
 

  

  

  

  

  

  چشم اسفندیار حکومت اسالمی 

  

  

  
به خوبی می دانيم که جمهوری اسالمی رژیمی است ایدئولوژیک که موازین اسالمی را به عنوان اصول  

 ایدئولوژیک خود برگزیده و پابندی به این اصول را با نص صریح قانون اساسی تضمين کرده است. 
  

جانب زنان است. مفهوم و معنای« موازین اسالمی» به  یکی از موازین و شئونات اسالمی، رعایت حجاب از 
هر ميزان که کشدار بوده باشد و هرگونه تعبير و تفسير و قرائتی را هم که به خود بپذیرد و مصادیقش را نيز به  

هرسان دیگرگونه بپنداریم، اصل حجاب زنان از اصول و موازینی پایه ای است که به منزلهء پرجم نظام نکبت  
نچه از دست دشمن گرفته شود و بر زمين افکنده و یا در آتش پاکی و پاک کنندگی ِ چهارشنبه  الهی چنا

  سوری انداخته شود، آنگاه ستون های خيمهء والیت ترک برخواهد داشت و عنقریب فرو خواهد ریخت. 
  

ا از زمانی که سيمرغ به کمک رستم شتافت، رستم موفق شد با تيرانداختن به چشم اسفندیار، دشمن ر
پای درآورد. سيمرغ خدای ایران، پيش از هر چيز نماد زایش و زایندگی و نوزایی است. سيمرغ خدای زایمان و  

  مامایی است. 
سيمرغ کنونی و امروز فرهنگ و جامعهء ما، زنان ایرانی هستند که به درستی نقطهء ضعف، و همچنين عضو  

ج خود گرفته اند. زنان به دليل اینکه در جمهوری  و بخش و اصل آسيب پذیر دشمن را شناخته و هدف و آما
اسالمی بيشترین ستم و بی حقوقی متوجه آنان بوده است، نفرتی عميق تر از مردان نسبت به اصول و  

ارزش های ایدئولوژیک رژیم اسالمی داشته و انگيزهء قوی تری برای مبارزه در راه تحقق برابری حقوق خود در  
بته برابری حقوقی در جامعه ای سکوالر و دموکراتيک و آزاد، وگرنه برابری در ارث و  جامعه نشان می دهند. ال

دیه اسالمی مشکلی از مشکالت زنان حل نمی کند. چنانکه بدون شک برابری زن و مرد در قصاص و  
 سنگسار را کسی آرزو نکرده بوده است. 

  
می به مثابهء گفتمان براندازی، از پتانسيل  خواست لغو حجاب اجباری از قوانين نوشته و نانوشتهء رژیم اسال

باالیی برخوردار است که آزادیخواهان و مبارزان با حکومت اسالمی می توانند بر نقش محوری آن به خوبی  
مانور بدهند. برابری حقوق زن و مرد با وجود حجاب اجباری به عنوان نماد و سمبل بی حقوقی ِ زنان در اسالم 

 هرگز ميسر نيست. 
  
نکه بگویيم حجاب اجباری به مانند کشف حجاب امری ناپسند است، منطق و استداللی است که نه تنها از  ای

جانب حزب الهی ها و تروریست های مسلمان پذیرفته نبوده و نيست که حتا به کلهء اصالح طلبان و  
یک غازشان   مذهبی های اسنوبيست نيز علی رغم اداهای روشنفکرانهء صدمن - نواندیشان دینی و ملی

فرونمی رود. چون چنين منطقی دقيقاً بر سکوالریسم مهر تأیيد می زند و دهانشان را می بندد. اگرچه  
نویسندهء این سطور کشف حجاب را به مانند حجاب اجباری نمی بيند. به بيان دیگر آن اجبار ایمانی و الهی و  

، به هيچ وجه از جنس و جنم و منطق کشف  اهریمنی که در حجاب اجباری در این سی سال تجربه کرده ایم
حجاب که با نيتی نيک و منظوری روشنگرانه به یاری و نجات زنان از تجاوز اسالمفروشان و آیت هللا ها  

برخاست و زنان را از قفس تحقير و توسری و از پستوی خانه ها و حرمسراهای جماع و جنایت رهایی بخشيد 
ی کشاند، نبوده و نيست. در حجاب اجباری تحقير و تخفيف و توهين و  و به ميانه و ميدان جامعه و زندگ

خوارداشت و ذلت زنان منظور است. مقصود مالها و آخوندها و دینکاران در حجاب اجباری، به انقياد و اختناق  
 کشاندن و تسليم جامعهء انسانی است. 

