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 سھيال دھماسی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٨
  

  !ای بدتر از داعشی، اسيد به ما می پاشی 
 دــيـه کلـتــــک دسـق يــلــرای خــآورد ب   مھر می گفت و اميد کس که سخن ز آن"

  "دــيــار اســبــزرگ انــل دِر بــفــز قــج   شودـلی نگــفــد قــيــه آن کلــوس کــســاف

اين شعر گويای آگاھی مردم نسبت به عوام فريبی ھای روحانی و کل رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی است که پس از 

ه و حال بر زبان بسياری از مردم ايران اسيدپاشی ھای فاجعه بار مزدوران رژيم در اصفھان و تھران ، سروده شد

  .جاريست

در اصفھان شدند، باز  یئ گذشته قربانی اسيدپاشی ھای زنجيره ۀگناه که در چند ھفت مجروح و کشته شدن چندين زن بی

 ايران گذاشت و خشم و نفرت مردم آگاه ايران عليه رژيم پست فطرت جمھوری ۀ رنجديدۀھم زخم جديدی بر پيکر جامع

 در اصفھان رخ داد ]ميزان[ مھرماه٢٧ی در روز يکشنبه ئيکی از اسيدپاشی ھای زنجيره . می را صد چندان کرداسال

 ۀ موتور سواران اسيدپاش قرار گرفتند و يکی از آن ھا به خاطر پاشيده شدن اسيد به قفسۀکه در آن سه دختر مورد حمل

  .ی بيمارستان شدندسينه اش ، در ھمان خيابان جان باخت و دو نفر ديگر راھ

وری اسالمی بلکه با توجه مردم ايران و به خصوص مردم مبارز اصفھان نه فقط به خاطر شناخت از ماھيت رژيم جمھ

 که ، پيش از اين اسيد پاشی ھا ، در مجلس صورت می گرفت تا تحت عنوان امر به معروف و نھی از منکر، به تالش

به مردم و به خصوص زنان )  نام ھای بسيج و انصار حزب هللا و غيرهبا( لباس شخصی ھای وزارت اطالعات ۀحمل

در مورد حجاب بايد "در ھمين رابطه گفته بود   اين شھر کهۀ و ھم چنين سخنان امام جمع صورت قانونی به خود بگيرد

وبی می دانند که اسيد را مجاز اعالم کرده بود، به خ" قوه قھريه"و " چوب تر"و استفاده از " از تذکر لسانی فراتر رفت

پاشی از سوی چه نيرو ھائی حمايت و ھدايت می شود و به ھمين دليل ھم ھست که اين روز ھا مردم وقتی که در اين 

  ".کار خودشان است: "باره صحبت می کنند خيلی روشن می گويند

برای آن ھا بی .  جنايات می دانندمردم به درستی انصار حزب هللا و بسيج و ديگر افراد وابسته به رژيم را عامالن اين

ی و دستگيری ئتفاوتی و واکنش ھای برخی از مقامات دولتی و عدم تالش جدی نيروھای انتظامی برای شناسا

مورين رژيم در اين أ دست داشتن مۀو از طرف ديگر دادن اطالعات ضد و نقيض به مردم ، نشان دھند جنايتکاران، 

موتور سواری در خيابان  تصادف يک خودرو با  اساس گزارش شاھدان عينی دربه عنوان مثال، بر. جنايات است

ی که بين يد پيدا کردند و در جريان درگيريھای اس را با بطری مھرداد که چھارمين اسيدپاشی اتفاق افتاد، مردم چند نفر

حال مقامات دست اندرکار رژيم با اين . موتور سواران به کالنتری محل منتقل شدند مردم و اين حاملين اسيد رخ داد ،

ھنوز از عدم دستگيری اسيد پاشان سخن می گويند و توضيح نمی دھند که چرا از ھمين چند نفری که توسط مردم به 
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مورين دولت از حضور خبرنگاران در بيمارستان ھا نيز أم. نيست کالنتری تحويل داده شده خبری در دسترس

 ھم  .شان از انعکاس درست حوادث اتفاق افتاده در ميان مردم می باشد ترس ۀخودداری می کنند که خود نشان

مردم می گويند که چطور نيروی انتظامی با دوربين ھائی که در نقاط مختلف شھر نصب کرده ، ھميشه از ھر  چنين

  ! باشد اتفاقی مطلع و ھر کسی را که بخواھد دستگير می کند ولی حاال قادر به شناسائی عاملين اسيدپاشی نمی

تنھا راه نجات زاينده رود از خشک شدن ، "از مدت ھا پيش از طرف ُخرافه پخش کن ھای رژيم مطرح می شد که 

اين کفتارھای زن ستيز، با اين حرف در واقعيت امر بی کفايتی خود، و نابود کردن ".  جلوگيری از بدحجابی است

