
  
  

 روز گراميداشت زن ؛ مهر و عشق 
 

  کاوه ايرانی 

  

  

هنوز به زبان پارسی می گويند، می ســرايند، مــی نويســند و  ايران  در  امروز   سر پاست، اگر بر  ايران  امروز   اگر

و فرهنــگ خــود  زبــان   و اعتباری بوده است که مردم اين کشور بــهفرهنگش به سراسر جهان تاثير می گذارد امتياز 

هزار سال تاريخ زبانش به عربــی مبــدل شــد.  7داده اند. در حاليکه بسياری کشور های ديگر از جمله مصر با بيش از 

اولويــت فرهنگ ملی کشور مان  امروز هم مردم ايران دوست پيش از هر زمان ديگر با خرد و با انديشه نيک به حفظ 

  داده اند.

  

ــدونی، مغـــوالن  ــه اســـکندر مقـ ــوده؛ چـــه حملـ ــه مواجـــه بـ ــده ای متجـــاوز بيگانـ ــران بـــا عـ ــر در گذشـــته ايـ اگـ

اما به يمن حدود يکصد و پنجاه سال حکومت نکبت بار قاجار و به خدمت گرفتن بيگانــه و  نشين، باديه   اعراب يا  و 

رســم روزگــار شــد و تــا حــدی فرهنــگ و اصــالت ملــی  گانگــانمتجاوز و راه دادن استکبار انگليس و روس نــوکری بي

بدست افرادی وطن فروش و بی مايه و خودباخته اين آخرين سنگر های ملی بکلــی از بــين رفــت. ولــی در يــک دوران 

  کوتاه ولی ملی باز هم نجات يافت. همانطور که فردوسی توسی ما را از افتادن در دره نابودی نجات داد.

  

بيش از هر زمان بيگانه پرستی رواج پيدا کرد و امروزه بيگانه پرستی با روشنفکری و دگــر انديشــی  در دروان قاجار

همراه شده و مجالی برای مقابله با اين بی وطنان که شناسنامه ايرانی دارند يک معضل غريبــی شــده کــه مبــارزه تمــام 

  عياری را می طلبد.

  

کــه اگــر ايــن نفــس هــای آخــر تبــديل بــه مــرگ شــود ديگــر تــا ابــديت تــاريخ  اگر از اسب افتاده ايم نبايد از اصل بيافتيم؛

نخواهيم توانست ســر بــرآريم و افتخــارات تــاريخی خــود را بــه رخ جهانيــان بکشــيم. ملــت هــا بــه تــاريخ خــويش زنــده 

  نمی بايد آنچه خود داريم را از بيگانه طلب نماييم. اند. 

  

لت " ها هجوم  به تــاريخ و فرهنــگ آنــان اســت. ولــی بــه راحتــی مــی يکی از ترفند های دشمن برای از بين بردن " م

شــود و بــر آن تاکيــد گــردد.  نهــاده   ارج  ملــی  شود در مقابل هرگونه اســارت و اســتعمار ايســتادگی کــرد اگــر فرهنــگ

  فرهنگ ايران هنوز با کليه مشکالت می درخشد و نبايد گذاشت که اين سو سو به تاريکی تبديل گردد.

  

حمله اعراب بيابان گرد؛ ايرانيان در حدود هشتاد جشن ملی در سال داشته انــد کــه بــه مناســبت هــا و پشــتوانه پيش از 

هايی برگزار می کردند که امروزه چند جشن از آنها بيشتر پا برجا نيستند. اگــر ايرانــی امــروز ســربلند اســت اصــرار و 

بنــا و غنــای يــک همبســتگی ملــی را تشــکيل مــی   که  جشن هائی  تاکيد او بر جشن نوروز و چهارشنبه سوری است.



دهند و در سايه اين جشن های اتحاد و همبستگی ملی است که می توان با دشمنان قدار ملت ايران به مقابله برخاســت 

  و شکوه و عظمت گذشته را دوباره باز يافت.

چه در ايــن جشــن ملــی فرامــوش شوربختانه در چندين سال گذشته جشن ملی چهارشنبه سوری دچار معضل گشته و آن

شده اصالت باستانی آن می باشد. شوربختانه به دالئلی که بيان آن مثنوی هفتاد من مــی شــود ايــن شــب شــادی و شــاد 

  باشی دچار يک ناهنجاری شده است که همگان را نسبت به فرهنگ ملی منزجر می کند.

