
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  مھسا: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٧

  

*!؟رھائیرا برای روز » آگاھی«دھد سالح  چه کسی صيقل می
  

 

  

  

  »چرا من؟ چه کسی می خواسته مرا به اين روز بيندازد؟... «

ھای  و ديگر قربانيان مستقيم اسيدپاشی ... مريم، سارا، ندا است که اين روزھا بارھا در ذھن او، سھيالال ؤن ساي

غول داشته و ھم مش زنان جامعه را ۀنقش بسته و ذھن قربانيان غيرمستقيم آن يعنی ھم) اصفھان(ی در ايران ئ زنجيره

   .اعصاب حساس جامعه را به تفکر و واکنش واداشته است

تواند چھره و صورت   داند آيا باالخره می کند ھنوز نمی  میء که اين سخنان را بريده بريده و به سختی اداسھيال

چون يک چشمش را کامل از دست داده و چشم ديگرش اگر جراحی موفقی ! ينه ببيند؟ئاش را روزی دوباره در آ سوخته

ای است  خلد و به دنبال روزنه ستن بيشتر از درد جان در درونش می درد نادانئیاما گو. بيند  باشد بيست درصد می داشته

  : مريمکه به دانستن و زندگی کردن راه يابد، درست مثل 

ھايم در تنم پودر  تجربه کردم اما اين سوختن متفاوت بود، لباس... من بارھا سوختن دست را با بخار آب يا قابلمه و «

ھايم را از دست دادم و بايد پيوند  يکی از قرنيه...  سريع به صورتم آب پاشيدندای بردند و مردم من را به مغازه. شد
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بدنم به شدت آسيب ديده، يک قسمت از سر من سوراخ شده و ھنوز شوک ھستم که چطور يک نفر با . قرنيه انجام دھم

  » !کند؟ آيا او ھم انسان است؟ انسان اين کار را می

سرنوشِت محتوم زنان آن باشد و ھر » بايد«روزی  ای بسته شده، که تيره ساالرانهمرد/چشمان اين زنان بر دنيای پدر

ادعای مالکيت بر جسم، فکر، زندگی، رفتار ... تواند آشکارا و نھان، قانونی و غيرقانونی، شرعی و عرفی و  مردی می

توانند آتش  شان امر کند می »میواجبات اسال«و » حسادت«، »مردانه «ۀآنان را داشته باشد وھر وقت اراد... و اميال 

تکلف که اين ھمه قانون و ارعاب و مرز و  ھای بی خنده... ، طراوت و ئیشان بزنند تا نه فقط از جوانی، زيبا بر مال

» زن« و ھويت  دن چھرهش کنند؛ بلکه با ستان و تنبيھاند، انتقام بگيرند  مردساالرانه را به ھيچ گرفتهۀمحدوده و اراد

 شوم و تاريِک مراحم حکومِت اسالمی امر به معروف را ھم به ۀ در سايش، زندگی را از او بستانند و مضافاً نبدون کشت

  .جا آورند و بار ديگر پرچم حکومت مبتنی بر شرعشان را بر بدن زنان به اھتزاز درآورند

زن منتج  رع و قوانين ضدحجاب از اولين روز حيات شوم دولت جمھوری اسالمی پرچم سياسی اين نظام مبتنی بر ش

 ءاش، با فرمان حجاب اجبارِی خمينی؛ با اتکا گيری دولت اسالمی جمھوری اسالمی در اولين قدم قدرت. از آن بوده است

 در زھرا رھنوردھای خادمينی چون  ئیفرسا ؛ قلم»قانونی«بر قوانين اسالمی و نيروی نظامی و سرکوب و ارعاب 

 ۀ نيروھای ايدئولوژيک و از جان گذشتۀدريغ و عريان و افسارگريخت با خدمات بی؛ و البته » حجابئیزيبا«وصف 

زنی به صورت و دھان  و چاشنی تيغ» !يا توسری! يا روسری«که با شعار ... ھا  ھا و پاسدارھا و لباس شخصی کميته

ل زنانی را که ومی کنترجمھوری اسال. زنان، حجاب را نه فقط بر بدن زنان که بر ذھن جامعه نشاند و نھادينه کرد

 جنسی نباشند را ۀن کنند و بيش از اين ابژييشان را تع ۀآگاھانه پا به ميدان مبارزه گذاشته بودند تا سرنوشت خود و جامع

