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 های ايرانی در نگاهی به جشن

ای  ی سياسی ايران به دست لشگر مسلمان عمر درهم شکست، کمتر ايرانی هنگامی که سامانه
 سده 14ِی تازيان بر امپراتوری ايران بيش از توانست باور کند که چيرگ در آن روزگار می

 سده، هويت 14توانست بپندارد که در درازای اين  فراتر از آن کمتر کسی می. بدرازا انجامد
چنان دستخوش ويرانی و  ی زندگی ايرانيان آن نگری و شيوه فرهنگی، زبان پارسی، جهان

بگذارند، دين دشمن را بناچار بپذيرند، دگرگونی گردد که ايرانيان، آئين نياکانی خود را کنار 
های  ها و آئين های دشمنان و سرکوبگران خود را بر فرزندان خود بنهند، و جشن سيل واژگان تازی را به زبان مادری خود راه دهند، نام

ی  در آغاز فروپاشی سامانه. ندگان بر ايران برگزار نماي يافته های سوگواری برای مرگ چيره ی خود را فراموش کنند و آئين هزاران ساله
هاشان ويران و فراموش خواهند شد و به  ها و آتشکده گاه های آينده، نيايش زنی کند که در سده توانست گمانه ساسانيان، کمتر ايرانی می

ه آئين سوگ سياوش توانست باور کند ک کمتر کسی می. هايی مانند عاشورا، تاسوعا وعيد قربان را برگزار خواهند شد ها آئين جای آن
، به   در غبار گم خواهد شد و مردم ايران به جای ديدار از آن– کوروش –فراموش خواهد شد، آرامگاه بزرگمرد تاريخ ايران 

در آن روزگار تاريک شکست، . خواهند شتافت» مشهد، قم، نجف و کربال«زيارتگورهای نمايندگان سياسی قوم چيره شده بر ايران در 
گاه تاريخ  گان و مهرگان به فراموش گان، ارديبهشت های تيرگان، بهمن توانست باور کند که روزی روزگاری جشن ای می کمتر ايرانی

 .برگزار خواهد شد» عاشورا و تاسوعا«و » مراسم ماه رمضان«و » ی شعبان نيمه«خواهند رفت، و به جايش 

فرومايگی و زانوسائی در برابر بيگانگان . هی فرهنگی، فراخدامن شدتبا. ی اين رخدادهای شوم دامن گستردند اما شوربختانه، همه
نگری دشمنان خود تبديل شدند، و  ها و جهان ها، آئين ها، روش ای از مردم ايران ، خود به کارگزار انديشه گسترش يافت و بخش گسترده

کنندگان سرزمين و فرهنگ خود را برفرزندان  نام ويرانهای ايرانی،  توده. کردند سرکوب کردند ميهنان خود را که پايداری می ديگر هم
های اسکندر،  های عمر، علی، محمد، حسن، حسين، فاطمه، رقيه، مهدی و رضا که جای خود دارند، ايرانيان حتا نام نام. خود نهادند

و زرتشت و بابک و رستم فرخزاد، در به جای پاسداری از راه و نام کوروش . اهللا را بر فرزندان خود نهادند چنگيز، تيمور و حسن فضل
سازان و آخوندهای وارداتی دل  ها، خرافه برپا کردند و يکسره به رمال» های اسالمی امامزاده و زيارتگاه«ای برای خود  هر دهکوره

عزاداری . ازی فرورفتزبان پارسی تا گلوگاه در زبان ت. کشانی مانند آهنگران آمدند به جای خنياگران باربدی و نکيسائی، زوزه. بستند
يابی به   پوشيدند و با قمه و زنجير برسر و روی خود زدند، و برای دست های ايرانی رخت سياه توده. جای جشن و شادمانی را گرفت

