
درباره ی برخی دلتلت های سیاسی شکل تازه ی اسیدپاشی

امیریان سارا

نننام معنننایی ی حوزه به محدود که همچنان نیست، ای تازه درد ما ی جامعه در» اسیدپاشی« نام به معضلی: مقدمه
نن-داغ نیست؛ هم خود زننننان روان و تن بر وقفه بی خود، شمار بی نمودهای با که فراگیر ستمی از ست ای کهنه نشا
و شننوند، می تکننرار نننو و کهنننه هننای جامه در روز هر که زنان بر ستم نمودهای تبیین برای. زند می زخم ما دیار

شناختی، روان شناختی، جامعه متنوع های نظرگاه از توان می آن در توقف و قهقرا این به جامعه گذار چگونگی تحلیل
در. رسننید مسنناله از جامع درکی به نگر کل و  تلفیقی نگاهی با سرانجام تا گرفت کمک غیره و طبقاتی و فمینیستی

نننه کوتنناه نوشننتار این قصد. ناتمام همواره است کاری گمان بی چه اگر است، شده بسیاری های کوشش جهت این
در اخیر اسیدپاشی فجایع سیاسی های دللت و عام های سویه برخی به اشاره بلکه چارچوب، این در تحلیلی ی ارائه
میننان شننکاف بننر کننه کنننم اشاره موانعی و امکانات به اختصار به کوشم می آن امتداد در که است، اصفهان شهر

هننای راه کننه اسننت عملی و عینی های نگاه ضرورت بر  متن تأکید  دیگر، بیان به. دارند جای عملی اقدام و تحلیل
. جویند پی را تغییر برای مبارزه

.یک
تنهننا مسننئله این اخیر های سال در حال این با. است نبوده کوچک گاه هیچ پدیده ی اسیدپاشی ابعاد ما ی جامعه در

کننه) بهرامننی     آمنننه( اسیدپاشی قربانی که بود زمانی هم آن و کرد جلب خود به را ای رسانه وسیع توجه بار یک
ی مسننئله اجتمنناعی بازتنناب. بود داده قرار قصاص معرض در را مهاجم شخص بود، داده دست از را خود بینایی

قننرار بخشش و قصاص حق موضوع شعاع التحت مسئله اصل و شد دفن عاطفی گدازهای و سوز در نهایتا» آمنه«
 بننارتر وسننیع سننطحی در را پدیننده این داد رخ اصفهان شهر در گذشته روزهای در که شومی اتفاقات اما. گرفت
متفنناوت منناهیت و ابعنناد از حنندی تا) موقتی گیریم( همگانی توجه این. است داده قرار همگان چشم مقابلدیگر 

و عینی پیامدهای لحاظ به هم و خاستگاه لحاظ به هم اسیدپاشی اخیر های نمونه. است شده ناشی اخیر رویدادهای
مننوارد ی همه چننه اگر. نیستند مقایسه قابل قربانی زنان به نسبت فردی های جویی انتقام با ها، آن ضمنی تهدیدات

سننتم سنناختار در مشننترکی هننای پایه دهند می قرار خشونت هدف را زنان که جایی تا اسیدپاشی ی گذشته و حال
وضننعیت ی واسننطه بی سیاسننی صننورت بننا اخیننر وقننایع در وجننود ایننن بننا. دارند ما ی جامعه بر حاکم ی مردانه

بر حاکمیت ی سلطه اعمال گسترش برای مجرایی عنوان به مستقیما اسیدپاشی بار این. هستیم روبرو مردسالرانه
بار طریق بدین و کند می حک زنان تن بر اسید با را خود مرزهای حاکمیت گویی. است داده رخ شهروندان و زنان
همیشننه کننه ایران حاکمیت. کند می یادآوری) جامعه به واقع در و( زنان ی همه به را خود ی سلطه قلمروی دیگر

امننام(  روحننانی یننک زبننان از بننار این است، کرده تعریف زنان بر تسلط با را جامعه بر خود تسلط های محدوده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C


تری جدی های قدم تا کند می تشویق را خود به وفادار های اللهی حزب جمعه، نماز های خطبه در) اصفهان ی جمعه
. بردارند» منکر از نهی و معروف به امر« جهت در

