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  گذارندهای زيبا  تخم میکرمهای پليد  در واژه
  

آن ستم بر او وارد  ی، چون بازدهبيندانسان بيشتر از ديدگاهی، که در اجتماع جايگاه او است، ستمکاری را زشت می
 چون بر او و ديگران نالداو از ستمکاری می .او ستمکش نباشدباشد تا جايگاه برتری داشته شود، آرزو دارد که می

بيشتر تالش انسان در اين است که جايگاه خود را در اجتماع برتر و  شود.که در آن جايگاه هستند ستم وارد می
بلندتر سازد، يعنی جايگاهی را در جامعه دارا شود که زبردستان کمتری داشته باشد ولی او از ستمکاری بر 

 که که او در جايگاه ستمکشان جای دارد و هر گاهکند زيردستان پرهيزی ندارد. او تا جايی ستمگری را نکوهش می
 .سازدمی همسو و همسنگ نشيند کردار خود را، با کاری که به او واگذار شده است،در جای ستمگر ب

  

کند مردم ستيز و ستمگر نيست ولی هر کس که در گرداندن حکومت اسالمی درکار هر کسی که در ايران زندگی می
ی او نگهداری و پرتوان ساختن اين حکومت است. آرمان واليان اسالم پايدار پيشه کند چون ی میاست ستمکار

شوند که چرخهای ساختن حکومت اسالمی، يعنی واليت فقيه، در ايران است. کسانی به کار اين حکومت گماشته می
تا  مردم خود را گمگشته   . آنها بايد برای اين کار راه انديشه کردن را بر مردم ببندندورندحکومتی را به گردش بيا

بدانند و به دنبال واليان اسالم گام بردارند. زنده داشتن واليت فقيه در مرگ خردمندان و انديشمندان امکان پذير 
است. اين چندان وزنی ندارد که چه کسی و چگونه در دستگاه واليت فقيه خدمتگزار باشد. برای نادان پروری و 

عمامه بسر، گاهی کراوات پوش، گاهی خرسی خشمگين و گاهی ميمونی خندان  فريب مردم است که حکومت گاهی
آخوند، استاد دانشگاه يا هر مرد و زنی که در دستگاه تبهکاری حکومت اسالمی کارآيی گمارد. را برای نمايش می

 دارد، کم و بيش کارش با تبهکاران همسو است، جز تبهکاری گريزی ندارد.

  

به  و کار آنها دهندنيازهای جامعه را در خور شايستگی خود انجام می ها که، کارمندان وزاتخانهالبته بايد اشاره کرد 
برای حکومت هم ی کار آنها ومت جدا است، حتا اگر بازدهآنها از تبهکاری حک ی اسالمی پيوندی ندارد، کردارعقيده

  ارزيابی کرد. ای،ان جهانی، جدا از هر عقيدهدر ميز توانسودبخش باشد. چون ارزش دانش و نيروی کار آنها را می

کنند که اين، رئيس جمهور خندان برای مردم جهان بازيگری می های انتخاباتیاينکه در حکومت اسالمی با نمايش
اين وکيل آزادی بيان ندارد پس خواهان آزادی است، اين آخوند از حقوق  برد،رنج نمی شاد بودن مردم ازاست پس 

   حکومت اسالمی  یبرای پايدارکه  يی هستندهاسياه بازی  ها همهم سخن گفته پس بشر دوست است. اين بشر در اسال
  ی واليت فقيه باشد.، و گرنه هرکس که در حکومت اسالمی وارد شود بايد سرسپردهشونداجرا می

هداری آن جانفشانی گبرای نتواند وارد دستگاه حکومت اسالمی شود که به واليت فقيه ايمان داشته باشد و کسی می
 هايی مردم را بفريبد؟ چه اهميتی دارد که با چه دروغکند، پس 

  

ها را های درون آنها را خواهان هستند. حکومت اسالمی آن واژهارزش که کنندستايش می هايی راواژه مردم 
در بازار فريب  که دهدبه سوداگرانی میکند و سپس آنها را پر می ی خودهای گنديدهدزدد و درون آنها را با دروغمی

 حکومت است.  پردازانهای مردم پسند دامهای دروغکاربرد واژه  فروشی دارند.سخن

  

ی کنند و همه رود، چون همه جا سياستمدارن حکومت میالبته اين روش مردم فريبی در سراسر گيتی به کار می
ازند. هرچه مردم نادان تر باشند سياستمداران در آن سرزمين باهی مردم شياد و حقهگسياستمداران نسبت به ناآ

  کند.دروغوندتر و پرزورتر هستند و از آنان، آنکه بهتر مردم را فريب بدهند، بر آن مردم حکومت می

  

کنند که ديدگاه مردم به کوشش میچون نادان نگهداشتن مردم، در زمانی دراز، دشوار است، اين است سياستمداران 
ها ی کاستیريشه و زمينه  در مورد به ژرفیای ه انديش تا مردم سرگرم کنندهای جامعه شاخ و برگ کاستیسوی 
پروری ی نادانآن حزب يا سياستمداری که خود حاکم نيست، اپوزيتسيون، کمتر دستگاه حکومتی و شيوه نکنند.

