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  "بڼوال"پيکان 
  ٢٠١۵ اپريل ٠۶

  

  توھينيست به مقام تمام زنان، کشته شدن فرخنده
  کشور ما

ی   که رسانه ھای دولت مزدور تبليغ می کنند که اين افرخنده ازجانب عده  ١٣٩٣ حوت ٢٨عصر روز پنجشنبه 

باعث کشته بوده، که در اثر تحريکات يک تعويذ نويس جنايتکار محصول احساسات يک عده اوباش واراذل کار 

بعد عده  که دستی درکار نبوده، تالش براين صورت جريان دارد تا ثابت کنند. شدن و به آتش کشيدن وی شده است

   چنين است؟اً واقع...  وقال قضيه را ختم کنندزندانی کنند ای را

قوانين نافذه در  در آنصورت، در موجوديت يک دولت که از آن مردم می بود، بود،  اين کار چند اوباش میايکاش

رسيدند، کار درستی ھم بود، اما در مورد فرخنده قضيه فرق  شد وآن عده به سزای اعمال شان می  میءجرا اکشور

شود پرسيد، آيا زيارتھا ومساجد محل تجمع  می!!!! زيارت شاه دو شمشيره ولی؟؟ می کند، چون او در زيارت بود،

له أتعبير ديگری درين مس .اوباشان است؟ اگر چنين است، بايد ريشه ھای اين محالت ناسالم را از بيخ وبُن نابود کرد

باوجدان وبا  می توان فرض کرد که اين جاھا محل تجمع افراد سالم ، وجود ندارد، منظورم اينست که ناز نظر من

می  خاطر عقيده وطرز برخورد آنھا نمی ُکشند به آتش نکه وجدان وشرف دارند آدمھا را به  زيرا آنانیشرف است؛

را اوباشان سر اقتدار گذاشتند، مال اياز خطيب مسجد وسيمين حسن زاده  ئيد آنأکه اينھا کردند وُمھر تکاری کشند، 

 دست به  تحمل کنند،را شان توانند توھين به اعتقاداتمی  گفتند که مردم؟ نء دولت مزدور در ابتداۀکارمند باال رتب

ه اوباشان شرف باخت ھرگاه دقت کنيم اراذل بی وجدان و.  درست است که کار اوباشان استکامالً . عمل می زنند

ريزند، چنانکه محقق درمجلس   کسانی ازاين گله ھای بی سر وپا اشک تمساح میبرمسند قدرت قرار دارند وظاھراً 

وانی فرخنده شرکت کرد ومقامات مسئوول راھشدار داد که بايد پيگيری جدی صورت گيرد، ويا امرهللا فاتحه خ

 ی آن در چنگال چنين اھريمنانۀوای چه روزگاريست که کشور درمند و مردم عذاب کشيد.. شود خواھان عدالت می

  .اسير اند وھيچ توانی ندارند که ره به جائی ببرند

که ، اشتباه شد،  رو نيستی، با مردمیه  وحشی روبۀباش ؛ چون توبعد ازشھادت با چنين جامعفرخنده بخواب، آسوده 

رو شدن با ه ی که غيرت وھمت شان فقط در ستيز وخشونت عليه زنان است، ديگر تو جور روبئمنظورم بامردھا

  .می کشیچنين کتله ای را ن

ثل مذھب که از پدر و پدر کالن برای ما به ارث خود گرفته، درست مه زن ستيزی در کشور ما شکل عنعنه را ب

 ديگرش تحقير وتوھين زنان است، البته پايه واساس مذھبی ھم دارد ؛ شھادت دادن دو زن معادل ۀرسيده ، عطي
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 ھا ت آمده، اين آيوارد ديگری که از کتاب هللا محمدشھادت دادن يکمرد است ، از ارث نصف می برد وبسا م

 از پيغمبر ، دررابطه به زن آمده؛ آنقدر به خورد مردم داده شده که با وجدان راحت نقل قول واحاديث بيشماری که

 ءبه معنی دقيق کلمه جز. است، حتی اگر اين زن مادر وخواھر وھمسر باشد" زن ناقص العقل " می کنند که 

 مرد ساالرفرھنگ که زنان در سرزمين ما بخشی از اين مزخرفات را بنا برتسلط  تا جائی فرھنگ جامعه شده ،