. دو
بننه کننه ارعننابی در. است بوده غیرمردمی های نظام در حکمرانی های شیوه از بخشی همیشه غیررسمی های ارعاب

حنناکمیت ترتیب این به. دارد غیررسمی و مبهم ماهیتی اغلب فرمان صدور مرجع دهد می روی سیستماتیک طور
پیامنندهای از تا کند توجیه خود به وابسته نیروهای از بخشی های تندروی پس در را خود رویکرد تواند می همواره

آن تواننند می پاسننخ نخسننتین دارند؟ نیاز ارعاب از شیوه این به کنونی حکمرانان چرا اما. رود طفره خود سیاست
و ها سیاسننت کوشننند می دیگر یک با ستیز و رقابت در آن درونی های بخش و نیست پارچه یک حاکمیت که باشد

نی تدبیر راستای در حاکمیت تردید بی. بگیرند پیش را خود های گرایش سننازی  دوگانه بننا» چمنناق و هویننج« سیاس
اسننلم« نمایننندگان عنوان به را خود درون در» معقولی« بخش است کوشیده همواره» بد اسلم« و» خوب اسلم«

بب زیننر دلیل به فوق پاسخ وجود این با اما. 1گیرد قرار مردم سیاسی خواهی تحول برای مرجعی تا دهد جلوه» خو
نخ گننواهی به: نیست کننده قانع در همننواره خننود درونننی ننناهمگونی وجننود بننا حنناکمیت اخیننر، ی دهه  سننه تارینن

رمننوز از ایننن و( اسننت کننرده عمننل منسننجم بسننیار» نظننام کلیت« بقای های ضرورت به مربوط گذاری سیاست
اسننت؛ بننوده رسمی اسلم ی محدوده در زنان مهار سیاست  دیرباز از ها ضرورت این از یکی). است آن ماندگاری

جامعه ارکان بر آن ی سیطره هم و بدارد محفوظ را حاکمیت اسلمی ی چهره هم که چارچوبی در زنان مهار یعنی
زنننان سننرکوب تننداوم در هایی سیاسننت جامعه، امروز درونی تحولت پویایی به بنا و راستا این در. کند تامین را

بننه. 2نیسننت خننارجی و داخلننی های حوزه در آن های هزینه پذیرش خواهان لزوما حاکمیت که شوند می ضروری
لننزوم صننورت در اینکننه گننو( شود متوسل گذاری قانون ی حربه به موردی هر در که بیند نمی نیازی خاطر همین
بننه لذا و») جمعیت  طر ح افزایش « و »جمعیت     و     خانواده     تنظیم   اصل ح قوانین   قانون «:مانند ندارد؛ کار این از ابایی

بننازگو را تنناملی قابننل نکننات هننم اسیدپاشی اخیر فجایع خصوص، همین در. شود می متوسل مستقیم غیر ارعاب
:کند می

در. (شننوند می قلمداد مردم از هایی لیه یا مردم از بخشی  مثابه به همیشه هایی ارعاب چنین اجرایی عاملن. الف
میننانجی بننه ویژه به ایران در). امل دغدغه های مذهبی هستندح که کسانی از تندرو هایی لیه مشخص، مورد این

تضنناد شننکل بهاغلب ) دارانه سرمایه ی سلطه سازوکارهای همانند(  نه مردسالرا سلطه ی ماهیت مذهب،حاکمیت 
بنننا راسننتا همین در. بندد می را تر بنیادی عوامل شناسایی های  راه- نتیجه در- و شود می گر جلوه مدرنیسم و سنت

مخاطبانبناستهاگزارشدستاین: گنجدمیراستاهمیندرنیزاصفهان  شهر  ی  جمعه  امام  دیگر  با  نژاد  علی  مسیح  ی  مصاحبه   .1
.دهندنسبتخاصگرایشییاشخصبهتنهاراهاجنایتگونهاینشرکهسازندمتقاعدرا