، بلکه بيشتر حزب و کسان حاکم را به باد سازدهای آنها را نمايان میکند يا کاستی و نا درستیکشور را نکوهش می
و با همان شيوه مردم را  به حکومت برسد خواهد در همان دستگاهچون در آينده خودش هم می .گيردسرزنش می
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  بپروراند.

کنند و پيمان سياستمداران کشورهايی که دمکراسی دارند هميشه کسان خود را برای نمايندگی به مردم پيشنهاد می
 توانندشناسند، آنها نمايندگانی هستند که میهای جامعه را میذارند که، تنها اين کسان هستند که بيشترين کاستیگمی

ی وهمه شمارندبر مردم می های جامعه رارا بگشايند. بيشتر اين سياستمداران از ديدگاه خود کاستی جامعه گره کور
کنند که بيشترين ها را آنگونه ماهرانه اجرا میدهند. اين نمايشیها پيوند مهای زندگی را به اين کاستیدشواری

اين گزينه بازی پيوسته برای  پندارد.مردم برآوردن نيازهای خود را در اجرای پيشنهاد يا انتخاب اين کسان می
ی نوينی نديشهاز خود ابدون آنکه و مردم هم،  شودها و کشورهای اروپا انجام میشهرها، استانانتخاب نمايندگان 

 ، هم بازيگران و هم تماشاچيان اين نمايش هستند.شنداداشته ب

  

 .در يک دستگاه سازمان يافته حکومتی، گرداندن و سوی چرخش هر چرخ حکومت، آگاهانه سامان داده شده است
ی سياستمدار از اين رو آورند.مهم استوار بودن و روند آن سازمان است نه کسانی که آن دستگاه را به گردش می

مردم آزاد هستند که اين کسان را   .حکومتی دارد نه به سوی دستگاهديدگاه مردم را به سوی کسان گرداننده باز می
 دستگاه حکومت د که گردانندگانبيننانتخاب يا جايگزين کنند که احساس مردمگردانی داشته باشند. چون می

 ها بر مراد آنها بچرخند.نند که روزی اين چرخمانمايندگان خودشان هستند و هميشه اميدوار می

  

و از کارافتاده ديد. اين گونه   های کهنهتوان حتا در سازمانها را میو نادان پروری اين مردم فريبی روشن هاینمونه 
دور  شناسند، از سازمان خودمردم می  که های پسماندگی و مردم ستيزی را، به آنگونهکوشند که نشانهها میسازمان

 به راستی و درستی آن سازمان ايمان بياورند.سازند تا مردم 

  

. نيازی نيست که کندبر آن حکومت میکه پاپ  است ها کليسای مسيحی به ويژه کليسای کانوليکيکی از اين سازمان
خته سال هرکس بخشی از اين ستمکارها را شنا ٢٠٠٠احکام زن ستيزی اين سازمان را بشماريم چون در درازای 

درست نيست، ولی اين نوشته در خور بازشماری زن ستيزی در مسيحيت نيست. بايد گفت  ی باالاست. البته جمله 
را ی هاپندارند که برخی از اين ستمکاریمی کسان شناسد ولی بيشترينهای اين سازمان را میکمتر کسی ستمکاری

مقام  به تواندزن نمی کليسا نام ببرند از اين نمونه هستند: زیزن ستيتوانند از آنچه را که انبوه مردم می اند.شنيده
قف، کارينال، پاپ) برسد، خوهران روحانی اجازه آميزش با مرد ندارند، از بهره کشی آنها برای اس ،کشيش( مذهبی

 هم س آنهابر اسا ،بينندچون بيشتر مردم چنين نمادها را می .و از اين نمونه.. شودخوشنامی کليسا سود برده می
از بين ببرد. يعنی زنی را برای  ها،دها را، بسان پرتستانتکوشد که اين نماکنند، کليسا کاتوليک هم میداوری می

