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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢۵

  خامنه ای و روحانی
 ! اسيدپاش ھا، تروريست ھا و تبھکاران ھستندۀ سردست

    
 حجاب ديگر از حد تذکر گذشته است و برای مسأله«ان که گفته  نژاد، امام جمعه اصفھ ئیدر حالی که يوسف طباطبا

س سازمان بسيج ئي؛ سردار نقدی، ر». تر را باال برد و از نيروی قھريه استفاده کرد  مقابله با بدحجابی بايد چوب

متزلزل «خوانده، که با ھدف » ی دشمنانئ جوسازی رسانه « ھا را  مستضعفين نيز انعکاس اخبار اسيدپاشی در رسانه

 .صورت می گيرد» کردن تصويب قانون امر به معروف و نھی از منکر در مجلس

 مسأله، در جمع خبرنگاران اعالم کرد که ١٣٩٣ ام مھر ماه  زاده، معاون حقوقی حسن روحانی، سی ن يالھام ام

  .داشته استدپاشی اصفھان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نھی از منکر نياس

.  خود در اصفھان بر ضد زنان بی حجاب منتشر کردندئی که زنان چادری انصار حزب هللا در راھپيمائیدر ويديو

  ».مرگ بر بی حجاب«: پالکاردی به چشم می خورد که روی آن نوشته شده بود

ھا حجاب  ند که خانم در بسياری از مساجد اين شھر نيز به صورت غير رسمی امام جماعت مساجد ھشدار داده بود

 .ای ناراحت نشوند ھايشان را رعايت کنند تا عده  

ھم چنين برخی نمايندگان مجس شورای اسالمی نيز به رعايت نکردن حجاب اجباری در سال جاری معترض شده 

د برای مثال مطھری، نماينده تھران که يکی از مھم ترين درخواست ھايش از مجلس، آزاد شدن اجازه چن. بودند

ھمسری تنھا به درخواست مردان بود، ھمواره به نقد برخورد نيروھای انتظامی و گشت ارشاد و دولت، نسبت به 

او حتی برای انتقاد از سبک پوشش در جامعه کنونی ايران، به تھيه فيلمی از . برخورد با بدحجابی زنان پرداخته است

 ...را در سطح مجلس به نمايش درآورد وعکس ھای زنان و دختران با شلوارھای تنگ پرداخت و آن 

را » بدحجابی«به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در جمع خبرنگاران 

آيا نوبخت و روسايش بيمارھای روانی . دولت دانست»  کاملتأئيد«خواند و برخورد با آن را مورد » بيماری«

  !يماری است؟ب» بی حجابی«خطرناکی ھستند يا 

حکومت اسالمی در طول حاکميت خون بارش بارھا به حربه اسيدپاشی برای ايجاد وحشت در جامعه به ويژه در ميان 

 مورد اسيدپاشی به ١٥در يک ماه گذشته نيز تاکنون . زنان و پيش برد سياست ھای ارتجاعی اش متوسل شده است

ھمه اين وحشی گری ھا، در . در شھر اصفھان انجام گرفته استصورت زنان توسط تبه کاران بسيج و انصارحزب هللا 

  . روز روشن و در مقابل چشم مردم انجام گرفته که بعضا منجر به عکس العمل مردم و درگيری نيز شده است
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کليت حکومت اسالمی و در راس ھمه خامنه ای و روحانی در مقابل اين وحشی گری ھای عوامل شان عليه زنان نمی 

 مستقيم ھمه اين جنايات عليه زنان و جنايات مسؤولآن ھا، عامل اصلی و . يت کنندمسؤولاز خود سلب توانند 

رابطه اسيدپاشی به صورت زنان در اصفھان را با تصويب طرح ھای ارتجاعی در مجلس . ديگرشان در جامعه ھستند

آمران به معروف و «و طرح » تفکيک جنسيتی«، »طرح صيانت از حريم و حجاب«عليه زنان، تحت عناوين طرح 

بخش آگاه جامعه به خوبی می داند که تصويب اين طرح . ، ھيچ تفسيری ندارد و بسيار روشن است»ناھيان از منکر

در . ھا در مجلس عليه زنان زمينه ھای مناسبی را برای اين نوع جنايات و خشونت عليه زنان را فراھم آورده اند

و تبليغات گسترده ای که حول » آمران به معروف و ناھيان از منکر«و » بصيانت از حريم و حجا«طرح ھای 

 مسلح ھم چون ئیچگونگی اجرای اين طرح ھا در رايو و تلويزيون و جامعه به راه انداخته اند، انواع باندھای مافيا

تقيما و بدون ھيچ گونه انصار حزب هللا، بسيج و سپاه و سربازان گمنام امام زمان و غيره امکان پيدا می کنند که مس

  .مانع دست به جنايات متعددی بزنند

اين تعرض وحشيانه به . اين بار نيز جامعه ما، شاھد اسيدپاشی ھای زنجيره ای به صورت زنان در شھر اصفھان است

امی که اما ھنگ. زنان، که از ماه پيش آغاز شده است مقامات حکومتی و رسانه ھای آن ھا درباره آن سکوت کرده بودند

اين واقعه دلخراش نخست از سوی خانواده ھای قربانيان و يا نزديکان آن ھا به رسانه ھا فارسی زبان خارج کشور 

ين آن درباره اين فاجعه سخنان ضد و نقيضی را به زبان مسؤولکشيده شد آن وقت رسانه ھای حکومتی و ارگان ھا و 

  .ل شان پرداختندآوردند و اغلب به توجيه اين جنايات ھولناک عوام

 ھا را به خود جلب  دفاع اصفھان، نھايتا در حالی توجه افکار عمومی و رسانه حادثه اسيدپاشی به تنی چند از زنان بی 

اين حادثه نه اولين اسيدپاشی در جامعه بوده و نه آخرين آن خواھد . کرد که خشم مرد اصفھان و تھران را برانگيخت

ردمداران اسيدپاشان، قتل ھای موسوم به قتل ھای زنجيره ای زنان، نويسندگان و فعالين به اين دليل ساده که س. بود

اگر به سخنان و مواضع خمينی، خامنه ای، . ، در راس باالترين ارگان ھای حکومتی نشسته اند...سياسی و

ارشاد، گروه ھای امر رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، فرماندھان نيروی انتظامی، انصار حزب هللا، گشت 

ه، فرمانداران، استانداران، امام جمعه ھا، آيت هللا ھا ئيبه معروف و نھی از منکر، سخنان روسای مجلس، قوه قضا

ات آن ھا در سی و ش تأکيداين .  داشته اندتأکيد، نگاه کنيم به سادگی درمی يابيم که آن ھا دايما به سرکوب زنان ...و

نخست حمالت گروه ھای حزب الھی حرفه ای در خيابان ھا به : سير در جريان بوده استسال گذشته، از سوی دو م

زنان تعرض می کنند که اغلب اعضای وزارت اطالعات، بسيج، سپاه و ديگر ارگان ھای سرکوب ھستند؛ و دوم اين 

يب و به مرحله ه، ارگان ھای سرکوب تصوئيکه طرح ھا و قوانين زن ستيزی که از طريق دولت، مجلس، قوه قضا

چرا که در حکومت اسالمی ايران، مقامی . اسيدپاشی به صورت زنان در اصفھان، آخرين نخواھد بود. اجرا درآمده اند

ی و ارگانی نه تنھا کاری به سوزاندن و متالشی کردن چشم و چھره شھروندان ندارد، بلکه خود حکومت با مسؤولو 

ابل چشم با اتکا به قانون وحشيانه قصاص، دست و پا بريدن، تھاجم بی دار زدن انسان ھا، شالق زدن، چشم در مق

شرمانه نيروھای گشت ارشاد و انتظامی به زنان و جوانان در خيابان ھا و ھم چنين شکنجه و تجاوز به زندانيان در 

رض خطرات عديده زندان ھا و تھديد خانواده آن ھا، خشونت را در جامعه نھادينه کرده و امنيت شھروندان را در مع

  .ای قرار داده اند

تکرار اين نوع جنايات ھم ريشه در ايدئولوژی اسالمی و ھم در اھداف و سياست ھا و قوانين حکومت اسالمی دارد از 

اين رو، تا روزی که اين حکومت جانی بر جامعه ما حاکميت می کند فقر و گرانی و بی کاری و اعدام و اسيدپاشی و 

به خصوص ھنگامی که جامعه به سادگی از کنار اين وقايع دل خراش می گذرد جانيان . ه خواھد يافتآدم کشی نيز ادام

در حالی که جنبش ھای اجتماعی و نھادھای مردمی وظيفه آگاھانه و داوطلبانه دارند . حريص تر و وحشی تر می گردند
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حفظ امنيت شھروندان از .  عقب نشينی نمايند حکومت و جانيان آن را وادار بهئیکه با اعتراض و اعتصاب و راه پيما

  . وظايف اصلی و مھم حاکميت است اما در کشور ما، حاکمان آدم کش و تروريست ھستند

درد زنان قربانی اسيدپاشی در اصفھان، نبايد درد خانوادگی آن باشد، بلکه اين واقعه بايد قلب ھر انسانی را به حدی 

صرفا با شنيدن و متاثر شدن از دھشتناکی حادثه، . سر دھد» !جنايت بس است«ياد به درد آورده که با صدای بلند فر

 ھزينه ھای سرسام آور درمان و پيگيری تأمين و ناتوانی از ئیتوان به درد سوختگی و بيم از دست دادن نابينا نمی 

می آن چنان داغ کرد که بار ديگر بايد خيابان ھا را زير پای جانيان حکومت اسال.  شان پی برد ئی و قضا ھای انتظامی 

  !  تری نباشيم شاھد قربانيان تازه

اعتراضات نبايد به اصفھان و تھران و به يک روز محدود گردد، بلکه بايد فعالين جنبش ھای اجتماعی ھم چون جنبش 

و ھنرمندان، ، تشکل ھا و نھادھای دموکراتيک نويسندگان، روزنامه نگاران ئیکارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جو

فعالين حقوق بشر، محيط زيست، آزادی زبان مادری و غيره اين اعتراضات را به کارخانه ھا، ادارت، مدارس، 

  . دانشگاه ھا و خيابان ھا بکشانند و اعتراضات را به يک جنبش عمومی و سراسری تبديل کنند

چرا که حاکميت . صلی آن حاکميت استاصوال ھر بحران و واقعه ناگواری که در ھر کشوری روی می دھد عامل ا

يت تمامی مسؤولاز اين رو، .  و امنيتی خود داردئیتمام کشور را زير نظر و کنترل ارگان ھای مختلف پليسی، قضا

ينی است که در راس امور آن کشور جا مسؤولبحران ھا و فحايع انسانی در کشور، ھمواره متوجه سران و مقامات و 

  .خوش کرده اند

 و ئی سی و شش سال گذشته، کسانی در راس امور و حاکميت جامعه ما قرار گرفته اند که جنايت کار و مافيااما در

آن ھا روز روشن . غارتگر و متجاوز ھستند و به ھر جنايتی نيز متوسل می شوند تا قدرت و حاکميت خود را حفظ کنند

.  و پيامبر و امام زمان شان نيز وارد صحنه می کنند مانند خدائیبه مردم دروغ می گويند و ھم چنين ھيچ و پوچ ھا

يت عملکردھای مخرب شان را به عھده مسؤولسردمداران جانی حکومت اسالمی، يا ھمه چيز را انکار می کنند تا 

 برای نمونه می گويند خامنه ای در مقابل. نگيرند و يا مردم را به خدا و امام زمان و بھشت و جھنم شان حواله می دھند

  ! نيست و جواب پس نمی دھد مرگ به خدامسؤولھيچ بنی و بشری 

اگر در جامعه ما بی کاری، فقر، آسيب ھای اجتماعی نفس گير شده اند؛ اگر درياچه ھا و رودخانه ھا کشور خشک 

کار و شده اند؛ محيط زيست آلوده است؛ قربانيان تصادفات جاده ای، ھمواره در حال افزايش است؛ ميليون ھا کودکان 

خيابانی وجود دارد؛ در مقابل درمانگاه ھا و بيمارستان ھا بيماران به دليل نداشتن پول ويزيت و درمان جان می دھند 

ين اين نھادھا به گروگان گرفته می شوند تا ھزينه ھای درمان آن ھا پرداخت مسؤولو يا حتی مرده ھا نيز توسط 

