اسيد پاشی به زنان با فتوای کدامين مرجع تقليد
خشونت عليه زنان و در فجيعترين اشکال آن زاده جامعه بيمار و مرد ساالر است .خشونتی که زنان ھمه روزه با آن
دست و پنجه نرم ميکنند و گاھنا از آن جان سالم بدر نميبرند.
و اما زير سايه حکومت اسالمی ،ھيوالی خشونت به زنان در چھارديواری خانه محبوس نيست .بلکه سوار بر موتور با
ھزينه محرمانه صدھا ارگان سرکوب ريز و درشت در خيابانھا پرسه ميزند و برعليه دختران و زنان جوان اسيدپاشی
زنجيره ای سازمان ميدھد.
دراصفھان شاھد اسيدپاشی زنجيره ای ،توام با اعتراض مردمی و گريز مقامات مسئول از پاسخگوئی به مردمی که
صرفا خواھان امنيت شھروندی ھستند ،ميباشيم.
اگر اين جنايت در ھر جای ديگر جھان اتفاق افتاده بود ،شھر بخواب نميرفت تا جنايتکاران دستگير و به محکمه علنی
کشيده شوند.
ولی براستی چرا در ايران چنين نميشود و جانيان به جنايت خود ادامه ميدھند و دولتمردان اسالمی ھم خم به ابرو
نميآورند .پاسخ ساده است .اسيدپاشی در اصفھان ،دختران و زنانی را نشانه رفته که به گفته انصار حزب ﷲ بد حجاب
بوده اند .لذا بازجوئی از اعضای انصار نتيجه اش از قبل روشن است ،اين جماعت طبق فتوای يک مرجع تقليد به وظيفه
دينی خود عمل کرده اند .نتيجه گيری اينکه از آنجائيکه اکثريت قريب به اتفاق مراجع تقليد رسما و علنا اسيد پاشی را
محکوم نکرده اند بايد در ليست متھمين به مشارکت و سازماندھی اين جنايت ھولناک قرار گيرند.
مردم در تھران و اصفھان و ديگر نقاط ابراز انزجار خود را از اين توحش جنايتکارانه نشان دادند و حفظ امنيت
شھروندان و بخصوص زنان را در سرلوحه مطالبات خود قرار دادند.
سازمان رھائی زن ضمن حمايت از اين اعتراضات مردمی و احساس ھمدردی با قربانيان اين جنايت ھولناک ،خواھان
شناسائی و محاکمه فتوی دھندگان و عامالن اين جنايات ميباشد.
سازمان رھائی زن
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