آپارتايد جنسی جمھوری اسالمی عليه زنان فاجعه ی تازه ای آفريد!

عصر روز سه شنبه  ٢٢شھريور مھسا امينی دختری  22ساله از سقز که به ھمراه خانواده به تھران آمده بود،
توسط گشت ارشاد بازداشت و به بازداشتگاه وزرا برده ميشود .بعد از چند ساعت اين دختر جوان در حاليکه بيھوش
بود به بيمارستان سينا منتقل می شود.
مھسا امينی روز جمعه  25شھريور در بيمارستان کسری جان می بازد .مسئولين بيمارستان علت مرگ وی را
سکته قلبی و مغزی اعالم می کنند.
می دانيم که اين اولين بار نيست که گزمه ھای رژيم با زنان کشور چنين رفتار کرده و تا بحال ھزاران زن بيگناه به
بھانه ھای مختلف دسنگير ،شکنجه ،زندانی و حتی اعدام شده اند .خاطره ی ندا آقا سلطان ھنوز از اذھان مردم
ايران زدوده نشده است.
سپيده رشنو روزنامه نگاری که با سرو صورتی شکنجه شده در تلويزيون مجبور به اعتراف عليه خود شد ،يکی
از آخرين موارد زن ستيزی و زن آزاری ارگانھای انتظامی و امنيتی رژيم محسوب می شود.
مقامات انتظامی بدون ھر گونه شرم و حيائی اعالم می کنند که  300نفر از فعالين زنان را بازداشت کرده اند.
خامنه ای صراحتا اعالم می کند که " :امام در مقابل يک منکر واضحی که به وسيلهی پھلوی و دنبالهھای پھلوی
در کشور به وجود آمده بود ،مثل کوه ايستاد و گفت که بايد وجود داشته باشد".
سالی نيست که با صرف بودجه ھای کالن به طول و عرض دستگاه ھای امر به معروف و نھی از منکر اضافه نشود.
سازمانی که مھمترين حيطه ی فعاليتش زن ستيزی و زن آزاری است که بھانه ی آن در درجه ی اول تحميل حجاب
اجباری اسالمی می باشد.
البی ھای رژيم که با صرف پولھای کالن مردم فقير ايران توسط سفارت خانه ھای رژيم در بيشتر کشورھای غربی
کاشته شده اند ،در مجامع عمومی خارج از کشور بدون ھر گونه شرم و حيائی اعالم می کنند که "حجاب سنت جوامع
اسالمی است" و "زنان ايران خودشان خواھان حجاب ھستند".
آنچه مسلم است رژيم جمھوری اسالمی يک حکومت آشکار آپارتايد جنسی عليه زنان ايران است و نشانه ھای اين
آپارتايد جنسی را نه فقط در تحميل حجاب اجباری بلکه در ساير قوانين زن ستيزانه ی موجود کشور به صراحت می
توان ديد.
قوانين موجود در ايران که بر اساس سنت اسالمی و کتابھای فقھی روحانيان تراز اول کشور نوشته شده اند ،با برابر
گذاشتن دو نفر زن در مقابل يک مرد ،زنان را عمال نيمه انسان اعالم کرده و با تعدد زوجات و کودک ھمسری دست
مردان را در سواستفاده از زنان باز گذاشته اند .رژيم مجازاتھائی نظير مثله کردن و قطع اعضا بدن و سنگسار زنان
را از گور تاريخ نبش قبر کرده و حيات دوباره بدان بخشيده است!
امروزه بخش بزرگی از روحانيون ،مقامھای بلند پايه ی رژيم ،ماموران امنيتی و نمايندگان مجلس دارای معشوقه ھای
متعددی می باشند که تحت عناوينی چون صيغه و چند ھمسری به زورگوئی و تجاوز خود به زنان صورت قانونی داده
اند.
امروزه کشور ايران توسط رھبران ،مسئوالن و بزرگانی اداره می شود که بال استثنا مشتی دغلکار ،فاسد ،دزد و
وابستگان مافيای قدرت و ثروت محسوب می شوند.
