
سازمان دھندگان علنی آسيد پاشی : محمد رضا شالگونی
 نشسته اند" مجلس"ھای زنجيره ای در 

   

  

بيش از يک ماه از شروع آسيدپاشی ھای زنجيره ای می گذرد ، اما ھنوز دستگاه ھای انتظامی و 

. امنيتی جمھوری اسالمی از چند و چون اين جنايت ھای ھولناک گزارش روشنی به دست نداده اند

ً کی و کجا اتفاق ھنوز حتی نمی گ ً چند نفرند و اين جنايت ھا دقيقا ويند قربانيان اين جنايت ھا دقيقا

افتاده اند ؛ اما ھمه امکانات شان را به کار گرفته اند تا ھر کسی را که در پی ارتباطی ميان اين 

حق  جنايت ھا و الم شنگه ای که شريعت پناھان حاکم در ماه ھای گذشته عليه پوشش ، اشتغال ، و

بنامند و به اتھام " سرويس ھای امنيتی بيگانه"شھروندی برابر زنان راه انداخته اند ، باشد ، عامل 

بی شرمی حيرت انگيز اينھا يادآور آن حکايت عبيد زاکانی . اقدام عليه امنيت کشور دستگير کنند

را ديد که در کنار  آخوند. مردی به مسجد رفت که نماز بگزارد ) :نقل به معنی ( است که می گويد 

منبر پسر بچه ای را به کار گرفته ؛ از شدت ناراحتی ُتف کرد و برگشت ؛ آخوند پسرک را رھا کرد 

  و يقه او را گرفت که خانه خدا آنقدر خوار شده که برآن ُتف می اندازی؟

ی در خبرھا آمده بود که صادق الريجانی ، قاضی القضات رژيم ، گفته عجيب است که عده ای م

. رابطه ای پيدا کنند" حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"کوشند بين آسيدپاشی ھا و طرح 

اما خوِد ھمين اظھار تعجب جای ترديدی نمی گذارد که رابطه ميان اين دو بسيار بيشتر از آن چيزی 

د که بعد از ماه حتی نمی پذيرن" حکومت امام زمان"وقتی مسؤوالن : است که خيلی ھا گمان می کنند

به وسيله تمام بوق ھای تبليغاتی رژيم ، ممکن است بعضی ھا به فکر " غيرت دينی"ھا باد زدن 

افتاده باشند ؛ وقتی آنھا بی آن که عامالن اين جنايت ھا را گرفته باشند ، با " بدحجابی"مقابله با 

بت می دھند ؛ وقتی امام جمعه نس" سرويس ھای امنيتی بيگانه"قاطعيت تمام ، آسيد پاشی ھا را به 

چند ھفته پيش از آن از ضرورت ) يعنی ھمان شھری که اين جنايت ھا از آنجا شروع شده(اصفھان 

در مبارزه با بدحجابی سخن گفته ؛ وقتی در کائناِت فدائيان واليت ، اعتراض به اين " چوب تر"

ز خوِد آسيد پاشی شمرده می شود ؛ آيا جنايت ھا و سخن گفتن در باره آنھا آشکارا جنايتی بزرگ تر ا

نبايد رد پای جنايت کاران را در دستگاه ھای حکومتی پی گيری کرد؟ آن ھم دستگاه ھايی که پرونده 

در انجام اين نوع جنايت ھا دارند؟ البته آنچه من می گويم ،   ای قطور و پيشينه ای بسيار سياه

ه نه مدرک اثباتی مشخصی در دست داريم و نه خبری خصلت صرفاً استنتاجی دارد ؛ اما تا زمانی ک

از پشت صحنۀ ُنه توی حکومت امام زمان ، استنتاج ، شيوه ای ضروری و معتبر است که نبايد کنار 

اما اگر برای پيدا کردن رد پای عامالن مشخص آسيد پاشی ھای تاکنونی ناگزيريم به . گذاشته شود

در دست داريم و   طراحان جنايات مشابه ، دليل بسيار روشنی استنتاج متوسل بشويم ، برای شناسائی



جز تدارک و " طرح حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"با قاطعيت می توانيم بگوئيم که 

  .سازماندھی جنايات مشابه چيز ديگری نمی تواند باشد

اله موجوديت جمھوری آيا در دوران سی و شش س: با چند سؤال ساده ، قضيه روشن تر می گردد

تعطيل بوده؟ می دانيم که جواب " بدحجابی"اسالمی ، امر به معروف و نھی از منکر و مبارزه با 

آيا تاکنون از آمران به معروف و ناھيان از منکر به حد کافی حمايت نمی شده؟ و آيا . منفی است

آيا مگر تاکنون   .واب منفی استکسی تا به حال توانسته عليه آنھا کاری انجام بدھد؟ می دانيم که ج

چند ميليونی و انواع و اقسام دستجات والئی ، ) به قول خوِد حضرات " ( بسيجِ "نيروھای انتظامی ، 

، با کمبود و محدوديتی " بد حجابی"در اجرای امر به معروف و نھی ازمنکر و به ويژه در مقابله با 

طرح حمايت "باالخره ، به اين سؤال می رسيم که  و. روبرو بوده اند؟ می دانيم که جواب منفی است

چه کاری می خواھد انجام بدھد که قوانين و دستگاه ھای " از آمران به معروف و ناھيان از منکر

سازمان ھای مردم "تاکنون موجود نمی توانسته اند انجام بدھند؟ پاسخ اين سؤال را بايد در مفھوم 

با نگاھی به مواد مختلف اين طرح ، به . جستجو کرد که ايجاد آنھا وظيفه اصلی اين طرح است" نھاد

روشنی می توانيد ببينيد که می خواھند عالوه بر دستگاه ھای عريض و طويل نظامی و انتظامی و 

) اھراً ظ(امنيتی و اطالعاتی ، برای مقابله با مردم و به ويژه ارعاب زنان ، سازمان ھا و دستجات 

غير دولتی رنگارنگی تشکيل بدھند که پيدا کردن رد پای شان برای مردم آسان نباشد ، تا بتوانند با 

دستی بازتر به ھر جنايتی که الزم باشد دست بزنند و کسی ھم نتواند يقه دستگاه ھای دولتی را 

فقط برای " دم نھادسازمان ھای مر"مواد مختلف طرح جای ترديدی باقی نمی گذارند که اين . بگيرد

آسيد پاشی ھای زنجيره ای ايجاد نمی شوند ، بلکه می توانند قتل ھای زنجيره ای و ھر جنايت 

ديگری را ھم سازمان بدھند و پس از انجام مأموريت محول شده ، به آسانی رد پای شان را از بين 

قی نمی گذارد که طرح مجلس شورای اسالمی جای ترديدی با. ببرند و حتی خود را منحل کنند

مزاحمت " مردم نھاد"دستگاه ھای رسمی دولتی حق نخواھند داشت برای اين سازمان ھا و دستجات 

  .ايجاد کنند يا دست و بال آنھا را ببندند

به جرأت می توان گفت که آنھايی که در مجلس نشسته اند ، در تدارک نھادی کردن آسيد پاشی ھای 

" آقا"ی ھستند و اعتماد به نفس شان نشان می دھد که با اذن خوِد زنجيره ای و قتل ھای زنجيره ا

      .دارند اين کار را پيش می برند

   ٢٠١۴اکتبر  ٣٠برابر با  ١٣٩٣آبان  ٨پنجشنبه 


