
  دوگانگی فرهنگی
 

  
  چرا ما ايرانيان بيش از همه ی ديگر مردم جهان دچار تنش و دوگانگی هستيم؟؟

 ! شعر من آيينه ی تاريخ ايران است  
  شعر من غمنامه ی بيداد انسان است!  

  ای نشسته بر سيه خاک پريشانی ،
  کش نسل ايرانی ، ای بال

  ارمغانم را پذيرا شو!
  شعر من آيينه ی رنج است ، 

  رنج و درد قوم ايرانی! 
  خانه رفته ، خانمان رفته ، 

  وطن رفته ، اميد و آرمان رفته ، 
  زدل مستانه عشق دلستان رفته ،  

  زتن توش و توان رفته ،
  زاوراق کتاب زندگی نام و نشان رفته ، 

    ی !نه سر باقی ، نه سوداي
  نه جان باقی نه پروايی!

  شعر من گلگشت باغ مهربانی نيست !
  شعر من تاراج باورهای انسانی است!
  شعر من سير بهشت جاودانی نيست ، 

  شعر من کابوس آيين مسلمانی است! 
  شعر من آيينه ی اشک است،  

  اشک آن طفل رها در کوچه و بازار !
  مادرش آواره ی غربت 
  مان!پدر مقتول آتشبار دژخي

  شعر من آيينه ی آه است ، 
  آه آتشناک يک مادر 

  بر سر نعش به خون آغشته ی فرزند!
  شعر من تومار دردانگيز عمر مردمی محکوم و مظلوم است ! 
  شعر من تصوير جمعی مرتد فرهنگ سوز آدمی خوا راست !  

  شعر من نقش نگاه ملتی افتاده در زندان تزوير است ! 
  جی واعظان مردم آزار است !شعر من آيات هستی سوز مو

     شعر من سيمای مهر آريايی نيست،
  شعر من منظومه ی نيرنگ و تلبيس است !

  شعر من نور جمال کبريايی نيست ،  
  شعر من تنديس نا هنجار ابليس است ! 

  شعر من آيينه ی مکر است:  
  مکر زاهد در حريم حق !
  مکرواعظ بر سر منبر ،

  مکر عابد پای يک محراب ،  
  اغواگر امام شرع،   مکر

  مکر سوداگر فقيه شهر!
  پارسايی نيست،  شعر من گلبانگ شهر

  شعر من بانگ نکوهشهای وجدان است ! 
  شعر من آوای ملک آشنايی نيست ،   

  شعر من فرياد پيروزی شيطان است !
  شعر من آيينه ی پيکار با ديو است :

  ديو انسانخوار يغماگر،
  ديو ايمانسوز ويرانگر!

  يينه ی پند است ،  شعر من آ
  پند دلهای غمين آرزومند است ! 
  ای نهاده سر به دامان پشيمانی ،  

  ای سپرده دل به افسونها ی شيطانی، 



  حاصل درماندگی ، سرگشتگی ، افتادگی ، اين است : 
  يا زجا برخيز، 

  مهر ايران را به جان آميز،  
  در ره آزادگی بستيز، 

  خون ضحاکان به آتش ريز! 
  گ بندگی روکن ، يا به نن

  با کمندبندگی خو کن، 
  جاودان در سوگ و ماتم باش، 

  تا ابد رسوای عالم باش
  

از ايرانيار گرامی   و سرشار از مهر به ايران اهورايی،  دوستان گرامی درود بر شما، اين چامه ی سراسر درد و دريغ،
ايران پرست را به شما ياران خوب    اين سخنسرای کدبان امير حسين شاهين بود. من پيشتر نيز چامه های شورانگيزی از

ايران ارمغان کرده بودم، اميدوارم اين چکامه ی پر شور نيز بر دلها ی شما بنشيند و به خواب فرورفتگان را به ستيز با 
  ايران ويرانگران تبهکار بر انگيزد. ايدون باد و ايدون تر باد .

  
ود می فرستم به شما کدبان حسن اعتمادی و همکارانتان، و بهترين درودهايم ردرود می فرستم به امير حسين شاهين ، و د

  را به شما شنوندگان اين سدا و خوانندگان اين جستار پيشکش می کنم . 
  

پيش از آغاز سخن بايسته می دانم که پيام همدردی خود و همه ی همکاران و هموندان بنياد فرهنگ ايران را به خانواده ی 
  و به همه ی آزاده زنان و دليرمردان ايرانی پيشکش کنم .  ان و هم انديشان زنده ياد اکبر محمدیتگرامی و دوس

اکبر محمدی سرو آزاده ای از تبار مردان شاهنامه بود که دليرانه در برابر اهريمنی رايات حکومت اسالمی ايستاد و پس از 
  ز کشته شد.  يهفت سال شکنجه و آزار ، سر انجام بدست دژخيمان ايران ست

  
در تاريخ مبارزه ی مردم ايران برای رهايی از چنگال ديو سياه اسالم   بيشک نام و ياد اين سرباز دالور ميهن اهورايی،

  خواهد ماند .  جاودانه
من از سوی خود و از سوی همه ی ياران و همکارانم در بنياد فرهنگ ايران از دست رفتن اين راد مرد رزمنده را به همه ی 

و به همه ی ايران پرستانی که خواهان رهايی از چنگال مرگبار ضحاکيان زمانه اند دلداری می دهم .   زمندگان ايرانیر
  روانش شاد ونامش جاودانه باد. 

