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 »چرا من؟ چھ کسی می خواستھ مرا بھ این روز بیندازد؟... «
ایران (اصفھان) نقش  ای درزنجیره ھایو دیگر قربانیان مستقیم اسیدپاشی ..ندا، سارا، مریم . این روزھا بارھا در ذھن او، است کھ این سوال سھیال

 غول داشتھ و اعصاب حساس جامعھ را بھ تفکر و واکنش واداشتھ است. ھم مشی زنان جامعھ را قربانیان غیرمستقیم آن یعنی ھمھ بستھ و ذھن
اش را روزی دوباره در آینھ تواند چھره و صورت  سوختھداند آیا باالخره میکند ھنوز نمیسھیال کھ این سخنان را بریده بریده و بھ سختی ادا می

گویی درد نادانستن بیشتر از درد . اما بیندباشد بیست درصد می ! چون یک چشمش را کامل از دست داده و چشم دیگرش اگر جراحی موفقی داشتھببیند؟
 ای است کھ بھ دانستن و زندگی کردن راه یابد، درست مثل مریم: خلد و بھ دنبال روزنھجان در درونش می

ای بردند ھایم در تنم پودر شد. مردم من را بھ مغازهب یا قابلمھ و ... تجربھ کردم اما این سوختن متفاوت بود، لباسمن بارھا سوختن دست را با بخار آ«
ھایم را از دست دادم و باید پیوند قرنیھ انجام دھم. بدنم بھ شدت آسیب دیده، یک قسمت از سر من سوراخ یکی از قرنیھ ..و سریع بھ صورتم آب پاشیدند.

 » کند؟ آیا او ھم انسان است؟!نوز شوک ھستم کھ چطور یک نفر با انسان این کار را میشده و ھ
تواند آشکارا و نھان، سرنوشِت محتوم زنان آن باشد و ھر مردی می» باید«روزی کھ تیره بستھ شده،ای دنیای پدر/مردساالرانھ این زنان بر چشمان

، »مردانھ«ی را داشتھ باشد وھر وقت اراده آنانی مالکیت بر جسم، فکر، زندگی، رفتار و امیال ... قانونی و غیرقانونی، شرعی و عرفی و ... ادعا
تکلف کھ این ھمھ ھای بیوانی، زیبایی، طراوت و ... خندهشان بزنند تا نھ فقط از جتوانند آتش بر مالشان امر کند می»واجبات اسالمی«و » حسادت«

بدون » زن«و ھویت  ؛ بلکھ با ستاندن چھرهاش کنندو تنبیھ اند، انتقام بگیرندی مردساالرانھ را بھ ھیچ گرفتھه و ارادهقانون و ارعاب و مرز و محدود
ار دیگر پرچم ی شوم و تاریِک مراحم حکومِت اسالمی امر بھ معروف را ھم بھ جا آورند و باش، زندگی را از او بستانند و مضافا در سایھکشتن

 شان را بر بدن زنان بھ اھتزاز درآورند.بر شرعحکومت مبتنی 
می حجاب از اولین روز حیات شوم دولت جمھوری اسالمی پرچم سیاسی این نظام مبتنی بر شرع و قوانین ضدزن منتج از آن بوده است. جمھوری اسال

 ؛»قانونی«ن اسالمی و نیروی نظامی و سرکوب و ارعاب قوانی بر با اتکا ؛خمینی فرمان حجاب اجباریِ  بااش، گیری دولت اسالمیدر اولین قدم قدرت
ی نیروھای ایدئولوژیک و دریغ و عریان و افسارگریختھت بیاخدمبا البتھ و  ؛»زیبایی حجاب«چون زھرا رھنورد در وصف  ینیخادمھای فرساییقلم

حجاب را  ،زنی بھ صورت و دھان زنانو چاشنی تیغ» یا توسری!یا روسری! «ھا ... کھ با شعار ھا و پاسدارھا و لباس شخصیی کمیتھاز جان گذشتھ
کھ آگاھانھ پا بھ میدان مبارزه گذاشتھ بودند تا سرنوشت را کنترل زنانی جمھوری اسالمی . و نھادینھ کرد بر بدن زنان کھ بر ذھن جامعھ نشاندنھ فقط 

