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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ اپريل ١٢

  

   حق اولی ھر انسان است،انتخاب لباسآزادی در 
  :ندکی در مورد خود بنويسمبرای جلو گيری از ھر نوع سوءتفاھم و برچسب زنی الزم است ا

در تمام . ين سو در المان زندگی می نمايم در ھمين جا تحصيل نموده و تا حال به کارم ادامه می دھمد سال ب٤٠از 

مدت عمر چه آنگاھی که در افغانستان بودم و چه ھم از زمانی که در المان ھستم، نه مناسبات سنتی جامعه و نه ھم 

زادی و حقم را در چگونگی انتخاب لباس محدود و مرا وادار به استفاده از حجاب اسالمی معتقدات مذھبی توانسته آ

نمايد و فکر می کنم تا زنده ھستم ھيچ نيروئی ھم قادر نخواھد شد تا براين حقم پا گذاشته و وادارم سازد تا مطابق 

نفرت فردی ام مقابل حجاب به اندازه . دھم نوعيت لباسم را تغيير اين فيصله و يا آن فيصلۀ دولتھا و يا احکام مذاھب

را بر من بپوشاند، آنقدر برايم تحمل ناپذير است که گوئی يک زن " چادری"ای است که اگر کسی بخواھد به زور 

  .محجبه را کس و يا کسانی وادار سازد تا برھنه و بدون لباس به بازار آيد

  :به دليل نوشتن اين مختصرديم حال برگر

 اساس ، به٢٠١١  اپريل١١ا رسانه ھا سروکار دارند به يقين متوجه شده اند که از امروز يعنی تاريخ آنھائی که ب

 کرامت بشری دولت فرانسه، زنھا حق ندارند با حجاب اسالمی به خصوص با مقنع يک فيصلۀ ضد انسانی و خالف

 يورو بايد جريمه بپردازد ١٥٠ۀ آن که متخلف به عالو. در دفاتر و يا مجامع عمومی ظاھر شوندو روبند و يا نقاب 

  . در يک دوره آموزشی شھروندی آن حقارت را نيز تحمل نمايدمکلف ھم است تا با شرکت

 لوده ھای سياسیچون تعمق کافی در قضايا را ندارند و  خواندن و يا شنيدن چنين خبری برای آنھائی که ظرفيت

قضايای اجتماعی انتقام جويانه می خواھند برخورد نمايند، شايد فقط عاشق و شيفتۀ ظواھر تمدن غرب اند و يا به 

موجب شادمانی و سرور گردد، مگر در صورتی که ابعاد مختلف اين قضيه به دقت مورد بررسی قرار گيرد، 

  :زيرا. ز چنين عمل زشتی خوشحال نخواھد گرديدامطمئن ھستم ھيچ وجدان شريفی 

دفاع از آزادی و رفع حجاب، ھميشه خواسته اند فقط به ارتباط لباس و يا  اين که کشور ھای چندی زير عنوان -١

به طرز لباس مردھا از لنگی گرفته تا شاپو، آن که وضع ظاھری  زنھا مداخله نموده قانون وضع نمايند، بدون 

ی رد وبدل اتلندی و غيره کمترين حرفچلتار، کاله ھای لنينی و امثالھم و از دريشی ھای رسمی تا دامن ھای سک

نمايند، با ھر پوشش محيالنه ای که اين تالش ھا پوشانده شود، چيزی نيست مگر تبارز صريح حاکميت 
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 دالر ١٥٠ھمان حاکميتی که در جائی با درۀ اسالمی تأمين می گردد و در جای ديگر با جريمۀ . مردساالرانه

  .رد ساالر بسازد ورنه مجازات خواھد شددر ھر دو حالت اين زن است که بايد خود را تابع فرھنگ م. جريمه

 در اين نوع تالشھا، ھدف اساسی استفاده از لباس که در آغاز نه تابع مذھب بود و نه ھم تابع قانون و فقط به -٢

منظور محافظت بدن در مقابل سردی و يا گرمی مورد استفاده قرار می گرفت، ناديده گرفته شده کوشش به عمل می 

به . ذ قانون و يا مذھب را در طبيعی ترين عکس العمل ھای انسان در مقابل طبيعت نيز گسترش دھندآيد تا حيطۀ نفو