تعنندادیدربارهخودنقیضوضدسخنانروحانی) طیحسنجمهوررئیسجمله(ازاجراییوانتظامی-امنیتیقضایی،. مسئولین2
وابعادیدربارهمعاندانوهارسانهکهاندداشتهتاکیدنکتهاینبرمشترکطوربهاصفهان،هایجنایتعللومجرمانوقربانیان

ایمنناده2۴«طننر حتصننویبرونددراسلمیشورایمجلسکهستحالیدراند. اینکردهنماییبزرگوتحریفحادثهاینعلل
(درمهرمنناه2۹روزدراسننت،اجتمنناعیسننرکوبسازیقانونیبرایطرحیکهمنکر» ،ازناهیانومعروفبهآمراناز«حمایت
  ممنوعیت«خصوصدررابندیاصفهان)،وقایعبهشتابزدهواکنشی   ضرب   و   جر ح   و   قتل   از   سوی   آمران   به تصننویب» بننهمعروف
است. رسانده

http://dw.de/p/1C37t
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https://zanantv.net/blog/2014/10/22/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7/


ی ریشه به مسایل، سیاسی های ریشه شود، می گرفته مفروض سنت و اسلم میان که ای گرایانه ذات پیوندی هم بر
.یابد می تقلیل ها آن شرعی

بننه مننواردی در متهمننان ی ساعته چند دستگیری با را خود» نظیر بی« اجرایی تسلط که انتظامی نیروی که این .ب
مننا بننرای کننند، شناسننایی را اخیننر هننای جنایت مسننتقیم مجرمان که نیست قادر کشد می رخ به تر جزئی مراتب
جنایت خطوطبه روال معمول، در میان وعده های مختلف و سخنان ضد و نقیض مسئولن،  :است آشنایی ی پدیده

بل ناممکن می گرددزمان مشمول با و شود می گم و انتظننامی نینروی دیگر، بیان به.  شدن مساله، پیگیری آن در عم
نت اندک از را شهروندان تا گیرند می پیش در را ای فرساینده واحد ی رویه قضایی دستگاه اجتمنناعی نظننارت امکانا

.سازند محروم حاکمیت کرد عمل بر

. سه
بننه تننوجه بننا. بننرد می راه» کرد؟ باید چه« به که پرسشی پرداخت؛ همیشگی و اصلی پرسش به بتوان شاید حال

شننهروندان ی اراده تحقننق مجننرای و جمعننی، هننای خودباوری بخش قوام و دهنده شکل که مردمی نهادهای فقدان
بننه فجایع این ی میانه در توان می سازوکارهایی چه با و طریق چه از فراگیر، و دایمی سرکوب به توجه با و باشند،
منننازادی تکانه و عمومی نگرانی و ترس و خشم برانگیختگی در توان می اساسا آیا زد؟ دست جمعی و موثر کنشی

 کرد؟ جستجو سیاسی

: ایم بوده فعال و انفعالی اجتماعی واکنش نوع دو شاهد اصفهان، در اسیدپاشی اخیر فجایع با مواجهه در

علیه این فجایع و تهدیدات ضمنی) ۴ و 3( تهران و) 2 و 1( اصفهان    در مردان و زنان از 3  اعتراضی عده ایتجمع
بننا فعننال برخننوردی بیننانگر ،)اسننلمی شورای مجلس و اصفهان دادگستری مقابل در مهرماه 3۰های تحصن(آن 

سننوی در. اسننت ای امیدوارکننده و مثبت های سویه حامل نفسه به ها آن محدود ی دامنه وجود با که است مساله
بب بننه ابعنناد و تننر محکم های ریشننه متاسننفانه کننه ایم مننواجه انفعالی واکنشی با و در سطحی فراگیر، مقابل، مراتنن
بننا مننردم کننه دهند می نشان شوند می  بدل و رد اخیر ی فاجعه از پس که هایی پیامک مثال برای. دارد تری وسیع
کنننش یعنننی واکنش، سطح ترین حداقلی به تنها ها، جویی راه ی حوزه در اما آگاهند، خطر این بودن فراگیر به اینکه
شناسانه آسیب های بررسی ترین جدی خور در مسئله با ۴برخوردی چنین. کنند می بسنده بهداشتی-مراقبتی فردی
اجتمننناعی معضل یک از فراتر که دهد می ارجاع عام فقدانی یا مشکل به اجتماعی سلمت لحاظ به که چرا. است