 . ها دخيل بستند خوشبختی، سر در چاه جمکران فروبردند و به امامزاده

اه اسماعيل صفوی برای شيعه کردن ايرانيانی که دوسومشان سنی شده کار خودزنی و خودکشی فرهنگی ايرانيان به جائی رسيد که ش
او . های عربی آخوند و مال وارد کرد تا مردم را در خرافات فروبرند بودند دويست و پنجاه هزار ايرانی را کشت و از لبنان و سرزمين

کس باک ندارم و به توفيق  اند و من از هيچ  همراه من)ی معصومين ائمه(اند و خدای عالم و حضرات  مرا به اين کار بازداشته«: گفت می
 ! *»گذارم کشم و يک کس را زنده نمی اهللا تعالی اگر رعيت هم حرفی بگويند شمشير می

. گذاشته بود) سگ علی(» علی کلب«شاه صفوی نام خود را ! ها را بکشد ی آن اين شاه ايرانی آماده بود برای شيعه کردن مردم ايران همه
ای تربيت کرده  شاهان صفوی آدمخواران حرفه! کرد عوعو می» !يا علی سگم به درگاهت«: انداخت و با گفتن   به گردن خود میزنجير

 !کردند بودند برای کشتن و پختن و خوردن ايرانيانی که در برابر فرهنگ تازی پايداری می
ی  ام در همه انگشت درکرده«: گفت دانست، می می» ی مسلمين غالم حلقه به گوش خليفه«سلطان محمود غزنوی شاه ايران که خود را 

الملک،  نظام حتا نمايندگان فکری ايرانيان مانند خواجه! »کشند چه يافته آيد و درست گردد بر دار می جويم و آن جهان و قرمطی می
در . کنند ها را فراهم  جمعی آن ی کشتار دسته ناميدند تا زمينه دانشمندان و مبارزان دگرانديش ايرانی را مجوس و نجس ودشمن اسالم می

ی درک کژ و کوژ روزگار خود که ما هم در آن همبهره بوديم می  تر، شاعر کمونيست ايران خسروگلسرخی نيز برپايه های پسين زمان
دانست که علی و خاندان  و شايد نمی! می گفت امام حسين سرور شهيدان خاورميانه است. گفت من سوسياليسم را از مواليم علی آموختم

 !اند او چه بر سر مردم ميهنش آورده
ی امام  کمر بسته« خود را –ساز را اندکی به کناری براند   که پدرش با کوشش بسيار توانسته بود گروه آخوندهای خرافه-شاه دوم پهلوی 

 !نشست های تهران پای منبر آخوندها می دانست و در حسينيه می» رضا



شان گم و گور شده،  دانند آرامگاه زرتشت در کجای ميهن کار خودکشی ملی ايرانيان به جائی رسيده است که امروزه مردم ايران که نمی
 ها دخيل ببندند، و فرمانروايان اسالمی در ايران از بردن نام ايران بيزارند و کشور ما اند تا به آن ای برپا کرده  زاده در هر کنج وکناری امام

های مردم هم  نامند و توده می» کشور مقدس جمهوری اسالمی«و » ام القرای اسالم«، »کشور امام زمان«، »اعظم کشور بقيةاهللا«را 
 .آورند برمی» اهللا اکبر«ی آنان، فرياد  برای هر جمله

اند که جايگاه تاريخی، ملی و فرهنگی  يان بودهی نازکی از ايران آور، همواره اليه ی سياه و شرم  سده14در درازای اين . اما نااميدتان نکنم
های ترس و مرگ و خون، چراغ فرهنگ ايرانی و هويت ملی  آنها در کوران شمشيرهای خونين اسالم، و در ميدان. اند خود را باز شناخته

ی سربلندی   که مايه-ی نازک  ين اليهفرهيختگان ا. آنان گفتند، نوشتند، آفريدند و بيشترشان کشته يا دربدر شدند. ما را روشن نگهداشتند
های پهلوانی  فردوسی به نگهداری زبان پارسی و حماسه. چيز برای هميشه از دست برود  نگذاشتند همه-دوست هستند  هر ايرانی ميهن

