ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽدھﺪ ﺳﻼح »آﮔﺎھﯽ« را ﺑﺮای روز رھﺎﯾﯽ؟!

*

» ...ﭼﺮا ﻣﻦ؟ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ روز ﺑﯿﻨﺪازد؟«
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﮭﯿﻼ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺎرھﺎ در ذھﻦ او ،ﻧﺪا ،ﺳﺎرا ،ﻣﺮﯾﻢ  ...و دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽھﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در اﯾﺮان )اﺻﻔﮭﺎن( ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺘﮫ و ذھﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫی زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﮫ و اﻋﺼﺎب ﺣﺴﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ و واﮐﻨﺶ واداﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺳﮭﯿﻼ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮭﺮه و ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﮫاش را روزی دوﺑﺎره در آﯾﻨﮫ
ﺑﺒﯿﻨﺪ؟! ﭼﻮن ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ را ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ داده و ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮش اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ درد ﻧﺎداﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درد
ﺟﺎن در دروﻧﺶ ﻣﯽﺧﻠﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل روزﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺴﺘﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن راه ﯾﺎﺑﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﯾﻢ:
»ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ دﺳﺖ را ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ و  ...ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ در ﺗﻨﻢ ﭘﻮدر ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻦ را ﺑﮫ ﻣﻐﺎزهای ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﻢ آب ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ...ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﻧﯿﮫھﺎﯾﻢ را از دﺳﺖ دادم و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﯿﮫ اﻧﺠﺎم دھﻢ .ﺑﺪﻧﻢ ﺑﮫ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﺳﻮراخ
ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺷﻮک ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ او ھﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟!«
ﺖ ﻣﺤﺘﻮم زﻧﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻣﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرا و ﻧﮭﺎن،
ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫای ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ،ﮐﮫ ﺗﯿﺮهروزی »ﺑﺎﯾﺪ« ﺳﺮﻧﻮﺷ ِ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ و  ...ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،ﻓﮑﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ،رﻓﺘﺎر و اﻣﯿﺎل  ...آﻧﺎن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وھﺮ وﻗﺖ ارادهی »ﻣﺮداﻧﮫ«،
»ﺣﺴﺎدت« و »واﺟﺒﺎت اﺳﻼﻣﯽ«ﺷﺎن اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎلﺷﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺟﻮاﻧﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،طﺮاوت و  ...ﺧﻨﺪهھﺎی ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﻗﺎﻧﻮن و ارﻋﺎب و ﻣﺮز و ﻣﺤﺪوده و ارادهی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﺒﯿﮫاش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪن ﭼﮭﺮه و ھﻮﯾﺖ »زن« ﺑﺪون
ﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف را ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎ آورﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﮐﺸﺘﻦاش ،زﻧﺪﮔﯽ را از او ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻓﺎ در ﺳﺎﯾﮫی ﺷﻮم و ﺗﺎرﯾﮏِ ﻣﺮاﺣﻢ ﺣﮑﻮﻣ ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﻋﺸﺎن را ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن ﺑﮫ اھﺘﺰاز درآورﻧﺪ.
ﺣﺠﺎب از اوﻟﯿﻦ روز ﺣﯿﺎت ﺷﻮم دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪزن ﻣﻨﺘﺞ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺟﺒﺎری ﺧﻤﯿﻨﯽ؛ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«؛
در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻗﺪرتﮔﯿﺮی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽاش ،ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب
ِ
ﻗﻠﻢﻓﺮﺳﺎﯾﯽھﺎی ﺧﺎدﻣﯿﻨﯽ ﭼﻮن زھﺮا رھﻨﻮرد در وﺻﻒ »زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺠﺎب«؛ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ و ﻋﺮﯾﺎن و اﻓﺴﺎرﮔﺮﯾﺨﺘﮫی ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫی ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎ و ﭘﺎﺳﺪارھﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽھﺎ  ...ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ روﺳﺮی! ﯾﺎ ﺗﻮﺳﺮی!« و ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﯿﻎزﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت و دھﺎن زﻧﺎن ،ﺣﺠﺎب را
ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺮ ذھﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺑﮋهی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ را ﻓﻮرا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺪن زن ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ آﻟﺖ و اﺑﮋهی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه؛ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ و ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ زن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﺷﻮد.
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﮫ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزاﻧﮫ
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫی
ِ
ِ
و ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺎن و طﻐﯿﺎنﺷﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و ﺳﺮﮐﻮبھﺎ وﻗﻌﯽ ﻧﮕﺬارده و ھﻢﭼﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺮزھﺎ و ﻣﺤﺪودهھﺎ و ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ .ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ ﺑﺲ اﻧﻔﺠﺎری اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮای ﺑﮫ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﮏﺗﮏ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ و وظﺎﯾﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺮوز ھﻢ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮلاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﺷﻨﮫ آﺷﯿ ِﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺘﺤﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻧﯿﻤﮫی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫی اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ظﺎھﺮی دوﻟﺖ
»ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ« روﺣﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیھﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺎ »ﺗﺪﺑﯿﺮی« ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ طﻮﻓﺎن زدهی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽھﺎی داﺧﻠﯽ »اﻣﯿﺪی« ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻼطﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال »ﭼﺮا ﻣﻦ؟!« ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن زﻧﺎن آن »ﻣﺎﯾﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﯽ آن ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎ و ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﮫﮐﺸﯽ و ﺧﺎﻧﮫﻧﺸﯿﻨﯽاش و دور ﮐﺮدﻧﺶ از ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم طﺮحھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ؛ از

»طﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ »طﺮح ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﻮان« ﺑﺎ ھﺪف ﺟﺪاﺳﺎزی ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛
ﺗﺼﻮﯾﺐ »طﺮح ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب« ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر زﻧﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺷﺐ ﺗﺎ  ۷ﺻﺒﺢ و  ...و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ »طﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎھﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ« و  ...ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﻮل آﻧﺎن »ﺑﺪﺣﺠﺎب« ،از روز ھﻢ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ
ای ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ
ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ِ
اﻣﺮوزه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ دﻟﯿﻞ »ﭼﺮاﯾﯽ« اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ِ
ِ
ﺑﯿﮭﻮده ھﺮ ﺟﻨﺎح از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ازاﺻﻼحطﻠﺐ ﺗﺎ اﺻﻮلﮔﺮا ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎز در ﯾﮏ ژﺳﺖ دوﭘﮭﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ وظﯿﻔﮫی
دﯾﻨﯽ »آﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف« زﯾﺮﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ...ﭼﻮن اﺳﺎس ﻣﻌﺮوف اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﺑﺮادری و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .«...درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﮭﻢ زﻧﺎن از اﯾﻦ وظﯿﻔﮫی دﯾﻨﯽ ،ادای دﯾﻦ ﺑﺮادراﻧﮫی ﻣﺠﺬوﺑﯿﻦ
ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫھﺎی وﻗﯿﺢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺎ
ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻮطﺌﮫی ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ داﻋﺸﯽ و ﯾﺎ
دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﯾﮏ
ِ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪهی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫای ﮐﮫ  -ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد» -ﺧﻮد ﺳﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ داﻋﺶ ھﻢ
ی ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،داﻋﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒِ اوﺳﺖ .اﯾﻦ اداﻣﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﺮدن ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﻤﮭﻮر ِ
اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺎن و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﻖﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢزﻣﺎن و ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺟﻤﻌﮫ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻌﯽ در ﺗﻨﻮﯾﺮ و
ﺗﮭﯿﺞ و ﺗﻠﻘﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف را ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﮫ ﺣﺠﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
»ﭼﻮب ﺗ َﺮ« و »ﻧﯿﺮوی ﻗﮭﺮﯾﮫ« ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض آﺷﮑﺎر ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺸﮫﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽھﺎ ،ھﻤﮫی آﻣﺮﯾﻦ و
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﺮاﻓﺖ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ رد ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ،از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﮫ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺼﻮﯾﺖ طﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﻣﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮم
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از او وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ھﻢ ﺟﺎی ﻣﺠﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻮض ﺷﻮد .ﭼﻮن ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻢ ﭘﯿﺶﻓﺮض راﯾﺞ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ
زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ» ،ﺑﺪﺣﺠﺎب« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ آنھﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای
اﺧﯿﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻮھﺮان و ﭘﺪرانﺷﺎن( ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﮫ ِ
»ﻣﺘﺪﯾﻦ« ﯾﺎ »آﺑﺮودار« ﯾﺎ »ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ« و »ﺧﺎﻧﻮادهدار« ھﺴﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن »ﺧﻼﻓﯽ« ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ظﺎھﺮی »ﻣﺘﻌﺎرف« داﺷﺘﮫ
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎیﺷﺎن را وا ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﮫ وﻗﻮع ﺟﺮم اﺷﮑﺎر اﺳﺖ،
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫی راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﮫ
ِ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋﺮف ،اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد دﺧﺘﺮﺷﺎن »ﺑﺪﺣﺠﺎب« ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﺶ اﺳﯿﺪ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ؟! اﮔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ »ﻣﻮﺟﮫ« و ﺑﺎ اطﻼع ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ؟! اﻣﺎ
ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ھﺮ ﻓﺮد )ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﺮﻣﺮدی( »ﺣﻖ« دارد در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ،اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺪنﺷﺎن و  ...ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﺪ و ﺑﺮای آن