در دستور کار خود قرار داد تا از نظر قانونی، شرعی و عرفی بدن زن تماما  فورا رای جنسی نباشند هابژشان را تعیین کنند و بیش از این خود و جامعھ
 شود. آن ایدئولوژیکو موقعیت فرودست و حجاب اسالمی زن نماینده و پرچم سیاسی و خط تمایز  ؛ی جنسی شدههابژتبدیل بھ یک آلت و 

جلوی گسترش مقاومت روزانھ  ،نتوانسھ استنھ تنھا جمھوری اسالمی  سالیانِ ی جانبھ ھمھدھد کھ تمام تدابیر ی ایران نشان میاما واقعیت عینی جامعھ
در مقابل چنان ھا وقعی نگذارده و ھمسرکوبھا و محدودیتعمال زنان بھ اِ  را بگیرد بلکھعلیھ حجاب  شانو طغیان ی فردی و جمعی زنانو مبارزه

راندن این نیروی عظیم اجتماعی و برای بھ عقب  کنترل پتاسیل بس انفجاری طور کھ برایھمان. دشورنھا و نبایدھا میھا و بایدمرزھا و محدوده
کنترل قدرت  کھ این امر پاشنھ آشیلِ اند القولامروز ھم متفق اند؛ایفا کردهجمھوری اسالمی نقش و وظایفی تاریخی  نظامھای تک سلولجامعھ، تک

ی اسالمی آنان است. بیھوده نیست کھ باز برخالف ادعای ظاھری دولت ی دیگر با تفکرات پدر/مردساالرانھی نیمھکنندهاجتماعی نیمی از جامعھ و متحد
ی اسالمی برای کشتی طوفان زده» تدبیری«تا  ؛شودھا افزوده میگیریشود و سختروحانی وضعیت زنان گام بھ گام بھ عقب برده می» تدبیر و امید«

برای عبور از » امیدی«ھای داخلی شان با کشورھای امپریالیستی و سرکوب ھرچھ بیشتر نارضایتیالمللیھای بینکردن پیمان بیابند و از طریق محکم
 منطقھ و حفظ نظام جمھوری اسالمی بیابند. شرایط متالطم وضعیت بحرانی خود و 

بھ ھر بھا و شکلی  امروزه جمھوری اسالمی کمر بھ کنترل قطعی آنھستند کھ » مایی«سخت نیست. چون زنان آن » چرا من؟!«وال بنابراین پاسخ بھ س
ھای رنگارنگ؛ از و فعالیت اجتماعی با انواع و اقسام طرح اش و دور کردنش از محیطنشینیکشی و خانھبستھ است. حاال یا با تبدیلش بھ ماشین جوجھ



با ھدف جداسازی ھرچھ بیشتر جنسیتی؛ » طرح تکریم بانوان«تا فتھ گر» و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشورافزایش نرخ باروری  طرح«
برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیھ، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و با ھدف »  طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب«تصویب 

ھمان طور کھ  و ...» ان بھ معروف و ناھیان از منکرطرح حمایت از آمر«تاکید بر یا با صبح و ... و  ۷شب تا  ۱۰ممنوعیت کار زنان از ساعت 
تر است ولی روشنھم از روز  ،»بدحجاب«بھ قول آنان  بھ زنانِ  یافتھاِی سازمانھاِی زنجیرهیدپاشیاس» چرایی«با این ھمھ دلیل  .امروزه می بینیم

ی با تاکید چندین باره بر وظیفھ باز در یک ژست دوپھلو د. روحانینکنگرا بھ نوعی فرافکنی میطلب تا اصولاصالححاکمیت، ازھر جناح از بیھوده 
تنھا حجاب منکر نیست... و نباید تحت این شعار ناامنی ایجاد کرد... چون اساس معروف امنیت است «کند کھ زیرلبی اشاره می» آمر بھ معروف«دینی 

 ذوبینی مجبرادرانھین ادای د ،ی دینیعجیب نیست کھ سھم زنان از این وظیفھ یجھدرنت .»و برای برادری و کرامت انسانی و احترام بھ یکدیگر است...
ای تا ھی وقیح و فرماندھان نظامی و انتظامی و رسانھھابرخالف ادعاھای رنگارنگ سران جمھوری اسالمی و امام جمعھ ت.بھ جمھوری اسالمی اس