عبارت ديگر، اين نوع قوانين دست انسان به خصوص زنھا را در چگونگی مبارزه عليه طبيعت نيز بسته آنھا را 

  .مقھور ارادۀ مذاھب و دولتھا می سازد

وضع و تطبيق چنين قوانينی مداخلۀ صريح و آشکار دولتھا و يا مذاھب است برای محدود ساختن آزاديھای  -٣

وقتی صحبت از حق آزادی انتخاب لباس به ميان می آيد، نبايد از . فردی يک انسان در انتخاب لباس و نوع پوشش

ز قماش عربستان سعودی، جمھوری ھای  رژيم ھای عقب مانده و قرون وسطائی اتنھاآن چنان استنباط نمود که 

ت دست نشانده افغانستان و يا ساير کشور ھای اسالم زده قانون استفاده اجباری از  ايران، پاکستان و دولاسالمی

زير پا نموده اند، بلکه عکس آن نيز وقتی  حجاب را وضع می نمايند، آزادی زنھا را در حق انتخاب آزاد لباس

ند زنھا روبتجاعی و آزادی ستيز فرانسه می خواھد ھم و غم خودرا متوجه روسری و يا دولتی از قماش دولت ار

 از ٢١بنمايد، اين عمل ھم با تمام ظواھر ترقيخواھانه، عقب مانده ترين حرکتيست که درنخستين دھه ھای قرن 

مرد ساالر حق  به دولتھای اين حرکت و سکوت در قبال آن. طرف يک دولت اروپائی روی دست گرفته می شود

بازيچه ھائی بسازند که متناسب با زن می دھد تا طبيعی ترين حقوق زنھا را نيز مورد تھاجم قرار داده و از جنس 

  .خواست آنھا بايد به بازار کار سرمايه خود را تقديم نمايد

ين تصميم گيريی ذيحق  اجازه دادن به دولتھائی از قماش دولت فرانسه به تعيين نوع لباس زنھا و آنھا را در چن-٤

ھوری اسالمی ايران نيز می  رقيب آنھا از قماش عربستان و جمدانستن، غير مستقيم سرسائيدن به تصميم دولت ھای

چه در صورتی که به دولت فرانسه اين حق داده شود تا به بھانۀ واھی ھمگونی با اکثريت، چادر و روبند از . باشد

ۀ اکثريت گرايانه و ناديده گرفتن حقوق اقليت ھا به عربستان سعودی و ايران نيز سر زنھا بردارد، ھمين تفکر احمقان

  .آن حق را می دھد تا به ھمان بھانه، به جای روبند گونی مرگ و اسارت را نيز بر سر زنھا بکشند

قلم و رتال   اميدوارم که پو-  بادر نظرداشت، نکاتی که در باال تذکار يافت از طرف خود به صراحت ابراز می دارم

 که تصميم دولت کنونی فرانسه که از يکی از جنايتکار ترين - به دستان آگاه آن نيز مرا در چنين حرکتی تنھا نگذارند

طول تاريخ پر از فراز و نشيب آن است به ھمان قدر ارتجاعی، ضد کرامت انسانی، زن ستيز دولتھای آن کشور در 

اين . ھائی در زير حاکميت مال عمر ھا، خامنه ای ھا، و ملک فھد ھا اندو ضد آزادی ھای اولی انسان است که دولت

بر تمام انسانھای شريف و آزاده است تا عليه چنين تصميم ضد انسانی دولت فرانسه . ھا دو روی يک سکه اند

روھای  که مبلغ و مدافع سياست ھای ارتجاعی و عقب گرايانۀ دولت فرانسه و نيلوده ھای سياسیموضع گرفته به 

  .دست راستی آن می باشند، فرصت تحميق و تخدير افکار عامه را مساعد نسازند

من نوعی که در طول عمر خود روبند نبسته ام، حاضرم برای حق زنھا در انتخاب آزادانۀ لباس در کنار زنان 

 چگونگی لباس من مبارزی که برای حق خود مبارزه می نمايند ايستاده و به کسی اين اجازه راندھم تا در مورد

زنھاست دلشان می خواھد آن را بپوشانند و يا برھنه نمايند، به ھيچ دين و دولتی اجازۀ خود بدن از . تصميم بگيرد

  .نبايد دادرا دخالت 

  