  
ملت ايران اينهمه ستمکاری را بر ستمکاران سيه دل نه می بخشد و نه فراموش می کند . خوب است که اکبر گنجی و 

  ش اين سخن را بشنوند و بگوش بياويزند.رآموزگاران تبهکا
  

يک نکته را بايسته می دانم و آن اينکه فرهنگ ايران فرهنگ سوگواری نيست، ما به هنگام از دست    من دراينجا ياد آوری
اهد ودادن پهلوانانمان گريه و زاری نمی کنيم، اکبر محمدی نه نخستين رزمنده ای بود که از دست داديم و نه واپسين آنها خ

  بود. 
  

اگر عاشورا را نماد جنگی نا برابر بدانيم در اين بيست و هفت سال گذشته هر روز ما عاشورايی بوده است . با اين دگرگونی 
که آنان سالی يکبار در عزای حسين ، که بدست عموزادگان خودش برای دست يافتن به زن وزيورو زور کشته شد شيون 

مندی را برای رهايی ميهن اهورايی از چنگال دژخيمان سيه پوش ارمغان می کنيم، اکبر  جمی کنند و ما هر روز جانهای ار
  محمدی از ميان ما رفت ولی هريک از ما اکبر هايی هستيم که که جای خالی او را پر خواهيم کرد . 

  
نند، اکبر محمدی با زمن بنام يک پدر از فرزندان جوان خود می خواهم که رزم پيروزگر اکبر محمدی را رنگ سوگواری ن

برای چنين پهلوانی   گامهای استوار پذيرای مرگ شد تا زندگی و آزادگی را برای ما و فرزندان ما ارمغان آورد، نبايد
  سوگواری کرد ، برای او بايد شيپورها و تبيره ها را به سدا در آورد، بايد يادش را گرامی و راهش را تا پای جان ادامه داد. 

ازی پرستان خروش بر کشيد که ملت ايران اينهمه ستمکاری و نامردمی را بر شما تازی پرستان تبهکار نه می تبايد بر سر 
بخشد و نه فراموش می کند . فرهنگ ايران فرهنگ انتقام جويی و کينه توزی نيست ، ولی فرهنگ دادگستری و داد خواهی 

نی را که در زندانها به آنها دست يازی کرديد ، داد همه ی دخترانی اهست ، ما داد همه ی فرزندان ايران را ... داد همه ی زن
را که در کشورهای عربی به روسپيگری فروختيد ، داد همه ی برادرانی را که به شليک تير خالص در مغز برادر واداشتيد 

ت يابند از شما پتيارگان ايران س... داد همه ی مادران و پدران داغ ديده را که نگذاشتيد حتی به پيکر بيجان فرزندان خود د
ولی اين   ويرانگر خواهيم ستاند ، شما بمانيد و اين سخنان را بياد داشته باشيد و به اهريمنی رايات خود همچنان ادامه دهيد،

  بدانيد که درب هميشه بر اين پاشنه نخواهد چرخيد!!
  

  رستم و رويينه تن اسفنديار          ده اندراينکه در شهنامه ها آو                                      
  کز بسی خلق است دنيا يادگار         اين خداوندان ملک  بدانند  تا                                       



  
 هتا شما تبهکاران سيه دل بدانيد که چراغ عمرتان در گذرگاه باد است و بزودی در دادگاهها ی مردمی بايد پاسخگوی اينهم

  ستمبارگيهای خود باشيد.
  

در هفته ی گذشته اين همانی سخنان فريبنده ی اکبر گنجی و روح هللا خمينی را نشان دادم ، امروز می خواهم به ادامه ی 
  دچار تنش و دوگانگی هستيم ؟؟»   سخن دو هفته پيش بپردازم که « چرا ما ايرانيان بيش از همه ی ديگر مردم جهان

يکی فرهنگ ايران که بنيادش برشالوده های   کردم که ما ايرانيان از دو فرهنگ ناهمساز بهره می بريم، هدر آن گفتار اشار
کار و کوشش برای بهسازی جهان،  -ميهن پرستی   -مهرگستری  -شادی پراکنی -پيمانداری -راستکرداری  -راستی

  و ستايش جان است .  پاسداری از آب و خاک و گياه و جانور،
  

پشت کردن به ارزشهای اينجهانی  -افسانه پردازی --فرهنگ اسالمی است که بنيادش بر شالوده های خرافه باوری یو ديگر
دشمنی و ستيز با کسانی که مانند ما نمی انديشند، دژ منشی و آدمکشی برای رسيدن به   و رويکرد به ارزشهای آنجهانی!!

