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  مھسا. ر: فرستنده

 ٢٠١۴ می ٠٧
  

  قانون شريعت، فرودستی زنان، تقويت دو پوسيده
  

اين قانون که در حال . پذيرش قرارگيرد بريتانيا مورد ئیجوانبی از قانون زن ستيز شريعت قرار است در سيستم قضا

 اجازه می دھد مطابق با شريعت اسالمی ءمعرفی شده است، به وکال" دستورالعمل در رابطه با ارث"حاضر تحت نام 

بدين ترتيب، زنان مسلمان بريتانيا در چارچوبی به اصطالح . کلين مسلمان خود وصيت نامه تنظيم کنندؤبرای م

اين بار . ارث برابر محروم خواھند شد" حق"ھای خود، به طور قانونی از " باور" و " فرھنگ " دمکراتيک بر مبنای 

و " فردی"  قوانين ارتجاعی مذھبی در کشوری غربی تحت نام حقوق و آزادی ھای ۀقرار است اعمال مرحله به مرحل

  .  شودءرسميت يافته و اجرا" نياز" بر مبنای" حق انتخاب آزاد " 

ال اين جا است که ؤس.  خواھد داشتئیطرفين قابليت اجرا" رضايت"ت که اين دستورالعمل تنھا در شرايط گفته شده اس

 الزم برای انجام ھر کاری را خواھند يافت؟ ۀاسالمی زنان چقدر اتوريته و اجازۀ در بطن باورھا و افکار مردساالران

آيا ، ی ترين وظايف زنان بر شمرده شده استئپايه از آن جا که در دين اسالم اطاعت محض زنان از مردان يکی از 

  ناميده می شود کار سختی خواھد بود؟ "  شرعی و الھیۀتکليف و وظيف" مجبور کردن زنان به برآوردن آنچه 

 که به محمد مرتبط ئیگفته ھا و سنت ھا(شريعت است که از قرآن و احاديث  اسالمی بر مبنای قانون ئیسيستم قضا

استه و در تمام مسايل شخصی تا اجتماعی افراد دخالت از سوی پيغمبر مسلمانان محمد برخصادر شده و احکام ) است

ھل أ ھای خانواده است، زن متئیاز آن جا که مرد مالک دارا.  پسر دو برابر دختر استۀطبق اين قانون ارثي. دارد

ر مسلمانی که با مرد مسلمان ازدواج کرده  شوھر را به ارث می برد و زن غيئی از به اصطالح داراھشتممسلمان يک 

  . است ھيچ گونه ارثی را به دليل غير مسلمان بودن نخواھد داشت

) Dr Suhaib Hasan (دکتر حسن سوحيب .  دادگاه شريعت اسالمی در بريتانيا وجود دارد٨۵در حال حاضر حدود 

ترين و فعال ترين شورای اسالمی در قديمی  ((Leyton)يکی از قضاتی که در شورای شريعت اسالمی لی تون 

سنگسار کنند و دست " زنا"، خواھان معرفی پنلی است که در آن بتوانند زنان را به جرم صاحب منصب است) بريتانيا

درست است که اين شورا ھنوز به طور قانونی به : " نوشته شده است" شورا"در وب سايت اين . دزدان را قطع کنند

سيس شده و به تدريج در ميان مسلمانان در حال پايه ألی با در نظر گرفتن اين که اين شورا تازه ترسميت شناخته نشده و

 مان آماده می کند و آن نيز جلب ئیتمام اين ھا تنھا گام ھای اوليه است که ما را در رفتن به ھدف نھا... گرفتن است

  ).٢٠١١ست اگ ٧ تلگراف ۀبه نقل از روزنام(  ." اسالمی استئی ميزبان در صحت و سقم سيستم قضاۀاطمينان جامع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شده اند و شايستگی داشتن " آفريده"، فرودست و تحت سلطه "به طور طبيعی"از ديد تمام اديان از جمله اسالم، زنان 

زنان در تقسيم کار " الھی"در اسالم نقش اصلی و . ھيچ گونه حق تصميم گيری يا تملک از جمله بر بدن خود را ندارند

و برای " مردان"ورش فرزند برای دن و پرئيآن، تنھا ارضای نيازھای جنسی مرد، زاۀ شدت جنسيتی و ستم گرانبه 

قوانين شريعت معنا و مفھوم واقعی خود را تنھا زمانی خواھند داشت که بتوانند به سرکوب . می باشد" گسترش اسالم"

ھر چه شکل اين سرکوب خشونت آميزتر، .  نمايندو تثبيت جايگاه فرودست زنان و تثبيت قدرت مردساالری خدمت

وجود . عقب مانده تر و ستم گرانه تر شود ھويت اسالمی اين قوانين نيز برای قانون گذاران آن بيشتر تحقق خواھد يافت

ھر يک از اين قوانين در کنار ديگری است که کارکرد واقعی خود را در جھت خدمت به منافع کلی حاکميت مذھبی، 

 جنسی با غير شوھر، ۀاز اين رو قانون ارث نيز چيزی جدا از قانون سنگسار زنان به جرم برقراری رابط. می کندپيدا 

چيزی جدا از نداشتن حق طالق و سرپرستی . نيست") ملک"بخوانيم " (ناموس"و کشتن زن تحت نام حفاظت از 

 مسايل شخصی و زندگی و نداشتن اختيار بر چيزی جدا از نداشتن حق پوشش اختياری، حق انتخاب در. کودکان نيست

  . تن و بدن خود و حق انتخاب مادر شدن يا نشدن نيست

 بدن زن در نظامی که بدون شک می توان گفت به رسميت شناساندن مناسبات قدرت مردساالرانه و امتياز اسارت تن و