ﺷﺎﺧﺺ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ طﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟! آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﺮﯾﺎن و ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﯾﮫ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺸﺖھﺎی
ارﺷﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ھﻮﯾﺖ و اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟!
ﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻣﮭﻢ اﯾﻦ روزھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺮم
اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم طﻠ ِ
ﻓﺮدی ﻣﺠﺮم ،آن ھﻢ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ »ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ«
ﻗﺼﺎص
در ﺟﺎی ﻣﺠﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ِ
ِ
ﻣﯽﺗﻮان راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪزن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
»ﻣﺠﺮم« را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺪوی و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫی ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ آنھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺿﺪزن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ؟! اﮔﺮ راهﮐﺎر ،اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮد از ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺠﯿﺮهای و ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن داد؟ ﭘﺎﺳﺦِ درﺳﺖ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫدرﺳﺘﯽ ﻣﺮدم در ﺻﻔﻮف ﮔﺴﺘﺮده و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ در ﺗﮭﺮان و اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻔﮑﺮ و ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑﻤﺐھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ
اﮔﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ را آﻟﻮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت از زﻧﺎن و ﺑﺪن زن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫی اﺳﯿﺪی آنھﺎ را از ﺻﺤﻨﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺰداﯾﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺑﺪنﺷﺎن را در ﺳﻨﮕﺮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ »ﻣﺮگ ﺑﺮ
اﺳﯿﺪﭘﺎش!« راهﮐﺎر را در ﺣﻨﺠﺮهی ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﺳﯿﺪﭘﺎش واﻗﻌﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آن اﺳﯿﺪ ﺳﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﺗﺮس و اطﻤﯿﻨﺎن از
ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﯿﺮوی زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﻋﺎب و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن آﻧﺎن را از ﭘﯿﺶروی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز
دارد .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﭼﮭﺮهی ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ زﻧﺎن رزﻣﻨﺪهی ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﻮس
ﺗﻠﺦ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻠﮫ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﺮان ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺳﻼح
»آﮔﺎھﯽ« را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺮد ﮐﮭﻨﮫ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ دارد ،در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻗﺘﻞھﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای«» ،ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺠﯿﺮهای« و »اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ زﻧﺠﯿﺮهای« ﺷﻤﺎ ،ﻣﺒﺎرزات زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع ﺷﻤﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ
را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﭼﮭﺮهای را اﺳﯿﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫای را ﺑﻤﺐ و ﻧﮫ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺨﺎری ﻗﺮاﺿﮫی ﻣﺪرﺳﮫ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن آن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﮫ آن روز ﻣﺎ آﮔﺎھﯽﻣﺎن را ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﭼﺸﻤﺎنﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﮭﯿﻼ ،ﺻﻮرتﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻢ ،دﺳﺖھﺎﯾﻤﺎن
را ﺑﮫ ﻧﺪا ،و ﻣﻮھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎرا ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ رزم ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن را از ﺣﻨﺠﺮهی ﺳﻮﺧﺘﮫﺷﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﭼﮭﺮهﺷﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ؛
ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
آﺑﺎن )۱۳۹۳اﮐﺘﺒﺮ (۲۰۱۴
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
www.8mars.com

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

* ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻌﺮ »زﺧﻢ ﻗﻠﺐ آﺑﺎﯾﯽ« از »اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ«:
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ  - /ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ! /-ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام  /ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽ دھﯿﺪ  /ﺳﻼح آﺑﺎﯾﯽ را  /ﺑﺮای  /روز /اﻧﺘﻘﺎم؟

