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  شادباش به آزادگان در بزرگداشت روز زن
  

، به آزاديخواهان زن ستيزشايسته است که، در روز جهانی زن، پيشرفت بانوان آزاده را، در راه گسستن بندهای 
، اسالم احکامپای بسته در زير ستم که  است، آزادگانیی -اين شادباش و آفرين شايسته جهان شادباش گفت. به ويژه

 اند.-فرود نياورده انده و در برابر خشم انسان ستيزان سراز پيشرفت بازنم

 

 ما به تو بسته تو از ما بی نياز<< -----پای بسته جمع ما را پيشتاز >> 

  

 .اند-برای رسيدن به آزادی در جامعه تالش کرده ،اند-نسبت به بينش و دانشی که داشته هميشه ،مردان درست است
دانش و کوشش زنان برخوردار  یاز نيرو اند، پيوسته-به پيروزی نزديک شده دیدر راه آزا مردان در هر گامی، که

 .  اند-بوده

تاز، در -، يکهپيکرناز فرازانسراين ی ستايش است که - ی شگفتی و شايسته-ی زنان از آن روی برانگيزنده-پيروزی
با احکام انسان ستيز  مذهبیی -عهاند. اين زنان نه تنها در جام-و درهای شادمانی را گشوده جنگيده رزمگاهچندين 

 دران، پسران و حتا از سوی مادران و زنان، کهااز ستم و ستيز مردان، پدران، بر هرگز اند بلکه آنها-درگير بوده
  . اند-آرام نداشته، پليدی هستند ستايشگر گرفتار و هنوز در سياهچال نادانی

زمين يخزده را  ی او-جوانهنازک  است، مستان جان بدر بردهسرمای ز از ، اوکه ای ماند-بنفشه تالش پيکار زنان به
   .بخشدمیشادمانی  همگان را ، با شکوه و زيبايی،تهشکاف 

  

  ی آزادگان شاد باد.-بر همه ،است گیو شکوه آزاد پيروزی که نويدآور روز زن،
  

بسيار ُکند و کوتاه  مانديشی زنانبدون همياری و ه، در راه آزادی و تمدن ،جامعه پيشرفت هرتوان گفت: به درستی می
ای که زنان -آلوده و پسمانده باشد. در جامعه جتماعا فرهنگ و نگرش آنکه  ماندمیبازاز پيشرفت  ای-است. جامعه

 مردم آن خردبر  به همراه ترس های پوسيده-عقيده آزادی نداشته باشند، هيچگاه مردان آن جامعه آزاد نخواهند بود،
   .ندنکايی میفرمانرو

گانی هستند کورانديش. آن اجتماع بسان کسی است که ی آنها برد-اند همه-ی که آزادی را از زنان اجتماع گرفتهمردمان
همرنگی و همآهنگی که در دوگانگی اين  گمان به از کاربرد يک چشم، يک گوش، يک پا و يک دست خود پرهيز کند

 در بردگی و با کورانديشان اين زيرا .آشنا نخواهند شدن آزاد و مفهوم انسای آزادی - با پديده هرگز پيروان نيست.
 ايمانبا همان  ، آنهادانندمی خود پندارند و زنجير را نشان ايمانخود را برده میآنها  ،اند-زاييده شده بردگی زنجير

  .کشندزنان خود را هم به بند می

  

  جستجو کرد. آن راآزادی را شناخت تا بتوان ی - های پديده-نخست نشانه نياز است کهبرای رسيدن به آزادی 

های که فرا گرفته است زيبايی ی آگاهی- بر پايهتواند هر کس آزاد زاييده شده و به نيروی خرد آراسته است. انسان می
 ای-پديده هایای گرفتار است او آزاد نيست که ويژگی-انسانی که در بند عقيده ولی .شناسايی کند آزمون و يا زشتی را

  ند.شواش برداشت می-های او از عقيدهرا آزمون کند. آگاهی

راه و  خود ی-با خرد و انديشه انسان آزاده  .سنجيدداران دينم زنجير به نسبت درازای توانی انسان را نمی-آزادی 
 ای-وشتههيچ رسول يا پيامبری برای انسان آزاد احکام پيش ن گزيند.آزمايد و برمیجويد، میروند زندگی را می

در  یبا ميزان ستمکار را آزادیتوان و نمی گنجدنمی ايدئولوژی در احکام هيچ مذهب يا ی آزادی- . پديدهسازدنمی
پيروان با يعنی  .کندفرمانروايی می شی پيروان-بر انديشه زيرا هر مذهب يا هر ايدئولوژی ارزيابی کرد.  آنها احکام

