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   پاکستان-گزارشگران پورتال

٢٧/٠٨/١٠  

  

  توحش زن ستيزانۀ اسالم سياسی

   در پاکستان
  

 يافت که باشندگان آن نمايش زندگانی جامعۀ عقب مانده و اسالم زدۀ پاکستان را شايد بتوان تنھا نمونه در سطح جھان

د ه . موازی از سطح دانش ھسته ئی با دوران جھالت قرون وسطائی را ھمزمان به نمايش می گذارن ه ک ن جامع در اي

ی  عقب ماندگی ھای قرون وسطائی ذھن برخی از افراد آن را تا مرحلۀ انسان در سنگ قديم به عقب رانده است، وقت

ه اصطالح پای انتقام جوئی ھای ش ين"خصی و خانوادگی به ميان می آيد، ب رين زم ه منظور " نرمت ردن "را ب فروب

ه ،"بيل و کلنک استبداد برخاسته از جھل ستند ک ا ھ ن زنھ ی، اي رای ھر عمل ه، ب  در وجود زنان دربند آن کشور يافت

  .ويا جبران خسارۀ جنايات و ددمنشی ھای جنس مرد را بپردازند" تاوان"بايد 

د" بد" مبناست که وقتی درعوض جنايتی که از طرف مردی صورت گرفته، پای بر ھمين ارۀ دادن به ميان می آي  کف

ۀ . گناھان آن مرد را زنی می پردازد که در انجام آن جرم کمترين دخالتی نداشته است ستن در خان ا زي کفاره ای که ب

ر دشمن آنھم به صورت تک وتنھا وبدون ھيچ نوع حقی، ھر لحظۀ آن از  ر و دلخراش ت ز ت ده ھا بار مردن دردانگي

  .است

ال می  رزن اعم ط ب ان رواب ا ھم اين ظلم و ستم که در آغاز برخاسته از مناسبات عقب ماندۀ فئودالی بود و متناسب ب

ا را  وده، زنھ گرديد، با پيدايش و رشد اسالم سياسی در آنجا، توحش جوامع بدوی عربستان را نيز با خود ممزوج نم

رار داده که تا  ز ق ررس اسالم سياسی ني د، در تي ودالی بودن م و رواج ھای فئ انی رس ده قرب آن زمان به صورت عم

ا پاشيدن . آماج حمالت غير انسانی آنھا نيز گردانيد سته ت شت درب ھای ب ا در پ شيدن آنھ ر ک ه زنجي حمالتی که از ب

  . را شامل می شودتيزاب بر رخسار آنھا

ا تا جائيکه از مطالعۀ تاري خ معاصر افغانستان بر می آيد تيزاب پاشی بر روی زنان به خصوص آنھائی که متناسب ب

دفرھنگ وارادتی اسالم سياسی،  ن از جنايتکاران حجاب شرعی را مراعات نکرده بودن يلۀ يک ت ه وس ار اول ب ، ب

ی  ر يعن دين"معروف سه دھۀ اخي ۀ " گلب د ھای  اخوانی در اواخر دھ اقی بان ۀ  و اواي۴٠و متب  روی دست ۵٠ل دھ

ا  د ت م از مجاھ ستان اع اح ھای مختلف اسالم سياسی در افغان يدن جن ه حاکميت رس ا ب ان ب رور زم ه م گرفته شده ب
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 استفاده از کاز ھای باچنانچه ديروز يک نمونۀ اين توحش زن ستيزانه . خاصی برخوردار گرديد" رونق"طالب، از 

  .به نمايش گذاشت خود را   بار ديگر،سمی عليه دختران معارف

ده "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال که مبارزۀ ھمه جانبه عليه اشغالگران و مناديان اسالم سياسی را بخش عم

شخيص و تثبيت ای از وظايف مبارزاتی خود دانسته و پافشاری روی ھمين ميدان نبرد را يگانه معيار در  صداقت ت

وز شور و مردم آن می داندو عدم صداقت مدعيان مبارزه برای ک ، برای روشن ساختن ذھن آن عده از افرادی که ھن

د سرشت و سرنوشت استعمار و ارتجاع  ه پيون ائی ک ه خصوص آنھ د، ب ه راھم اسير تخيالت ابھام آميز خويش ان ب

ا وئنيک ت ت صميم گرف د، ت ی رون ره م دن آن طف ه از دي ا عامدان سته وي ن ا١١ی ندان ک ت ه ي سی را ک ه عک ز  قطع

شربرسانيم ه ن د، ب ده ان انی مشخص ش از . گزارشگران پورتال از پاکستان فرستاده و در تمام آنھا زن ھا به مثابه قرب

ل معذرت می  اين که نشر چنين عکسھائی چه بسا باعث بروز امراض و آشفتگی روانی برای برخی ھا گردد، از قب

ان اطع خواھيم چه ما را عقيده بر آن است که اين مصيبت تا زم ه صورت ق شده وب شاء ن ه اف د ک ه ياب د ادام ی می توان

  .عليه آن مبارزه صورت نگرفته است

ازات و عقوبت برخوردی ما اينکه چرا در چنين جوامعی با زن چنين او  يچ کسی از مج را ھ رد و چ صورت می گي

