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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ می ٣١
  

  دين يکی از طنابھای اسارت زن
  

توھين و اھانت به  "ندمردان در صورت نياز زنان خود را بزن" احکام دين و مذھب باشد سر جايش، حتا ذکر اين جمله

ی بودند ئت و وقار زن است، چه رسد به تطبق ھمچو احکام قرون وسطائی که وضع کنندگان آن انسانھايشخصيت، حيث

  .بدوی

 ٢٧که به تاريخ " مردان در صورت نياز زنان خود را بزنند" که  مضمون شورای اسالمی پاکستان را معنون به اين

باور کنيد که با مطالعۀ ھمچو احکام دينی و مذھبی، به .  شده بود، از نظر گذشتاندمبه نشر سپرده" بی بی سی"می در

کمپيوتر را روشن نمودم با . حيث يک زن آنقدر احساس حقارت نمودم که بدون اراده، اشک از چشمانم جاری شد

ساالر حکم می رانند، به  با فرھنگ ارتجاعی و مرد ی کهچشمان پر از اشک و با دنيای پر از نفرت از رژيمھای منحط

 سال ھنوز ھم در زندان ذلت و اسارت مردان بايد محبوس باشند، فکر ١۴٠٠سرنوشت ھزاران زنی که بعد از گذشت 

  .نمودم

ق احکام دينی و مذھبی يعنی احکام قرون ي زن ستيزان قرن بيست و يکم با اقدامات غير انسانی در صدد اند تا با تطب

ند تا در تمام مسائل را برده وار مجبور می سازند وزنان عت زن بسازي ناتوانی راجزء طبوسطائی ، ذلت وحقارت و

زن . زندگی ازقوانين دينی و مذھبی جوامع مرد ساالر اطاعت کنند، درصورت عدم آن مورد مجازات قرار می گيرند

 خانه بھره برده می شود ولی  مانند اسيری ست که فقط از نيروی کارش و آنھم فقط منحصربه مرد ویدر چنين جوامع

چرا بايد زنان در قرن بيست و يکم به ھمان موقعيت به ارث . ازديگر حقوق انسانی ممکن محروم ساخته می شود

 که زن را به شدت مورد ستم قرار می دھد یداتعا دين ومذھب و رسوم و بر مبنای سال قبل زندگی کنند و ١۴٠٠ماندۀ

 یءشيک  است که گويا ه ایبرخورد با زن به گون. قرار داده شوددر بردگی مرد ارد، و انسانيت اورا به ھيچ می انگ

يعنی انسان متھور که انسانيتش زير يوغ بردگی از دست . است و برای بھره برداری مرد از خاک ساخته شده است

 ه ایت بردن مرد و مجسمپس زن ابزاريست برای لذ.  بودن برای او قايل نيستند" نثؤم"رفته باشد و ھيچ ارزشی جز 

  ).گر چه که دين و مذھب برايش به اصطالح پاداش تعيين نموده. ( است برای زينت خانه و نوکری است بدون پاداش
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قالل تاس ق احکام دينی و مذھبی ،ي از اشکال در صدد اند تا با تطبیولوژی اسالمی به شکلئعلمای دينی شورا ھای ايد

که افراد بشر چه زن و چه مرد ھر دو آزاد متولد شده اند و ھر دو بايد  يند، در حالیروحی و جسمی زنان را سلب نما

  . آزاد زندگی کنند

البته اين ھم .  پوشش استۀزن در صورت عدم تأئيد، نحو" ماليم"اجازه به شوھران برای زدن : يکی از اين پشنھاد ھا

 زنان و ده ھا دليل بی منطق ديگر است که می خواھند توسل به قوانين دينی و مذھبی زير عنوان به اصطالح مصونيت

نچه را که آآيا آزادی زن جزئی از آزادی انسان نيست تا بتواند،  .به اين ترتيب زنان را از حق تعيين پوشش محروم کنند

  مند است، انتخاب نمايد و بپوشد؟ه خود به آن عالق

که زن با افراد نا محرم تماس بگيرد، بايد  در صورتی"  استصحبت و تماس با مرد نامحرم: "پيشنھاد ديگرعلمای دينی

مجازات شود و ھمچنان خارج شدن بدون اجازۀ شوھر از چار ديوار خانه، به اين ترتيب جايگاه زن فقط محيط خانه 

پيرواحکام دينی باشند و يا ھم نباشند، آرزو که  در کشور ھای اسالمی اکثر مرد ھا در صورتی. است نه بيرون ازآن