         پندارند.و هميشه آنها را نيک میسنجند ی را م احکام آن مذهبمعيارهای مذهب خود 

پذيرفتن خفت است.  پيروی  ،که باشد به هر نام و تفسير و تعبيری ،ای برای بانوان-پوشش ويژه حجاب، يعنی پذيرفتن
ته در بينش آنها نهف ستيزیزن ، کهبرخی .پندارنداز عقيده يعنی پذيرفتن اوامر پيشوايانی که خود را شبان مردم می
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سر  از حجاب برداشتن" همان گونه که  فريبند: چنين می اند،-زده روشنفکری ماسکی زشت خود - چهرهبر  و است
  پس نبايد زنان را مجبور به پوشيدن آن کرد".  نادرست بوده استزنان 

پروری را آزادی ند که آنها نادان خيزبرمی کسانیی -ی عقيده-پسماندگی سخنان دروغ و فريبنده هستند و ازاين گونه 
که  است یدجوانمر از آشنا نيست،روشنايی  آنها با چشمان، داشته باشند در تاريکی زيست یاگر کسان  پندارند.می

  زندگانی را به سر نبرند. در کوری تا آنهای ترس بيرون کشيد -آنها را از تاريکخانه

  . دور بمانند زيبايی و راستی و شناختن ديدن تا از دينمردی است که کسانی را در تاريکی پرورانجوانا ولی

 ،که اطاعت کند ،شودبه مسلمان امر می ولی گزيند.ای را بر-پديده خودش شناخت از خردمندانه و تواندآزاد می انسان
  .او چيزی برای برگزيدن ندارد

 نشان توان،آموزش را نمی، اين توانند دانشی را فرابگيرندزنان، با داشتن ايمان به زن ستيزی، می برخی از اين که
 سياه رتاب کرد و دورپاگر پژشکی به مکه رفت و به شيطان سنگ  .زنان دانست ی آن- و خردمندی در اسالم آزادی

بلکه نشان آن است که  يرفته شده استذدر دانش پزشکی پرفتن حج  که نيستآن  نشان ، اين نابخردی،سنگی چرخيد
  .  گشايدان را نمیمسلمان ديدگاه تنگ مه دانش پزشکی دانشگاه رفتن و آموختن

برای توليد کاال و  هايی هستند شناخته شده کهآگاهی ،آموزندبه مردم میها -در دانشگاه هايی، که امروزدانستنی
  بپذيرند.ای را در اجتماع -بتوانند پيشه که آنهاآموزند به کسانی میرا . کاربرد دانش روندبه کار می نيازهای اجتماعی

، بسان اين دانشدانان بی توانمی . از مغز اين رايانه همپياده کرد هم ای-توان در مغز رايانهها را میين آگاهیا
ی يک - ی بيماری را عوض کرد. اين کردار نشان آزادی و خردمندی-کليهيا  دستگاهی را ساختفرهنگ، سود برد و 

  رايانه نيست.

پيروان از اين روی  .شودمی آن دين پيروان  وجوددر  جايگزين خرد نیی دي- عقيدهتوان آزمود و بررسی کرد که می
آنها  شمارندزنان را پست و خوار می که یمرداندشمن خويشتن هستند.  ،خودآگاه يا ناخودآگاه چه زن و چه مرد، دينی

 ی-عقيدهی -ايگیی انسان ستيز ايمان دارند. اين نشان مرد بودن آنها نيست بلکه نشان پستی و فرميها-به عقيده
انسان ستيز است او هم زنان را پست و  اوهم های پسمانده ايمان داشته باشد-آنهاست. يعنی اگر زنی  به اين عقيده

  داند.خوار می

 بگيرد، اين برتری نشان ايمان يا از حکومت اسالمی اگر زنی برترين نشان را از کليسای کاتوليکبرای نمونه: 
   .آن دين احکام در آن دين است نه نشان برتر بودن زن احکام اين زن به استوار

آن جامعه را به   های-توانند پديدهنمیای آلوده و نادرست باشند مردان و زنان -های سنجش در جامعه-زمانی که اندازه
انه با ، آگاهای پی ببرند آنها-ی پديده- ، به زشتیآلوده معيارهایهرگاه اين مردم، با وجود . درستی ارزشيابی کنند

به  ،پندارندمی پذيرفتن زشتیبه  که خود را محکوم ،اين کسانيعنی  کنند.پوششی زيبا پنهان می درزشتی را  دروغ،
  .نبينند ستم حاکم بر جامعه زشتی را در پردازند تاخودفريبی می