  
همان زمان و همزمان، شيشهء عمر غول چراغ  هر روز و هر گاه و هنگامه ای که زنان سربرهنه به خيابان آیند، 

جادو می شکند و حکومت سنگسار اسالمی از درون می ترکد و می ميرد و فرومی پاشد. حجاب هم نشان و 
اند ابراز  پرچم و هم پایه و ستون اسالم است. اسالم و اسالم فروشان در هرزمان و در هرکجا که خواسته 

ته و آنان را در حجاب پيچيده وجود کرده و خود و عقایدشان را به دیگران تحميل کنند، ابتدا به سراغ زن ها رف
اند. هرگاه زنان ما از حجاب اجباری رهایی یابند، آنگاه اسالم با همهء آموزه ها و احکام و شرایعش چون  

  بادمعده بی ارزش و بی خاصيت می شود. 
*  

ایرانيان با نظام نکبت الهی، تمامی نمادها، نشان ها، سراندیشه ها و مایه ها و پایه های فرهنگ   در مبارزهء
کهنسال و گراسنگ ایرانزمين را می باید به یاری طلبيد. از تمامی فر و فروزه ها و یادگارها و افتخارات و سنن  



يد. جشن چهارشنبه سوری و جشن این قوم می باید تير و زوبين و خدنگی ساخت و بر چشم دشمن فرو کوب
  نوروز و هفت سين و هر آیين و رسم رسوم اصيل ایرانی دستمایهء ماست در نبرد با رژیم اسالمی. 

  
نوروز و بهار و تابستان در راه است. در طی سه دهه چيرگی مطلق اهریمن بر سرزمين اهورایيمان، با فرا  

ستان گریخته از دفينه های دیو، آشکارا به دشمنی با  رسيدن بهار و تابستان، سگهای هار اسالم و شب پر
هر آنچه زیبایی و رنگارنکی است برمی خيزند. خراميدن دختران شعر و شراب در خيابانها، دلربایی ِ  

سروقامتان نژاد پاک، گيسوان پریشان و رنگارنگ زنان خاِک هنر، چهره های آراسته و لبان خندان و گل رنگ  
، چون خاری در چشم دریده و دشنه ای در دل سياه و چرکين اهریمن، راحت و آرامش را از بانوان ناز ایرانشهر 

آخوند، این مظهر پليدی و تباهی و ننگ و بی آبرویی بشر می ستاند و چون سگهای وحشی آرواره هایش را 
  برای گاز گرفتن و دریدن بکار می اندازد. 

  
یافته ایم که به هنگامهء نمایش انتخابات از سوی  از طرفی فرصتی پيش روست. به تحقيق و تجربه در

جمهوری اسالمی، رژیم در وضعيت ضعيقی قرار می گيرد که قادر به برخورد شدید و سرکوب مردم نخواهد  
دچار نااميدی نسبت به سرنوشت و آینده  88بود. دولت کنونی در آستانهء انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 

خابات نيز با دوراندیشی و برای جلب آراء مردم حاضر به پذیرش ریسک و ایجاد  خود است و نامزدهای انت 
 نارضایتی فزونتر نخواهند بود.

 
 
 
  

و همچنين است بهار و تابستان که بهترین فرصت برای دهن کجی ( مقاومت مدنی ) به حکومت اسالمی  
نان شجاع، با بی پروایی تمام با  است. می باید دختران و زنان آگاه و مبارز در کنف حمایت مردان و جوا

 برانداختن حجاب از اندام زیبایشان، تولد شادی و شور و مرگ شبِ خفاش را فریاد بر آورند. 
  

نباید از بازداشت و کالنتری و دادگاه و جزیه ترسيد. دختر این نگارنده را تاکنون دومرتبه که یک بار حتا آبستن  
غلطی هم نتوانستند بکنند و پس از چنددقيقه رهایش ساختند. پدران و   بود به کالنتری احضار کرده اند و هيچ

مادران و همسران بدانند که این کمترین هزینه ایست که برای کسب حقوق و آزادی های طبيعی خود و  
فرزندان و همسرانشان می پردازند. احضار شما به کالنتری و بی دادگاه های جمهوری اسالمی و ستيز با  

  ی اسالمی باعث افتخار و غرور دیگر هم ميهنان شماست. ناقانون ها
  

نگارنده یقين دارد که در جوانمردی ها، پایمردی ها، پهلوانی ها و قهرمانی های زنان ایرانزمين، در نبرد با  
اهریمن اسالم و آخوند، بی هيچ تردیدی عالوه بر سيمرغ، ميترا زنخدای مهر و مهربانی نيز به یاری آنان  

  افت. خواهد شت
  چشم اسفندیار در زیر حجاب پنهان است. باید بزنيم درست وسط حجاب! 

  
siamakmehr@yahoo.com 
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