 جنسی شده؛ ۀ تبديل به يک آلت و ابژ در دستور کار خود قرار داد تا از نظر قانونی، شرعی و عرفی بدن زن تماماً فوراً 

  .ودست و حجاب اسالمی زن نماينده و پرچم سياسی و خط تمايز ايدئولوژيک آن شودو موقعيت فر

 سالياِن جمھوری اسالمی نه تنھا نتوانسه است، جلو ۀ جانب دھد که تمام تدابير ھمه  ايران نشان میۀاما واقعيت عينی جامع

 بگيرد بلکه زنان به اِعمال شان عليه حجاب را  فردی و جمعی زنان و طغيانۀگسترش مقاومت روزانه و مبارز

طور  ھمان. شورند ھا و نبايدھا می ھا و بايد چنان در مقابل مرزھا و محدوده ھا وقعی نگذارده و ھم ھا و سرکوب محدوديت

ھای نظام  تک سلول سيل بس انفجاری اين نيروی عظيم اجتماعی و برای به عقب راندن جامعه، تکنل پتاوکه برای کنتر

ل قدرت و آشيِل کنترۀاند که اين امر پاشن القول اند؛ امروز ھم متفق  کردهءنقش و وظايفی تاريخی ايفاجمھوری اسالمی 

بيھوده نيست که باز .  اسالمی آنان استۀمردساالران/ ديگر با تفکرات پدرۀ نيمۀکنند اجتماعی نيمی از جامعه و متحد

ھا  گيری سختبر شود و   گام به گام به عقب برده میروحانی وضعيت زنان» تدبير و اميد«خالف ادعای ظاھری دولت 

شان با  المللی ھای بين  اسالمی بيابند و از طريق محکم کردن پيمانۀبرای کشتی طوفان زد» تدبيری«شود؛ تا  افزوده می

برای عبور از وضعيت بحرانی خود و » اميدی«ھای داخلی  کشورھای امپرياليستی و سرکوب ھرچه بيشتر نارضايتی

  . رايط متالطم منطقه و حفظ نظام جمھوری اسالمی بيابندش

ھستند که امروزه جمھوری اسالمی کمر به » ئیما«چون زنان آن . سخت نيست» !چرا من؟«ال ؤبنابراين پاسخ به س

ش اش و دور کردن نشينی کشی و خانه هچوچحاال يا با تبديلش به ماشين .  به ھر بھا و شکلی بسته است ل قطعی آنوکنتر

و پيشگيری از  افزايش نرخ باروری طرح«ھای رنگارنگ؛ از   و فعاليت اجتماعی با انواع و اقسام طرح از محيط

طرح «با ھدف جداسازی ھرچه بيشتر جنسيتی؛ تصويب » طرح تکريم بانوان«گرفته تا » کاھش رشد جمعيت کشور

ل نقليه، پوشش نامناسب زنان در انظار با ھدف برخورد با کشف حجاب در وساي»  صيانت از حريم عفاف و حجاب

طرح حمايت از آمران به معروف و «کيد بر أو يا با ت...  صبح و ٧ شب تا ١٠عمومی و ممنوعيت کار زنان از ساعت 

يافته  ِی سازمانئھاِی زنجيرھ يدپاشیاس» ئیچرا«با اين ھمه دليل . ھمان طور که امروزه می بينيم... و » ناھيان از منکر
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طلب تا  تر است ولی بيھوده ھر جناح از حاکميت، ازاصالح ، از روز ھم روشن»بدحجاب«ِن به قول آنان به زنا

آمر به « دينی ۀکيد چندين باره بر وظيفأروحانی باز در يک ژست دوپھلو با ت. کنند گرا به نوعی فرافکنی می اصول

چون اساس ... د تحت اين شعار ناامنی ايجاد کردو نباي... تنھا حجاب منکر نيست«کند که  زيرلبی اشاره می» معروف

درنتيجه عجيب نيست که سھم . »...ديگر است معروف امنيت است و برای برادری و کرامت انسانی و احترام به يک

خالف ادعاھای رنگارنگ سران . ذوبين به جمھوری اسالمی است مجۀين برادران دينی، ادای دۀزنان از اين وظيف

ھای تا دندان مسلح به ايدئولوژی  ھای وقيح و فرماندھان نظامی و انتظامی و رسانه   امام جمعهجمھوری اسالمی و