مجھول و پوچ » خداوند«، خواست ھمان ...تن خواب ھا افزوده می شود وگردد؛ يا روزبروز بر رقم حلبی آبادھا و کار

چرا که در افکار مذھبيون خداوندشان زن ھا را فرودست و مردان را باالدست و برخی را فقير و ثروت . و ھيچ است

، ...يده وخداوندگارشان برخی ھا مانند آخوند جماعت را مفت خور و انگل جامعه آفر. است» آفريده«مند و غيره 

ھم چنان که ھمين خدا، ! بنابراين در ھر شرايطی و موقعيتی حق با سران و مقامات حکومت اسالمی است و بس

داده بود امروز نيز ... را به ھيتلر، پل پت، رضا شاه، محمدرضا شاه، خمينی، بن الدن و» !حق مسلم؟«دورانی اين 

ژنرال ال سی سی، نتان ياھو، بوش، اوباما، مرکل، اردوغان، اين حق را به خامنه ای، شيکاو، بغدادی، مالعمر، 

  .، داده است...العبادی، بارزانی، کامرون، اوالند، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و

به عبارت ديگر، گويا يک پيمان تاريخی و ناگسستنی وحشيانه و شوم و ويرانگر و خشونت طلب، بين آدم کشان 

قوانين ! ليساھا، کنيسه ھا، مساجد و عوامل آن ھا با خدا و پيامبران و امامان بسته شده استدربارھا، کاخ ھا، ک
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مانند قرآن، انجيل و تورات آمده است ھمگی پوچ و حرافی ھستند و » آسمانی«اسالمی که به اصطالح در کتاب ھای 

  . مردساالری و خشونت به خصوص عليه زنان را تبليغ و ترويج می کنند

  

ن ترتيب، آن چه که به جنايت ھولناک اسيد پاشی به زنان اصفھانی، مربوط می شود سرنخ اصلی باز ھم مانند به اي

جنايات بی شمار عليه زنان به سران و مقامات حکومتی می رسد که کله پوچ ھای خود را در نماز جمعه، محافل، 

  .مساجد و ارگان ھايشان تحريک می کنند و به جان زنان می اندازند

، پس از آن که نخست رسانه ھای فارسی زبان خارج کشور و سپس رسانه ھا داخلی اخبار و ٢٠١۴ اکتبر ١۶روز 

ين ريز و درشت حکومت مجبور شدند تا در مسؤولگزارشاتی را درباره فاجعه اسيدپاشی به صورت زنان منتشر کردند 

 . رابطه با اين فاجعه، واکنش نشان دھند

اما آن ھا .  ھا اقرار کردند امی استان اصفھان و فرماندار اصفھان نيز به دو نمونه اين اسيد پاشیجانشين فرماندھی انتظ

ھا مشخص نيست و پليس در حال پيگيری  در گفتگو با ايسنا، اين جنايت را چنين توجيه کردند که ھنوز علت اسيد پاشی 

  .است

ن با انتشار خبر ايسنا، ساکنان منطقه جلفا در اطراف ھم زما. اين در حالی ست که مردم اصفھان نظر ديگری دارند

  . ھا منعکس نشد خبر اين اسيد پاشی ھرگز در رسانه. پاساژ مارتين، شاھد يک اسيد پاشی ديگر بودند

است که اخيرا اسيد پاشی اتفاق  اين دومين بار زاده، جانشين فرماندھی انتظامی استان اصفھان می گويد حسين حسين 

  با اين حال، تعجب اور است که حسين ».است  متھمانئیريزی برای شناسا در حال برنامه« گفته که پليس و افتد می 

  ! اطالعی کرده است؟ زاده از علل وقوع اين حوادث ابراز بی

 کرده اما تأئيداسيدپاشی بر روی زنان در روزھای اخير را » دو مورد«هللا کفيل، فرماندار اصفھان ھم وقوع  فضل

ھا که مورد اسيد پاشی قرار گرفته متاھل است و  يکی از خانم «ره داليل احتمالی اين حوادث، ادعا کرده که دربا

  ».احتمال دارد اين حادثه مربوط به اختالفات شخصی باشد

 ھای اخير، ھمواره زنان را تھديد کرده اند و با سخنان تند و زمختی عوامل  ن شھر و استان اصفھان در سالمسؤوال

 .تحريک کرده اند» بدحجاب«حزب هللا شان را عليه زنان به گفته خودشان 

 حجاب ديگر از حد تذکر گذشته است و برای مسأله«: نژاد، امام جمعه مرتجع اصفھان گفته است  ئیيوسف طباطبا

 ». تر را باال برد و از نيروی قھريه استفاده کرد  مقابله با بدحجابی بايد چوب

شھروندان اصفھانی در محافل خود « مھر ماه خود نوشت که ٢٧شھروند در شماره يک شنبه ھم چنين روزنامه 

 ».اند  اسيدپاشی به زنان جوان کرده٨صحبت از بيش از 

 که از يک  شنبه منتشر کرده گفت يکی از دختران اصفھانی، در گزارشی که خبرگزاری ايسنا روز يک » ھانيه«

 . شود رده که اگر حجابش را رعايت نکند به او اسيدپاشی میشماره ناشناس ھشداری را دريافت ک

  

 يک چشم دخترش به ئیاست که بينا پدر سھيال جورکش، يکی از دخترانی که به صورت وی اسيد پاشيده شده، گفته 

 ».زند  درصد سوسو می ٣٠-٢٠چشم ديگرش در حد «طور کامل از بين رفته و 

ته در خيابان مھرداد اصفھان مورد اسيدپاشی قرار گرفت، نيز به که چھارشنبه ھفته گذش»  ق-سارا«ھمسر 

 درصد سوختگی نصف ١٢ گويند با وجودی که اين   درصد سوختگی می١٢پزشکان از «: خبرگزاری ايسنا گفت

 ».است گردن و صورت سارا است که از بين رفته 
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 خواستم برای خريد به پاساژ مارتين  من می«: سارا، يکی از قربانيان اين اسيد پاشی اخير شھر اصفھان، گفته است

اما وقتی جلوتر . اول فکر کردم تصادف شده. نزديک پاساز ديدم مردم جمع شده بودند و خيابان خيلی شلوغ بود. بروم

او خودش » . اند زدند اسيد پاشيده  از پشت با سرنگ به دو دختر که در خيابان قدم می  :رفتم و از مردم پرسيدم گفتند

اسيد مانتوھايشان را سوراخ کرده بود و قسمتی از بدنشان سوخته : گفتند مردم می «: ير رسيده و آن دو را نديدهد

  ».بود

 ھا سطلی را روی  ای موتور سوار به قصد ترساندن خانم دو ھفته پيش عده «در برخی گزارشات آمده است که از 

گاھی آب بود و گاھی مواد شوينده با آن مخلوط شده . د نبودمحتويات داخل سطل اسي. کردند  آن ھا خالی می  صورت

واقعا اسيد پاشی صورت   خواستند مردم را بترسانند اما در ھفته اخير  آن ھا می.  سوزاند بود و کمی صورت را می

  ».اند  مورد اسيد پاشی به بيمارستان فيض اصفھان منتقل شده۶گرفته و حداقل 

  .ی اين قربانيان حدود سی سال استگفته شده است که ميانگين سن

در چند روز اخير دو بيمار «: ، گفته است»ايران واير«يکی از پزشکان بيمارستان سوانح سوختگی اصفھان نيز به 

البته من ھر روز و ھر ساعت که در بيمارستان نيستم و ممکن «: گويد او در ادامه می » .اند داشته که با اسيد سوخته 

  ». ھم باشند که اطالع نداشته باشماست موارد ديگری

يکی از آن . دانند اين موضوع را بی ارتباط با برخورد با بدحجابان نمی » ايران واير«شھروندان اصفھانی در گفتگو با 

ای مذھبی  ھمگی اسيد پاشان سوار بر موتورھای بزرگ بوده و تيپ و قيافه . اگر از شاھدان عينی بپرسيد«: گويد ھا می 

در شھر ھم به طور غير رسمی مثال توسط امام جماعت مساجد و يا در مراسم مختلف در جاھای «: گويد او می » .دارند

  ».ای ناراحت نشوند ھايشان را رعايت کنند تا عده  ھا حجاب  مختلف اعالم شده که خانم 

انی اسيدپاشی تنھا در ھای اخير، حداقل شش زن جوان قرب نيز به راديو فردا گفته در ھفته » منبع مطلع«يک 

ای است که   ساله ٢١اين منبع مطلع افزوده که يکی از قربانيان، دختر .  اند بيمارستان فيض اصفھان بستری شده

   .اش آسيب رسانده است اسيد ھم صورت او را سوزانده و ھم به علت وارد شدن به دھان، به اندام داخلی 

در کنار خودروی حامل اين دختر توقف کرده، سرنشين پشتی موتور با به گفته اين فرد، يک موتور با دو سرنشين 

انگشت به شيشه ضربه زده و به بھانه پرسيدن آدرس، اسيد را که در درون سرنگ بود به صورت دختر پاشيده 

 .است

 ھای   است که در ھفتهئیھا اين منبع مطلع افزوده که جوان، زيبا و غير چادری بودن، خصوصيات مشترک تمام زن 

 .اند اخير در اصفھان قربانی اسيدپاشی شده 

، بر »شناس موتورسواران نا«چھارشنبه شب،  که  مھر، نوشت٢۴، پنج شنبه )ايسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران 

 .روی يک خانم جوان که سوار خودروی سمند بود اسيد پاشيدند

از ناحيه صورت و دست دچار سوختگی و به اند که زن جوان به شدت  شاھدان عينی به اين خبرگزاری گفته 

  .بيمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد

 وی به  ». ساله بود و حجاب معمولی داشت٢٧حدودا «علی شجاعی يکی از کسبه خيابان مھرداد گفته که اين زن 

وان در اصفھان دپاشی به زنان جير در خصوص اسي ھای اخ ن باری است که در ھفتهين چندميا« ايسنا گفته است که

 ».ده استيشن

ھای مداربسته يک صرافی   ای اصفھان از سوی دوربين  ھای زنجيره  شود چھره اسيدپاش  به نوشته ايرنا، گفته می

 .ثبت شده و در اختيار تيم پليس است
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ه در ھمين حال به گزارش روزنامه شھروند احمد بخشايش اردستانی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، ادعا کرد

   ».دھند ھای ما اين کار را انجام نمی  اللھی   ھا و حزب  قطعا بسيجی« :است

 مظنون اسيدپاشی در اصفھان خبر ۴س مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ايران از دستگيری ئيمرتضی ميرباقری ر

 با وزير کشور را» مسألهھمه ابعاد «داد و گفت اين موضوع از سوی وزير کشور پيگيری شد و استاندار اصفھان 

 . اند بررسی کرد و در حال حاضر چھار تن از مظنونان اين حادثه دستگير شده

دپاشی در يا افرادی مرتبط با ماجرای اسيه، بازداشت فرد يای، سخنگوی قوه قضائ ن محسنی اژه يدر حالی که غالمحس

خبر » سه تا چھار نفر« از دستگيری اين در حالی است که وزارت کشور ايران پيش تر. ب کرده استياصفھان را تکذ

  .داده بود

 اند، البته  ر نشدهيا افرادی دستگيھنوز فرد «:  مھر گفت٢٨ای روز دوشنبه  سنا، محسنی اژهيبه گزارش خبرگزاری ا

 ».ل شودي ھا تکم ر و پرونده آنيتر دستگ ع يت سرين جنايا عامالن ايدوارم عامل يام

ش از جلسه ھفتگی سخنگوی ير کشور، چند ساعت پيرباقری، قائم مقام وزيضی من اظھارات در حالی است که مرتيا

 .مظنون در اصفھان خبر داده بود» سه تا چھار«ه، از بازداشت ئيقوه قضا

تی در سطح يچ نگرانی از لحاظ امنياکنون ھ«: رباقری افزوده بوديرنا، ميبه گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی، ا

 ».ن شکل برخورد شده استيدپاشی به بھتريرد و با موضوع اساستان اصفھان وجود ندا

 . است  نشدهتأئيددپاشی در اصفھان با بدحجابی ين حال گفته که ارتباط اسيه در عئيسخنگوی قوه قضا