يعنی در . پس زن بايد فقط در خانه باشد و از اجتماع دور .ندارند که زنان شان با اجتماع بيرون از خانه در تماس شوند

  .گورستانی که مرد برايش ساخته، زنده به گور باشد

 آنھا در تاريکی و ناآگاھی اجتماعی وفرھنگی است، ھدف جلوگيری زنان از اجتماع خارج از محيط خانه فقط نگھداشتن

  .وسيله مرد ھا قادرشوند آنھا را تحت نفوذ خود داشته و به آسانی بر ذھن و روان آنھا مسلط گردندنتا بدي

يعنی در ھر حالت و در ھر ساعت و "  جنسی بدون توجيه مذھبی استۀعدم تمکين برای برقراری رابط"پيشنھاد سوم 

 که قوانين یکه ما می دانيم، در جوامع قراری.  برآورده ساختن اميال شھوانی شوھر خود باشدۀبايد آمادھر لحظه زن 

حق ندارد که يک زن حامله شود به ھيچ صورت  زندگی اجتماعی در پيوند با احکام دينی و مذھبی است، در صورتی

صطالح ما مردم افغانستان سال از دوازده ماه  به ای جنين شود، لذا زن در چنين جوامعسقطکه تصميم بگيرد تا سبب 

ماه  ٩ًبعد از تقريبا  ً ماه تمام بعضا با خستگی و تحمل درد با خود حمل می کند و٩را حامله می شود وھر مرتبه طفل 

پس ديده می شود که زن سالھای زياد شب و روز در خانه مصروف اوالد داری و پاککاری  و . طفل رابه دنيا می آورد

 ، می باشد نمی گردد، ویه باعث رشد فکری  و طاقت فرسای ديگر که به ھيچ وجرد و کوچککار ھای خ و پز و پخت

که شوھر به خانه آمد و خواست با زن خود ھمبستر شود، زن بدبخت با وجود تمام خستگيھا و ناراحتيھا و  اماھمين

ی که قرار داشته باشد، مجبور است مطابق حکم دين جنجالھای اوالداری وبا افکار پراگنده، خالصۀ کالم در ھر حالت

 چه زن بخواھد و يا ھم نخواھد مجبوراست با شوھرش ھمبستر شود يعنی. خواست شھوانی شوھر را ھم برآورده بسازد

طبق احکام  . زن، شوھر حق دارد وی را مجازات نمايد"تمکين"در صورت عدم  زيرا .و ھشت جبری را آماده بگذارد 

ھب، دنيای زنان را فقط به ارضای شھوانی شوھر، زندگی درچار ديوار خانه، دلگرمی و عالقه به خانواده و دين و مذ

انجام وظايف در قبال آنھا، خالصه می نمايند و زنان ناگزير ھمۀ وظايف را برده وار می پذيرند، انجام می دھند و 

ز رنج و ستم، ذلت و ناتوانی، حقارت و زبونی ، پس حاصل زندگی يک زن ج. تحمل می کنند و تسليم مرد می شوند

  .يزی ديگری نيستچسرکوب و تحقير 

 که قوانين زندگی اجتماعی در پيوند با احکام دينی و مذھبی است و جامعه تحت سيطرۀ دين و مذھب است، یدرجوامع

در . عی خود ھستندينی و طبديده می شود که زنان اسير افکار ارتجاعی و قوانين سرکوبگرانه و محروم از حقوق انسا

  . زن ستيزی به طور واضح و مستقيم خود را نمايان می کند و استبداد بر زنان بيداد می کندیچنين جوامع
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زنان با سرنوشتھای غم انگيز غير انسانی مواجه . زنان يک درد ندارند، بلکه صد ھا و ھزاران درد دامنگير شان است

دين ساالری يعنی دشمن .  آن مرد ساالريست، استوار استمبنایين ساالری که ی که بر دئھستند، به خصوص نظامھا

  ..درجه يک آزادی فردی، اجتماعی و آزادی بيان زن وھمچنان مرد است

در چنين .  فارغ از ستمه ایھيچ رژمی نمی تواند زنان را به حقوق حقۀ شان برساند، مگر رژيمھای مردمی و جامع

می شوند شايستگی، شخصيت و حيثيت و ارزشھای شخصی و انسانی خود را دريابند و  است که زنان قادر یجوامع

  .درک کنند که برده و اسير احکام دينی و مذھبی و قوانين تعيين کننده از جانب مردان نيستند

  

  

  

 

 

 
 