، بی ارزش شمردن آب و خاک و گياه و جانور، پشت کردن به نخوار شمردن جا  بهشت و در آغوش کشيدن حوروغلمان،
  و سر انجام دروغ و نيرنگ و فريب و ستم بارگی است.  ارزش های ميهنی ،

  
درآن گفتار ياد آوری کردم که ايرانيان به درازای چندين سده در برابر يورش خانمانسوز تازيان پايداری کردند و از پذيرفتن 

انگردان بی فرهنگ سر برتافتند، ولی پس از گذشت يکی دو سده و گذر از درياهای خون سرانجام بآيين واپسگرای آن بيا
تخم   سپر افکندند و به پذيرش اسالم و فرمانروايی تازيان تن سپردند، ولی هرگز از ريشه های فرهنگی خود نبريدند،

  ان ديگری همچو سيمرغ از خاکستر خود برخيزد. مفرهنگ ايران در تاريکترين اليه های روان ايرانيان بجا ماند تا در ز
اسالم با همه ی خشونتی که در درازای چندين سده به کار گرفت نتوانست فرهنگ ايران را يکسره از ميان بردارد، پس 

بود و  از آميزش اين دو فرهنگ ناسازگار، فرهنگ سومی پديد آمد که نه اين بود و نه آن، و هم اين  ناگزيربا آن بهم آميخت.
تنش بد هنجاری در روان ما ايرانيان پديد آورد که سر چشمه ی همه ی فريب ها و نيرنگ ها    هم آن، اين دوگانگی فرهنگی،

و دروغگوييها و فريب دادن ها و فريب خوردنها گرديد، چنين تنشی را نه تنها در گفتار و   و دورويی ها  و دو دوزه بازيها
ه در سروده ها و نوشته های فرزانگان و بينشوران بزرگ نام ايرانی هم به فراوانی می توان ککردار توده ی مردم ايران بل

  سعدی در سر آغاز گلستانش، می گويد :   برای نمونه  ديد و رگه های اين دوگانگی را پی گرفت،
  

  ای کريمی کز خزانه ی غيب گبر و ترسا وظيفه خور داری
  دشمن اين نظر داری تو که با  دوستان را کجا کنی محروم

  
اين انديشه بيگمان برخاسته از فرهنگ اسالم است و هيچ پيوندی با فرهنگ ايران ندارد، آيه هايی را که در زير می آورم 

  جهان بينی سعدی را بخوبی نشان می دهند :   خاستگاه
  

  سوره ی آل عمران می گويد:  آيه نوزدهم از
  ست...  ا همانا دين پسنديده نزد خدا دين اسالم 

  
  همان سوره می گويد: ٨۵آيه  و 
هرکس غير از اسالم دينی اختيار کندهر گز از وی پذيرفته نيست و او در آخرت از زيانکاران است... نخستين زيان برگزيدن  

  ست!!مرگ ا  پاد افره « محاربه با خدا»  دينی غير از اسالم اين است که آدمی « دشمن خدا» شمرده می شود ومی دانيم که
  

را هر کجا يافتيد گرفته بکشيد و از آنها نبايد ياور و   سوره ی نساء می گويد: کافران ( بخوانيد نا مسلمانان) ٨٩در آيه ی 
اين بخش ديگری از آن زيانی است که از گزينش دينی غير از اسالم بهره ی آدم می شود !! بنا براين   دوستی برگزينيد.

جمهوری اسالمی ايران را برای آدم ربايی و کلوخ اندازی و موشک پرانی به خانه ی  حکومت آنانی که حزب هللا لبنان و 
همسايه، و جنگ افروزی در خاور ميانه نکوهش می کنند بهتر است بجای آنها اين يهوديان و مردم نا مسلمان اسراييل را  

می گيرند و اسالم نمی آورند!! آنهمه خون پند ن نکوهش کنند!! که چرا از کشتار بنی قريظه و ديگر تبارهای يهود در مدينه
به دست علی ويارانش درمدينه از آنان ريخته شد بس نبود؟؟ پس چرا پند نمی گيرند؟؟ چرا مسلمان نمی شوند اينها!! تا   که

حزب طين و هم توده ايها و دار و دسته ی کمونيستها را از رنج نوشتن اينهمه سوگ نامه در سوگ برو بچه های بيگناه فلس
هللا رهايی بخشند!! و هم دولت های حقوق بشری اروپا و بويژه انگلستان را به کام دل برسانند!! و هم از اينهمه آدمکشی و  

  آدم ربايی جلو گيری کنند!!
  

تا ه اند وامروز فرزندان خلف امير امومنين آمد  آن روز امير المونين با ذلفقار خون چکانش تخم يهود را از ميدينه برداشت،
با بمب های اتمی تخم يهود را از روی زمين بردارند ، بنا براين خوب است تا دير نشده اسالم بياورند تا هم دنيا را داشته 

  باشند هم آخرت را!! 
  

را ان به کار زار بر خيزيد تا هللا آن  : ای اهل ايمان با کافران « دستکم با همين يهوديان »می گويدسوره ی توبه  ١۴  در آيه



چرا که هفتاد و دو حوری هميشه باکره ی سيه چشم   البته اگر هم کشته شديد غمی نيست؛  بدست شما عذاب و خوار گرداند.
     با جامهای پر از شراب طهور چشم براه شما بر تخت های بهشت لميده اند!!  حرير پوشيده،

  
  :می گويدسوره ی انفال  ١٢در آيه ی 

ان می اندازم شما گردنهايشان را بزيند و همه انگشتانشان را قطع کنيد... در ميان االهان دين رهمانا من ترس در دل کاف  
های ابراهيمی « هللا » از همه ديگر همتايان خود بهتر و کار آمد تر است!! او مومنانش را هر گز تنها نمی گذارد... همه ی  

