
  چهارشنبه سوری 
  

از آن جهت که يک جشن غير مذهبی است بايد در راستای  چهار شنبه سوری يکی از بهترين جشنهای ملی ماست.
شب پرستان حاکم بر ايران هرگز با مراسمی   حفظ هويت ايرانی خود  در برپايی هر چه با شکوه تر آن بکوشيم.

ابولفضل و رقيه و ام کلثوم و... غيره هرگز مخالفت نمی کنند. خرافی نظير پختن آش نذری برای امام حسين يا سفره 
از مرده ای که با خوردن انگور  هرگز نشنيده ام که آخوندی درصدد زدودن اينگونه انديشه های خرافی برآمده باشد.

ا را حل يا از او می خواهند که مشکالت اقتصادی و غيره آنه  نشسته اسهال گرفته و مرده است طلب شفا می کنند.
کند. خود را به ضريح امام رضا ميبندند . اين آخوندها هيچ وقت به مردم نمی گويند که  امام رضا نه ارتوپدی بلد بوده 

بر عکس آخوندها مشوق اينگونه حرکات خرافی هم بوده   و نه از بيماريهای زنان و زايمان چيزی سر در می آورده.
از اين روست  نی دارد دشمنی دارند مراسم چهارشنبه سوری را خرافی می دانند.اند.اما از آنجا که با هر چه بوی ايرا

  که آخوند صافی گلپايگانی به مخالفت با اين رسم ديرينه ايرانی برخاسته و آن را خرافی می داند.
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در ايران کنونی جشنهايی نظير چهارشنبه سوری فرصتی به جوانان می دهد تا دور هم جمع شوند . به خاطر همين 
است که رژيم با اينگونه مراسم مخالفت می کند. جمهوری اسالمی چون به خوبی می داند که پايگاه مردمی ندارد از 

بنا براين بايد برای تو دهنی به اين رژيم عزا دوست هم که شده چهارشنبه سوری را  در هراس است.هر گونه تجمعی 
چون هر ساله شاهد حوادث  هرچه با شکوه تر برگزار کنيم. بهتر است آتش روشن کنيم اما از روی آتش نپريم.

است که رسم پريدن از روی آتش رسمی  ناگواری به خاطر پريدن بچه ها از روی آتش بوده ايم. استاد پور داود معتقد
چون اعراب فکر می کردند که ايرانيها آتش پرست هستند . برای  است که پس از حمله اعراب  بوجود آمده است. 

در حاليکه آتش در نزد  اينکه به اعتقادات ايرانيها بی احترامی کنند ؛ آنها را مجبور می کردند که از روی آتش بپرند.
  روشنايی، پاکی ، طراوت و سازندگی است. ايرانيان مظهر

  
ريشه اين آيين باستانی هر چه که هست مهم اين است که روح شادی در آن نهفته است . شايد باورهايی که در ايران 

کهن مردمان را بر آن داشته که آتش روشن کنند از خرد گرايی دور بوده است. (باورهايی نظير اينکه مرد ه ها در اين 
اما  امروزه  اغلب ايرانيها  خانه های خود بر می گردند و اگر اجاق خانه روشن باشد خوشحال بر می گردند)روز به 

از ريشه اينگونه اعتقادات کهن بی اطالعند و برپايی اينگونه جشنها را وسيله ای برای حفظ هويت ايرانی خود در 
نبه سوری است که می توانيم به مردم دنيا بگوييم با برپايی جشنهايی نظير چهارش برابر فرهنگ تازی می دانند.

  فرهنگ ايرانی هيچگاه فرهنگ عزا نبوده است.
  
از زمانی که جمهوری اسالمی روی کار آمده است مشکالت شديد اقتصادی و غيره باعث شده که خويشاوندان کمتر  

د که حد اقل سالی يکبار هم که بتوانند دور هم جمع شوند. مراسمی نظير نوروز و چهارشنبه سوری باعث می شو
شده علی رغم مشکالت زياد خويشاوندان و آشنايان دور هم جمع شوند  و با گذراندن ساعاتی شاد در کنار هم، دمی 

  بنا براين بياييد  چهارشنبه سوری را هر چه با شکوه تر برگزار کنيم.  غمهای خود را فراموش کنند.
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