ی صھیونیستی و خارجی، یا گروھی داعشی و یا روانی، یا توطئھ عنوان کار یک بیمارِ  ھیچبھ ھا این جنایت ،یدندان مسلح بھ ایدئولوژی ارتجاع
 این رقابت جمھوری اسالمی با داعش ھمنیست.  شوند،نامیده می» خود سر« -شودتا اعتراض مردم بلند می -کھ  اییافتھنسازما یتعلیم دیدهنیروھای 

تر کردن خط قرمزھا برای زنان ی سیاست پررنگ تنگاین ادامھاوست.  خلفِ  می است تا ثابت کند، داعش فرزندنیست این خود جمھورِی کامال اسال
 کشی کنند.کل جامعھ نسقآنان و است تا ھرچھ بیشتر از 

و جماعت سعی در تنویر و  نمایندگان ولی فقیھ بر منابر جمعھعلیھ زنان، » قانونی«سو با مصوبات زمان و ھمھمدر راستای ھمین سیاست است کھ 
ھای اسالمی خود دارند کھ باید امر بھ معروف را ھمچون دیگر فرایض دینی بھ جا آورد و در مقابل التزام بھ حجاب دیگر باید بھ تھیج و تلقین افکار پایھ

ی آمرین و ھا، ھمھند دانستن این اسیدپاشیمجمھوری اسالمی و نقشھتوسل جست. حاال بعد از اعتراض آشکار مردم بھ » نیروی قھریھ«و » چوب تَر«
زمان با اعتراضات مردم مقابل بینیم کھ ھمدفاع نمایند؛ می این فریضھاند کھ ضمن رد ارتباط این جنایات با امر بھ معروف، از بھ صرافت افتاده عاملین

مجرم  ر پس این عمل ارتجاعی در جامعھ یکی از این آمریندمجلس، نمایندگان مشغول تصویت طرح حمایت از آمران بھ معروف ھستند تا حتی اگر 
فرض رایج در پیش چون تا ھمین امروز ھم. عوض شود قربانیجای مجرم و قانونا ھم  تاای دفاع از او وجود داشتھ باشد قلمداد شد راه قانونی بر

ان قربانیان اسیدپاشی در مصاحبھ و سخنمتاسفانھ ھوده نیست کھ مقصرند تا زمانی کھ عکس آن ثابت شود. بی ھاآناین است کھ در مورد زنان جامعھ 
ای ھا خانوادهآننبوده است و یا » بدحجاب« ،قربانی کھ چگونھ تاکید دارند کھ زنِ  شنویمشان) میھایشان (خصوصا شوھران و پدراناخیر و خانواده

داشتھ » متعارف«و ظاھری  مرتکب نشده است» خالفی«یا ھمسر یا مادرشان  ھستند و دختر» دارخانواده«و » شرافتمند«یا » آبرودار«یا » متدین«
دارد تا حتی در این شرایط کھ وقوع جرم اشکار است، شان را وا میھایقربانی و خانواده ی رایج است کھ زنانِ . این تفکر پدر/مردساالرانھاست

اند بھ بوده بنابراین حق داشتھ» بدحجاب«ند. چرا؟ چون اگر ثابت شود دخترشان ی حیثیت نمایاعاده ،پیشاپیش از خودشان در مقابل جامعھ و عرف
! اما و با اطالع خانواده نبوده باشد خالفی مرتکب شده است کھ مستوجب اسیدپاشی است؟» موجھ«صورتش اسید بپاشند؟! اگر بیرون رفتنش با ماشین 

نظر بدھد و برای آن  و ... شاندر مورد نوع پوشش زنان، اختیارشان بر بدن دارد »حق«پرسد چرا ھر فرد (خصوصا ھرمردی) چرا کسی نمی
ھای اش یعنی گشتچنین وحشیانھ طلب کند؟! آیا این شکل عریان و شمایی کریھ از عملکرد جمھوری اسالمی و واحد اجراییشاخص و یا مجازاتی این

 کشند؟!سوال می ارشاد نیست کھ روزانھ پوشش زنان و ھویت و اختیارشان را زیر
کنند. یکی از سواالت مھم این روزھا این است کھ حال اگر قربانی در جای قربانی و مجرم می پاسخ طلبِ  مردماین تنھا سواالتی نیست کھ در صفوف 