می رساند!!... پيشاپيش مومنان با کافران می جنگد!!...  توش و توان خود در کنار مومنان می ايستد و به آنان ياری
فرشتگانش را به ياری مسلمانان می فرستد تا زمين را به خون کافران رنگين کنند!!... سنگهای آسمانی بر سر نا مسلمانان 

ان را وارون يکديگر شترس در دل کافران می اندازد تا مسلمانان سر از تن هاشان جدا کنند و دست و پاي  فرو می ريزد!!...
از ديدن آنهمه خون اندکی خرسندی    تا هم مومنان سرانجام نيک پيدا کنند و هم « هللا »  ببرند و انگشتانشان را قطع کنند،

هيچ کاری پسنديده تر از بريدن گردن و قطع کردن دست و پا و بريدن انگشتان نيست !! ... اگر    کند!!... برای « هللا »
دست بکار می شود!!... توفان به   آنگاه خود هللا  منان کارآيی بسنده برای کشتار های بزرگ نداشته باشند،ومسلمانان و م

راه می اندازد و زمين را تا چکاد باالترين کوهها به زير آب فرو می برد!!... نغمه ی شادمانی را از روی زمين برمی 
ن لرزه پديد می آورد تا مردم ( بويژه روستا نشينان کم توان را ) از يشهر های بزرگ را به آتش می کشد!!... زم  دارد!!...

روی زمين بردارد!!... بيماری و مرگ های نا بهنگام می فرستد!!... در تبهکاری و ويرانگری آنچنان زور آور است که  
حمود غزنوی و حجاج ابن متبهکاران تاريخ از اسکندر گجستک گرفته تا آتيالی خونخوار و چنگيز خان مغول و   بزرگترين

يوسف و امير تيمور لنگ و هيتلرفاشيست و استالين آدمخوار به گرد پايش هم نمی رسند، او افزون بر کشتن و بريدن و 
است که با شنيدن نامش لرزه بر اندام کافران می   در اين جهان، در آن جهان هم جهنمی برپاکرده  سوزاندن و ويران کردن

ی ناکرده روزی روزگاری همه کارها به سامان شد و ديگر جنگی در ميان نبود آنگاه بايد با خون جانداران اافتد!!. اگر هم خد
چنانچه در آيه ی بيست و دوم از سوره ی حج می فرمايد: کشتن شتران فربه را از    ديگر سرخوشی او را فراهم کرد!!

را ياد کنيد ، چون پهلويش بزمين افتد سرش را ببريد... بيهوده  شعائر حج مقرر داشتيم، پس هنگام ذبح بر پاايستاده نام هللا
دکتر حسين الهی قمشه ای اينهمه در اينجا و آنجا از عشق به هللا سخن پراکنی می کند!! عشق تنها زمانی ارزش   نيست که

يده ايد که عاشق زنی شده ددارد که آدم عاشق هللا بشود !! وگر نه زن که ارزش عاشق شدن ندارد!! کدام مسلمان مومن را 
  باشد!! در جايی که بشود دخترکان شش هفت ساله را چهار تا چهارتا به بستر کشيد چرا بايد عاشق زن شد!!

  
  سوره ی محمد می گويد: ۴در آيه 

حکيم  !!چون با کافران رو برو شويد بايد آنها را گردن بزنيد. هر چه باشد گردن زدن و گردنه زدن بهتر از ساز زدن است  
بجای پرسه زدن در تاالرهای بزرگ    حسين الهی قمشه ای هم که می خواهد از راه نقاشی و موسيقی به هللا برسد بهتر است

به حزب هللا لبنان بپيوندند و چند تايی از اين    « با پول شنوندگان خوش باور خود »  هنری، و رفتن به کنسرت های بزرگ
ردن بزند!! و بداند که هللا يار و ياور گردنه زنها و گردن زنها است!! نه پيانو زنها و گ يهوديان کافرو نجس و مشرک را

  ويلون زنهای روی پشت بام!!
  

  :می گويدسوره ی توبه  ٢٨در آيه 
ن اای کسانی که ايمان آورده ايد محققا بدانيد که مشرکان نجس و پليدند... بنا براين هر اندازه هم که اين مسيحيان و يهودي 

پاک کننده های خوشبو بسازند و پياپی تن شويی کنند راه بجايی نخواهند برد ، اين مسلمانان مومن اند که سر و    مشرک،
  هر اندازه نا پاک تر، نماز و روزه شان مقبول تر خواهد بود!!  گردنشان

  
  همان سوره می گويد: ٢٩در آيه ی 

روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را که هللا و رسولش حرام کرده حرام نمی و ای اهل ايمان باهر که از اهل کتاب که به هللا  
دارند از   دانند کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسالم جزيه دهند. بيچاره سعدی راست می گفت که اين دشمنان هللا

لمين را به روی گبران و ترسايان ببندند!! مسخزانه ی غيب وظيفه می خورند!! خوب است که مسلمانان درب اين بيت المال 
بتازگی يهوديان هم به جرگه وظيفه خوارن درآمده و جا را بر مسلمانان تنگ تر کرده اند!! چرا بايد اينها    بدتر از همه اينکه

و کافران  اناز بيت المال مسلمين بخورند !! وظيفه خواری تنها شايسته ی مسلمانان است که هم جهاد می کنند!! هم مشرک
را می کشند... هم زنان و دختران کافران را به روسپيگری در بازارهای برده فروشان جهان می فروشند... هم با زنانان و 
دختران مشرکان نجس در برابر چشمان شوهران و پدرانشان به نوبت همخوابگی می کنند... هم پسر بچه های کافران را 

با سرها ی بريده   خی از نيازهای جنسی مسلمانان فرادست حاجيان می مکه گذارند... همبراخته می کنند و برای فرونشاندن 
ی کافران پايه های ديگ می سازند ...هم دارش و دسترنج مشرکان کافر را به نام انفال « غنائم» از چنگشان می ربايند!! 