 خود را آزادانه برگزيند و همسر اگر ما به نياز يا حق طبيعی انسان نگاه کنيم، دستکم بايد بپذيريم که انسان حق دارد
( اين حقی است که بيشتر  برگردند. همسری يا به دلخواه از پيمان با هم آميزش کنند دلخواهبه  توانندمی هاجفت

  )دارندجانوران آزاد هم 

. اند-حق را از انسان گرفته اين ستمکارحکمرانان  ولی که با هر جانداری زاييده شده است حقی دلخواه آزاد و آميزش 
گنجانده  ی حقوق بشر-در منشور جهانی سرانجام شده بود که هزاران سال از انسان ربوده جای خشنودی است: حقی

  شده است

  

  منشور نياز ا ١۶ماده 

 نديدرآ یهمسر ونديمذهب در پ اي تينژاد ، مل ینهيدر زم یمرز چيحق دارند بدون ه ري) هر زن و مرد همسرپذ١>>(
  .باشندیحقوق برابر م یدارا گريکديگسستن از  اي یو هنگام  همسر ونديگذارند. آنها در پ انيرا بن یاو خانواده

  و تنها به خواست آنها بسته شود. یدر آزاد ديآنها با ماني)  پ٢(

گذاران قانون هموندان و ییبانيبخش جامعه است و حق دارد که از پشت نيو ساختار نخست ینهي) خانواده زم٣(
  برخوردار شود.<<
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را که  یکودکان م،يکنیبه مردان واگذار م ،تصرف یبرا با مبلغی معلوم ،یبر اساس احکام اسالم ،زنان را رانيدر ا ما
داشته  زشيآم یکه به خواست خود با مرد یزنان م،يسازیاند از جامعه دور مشده دهييزا ای)-ای (صيغه-اجارهاز زنان 

حقوق  یمواد "منشور جهان یاجرا استارکه ما خو ميکنیگمان م یفرهنگ یهایآلودگ ني. با اميکنیت مباشند مجازا
   (گمانی بس نسنجيده). ميبشر" هست

  

(ايرانيان، که  .کنندیو مصرف م خرندیم ،)Mahr(هرمَ کابين يا به نام  ،يیمسلمانان به کردار زن را به بها نيشتريب
در   ) کندتعهد میپول را پرداخت گويند و مرد ) میMehrدارند، کابين را به نادرستی ِمهر(از اين خريد و فروش ننگ 

مصرف  خيکه تار یزنان تا زمان نيبه مصرف برسانند. ا یکوتاه با مبلغ یزمان یزنان را برا توانندیمردان م رانيا
  .شوندیبه مردان واگذار م یزيتانسان س تيآنها نگذشته باشد در نها

 یخوار نيزنان هم ا شتريمسلمان بلکه ب مردان همگان را آلوده کرده است که نه تنها نشياحکام به آنگونه ب نيا زهر
  )ی مرد پرداخت پول و وظيفه زن تمکين است-(شرمی نيست که وظيفه .پندارندمیخود  حق را و خفت

  .اندشده ناميده زنان سرور مردان ومردان  ارکشتز زنان. در قرآن دنباشمسلمانان محکوم به اطاعت از احکام قرآن می

 را های اجتماعیی ارزش- شناسايی توان ما از فرهنگی است که هایبررسی و شناخت بخشی از آلودگی از سخن
  گرفته است.

و  انجام شود زن و مرد دلخواه ی است که، بدون عقد نکاح، بهبرای آميزش تازيانه در حکومت اسالمی مجازات
برای کسی است  در اين اجتماع بدترين خفت و دشنام. باشند فروش شدهکه پيش  استزنانی  آميزش زاتسنگسار مجا

  . بنامند (جنده)فروشتن را زن او ياکه خواهر، مادر، دختر 

خواهر خود را، که بدون عقد نکاح، با مردی نزديکی کرده است بکشند. حتا مردان مسلمان آزادند که زن يا دختر و 
زن کسی را روسپی بنامند او به  در گفتار اگراند. -دختر يا زن خود را کشته ، از بدگمانی،و بارها ن به کردارمسلمانا

  . کنندمجازات میدشنام دهنده را  ی احکام اسالمی-و بر پايه آيدخشم می

. همين رساندم) میَمهر، مبلغ المعلوبا  دختر يا خواهر خود را به اجاره (صيغه) يا به فروش( مسلمان همين مردم
  فروشی است؟ زنگری به جز مگر رسپی. دنخرمردم زن خود را از بازار صيغه برای زمانی معلوم می

   آن کردار. نام ميزان مبلغ و زمان يا فروشی است نه درانساندر ماهيت کردار  و ننگ زشتی