  

  

ای بيگانه در پی از بين بردن و يا تغيير ماهيت دادن چند سال گذشته حمله همه جانبه ای با مطرح کردن مدل ه  از

جشن های ملی ما آغاز شده است. چنانچه دچار بيگانه پرستی شويم و اين خوی خانه خراب کن در نسل جوان رخنه 

استعمار دامن زده شود ويرانی فرهنگ ما به انجام رسيده و در پی ويرانی،  کند و توسط استعمارگران و عوامل

يکی از آخرين نيرنگ های استعمار و استکبار برگرداندن جشن ملی "  دم و کشور ما نابود خواهند شد. فرهنگ مر

اسفندگان " يا " سپندارمذگان " که رسم بوده در پنجم اسفند ماه برگزار شود با نام ديگری به نام روز عشق به 

 شده است.  ما حمله ور   فرهنگ و تاريخ

 

ن " است که فردوسی در چکامه خود شرح پديد آمدن آنرا به زيبائی شرح می دهد. سپندار مذ نام ديگر " زمي 

سپندارمذ به چم گستراننده فروتن و مقدس می باشد. زمينی که به نوشته فردوسی در آن آب پديد می آيد، گياه پديد 

را برای همه می گستراند  می آيد، از آن جنبندگان پديد می آيند و عشق و از خود گذشتگی پديد می آيد و آغوش خود

و زشت و زيبا را به يک چشم می نگرد. زمين نماد عشق است. بدين روی بوده است که نياکان ما در اين روز، نامه 

های شاد و شاد زيوی به همسرانشان و به بانوان که نمادی از زمين بوده اند و نسل خانواده را با مهر و عشق 

    رزندان خويش همانند زمين به يک نظر نگاه می کرده اند ابراز عشق می نمودند. خويش امتداد می داده اند و به ف

 25 - 23امروز بدون اشاره به اصل اين جشن و ايرانی بودن آن همانند آنچه بر شب يلدا ، شب مهر که در روز هــای 

و ريشه اصلی  " مبدل گرديدهرفته است و به روز تولد مسيح مبدل شده سپندارمذگان به روز " والنتاين  دسامبر بوده

  آن به فراموشی سپرده می شود. به ويژه که رنگ تجارتی هم به آن زده شده است.

  

اگر تاريخ دانان و پژوهشگران معاصر پا پــيش نگذارنــد و در مقابــل حملــه همــه جانبــه بيگانــه کــه بــه همــراه عــده ای 

مزدور و قلم به مزد با عنوان روشنفکر در صدد تعبير خــواب اربابــان انگليســی و امريکــايی و اســراييلی خــود هســتند 

آينده ای نه چندان دور به مانند مصر فاقد فرهنگ شــده و  نباشند ميهن و فرهنگ ما که محل تاخت و تاز قرارگرفته در

  سپس فرهنگی عاريتی برايمان نهادينه خواهند کرد که ديگر ايرانی بودن را از ياد ببريم.

  

با پا پيش گذاشتن پژوهشگران و تاريخ نگاران ميهنمان که هنوز به عشــق ايــران در فرهنــگ نياکانمــان پــژوهش مــی 

اقی نخواهند گذاشت تا شور و هيجانی که خود ايرانی پيشتر و با شکوهی واالتر داشــته اســت را کنند زمانی به اجنبی ب

فراموش کنند و بجای آن چيزی از بيگانه تمنا نمايند که خود با شــکوه تــر داشــته اســت. همانطورکــه مــی بينــيم بجــای 

هايی که در خــدمت اهــداف بيگانگــان جشن اسفندمذگان است؛ چند سالی است که از طريق ماهواره و عمدتا تلويزيون 



هستند به برگزار روزی والنتاين دامن زده اند. اگر پژوهشگران ايرانی اين مجــال را بــرای خــود محيــا کننــد و آموختــه 

های خود را برای تمامی مردم ايران با قدرتی بيش از اين بيان کنند اثرات حمله بيگانه ها به فرهنگ ملی مــان کاســته 

اهد شد تا فرهنگ ايرانی رنگ ببازد. بجای آن می توان چنان عمل کــرد تــا بلکــه ايــن ملــت غنــی ايــران شده و مانع خو

  باشد فرهنگ ملی خود را به جهانيان عرضه نمايد؛ نه بر عکس.