ن اقدامات به ي است که ا  نشدهتأئيدنه تاکنون ين زميآوری شده در ا بر اساس اطالعات جمع «: ح داده استيای توض اژه

ن افراد جزو ي است ا ن افراد گرفته شدهيرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با ايحجابی افراد صورت گ ل بی يدل

 ».ستيشدنی نتأئيداست   ھا آمده  تياند و اطالعاتی که در برخی سا ھا نبوده حجاب بی

شنبه خود را به گزارشی ک شماره دويعکس » ختگانيفرھ«ه در حالی است که روزنامه ئياظھارات سخنگوی قوه قضا

دپاشی در اصفھان اختصاص داده و نوشته يان اسيکی از قرباني» ال جورکشيسھ«ن روزنامه از يادت خبرنگار اياز ع

 ».ميکن ما با بدحجابان مقابله می «:  اند د گفتهيدن اسيھا قبل از پاش دپاش يان اصفھانی مدعی شدند که اسيکه خانواده قربان

، به اظھارات متناقض مقام »دپاشی در اصفھانين مورد اسيگذشت سه ھفته از نخست«ن با اشاره به ختگايروزنامه فرھ

ش فرماندار اصفھان تنھا وقوع دو مورد ين چند روز پيتا ھم«:  است ن خصوص اشاره کرده و نوشتهي در امسؤولھای  

 ئیھا دپاشی رخ داده و به سرنخيت، چھار مورد اس اس ن فرمانده ناجا گفتهي کرده بود در حالی که جانشتأئيددپاشی را ياس

 ».ميا دهيرس

ب ي ھا به موضوع بدحجابی را تکذ دپاشیيالی بودن و ارتباط اسيگرچه فرماندار اصفھان سر«ختگان، يبه نوشته فرھ

 ھا  دپاشیيب شد و مشخص شد اسيب، اظھارات فرماندار اصفھان بود که تکذين تکذيک روز بعد از ايکرده بود، اما 

 ». پنداشتند دپاشان بدحجابی میيالی بوده و ھم مرتبط با آن چه اسيھم سر

گونه اظھار نظر  ن يدگل در مجلس شورای اسالمی اينده کاشان و آران و بيز عباسعلی منصوری آرانی، نمايش تر نيپ

دپاش از ير حتم مجرمان است آن ھا قضاوت کرد اما به طويتوان درباره ھو ری مجرمان نمی يتا قبل از دستگ«کرد که 

 ».شوند اری میيستی يونيگانه و صھيھای اطالعاتی ب س يق سرويطر

ن يا«، گفته بود که )سنايا(ران يان اياست خارجی مجلس به خبرگزاری دانشجويت ملی و سيون امنيسين عضو کميا

اسی از جمله يپشت پرده سھای   ھا و ابعاد متعددی بررسی شود، چرا که ممکن است دست  د از جنبهيموضوع با

 ».ده شوم اجتماعی نقش داشته باشندين پديز در بروز ايگانه نيھای اطالعاتی ب س يسرو
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ده و يدپاشی در اصفھان در درازمدت اقتصاد اصفھان را به چالش بزرگی کشيده اسيدار شدن پد دنباله «: او افزوده بود

ست يران، اصفھان را از ليگردشگران خارجی در سفر به ارو خواھد کرد و  سم را با رکود جدی روبهيصنعت تور

 ».گردشگری خود حذف خواھند کرد

 مانند مشھد، نھادھای ديگری مانند دفاتر نمايندگی رھبر جمھوری اسالمی و امامان جمعه، ئیھم اکنون در شھرھا

  .روند به شمار می» فرھنگی«گيرنده اصلی به ويژه در حوزه  تصميم 

ای به عنوان امام جمعه شھر مشھد  هللا علی خامنه   با حکم آيت ١٣٨۴الھدی در فروردين ماه  علم برای مثال احمد 

 ھای فرھنگی و ھنری به خصوص موسيقی در اين شھر با  از آن دوران به بعد، به مرور اجرای برنامه. انتخاب شد

 .محدوديت مواجه شد

 ھای موسيقی با لغو مجوز از سوی برخی  ضی شھرھا، کنسرتکه در ساليان گذشته در برخی مواقع و در بع با اين 

ای  به خصوص در شھر مشھد و استان خراسان رضوی، برگزار نشدن کنسرت، تبديل به رويه .  اند نھادھا مواجه شده

 .است ثابت شده و حتی معدود مجوزھای صادر شده از طرف ارشاد ھم برای اجرای موسيقی در اين استان، لغو شده

، به صراحت اعالم کرد که شھر مشھد از ھرگونه ١٣٨٧ ماه سال  ھای نماز جمعه فروردين الھدی، در خطبه   علماحمد

 ھا با   ھای موسيقی مستثنی شود و اجرای برنامه ھای اکران شده و کنسرت  ھای فرھنگی ھنری، انواع فيلم  برنامه

ری نکرد و ھم چنان ادامه ئير رياست جمھوری تغئيتغ اين سياست حتی با .نظارت شورای فرھنگ عمومی استان باشد

 .دارد

الھدی بار ديگر به مخالفت خود با  ، احمد علم »دھه فجر« و در جريان برگزاری مراسم ويژه ١٣٩٢در بھمن سال 

توسط حکومت را نيز نيز » ۵٧دھه بزرگداشت انقالب «ھای   ھا و جشنواره   کرد و حتی جشنتأکيدھای ھنری  برنامه 

 .مورد نکوھش قرار داد

خوانی زنان و توسعه  گری و تک  اباحه « ھای بعد از نماز جمعه خود، اعالم کرد که  الھدی در يکی از خطبه علم 

 ».موسيقی در راستای منافع دشمنان اسالم و نظام است

ت عنوان به پرسشی آيت هللا جوادی آملی در نوشتاری جايگاه و ارزش حجاب زن و لزوم توجه بانوان به آن را تح

  .پاسخ داد

  چرا اسالم بانوان را ملزم به رعايت حجاب کرده است و آيا اين الزام براى زن محدوديتى دارد؟: سوال«

مربوط به  ن حجاب در بينش قرآن کريم اين است که زن بايد کامال درک کند که حجاب او تنھا ئيراه حل اين شبھه و تب 

من  نظر کردم، مرد بگويد  ا حتی خانواده وی نيست تا بگويد من از حق خودم صرف خود او يا مرد سرپرست او و ي

 »...راضيم و يا اعضاى خانواده رضايت دھند، بلکه حجاب زن، حقى الھى است

اصل قرآنی امر به « دارند که تأکيدھمه سران و مقامات حکومت اسالمی، با افکار ارتجاعی و پوسيده شان، ھمواره 

 از منکر از مسلمات دينی و واجبات مھمی است که می بايست توسط مسلمين اقامه شود و امکان معروف و نھی

 » .تعطيل آن نيست

اظھار نظرھای اين چنينی مرتجعين حکومتی، آشکارا تحريک سربازان گمنام امام زمان، يعنی کله پوچ ھا و هللا کرم 

 .ھای حکومتی عليه زنان است

ھر چند مشکالت . ھيچ کس حق ندارد دست نيروی انتظامی را در برخورد با بدحجابی ببندد«: آيت هللا جنتی گفته است

 تری   امنيت اخالقی نبايد با اين بھانه که مسائل مھممسأله ھای سياسی، اقتصادی و غيره داريم، اما  زيادی در زمينه

 .يم، ناديده گرفته شودپيش رو دار
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 کند و   زنند که ھيچ عقل و دينی قبول نمی  میئی ھا برخی حرف. سکوت در برابر بدحجابی را گناھی نابخشودنی است

 اين است که چرا سؤال گويند بايد کار فرھنگی صورت گيرد حال   رسد می وقتی کار به موضوع مبارزه با بدحجابی می

  »کنند؟ ی کرد و در جاھای ديگر کار فرھنگی نمی بايد در اين مورد کار فرھنگ

 حجاب روی به مسأله به کانديداھای ديگر رای دادند در ٨٨ که در انتخابات ئیدولت برای جذب آرا«: آيت هللا خاتمی

 !سياست تساھل و تسامح آورده است و در اين موضوع قيافه روشنفکری گرفته است

م در حوزه ئي توانيم بگو ديگر نمی. به يک مشکل و فاجعه فرھنگی شده است حجاب در جامعه امروز ما تبديل مسأله

گيرد و بايد گفت اصال کاری در جامعه برای    الخصوص حجاب در کشور کم کاری صورت می  مسائل فرھنگی و علی

توان اين  نمی با رويکرد آرام و آھسته و به اصطالح کار فرھنگی ديگر  ... ! گيرد حل مشکالت اين چنينی صورت نمی

 ھا و مراکز عمومی بوی آلوده و   ھا، پارک ھا، خيابان  در حال حاضر در تمامی بيمارستان !...موضوع را حل کرد

 شود، اين است که تا   که در اين عرصه ديده میئی ھا يکی از ظلم.  حجابی پيچيده است متعفن فرھنگ بدحجابی و بی

  !گويند اين دل سوزان دينی موافق بزن بزن ھستند يم برخی می کن در مورد بحث عفاف و حجاب صحبت می 

 ماده مشخص کرده بود، چرا تاکنون اجرا نشده ٣١٢ دستگاه ٢۶ شورای انقالب فرھنگی که برای ٨۶ی سال  مصوبه

  »و چرا با توجه به اصرار مقام معظم رھبری در مورد اجرای اين مصوبه تاکنون ما شاھد اجرای آن نيستيم؟

ند چطور در کنار مسؤولفردفرد جامعه نسبت به توسعه ناھنجاری که در جامعه در حال افزايش است، «: لھدیا علم

  خيابان از جلوی اندام نابکار و کثافت بار يک زن بدحجاب و بی حجاب می گذريد و حاضر به اعتراض نيستيد؟

قالب دھن کجی می کند و تمام تبار شھدا اين عنصر بدحجاب با قيافه نکبت بارش به ھمه اصول دين و ارزش ھای ان

را به مسخره گرفته است نبايد از کنار اين منظره بی تفاوت رد شويم اگر مردم بخواھند با فساد مقابله کنند می توانند 

  !آن را براندازند

ميک به اگر ماموران نيروی انتظامی با زنان بدحجاب برخورد کنند و از آن طرف دو روشنفکر غرب زده ژست آکاد

يت ھای کشوری به نيروی انتظامی اعتراض کنند، اين بی حجابی گستردگی بيش تری مسؤولخود بگيرند آن ھم در 

پيدا می کند اگر به جای اين يک برخورد ده تا بيست برخورد تنفرآميز مرد و زن مسلمان در خيابان با زن بی حجاب 

  !شد به طريق اولی جلوی فساد گرفته می شود

دانيد؟   می امريکاگويند چرا دختران و زنان بدحجاب را خاکريز دشمن و سرباز پياده نظام   گيرند و می  اد میبرخی اير

د خدا نيست و يا از ئيگويد بگو دشمن که در جنگ نرم به مردم نمی . سخنان ما در مقام اھانت نيست بلکه واقعيت است

  ».شود حجابی وارد می   ترويج بددست برداريد بلکه از راه) ع(و اھل بيت ) ص(پيامبر 

 گيرد او را از مسير دين  حجاب آرايش کرده در برابر جوانی قرار می ھرگاه زن و دختر بد«:  الھدی عنوان کرد علم

رسد و اين افراد بدحجاب چه بخواھند و  کشاند و از اين راه دشمن به ھدف خود می خارج کرده و به مسير فساد می 

  »!کنند  اول جنگ نرم دشمن ھستند و جبھه او را تغذيه می چه نخواھند خاکريز

اخيرا در مطبوعات ديده شد که قرار است نيروی انتظامی با مفاسد اخالقی و اجتماعی «: آيت هللا مکارم شيرازی

برخورد جدی کند اين ھدف، طليعه امر مبارکی است، چرا که داد مردم از کمرنگ شدن ارزش ھای اسالمی در جامعه 

  .لند استب

تصميم جدی نيروی انتظامی در اين خصوص در راستای تقويت مبانی اسالم و نظام بسيار موثر است و ما از اين 

  »!مئيجھت به دست اندکاران اين طرح تبريک می گو

 بر سر خود می کنند ئیمتاسفانه امروزه زنان و دختران پوشش ھا«: نماينده ولی فقيه و امام جمعه مردم تبريز گفت