ول ؤ چنين مزخرفاتی زنان جامعه را مسراب کنند و با بيانمحيط زيست جامعه را ھم می خواھند بر سر زنان ايران خ

  وردشان ترويج فرھنگ فساد واين جانيان زن ستيز که بزرگترين دستا. دھند نابودی منابع طبيعی کشور جلوه می

وجود کثيف شان ندارد که امروز زنان  ی درئبندی به اخالق و فرھنگ انسانی جاپاي گی در جامعه بوده، اساساً ھرز

گاھی . آن ھا فاسدترين و کثيف ترين عناصر جامعه را تشکيل می دھند. به باال بردن چوب تر تھديد می کنند يران راا

ھای فاسدشان در خارج از کشور در مجالس عيش و نوش در اينترنت منتشر می  آقازاده "بی حجاب"نيز عکس ھای 

ابراين اگر ما می بينيم که سردمداران کثيف جمھوری بن.  خود گويای رياکاری عمال رژيم می باشدۀشود که به نوب

 دراسالمی که در عمل خون مردم شريف و پاک و زحمتکش را ضمن متھم کردن بی جا و ناحق آن ھا به بی اخالقی، 

 ۀسرکوب وحشيان آن ھا به اين وسيله در تالش اند تا ايجاد فضای اختناق و . شيشه کرده اند، اين دليل ديگری دارد

 اختناق در ۀه را تحت عنوان مبارزه با بدحجابی توجيه نمايند تا مردم تصور کنند که علت سرکوب ھا و سيطرجامع

به اين منظور نيز فضای فرھنگی و قانونی ھر چه بازتری برای . جامعه اعتقاد آن ھا به حجاب و پوشش زن است

  .آخوندھای ريز و درشت خود ايجاد کرده اند

ی اسالمی از ترغيب و تشويق مزدورانش به دست زدن به جنايت اسيد پاشی، ايجاد جو ترس اما، ھدف اصلی جمھور 

 توده ھای تحت ستم ايران ۀو وحشت ھر چه بيشتر در جامعه و جلوگيری از برافروخته شدن آتش خشم فروخورد

دن خود تا کنون، به ھزاران جنايت مردم آگاه ايران می دانند که جمھوری اسالمی از ابتدای به قدرت رسي .است

وحشيانه دست زده تا به خيال خود با ايجاد فضای رعب و وحشت درجامعه از برافروخته شدن آتش مھيب خشم انقالبی 

از اين رو نه اسيد پاشی کنونی و نه ديگر اقدامات جنايتکارانه ای که اين رژيم در طی سی و پنج . توده ھا جلوگيری کند

ود عليه مردم ما انجام داده و می دھد تازگی ندارد و اساساً اعمال جنايت و ظلم و ستم به توده ھا ، در سال حاکميت خ

اما اين که چرا امروز به فکر . ذات اين رژيم وابسته به امپرياليسم و حامی سرمايه داران زالو صفت ايران نھفته است

 کردن جامعه افتاده به اين دليل است که اين رژيم حامی و باز ھم شديدتر کردن سرکوب و باز ھم ھر چه بيشتر مختنق

 ايران بيشتر از ھميشه ۀ درصدی ھای جامع٩٩مدافع منافع سرمايه داران به خوبی می داند که در شرايط کنونی زندگی 

انی، وخيم تر گشته است، به حدی که جامعه ھيچ گاه تا به اين حد غرق در فقر، بيکاری، گرانی، گرسنگی، بی خانم

اين رژيم از شدت خشم و نفرت توده ھا نسبت به خود .  و صدھا رنج و بدبختی ديگر قرار نداشته است اعتياد، فحشاء

آگاه است و می داند مردمانی که در آتش ظلم و ستم امپرياليست ھا و ارتجاع داخلی می سوزند به واقع آتش زير 

 آن را از بيخ و بن نابود ۀ شعله ور شده و اين رژيم و سيستم پوسيدخاکستر ھستند که ھر لحظه می تواند با قدرت زيادی

ل توده ھا نيست ، امروز به جناياتی واز اين روست که جمھوری اسالمی که جز با سرکوب وحشيانه قادر به کنتر. کند

  .دست زده و می زند که ھيتلر و ديگر ديکتاتورھای تاريخ را روسفيد کرده است

نان جھت ايجاد رعب و وحشت در ميان توده ھا و خانه نشين کردن نيمی از آحاد جامعه، جنايت اسيد پاشی به روی ز

ی ئاسيدپاشی ھای زنجيره  اين. فاجعه بار جديدی است که اين رژيم پست و جنايتکار امروز به آن روی آورده است

