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  انجنير نسرين معروفیدپلوم 

١٨.٠٢.٠٩  
  

  ارتباط با اعدام ضد انسانی وجانگدازدر 
  قلعه چھیمعصومه 

  
شر"ر بخش د " امينیآسيه" فبروری از قلم خانم ١٨تاريخ به  ال " حقوق ب ستان آزاد "پورت ستان آزاد –افغان من ض"افغان

 که مطالعۀ آن برای ھر انسان آزاده به خصوص ، زندگی يک زن به تصوير کشيده شده بودآخرين لحظات ،يک گزارش

ادرزن يک  ته واويک م اه داش ه درد می آورددرد جانک سان را ب تخوان ان ستی سمت ق.س در معمولي تان آن ق ه از داس  ک

ه ھريک از ما روزانه ده ھا بار  اتی ب رين التف ه کمت دون آنک رديم ب ائيمآن مواجه با آن می گ ا  ا.نم ان م سمت ديگر آنچن ق

  .غير منتظره وبه دور از انتظار است تو گوئی آسمان به زمين خورده است

  ويا ايرانيست خالف خواست دادن يک دختر شرقی اعم از افغانستان نامزد ساختن وبه شوھرعادی و معمولی داقسمت 

ام شوھر دادندر . آن دختروارادۀ  ر ن ر است زي تادن يک دخت تان فرس ه گورس ا . عوض به حجله فرستادن ب سمت وام ق

رد ه خون زن در آن بالف خ. غير منتظره دست بلند کردن زن است باالی م رد ساالر ک ر عرف فرھنگ م ی ارزش ت

کشتن يک حيوان، زنی سر انجام تاب زورگوئی مردش را نياورده وبه انتقام مليونھا زنی که از طرف شوھران است از 

  .ی کشدشان به قتل رسيده اند، شوھرش را م

ه تکان در  در ايران، ارکا ضد انسانی، اسالم زده وزن ستيز آخوندیم در نظاۀحادثچنين  رد ساالر را ب ورده آن نظام م

اتش وخون اسالمی ھزاران آخ ر حي د وب االی دار نبردن ر ب ا آن زن را ب ند وده ھا ھزار بچه آخوند را به جوشش آورد وت

صيدبين"متن خبر را می توانيد زير عنوان (. شان از جوشش نيفتادخاتمه نبخشيدند، ديگ خشم  "  زمين و آسمان می رق

  ) پورتال مطالعه نمائيدوق بشرقحدر بخش 

اری در جوبا  ين اخب عوجود آنکه چن تيز شرقیام زاران  مذھب زده وزن س ه ھ اقبار  ب د اتف اق خواھ م اتف از ھ ده وب  افتي

  :از ديد من نکات آتی از جمله مسايلی می باشد که نبايد بی اعتنا از کنار آن گذشت ،داافت

ديگر  ب-١ ه ھم وزادان ب ردن ن ام ک ه ن ران ، ب ستان واي ا تأسف يکی از رسوم ضد انسانی در جوامع شرقی من جمله افغان

 می انشد ويکی از اھداف زندگی نًکه اصوال بايد اطفال را باالتر وبيشتر از جان خود دوست داشته باشوالدين . می باشد

رسم ورواج ھای ضد انسانی اطفال يعنی توده ھای جکر شان را بی ارزشتر  باشد، زير تأثير  شانتواند سعادت فرزندان

ه  کس ديگری فکر نموده به خاز خواست برادر، خواھر، کاکا ، ماما  ويا يرخواره را ب اطر خوشنودی اين ويا آن طفل ش

چنين پدر ومادر ھا با آنکه خود صد ھا بار شاھد بد بختی چنين افرادی بوده اند بازھم يا از سر بی اين . نامزدی می دھند
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ای برداش ر مبن م ب ا ھ ت وي ائی وجھال ل اعتن رنش در مقاب ه از اسالم و ک سمت"ت احمقان دير وق رين فکر " تق دون کمت ب

ا را دشمن جان چنين . اطفال خويش را به مصيبت دچار می نمايندواندشيه ای  وان آنھ ه حق می ت ه ب پدران ومادرانی ک

د دان شان می گردن دبختی فرزن ه . اوالد ھای شان دانست ديده ودانسته باعث ب ام ب ا تم ين مطالبی ب دن چن نظر من خوان

 ۀبه پای چوبجگر خراشی آن بايد به مثابه درس عبرتی باشد برای پدران ومادران تا فرزندان شان را خود به دست خود 

اتی ممکھر . دار نبرده وطناب دار را بر گردن شان نيندازند ه چند چنين اتفاق ز ب د از ازدواج ھای عشاقانه ني ن است بع

  چيز ديگری خواھد بودً وجود آيد مگر در آن صورت خيلی استثنائی بوده عوامل وانگيزه ھای آن کامال

ذھبی زن چنين جوامعی در . بی اھميت بودن خون زن است در جوامع مذھب زده وزن ستيز نکتۀ دوم -٢ ه از لحاظ م ک