ايمان داشته باشد. يعنی زنی انتخاب  کاتوليککليسای  احکام کند ولی اين زن بايد بهمقام وااليی در کليسا انتخاب می
تفاوتی ندارد که در اين جايگاه زنی کارآيی داشته باشد  يشين را دارد. برای کليسای مردان پهاهمان منش شود که می

يا مردی، مهم اين است که آن زن يا مرد دستگاه مذهبی آنها را بچرخاند. در کليسای کاتوليک، هم زنان و هم 
برای سرکوبی زنان ديگر به  مردانی که کارآيی دارند بايد به نابرابری زن و مرد ايمان داشته باشند. گماشتن يک زن
البته بايد اشاره کرد که  شود.معنای آزادی برای زنان نيست ولی به نام آزادی به روشنفکران خوشباور فروخته می

بارتر از زنان در تر و خفتهای ابراهيمی پست و خوار است، به ويژه زنان در دين يهودی پستی دينزن در همه 
    يهودی را اجرا کنند.امروز آن زور را ندارند که احکام  ،هاودیديگرهستند. ولی يه هایدين

  

زن  گرنه کند وبرای خردمندان آشگار است که در اسالم زن تنها برای خدمتگزاری و کام بردن مردان ارزش پيدا می
مان هم به جنت  نشده که زن با اي ایدر قرآن حتا اشاره بينيم کهمسلمانان ارزش اجتماعی ندارد. می یدر جامعه

، چگونه بايد تصور برندبديهی است مردانی که با يک بدگمانی اجازه دارند زن، خواهر يا دختر خود را سر ب رود.می
پروری ناکاری و نادباری سخن از فريب پردازند.کنند که زنانشان در جنت بسان مردان با ايمان به شهوترانی می

 که اندکی از آن دور ماندم. به ويژه حکومت اسالمی است هایحکومت

  

ند آنها توانی را که از پسماندگی، ديگر درخور تعبير و تفسير نيستند، ديگر نمیاحکامآخوندهای زيرک پيوسته آن  
هايی که روشنفکران واژه یو آنها را در پوسته کنندببرند، آن احکام را با پوشش دروغ پنهان میبه کار  را
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گويی محمد اسالم را به   کنند کهپراکنی میآنها آنگونه برای نجات اسالم سخن سازند.ن میپسندند بر مردم نمايامی
حقيقت اسالم را  انداسالم هستند که پس از هزار و چهارسد سال توانسته يانناجی هادرستی نفهميده است و اين

ها واژه یآنها به ارزش و هسته  ند.و پر ارزش هست مايههای گرانواژه کشف کنند. البته آخوندها دزدان چيره دست
و به  کننداسالم خود پر میهای ها و زشتیدزدند و درون آنها را با پليدیرا می های واژهکاری ندارند بلکه پوسته

اند و هم های ايمان خود را پوشاندهاز اين راه هم پليدی شناسند.ها را نمیی واژههستهفروشند که روشنفکرانی می
اند. اين واليان اسالم بسان کرمهايی هستند که در درون های فرهنگی را بدست خود ايرانيان نابود کردهارزش

 را اندازند و هم کرمهای پليدی. آنها با اين کردار هم هسته را از رويندگی میکنندتخم گذاری می ی پرارزشهادانه
ی، مردمساالری، مهرورزی، آزادی، دادگری، سکراهايی مانند دمکنند. بکار بردن واژهبرای آينده توليد می

که ای ، راستی، پيمان، کشور، مردم، فرهنگ، همپرسی، همه پرسی  و هر واژهبشر دوستیآفرينندگی، خردورزی، 
در تضاد خواهد بود. ولی آخوند با بی اصول شريعت اسالم با  نشان شرک است و برتر از هللا بازگو کندای را پديده

دانند و نه البته بايد گفت که برخی نه مفهوم مردمساالری را می ها را آلوده کرده است.ای اين واژهشرمی ارزشه
   مفهوم شرک را.

  

، ايمان زنان به اسالم آن اندازه نبود که بتوان آنها را به خانه برگرداند. ولی در آن زمان نه تنها ۵٧در آشوب، 
آزادی زن را اجازه داشتن در رای دادن، در  شناختند نه آزادی را.را می بيشتر زنان بلکه بيشتر مردان هم نه اسالم 

دانستند. کار کردن، دانشگاه رفتن، نماز جمعه شرکت کردن، به جنگ رفتن، تازيانه خوردن، تيرباران شدن و .. می 
سنگين خود بيدار ند که هنوز هم برخی از آن روشنفکران از خواب اآخوندها آنچنان اين روشنفکران را فريب داده

تواند انتخاب شود فقيه به آنها امر کرده است و کسی میی زنان حق دارند آن کسی را انتخاب کنند که خليفه اند.نشده
اند رحمت و حکمت هللا بداند. يعنی با اين کردار نه تنها زنان به آزادی نرسيده که پستی و خفت و تجاوز به زنان را

،  در حکومت اسالمی بايد، . اکنون بانوان ايراناندرسيدن به آزادی را برای ديگران هم بستهبلکه بر خی از آنها راه 
 رنج ستمکاری زنان مسلمان را هم بکشند.

