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  د نخواهند بُردیا آز ره به، ايمانگانبند
  

 و کرده فشانیجانهزار چهارسد سال برای سرکوب کنندگان ميهن خود  ايرانی از خوشباوری است که آيا به راستی
 و سوخته خرد  ايرانی تا آن اندازه کند يا اين که  میکش بيش به انسان ستيزان جهادگر ی دانش و کوشش خود را- همه

  کنند؟  بر او حکومت، توانند به آسانی ، میاست که جهادگران بيگانهشده پسمانده 

  

ايرانيان در . اسالم، آشگار است بار و ننگين  خفت خالفتپاسخ اين پرسش در واکنش و کردار ايرانيان، در دوران
فتن حکومت رپذيای به جز - چاره آنها،اند-سرکوب شدهبرابر خشمآوران مجاهد، پس از چند سدسال مبارزه سرآنجام 

  .اند- نداشته راهللا

  

 خدا ستيز است، الهی  ، که هللا  تصور.ندا-ه فشار نامردمان بی فرهنگ، به دروغ مسلمان شد زيرآنها از ترس و در
همانی را به دروغ با هللا ) خدايان ايرانی( کردگار، پرودگار، ايزدان  و يزيدان  پذيرفتنی نبوده است، آنهابرای ايرانيان

 بيزار  زايد آنها از تصور خدايی بی صورت که نه زاييده شده است و نه می. ی هللا بکاهند- تا اندکی از زشتیندا-داده
  .اند- بوده

  

 و پرستش را صالتآنها نماز را با . ندا-هی خود را برای ستايش هللا برگزار کرد-آيين های پاکيزهايرانيان، به دروغ، 
از  ی هللا و- به بردگیمنشی از آزاد،از راه دروغ ،آنها اندک اندک. ندا-انگاشتهبر  برا و ستايش را با عبادتبا عبوديت
  .اند- درآمدههای بيابانگرد- عربی- بندگی آزادگی به

  

  )های زرتشت-از سروده برداشت " ( گزينند  بدترين نازندگی را برمی دروغوندانبه درستی که" 

  

  بدترين نازندگی را،ندا- ه بردوغ را ابزاری برای پيشرفت به کار دراند،- شده پرورده،ايرانيان، در دروغاز آن پس 
ی بينش و -سرچشمه ،ند بلکها- ده نه تنها کشور را به دشمن سپر با منش دروغوندان آنها.ندا-ه برگزيدبرای زيستن

وغ رنگ  دری-ننگ و نام، شکست و پيروزی را با بُن مايهفرهنگ ايران را با دروغ آلوده کرده، زشتی و زيبايی، 
  . اند- کرده

  

 هر هنرمندی، هر ،یاست هر مبارزه، هر جنبش، هر دالورسايه افکنده هللا بر اين سرزمين حاکميت از زمانی که 
ها، -باره رويدادهای تاريخ، داستان ايرانيان مسلمان شده، چند.  هر برگی از تاريخ به دروغ آلوده شده استدانش و

 از رويدادهای ، يک برگ حتااند ولی يکبار-ران را واژگون و بازنويسی کردهسخنوها، نوشتارها و سخنان - بُنداده
  . اند- را بدون دروغ ننوشته،تاريخ

  

های -، سروده  حافظنگرش بلند ساختن واژگون برای  که از راستی بيزار بوده است،هر حافظ شناسی،: برای نمونه 
 حافظ  ازيکهيچ تا کنون . ه استافظ تفسير و تعبير کردنام حی خود را به -او  را به دروغ آلوده و بينش پسمانده

 ای را بشکافد،-  نهاده شده است، هرکس، که واژه،ود واژهی خ- در هسته، که ارزش هر واژه،اند- نگفتهشناسان
     )حافظ رند است نه عارف: اشاره( .  ندارد نادان پرور مفسرانفرياد واژه را بشنود و نيازی به  تواند  می خودش

