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     خشم فوراننمايانگر "زربی بی" ناعاقبت اند يشانۀاقدام                          
  . است تحت ستم يک زن فروخورده وعقده ھای متراکم                      

  
  .مطالعه کردم" يا عليزادهرو"از " ، جامعه ويامذھب؟ ادهمقصرکسيت؟ خانو" نوشتۀ را زيرعنوان" -سايت افغانستان آزاد"در

استان د زربی بی. ميرودوی " دان زنانه شيرازبه ديدنبه زن زمانی درمکتب متوسطه" زربی بی"ھم صنفی  عيلزاده رويا 
شوھری وحادثه کشتن شوھرش ورابطه زن وبيرحمی پدرومادروبه شوھردادن وی، چگونگی سرنوشت تيره ونگون بختی 

که درنوشته رئوياعليزاده انعکاس بخشی ازسخنان زربی بی . داده است بازتابآنرا ويا عليزاده گفته واو درنوشته اشبه ررا
درآخرين باروقتی ازھم خوابگی باشوھرم درحالت مريضی امتناع نمودم وبخاطرنجات دخترم ....:"يافته است ازاين قراراست

نمايد،  مردسا^رمی تواندآنطورعمل مرد پرورش يافته درفرھنگ ضدانسانی رادرآغوش نگھداشتم، باقساوتی که فقط يک
ديگرندانستم چه شد؛ اولين چيزی که به دستم رسيد، زدم توی سرش، نه يک بارنه دوباربلکه . دختررابسوی پرتاب نمود
  ...." .باربارتاآرام وخاموش شد

عليزاده  موصوف حکم اعدام وقرارگفته رئويا ازبسرده شوھرش درزندان زنانه شيرچند سال است که زربی بی بجرم قتل 
وبه آخررساندن  مکتب ابتدائیدوراستان د :او^ً  عليزادهنوشتۀ رئويا برمبنای.ام به سرمی برداجرای حکم اعدودرانتظارگرفته 

 ؛ده می شوددابه شوھر سالگی 15د رسن  بوسيلۀ والدين اش به زوروخdف ميل واراده اش که وبعد زربی بی دورمتوسطه
ند ومصروف امجبورميسازند که مکتب راترک کفاميل شوھرش اورپدرومادرووبی بھره اند  تحصيلشوھراووفاميلش ھم از

زربی بی توسط  وفحش وناسزاگوئی به لت وکوب، توھين وتوبيختحقيرو ،جريان ستم وظلم:ثانياً .خانه داری شود
درمدتيکه زربی بی تحت چنين : ثالثاً والدين اش ازاو؛مايت وح شوھرواعضای خانواده اش بصورت دوامداروعدم دفاع

قرارداشته وازچه  بدی  ارزيابی نمود که اودرچه حالت روانی حدس زد ويا شته ومی شودفشارھای روانی وجسمی قراردا
که بعدازبرخورد آن چنانی شوھرش بخش اخيرداستان   با مطالعۀ :رابعاً  است؛ روانی رنج می برده یضينوع مر

وھرش حمله کرده وباضربات وارده برش خشونت وبا اختيارراازکف داده وبدون ھيچگونه عاقبت انديشی يگرباصطdح عناند
   .حيات اوخاتمه می دھد برسرش به

بی بی درجوامع عقب نگھداشته شده خاصتاً درکشورھای اسdمی يکی ازھزاران داستانی داستان زندگی خانه داری المناک زر
که زربی بی خواسته ويانخواسته، عمداً  البته آن بخش ازاين داستان .وبه مطبوعات انعکاس ميابد ون راه يافتهبه بير است که
مرتکب قتل شوھرش شده واکنون به ھمين سبب درزندان بسربرده وحکم اعدام اوازطرف محکمه جمھوری اسdمی  وياسھوا

 زنان قربانی مناسبات ه ودراکثريت قاطع اين داستان ھافتاد؛ کمتراتفاق ااجرای حکم اعدام استومنتظر ايران صادرشده 
ت که اعمال خشون{ فرھنگ مردسا^ری، برجامعه حاکم مناسبات اجتماعی اقتصادی وفرھنگ فئودالی( کھنه اجتماعی

