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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ می ٠٢

 تمجيد ازمقالۀ محترم آزاد در مورد زن

 ٢٠١١ اپريل ٢٩مختصر قران بخش سوم که به تاريخ تحت عنوان بررسی را نوشته ای پرمحتوا و تابو شکن شما 

مندی و کنجکاوی ھر بيشتراز ه بخش صفحۀ پورتال ما گرديده بود، مانند مضامين ديگرتان در پورتال با عالق زينت

 بشر نوعاين مرتبه روشنگری ھمه جانبه و بررسی روشن و تابوشکنی شما نسبت به حقوق نصف . نظر گذشتاندم

که در عمق آن از قرنھا به اين سو  را درد و بدبختی ھائی  است که تابو ھا را مییانند خنجربرھانکه زن ھستند، م

نسبت به اين موجودات وضع و .....تحت عناوين مختلف احکام الھی، قوانين اجتماعی، سياسی ، حقوقی، فرھنگی و 

که زنان رابه موجوداتی پست و حقيرتبديل  است ینھفته شده، بی باک و نترس بيان می کند و واقعأ طبق چنين قوانين

  .گيرند کرده و ھمين است که تحت ستم قرار می

استثمارروحی و جسمی، استبداد، اھانت و توھين،تحقير ستمديده ترين ستمديدگان در طول تاريخ طوريکه شما در 

 با تأسف که.  شده است نگھداشتهءنوشتۀ خود مفصل بيان نموديد از جانب مردان روی منافع خود شان در اختفا

را ميتوان سراغ نمود که در نوشته ھای شان طوريکه شما در اين راه گام گذاشته ايد در عمل معدودی نويسندگان 

  . م ه اآنھا ھم گام گذاشته باشند و اگر ھم بودند و ھستند متأسفانه من به آن برنخورد

ايائی که قانون ودين برای زيده شود و زنان از قيد م چنين افکار قرون وسطائی خط بطالن کشراميدوار ھستم که ب

  خاص خود را  اين خائنين دينی که در تبليغ مھارت- کند از يک جانب، تبليغ مالھا از جانب ديگر مردان تأمين می

آزاد  - ، و می توان آنھا را نوکر نوکر ناميد ندندا  به گفتۀ شما حتا استعمال عطر را ھم برای زنان گناه میودارند  

  .شوند

 ۀروشنگری و شگافتن حقوق انسانی زنھا چه از نگاه قوانين دينی و مذھبی و چه ھم از نگاه قوانين وضع شدۀ جامع

مردساالر مايۀ اميدواری و روشنائی در آيندۀ زنان است و اميدوار ھستم که خود زنان قادر به درک آن شوند و در 

ز کاربردگی و شرايط نظامی گری يعنی حاکميت مردان بر سرنوشت  آن گام بردارند و خود را افراگير شدنراه 

 و نااگاھی مانیخاطر عقب ه ببه صورت عمده تمام اين موضوع ضعف ارادۀ زنان نيست بلکه . شان رھائی بخشند

  .سياسی و فرھنگی زنان است

  .ه و می نمايم و به خاطر آن مبارزه نمودبه اين راھی که شما گام گذاشتيد من ھم به آن باور دارم

  قوق و آزادی زنحدر راه برآورده شدن 

  