 صھيونيستی و خارجی، يا گروھی داعشی و يا ۀھيچ عنوان کار يک بيماِر روانی، يا توطئھا به  ی، اين جنايتارتجاع

اين رقابت . شوند، نيست ناميده می» خود سر «- شود  تا اعتراض مردم بلند می- که ای يافته  سازمانۀنيروھای تعليم ديد

اين .  اسالمی است تا ثابت کند، داعش فرزند خلِف اوستجمھوری اسالمی با داعش ھم نيست اين خود جمھورِی کامالً 

  .کشی کنند کل جامعه نسقتر کردن خط قرمزھا برای زنان است تا ھرچه بيشتر از آنان و   سياست پررنگ تنگۀادام

عليه زنان، نمايندگان ولی فقيه بر منابر جمعه » قانونی«سو با مصوبات  زمان و ھم در راستای ھمين سياست است که ھم

ھای اسالمی خود دارند که بايد امر به معروف را ھمچون ديگر  ج و تلقين افکار پايهيو جماعت سعی در تنوير و تھي

حاال بعد . توسل جست» نيروی قھريه«و » چوب تَر«و در مقابل التزام به حجاب ديگر بايد به فرايض دينی به جا آورد 

عاملين به صرافت  آمرين و ۀھا، ھم مند دانستن اين اسيدپاشی از اعتراض آشکار مردم به جمھوری اسالمی و نقشه

زمان با اعتراضات  بينيم که ھم اع نمايند؛ میاند که ضمن رد ارتباط اين جنايات با امر به معروف، از اين فريضه دف افتاده

مردم مقابل مجلس، نمايندگان مشغول تصويت طرح حمايت از آمران به معروف ھستند تا حتی اگر در پس اين عمل 

 ھم جای تا قانوناً ارتجاعی در جامعه يکی از اين آمرين مجرم قلمداد شد راه قانونی برای دفاع از او وجود داشته باشد 

ھا  فرض رايج در جامعه در مورد زنان اين است که آن چون تا ھمين امروز ھم پيش. و قربانی عوض شودمجرم 

ان قربانيان اسيدپاشی اخير و سفانه در مصاحبه و سخنأبيھوده نيست که مت. مقصرند تا زمانی که عکس آن ثابت شود

نبوده است » بدحجاب«کيد دارند که زِن قربانی، أشنويم که چگونه ت می) شان  شوھران و پدرانخصوصاً (ھايشان  خانواده

ھستند و دختر يا ھمسر يا مادرشان » دار خانواده«و » شرافتمند«يا » آبرودار«يا » متدين«ای  ھا خانواده و يا آن

 رايج است که زناِن قربانی و ۀمردساالران/اين تفکر پدر. داشته است» متعارف«مرتکب نشده است و ظاھری » خالفی«

دارد تا حتی در اين شرايط که وقوع جرم اشکار است، پيشاپيش از خودشان در مقابل جامعه و  شان را وا می ھای وادهخان

اند به صورتش اسيد  بوده بنابراين حق داشته» بدحجاب«چرا؟ چون اگر ثابت شود دخترشان .  حيثيت نمايندۀعرف، اعاد

اطالع خانواده نبوده باشد خالفی مرتکب شده است که مستوجب و با » موجه«اگر بيرون رفتنش با ماشين ! بپاشند؟

 دارد در مورد نوع پوشش زنان، »حق«)  ھرمردیخصوصاً (پرسد چرا ھر فرد  اما چرا کسی نمی! اسيدپاشی است؟

آيا اين شکل ! چنين وحشيانه طلب کند؟ نظر بدھد و برای آن شاخص و يا مجازاتی اين... شان و  اختيارشان بر بدن

ھای ارشاد نيست که روزانه پوشش  اش يعنی گشت ئی کريه از عملکرد جمھوری اسالمی و واحد اجرائیيان و شماعر

  !کشند؟ ال میؤزنان و ھويت و اختيارشان را زير س

االت مھم اين روزھا اين است که حال اگر ؤيکی از س. کنند  میمردم طلِب پاسخاالتی نيست که در صفوف ؤاين تنھا س

 جای قربانی و مجرم در جای مجرم باشد، چه بايد کرد؟ آيا با مجازات و يا به تعبير اسالمی قصاِص فردِی قربانی در

توان راه مناسبی برای پايان بخشيدن به اين جنايت  می» چشم در مقابل چشم«مجرم، آن ھم به استناد قانون ارتجاعی 