  

مناسبات ديگری که در چند سال اخير، نقش چپ ها به روشنی در آن ديده می شود هشتم مارس اســت کــه ارتبــاطی بــا 

ن ندارد، زيرا در اصل دادخواهی يک زن سياهپوست امريکايی اســت و ربطــی بــه ايــران نــدارد. جالــب ايــن بانوان ايرا

است که آنانی که برای زن حقوقی قايل نبوده و نيستند برای کم رنگ کردن نفرت خود نسبت به زنان و پنهان کردن " 

چپ ايران که وابستگی آنها به روسيه، چين  مجوز های کتک زدن زنان " خود نيز اين روز را گرامی می دارند. نقش

و کوبا و هر کشور ريز و درشت کمونيست ديگر در ايران بر کسی پوشيده نيست، در چنــين روزی بــه مداحــه ســرايی 

مشغول می گردند. اين انترناسيوناليست ها که اکثرشــان در کشــور هــای ســرمايه داری امريکــا و اروپــايی زنــدگی مــی 

ه که پاسخ اين سوال ساده را بدهند؛ چــرا بــا آن افکــار ضــد ســرمايه داری در کشــور هــای ســرمايه يکبار هم نشد  کنند

داری زندگی می کنند؟ برای آنها که عرق ملی مطرح نيست، آنها که جهان وطن هســتند چــرا بجــای تــرويج کومونيســم 

ننــد ايــن مــرده مــتعفن کومونيســت در ايران در همان کشورهای سرمايه داری بپا نمی خيزند و همانجا که زندگی مــی ک

گور بيرون نمی کشند؟ چرا آنرا به ايران تحميــل مــی کننــد؟ چــرا اول از « جهــان وطــن »  از  اروپا  و  امريکا  در   را

  شروع نمی کنند سپس در خيال کمونيست کردن جامعه ايران باشند؟! 

  

نه آمريکــا يــا  روزی که مربوط به زن ايرانی است نمی دانم چرا ما نمی کوشيم که روز زن خودمان را گرامی بداريم! 

يک کومونيست؟ شوربختانه مشتی بی وطن و جهان وطــن بــا حقنــه کــردن روزی غيــر ايرانــی در صــدد اثبــات بيگانــه 

  پرستی خويش و بی آبرو کردن مردمان خودمان و فرو پاشی فرهنگ ما هستند.

  

ا بپاخيزند و برای يکبار هم شده مشــکل گاهشــمار يزگــردی، را به راستی زمان آن نرسيده تا ميهن پرستان دلسوخته م

با گاهشمار جاللی که به کوشش دانشمندان و در نهايت عاليجناب خيام به دقت محاسبه شده و طول ماه ها و فصــل هــا 

ياکــان مــا کامال منطبق با طبيعت است و با فرهنگ باستانی ايران منطبق می باشد با نام گذاری روزهای ماه آنطور که ن

  بکار می گرفتند و از زمان اشکانيان با دقت رعايت می شد را مطرح سازند.  

  

آن روز بــا  نــام  کــه   بدين ترتيب کش مکش ها در مورد برگزاری جشن های ملی هم از بين مــی رود و در هــر روزی

    نام ماه يکی شد را جشن بگيريم، همانطور که نياکان ما عمل می کردند. 

  

بـــا داشـــتن يـــک چنـــين فرهنـــگ غنـــی چـــه لزومـــی بـــه روز والنتـــاين، روز زن بيگانـــه، روز کـــارگر بـــه راســـتی 

  خويش و شايستگی ايرانی را با ناشايست های بيگانه جايگزين می کنيم؟   فرهنگ  چرا  داريم ؟  کومونيستی،

  

توانــد؛ روز پــنجم اســفند؛ بزرگی تاريخ خودش مــی  يک ملت به بزرگی ايران؛ با جشن های تاريخی چنان با شکوه، با 

جشن ملی اسفندگان يا سپندارمذ را برگزار نمايد؛ چشــنی کــه مبــين نگهبــان و ايــزد بــانوی زمــين سرســبز و نشــانی از 



زايش و باوری است و در چنين روزی عشق به زنان توسط مردان گرامی داشته شــود؛ روزی کــه جشــن برزگــران در 

  ريشه در همبستگی ملی دارد.   باروی و سر سبزی زمين پاک و مقدس است و

 

بياييم روز چهارشنبه سوری که در شادمانی، نوروز فرا رسيدن بهار و بيــداری زمــين از خــواب زمســتانی و ســرآغاز 

ده   و  درختکــاری  جشــن  شادابی و دوباره زايش زمين و طبيعت است، خورداد روز، مهرگان، يلــدا، جشــن آبريــزی،

  ن های تحريف شده و تحميلی بيگانه در پی نابودی فرهنگ ايران بکنيم.را جايگزين جش   ديگر   جشن  ها
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