 راتحمل کرده ويااينکه وضعيت برآنھا ستم ومظالم و زجروشکنجه ھستند؛ )}راازطرف والدين وشوھرمجازشمرده است
دراين جوامع منجمله جامعه افغانستان . ندرتاً ازخانه فرارمی کنند خودسوزی زده ويايا زقابل تحمل شده دست بخود کشی وغي

 که خودرادرموقعيتی ميابند می شوندازخانه شوھرراقدام بخودکشی می کنند ويامجبوربه فرا يکی ازعلل عمده ای که زنان
، مرجع رسمی ايکه ازحقوق درجامعه وجود نداردبرای آنھا  يزازاين سرنوشتبرای گر امن ومصئونی گاهه ھيچنوع پناديگر

باين عبارت که درجامعه کسی . محصورمی بينندغيرقابل بيرون رفتی  وخودرادرتنگنا وبن بست کند وجودنداشته آنھا حمايت
 پدرومادروسايراقارب ازطرف ھمچنان.صورت نمی گيرد حمايتآنھادفاع و اجتماعی وانسانی آنھا نمی رسد، ازحقوقبه داد 

 چندانآنھا ومدنی جامعه مردسا^راست، دولت برمبنای شريعت اسdم به حقوق اجتماعی وانسانی. دنموردحمايت قرارنمی گير
يا پذيرفته نمی شود ويا بمشکل پذيرفته می  ، درخواست طdق ازطرف زن جزدرحا^ت بسيارنادردرمحاکموقعی نمی گذارد

ويا وھرويافرارازخانه شوھرشزن بر وياشوريدن اعتراضسنن خرافی جامعه واينکه فرھنگ وحت تأثيرت والدين ھم . شود
زنان اتکاء اکثريت قاطع  ازجانبی ھم. ازآنھا حمايت نمی کنندحداکثر،می شودتلقی  »ننگ«بمثابه درخواست طdق وجدائی ھم 

شوھراست وحتی اگرزنانی استقdليت بعداً ھم ووالدين  ازدواجازقبل  اقتصادی درجامعه ندارند ويگانه تکيه گاه آنھا ويااستقdل
 باصطdح محرم شرعی امکان زندگی درجامعه برای آنھا وسرپرستی اقتصادی ھم داشته باشند بدون حمايت

آن راه نجات ويافراراز قرارمی گيرند؛ ھا" زربی بی" که درچنين موقعيت ھای مانند زنانی حال حدس بزنيد. بسيارمحدوداست
که باصطdح ازازل  وسوزش وسازشبه تقدير سرنوشتسلماً که تاجای امکان تسليم ورضا وسپردن م ؟چگونه خواھدبود

ويااحياناً نمی بينند ی وخودکشیچارۀ ديگرخودسوز؛نھاراتشکيل می دھدوبخشی ازسرنوشت آ مقررشدهمقدوروبرآنھا
» نامیبد«ن ھم وزندانی شدن ز(زندان است ھايعت اسdم جای آنواحکام شرجامعه مردسا^ر بحکم قوانين آنھم که فرارازخانه

 جامعه تحت ستم نانزحقوق ھمه بطورعام دردفاع از نظام حاکم ھيچ گونه برنامه ای. )او وخانوادهزن ديگری است برای 
برزن ھمين  زيرامنشاء اصلی ستم( ، ندارد قرارمی گيرند مانندزربی بی موقعيت ھایکه درسرنوشت ونانی زطورخاص ازوب

قرارنگرفته وازآنھا دفاع صورت نمی  واقعی ی مورد تحقيق وبررسیانووضعيت چنين زن ) نظام طبقاتی مردسا^راست
زن بيچاره بجرم  وخصلت  طبقاتی نظام مردسا^ری ، وموضوع تملک مردبرزن ازحکم دين ومذھبی به پيروھمچنان  .گيرد



يکی  ؛ل تحمل شوھروخانواده شوھر، به دونوع مجازات روبرومی شودغيرقاب ضدانسانی اعتراض دربرابرستم ومظالم
  .پدرومادروسايراقارب آن بوسيلۀ درجامعه وطرد» بی آبروئی«شکنجه وزندان وديگری 