راهکننار و امکننان هیننچ جننامعه افراد اکثریت: کرد خلصه چنین توان می را فقدان این. است) اسیدپاشی( مشخص
نز ی رویه یک توقف برای جمعی پیامنندهای برابر در خود از محافظت سطح تا بلکه شناسد؛ نمی ارتجاعی تهدیدآمی
که ای نتیجه. شود می تجویز فردی و پسینی ساحتی در باز هم این که کنند، می نشینی عقب هایی جنایت چنین وقوع

بن بین هزار تا دو هزار نفر برآورد شده اسننت 3 ، در)3 و 2 و 1(. در حالی که رقم حاضرین در تجمع اعتراضی مقابل دادگستری اصفها
تجمع تهران (مقابل مجلس) تنها حدود دویست نفر شرکت داشته اند.  

موجهی ترس موتورسوار جوانان برخی که است بوده آن زمینه این در تر آزاردهنده و تر زننده مراتب به واکنشی مشاهدات، بر بنا.  ۴
از عننابر، زنان سوی به آب بطری محتوی پاشیدن با و اند داده قرار تازه تحقیری و ستم ی دستمایه را است شده برانگیخته زنان در که

با که رسد می خود منتهای به چنان مردسالرانه های المان با پیوند در انفعالی رویکرد اینجا در. برند می لذت آنان ی زده وحشت واکنش
.شود می قرین جنایت فاعلن با پنداری ذات هم نوعی

http://www.youtube.com/watch?v=F1uDRHDMQKw
http://www.youtube.com/watch?v=01-PpReuDro
http://www.youtube.com/watch?v=PoUAB6zXxVw
http://www.youtube.com/watch?v=Z5iLwFLQGG4
http://www.youtube.com/watch?v=Z5iLwFLQGG4
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http://www.persian.rfi.fr/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-20141022/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


دیگننر، سننوی از و ننندارد وجود قانونی و حقوقی های بازدارندگی به امیدی سو یک از که است آن گرفت توان می
خودبنناوری هرگننونه فاقنند یعنننی دارد؛ انفعالی شدت به موضعی کند می تهدید را آن که خطراتی برابر در جامعه
در را نننبردی هیننچ لننذا و است سل ح خلع که دارد یقین جامعه گویی تو. است خطرزا وضعیت تغییر برای جمعی
. دهد نمی قرار خود انداز چشم

بننه کننه دینند اخیننر اسیدپاشی وقایع به بازخوردها برخی در همچنین توان می را خودباوری عدم این از هایی سویه
5مسننلط گفتمننان هننای المان بننه اسیدپاشننی ی مساله از انتقاد برای مسلط، وضعیت از فراتر افقی ندیدن ی واسطه

گننویی تننو شناسند؛ نمی مجازات این خور در را دیده آسیب افراد حجاب میزان که ترتیب این به. شوند می متوسل
.سازد می جنایت این خور در را» بدحجابان« تنها که دارد، توجیهی خود در اسیدپاشی عمل نفس

.چهار
 مانند کمپین هایمجازی فضای کارزارهای. است واقعی فضاهای در واقعی های قدم نیازمند زنانه سیاست گیری پی
در آنهننا کننه چننرا. باشند جهت این در کمکی اند نتوانسته گاه هیچ» یواشکی های آزادی« و» اجباری حجاب به نه«

به و کنند می پاک زنان بالفعل های توانمندی از کاذب تصویری ایجاد با را) خطوط واقعیت( مسئله صورت حقیقت
تر اساسننی قدم که حالی در کنند؛ می توقف فردی های رضایت سطح در آمیز، اغراق ای رسانه های بازنمایی ی واسطه

کمننپینی ترتیننب، همین به. است آن بازتولید های ریشه و فاجعه عمق دادن نشان) ها فریبی خود گونه این جای به(
فرهنگننی از اسننت دیگننری ی نمونه است، افتاده راه به» مقصریم همه ما« عنوان با اخیر اتفاقات پی در که مجازی
،»مننا« ضمیر بر اش صوری تاکید وجود با قضا از که آنها، از زدایی سیاست یا و اجتماعی معضلت و مسائل کردن