» چشم در مقابل چشم«تجاعی ار قانون ، آن ھم بھ استنادمجرم فردیِ  اسالمی قصاِص  تعبیرآیا با مجازات و یا بھ در جای مجرم باشد، چھ باید کرد؟ 
گر این قوانین ضدزن خواست تا گذاران و مجریان سرکوبتوان از قانونیافت؟ آیا میپایان بخشیدن بھ این جنایت علیھ زنان  مناسبی برای راه توانمی
توان حاکمیت آن است مگر می ان اساسیای کھ مردساالری و تبعیض و نابرابری جنسیتی یکی از ارکدر جامعھرا شناسایی و مجازات کنند؟ » مجرم«

نیست  نتقام فرد از فردا ،کارهر رااگ !ایات فائق آمد؟بر این جن و ضدزن ھم بر اساس قوانین شرعییی آنوسطای قروناحکام بدوی و وحشیانھبا این 
و  درستی مردم در صفوف گستردهکھ بھ ای این جنایت بودشدرست اف پایان داد؟ پاسخِ زنان ای و تدریجی توان بھ این کشتار زنجیرهبنابراین چگونھ می

خونین  و اثر انگشت ھ استنھفتدانند کھ چھ تفکر و چھ نیرویی در پشت این جنایت یدر تھران و اصفھان بھ میدان آمدند تا اعالم کنند م خشمگین
داند کھ ھای میکروبی میند جمھوری اسالمی است کھ زنان را بمبدانمردم بھ خوبی می شناسند.جای این جنایت باز می جمھوری اسالمی را در جای

ی جامعھ را از صحنھ ھاآن ی اسیدیترس و نفرت از زنان و بدن زن باعث شده تا با اسلحھ و د؛نمایناگر در پوشش محفوظ نمانند جامعھ را آلوده می
مرگ بر «زنند وقتی مردم فریاد می بھ ھمین دلیل است کھ افشاگری کافی نیست! اما .شان را در سنگری دیگر پیش بگیردو جنگ با زنان و بدن بزداید

ترس و اطمینان از  ،پاشدد دارند. اسیدپاش واقعی جمھوری اسالمی است و آن اسید سوزانی کھ بر سر زنان میی خورا در حنجرهکار راه» اسیدپاش!
روی در جامعھ باز ود را بھ کار گیرد تا بتواند با ارعاب و سرکوب زنان آنان را از پیشبرآمد نیروی زنان است. جمھوری اسالمی باید تمام توان خ

کابوس  ،جنگندشان میبر علیھ تجاوز بھ خود و سرزمین ،ی کوبانی کھ اسلحھ بر دوش گرفتھی پرصالبت زنان رزمندهدارد. خصوصا کھ امروزه چھره
 زند. ستم باشد مقاومت سر می کند کھ ھر جامی را تعبیر میی جمھوری اسالپایان سی و چند سالھتلخ و بی

سالح زنان زمانی کھ ترین بخش جامعھ در ایران بھ زودی بھ میدان خواھند آمد. ستم ا زنان بھ عنوان تحتمطمئنباید بھ این رژیم ارتجاعی گفت کھ ھ! بل
ھای قتل«خشمگین و پرتعداد بھ صحنھ خواھند آمد و مقابل  ست بگیرند؛در د ،برای مبارزه با ھر چھ گرد کھنھ و ارتجاعی دارد را» آگاھی«

را سازمان خواھند داد. تا در مقابل ارتجاع شما دنیایی نوین  خودای شما، مبارزات زنجیره» ایپاشی زنجیرهاسید«و » ایعام زنجیرهقتل«، »ایزنجیره
دنیایی کھ در آن ستم و استثمار جایی  ی مدرسھ.بمب و نھ کودکی را بخاری قراضھای را خانھ ای را اسید بسوزاند و نھرا خلق کنند کھ در آن نھ چھره

ھایمان مریم، دستبھ مان را مان را بھ سھیال، صورتچشمان زنیم،مان را صیقل میآگاھی ما ی از ارکان آن است. تا بھ آن روزندارد و رھایی زنان یک
بنشانیم؛  شانتا روزی کھ لبخند پیروزی بر چھره کنیمشان فریاد ی سوختھجرهنرا از ح مانھیم تا رزم مشترکدمی را بھ ندا، و موھایمان را بھ سارا

 ی است.رھایی زنان در ایران سرنگونی انقالبی جمھوری اسالم گاماولین  چون
 )۲۰۱۴اکتبر (۱۳۹۳آبان 

 افغانستان) -مارس (ایران ۸سازمان زنان 
www.8mars.com 

zan_dem_iran@hotmail.com 
https://facebook.com/8Mars.org 
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