که بدون تحقيق . زربی بی استجمھوری اسdمی ايران درمورد  ئیقضاخورد مقامات عدلی ومصداق تذکرات فوق بر 
ازتحصيل مانده  اجبااين ازدوخdف ميل واراده اش به شوھرداده شده و درسن کم اينکه زربی بی انسانی بوده که وبررسی

شرايط زندگی زربی بی درخانه وظالمانه پدرومادرش  بادرنظرداشت عملتمام آرزوھايش برباد رفته و بقول خودشو
اوبه لحاظ روانی  است؛ ی بروی برخورد صورت می گرفتهشوھروھم اينکه به چه جھنمی گرفتارآمده بود وچگونه غيرانسان

به مقابل عمل وحشيانه وتجاوزکارانه  درچه حالتی قرارداشته، ازچه نوع مريضی روانی رنج می برده، ودرآخرين برخورد
اً شديدمذھب ودين ونظام مردسا^رفئودال کمپرادوری ودولت مبتنی بر !ه حالت خاص روانی قرارگرفته بودهشوھرش درچ

برمبنای احکام بگونۀ مجرد ودگم و علل واقعه توجه نکردهبه  ؛ه، ھيچگونه وقعی به مسايل فوق نگذاشتدرايران زن ستيز
وکيل مدافع  به زربی بی موضوع ديگراينکه دراين نظام به يقين که. است محکوم به اعدام کرده را شريعت اسdم زربی بی

 صورت گرفته وحقوقی آن رژيم نظام قضائیضيه ا ش ھم بوسيلۀ دادستانی وتحقيق وبررسی قو دسترسی نداشتهمناسب نيز
روحی  به حالت ايران دولت قضائی وحقوقی نظامغيرانسانی تراينکه  .ازمحاکمه عاد^نه برخوردارنبوده استوبدين صورت  

 بآن ی ترين توجھیجزئ که آن بوده اصلی عاملوخانواده اوشوھر ط وشکنجه روانی وجسمی توسستم وزجرزربی بی که 
   .برطفل معصوم وی نيزکوچکترين رحمی ننموده استو نکرده

ازحقوق  زن ستيزجمھوری اسdمیاينکه درنظام غيرعاد^نه ووھم ازيت وستم کشی زربی بی درخانه شوھرمظلومبنابرين 
رش شده ه منجربه قتل شوھکاو اقدامولی  ؛بايدازحقوق اودفاع شود اودفاع نشده وبگونه يکجانبه براوحکم صادرشده است،

 ازاين شرايط وجودداشت که ازاين اقدام وی نجات ب ھای ديگری ھم برای زربی بی جھتانتخاچراکه  .دفاع نيست قابلاست 
تجو جساش  وضعيت زندگیاز ه وچارۀ ديگری رابرای نجاترازربی بی بايد با تعقل  .ريسک کمتری داشت ناعاقبت انديشانه 

تواند کمترکسی مي )گی وخشمدافسراضطراب، چون(خاصی است که درچنين حا^ت روانیتذکر ھم قابل هنکت اين اما. می کرد
درمورد زربی بی  .جلوگيری نمايد خطرناکو احساساتی وازچنين برخوردھای کامd اتخاذکرده تصميم عاقdنه ودورانديشانۀ

 شديد مريضی روانی عمدتاً افسردگیکه اودچارايننظرداشت شرايط زندگی وفشارچند جانبۀ که براوواردميشده امکان بادر
قرارمی  وحقوقی موردبررسی ازجنبه ھای اجتماعی، روان شناسیبايد عمدتاً  اين موضوع بنابرين. بوده باشد بسيارزياداست

روانی زربی بی وھم موضوع زندگی وتربيت طفل حالت بادرنظرداشت موقعيت اجتماعی وو .گرفت که بيقين نگرفته است
  .عاد^نه ومنصفانه نيست وی حکم اعدام برای، اش

 طبقاتی ھای نظام بوسيلۀ : رت می گيرد منجملهزجھات مختلف صومختلف ستم برزن اطبقاتی  که درجوامعتذکرداد  بايد 
سنن ورسوم خرافی  جامعه، قوانين واحکام زن ستيزمذھب، ،برده نگرسته می شوديا وحيث کا^ بحاکم مردسا^رکه به زن 