 و ئیرا شناسا» مجرم«گر اين قوانين ضدزن خواست تا  رکوبگذاران و مجريان س توان از قانون عليه زنان يافت؟ آيا می

 حاکميت آن است مگر ای که مردساالری و تبعيض و نابرابری جنسيتی يکی از ارکان اساسی مجازات کنند؟ در جامعه

! مد؟ھم بر اساس قوانين شرعی و ضدزن بر اين جنايات فائق آ  آنئی وسطا  قرونۀتوان با اين احکام بدوی و وحشيان می
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ی و تدريجی زنان پايان داد؟ پاسِخ ئتوان به اين کشتار زنجيرھ نتقام فرد از فرد نيست بنابراين چگونه میکار، ا هر رااگ

درستی مردم در صفوف گسترده و خشمگين در تھران و اصفھان به ميدان آمدند تا  درست افشای اين جنايت بود که به

 خونين جمھوری اسالمی را ه است و اثر انگشت در پشت اين جنايت نھفتئیيرودانند که چه تفکر و چه ن اعالم کنند می

ھای ميکروبی  دانند جمھوری اسالمی است که زنان را بمب مردم به خوبی می. شناسند  جای اين جنايت باز می در جای

 بدن زن باعث شده تا با نمايند؛ و ترس و نفرت از زنان و داند که اگر در پوشش محفوظ نمانند جامعه را آلوده می می

گری ءاما افشا. شان را در سنگری ديگر پيش بگيرد  جامعه بزدايد و جنگ با زنان و بدنۀھا را از صحن  اسيدی آنۀاسلح

.  خود دارندۀکار را در حنجر راه» !مرگ بر اسيدپاش«زنند  به ھمين دليل است که وقتی مردم فرياد می! کافی نيست

پاشد، ترس و اطمينان از برآمد نيروی  سالمی است و آن اسيد سوزانی که بر سر زنان میاسيدپاش واقعی جمھوری ا

روی عاب و سرکوب زنان آنان را از پيشجمھوری اسالمی بايد تمام توان خود را به کار گيرد تا بتواند با ار. زنان است

 عليه تجاوز  ه اسلحه بر دوش گرفته، کوبانی کۀ پرصالبت زنان رزمندۀ که امروزه چھرخصوصاً . در جامعه باز دارد

کند که ھر جا   جمھوری اسالمی را تعبير میۀپايان سی و چند سال جنگند، کابوس تلخ و بی شان می به خود و سرزمين

  . زند ستم باشد مقاومت سر می

ن به زودی به ميدان ترين بخش جامعه در ايرا  ستم  زنان به عنوان تحتاً بايد به اين رژيم ارتجاعی گفت که مطمئن! هبل

را برای مبارزه با ھر چه گرد کھنه و ارتجاعی دارد، در دست بگيرند؛ » آگاھی«زمانی که زنان سالح . خواھند آمد

» یئ پاشی زنجيره اسيد«و » یئ عام زنجيره قتل«، »یئ ھای زنجيره قتل«خشمگين و پرتعداد به صحنه خواھند آمد و مقابل 

 نوين را خلق کنند که در آن نه ئیتا در مقابل ارتجاع شما دنيا.  را سازمان خواھند دادی خودئشما، مبارزات زنجيرھ

 که در آن ستم و استثمار ئیدنيا.  مدرسهۀای را بمب و نه کودکی را بخاری قراض ای را اسيد بسوزاند و نه خانه چھره

مان را به  زنيم، چشمان مان را صيقل می تا به آن روز ما آگاھی.  زنان يکی از ارکان آن استئی ندارد و رھائیجا

 ۀ را از حنجرمان دھيم تا رزم مشترک  میسارا، و موھايمان را به  نداھايمان را به ، دستمريممان را به  ، صورتسھيال

 زنان در ايران سرنگونی ئیشان بنشانيم؛ چون اولين گام رھا  ۀشان فرياد کنيم تا روزی که لبخند پيروزی بر چھر ۀسوخت

 .ی استنقالبی جمھوری اسالما

  )٢٠١۴بر واکت(١٣٩٣ ]عقرب[آبان

  ) افغانستان- ايران( مارس ٨سازمان زنان 

www.8mars.com 

zan_dem_iran@hotmail.com 

https://facebook.com/8Mars.org 
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