  ».که ھيچ کدام از ويژگی ھای مطرح شده در آيات و روايات را ندارد
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اصل حجاب و «: آيت هللا مجتھد شبستری نماينده ولی فقيه و امام جمعه تبريز در ديدار با جمعی از زنان استان گفت

يم مردان نيز عفاف تنھا برای زنان نيست بلکه طبق آيات قرآن کر. عفاف از ضروريات مطرح شده در قرآن کريم است

 .بايد عفاف داشته باشند

حجاب مختص زنان است و بر طبق نص صريح قرآن زنان مسلمان بايد روسری و مقنعه را به گونه ای : او ادامه داد

در کشورھای به اصطالح مترقی ھيچ گونه «: شبستری، مدعی شد» .بر سر کنند که سر و سينه آن ھا را بپوشاند

دارد و آمار باالی دختران گم شده و زنان مورد آزار قرار گرفته دليل محکمی برای اثبات اين امنيتی برای زنان وجود ن

  ».سخن است

اولين حمله به زنان و فراخوان سرکوب سيستماتيک آن ھا در جامعه، بالفاصله پس از سرنگونی حکومت پھلوی، 

طی سی و . ستيز و زن ستيز صورت گرفتتوسط آيت هللا خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور آزادی 

شش گذشته نيز به طور مداوم از خامنه ای و امام جمعه ھا گرفته تا دولت و گشت ارشاد و نيروی انتظامی، قوه قضائيه 

و مجلس ارتجاع، ھمواره با طرح و سياست ھای غيرانسانی مورد تحقير و توھين قرار داده و آن ھا را در معرض 

  .قرار داده اندانواع خطرات نيز 

ن ينه ا. نديايرون بيد با حجاب اسالمی بيزنان اسالمی با«: نی در جمع طالب قم اعالم كردي، خم١٣۵٧شانزدھم اسفند 

د وضع خودشان را عوض ي ھا با زن. كنند ن كار می يشي ھا ھنوز در ادارات با وضع پ زن. كه خودشان را بزک كنند 

توانند   ھا می  زن. ن خالف شرع استيھا لخت ھستند و ا ھای ما زن   در وزارتخانه اند كه به من گزارش داده ... كنند

  ».در كارھای اجتماعی شركت كنند ولی با حجاب اسالمی

سرعت با اعتراض و تظاھرات جمعی از زنان تھرانی در مناطق شمال، مركز  ن سخنان کريه و ضدانسانی خمينی، به يا

.  اسفند قرار گرفت١٧ ھای  ك روزنامهيتر ين تظاھرات در كنار تي كه عكس ا طوری و غرب شھر مواجه شد، به

  » .ت شوديد رعاين است كه حجاب اسالمی در مملكت بايخواست امام ا«

كاركنان زن . دختران در بعضی مدارس تھران تظاھرات كردند. دا كرديز ادامه پيھا در روزھای بعد ن ن مخالفت يا

ن يز به ايجمعی از زنان كارمند در تھران و برخی شھرھای بزرگ ن. ن فرمان معترض بودندياران به ي ملی ائیمايھواپ

ز بی پاسخ نماند و يھای معترضانه از سوی جمعی از موافقان فرمان خمينی ن ن حركت يالبته ا. وستندياعتراضات پ

ھا  دوره مطرح شد و در روزنامه ن يدر ھم» ا توسریيا روسری، ي«شعار . گروه ھای حزب هللا به زنان حمله کردند

  .ز بازتاب داشتين

ن بار، موافقان فرمان يل شد، اما اي اسفند تجمعی از زنان معترض در مقابل دادگستری تھران تشك١٩روز شنبه 

  . تری داشتند ه معترضان شعار می دادند، حضور پررنگ يطور پراكنده عل خمينی كه طی روزھای گذشته به 

دھنده آن است كه او ھم چنان به  ، نشان ١٣۵٨ر ماه ي ت١١ت سواحل شمالی كشور در يباره وضعسخنرانی خمينی در

گذارد كه  اسالم نمى ... «: ن پوشش شان، ادامه می دھدئيه خود عليه زنان و آزايد آن ھا از جمله در تعيمواضع اول

 ھا  ا، زني رفتند زن و مرد در در كه مى ن ي از اكه بعد!...  كند شان را مى پوست . اھا شنا كنندين دريلخت بروند توى ا

  نيزى بشود، ايك ھم چون چيامروز اگر . كردند حرف بزنند مردم ھم جرئت نمى ! آمدند توى شھر  طور لخت مى  ھمان

 ما ر كشور گفتند، گفتندي طورى كه وز البته دولت به. ن كرديو دولت ھم مع. ن كرديشان را مع ف يم تكليھا را ما خواھ

گذارند كه باز كنار  ھا مى  ا رشتی يگذارند  ھا مى  مگر مازندرانی . رنديگ رند، مردم مى ياگر نگ. ميش را گرفتيجلو

ا بروند و يك درياند كه زن و مرد با ھم در  مرده ) بندر انزلى(ھا  اى  اشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پھلوى يدر

خواھند   ھا مى  اى كه آن آزادى . ن استيھا ا ن ي ھاى ا  ھا را؟ تمدن نيرند اگذا مگر مى ! ش و عشرت بشونديمشغول ع

بشوند آزادى در حدود ) ش و نوشيسرگرم ع(بروند قمار بكنند و با ھم لخت بشوند و با ھم ! جور آزادى ن يا. نيھم
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آنى كه جلو گرفته فسادھاست . هھا را كه مادون فساد باشد داد و ھمه آزادی . اسالم از فسادھا جلو گرفته. قانون است

اى كه  خواھند، تا آن اندازه   ھا مى  ى كه آنيھا ن آزادی يم اي گذار م، نمىيو ما تا زنده ھست. ش را گرفته استيكه جلو

  )٣٣٩: ، ص٨ فه نور، ج يصح(» .دا كنديم، آن آزادی ھا تحقق پي توان مى

ن فرمان يا. دا نكندين كرد تا اختالط گذشته ادامه پئيا تعيزنان از درھای خاصی برای استفاده  فرماندار بندر انزلی مكان 

م يد و تصمير كشور دولت موقت انجامي به صدور بخشنامه وز١٣۵٨رماه يدنبال داشت، در ششم ت  كه به ئیھا و بحث 

استخرھای شنای . دندم استقبال كرين تصميز در سخنرانی كه به آن اشاره شد، از اينی نيخم.  شدتأئيدفرماندار انزلی 

ز ي ھای مختلط ن انحالل مدارس و آموزشگاه. ن ماه زنانه و مردانه شدنديز در ھميتون نيلتون و شرايارامنه و ھ

فضا . ت بودندي ھا در اكثر ن طرحي مواجه شد، اما موافقان ائی ھا م بعدی سيستم مرتجعی بود كه با اندك مخالفتيتصم

  .شد تر می   تنگ برای زنان آرام آرام در جامعه

رباران يشدند، در تھران ت محسوب می » بدكار«نوعی سردسته زنان  كه به » فاسد«، سه زن ١٣۵٨ر ماه ي ت٢١

  .ك ماه زندان محكوم شدي ضربه شالق و ٨٠چران به  گو و چشم  ، جوان متلك ١٣۵٨ مرداد ١٨. شدند

از زنان ... «: ق فرمان امام دانست و گفتيابی را از مصادحج ھان، بی يای با روزنامه ك هللا منتظری در مصاحبه  ت يآ

  »...ت كنندي حجاب را رعامسألهرود كه  انتظار می 

. ن شدئين مھلت پاكسازی ادارات تعيرماه به عنوان آخري ت١۴اری از مراكز دولتی به فرمان خمينی پاسخ دادند و يبس

بار  ن يجا كه تاكنون چند از آن «: ر ماه حكم دادي ت١٠وز س دادگاه انقالب ارتش در رئيشھری ر االسالم ری  حجت 

ران تذكر داده شده، ولی يھای كارمند ارتش جمھوری اسالمی ا ن امر نسبت به پوشش اسالمی خانم مسؤوليتوسط 

؛ لذا با اند ده ياعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورز  ھای مزبور بی  متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه

  گانيله به عموم فرماندھان يوس ن يران بدي گذار جمھوری اسالمی ا انيتوجه به اوامر و رھكردھای رھبر انقالب و بن

شود كه از ورود آن دسته از پرسنل زن كه پوشش اسالمی   ھای نظامی و انتظامی ابالغ می  ھا و روسای سازمان

  ». عمل آورند ری بهيآمد جلوگھای رفت و  س يندارند به اماكن نظامی و سرو

ر كشور و مھندس توسلی شھردار تھران و ياالسالم مھدوی كنی وز ر آموزش و پرورش، حجت ي وزئیمحمدعلی رجا

د پوشش اسالمی را در ي اعالم كردند كه زنان كارمند بائیھا ز در ھمان روزھا طی بخشنامه يگر نياری ادارات ديبس

ھا بدون پوشش اسالمی حق  م گرفت رسما اعالم كند كه خانم ي شورای انقالب تصمتيدر نھا. ت كننديمحل كار رعا

م، دادستان كل ين تصميدنبال ا به . رندي ھا را بگ ورود به ادارات دولتی را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلوی آن

شود  دا اخطار می ي و ادارات تابعه شداتمؤسس ھا و  له به تمام وزارتخانهين وسيبد«: ای صادر كرد ه يانقالب اطالع

ا بانوی كارمندی بدون پوشش يده شود يران است ديد حضرت امام و خواست ملت اي چه اثری از آن چه مورد تاك چنان

  ».ای او قطع خواھد شديابد، بالدرنگ حقوق و مزاياسالمی در محل كار حضور 

ن است كه يت حجاب ايرعا... «: ن گفتيد چني احكام جدس مجلس اول، دربارهئياالسالم ھاشمی رفسنجانی، ر حجت

... رادی ندارد و چادر ضرورتی ندارديدا نباشد و فقط صورت و دو دست از مچ ايطوری لباس بپوشند كه موھا و بدن پ

ن حق يه نشوند و بخواھند مقاومت كنند، طبعا ايالبته اگر توج. رنديھا با زبان آرام بپذ ن مواظب باشند خانم مسؤولي

  ».ان داشته باشديداند، جر زی كه صالح نمی يط كارش اجازه ندھد آن چيدولت و حكومت است كه در مح

دند و قصد تظاھرات داشتند، اما با عكس ياه پوشيھا لباس س م ين تصمين بار به نشانه اعتراض به ايزنان معترض ا

ای كه قصد تجمع داشتند، جمعی از  ھر نقطه .  شدندھای تند گروه ھای حزب الھی و ارگان ھای حکومتی مواجه العمل  

.  ھا شوند شدند تا مانع اعتراض و حتی كار آن زنان محجبه و گروه ھای اسالمی زودتر سرکوب و پراکنده می 
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ھا درج می  ن بار فشار بر زنان را تشديد كردند و ھمه روزه اخبار اخراج آنان در روزنامه يز اين حکومت نمسؤولي

  .شد 

داد و از  ز خطاب قرار می ير اداری را نيد، اين بار زنان غي ھای جد هي سوی ديگر، ارگان ھای حکومتی در اطالعاز

ز به يراز نيل شيز و بازار وكيبازار تبر. ت كننديخواست در عرصه عمومی حدود اسالمی پوشش را رعا آنان می 

  .داد حجاب خبر می  ت ورود زنان بی يوع در ورودی نصب كرده بودند كه از ممنئیله كسبه تابلوھايوس

ت يممنوع. كرد ن می ئيشد كه حدود و شكل حجاب را در مدارس و ادارات دولتی تع  صادر می ئی ھا ھم چنين بخشنامه

   به۶٠ ھاست كه كودكان دھه  تين محدوديای از ا  ھای روشن حتی برای كودكان دبستانی نمونه  استفاده از رنگ

  .رندخوبی به خاطر دا

ش از يد كه پيب رسيطی به تصوي در شرا١٣۶٢ماه  ھا و در آبان  ب ين فراز و نشيقانون مجازات اسالمی بعد از ھمه ا

ن قانون، زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و يبر اساس ا. آن، زنان عمال در عرصه عمومی محجبه شده بودند

ژه مبارزه با يروھای ويو ن...  ھای جندا گشت. شوند محكوم می  ضربه شالق ٧۴ر تا يانظار عمومی ظاھر شوند به تعز