پنهانی مصادره می کنند » !! هم تقيه می کنند!! هم بدستاويز امر به معروف و نهی از منکر به واگر نتوانستند بربايند « 
هم در زندانها پوست از سر زندانيان کافر و ملحد می کنند... شکنجه می کنند   ترين بخش زندگی مردم دستيازی می کنند!!

ن را گاه تک تک و گاه هزار هزار می کشند... برادر را به  زندانيا  ... با زنان آبستن کافر به نوبت همخوابگی می کنند...
دگر انديشان را در درون و بيرون از مرزهای کشور اسالمی ترور می   شليک کردن تير خالص بر مغز برادر وامی دارند...

و   در پی شادی و شادی   کنند!! پروانه ی سوگواری به بازماندگان کافران کشته شده در زندانها ی اسالمی نمی دهند...
  جشنی در پی جشن برای هللا فراهم می آورند!!...



   
گبران و ترسايان که اين کارها را نمی کنند !! چرا بايد اينها وظيفه خور باشند؟؟ اينها مفت خورند!! و بايد بجای وظيفه 

« سرور آزادگان جهان »  همچنان که حضرت اميرالمومنين  خواری داغ بر دستانشان گذاشت ( تا آدم بشوند اينها !!)
« ماهويه ی سوری    عقيل برادر نابينای خود را که نتوانسته بود کسی را بکشد با آهن گداخته سوزانيد!!...  دست

به دهقانان   امير المومنين  يزد گرد سوم پادشاه ساسانی راکشت و برای دريافت پاداش به کوفه آمد،  (مرزبان مرو)  »
خود را به اين زشتخوی بی آبرو بپردازند!! اگر عقيل هم بجای   بايد جزيه و ماليات  ه همگیخراسان فرمانی نوشت ک

با چشمان نابينا درگوشه ای بنشيند و کاری نکند ، می رفت چند تن از اين ايرانيان گبر و آتش پرست را می کشت!!،    اينکه
خود را    که همگی بايد جزيه و ماليات و برنج های دمسياه فرمانی می نوشت  اميرالمومنين به دهقانان گيالن و مازندران هم

تا بداند که بيت   به عقيل بپردازند!! ولی کسی که دستش به خون آلوده نگرديده بايد آن دست را با آهن گداخته بسوزانند
ه امير المومنين عمرابن  المال مسلمين تنها از آن راهزنان و آدمکشان است نه نابينايان بيکاره !! عقيل فراموش کرده بود ک

در نامه ای به عمرو عاص که برای غارت و چپاول به مصر رفته بود نوشت : « از بنده خدا عمر؛ امير مومنان؛ به    خطاب
سالم برتو؛ ای عمرو؛ به جان خودم سوگند که اگر من و همراهانم از گرسنگی بميريم؛ تو و همراهانت که    عمرو عاص :

  بداد برس ؛ بداد برس ؛ بداد برس. »    نمی شويد؛ چرا غنيمت نمی فرستی !! سير هستيد هيچ نگران
  
و عمرو عاص در پاسخ نوشت « به بنده خدا امير مومنان از بنده خدا عمرو عاص: واما بعد؛ لبيک لبيک ؛ کاروانی از  

  خوار بار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش نزد من است !!! ) .
  

ال که با کار و کوشش بدست نيامده بود که عقيل می خواست بدون کشتن کسی از آن بهره مند شود!! بيچاره سعد اين بيت الم
« سپه ساالر علی    ابو موسی  و  زياد ابن ابيه « فرماندار علی در فارس »  ابی وقاص و خالد ابن وليد و يزيد ابن مهلب و

سيم وسنگ های بهادار و فرش های گرانبها در بيت المال مسلمين ،  برای گرد آوری آنهمه زرو   در سرکوبی مردم ری»
چه رنجهايی کشيدند و چه خونهايی که در ايران بر زمين ريختند !! وچه آسيابهايی که با خون ايرانيان به راه انداختند!! ، 

اره راست می گويد، اگر عقيل که مگر می شود به اين آسانی هر که از راه رسيد وظيفه خور اين بيت المال باشد؟؟ سعدی بيچ
برادر نابينای امير المومنين بود از بيت المال جز آهن گداخته بهره نبرد ، چرا بايد اين گبران و ترسايان که چشم هم دارند 

  باشند ؟؟!!   وظيفه خور « هللا کريم »
  

ناشناس خود پيشنهاد می کنم که هر چه بنا بر اين من به همه ی همکيشان گبر و ترسا و يهودی و هندو و بت پرست و خدا
زود تر برای بهره برداری از بيت المال مسلمين و غارت و چپاول دارش و دسترنج ديگران مسلمان بشوند و به هللا و روز 