برای اثبات اين ھمه فساد ،دزدی ،اختالس و ظلم و تجاوز به حقوق مردم مراجعه به مصاحبه ھای سران و ماموران
بلند پايه ی رژيم که در جنگھای جناحی ھمديگر را افشا می کنند ،کفايت می کند.
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رئيس جمھورشان که عضو ھيئت مرگ خمينی فرموده بود ،صراحتا از قتل عام زندانيان سياسی دفاع کرده و به اين
عمل خود مباھات و افتخار می کند.
رئيس مجلس شان که به موقع اش فرماندھی يکان انتظامی را  -که سال  1378قتل دانشجويان تھران را در پرونده
دارد -به عھده داشته ،امروزه يکی از بزرگ دزدھای کشور و از رھبران مافيای مالی محسوب می شود.
دايناسورھای آدم خواری چون علم الھدی و لشکری از روحانيون و طالبی که کاسبان دين و شريعت ھستند ،برای
تحکيم حکومت لرزان خود  -که اعتراضات و مبارزات زنان ،کارگران ،معلمين ،بازنشستگان ،نويسنگان ،ھنرمندان و
فعالين ملی و مدنی مليت ھای غير فارس ھر روز حلقه ی محاصره را دور آنھا تنگ تر می کند -دست به سرکوب
آشکار زحمت کشان يدی و فکری ،جوانان و بويژه زنان کشور می زنند.
در اين ميان با آب رفتن قشری که پايه ھای رژيم محسوب می شود ،تکيه ی حکومت به اشرار و چاقوکشان حرفھای -
آنگونه که سرداران سپاه صراحتا می گويند -ھر روز بيشتر می شود.
الزم است که در اينجا از زنانی که در آذربايجان توسط ماموران امنيتی رژيم ،وابستگان به مجلس و حاکميت مورد
تجاوز قرار گرفته و به قتل رسيده اند ،نام برد.
در ميان جندين زنی که تا بحال توسط بسيج و يا وابستگان رژيم مورد آزار و تجاوز قرارگرفته اند ،مورد زھرا نويد
پور که توسط نماينده ی مجلس از شھر ملکان مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به صورت مشکوکی درگذشت ،به
موقع خود سرو صدای زيادی به پا کرد.
ولی متھم پرونده سلمان خدادادی – که نه تنھا نماينده ی مجلس بلکه مامور امنيتی نيز محسوب می شد -توانست با
اعمال نفوذ سر و صداھا را خوابانده و با تھديد خانواده ی مقتول پرونده را مختومه بکند.
ھموطنان و زنان ايران!
رژيم جمھوری اسالمی ديگر شباھتی به ھيچ يک از حکومت ھای موجود جھان ندارد.
جمھوری اسالمی که از روز اول بر مبنای جنايت ،آپارتايد جنسی ،مذھبی و ملی تشکيل شده است ،امروزه معجونی
است که اجزای آن از دزدان ،قاتلين ،دغلکاران فاسد ،روحانيانی که به گفته ی خودشان دستورات قرآن را اجرا می
کنند و نظاميانی که چنگ بر روی ثروتھای کشور انداخته اند ،تشکيل شده است.
ديگر زمان برچيدن اين رژيم ضد زن ،ضد بشرو ضد ايران فرا رسيده است .ديگر زمان آن فرا رسيده که با تمامی
توان به اعتراضات سراسری برای اعتراض به قتل مھسا امينی بپيونديم .فقط اينگونه است که می توان اين رژيم ضد
زن و ضد بشر را از سر راه پيشرفت مردم ايران و بخصوص زنان کشور بر داريم.
نه به حجاب اجباری!...
در ھر فرصتی حجاب از سر بر گيريم!...
نه به گشت ارشاد و ارگانھای رنگارنگ نھی از منکر!...
زنده باد زنان مبارز کشور!...
مرگ بر حکومت ضد زن جمھوری اسالمی ايران!
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