گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه
اسیدپاشی در ایران
لندن 1 -نوامبر 4112

در اعتراض به اقدام جنایت آمیز اسید پاشی بر دختران در ایران (اصفهان) که از سوی عناصر وابسته به رژیم اسالمی
ایران تحت نام "بدحجابی" صورت گرفته ،از سوی فعالین سازمان زنان  8مارس در لندن آکسیونی را در میدان ترافالگار
این شهر برگزار شد.
در این آکسیون تصاویری از زنان قربانی جنایت اسید پاشی به همراه عکس هایی که دیگر خشونت های فیزیکی بر
زنان را نشان می داد ،و شعارهایی در افشای این جنایات به نمایش گذاشته شد .برخی شعارها از این قرار بودند" :
تنها مجازات برای اسید پاشی در ایران ،سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی ایران است .اسید پاشی به زنان برای
سرکوب پتانسیل انفجاری طغیان آنان است .سرکوب زنان ،سرکوب تمام جامعه است"....
فعالین ما به منظور جلب توجه بیشتر ،صورت های خود را باند پیچی کرده و شعاری را همراه با عکس قربانیان بر گردن
آویزان کردند که دلیل آکسیون را به خوبی به مردم نشان می داد.

در این آکسیون اعالمیه های سازمان زنان  8مارس در سطحی وسیع پخش شد و مردم بسیاری بر گرد ما جمع شده
و با دیدن این صحنه ها داوطلبانه درخواست اعالمیه کرده و یا از جزئیات این جنایت سوال می کردند.

مردم در کل همبستگی خوبی را نشان دادند و داوطلبانه کمک مالی زیادی نیز در همین راستا نمودند.

مردی گفت " :من شنیده بودم برخی مردان زنان خانواده خود را تحت چنین شکنجه هایی قرار می دهند .به نظر می
رسد می توان گفت که در نهایت این دولت است که اجرای این جنایات و سرکوب زنان را به مردان ،در کل ،محول کرده
است که هر زمان تشخیص دادند به نیابت از آنان به راحتی زنان را سرکوب کنند .چه در جامعه و چه در خانه خود".
زنی که با وجود تاثر شدید ،در ابتدا حاضر نبود اعالمیه را بگیرد ،گفت ":از زمانی که من کودک بودم تبعیض علیه زنان را
با پوست و گوشت خود لمس کردم .فعالیت هایی نیز در زمینه مسائل زنان انجام دادم .اما به نظر می رسد ما هنوز به
جایی نرسیده ایم که هم چنان این گونه جنایات فجیع را در گوشه کنار این جهان از سوی مردان می بینیم .در عین
این که مردم دیگر به این موضوعات حساسیتی هم ندارند" به او توضیح داده شد که موضوع "مردان" نیستند ،و دلیل
واقعی آن نظامی است که تار و پود ش بر مبنای ستم و استثمار و نابرابری بافته شده و ترویج افکار مردساالرانه و
تقویت آن به اشکال مختلف در جهت سرکوب بخشی از جامعه یکی از راه هایی است که برای سرکوب تمام جامعه به
کار می گیرد .موضوع عدم حساسیت مردم نیز نهادینه کردن بینش خاصی است که از سوی این نظام برای دگرگون
کردن جهان بینی مردم ،به کار گرفته شده است تا بتواند منافع خود را جلو برده و از ظهور تفکر شورشی و انقالبی
جلوگیری کند .در این زمینه بحث های زیادی شد و او در حالی که خود در خواست اعالمیه کرد گفت " :حرف هایتان را
کامال تایید می کنم .هیچ وقت به موضوع این طور نگاه نکرده بودم که این نظام تفکر مردم را آگاهانه بر منافع خود
منطبق کرده است .ما به درستی به دو مبارزه سخت نیاز داریم .تحول افکار مردم ،و پیش برد امر مبارزه با این نظام.
خیلی خوشحالم که هنوز جوان ها و بویژه دختران جوانی هستند که به مبارزه فکر می کنند و این واقعا امیدوار کننده
است .برایتان آرزوی موفقیت می کنم ".این آکسیون پس از دو ساعت با موفقیت به پایان رسید.
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