ی اين - بلندی و گستره.دن نگر ای به جهان هستی می- از ديدگاه ويژه در هر زمان و در هر سرزمينی،ر مردمیه
  . بر آمده است همان مردم  که از خرد و پندار،ی بستگی دارد بينش فرهنگ وی-  به آزادگی،ديدگاه

  

 در .اند- نگريسته يندگی به جهان هستی میگاه زاآنها از ديد. اند-ايرانيان فرهنگی باشکوه و بينشی شگفت انگيز داشته
ای، هر آنی، هر -هر سخنی، هر انديشه.  شود  آفريده میيا زاييده های هستی- ای از پديده-ديدگاه آنها هر پديده

 پرورده و در دامان پروردگاران  رويد  می برخورد چند کردگار ازکهکشانی از زهدانی همسرشت خود يا از آميزش و
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  . ناميده است در جهاناين بينش را بنياد فلسفه و دانش هگل . شود می

  

  که، در عرفان، خدايان استهمسرشتهای اين جهان بينی، که انسان از سرشت خدايان آفريده شده و -رد پای ارزش
ی در  خدايان با خدايانبسان انسان هم  در اين بينش، که،بديهی است. ، بر جای مانده است استبه دروغ آلوده شده

   . شود  از خدايانی آبستن می و کند ، خدايانی را آبستن می شود آبستن میاز خدايان آميزند،   ر میمه

   . زايد ای را می-انديشه يا پندار تازه شود و  مانند اين که خرد انسان، از برخورد با پرسشی، آبستن می

  

های    مخلوق، که بُنياد دينبر خالق اکميتح ه ويژه ندارد بشريعت اسالم هيچ گونه همخوانی و همسويی بااين بينش 
بدين . ی خود حاکم نيستند- خدايان زاينده، بر آفريده يعنی زيرا آفرينندگان،. گنجد در اين بينش نمی است، ابراهيمی
 رخوردر ب، د هر پديدهُکنش يا واُکنش.  فرستند  نمی و پيامبر دستور کارکردست،ی او-  آفريده، کهآب برای  اَبرسان که
 اين  و است آميختهسرشت هر پديده در خود آن پديده.  داردپيوند  او  خودی-  به ساختار هستیهای ديگر،-با پديده

  .ای سامان نداده است- هيچ ارادهآميختگی را

  

   آغازين سخن خواهم گفت، کز آن دو،یاينک از آن دو مينو

  يچ چيز ما دو تن سازگار نيست ه: گويدیم کاهنده است چنين  او فزاينده است، به آن کهه اوآنک  

  ن،يمانه منش و نه آموزش مان، نه خرد و نه گرا يش ها    

   )٢، بند ۴۵ یيسنا: اشتودگات. ( مان، نه دين و نه روانماني نه گفتار و نه کردارها      

  )شود  ی مگوياده  شريعت اسالم بگذاريم، اين سروانگرا مينو را، فرهنگ ايران و جای سپنتا مينو رااگر جای (

  

آرزوی يک و ی از نيک انديش، ندا- ه پنداشت  دروغ را ابزاری برای دگرگون ساختن می،ديگرانمانند ،  همعارفان ايران
 هاالبته برای اين عاشقان، پس از سد.  را با عرفان کفرآميز پاک و خوشبو سازندمنجالب ايمان اند که- خواستهخام 

 و آنها را از ی ارزش های فرهنگی را در پوشش اسالمی بيااليند- ه همهوده است کسال دروغوندی، چندان دشوار نب
  . بازگو کنندوليازبان انبياء و ا

  

 خشنود وشاند، پ  را میی خشمناک هللا- چهره، که زيبای- پوسته هم از اين ها  کاسه ليس و اسالمفروشان،واليان دين
های اسالم نه برای دگرگون ساختن -ماندگی و زشتین ساختن پس مردم و پنها دادن ولی تنها برای فريب.اند- بوده

آوردن ستم و خشم بر مردمان   ماند و ترس در فرود زيرا شريعت اسالم تنها در گستردن ترس زنده می. شريعت اسالم
  . شود گسترده می

  