گر مظاھر اعمال يل شد و اعتراض به بدحجابی زنان و ديتشك» بدحجابی«ن دوران برای مبارزه با يمنكرات در ھم

ن كشور و مسؤوليھای  ری ي گ  با متخلفان معاند، ھر از چند گاھی در موضعئید به برخورد قضاير شرعی و تھديغ

 كه گروه ھای حزب هللا ئیھا داشت تا جا ت در طول آن سال ين وضعيشد كه نشان از استمرار ا ده می يائمه جماعات د

  . ت وارد عمل شوندين وضعيری از ايگرفتند خودسرانه برای جلوگ م می يھای ارشاد تصم و گشت 

ه بدحجابی برگزار شد كه در بعضی نقاط به ي تظاھرات متعددی در نقاط مختلف تھران عل١٣۶٣ر يروزھای آخر ت

  .دي ھای نامناسب انجام ھای فروش لباس ك يو حمله به بوت» بدحجاب«ری با زنان يدرگ

ھای مختلف مبارزه با بدحجابی و مقاومت زنان، ھم چنان ادامه  به اين ترتيب، سرکوب سيستماتيک زنان و طرح 

  .دارد

ه منافع و مصالح از جمله يحشا و منكرات كه در صورت ادامه اعمال، از كلاخطار به اھل فساد و ف: ١٣۶۴رماه يت

  .شوند استخدام در ادارات و مراكز دولتی محروم می 

ھای مبتذل و ضداخالقی و پس از مدتی  د به برخورد قانونی با بدحجابی و فروشندگان لباس يتھد: ١٣۶۵بھشت يارد

  .ل فقدان قانون مناسبي دل  ھا به كياعتراف به معطل ماندن طرح مبارزه با بوت

ه ين افراد از كلير كشور كه مانع استفاده ايد مبارزه با بدحجابی از سوی وزيمعرفی طرح جد: ١٣۶۶بھشت يارد

  .شود امكانات دولتی و عمومی می 

  .ای با باندھای فساد و منكرات شه ينی و مبارزه ريگزياعالم طرح جا: ١٣۶۶بھمن 

  . و انتظامی با بدحجابیئیروی اجراي برای برخورد فعال نئیعالی قضا ی شورای تقاضا: ١٣۶٨ن يفرورد

  .هئيس قوه قضائيھا با بدحجابی از سوی ر اعالم برخورد قاطع دادگاه : ١٣۶٨آذر 

  .ات طرح مبارزه با منكرات و بدحجابیئياعالم جز: ١٣۶٩بھشت يارد

  .ت بر اماكن عمومیخبر اجرای طرح مبارزه با بدحجابی و نظار: ١٣٧٠خرداد 

  .جمھور وقت س ئي ریستند، از سويد به حدود الھی و انقالبی نيد كسانی كه مقيتھد: ١٣٧١ر يت

  .ت افراد استوار استياست دولت در مورد بدحجابی بر ھداي كه س نياعالم ا: ١٣٧٢دی 

   نگاھی كوتاه به موضع.ر كشورياعالم خبر اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در تھران از سوی وز: ١٣٧۵خرداد 

  . اند  نكردهمسألهدھد راھكارھای اجرا شده كمكی به حل  ن در مقابل بدحجابی نشان می مسؤوليھای  ری يگ
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، طرح گسترش حجاب و عفاف كه از ابتدای دھه ١٣٨۴دمحمد خاتمی در سال ي جمھوری س استيھای ر ن ماه يدر آخر

 ھر ئید كه راھبردھا و راھكارھای اجرايب رسيی قرار داشت، به تصوعالی انقالب فرھنگ  در دستور كار شورای ٧٠

ن دوره نيز در سخنان و نوشته ينگرانی سران و مقامات حکومتی، در ا. ھا در آن مشخص شده بود كدام از دستگاه 

  .ان بوديف مذھبی نمايھای ط 

 گر دشمن را من مشاھده  د و توطئهيزھاى پل ھا و مغ  ھا، دست ني ا پشت ھمه... «: خامنه ای در جمع مردم ھمدان گفت

ن كار تالش ي كه دارند براى ا-باری، ولنگاری شھوانى و جنسى  بندو ھا به بی   سر سوق دادن جوان  پشت... كنم مى 

 اجتماعی معمولى  مسألهتى است؛ ي امن مسألهاسى است؛ ي س مسأله، مسأله.  دست و سرانگشت دشمن ھست-كنند  مى 

گرى و يش به سمت الابالي گرا مسألهاد، ي اعت مسألهد كه پشت سر ياد داشته باشيشه به ي ھا ھم  جوانشما. ستين

گذارى در  است يھاى س اسى است، كه در اتاق يھا و مغزھاى س ل، دست ين قبي شھوانى و جنسى و مسائلى از ائیرھا

  )١۶/۴/٨٣(». شود  ھا انجام مى كشى ن كار نقشه يا براى ايدن

ماه ھمان سال طرح اصالح شده ساماندھی مد و لباس در مجلس و شورای نگھبان  ات، و دی يكل: ١٣٨۵بھشت يارد

 ھای دولتی در  ه دستگاهيفه كليشد و وظ محسوب می »  در مبارزه با بدحجابیئیربنايز«ك طرح يد كه يب رسيبه تصو

  .ن لحظه ھنوز عملی نشده استيده شد كه تا اھای گذشته افزو  بر انبوه طرح یب، طرحين ترتيبه ا. آن مشخص بود

نی و فرھنگی به ين دولتی نسبت به مسائل دمسؤولي توجھی  گانی، مكارم و فاضل از كميهللا گلپا ت يآ: ١٣٨۵ر ماه يت

  .خصوص حجاب، ابراز نگرانی كردند

  .ھای ارشاد دوباره شروع به كار كرد گشت : ١٣٨۶بھشت يارد

ھای متحرك  روی انتظامی تھران، مانكن يتری با زنان بدحجاب كه از سوی فرمانده نبرخوردھای سخت : ١٣٨٧سال 

ه ي ھای تھ لميف. روھای انتظامی شدين برخوردھا بعضا منجر به كشمكش زنان با نيا. شدند، صورت گرفت ده می ينام

كه ھم زمان  امی كرد؛ در حالی روی انتظيع منتشر شد و انتقادات فراوانی را متوجه نياس وسيع در مقين وقايشده از ا

  .افت می شديز دريبازخوردھای مثبتی از سوی جمعی از مردم ن

ھای مربوط به حجاب موقتا كنار گذاشته شد تا امسال كه سخن از  ل ورود به فضای انتخابات، بحث يدل به : ١٣٨٨سال 

  .ن دوباره مطرح شده استيھای ارشاد در قالب متذكر بازگشت گشت 

ش از يد كه پيب رسيطی به تصوي در شرا١٣۶٢ ماه   ھا و در آبان بين فراز و نشيازات اسالمی بعد از ھمه اقانون مج

ن قانون، زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و يبر اساس ا. آن، زنان عمال در عرصه عمومی محجبه شده بودند

  .دشون  ضربه شالق محكوم می ٧۴ر تا يانظار عمومی ظاھر شوند به تعز

ای که در راس ھمه تبه کاران حکومت اسالمی قرار دارد در حکمی به مناسبت دوره جديد شورای عالی  علی خامنه 

  . کردتأکيدخواند  می » تحول علوم انسانی«و آن چه او » مھندسی فرھنگی«انقالب فرھنگی بار ديگر بر 

 است   صادر شده، آمده١٣٩٣ مھر ماه ٢۶ز شنبه ای، در اين حکم که رو  هللا خامنه   سايت رسمی آيت به گزارش وب

  ».است است، ھنوز به سرانجام مطلوب نرسيده  بوده تأکيدھای گذشته نيز مورد  تحول در علوم انسانی که در دوره«که 

به تعويق افتادن اين امور خسارت بزرگی متوجه انقالب اسالمی خواھد کرد، لذا بايد اين «خامنه ای گفته است که 

 ريزی جديد طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود  تر گرفته شده و با يک بازنگری و برنامه  جدی امور

 ».برسد

به » گران  ھای مھاجمان و ستيزه  معارضه«با » ھوشمندانه« ای اما در حکم خود بر مواجھه به تعبير او  خامنه

 . کرديدتأکعنوان يکی از تکاليف اصلی شورای عالی انقالب فرھنگی 
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 که به نتيجه انتخابات رياست جمھوری آن ٨٨ھای گسترده سال  ھای اخير به ويژه پس از اعتراض  ای در سال  خامنه 

ھا و مراکز  سال صورت گرفت بارھا بر مھندسی فرھنگی و تجديد نظر در مبانی علوم انسانی غربی که در دانشگاه 

 . است  کردهتأکيدشود،  آموزشی ايران تدريس می 

 . است ن کردهئي تع  اولويت کاری شورای عالی انقالب فرھنگی را نيز٧او در حکم جديد خود، 

» فعال و مبتکرانه« ھا، مواجھه   پيگيری تصميمات و مصوبات قبلی و اجرای سريع آن  ھم چونئی ھا اولويت

 شتاب حرکت علمی و فناوری و ھواداران به گفته او فرھنگ انقالبی و اسالمی با معارضان، پيگيری جدی پيشرفت و

 .ويژه تحول در علوم انسانی تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به 

محمد :  است  عضو جديد را به مجموعه اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی افزوده٣خامنه ای، ھم چنين 

س جمھوری ئيموالوردی، معاون رس جمھوری، شھيندخت ئي ريزی و نظارت راھبردی ر باقرنوبخت، معاون برنامه

او اين سه تن را به شورای عالی انقالب . س دفتر تبليغات اسالمیئيدر امور زنان و خانواده و احمد واعظی، ر

 .فرھنگی راه يافتند

س جمھوری يکی از نھادھای حکومتی جمھوری اسالمی است که پس از ئيشورای عالی انقالب فرھنگی به رياست ر

 .هللا خمينی تشکيل شد آن چه به عنوان انقالب فرھنگی در ايران انجام شد با فرمان روح  و ١٣۵٧انقالب 

 ھای ايدئولوژيک  گسترش نفوذ فرھنگ اسالمی در شئون جامعه و تقويت انقالب فرھنگی با تکيه بر آموزه«

 .است از جمله اھداف اين شورا اعالم شده » جمھوری اسالمی

 صفحه ای به ٢٠٠ات حکومت اسالمی ايران در يک اقدام غيرمنتظره، ويژه نامه ای  مھرماه وزارت اطالع١٩شنبه 

به بررسی »  ھای خاموش  سال مجاھدت٣٠«اين ويژه نامه با تيتر يک . عنوان ضميمه روزنامه ھمشھری منتشر کرد

  . کارنامه اين نھاد امنيتی در سه دھه گذشته پرداخته بود

اه در يک گزارش جالب توجه به بررسی وضعيت دبيرخانه شورای ھماھنگی سپس خبرگزاری فارس وابسته به سپ

  . نھاد اطالعاتی در ايران خبر داده است١۶اطالعات ايران پرداخته و از فعاليت 

وزارت اطالعات به عنوان تشکيالت اصلی و مادر، «:  نھاد اطالعاتی اشاره شده است۵در متن اين گزارش تنھا به نام 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران، واحد اطالعات ارتش جمھوری اسالمی ايران، واحد اطالعات واحد اطالعات  

 ».نيروی انتظامی و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران

ا  با تصويب رھبر حکومت اسالمی به سازمان اطالعات سپاه ارتقا پيد٨٨واحد اطالعات سپاه پاسداران در مھرماه سال 

 سال گذشته، در برخوردھای ۵اين نھاد در طول . کرد و به عنوان قوی ترين نھاد اطالعاتی ايران شناخته می شود

 فرمانده سپاه اعالم کرد اين ٩٠تيرماه سال . امنيتی با مخالفان جمھوری اسالمی مھم ترين نقش را بر عھده داشته است

  .شده استن ئي تعئینھاد امنيتی به عنوان ضابط دستگاه قضا

 نھادھای اطالعاتی ۴ مھرماه خبرگزاری فارس منتشر شده، اسامی ١٩در تصويری که ضميمه گزارش روز شنبه 

 آن مستقيما توسط آيت هللا مسؤولکه ( قوا   كل  فرماندھی  اطالعات  حفاظت دفتر عمومی«: ديگر ھم ديده می شود

موسوم به پاوا (کل نيروھای مسلح، پليس امنيت عمومی ، سازمان حفاظت اطالعات ستاد )خامنه ای منصوب می شود