کشور ھای غربی نه . فرودستی زن از اصلی ترين شروط تداوم و بقای آن است چيز تازه ای برای جوامع طبقاتی نيست

تنھا ھمواره دين، شريعت و سنن اسالمی و مردساالر که زنان خاورميانه و کشور ھای مسلمان تحت سلطه را به 

د قرار داده اند بلکه خود تحت نام ئيأبه بردگی و اسارت در آورده، مورد توحشيانه ترين و ارتجاعی ترين شکل خود 

به برقراری و قدرت گيری يکايک اين نيروھا و شرايط تشکيل حکومت ھای مذھبی بنيادگرا و نشر "  زنانئیرھا"

روھای بنياد ني. د دامن زده ان،قرار دارد» ستم بر زن و فرودستی زن نسبت به مرد«ايدئولوژی مذھبی که در مرکز آن 

امپرياليستی و ۀ فريقا در خدمت به اھداف سرکوب گرانه و استثمارگرانا خاورميانه و شمال ۀويژه در منطقه  که بئیگرا

  .مقابله با رشد تفکر انقالبی تقويت شده و جان گرفتند

س يک حکومت اسالمی سيأ چون افغانستان و عراق پس از تئی آن چه که حمالت متجاوزين امپرياليستی به کشورھا

برای زنان به بار آورد به صراحت نشان داد که اين دو قطب منسوخ چگونه دست در دست ھم و در اولين لحظات 

آمار فجيع قتل ناموسی و خشونت . حيات شان به حقوق زنان حمله ور شدند و به قوانين شريعت اسالمی رسميت دادند

. که از سوی خود مطبوعات غرب منتشر شده است گواه اين حقيقت استبی حد و حصر نسبت به زنان در اين کشورھا 

و روی کار آمدن يک دولت ارتجاعی مذھبی نيز نشان داد که چگونه ) ١٣٥٧ (١٩٧٨شکست انقالب ايران در سال 

شت  حکومت اسالمی به حقوق و آزادی ھای فردی و اعمال گام به گام قوانين شريعت در اولين گام متوجه زنان گۀحمل

 را برای آنان و با تالش در تثبيت فرودستی آنان پا گرفت، چيزی جز سرکوب و خشونت در تمامی عرصه ھای اجتماع

 و رضايت نيروھای امپرياليستی  را موجب شد و ھم زمان با سکوتءتر جامعه به سوی قھقرابه بار نياورد، پسرفت بيش

  . راه شدھم

" مدرن"تم و خشونت بر آنان، کاال و ابزار توليد بودن بدن آنان چه به شکل فرودستی زنان به اشکال مختلف از جمله س

سود کالنی که از فروش زنان و . از الزامات اساسی قانون بقای نظام سرمايه داری امپرياليستی می باشد" سنتی"و چه 

سط آنان برای گردش به اصطالح صنعت سکس، نيروی کار ارزان زنان، و توليد و بازتوليد رايگان نيروی کار تو

اين منطق . چرخ ھای سرمايه و خدمت به منافع آن به وجود می آيد چيزی نيست که اين نظام بتواند از آن چشم بپوشد

است که به سرمايه داری امکان می دھد ھر ايدئولوژی را که تضادی با پايه ھای اصلی ستم و استثمارش ندارد و در 

 ۀآن بپردازد و در نقطۀ راک نظر دارد با آغوشی باز پذيرا شده و به تقويت و اشاع اشتمورد ستم بر زن با آن کامالً 

بنابراين امتياز دادن به اديان در جھت سرکوب ھر چه .  زنان به شدت مقابله کندئیمقابل آن با ھر ايده ای در جھت رھا
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ھبی در ھر نقطه ای از جھان، به بيشتر زنان، به زنجير کشاندن افکار توده ھا، و سرکوب نيروھای مترقی و ضدمذ

  . منظور جلب حمايت بنيادگران و اتحاد با آن ھا در مناطق کليدی جھان برای ھر بلوک امپرياليستی بسيار حياتی است

"  دموکراتيک "بدين جھت آن چه پيش روی ماست نه تنھا افشای ماھيت واقعی، ضد مردمی و زن ستيز اين دولت ھای 

شای ماھيت دين به مثابه مھم ترين ابزار ايدئولوژيک در سرکوب سيستماتيک توده ھا به ويژه زنان  سرمايه دار، بلکه اف

 دينی و امپرياليسم دو قطب پوسيده ای از اين نظام مردساالر ھستند که ئیافشای اين موضوع است که بنياد گرا. است

 اشکال متفاوت نمی تواند ميسر شود و ھر يک در موجوديت و کارکرد قوانين شان بدون ستم بر زنان و انقياد آنان در

راستای تثبيت قدرت و اعمال ايدئولوژی ارتجاعی خود ھر جا که ضروری باشد ديگری را به شدت تقويت نيز خواھد 

  .کرد

ی است که به تخدير و تحريف افکار توده ھای ستم ديده پرداخته و زه ای وسيع و عميق با جھان بيني ما مبارۀوظيف

ر آن به مردم ييفی دروغين، غير واقعی، غير علمی و واپس گرا از جھان، روابط موجود در آن و چگونگی تغتعري

ری حقيقی، واقعی، يي جھان بينی است که جھان را به صورتی علمی توضيح داده و تغۀارائه می دھد  و به جای آن ارائ

س آن ضديت أمبارزه ای که در ر. افراد ميسر می سازد بشری و روابط بين ۀانقالبی، مترقی و رو به جلو را در جامع

 کل بشر را از ئیمالکيت قرار دارد تا با گسست از اين دو بتوان راه رھاۀ با افکار سنتی و زن ستيز و مناسبات کھن

 .کھن و بنای جامعه ای نو ھموار ساختۀ طريق انقالبی آگاھانه در جھت براندازی نظم پوسيد
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