  

 های حکومت. قانونکندزنان اجازه کار کردن دارند ولی در لباسی که خواری و پستی آنها را در جامعه نمايان می
  . شوهرش باشدستمکش  هم بايد ه زن حتا در خانه خودشی آن هستند کدهندهاسالمی نشان

نمايشگر ی آنها هم دانشنامه یو پروانه آنها افزون باشد ايمان آنها بر دانششوند که کسانی در دانشگاه پذيرفته می
ر برای زنان شرکت کردن در هر اجتماعی از جامعه اسالمی  تنها نشان همدرد بودن و هم زنجي هاست.همين عقيده

  شدن آنها با مردان است ولی نشان آزاد بودن زنان در اسالم نيست. 

، برخی از زنجيرهای اند که( البته بايد اشاره کرد که با وجود احکام زن ستيز اسالمی بيشتر بانوان خردورز توانسته
 )کنند ، حکومت اسالمی را هراسان و انديشمندان را اميدوار،را پاره انسان ستيزی جامعه

  

بيشتر روشنفکران ايرانی  که  هایاز خوشباوری و ساده انگاری هايی  بودنديی که در باال اشاره شد نشانههانمونه  
های پرارزش فرهنگ ايران را واژه هکورکوران آنها .کنندرا بررسی نمی هاآنها هسته، ريشه و ارزش درون واژه

  آورند.خرند و به بازار میهای فرهنگ ايران میابودی ارزشزهرآگين به بهای نهای بدون هسته يا پرشده با دروغ

شگفتی نيست که بانوان پيشرو، خواهان داشتن حقوق اجتماعی برابر با مردان هستند چون آنها سدها سال در 
ت که  . از اين روساندی ستمکاری را در دست داشتهن و تازيانهمعيار برتربود آن جامعه اند که مردانزيستهی اجامعه

شناسند. شگفتی در اين است که مردان نوانديش زيرا معيار ديگری را نمی ،خواهند همدوش اين مردان باشندآنها می
خود را بازنگری و بررسی  های دروغينمعيارهای سنجش و ارزشکنند که برابر بودن زن و مرد را ستايش می

پذيرند که حاکم بودن بر ديگری نشان برتر بودن د زيرا نمیناننمايخود را به دروغ هواخواه حقوق بشر می کنند.نمی
 از ديگری نيست. زبردست بودن نشان خردمندی و زيردست شدن نشان کاستی در خرد (نقص عقل) نيست. 

 

برای  حکومت را یاو تازيانه حکومت را در دست داردزورورزی و ستمکاری نشان انسان ستيزی است و آنکه 
گرفتن درست است که در حکومت اسالمی تنها مردانی حق، در دست  گيرد.اجتماع به کار میتحميل نابرابری در 

عبد  هللا هستند و در دست داشتن اين تازيانه از خشم  ی آنهاولی همه اندعدالت اسالمی، را صاحب شدهی تازيانه
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 اش عبادت و اطاعت است.ت و وظيفهبشر است نه از حقوق بشر. انسان در اسالم عبد، بنده، برده و مخلوق هللا اس
ی خالق خودش است و بنده به جز اطاعت از پندارد، بندهانسان تازمانی که خود را نادان و مخلوق خالقی دانا می

 صاحب خود حقی ندارد.

  

 اينکه زنی را مردان يا زنان سنگسار کنند چه تفاوت دارد؟ اين کردار ننگی است که به دست مردان مسلمانان بر
، اين ننگ بر هر زن مسلمان هم وارد است چه انتخاب بکند و چه انتخاب بشود. آيا شودپيکر بشريت وارد می

گويند؟ اگر اين  افتخاری برای مردان است که به واليت فقيه ايمان دارند و گوسپندوار در مجلس اسالمی بع، بع می
  .بر زنان مسلمان هم ارزانی باد اين افتخار ست پساافتخاری 

  

گماشتن زنی، در حکومت اسالمی برای وزارت، نشان برابری حقوق زن با مرد است، بايد آنها  پندارندکسانی که می
چون کردار يک وزير زن هم در دستگاه حکومتی که زن ستيز  .نخست تعريف خالق و مخلوق را در اسالم بشناسند

زن برای وزارت، نشان برابری زوروزی و است، زن ستيزی خواهد بود. در سازمان حکومت زور، گماشتن 
 ستمکاری زن و مرد است نه نشان برابری حقوق آنها.  