  ».و سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع ايران) که وابسته به نيروی انتظامی است

و » سازمان حراست کل کشور«و » حفاظت اطالعات قوه قضائيه«در اين گزارش به نام نھادھای اطالعاتی مانند 

 ئیدر زير مجموعه نھادھای اطالعاتی سپاه و نيروی انتظامی، نھادھا. ستاشاره نشده ا» سازمان پدافند غيرعامل«

پليس «و » مرکز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه«، »حفاظت اطالعات سپاه قدس«، »حفاظت اطالعات بسيج«چون 

ی رھبر دفتر بازرس«به اين فھرست می توان . نيز از تشکيالت خاص و اختيارات گسترده ای برخوردار ھستند» فتا
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دفاتر نظارت استانی » «دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی«، »دفتر بازرسی رياست جمھوری«، »جمھوری اسالمی

 و محرمانه ئیکميته ھای قضا« چون ئیو حتی نھادھا» معاونت امنيتی و انتظامی وزارت کشور«، »شورای نگھبان

را » حراست رياست جمھوری«و » نظامحفاظت و بازرسی مجمع تشخيص مصلحت «، » مجلس٩٠کميسيون اصل 

نيز افزود که ماموريت ھای خاص اطالعاتی و امنيتی دارند و تعداد واقعی نھادھای امنيتی و اطالعاتی فعال ايران را 

  . نھاد نيز فراتر می برند١۶از 

 دولت روحانی محمود علوی، وزير اطالعات. رياست شورا ھماھنگی نھادھای اطالعاتی ايران با وزير اطالعات است

 شھريور سال گذشته خبر از فراھم شدن مقدمات تشکيل جلسه شورای ھماھنگی دستگاه اطالعاتی داده بود و ٢٧

 خبر داده بود که نخستين جلسه اين شورا با رياست علوی برگزار ٩٢ آبان سال ٧پايگاه اطالع رسانی دولت ايران 

  .شده است

يت ھماھنگی ميان يگان ھای اطالعاتی مختلف موجود در مسؤولا بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، اين شور

 متشکل از وزير ئی، شورائیدستگاه ھای اطالعاتی امنيتی ايران را بر عھده دارد و جھت ھماھنگی امور اجرا

 لمسؤو حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، مسؤولاالختيار او،  اطالعات، دادستان کل کشور، وزير کشور يا نماينده تام

 واحد اطالعات ارتش، وزير امورخارجه يا مسؤول حفاظت اطالعات ارتش، مسؤولواحد اطالعات سپاه پاسداران، 

  . حفاظت اطالعات نيروی انتظامی در آن حضور دارندمسؤولاالختيار او و  نماينده تام

می گردد که مرداد ماه س وزارت اطالعات جمھوری اسالمی باز يموجوديت اين شورا از لحاظ تاريخی به قانون تاس

اقدام به تھيه برآوردھای « تصويب شده و بر اساس گزارش فارس طی يکسال اخير جلسات منظمی داشته و ۶٢سال 

 ترين اقدامات يک سال گذشته اين شورا برآورد  از مھم...  امنيتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است-اطالعاتی

برآورد وضعيت امنيتی مناطق مختلف کشور، برآورد تھديدات اطالعاتی در  ھا و تھديدات حوزه فضای مجازی،  آسيب

  ».کشور بوده است

 حکومتی اسالمی عاملين اسيدپاشی به صورت مسؤولدر چنين شرايطی، نبايد کسی توھم داشته باشد که ارگان ھای 

راين، برای نمونه می توانيم به بناب. زنان در اصفھان را پيگيری کنند و يا در صورت دستگيری آن ھا را محکوم کنند

  .نتايج قتل ھای زنجيره ای کرمان اشاره کنيم

محمدحمزه مصطفوی، سليمان جھانشاھی، محمد سلطانی و علی ملکی چھار عضو بسيج کرمان به ھمراه شماری 

  زنجيره ھای   و در در جريان قتل١٣٨١ تا ٨٠ ھای  ديگر از اعضای پايگاه علی اصغرموالی بسيج کرمان در سال

پور و ھمسرش محمدرضا نژادماليری را به قتل رسانده  ای، دست کم پنج شھروند کرمانی و از جمله شھره نيک 

  .بودند

 ھای  ھای گذشته رضايت خانواده کرمان در سال » !محفلی؟« ھای  سرانجام دادگاه اعالم کرد که عامالن بسيجی قتل

، اين بسيجيان با تحريک و يا فتوای آيت الھی، شماری از ٨١ تا ٨٠ ھای  در فاصله سال!  اند؟ قربانيان را کسب کرده

 .شھروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند

 ھای  پرونده قتل«ھا را مرتکب شده بودند اما پايان  اين محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسيجيانی که اين قتل

ھا که ھمگی از اعضای پايگاه بسيج علی اصغر موال مستقر در مسجد   نبود؛ عامالن اجرای اين قتل» محفلی کرمان

اند، و   تاکنون چندبار محاکمه و دست کم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده١٣٨٢اند از سال  آقاغالمعلی کرمان بوده 

  . آزادند١٣٨۴البته ھمگی به جز يک نفر از سال 

س ئي ھمان زمان در واکنش به اظھارات ر   ھای کرمان اما ربانيان قتلپور از ق نعمت احمدی، وکيل خانواده شھر نيک 

 اکنون پنج تن از متھمان آزاد ھستند، در  يکی از اختالفات در اين پرونده اين است که ھم«دادگستری کرمان گفت که 
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رند که قاعدتا بايد را در پرونده خود دا... زدن و حالی که ھر يک از اين افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش

گناھان  خون بی «اشاره کرد که درصددند تا »  ھای پنھانی دست«او ھم چنين به » .اکنون در حال تحمل حبس باشند

 ».پايمال شود

 ٢٨پور،   شھره نيک ٨١ آبان سال ٢٧ ھای زنجيره ای کرمان، زمانی از پرده برون افتاد که در  پرونده ماجرای قتل

ھای  شناسی حقوق به ھمراه نامزدش مھندس محمدرضا نژادماليری ھر دو از خانواده  يل کارالتحص ساله و فارغ 

   از سوی عشرت خدابخش٨١ آبان سال ٢٨مفقود شدن اين زوج يک روز بعد در  .شناس کرمان، مفقود شدند سر

پور در شکايت خود اعالم  مادر شھره نيک .  کرمان اعالم شد١١پور به طور رسمی به کالنتری  زاده مادر شھره نيک 

نژاد ماليری با اتومبيل پژوی سفيد در حين مراجعت به   آبان دخترم به ھمراه نامزدش محمدرضا٢٧شب «کرد که 

ھا   تماس شان قطع شده و تاکنون خبری از آن اند در حالی که با تلفن ھمراه با منزل تماس داشته . اند منزل مفقود شده 

  ».در دست نيست

کرمان در -  ماموران جسد محمدرضا نژادماليری را در حاشيه جاده جوپار٨١ آذر سال ١٣دو ھفته بعد در نزديک به 

 از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او ئی ھا مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حيوانات وحشی بخش

  .را در منطقه پراکنده بودند

شب حادثه به ھمراه نامزدش با  « نژاد ماليری را که ومبيل پژوی محمدرضادو روز بعد ماموران اداره آگاھی کرمان ات

اين .  آباد در شمال کرمان و با فاصله چندين کيلومتری از محل کشف جسد او پيدا کنند آن بيرون رفته بود، در زنگی

 ».وداتومبيل با ريختن بنزين روی آن به آتش کشيده شده بود به طوری که موتور آن ھم ذوب شده ب

پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادماليری کشف و   نيز جسد متالشی شھره نيک ٨١ آذرماه ١٧در 

  ». کندئیھای لباس توانست دختر خود را شناسا از روی بقايای جسد و تکه  مادرش«

ه وقت ناحيه بسيج ھا از محمدتقی مصباح يزدی، محمدعلی شجاع حيدری فرماند ھای کرمان بار  قتل ئیدر پرونده قضا

 ثارهللا سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد موثر ۴١ نژاد فرمانده لشکر  کرمان و نيز محمد رئوفی

 تنھا به اخذ يک ئیھای قضا  ھا نام برده شده اما مقام  بر اعضای بسيج پايگاه علی اصغرموال برای انجام اين قتل

ام و فقط اجماع فقھا را   نداده ئیمن در اين زمينه فتوا«: کردند که در آن وی اعالم کرداستعالم از مصباح يزدی اکتفا 

ام اگر ولی فقيه اثبات موضوع را منوط به رای دادگاه کند و يا ھر حکم حکومتی ديگری  نقل کردم، ضمن اين که گفته 

  ».االجراست صادر کند حکم ولی فقيه الزم

 روابط تأئيديک بار به دادگاه احضار شدند و با وجود » مطلع«ان نيز فقط به عنوان فرماندھان وقت سپاه و بسيج کرم

  .ھا را انکار کردند  ھا درباره تحريک و تشويق به انجام قتل   ھای کرمان، اقرار عامالن قتل خود با عامالن قتل

ای حتی ادعا کرد؛  دگاه، طی نامهپاسخ به استعالم دا محمدعلی شجاع حيدری فرمانده وقت ناحيه بسيج کرمان حتی در 

 ».يک روز بعد از آخرين قتل افتتاح شده است«پايگاھی که قاتالن از آن استفاده می کردند 

 کشانده و بازداشت می ئی ھا مقتولين را به محل» با طرح و نقشه قبلی«ھای کرمان در دادگاه پذيرفتند که  عامالن قتل 

   قرار میئیشان مورد بازجو گاه بسيج و در برخی موارد در منازل خود يا مرتبطان کردند، و پس از انتقال به محل پاي 

  .دادند

ھای خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از  قربانيان را به مکان

 . کردند ھا را سر به نيست می کشتن نيز جنازه آن 

 در يکی از روستاھای نزديک خمينی ١٣٩٠ خرداد سال ٢تجاوزی جمعی در  است که ھم چنين الزم به يادآوری

  .در استان اصفھان صورت گرفت که منتھی به عکس العمل ھای گسترده اجتماعی شد شھر
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زن و مرد جوان در يکی از باغ ھای اين شھرستان حضور داشتند که ناگھان مردانی با ورود به داخل باغ، پس از  ١٣

 متری ۵٠٠ مرد در اتاقی، زنان حاضر در ميھمانی را با خودروی سمندی به باغ ديگری در فاصله ھزار و حبس ھفت

متجاوزان سپس با تھديد، چھار تن از زنان را مورد آزار و اذيت قرار داده و قبل از رسيدن پليس . منتقل کردند

 .گريختند

) کسانی که به آن ھا تعرض صورت گرفته(اين ھا « که خمينی شھر درباره اين فاجعه گفت موسی سالمی، اما جمعه 

  ».شايد اين کار نقشه دشمنان بوده باشد«: او اضافه کرد» .السالمی نبودند آدم ھای عليه

دار شدن عفت  کنيم تا اقداماتی که موجب خدشه  ھا سفارش می  از سوی ديگر به خانواده «: محسنی اژه ای گفت 

 ».ھای اوليه است برخی از تعرضات به دليل کوتاھی . شود، انجام ندھند عمومی می 

اگر لباس مناسب داشتند شايد اين طوری ) مھمانان(آن ھا «س پليس آگاھی صفھان ھم در اين رابطه گفته است که ئير

 ».شد نمی

يکی از «: گفت» عوامل وقوع مفاسد اجتماعی«آيت هللا علی صافی گلپايگانی مراجع تقليد قم، با اشاره به يکی از 

 ».دانست» اسالمی نبودن روابط زن و مرد«عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را 

پس از انتشار اخبار اين حادثه تعدادی از اھالی شھرستان خمينی شھر ضمن تجمع در برابر دادگستری اين شھرستان 

اين تجمع که از چند روز قبل . خواستار برخورد جدی با اين افراد شده تا از وقوع دوباره چنين جرايمی جلوگيری گردد

و با ارسال پيامک بين مردم به صورت خودجوش تدارک ديده شده بود، ھزاران نفر از قشرھای مختلف مردم شرکت 

شعارھای فراوانی در اين تجمع سر داده شد که حاکی از اعتراض مردم نسبت به کوتاھی در برخورد با . کرده بودند