ا . م نسبت به زن درکلزن ستيزانۀ اسالقوانين اداری دولتی در قبال آن ھراس ندارد، بر می گردد به  ًچه ھرگاه احيان

ار را  د جنايتک د وبخواھ را دھ ردی خود گوش ف دای وجدان ف ه ن ه ب در کشوری مانند پاکستان قاضيی ھم پيدا شود ک

ط م جازات کند، مگر نه اين است که ارزش زن در کل کمتر از مرد شناخته شده و برای دوچشم يک زن می توان فق

   يک چشم مرد را قصاص کرد؟

  :از ماھيت جنايتکارانۀ اسالم سياسی در پاکستانانکار اين شما و اينھم اسناد غير قابل 

  
  :از آنچه بر اين زنان رواداشته شده است چه کسی بايد چھره بپوشاند

   زن، مرد، جامعه پاکستان و يا تمام جامعه انسانی ؟
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ت عکس را در دفتر خود در ني ساله ا٣٠ ،»دي سعروميآ« اد در سال یيونيورس ه٢٠٠٨ اردو در اسالم آب . است  گرفت

انه شت و ش ره، پ ا چھ ال پ١٢ او یھ سرشي س ر روی توسط پ ه ب اني او در وسط خی ک زاب اب وزانده ده،ي پاشتي  س

ود  داده ی منفسخ پسر پاني افتاد که او به درخواست ازدواج ای اتفاق زماننيا. است شده ه ام. ب وددياو ب اکنون ی بھب  ت

  .است  رفته کي جراحان پالستعي تري بار ز٢۵

  
داشي ساله است و سه سال پ١٨، » اخترميشم« سر ابت اوز ء توسط سه پ ورد تج ه و م ورد حمل ان یتيزاب سپس م  آن

  .است  قرار گرفتهکي پالستی بار مورد عمل جراح١٠ تاکنون زياو ن. قرارگرفت
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الگ. است  گرفته شدهاش در الھور  عکس در خانهنيساله است و ا١۶، »نجف سلطانه«  در خواب، یاو در سن پنج س

ور جهيدر نت.  در خانواده داشته باشدیگري دختر دخواست ی او نمًاظاھر . سوزانده شدتيزابتوسط پدرش با   نجف ک

ستگانش نشيشد و پس از آن که توسط ھردو والد دگ رھا شد اکنون با ب د ی میزن اکنون زينجف ن. کن ار عمل ١۵ ت  ب

  .است  اش آزمودهی بھبودیا را بریجراح

  
ه دلیکي توسط شي سال پ۵ساله ساکن الھور، ٣۶» شھناز عثمان« ستگانش ب انوادگلي از ب ا ی اختالف خ زاب ب  تي

  .است  انجام دادهکي پالستی بار عمل جراح١٠ تاکنون زياو ن. سوزانده شد
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.  سوزانده شدتيزاب با یاختالف خانوادگ از بستگانش به علت یکي توسط شي ده سال پزي ساله ن٣۵ »ی بیشھناز ب«

  .است  قرار نگرفتهکي پالستیاو ھرگز تحت جراح

  
ا شي ساله، اھل الھور دوسال پ٢۶ »وميقکانوال « زاب ب سرتي ردهی توسط پ ه درخواست ازدواجش را رد ک ود،   ک ب

  . است  قرار نگرفتهکي پالستی ھرگز تحت عمل جراحزياو ن. سوزانده شد
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ده تيزاب از خواستگارانش با یکي توسط شي سال پ  پنجزيساله ن٢٣، »ف آصرهيمن« ار یو. است  سوزانده ش  ھفت ب

  .ابدي ريياش تغ  چھرهی اندکدي انجام داده تا شاکي پالستیعمل جراح

  
ا تي که به طالق رضاني ای توسط شوھرش براشي ساله، پنج سال پ٣٩ »ی شاریبشر« د ب زاب دھ  سوزانده شده تي

  .است  انجام دادهکي پالستی بار عمل جراح٢۵و ا. است
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زاب با ی اختالف خانوادگکي از پسران در ی توسط گروھی ساله ، ساکن کراچ٢١، »ممونا خان«  سوزانده شد و تي

  .است  چھره او صورت گرفتهی روکي پالستی عمل جراح٢١

  
ه ی پسریتيزاب مورد حمله شيسال پ پنج زي او نکند، ی میساله، در اسالم آباد زندگ١٧ ،»نبي زیب یب«  قرار گرفته ک

  .است  قرار گرفتهکي پالستیاو ھم بارھا مورد عمل جراح.  است درخواست ازدواجش را ردکرده
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ود یوقت.  سوزانده شود عکس انداخته استتيزاب با نکهي که با پرتره خود قبل از ازي ساله ن٢۶ »رايس«  پانزده ساله ب

ا  ستگانشیکيب ه او نم از ب رد البت ل از ای ازدواج ک ا قب دگني خواست ت ا او زن د ب ام کن ه مدرسه اش را تم د ی ک  کن

رد و از ار بودند اما شوھر او اصرای راضنشي آن که والدرغميعل ه خود بب ه خان ه او را ب ا ی رو وقتني داشت ک  ب

ر رو رو شد ب زاب صورت او یمقاومت او روب ورد عمل ج٩ زياو ن. دي پاشتي ار م هکي پالستیراح ب رار گرفت    ق

  .است

 