کنند، ولی روی سخن با امر شده است پيروی مینيش زبان من بسوی زنان با ايمان نيست، آنها از احکامی که به آنها 
قراداد  "عقد نکاح"پندارند. کنند و خود را آزاده میکابين گران تالش می گرفتن و "عقد نکاح"بانوانی است برای 

- توان از زشتی و پستیبا دروغ نمیکند. َمهر يا کابين آنرا پرداخت می که است مردیمجامعت و تصرف زن از سوی 
  کاست. آشگار است، ه قردادهااين گوندر  ، کهوشیفری زن

 را آن پديده ی-با تفسير و تحريف، زشتی يا آن با گرداندن نام شايد بتوان، ،ی آن زشت است-مايهای که درون-پديده
، مرد اند-صيغه ناميده آن را ، کهی شرعی- گریروسپیدر  ماند.ی زشتی در آن پديده برجای می-ه ولی هستهپوشيد
ی انسان -آزادی ،فروشدمی خود که خرد و زنمی را مرد زنی که در اين کردار،. کندمجامعت زنی را اجاره می برای

مرد از  انسانآزادی در اين نيست که اند. -انسان بيگانه و آزاد بودن با مفهوم سرفراز بودن اين کسان .شودمی لگدمال
  . دبساز و آلودهی پست کشتزار زن يک از و نابخرد و بی مهر خدای يک

در زير فشار اجتماع که،  کسانی . سازدمی و ننگی پستی با هرو در درماندگی  تنگیدر  انسان درست است که
ی -سخن از ارزش آزادیدر اين گفتار  کند در خور نکوهش نيستند.خواری و خفت را بر خود هموار می ،ستمکاران

 شود وی است که به نام احکام اسالمی بر بشريت تحميل میننگسخن از  .است نگیههای فرشناسايی ارزش و انسان
   کند.ی خود را از اين احکام بازگو می-کمتر کسی دليرانه بيزاری

 شود.کاسته نمی گندزار آن ی-درون مايهزيان پنهان کرد ولی از  زيبا ابريشم از یا-پارچهدر زير را  یگندزار توانمی 
  .پوشاندکند و زشتی را به دروغ نمیپستی را ستايش نمیو سرفراز هيچگاه  خردمندانسان 

  ی گفتار اين است: -شيره

از خريد و فروش زنان  ما پس نيازی نيست که خلق کرده است انمرد ی ازداريا زنان را هللا برای همخوابی و فرمانبر
  مجازات کنيم.   لقت آنها سرشته استهللا در خ که به جرم کرداری را زنان توانيمداشته باشيم و نمیشرم  خود و دختران

اند پس مردان و هيچ خدايی بر آنها فرمانروا نيست -آفريده شده ،هستی های-مردان از پديده همسان آزاد، هم اگر زنان
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   نويس کند.را پيش شتواند برای زنان دستور پوشش و آميزو کسی نمی

با هيچ  شوند،ی انسان، که با او زاييده میهاويژگی .اند-های انسان در ساختار پيکر او آميخته شده-سرشت و انگيزه
  .شوندو بينشی دگرگون نمی قانون، حکماندرز، 

  

 ای-کارکنان ويژه اجتماع بهاين  پس ،برآورده کنند را مردان ی-آميزشیهای کاستیبه کسانی است، که  جامعه نيازاگر 
ی اين - ويژگینيازمند است.  روانشناس، دوزنده و راننده، گر، آرايشپزشک به اجتماع که اين سانب .نيازمند است

 است اين بانوان نوازش پيکر و روان مردانیکار  به اين پيشه بپردازند. توانندمی بهتر در اين است که زنان کارکنان
 گردند.شادمان می وجود آنبرند يا از رنج می نوازش که در کمبود آن

  

 شوند.نيکو کار نه زشت کار شمرده می ،ی نامبردههابا ويژگینامم، را پيکرنواز میها اين پيشه، که من آنکارکنان در 
 که اين بانوان،ی ساماننين چدر  .کنندوران ديگر بخشی از نيازهای اجتماع را برآورده می-بانوان هم مانند پيشهاين 

ی يک انسان -شايسته که زندگی کنندهمان گونه  توانند، میپردازندمیی پيکرنوازی -پيشه به چند ساعتی در هفته
با نام صيغه يا زن موقتی  ديگر آنها .از آسايش اجتماعی برخوردار باشندو  آزاد و سربلند تواننداست، آنها هم می

  کارآزموده.گرامی و ورانی هستند -کنند بلکه پيشهفروشی نمیتن

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 
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