  .ی ھای صورت گرفته در جرائم قبلی اين افراد بوداراذل و اوباش و از جمله کوتاھ

يك ھفته پس از وقوع جنايتی بی سابقه در يكی از باغات خمينی شھر اصفھان و به دنبال دستگيری چند تن از متھمان 

سكوت دستگاه «: س كل دادگستری استان اصفھان، اين واقعه را چنين توجيه کردئيپرونده، غالمرضا انصاری ر

 و ايجاد فرصت برای ئیه دليل پنھان كردن واقعه، بلكه صرفا به منظور استفاده از راه كارھای قضا نه بئیقضا

 و كشف محل اختفاء و دستگيری متھمانی بوده كه ھويت شان در اختيار ما بوده است ئیدستگاه انتظامی جھت شناسا

  ».و شخصا دنبال كار خواھم بود

ھمان طور که برخی . شھر مدتی ادامه يافت و سپس به فراموشی سپرده شدھا به حادثه خمينی  به ھر صورت واکنش 

ن حکومتی زنان قربانی تجاوز را مقصر اين اتفاق می دانند، اما مردم از آن با عنوان فاجعه ياد می کنند و مسؤوالاز 

تی نيروھای  حئیيادآور می شوند که اين زنان با ھر پوششی در حريم خصوصی خودشان بودند و بدون حکم قضا

  . ھم مجاز نيستند وارد حريم خصوصی افراد شوندئیامنيتی و قضا

 درباره گشت ارشاد و حفظ حرمت و کرامت ئی ھا حسن روحانی در تبليغات انتخابات رياست جمھوری يازدھم وعده

کند تا زنان احساس دو وعده که در سخنان روحانی بسيار شنيده شده اين که کاری . زنان توسط نيروی انتظامی داده بود

  . کندسؤال نام و نشان از کسی  امنيت کنند و ديگر اين که نخواھد گذاشت ماموری بی

اما واقعيت ھا و عملکردھا نشان دادند که روحانی پس از رسيدن به رياست جمھوری نه تنھا به ھيچ کدام از وعده ھای 

اش اين  ھای انتخاباتی  عبارت ديگر، روحانی در وعده به . خود عمل نکرد، بلکه سرکوب و اعدام را نيز افزايش داد

  . زنان استمسألهگونه تظاھر کرد که طرفدار انعطاف حکومت در زمينه برخورد با به 

در حالی که خود روحانی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی و حمله به دستاوردھای انفالب 

  .ان بوده است مردم ايران، از ناجيان سرکوب زن۵٧
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حسن روحانی، در جلد اول خاطرات خود می نويسد که چگونه کارمندان مستقر در ستاد مشترک ارتش را مجبور به 

به محوطه ستاد مشترک ارتش »  حجاب بی« ھای  پوشيدن حجاب کرد و به دژبان درب ورودی گفت از ورود خانم

   . گانه رسيد ه پس از ستاد ارتش، نوبت به نيروھای سهاو ھم چنين نوشته اين طرح اجباری شدن ب. جلوگيری کند

، امروز مدعی باز کردن فضای فرھنگی ۵٧ اجرای طرح اجباری کردن حجاب در سال مسؤولبه اين ترتيب، چگونه 

  !ر وضعيت زنان جامعه ايران است؟ئيو اجتماعی جامعه ايران، به خصوص به دنبال تغ

ن زن و مرد را به رسميت نشناخته است بنابراين، اگر در نقاطی از کره خاکی ھيچ دين و مذھب و فرقه ای برابری بي

 حاکمان و مذاھب، بلکه بر اساس مبارزه طوالنی و دوشادوش زنان و ئیحقوق زنان به رسميت شناخته شده نه اھدا

  .مردان برابری طلب و آزادی خواه و عدالت جو و انقالبات کسب شده است

به خصوص در جامعه ما، غير از سرکوب . کوب زنان يک شرم تاريخی بشريت استدر قرن بيست و يکم، سر

سيستماتيک زنان توسط حاکميت و قوانين مرساالر آن، برای اين که رعب و وحشت زيادی در جامعه ايجاد کنند گروه 

د و يا به صورت آن ھا  وابسته به قدرت و حاکميت نيز قتل ھای زنجيره ای زنان راه می اندازنئیھای تبه کار و مافيا

  .اسيد می پاشند

از اين . ھدف اصلی حکومت از سرکوب سيستماتيک زنان، سرکوب کل جامعه است  کرد کهتأکيددر پايان می توان 

 در چنين شرايطی، .رو، امر حجاب به يک مشغله دايمی و مھم سران و مقامات حکومت اسالمی ايران تبديل شده است

 ھدف تبه کاران حکومت اسالمی از حمله به زنان، وادار کردن جامعه به سکوت و سکوت جايز نبست به خصوص

مردم در حال حاضر تنھا سالحی که دارند اعتراض و اعتصاب و . تبعيت بی چون و چرا از حاکمان قداره بند است

کومت اسالمی را با مبارزه مردمی می توان جلو جنايات بی شمار ح! سالحی موثر و قدرت مند. مبارزه پيگير است

بی ترديد ھمه اين مبارزات، سرانجام به سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت و ترور و آزادی ستيز و زن . گرفت

  !ستيز حکومت اسالمی منجر خواھد شد

  

  ٢٠١۴بر و بيست و سوم اکت- ١٣٩٣ ]عقرب[شنبه يکم آبانپنج

  

  :ضميمه* 

اصفھانی در مورد حوادث اخير است و يا اخبار و گزارشاتی که در خوانيد نظرات تعدادی از زنان  آن چه در زير می 

  . رسانه ھای مختلف انعکاس يافته اند

  ». کنم اين روزھا کم تر از خانه بيرون بروم  ھای ماشين باالست؛ اما به ھر حال سعی می تمام شيشه« :يک ناشناس

 که  ريزد و بعد از اين ی اعصابم به ھم می به عنوان يک زن اصفھانی با صدای عبور ھر موتور سوار« :ناشناس

ھرچند قبل از اين با توجه به تجربه . شود موتور از کنارم عبور کرد تصوير قربانيان اسيد پاشی در ذھنم تداعی می 

  ».اين يعنی عدم امنيت در جامعه. دزديده شدن کيفم؛ از صدای موتور ھراس داشتم

تان را رعايت   ناشناسی در يافت کردم که در آن ھشدار داده بود اگر حجاب پيش از اين يک پيامک از شماره« :ھانيه

 حجاب است چرا مقامات باالتر دراين خصوص مسأله ھا مربوط به  اگر اسيد پاشی.  شود نکنيد به شما اسيد پاشی می

  » کنند؟ آيا ھر شخصی متولی امر حجاب است؟ اظھارنظر نمی

   ای است که جرات کرده اين موضوع را رسانه تحسين دارد که ايسنا اولين خبرگزاریکه جای  با اين « :نگار روزنامه 

 که به صورت ئی ھا  شده خانمتأکيدای کند، اما در تمام خبر گفتگوی ايسنا با قربانيان اسيدپاشی در اصفھان، به شدت 

انگار ...  شان نبوده است پس اسيدپاشی حق.. .اند شان اسيد پاشيده شده از خانواده ھای مذھبی و با آبرو و با حجاب بوده  
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  گاھی رسانه!  پاشيدند جای تعجب نبود ھا اسيد می اند و حاال اگر به آن   خانواده   آبرو و بی اند، بی  حجاب  کسانی که بی

 ھم مسلما البته عدم پوشش( که پوشش اين خبرھا  نکته بد ديگر اين!  کنند ھا فرھنگ مسلط مردساالر را باز توليد می

  ».کند ھدف چنين رفتارھای غيرانسانی که ايجاد ترس و وحشت است را محقق می ) چاره ساز نيست

 گيرم يا تاکسی  ای يا آژانس می برای ھرکار خارج از خانه . کاش زودتر عامالن اسيدپاشی را دستگير کنند« :شبنم

  ».کنم دربست می 

يک روز صحبت از چھار قربانی است و روز . شود بيش تر می ھر روز شايعات در خصوص اين موضوع « :ناشناس

  ».دھد؟ متاسفانه زنان اين روزھا امنيت ندارند چرا صدا و سيما در اين خصوص توضيح نمی .  قربانی١۵ديگر 

لخ گيرند و ھمه اعضای خانواده را درگير يک حادثه ت واقعا اين کار چه معنی دارد؟ شادی را از يک خانواده می « :گلی

  ».کنند می 

  ».خريد و فروش اسيد بايد ممنوع شود. ديشب تا صبح خواب ديدم به من اسيد پاشی شده است« :آمنه

خواھم اصفھان زندگی کنم؛ چون فقط رانندگی که نيست،  صبح تا االن صد بار خواستم به شوھرم بگويم، نمی « :ناشناس

  »ھا ھم اسيد نپاشند؟ ال از کجا معلوم به پيادهباالخره بايد ماشين را پارک کنيم و پياده بشويم، حا

  ».رفتم که از ترسم نرفتم مان ھم می  امروز بايد صنف . چند روز گذشته قيد بيرون رفتن از خانه را زدم« :فيروزه

ردان  گويند حتی احتمال دارد به م می. ن نياورندئيشان را پا ھای ماشين  شناسم گفتم شيشه  به ھمه کسانی که می « :صبا

  ».ھم اسيدپاشی شود

را خواندم حتی جرات ) گفتگوی ايسنا با قربانيان اسيدپاشی در اصفھان( ھا  بعد از اين که لينک مصاحبه« :ناشناس

  ».بروم و يک رنگ مو بخرم... نکردم تا پاساژ 

مور بود که به چند تا ما... ساعت ھفت صبح از خونه بيرون زديم سر ميدان . امروز پسرم آزمون داشت« :ناشناس

به يکی از مامورھا گفتم اين موضوع اسيدپاشی واقعيت دارد؟ چکار کنيم؟ گفت به .  دادند ھای مشکوک ايست می ماشين 

کنيم، چند مورد ھمين اطراف داشتيم و ھدف شان ھم دزدی جواھر و گوشی بوده  خاطر ھمين موضوع بازرسی می 

  ».است

ترسد از  ولی چه فايده آدم باز ھم می . ن بياريمئيھای ماشين را يک لحظه پا يشه جرات نداريم موقع رانندگی ش« :سپيده

  ».خانه خارج شود

  با مواد اسيدی و قربانی چه کنيم؟

 مواد تأثيرھا بايد به مردم نيز آگاھی درباره  به ھر روی اين حادثه تلخ و شکننده روی داده است اما در حاشيه اين تلخی

  :با آن داداسيدی و نحوه مقابله 

 ھا باشد که تا   تواند از نوع شديدترين سوختگی سوختگی با اين مواد می.  باشندئی ممکن است اسيدی يا قليائیمواد شيميا

ھای آلوده را درآوريد و بالفاصله محل سوختگی را  پس از تماس با چنين موادی لباس .  کند عمق زيادی در بدن نفوذ می

 ديگری استفاده نکنيد ئی از ماده شيميائیبرای خنثی کردن ماده شيميا.  دقيقه شستشو دھيد٢٠با آب زياد حداقل به مدت 

  .ديده را صرفا با آب زياد شستشو دھيد و محل آسيب 

دقت کنيد در ھنگام شستشو، آب . ، بھترين کار، شستشو با آب فراوان استئیدر صورت آلوده شدن چشم با مواد شيميا

در ادامه مصدوم را سريعاً به بيمارستان . نی چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نکندشده از جانب بيرو مصرف

  .منتقل کنيد

  وزير بھداشت به فريادمان برسد: پدر سھيال
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پدر سھيال جورکش که دخترش سه ھفته پيش در منطقه پل بزرگمھر قربانی اسيدپاشی در اصفھان شد درباره آخرين 

 ھای دولتی عاجزانه تقاضا دارم به داد  ھداشت ما چشم پزشک است، از ايشان و دستگاهوزير ب: وضعيت دخترش گفت

  .دخترم برسند و اندک سوسوی چشمش را نگه دارند

به گزارش خبرنگار ايسنا منطقه اصفھان، قربانيان اسيدپاشی در اصفھان حال مناسبی چه به لحاظ جسمی و چه روحی 

  . ھای اصفھان و تھران بستری ھستند و يکی نيز در انتظار پيوند قرنيه است مارستاندو نفر از قربانيان در بي. ندارند