ی از مردان وجود دارند که مدعی تساوی حقوق ادرين ميان اگر عده  .توجيه اين اسارت شرم آور است. پذيرفته اند

که ذکر آن  ود دارددھند، نمونه ھای زيادی وج ند ازراه ھای ديگری زن را تحت فشار وکنترول قرار می ازن ومرد

زن اگر صدای اعتراض بلند کند، مھم نيست از .  ذھنيت مردان شده ، که برتر ھستندءدور از موضوع است؛ جزه ب

ده که زن باحيا صدايش را بلند کند که صدا بلند کند، پذيرفته شت نأشود تا ديگری جر کدام ديد است، سرکوب می

  .ه با فرخنده ھا ادامه خواھد داشتمی کند، وگرنه برخوردی که با فرخنده شدن

 !!روحت شاد فرخنده

و باد ببرد ،  خونت که ريختانده شد بعد قاتالن بد سگال جسمت را به آتش کشيدند تا صدای اعتراضت خاکستر شود

  :وحشيگری آنھا ومظلوميت تو بسا نکته ھا را برمال ساخت اما نتوانستند،

رده سال نشخوار می کند ، که گويا دمکراسی وآزادی بيان ارمغان سر  چيزی را که دولت دست نشانده درين چا-١

سپردگی آنھاست بطالن آن  در سطح کشور خود ما و جھان صورت گرفت ، مرگ سنگينی داشتی؛ نقاب از چھره 

 نه يد تائدھد بتازيد ، بگو ھا برگرفتن بخشی از دمکراسی امپرياليزم نيست ، شما آزاديد به آنچه ارباب دستور می

کنند ، باچوب  يا کسان خواست بردارد؛ سنگسار می  کس وۀت کرد ونقاب از چھرأگفته باشيد ، واگر کسی جر

...  اينکارھا صورت گرفتۀزنند ، که باتو ھم اندازند بعد آتش می وچماق می زنند ، از ديوار وبام پائين می

  !!!خاطرت تابناک 

 جديد امپرياليستھا ۀان الشياطين، جنگ ساالران، طالبان وتحف مبرھن وروشن گرديد که باندھای آدمکش اخو-٢

بيان يک تيپ اخوانيزم است ، سنگسار  ؛ کار  ھر بخش قتل فرخنده نماد و. در ھرم قدرت تکيه زده اند" داعش"

  . داعشۀشيوبه  بيان ،طالبی، زدن وکشتن وبی سيرت کردن؛ کار جنگ ساالران بی وجدان وآتش زدن

  زنان کشور ، ھر گاه اعتراضی کنند بدينگونه با آنھا سلوک میۀحمی کشتند ، تا اخطاری باشد به ھمباچه کينه وبير

.  زنان کشور استۀمرگ تو توھين به ھم.. ی کلمات مستھجن ودر نھايت مرگکار گيره تحقير ب شود، توھين ،

  .وحاال دادخواھی ازاين دولت ضد ملی توھين به قتل فرخنده است

 کشورما در ُخرد کردن زنجير ھای یشوم، آرامش وسربلندی فرخنده ھا  میه زنان کشور يادآوريک نکته را ب

اسارت است، در نابودی افکار و عقايد منسوخ وتاريخ زده است، درويرانی برج قدرت مرد است؛ واين ھمه زمانی 

اين قاتالن وجيره خواران  ۀميسر خواھد شد تا دولت مزدور واربابان قدرت منکوب گردند وطوفان خشم مردم ھم

  .استعمار را نا بود کند

زنان با شھامت وتابو شکن که تابوت فرخنده را بر دوش کشيديد ، خون فرخنده جرقه است ، آگاھی ورھبری سالم 

را به حريقی مبدل کند که ارمغان آن آزادی واقعی زن باشد ، ديگر در مقام شخصيت تصميم  آن تواند وھدفمند می

ثر گذار درجامعه ظاھر شود وازگزند ھجوم اخوان در امان باشد ، انگاه ست که فرخنده وصدھا وھزاران گيرنده وا

  . گردد  فرخنده تابناک میۀشوند ، وخاطر فرخنده آسوده می

 