  

مند باشند ، در سامان کشور، از آسايش، آرامش و شادمانی برابر بهرههااگر کسی بر اين باور است که بايد انسان
ها است. چگونه اند و خواهان برابری آندپس چگونه حقوق زنان يا آزادی زنان را از حقوق و آزادی مردان جدا می

خود را آزاد بداند که در آن جامعه همسرش، خواهرش، مادرش يا بانوی  توانداسالمی، کسی می یدر جامعه
اجازه انتخاب پوشش خود را ندارد. چگونه مردمی که دختران آنها اجازه انتخاب همسر خود را ندارند اش همسايه 

کنند. برای اينکه سياه بازی واليان اسالمی را اندکی زنان آن جامعه وکيل مجلس را انتخاب میباور کنند که توانند می
 کنيم.روشن سازيم، تصور يک چنين نمايشی را در ذهن خود مرور می

  

، چگونه آسان ترين راه را انتخاب خواهد اسالم را از پرتگاه نيستی نجات دهدتصور کنيم اگر روزی آخوند زيرکی، ب
 هواخواهی بسيارپيروان گمان ، بیکنداو نخست اسالم را برای نام مسجد، روش عبادت و اذان نقد می ند.کمی

که بايد در اسالم راستين مسجد را   کنداصالحات او خواهند شد. پس از آنکه خرمريدان فراوانی پيدا کرد، پيشنهاد می
بار، در مراسم  ٧بار سجده  ١٧پخش بشود، به جای خرابات نامگزاری کنند و از بلندگو به جای اذان آواز خوش 

سر را تا سينه فرود آورند، بايد به جای زيلوهای پليد صندلی به کار ببرند و البته در اين پيشنهاد زن و مرد  ای،ويژه
ر پايان اينگونه پيشنهادها، چه پذيرفته و چه رد بشوند، زور و دوام اسالم بيشت شوند.هم با يک چوب رانده می

که نه اندکی به ارزش انسان در اسالم افزود و نه اندکی  هابا اينگونه فريبکاری ،توانندخواهند کرد. واليان اسالم می
 کند، سدها سال مردم را سرگرم و اسالم را پر زورتر سازند.از مردم ستيزی اسالم کم می

  

 تلخی و کنند تاعت را به درستی بررسی میبه هر روی بيشتر روشنفکران آزاديخواه نه کاستی و پستی احکام شري
شناسند تا به ساختار هستند می آنها هايی که خواهانبشناسند نه هسته و ارزش پديدهی آنها را های هستهزشتی
هايی را خواهان. پس آنها برای گول خوردن ی در پيکارند و واژهياهآگاه باشند. آنها تنها با کلمههای خود آرمان

   .سان استآو فريب دادن آنها رند آمادگی دا

  

سخن از آزاد شدن انسان از ترس، از ستم، از دروغ است نه جدا سازی و گزينش يا جابجا کردن ستمکاران با 
ی کسی عبد، برده و بنده ، اواست و به نيروی خرد آراسته آفريده شده ، آزاد،های هستیستمکشان. انسان از پديده
پيامبر يا الهی داشته باشد. انسانی که مخلوق هللا است بايد عاقل و مطيع اوامر صاحب  نيست که نياز به رسول و 

  برد.حصارش نمیخود باشد، او تاريک و نادان خلق شده است و بدون شبان ره به خواب

  

 جويندگی و فرهمندی نشان انسان آزاده است و حقوق او برای بهزيستن و شاد زيستن بی کرانه. نيازی نيست که
مردم را برای همزيستی، همياری، همانديشی،  ای کهپديدهبنويسد.  برای او يا حکومتی حقوق انسان را عقيده
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 و آزمون خردمندی ،دهد سامانی است که از راه همپرسیو به يکديگر پيوند می کندهمآهنگ و همگام و همسو می 
  يابد.می ارساخت مردم حکم نباشد، آن یای، که عقيده بر انديشه جامعه در

  

  مردو آناهيد 

  

  MarduAnahid@yahoo.de       گان: دگاه خواننديافت باز تاب از ديدر

 

 

 

 
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 
 

 