ند با خدايی، بدون پيوه، م کا- ه را پيدا نکردعارفان هيچ يک از  تاکنونمن ،اند-فان از انسان خدايی سخن گفتهارع
 خداوندگار بر ذهن  به نامخود راکردار بيشتر آنها در سوی برده پروری است، آنها  . باشد پندار خويشتنیفرمانروا

 و از اند-کرده  داستان سرايی، تنها انسانی- از نيروی درون و توانايی، آنها.اند- حاکم ساختهی خوشباوران- آلوده
   .ندا-هزداند، الف - دست يافته به سماواتدر معراج روح که ت خود،کرامات و معجزا

  

اند ولی به کردار به خام کردن و خواب -ی خود باليده و از خام بودن ديگران ناليده-با اين که عارفان بيشتر به پختگی
  . اند-اختهدکردن ديگران پر

  

 خورشيدهای یهايی و از کرم- از موری فيلنیها هم، هر يک به راهی و به زبا-ها، مرشدها، بازارياب-مريدان، نوچه
 که آنها با جويندگانی. اند- پرداخته شستشوی مغزهای جويندگان راستی نمايشگاه دروغوندان به درخشانی بافته و در

   .اند-  کرده  نگاه می،ی شريعت اسالم-  به انسان ستيزی، نيمه بازیچشمان
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، با روش خودفريفتن، از اند- جويای راهی بوده، سال رنجهاسد پس از ، برای فرار از سياهچال ايمان،کسانی که
 به  عرفان آلوده به اسالم،يا با شراب آلوده به زهر،  شک ورزان و خردگرايان را،عارفان. اند-جويندگی باز مانده

ن رهنمو غدروی - گمراه و به تاريکخانه، آنها راراستیراه روشن ساختن ، به جای اند- فرو برده ی بسيار سنگينخواب
    .اند- شده

  

 فريبنده تر ی، با افيون کهاند- را باز کردهای- تازه هایدکان رفان فروشان که عند دريافت،در اندک زمانی واليان اسالم، 
ها را ويران و چشمه زار – خانقاه شريعتمداراناين بود که. ندنخشکا  میی درآمد آنها را - چشمهاز بهشت، سر

  .ندا- هی گوربانان شيعه سرازير کرد-ا باريک يا به کيسهن رها-درآمدهای شاه علی شاه

  

  هر دکانی  را است سودايی، دگر

   مثنوی دکان فقر است، ای پسر

  

 ر فراز و شبانه باند- افتادهخاکسار ، در زمين روزانه فروش، مانند واليان اسالم،قطب يا پيشوايان عرفاناگر چه 
ی آسمانی و شبانه برای آنها -برای آنها زندگانیی مريدان روزانه ؛ ولدنهست  در راز و نياز با معبود خودآسمان
  . اند- ه کردفراهم  گلرخان زمينی بایبستر

  

زيرا بيش . اند در خور سنجش نيست-  به فرهنگ و مردم ايران وارد کرده، از بافتن عرفان با اسالم،عارفان زيانی که
 ٨٠٠اند و - به نمايش گذارده  مهرورزی و انساندوستیشش های با پو به دروغاسالم راآنها  سال است که ٨٠٠از 

 به خواب ه دوبارهاند، آنها را با سخنان شيرين عارفان-  بيدار شده ايمان آنی از خواب مرگ آور مردماگرسال است، که 
  . اند- کرده

  

، گماشتگان ختيان سای اسالم خود را نما-، چهره٢٠٠١ی سپتامبر - با کشتار کافران، در يازدهدرست در زمانی که
 با وجودی که مولوی سرشت جهود را (.اند- کرده برگزار  هم اسراييلحتا در نمايش بزرگداشت مولوی را ،انگليس

   .)دانسته استپست و کشتار آنها را سزاوار 

  

  بيگانههای  به زبان را، تازه به تازه،های مولوی و عطار- درست، پس از آشگار شدن کردار جهادگران، گلچين سروده
  .اند-داده ان اسالم گريز ازهای خوابزا و آرامبخش به خورد مردم-برگردانده و در رسانه