زنان و مردان آگاه  جاد کرده کهی مثل تھران و اصفھان ايئچنان فضای خشم و نفرتی عليه دولت و رژيم در شھرھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

معصومه "که (ايران در چند روز اخير تجمع ھای اعتراضی متعددی در شھرھای تھران و اصفھان برگزار کردند 

و نفرت خود را عليه دولت و ) از قربانيان اسيدپاشی ھای قبلی نيز در اين تظاھرات شرکت داشته اند" رعنا"و " یئعطا

به عنوان مثال  .با شعارھای خشم آلود خود فرياد زدند را "معروف و ناھيان از منکرآمران به "اسيدپاشی ھای 

 تظاھرکنندگان در خيابان، ۀ به رغم تمھيدات امنيتی شديد رژيم و محاصر]ميزان[مھرماه ٣٠تظاھرات روز چھارشنبه 

ی از اقشار آگاه جامعه برگزار در شھر اصفھان در مقابل دادگستری و در تھران در مقابل مجلس، با شرکت تعداد زياد

شاھدان عينی به خبرگزاری ھا گزارش داده اند که نيروھای انتظامی با گاز اشک آور و باتوم به ضرب و شتم . شد

   .ن به تظاھرکنندگان جلوگيری می کرده انداتجمع کنندگان پرداخته و از پيوستن عابر

امت توده ھای مردم و بيانگر پتانسيل انقالبی موجود در بطن اين  آگاھی و شھۀبسياری از شعارھای تظاھرکنندگان نشان 

 فضای نفرت ۀبه عنوان مثال می توان به شعارھای زير اشاره کرد که نشان دھند. جامعه شديداً سرکوب شده می باشند

 ضد زن ملغی قوانين"، "؟!ای بدتر از داعشی، اسيد به ما می پاشی: "شديد و بی اعتمادی مطلق مردم به رژيم ھستند

اليحه امر به "، !"حجاب به زور نميشه، ايران عراق نميشه"، !"اسيدپاشی قطع نشه، ايران قيامت ميشه"، "بايد گردد

امنيت، آزادی، "، !"ای دختر ايرانی حمايتت ميکنيم"، !"اسيدپاش مزدوره، امنيت از ما دوره"، !"معروف نمی خوايم

  ".حق زن ايرانی

م خشمگين در اصفھان و تھران باعث احساس خطر در ميان سردمداران رژيم شده و برگزاری تظاھرات مرد 

 مرتجع و جنايتکار اصفھان مجبور شد در جلوی ۀبه طوری که امام جمع. تضادھای درونی آن ھا را شدت بخشيده است

 طريق دست اندرکاران ھم چنين رژيم که از. دوربين قرار گرفته و با بيشرمی تمام ، سخنان قبلی خود را تکذيب کند

 اسيد پاشی نقش نداشته است، ۀخود نتوانست مردم را فريب داده و به آن ھا بباوراند که گويا رژيم در کار جنايتکاران

حال به اصطالح روان شناسان و جامعه شناسان توجيه گر نظام حاکم متوسل شده و از زبان آن ھا اين طور القاء می 

با اين القائات ، آن ھا می کوشند تا مردم قانع شوند که . ر قدرت نمائی به زن ھا آب می پاشندکند که گويا مردانی به خاط

   . اسيد پاشی ھم کار مردان قدرت طلب بوده و دست رژيم جمھوری اسالمی در اين کار نبوده است

که ھيچ کدام از اين ترفندھای تاريخ مبارزات انقالبی توده ھا عليه ديکتاتورھا و ستمگران در جوامع طبقاتی گواه است  

جلوگيری از رشد پتانسيل ناآرامی ھای اجتماعی و مبارزات قھرآميز عليه رژيم   جمھوری اسالمی، منجر بهۀمذبوحان

  . به خريدن فرصت ھای کوتاھی برای رژيم منجر شوند و اين ترفندھا صرفاً می توانند ، نھايتاً  نخواھند شد

ھای ھنری مبتکرانه ای در رابطه با جنايت اخير رژيم در جامعه پخش شده که شعر در روزھای اخير اشعار و کار 

  : آن ھاستۀ غم و اندوه مردم و حمايت آن ھا از قربانيان اين جنايت است از زمرۀزير که نشان دھند

 ی کردندـالشـمان را مت  شـآرام   در باورشان خدا تراشی کردند"

  "بر صورتمان اسيدپاشی کردند   ن بودـشان سنگي ما برای  یئزيبا

  . ايران را در آتش انقالب بسوزانندۀبدون شک دور نيست روزی که مردم ستمديده ، بساط داعشيان حاکم بر جامع

  .با اميد به آن روز

  ٢٠١۴بر و اکت٢۴ – ١٣٩٣ ]عقرب[دوم آبان

  