 -پدر سھيال جور کش که در نخستين گفتگوی خود با ايسنا درخواست کرد که از نام مستعار برای دخترش استفاده شود 

زندگی : ای جديد گفت وز در مصاحبهامر» م برای سھيال استفاده کرده بود-ندا«ايسنا در نخستين گفتگو از نام مستعار 

ن به فريادش مسؤوالاش   واقعی  ای ندارد که نام مستعار برای او بنويسيد شايد با نام دخترم تباه شده است و ديگر فايده 

  .برسند

  .قرار است پوست سر سھيال را برای يک عمل جراحی تازه بردارند و او وضعيت روحی مناسبی ندارد:  کردتأکيداو 

کرده در اجتماع قربانی اين  يک دختر جوان تحصيل . طلبم ن را به کمک می مسؤوالمن از ھمين جا ھمه : افزوداو 

  .اتفاق ھولناک شده و من تقاضا دارم به فريادمان برسند

 ئیمن در اين شھر غريبم و دستم به جا: جورکش که دخترش ھم اکنون در بيمارستانی در تھران بستری است، ادامه داد

 يک چشمش را به طور کامل ئیدختر من بينا. دانم بايد به کدام بيمارستان و کدام متخصص مراجعه کنم نمی . ند نيستب

  .زند  درصد سوسو می ٣٠-٢٠از دست داده و چشم ديگرش در حد 

 توان  میھای متعدد  پزشکان بيمارستان سوانح سوختگی معتقدند اگر اين چشم دچار عفونت نشود با جراحی : او افزود

  .اين سو سو زدن را نگه داشت

ھای دولتی عاجزانه تقاضا دارم به داد دخترم  وزير بھداشت ما چشم پزشک است، از ايشان و دستگاه : جورکش گفت

 دھم  ن را قسم میمسؤوال، زندگی و ھمه چيزش را از دست داده است، ھمه پزشکان و ئیسھيال روحيه، زيبا. برسند

اگر اعزام به خارج يا حضور تيم پزشکی خاصی الزم است ما . اش را ھم از دست بدھد  ئید بينا درص٢٠نگذاريد اين 

 گويم که در روز  آيد می شان بر می  من به ھمه کسانی که از وضعيت سھيال خبر دارند و کاری از دست. را ياری دھند

  .قيامت بايد جوابگوی اين دختر باشيد

رشنبه ھفته گذشته در خيابان مھرداد مورد اسيدپاشی قرار گرفت در گفتگو با ايسنا که چھا»  ق-سارا«چنين ھمسر  ھم 

  .جراحی روی صورت سارا انجام شده و بافت مرده صورتش جمع شده است: اظھار کرد

 درصد سوختگی نصف گردن ١٢گويند با وجودی که اين   درصد سوختگی می ١٢پزشکان از : اضافه کرد»  ع-علی«

  .ست که از بين رفته استو صورت سارا ا

سارا روحيه خود را از دست داده و بسيار خسته است، اما ھمه خانواده در تالش ھستيم تا روحيه او را : او افزود

  .برگردانيم

  

  گفتگوی ايسنا با پدر يکی از قربانيان اسيدپاشی اصفھان

ھای انتظامی در  نتيجه بودن پيگيری  و بی پدر يکی از قربانيان اسيدپاشی استان اصفھان از سردرگمی در سير درمان 

  .روند پرونده دخترش خبر داد

در اولين روز : وگو با خبرنگار حوادث ايسنا، درخصوص پيگيری مراحل درمان دخترش گفت پدر اين قربانی در گفت

تگی شديد از ناحيه با توجه به سوخ. کنم نھم مھرماه بود دخترم در بيمارستان اصفھان بستری شد اين حادثه که فکر می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٠

ھا در   الزم روی دخترم انجام شود که با نظر من قرار شد اين عملئیھا ھا قرار بود عمل صورت، دست چپ و ران

  . دخترم اھميت داردئی و بعد زيبائیاولين عمل انجام شد، اما برای من اول بينا. تھران انجام شود

 ھای  ابتدا قرار بود در اصفھان چشم:  ھای دخترش، ادامه داد ھا برای درمان چشم او با گاليه از سردرگمی پزشک 

نژاد ارجاع دادند که در آن جا اعالم کردند اصال نياز  دخترم بخيه بشود که بعد از مخالفت من، ما را به بيمارستان لبافی 

  .داد  خود را از دست میئیشد دخترم بينا به بخيه کردن نبوده و اگر اين کار انجام می 

 کند و بيمارستان سوختگی ھم که دخترم  ال حاضر ھم بيمارستان چشم پزشکی، بيماران سوختگی را بستری نمیدر ح

ھا  با توجه به اينکه چشم. يتی نداريم و اين کار را بلد نيستيممسؤول ھا  کند در قبال چشم را بستری کرده است اعالم می 

آن قطره ريخته شود اين کار برعھده خودمان افتاده است و اين وشو شود و در  بايد ھر پنج ساعت يک بار با آب شست

  .دھيم وشو را انجام می  شست

  .ھای سوخته را مدام اليه اليه بردارند سه عمل ديگر بايد روی دخترم انجام شود تا قسمت : وی افزود

يدپاشی در استان اصفھان اين پدر در پاسخ به اين سوال که شايعاتی درخصوص بدحجاب بودن چھار قربانی پرونده اس

دخترم حجاب غيرمتعارف نداشته و معمولی و به مانند بقيه بوده تا حدی که پيش از اين در جامعه : وجود دارد، گفت

  . رفت و مشکلی به وجود نيامده بود حضور داشت، دانشگاه و جاھای مختلف می

 ھای آن ھا  ھای قربانيان آشنا شديم که براساس گفته  در پيگيری پرونده با يکی ديگر از خانواده: اين پدر ادامه داد

  .مراحل پرونده آن ھا دقيقا شبيه پرونده و اتفاقات مربوط به دختر من بود

وی با اشاره به اين که اين اسيدپاشی در بعدازظھر يک روز چھارشنبه در خيابان بزرگمھر اصفھان که يک جای تقريبا 

 ھای اوليه در اين حوادث  ای در خصوص آموزش کمک م صداوسيما برنامه تقاضا دار: شلوغ است، رخ داده، گفت

ن است، به طوری که در مورد دختر من به جای ريختن آب ئياطالعات مردم در مورد اين حوادث بسيار پا. درست کند

  . اند بر روی او، در ھمان ماشينی که پر از اسيد بوده گذاشته شده و به بيمارستان منتقل کرده

ام و   ھا را خودم پرداخت کرده  تاکنون تمامی ھزينه:  ھای درمان دخترش گفت  اين قربانی اسيدپاشی در مورد ھزينهپدر

ام و ھيچ مقام و  ام و يا در خيابان پرسه زده   ھای تھران يا در ماشين خوابيده   روز مداوم پشت در بيمارستان١٨طی اين 

نداشته است و پليس آگاھی اصفھان ھم که من با آن ھا تماس گرفتم، گفتند سازمانی برای پيگيری مشکل با من تماسی 

  .خبر جديدی نشده است

  امنيت اصفھان در گرو مجازات متخلفان اسيدپاشی است:  کردتأکيدوگو با ايسنا  اسفنانی در گفت

تر و  د ھر چه سريعه و نيروی انتظامی بايئيقوه قضا:  مجلس شورای اسالمی گفتئیيک عضو کميسيون حقوقی و قضا

تنھا در چنين . با صراحت تمام با متخلفان اسيدپاشی به زنان در اصفھان برخورد و آنھا را به سزای اعمال خود برسانند

  .رسند گردد و شھروندان به آرامش می شرايطی است که امنيت به جامعه باز می

  

 نويسند که مبادا مورد  را پای مطالب خود نمی برخی از خبرنگاران زن اصفھانی ديگر اسمشان - خبرگزاری ھرانا 

 ھای سوانح و سوختگی اصفھان چنان ترسيده اند که  تيم پزشکی و پرستاری بيمارستان. ھا قرار بگيرند حمله اسيد پاش 

  . به قربانيان با خبرنگاران صحبت کنندئیھای ابتدا حتی حاضر نيستند، راجع به کمک 

ھا فضای عمومی شھر اصفھان برای زنان و دختران مملو  روز ت محلی زندگی سالم؛ اينبه گزارش ھرانا به نقل از ساي

هللا و بسيج به عنوان متھمان اين اقدام  از انصار حزب. شناس است از ترس در مورد اسيدپاشی توسط موتورسواران نا

ھای انتظامی در روند پرونده  دن پيگيری نتيجه بو پدر يکی از قربانيان اسيدپاشی از بی .  شود جنايت کارانه نام برده می

 .دخترش خبر داده است
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 ای که به طورمتناوب در اصفھان به وقوع پيوسته و زنان و دختران اين شھر را ھدف گرفته، جوی  اسيدپاشی زنجيره

 . دھند وجود آورده و مردم از يک اسيدپاشی تازه خبر می روانی سنگينی به 

 دھد عصر روز يک شنبه در  حلی زندگی سالم که اخبار استان اصفھان را پوشش میترين مورد، سايت م در تازه 

 ٣در اصفھان، يک موتور سوار دو ترکه به سمت )  مھر٢٧يک شنبه ( صبح امروز ١١حوالی ساعت : خبری نوشت

 دم، جان باخت و ھا به خاطر پاشيدن اسيد در قفسه سينه در دختر در خيابان شيخ صدوق اسيد پاشيد که يک نفر از آن 

 .دو نفر ديگر راھی بيمارستان شدند

رفتيم شاھد تجمع عظيمی  زمانی که با پدرم به سمت خيابان مرداويج می : يکی از شاھدان عينی اين ماجرا اظھار داشت

از مردم بوديم که در لحظه اول فکر کردم تصادفی شده اما با نزديک شدن به محل، ماموران نيروی انتظامی و 

وی با بيان اين که در حين انتقال دختران به .  کردند به سه دختر، اسيدپاشی شده است ژانس را ديديم که اعالماور

 .ھا اسيد پاشيده شده که در دم جان باخته بود بيمارستان، مشاھده کردم که روی قفسه سينه يک نفر از آن 

ھا اسيد پاشيده شده بود که راھی بيمارستان  آن دو نفر ديگرھم بر روی صورت و دست : اين شاھد عينی بيان داشت

در حال حاضر به : وی با بيان اين که پدرم با مشاھده اين صحنه، ديگر اجازه رفتن به دانشگاه را به من نداد، گفت. شدند

به . دانم ام ايجاد شده، نشستن در خانه را بھتر از رفتن برای کسب دانش می  خاطر رعب و وحشتی که در خانواده 

ھای استان اصفھان شده که طی  گزارش زندگی سالم، حادثه اسيد پاشی چند روزی است که جزو اخبار داغ رسانه 

 . نفر رسيد١۴ھا در اصفھان، اسيد پاشی شده، به  آخرين اخبار، تعداد زنانی که بر روی آن 

کنند  اين چند روز يا رانندگی نمی  است که بسياری از زنان اصفھانی در  از سوی ديگر گزارش خبرگزاری آنا، حاکی

 ھا به عنوان راننده پشت فرمان  به گفته يک شھروند اصفھانی زن. اند ای برای رانندگی خود انديشيده  يا تمھيدات ويژه 

 ھای اصفھان ديگر آن آرامش ھميشگی يک شھر تاريخی  مردم در خيابان. دھند در خانه بمانند نشينند و ترجيح می  نمی 

ھا و خيلی جاھای ديگر مردم با احتياط از کنار  در خيابان چھار باغ اصفھان، نقش جھان، باغ گل . ريستی را ندارندو تو

 . شوند ھم رد می

شب گذشته در تصادف يک خودرو با موتورسواری در خيابان مھرداد که چھارمين اسيدپاشی اتفاق افتاد، :  گويد او می

سيد پيدا کردند که در درگيری رخ داده بين مردم و مظنونان، موتورسوران به کالنتری ھای ا مردم چند نفر را با بطری 

ھم چنين شايعه شده است که صبح امروز در خيابان شيخ . ھا در دسترس نيست محل منتقل شدند اما ھنوز خبری از آن 

ھا   اين خبرئینتظامی و قضاصدوق شمالی اصفھان، يک مورد اسيدپاشی ديگر رخ داده است اما ھنوز منابع رسمی، ا

 . اند  نکردهتأئيدرا 

 ...حال قربانيان مناسب نيست

 

  