به   قيامت ايمان بياورند و آنچه را که هللا و رسولش حرام کرده حرام بدانند، اين کار بهتر از آن است که با تواضع و خواری
آنان جزيه بپردازند، يا سر خود را بباد دهند و بر زنان و کودکانشان در بازار های برده فروشان جهان چوب حراج کوبيده 
بشود!! به يهوديان هم پيشنهاد می کنم که بجای تارو مار کردن برادران حزب هللا در لبنان به پذيرش اسالم تن در دهند و 

اری رها سازند وگرنه سر و کارشان در اين دنيا با برادران حزب هللا و در آن دنيا با خازنان خود را برای هميشه از اين گرفت
           جهنم خواهد بود چنانچه

  سوره ی بقره می فرمايد: آنان که تکذيب آيات ما کردند کافر و اهل دوزخ اند.  ٣٩در آيه ی 
  

آنان که ايمان آوردند وعده ی آمرزش و اجر عظيم فرموده است سوره ی مائده می فرمايد: هللا به  ١٠و  ٩و درآيه ی های 
  و آنان که کافر شدند و آيات ما را تکذيب کردند آنها اهل جهنم خواهند بود...

  
بنابراين آنان که مانند شيخ سعدی شيرازی به اسالم ايمان آورده اند بايد شادمان باشند که هللا به آنان وعده ی آمرزش و  

زير درختانش نهر ها جاری است ...که در آنجا بهشتيان را   اين اجر عظيم همان بهشتی است که :  وده است،اجر عظيم فرم
به زيورهای زرين بيارايند و لباسهای حرير و ديبا بپوشانند تا بر تخت ها ی عاج تکيه زنند و ميوه ها ی گوناگون تناول 

با جام   پسرهای نوجوان  شت به عشقبازی بپردازند ... در اين هنگامبفرمايند و با حوريان سيه چشم در سايه ی درختان به
شراب طهور پيرامونشان بگردند... در بزمشان حوران زيبا چشمی بيايند که در سپيدی و لطافت بيضه ی مکنونند... و بر آن 

... و در آنجا هراندازه ميل به  مومنان کاسه های زرين و کوزه های بلورين مملو از انواع طعام لذيذ و شراب طهور بگردانند
زيبا چشم که پوستشان از حرير هم نازک تر است جفت شوند... نه تنها با   داشته باشند می توانند با حوريان  شهوترانی

که آنها هم در خدمتشان خواهند بود... در آنجا چشمه ای است که    حوريان سيه چشم بلکه با پسرانی مانند لولو مکنون  اين
لش نامند و شرابی که طعمش مانند زنجبيل است!! و پسرانی زيبا که تا ابد نوجوان بمانند...باغها و تاکستانها و سلسبي

  دختران زيبا و پسران هميشه جوان همه ی اينها برای مردان مسلمان ميها است ...  
  

بلکه در فراهم کرن بساط عيش و عشرت  اينها که خواندم همه از آيه های قران بود...هللا نه تنها مکارترين مکاران است ،
هم دست کازينو داران بزرگ جهان را از پشت بسته است!!. چنين است که من همگان را به پذيرفتن اسالم و خوشباشی در 

وگرنه همگی مانند گبران و ترسايان و يهوديان و بوداييان و هندويان و بيخدايان و   اين الس وگاس آسمانی فرا می خوانم!!
  به آتش دوزخ افکنده خواهند شد جايی که :   گرنا مسلماناندي
  

هر چه پوست تن آنان بسوزد پوست ديگری بجايش برويد...آبی که می نوشند پليد و چرکين است ... مرگ از همه جهت بر 



مت بريده اند و آنان روی آورد و لی به فيض و رحمت الهی !! هرگز نخواهند مرد!!.. برای کافران لباسی از آتش دوزخ بقا
بر سر آنان آب سوزان حميم جهنم خواهند ريخت... تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته  

که ميوه   شود... و گرزهای گران و عمودهای آهنين بر سر آنها کوبيده خواهد شد... درآنجا درختی هست بنام درخت زقوم
اهل دوزخ که گبران و ترسايان باشند از اين درخت آنقدر می خورند که شکمهاشان پر اش گويی سر های شياطين است ...

شود...پس از خوردن از آن درخت زقوم شرابی آميخته از حميم سوزان خواهند خورد با چنان عطشی که شتران تشنه آب  
ن خواهند ريخت ... هرگز در نوشند...آن غذا در شکم هاشان چون مس گداخته می جوشد.. پس از آن آب جوشان بر سرشا

آنجا قطره ای آب سرد و شراب طهور نياشامند مگر آبی پليد و سوزانی که حميم وگنداب جهنم است بانها دهند زيرا آنها به 
روز قيامت باور نداشتند و آيات هللا را از فرط جهالت تکذيب کردند... شراره آن دوزخ از دوزخيان هيچ باقی نگذارد و همه  

فرشته ی عذاب موکلند و هللا خازنان دوزخ را غيراز فرشتگان عذاب   زد و محو گرداند...بر آن آتش« نوزده تن »را بسو
نگردانيد تا اينکه اهل کتاب هم يقين کنند که ذکر اين عدد   نوزده »  قرار نداد و عدد آنها را جز برای فتنه و محنت کفار«

است تا ديگر در دل اهل کتاب و مومنان به اسالم هيچ شک و ريبی نماند و کافران مطابق تورات و انجيل والبته به وحی هللا 
قرار داده بود چه منظور داشت    نيز به طعنه نگويند خدا از اين مثل که شماره ی فرشتگان عذاب را« نوزده »

است !! البته وارون گفته ی قران نه  ازاينجا دانسته می شود که چرا شماره نوزده نزد مسلمانان و بهاييان مقدس            ...
در تورات و نه در انجيل هيچ سخنی از اين نوزده فرشته ی عذاب درميان نيست!! چنين پيدا است که سلمان پارسی در اينجا 

  متر نکرده پاره کرده است!!
  