وتازمانی که بنيادھستی اين نظم کھن ضد . شوھرانپدران ، برادران و حقوق نابرابربامردان وستم مردسا^ری يله ای،قب
 ويران نگردد مسئله ستم برزن حل  درجھان سرمايه داری وفئودال کمپرادوری نظام ھای طبقاتی يعنی مردمی وضدانسانی،

ھمانطورکه  .نگردد، ستم برزن وجود داردم امپرياليستی ازجامعه محوی وستبعبارت ديگرتازمانی که ستم طبقات. نمی شود
اولين تناقض طبقاتی باتکامل تناقض بين مرد وزن درازدواج يکتاھمسری بوجودآمد واولين ستم "درتاريخ جوامع انسانی

ستم ازجامعه وايجاد درمحوانواع  رھائی زن ازستم مردسا^ری ازاينرو ؛"است باستم جنس مذکربرجنس مئونث طبقاتی مقارن
ضاد بين ت ميسرشده  وحل ھاانسانبين ط رواب "انسانی شدن"، تکامل انسان به انسانی نوين ويک نظام توليدی عاد^نه وانسانی

   .بود ھم آخرين خواھد زن ومرد
ازدواج بمفھوم ، اما درنظام ھای طبقاتی "بازن طبيعی ترين رابطه ای موجود انسان باموجودانسان است رابطه مرد" گرچه 

رابطه در .مختلف بايد بآن نگريسترابطه بين زن وشوھريک رابطه چند جانبه است وازجھات  ".انقياد زن بوسيله مرداست
تشکيل می  راجھت عمده دراين رابطه  اکثراً  تبانی وسازشکه  ی وسازشتبان ھم تضاد وجوددارد وھم  )شوھر(زن ومرد بين
د ميرس درجۀ تضاد بين آنھابيش ازپيش شدت کسب نموده وبه ،سازش ازبين برود امکان زنستم بر ثرشدتاکه ب وزمانی .دھد
به شيوۀ بندرت ويا بوسيله شوھرانجاميده قتل زنبه مثله کردن ويا  برخورد اين درمواردی ياو منجرشده آنھا به جدائی يا که

 وشدت عمقنمايانگروناعاقبت انديشانۀ اواقدام خطرناک و داستان زربی بی .زربی بی باشوھرش خاتمه ميابد برخورد
  .م فروخورده زربی بی رابنمايش می گذاردفوران خشو متراکم  ش عقده ھا وکينه ونفرتگشايو شوھرش بودهوبين اوتضاد

برکاھش وشدت اختdف بين مسايل چندی است که ) يک عمراکثراً (درطول دوران زندگیدرموضوع رابطه بين زن وشوھر
، سويه تعليمی دوطرف  اجتماعی وخصلت موقعيت: د ازجملهناثرمستقيم دار بين آنھا دن توافق نسبیوبوجودآمزن وشوھر

 .که می شود مسايل زيادی درآن دخيل باشد که براساس آن ازدواج صورت گرفته، انگيزه ھای وفرھنگی، وضعيت اقتصادی
 انتخاب موضوع ينکه بادرنظرگرفتن ھمه جوانبوياا .اينھا مسايلی اند که برشدت وکاھش تضادبين زن وشوھراثرگذاراند

موضوع  .به فيصدی کمی اتفاق می افتد »ايده آل«که اين نوع ازدواج ھای  دوطرف مطرح بودهھر شريک زندگی برای
درمواقع مختلف جودداشته وو بطوردايم بين زن وشوھربشکل آشکارونھاننوعی مبارزه  ،ازنظرروان شناسی اجتماعیديگر

درنزداکثريت زنان  ویاز حس انتقام گيریعقده مندی زن دربرابرشوھروھمچنان .می گرددبارزون متباشکال گوناگ
ازجھات  زندگی آنھا وموقعيت دوجانبه وشرايطروابط  چگونگی بستگی بهاين انتقامگيری  وشيوۀ شدت البته درجه.وجوددارد

   .مختلف دارد
 