ه  ول ب نصف مرد به شمار رفته وقتل يک زن به وسيلۀ يک مرد، حکم قصاص را با خود ندارد مگر اينکه يا خانواده مقت

ر صوخاطر ا ب م سياسی  گرفتن انتقام نصف خون بھای يک مرد را به خانواده قاتل بپردازد ويا اينکه قاضی بن ابديد حک

تش خاتمه می بخشد، مگر ق می افتد که مردی خون زنش را می ريزد وبی رحمانه به حياصادر نمايد، صد ھا مورد اتفا

ازدوانين مرد ساالر، در عوض مجازات قاتل با ق م می س ان ھ يندر . صحنه سازی ھای مرد ساالرانه، از مرد قھرم  چن

سرشده مواردی بار ھا ديده  ه ھم ه حيث يک که مرد با مردی زايد الوصفی اتھام اخالقی ب ه ب سته در جامع ول اش ب  مقت

د ه م انی ک ان ، قھرم دقھرم دام نماي ه دست آورده است، عرض ان شی ب ی خشونت . الش را در زن ک ه نم انواده ک در خ

  . توانداز ھيچ طرفی مورد قبول واحترام قرار گيرد در فرھنگ مرد ساالر حاکم ، ارزش وتقدس وظيفه می يابد

رد ساالر" معصومه" غير عمدی که به وسيله  قتل-٣ ران معصوم صورت گرفت به خاطری در جامعه م  واسالم زدۀ اي

ر زنيعنی . ، که قاتل يک زن بود انجاميد به قصاص انواده اش را ب ار شوھر وخ د وب  به عوض آنکه رنج را تحمل نماي

تر وپائينتری خودرا قرار دھد، به يک گردۀ خويش حمل نمايد، در عوض آن که به مثابه نصف آدم ھميشه در مقام پست 

ن . چنين گستاخيی نبايد بدون مجازات باقی ماند. باره دست بلند می کند و ولينعمت خود را از بين می برد  ا شوھر اي تنھ

رد ساالر  است، بلکه شوھرمعصومه نيست که کشته شده ه م ردان آ به مثابه نماد جامع ام م رت تم ه غي ه و ب سيب پذيرفت

رول خود توھينی رنين  چ. ه استتوھين صورت گرفت د وحساس را  درکنت ين کنن ام وظايف تعي ه تم ا نظام مرد ساالر ک

يچ آوان جوانی به دار در عنف" معصومه"بايد. دارد نمی تواند تحمل نمايد ويخته گردد تا چشم ساير زنان سوخته وديگر ھ

د اه ننماين ه . گاھی به طرف شوھران شان باال نگ سب، قاضورن دالت اسالمی را در یمحت ا ع د ت اکم شرع منتظر ان  وح

  .  پياده نمايندانموردش

رن -۴  واز ھمه مھمتر در قرن بيست ويک که انسان با گامھائی فراخی می خواھد در بسا جھات خودرا از گذشته ھای ق

خود لکۀ ننگيست بر دامان " قتل عمد دولتی"عھد عتيق اعدام ويا به تعبير يک تن از متفکرينبيستم متمايز سازد، احيای 

  . بشريت امروزه

ق راچه  د عتي ادی عھ يچ يک از محصوالت م ی ھ ا، وقت د م را باي ستو در خور شد وچ ونی ۀشاي تفاده در شرايط کن  اس

ازه از د ه ت انی ک م زم ان وآنھ ۀ م د اجداد اولي رخت نميدانيم ، چنين بخش ضد انسانی فرھنگ معنوی آنرا پذيرفته به مانن

رد تا . پائين آمده بودند، حاکميت وتسلط قانون را با ريختن خون کسی به اثبات برسانيم ا ک چه زمانی بايد ناظر بود وتماش

  . می آويزندبه داررا چه وقت کسی که 

عک" معصومه"من داستان غم انگيز برای  ه ايست از ھزاران در جوام د ه نمون انی می توان ا زم  شرقی ومذھب زده، ت

ا هداز بين نرفته باشد، تا زمانی که خالف اراتفاق بيفتد که عوامل پيدايش آن ا تند، ت  يک دختر را به خانۀ شوھر می فرس

رد است ، ت ه دزمانی که حق طالق در انحصار م انی ک ين زن،ا زم ر جب ست ب ه داغ ننگي ه مثاب ه طالق ب يچ ر جامع  ھ

ابه . تضمينی وجود ندارد که معصومه ھای ديگری متولد نگردند رد س تيز وم وانين زن س ه ق انی ک ا زم ان سان ت الر ھم
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ه نگردد، می خواھد نظام جامعه را اداره نمايد باز ھم ھيچ تضمينی وجود ندارد تا ھزاران معصومۀ  ه دار آويخت ديگر ب

رد ه  ب.وبه حمايت از اطفال خويش برخاست  پا پيش گذاشتيک مادر وپس بايد به مثابه يک زن  سانی وم رسوم ضد ان

  .يد اجازه داد تا غنچه ھای نشگفته را پرپر توحش قوانين زن ستيز نمايدساالر حاکم نبا