  

 از نامسلمانان شناخت ، پوشانند میی ترس را بر مردمان -  خشمآوران جهادگر سايه،ی جهان- که از هرگوشه،اکنون
 اسالمبانان . شود میيشتر بسالم  ننگين ا مردمان از احکام و بيزاریابدي  میی شريعت اسالم بهبود -انسان ستيزی

  . ی اسالم توان استادگی ندارند-های پوسيده- پايههميشگی، يعنی عرفان خودباختگی،  بدون ياراند که-دريافته

  

تر انسان ستيز و از همه اسالمفروشان، واليان اسالميان جهان، سرمايداران پول ساز، افرمانرواز اين روی 
  آنها برای پيشگيری از فرو.ی خشمناک اسالم دارند- شتری به بزک کردن چهره نياز بي، فروشچادرنشينان نفت

به دنبال اسالمبانان هم .  کنند  اسالمبانان را پشتيبانی می،های جهانی- با پول و رسانه پوسيده، اسالمريختن
  .اند- راه افتاده هم بهخوشباوران، دجال پرستان، خودفروشان و ايران ستيزان

  

به ويژه ،  زهر آميخته با می، يعنی اسالم آميخته با عرفان، را به خورد مردم همای نجات اسالم، بازمبانان، براسال
  . دارند  و خروش مردم را خاموش می پولهای خود را پُر-کيسه  دهند و از اين را  میاند،- از اسالم رنجيدهکسانی که

 را، کسانی که از خشم  ولی سرخوردگاننشده است بازسازیم مرداب اسالعرفان ايرانی در اين بافت، از تا کنون 
و خاکسارتر از پيش به منجالب پستی و   کرده مهاراند، دوباره-اسالم گريزان و از احکام انسان ستيز بيزار شده
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  .فرومايگی دراندخته است

  

 به خود فريبی و اند،-ست برداشتهاز گورپرستی و مرده پرستی د،  پندارند  می، با اندرز مولویکسانی که: برای نمونه
 به زيارت گور مولوی در قونيه مشرف ، در عراق، پس زيارت گور امامان ايران ستيزآنها. اند-دروغوندی پرداخته

های هللا - ی بسياری از بندگان، دالالن، خليفه- اند بلکه زنجير بردگی- ی هللا آزاد نشده-آنها نه تنها از بندگی . شوند می
  . دان- دن نهادهرا هم بر گر

  

 توانند  اند، چگونه می- در مانده"ل و سنگ؟ه پرستان چه پرستيد گِ ای خان ":ی که از شناسايی مفهوم اين سخنکسان
  ؟به مفهموم آزادگی پی ببرند

  

 به زهر شريعت ، جويند ، از گور مردگان مراد می که از ُسست پنداریعشقان مولوی، مريدان عرفان و اسالمزدگان
 عبد  چه تفاوت دارد کهبرای آنها. ببينند را در کردار خود  بُت پرستی توانند  نمیدرماندگیا در اين اند، آنه-لودهاسالم آ

 قطب ،سلطان علی شاه ،کرامت يا از بريزند چاه جمکران نياز خود را بههللا باشند يا خاکسار علی؟ چه تفاوت دارد که 
         .داشت کنندر باوليا

  

 بينند آنها در   نمی عرفانیهای-سرده را در  از آن بينند ولی افيون تيزتر ای قرآن میه-ن را در سورهکسانی که افيو
 ولی به مفهوم و شنوند   می ديگرانسخناز ، آنها خوشباورانی هستند که تنها آوايی اند-شناسايی افيون درمانده

       .اند-ها پی نبرده- ی واژه- هسته

  

 رنگ و  به بيشتر، اگر خواستاری باشد،در آينده. دن شو يش گفتار بازگو نمیارند و با اين پبندهای اين دام سر دراز د
  .ننگ اين زنجيرها خواهم پرداخت

  

  مردو آناهيد

  ed.yahoo@uAnahidMard  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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