جهانی را در برابر  ی خون خود از ايران و ايرانی پاسداری کرد، خيام، زندگی اين بابک خرمدين تا واپسين چکه. ايرانيان همت گماشت
زندگی دروغين در بهشت نهاد، حافظ، رندی و سرخوشی را به جای پرت و پالگوئی شيخ و زاهد و عابد گذاشت، و احمدشاملو در برابر 

ی توان خود، اين چراغ  توانيم و شايستگی آن را داريم که در گستره هريک از ما می. »!من عدوی تو نيستم، انکار توام«: خمينی نوشت
 . فرهنگی ايرانی را روشن نگهداريم-هويت ملی 

هائی برای پاسداشت و گسترش  ها و منش ساالر آينده، سازماندهان سياسی و فرهنگی ايران چه روش اين که در ايران آزاد و مردم
گهداشت و بهسازی اين فرهنگ و چه اما با ما پيوند دارد ن آن.ِ فرهنگ ايرانی بکار بندند، امری است پيوسته به آينده های پذيرفتنی سويه

 . انديشانمان است هويت در درون خانواده، همپيوندان و هم

ای در  گوئيم و توانسته سرشت فرهنگی ما را تا اندازه ای که امروزه با آن سخن می يادمان نرود که همين پارسی دری دست و پاشکسته
ها و  توانيم جشن ما هم می. های ايرانی زنده ماند ران و در درون خانوادههای اي کوچه های پرت، در کوچه پس خود نگهدارد، در دهکوره

سوری و سيزده بدر زنده نگهداريم و در ميان خود   خود را مانند جشن نوروز، يلدا، چهارشنبه-ی   اما فراموش شده-های بسامان آئين
 .توانيم از رفتن به مراسم عزاداری اسالمی پرهيز کنيم می. بگسترانيم

چرا که با . ی اسالم در ايران به دست خمينی، آغاز شکستن و فروپاشی اسالم سياسی در جهان بود و هست  باور من، پيروزی دوبارهبه
ای که امروزه، اسالم و  روی کار آمدن اين حکومِت بشدت اسالمی در ايران، آتش اسالم سياسی در خاورميانه دامنگستر شد، به گونه

اند که اگر  اکنون بسياری از جهانيان دريافته. رود ی تمدن بشری و دستاوردهای آن بشمار می تهديدی برای همهاسالم سياسی به درستی 
های چالش و رودروئی فرهنگی،  ما نشانه. اسالم سياسی از تخت فرمانروايی فروکشانده نشود، همانند صدراسالم، جهان را خواهد بلعيد

ار درج کاريکاتور محمد . بينيم ی مالی و سياسی آن است می ی که حکومت تهران سرچشمههنری و سياسی جهان متمدن را با اسالم
چه که روشنفکران  گرفته تا سخنان پاپ بنديک که اسالم را دين خون و شمشير و زور برشمرد، از کتاب آيات شيطانی رشدی گرفته تا آن

 .کنيم م سياسی را تجربه میدهد که آغاز پايان اسال نويسند نشان می گويند و می ايرانی می

ی خود در ميان جهانيان  ايم، و برای بازيابی جايگاه شايسته چه را که از دست داده ی آن توانيم برای بازگرداندن همه ما ايرانيان می
 .متمدن، هريک به سهم خود، گامی در بازآفرينی فرهنگی و بهسازی هويت ملی خود برداريم

چالش من با کسانی است که کارگزاران فرهنگ و دين و . ی من از اين سخنان، ستيز با تازيان نيست استهاين نکته را هم بگويم که خو
 .  سده پيش در ايرانند14سياست تازيان 

 اگر نه در رزم، -هريک از ما . توانيم يک فردوسی باشيم  می–اگر نه در سخن و گفتار، دست کم در کردار و انديشه -هريک از ما 
 .توانيم يک بابک باشيم   می-دوستی   ميهنکم در دست

 .پيروزی از آِن ايران و ايرانی باد. گويم دانند ايرانی بودن به چه معناست شادباش می جشن مهرگان را به ايرانيانی که می
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