در زير هنايش چنين  اينها که گفتم آياتی از قران و گوشه هايی از فرهنگ اسالم ناب محمدی بودند که سعدی شيرازی
    فرهنگی است که می گويد :

  
  ای کريمی کز خزانه ی غيب گبر و ترسا وظيفه خور داری                                    
  تو که با دشمن اين نظر داری  دوستان را کجا کنی محروم                                   

    
مه های فرهنگ مهر گستر ايران مايه  نايش فرهنگ ايران جا گرفته و از سرچشولی همين سعدی در جای ديگری که زير ه

  می گيرد می گويد: 
  گوهرند  زيک  در آفرينش  که            يکديگرند    اعضای    آدم    بنی                      
  قرار   ماندن  را   عضو ها  دگر            چو عضوی به درد آورد روزگار                      
  آدمی    نهند   نامت   که   نشايد             بی غمی  ديگران  محنت  و کزت                      

   
کسی که در آنجا گبر و ترسا را ( دشمنان خدا و بسيار سزاوار کشته شدن و گردن زدن و دست و پا بريدن!! ) می دانست ، 

بودايی و بی دين و سگ پرست و گاو و يهودی گرفته تا هندو و بت پرست و  از گبر و ترسا  در اينجا همه ی مردم جهان،
پرست را هموندان يکديگر، و پديدآمده از يک گوهر به شمار می آورد ودر اين راستا تا به آنجا پيش می تازد که اگر از 

    نهند آدمی» !! که مسلمانان بر نا مسلمانان روا می دارند غم به دل راه ندهی « نشايد که نامت  محنتی
مان از فرهنگ ايران مايه می گيرد که «جان» را مقدس می شمارد وشمشير در دست گروهی نمی گذارد چنين انديشه ای بيگ

      تا گروه ديگر را گردن بزنند وزمين را از خونشان رنگين کنند.
  

  اشو زرتشت در بند يکم سرود بيست و هشتم يسنا می فرمايد: 
  اينک، 

  مينوی پاک نيکی افزا،ای مزدای 
  در آغاز،

  تهای برافراشته و خواهان خوشنودیبا دس
  به تو نماز می آورم.  

  باشد که
  با همه ی کردار های پاک و راست،

  که با خرد و انديشه ی نيک انجام گيرد ،
     روان آفرينش را خشنود سازم.

  
نيست، زرتشت شرکين و گبر و ترسا و يهودی در ميان در اينجا چنانجه بروشنی ديده می شود سخن از مومنين و کافرين و م

می خواهد با خرد و انديشه ی نيک « روان آفرينش را خشنود سازد » ، يعنی نه تنها مومنين و کافرين و مشرکين، بلکه 
ست آمدنی و اينهمه از راه شمشير و سر نيزه و خون بد  دامنه ی خوشنودی را تا به آب و خاک و گياه و جانور نيز برساند،

بهترين » همان خرد و انديشه ی   بزار بزرگ می خواهند، پس بايد در پی بهترين ها بود، و«نيست ، آرمانهای بزرگ کار ا
است که زرتشت بزرگ پيشنهاد می کند و ما را به خرد ورزی و نيک انديشی و نيک گفتاری و نيک کرداری بر می   نيک

  انگيزد.
  

  گويد : در بند چهارم همان سرود می 



  
  ، من روانم را با انديشه ی نيک

  به سرای سرود جای خواهم داد 
  وتا تاب و توان دارم،

  به مردمان می آموزم که  
    در راه راستی بکوشند.

  در اينجا هم سخن از « مردمان » در ميان است نه از يک گروه ويژه .
  و در بند پنجم می گويد: 

  ای راستی ،
  کی ترا خواهم ديد؟

  شه ی نيک،  ای اندي
  يافت؟ کی با دانايی ترا درخواهم 

  و ای اهورای توانا، 
  کی به تو راه خواهم برد؟

  و کی آوای درونی مزدايی را خواهم شنيد ؟ 
  باشد که،

  با مهين پيام انديشه انگيز بر زبان، 
  به گمراهان راه بنمايم. 

  
توانا » پا به  و « انديشه ی نيک » و « اهورای   تی »اين بنيانگزار فرهنگ و آرمانشهر ايرانی می خواهد بيارمندی « راس

نه شمشيری درکار است و نه فشاری در ميان؛ نه هراسی ازدوزخ     و «به گمراهان راه بنمايد »...  ميدان جهان بگذارد
د، به سوزان، و نه وعده ی حور و غلمان، آنچه هست مهری است به ژرفای دريا ، به گستره ی آسمان، به بلندای خورشي

ی جهان، به نازکی شبنم وبه پايداری کوه به همه ی آنچه که در پيرامون او است ، از آب استواری البرز ، به سرشاری آبها
زرتشت می خواهد به همه ی ما ره گم کردگان   و خاک و گياه و جانور، تا گبر و ترسا و يهودی ومسلمان و بت پرست.