.  گام برمی داردجمعی امر سازی فردیدر مسیر 

عنننوان بننه  اسننت نشننده بنندل» عمومی امر« به هنوز که را امری عمدتا مجازی) فضای( های کمپین کلی، طور به
بل در ،)کنناذب طبعننا و( فننردی سننوژگی از توهمی ایجاد با و دهند می جلوه عمومی امری هننای  گام برداشننتن عمنن

بنندل روانننی  رضننایت تننأمین و فرافکنی سازوکارهای به و سازند می معلق را مساله جمعی گیری پی برای ضروری
را سیاسننی بسننیج از حنندی قننابلیت کننه را اجتمنناعی بحران یا  مساله هر ها کمپین گونه این ترتیب بدین. شوند می

و افننول. کنند می بدل ای رسانه تهی میان های جنجال به و کرده تهی خود جمعی و سیاسی های پتانسیل از داراست،
پنهننان ها دیننده از همیشننه بعنندی مجننازی هننای جنجال ظهور دلیل به اغلب مجازی فضای کارزارهای این مرگ

بننه تننوان می آن خاموشننی سننیر کننردن رصد با که است خوبی ی نمونه 13۸۸ اعتراضی جنبش ی تجربه. ماند می
حول مجازی های» فعالیت« چشم گیر گیری  اوج با بود مقارن ها خیابان در جنبش تدریجی افول که دریافت روشنی

نز مبارزان این ازدحام آنکه بی ،»سبز جنبش« خود اجتناب پذیر احتضار از را» سبز جنبش« بتواند مجازی فضای سب
.  برهاند

اصفهان) سنجید: هایاسیدپاشیبهواکنش(درروحانی  حسن  سخنانبارااستدللاینشباهتتوانمینمونه. برای5
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شوند، می بازتولید آن های خیابان بر و دهند می روی شهر سطح در که فجایعی برای کرد اذعان باید اساس، این بر
قنرار مبننارزه مینندان را هننا خیابان متحنند، هننای تن که زمانی تا. یافت مجازی فضاهای در درمانی توان نمی قاعدتا
. بود نخواهد متصور پایانی ستیزان زن داری میدان بر ندهند،

.پنج
همبستگی سمت به را و خشم و بی زاری بیدار شده در فضای کنونی موجه ترس این بتواند باید فمینیستی سیاست
تهننران و اصننفهان زنان ی خودانگیخته کمابیش های حرکت نظر، این از. کند هدایت زنانه جمعی کنش و اجتماعی
مننوقعیت، بننودگی خنناص رغم به بلکه است، تکثیر و تقویت تأمل و نیازمند فقط نه که است معنادار هایی حرکت

.گننذارد می پیننش زنننان تحرکننات انسننداد از عبننور مواجهه با بحران کنونی و نیز برای مقدماتی عملی الگوی یک
اجتمنناعی گننران کنش و زنان میان در جمعی قوای بازسازی نیازمند ابتکاراتی و ها حرکت چنین و گسترش تقویت
جننامعه رهننایی بننه کننه اسننت نیروهننایی ی همه سننوی از هننا همراهی و ها همبستگی ترین جدی خور در که است

دادن سننازمان نیازمننند زنننان علیننه موجننود تهدینندهای برابر در موثر دفاع برای تلشی هر گمان بی. اندیشند می
و هننا کارخانه زنننان تننا محلت زنننان از است؛ جمعی مبارزاتی بسترهای ظرف ها و در فردی های اراده و ها انگیزه

بننا تنهننا را منندارانه قدرت ارعاب. هستند ها یابی سازمان گونه این توامان فاعلن و مخاطبان دانشجویان، و ادارات
بننه را مهاجمننان تواند می یا حتی دفاع ناتمام انفعالی سکوت صورت، این غیر در. کرد خنثی توان می شدن متشکل

چننه زنان ی همبسته ی اراده در که دادند نشان کوبانی زنان نباشیم؛ مردد. کند تشویق بیشتری های قدم برداشتن
.است نهفته رهایی سوی به عظیمی نیروی
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