصر، ليبي

د حساب و حد و مرز خود را با گروه ی يا بايخامنه اويژه، رھبری دينی کشور، آيت هللا سيد علی ه ول ايران، بؤمس

 آنان را، ۀدھنده يا دھندگان اين جنايات ھولناک روشن نموده، بدون ھيچ مالحظه کاری، اسامی ھم ھای اسيدپاش و فتوا

 مجلس که به قانون مبارزه با ۀول و دولتی يا نمايندؤو چه در ھر مقام مس»  رھبرۀنمايند«يا » امام جمعه«چه در مقام 

 اين جنايت دھشتناک را بر عھده خود ۀوليت ھمؤنمايند و يا بايد مسرأی مثبت داده، در سطح علنی اعالم » یبدحجاب«

ی موتورسيکلت سواران اسيدپاش و فرماندھان آنھا، ئکشور نيز موظفند ضمن کشف و شناسانھادھای انتظامی . بگيرند

  .ند آنھا را طبق قوانين موجود به شديدترين وجه مجازات نمايۀھم

 رۀولين ايران خواھد کرد که ھم اکنون در باؤن قضاوتی را در مورد مقامات و مسدر غير اينصورت، داور تاريخ ھما

نی که در ھمدستی و اتحاد عمل با يخاھمان حاکمان . ن سالھای نود اتحاد شوروی و اروپای شرقی می کنديحاکمان خا

» جامعه باز«مريکا و ا»  آزادیۀخان«طالح غيردولتی آنھا، از قبيل اصه دولتھای امپرياليستی غربی و انواع نھادھای ب
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جرج سورس صھيونيست، کشورھای تحت رھبری خود را به مسعتمرات مفلوک غرب تبديل نموده، مردم خود را به 

  .زير يوغ بردگی استعمارگران رھنمون شدند

  ١٣٩٣ عقرب - آبان٣

  