ندگی کنيم و در بنا کردن خانمان و روستا و خرد و انديشه ی نيک در کنار يکديگر ز بياموزاند که چگونه می توانيم از راه
  شهر و کشوری آباد بکوشيم.

  
در گستره ی چنين فرهنگی بود که کوروش بزرگ هنگامی که با سپاهيان بيشمارخود بر بابليان چيره می گردد آنان را به 

يی بخشد ، خانه های افتاده شان را اسيرانشان را از بند رها  می شتابد تاپذيرش دين خود وا نمی دارد ، او بياری دردمندان 
  از نو بنا کند و دلهای شکسته شان را آرامش ببخشد و « روان آفرينش را خوشنود سازد.»

   
در گستره ی چنين فرهنگی است که داريوش بزرگ در سنگ نگاره ی بيستون می نويسد : اهورا مزدا خدای بزرگی است که  

  که مردم آفريد و شادی را برای مردم آفريد. ين زمين آفريد ، که آن آسمان آفريد ، ا
  

در گستره ی اين فرهنگ است که شيخ ابولحسن خرقانی بر در خانقاه خود می نويسد: هر که در اين سرا آيد نانش دهيد و از 
  خوان بولحسن به نان ارزد!!.  ايمانش مپرسيد؛ چه آن را که به درگاه باريتعالی به جان ارزد، البته بر

  ه ی اين فرهنگ است که سخنسرای بزرگ ما فردوسی توسی می فرمايد :در گستر
  

  که جان دارد و جان شيرين خوش است             ميازار موری که دانه کش است 
  

  و باز می گويد: 
  

  بکوشش همه دست نيکی دهيم               بيا تا جهان را به بد نسپريم
  پايدار  نيکی بود  که  به  مانه                د همی نيک و بد يادگارنمان

  
  در گستره ی اين فرهنگ است که حافظ شيرين سخن می گويد: 

  
  نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد        درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

  
هنگامی که در  بر و ترسا را دشمنان خود و هللا می دانستو باز در گستره ی چنين فرهنگی است که همين شيخ سعدی که گ 

  زير پرتو پرفروغ آن جا می گيرد عاشقانه فرياد می کشد : 
  

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اواست 
  بر همه عالم که همه عالم از او است   عاشقم



  
ای  ی دانی درعالمی که اينچنين به آن دلباختهآيا تو م  جادارد که در همين جا از شيخ بزرگوار خود بپرسيم که شيخا :

ميلونها سگهای گوناگون زندگی می کنند ؟؟ آيا آن سگ ها هم در چنبره ی مهر تو به جهان جا دارند يا بيرون از آن چنبره 
آن سگها هم در چنبره ی عشق من اند!! برای اينکه در فرهنگ ايران سگ    سعدی بيدرنگ خواهد گفت آری!!  اند ؟؟

ی که امروز خوار و بيمار و ناتوان و رانده شده در کوچه پس کوچه های وست و يار و ياور مردمان بوده است ؛ سگاند
کشور ما نگاه مهربانی را جستجو می کنند؛ در ايران پيش از اسالم از ارجمندی وااليی برخوردار بودند، اين اسالم بود که نه  

  داشت.  تم ورزيد بلکه بر سگها نيز ستمی بزرگ رواتنها بر گبر و ترسا و يهود و بت پرست س
  

باز می پرسيم شيخا : آيا می دانی که بيشترين شمار مردم جهان همين گبران و ترسايان ويهوديان و هندويان و بوداييان 
چنين   نهسگ پرستان و گاو پرستان و مار پرستان و خورشيد پرستان و بيخدايان اند، آيا هنوز هم عاشقا  وبت پرستان و

گبر و ترسا را دوست می داری، بيشک شيخ روشن بين ما که هنوز زير تابش فرهنگ  عالم پر از کافر و مشرک و نجس و
آری من همه ی اين مردم را که آفريده های اهورا مزدايند دوست می دارم و کاری   ايران جا دارد بيدرنگ پاسخ خواهد داد:

دوست می داشت و می کوشيد تا همه ی  چنانکه زرتشت پاک هم همه ی مردم جهان را به کار باورهای دينی شان ندارم، هم
برابر راستی زندگی کنند و يکدگر را   نيکان و بدان جهان را بياموزاند که چگونه بدستياری خرد و انديشه ی نيک،

  همچنانکه که در بند دوم سرود سی و يکم يسنا می فرمايد:   نيازارند،
  

  زگاری،من ، چونان آمو
  که برگزيده ی مزدا است،

  ا می آيم، به سوی شم
  تا هر دو گروه را بياموزانم،

  چگونه برابر راستی زندگی کنند
  

دريغ اما که چنين فرهنگ ورجاوند بنيادی با فرهنگ خشن و آدمی سوز بيابانگردان بهم آميخت و تنشی در انديشه و گفتار و 
  ک از ديگر تبارهای مردمی ديده نمی شود. کردار ما ايرانيان پديد آورد که در هيچي

  اگر زندگی بجا باشد در هفته های آينده نيز اين گفتار را ادامه خواهيم داد. 
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