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  پايان اين کتاب

  آغاز اين کتابست

  

  

  

  درفرھنگ ايران، انسان نميخواست ، به زندگی

  معنی بدھد يا برای آن غايت معين کند ، بلکه

  ميخواست ، زندگيش بامزه يا با چاشنی باشد ، 

  تواند اين چاشنی ناپيدا راھميشه بچشد تا ب
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  ھررگ اين رباب را، ناله نو، نوای نو

  تا زنواش پی برد، دل که کجاش ميزنم

  دردل ھرفغان او، چاشنئی سرشته ام

  تا نبری گمان که من ، سھووخطاش ميزنم

  سخت، لطيف ميزنم، ديده بدان نميرسد

  دل که ھوای ما کند، ھمچو ھواش ميزنم

**********  

  

  عشق، شيرينی جانست، ھمه چاشنيست

  چاشنی ومزه را، صورت ورنگی نبود

  عشق، شاخيست زدريا که درآيد دردل

  جای دريا وگھر، سينه تنگی نبود

 مولوی بلخی
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  نام دارد» ُگـلچھـره«من با خدايم که 

  شرط می بندم که کدام ميتوانيم بھتر و بيشتر بخنديم

ّامـروز گـرو بندم با آن بت شکـر   خاُ

  من خوشتر ميخندم، يا آن لب چون حلوا

  من، نيم دھان دارم، آخر چه قـدر خـنـدم

  ِاو ھمچو درخت گل، خنده است زسرتاپا

ھست که » ارتا«ست، ھمان » خوشه ِ تخم گلھا«باشد، و » تخم گل= گل چھره «او که 

  تخمش، آتش جان من و ھر انسانی ھست

 خندان باھم ھستنددر فرھنگ ايران، خدا و انسان، دو ھستی ِ

 

ِنسيم بھاری، در ھمه تخمھائی که در خاک تاريک، پنھان و پوشيده اند، انقVب برپا 
ولی تخم ھائی که از اسVم سوخته شده اند،  ميکند و سبز و رنگارنگ، پديدار ميشوند

انقVب بھاری نميتواند ھيچگاه، بذرھای  .با وزش نسيم ھيچ بھاری نخواھند شکفت

 .ُسVم را رو يا سازدسوخته از ا

 

ھر قدرتمندی، تنھا خود را سزا و ارپرستش ميداند و ميکوشد که ھمه، منحصرا او را 

بدينسان، خود پرستی را . از اين رو ھيچکس جزا و، حق، خود پرستی ندارد .بپرستند

در ھمه جز خود، بشدت می نکوھد و زشت ميسازد و بزرگترين جرم و گناه 

ای نابود ساختن قدرت و انحصار قدرت در اجتماع، ھر کسی خود پس بايد بر .ميداند

ما بايد خود پرستی را در جامعه، کار نيک  .را بپرستد تا اين انحصار را در ھم شکند

و ھنر و حق مسلم ھر انسانی بشماريم، چون در ھرکسی، خدا يا حقيقت يا اصل، 

روزی که ملت  .ی يابدنھفته ھست که پرستيدنيست و با جستن آن ھست که خود را م

ايران بخواھد ريشه استبداد را برای ھميشه از بن بکند، بايد از اينجا شروع کند که 

دست از پرستيدن هللا بکشد، چون سرچشمه قدرت استبدادی، هللا ميباشد که بزرگترين 

 .خودپرست ھست
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 علت آنکه .ھر چشمی، بسيار چيزھا را می بيند و بسياری چيزھا را نمی بيند

چيزھائی را نمی بيند، بيصداقتی اوست، و علت آنکه چيزھائی را می بيند، صداقت 

از دروغھای ھر کسی، ميتوان مقدار کوری چشم او را شناخت و از راستيھای  .اوست

ھر دروغگوئی، ميانگارد که از  .ّھر کسی، ميتوان قوه بينائی چشم او را شناخت

د که در دروغگوئيش، به ناتوانی خود در ديگران، حقيقت را ميپوشاند، ولی نميدان

 .ديدن حقيقت، اعتراف ميکند

 

آنکه جامه انديشه ھای کھنه و عاريتی برتن دارد و از برھنه شدن ميترسد، آنچه ھم 

از نوميانديشد، کھنه پوش و واپسمانده است، چون روشنی تجربيات تازه وزنده، به 

برای . ، فاصله بسيارھست»يشيدن آزاداند«از انديشيدن، تا  .تن و جان او نميرسند

، بايد جامه انديشه ھای کھنه و عاريتی را از تن و جان و خرد کند و »انديشيدن آزاد«

دورانداخت و برھنه شد، تا روشنی تجربيات تازه و زنده، مستقيما و بيواسطه به 

 .حواس و خرد و جان برسد

 

پوشيده و ) حق= ھاگ (=  تخم ھر کشاورزی ميداند که حقيقت ھرتخمی، در درون آن

نھفته در تخم » حقيقت«نھفته است، و بايد آن را در خاک تيره نھفت، تا درروئيدن، 

» کافـر«از اين رو در عربی به کشاورز، . پديدارشود) حق= ھاگ (= 

حقيقت ھر چيزی و حقيقت انسان نيز، درون خود آنھا نھفته است و فقط بايد  .ميگفتند

ولی  .ھست که به حقيقت چيزھا پی ميبرد» کافر«درست اين  .زايانيدآنرا رويانيد و 

، فقط بخش پوشاندن و نھفت تخم را ميديد، و )کافر(= محمد فقط از کار کشاورز 

از اين رو پوشاننده حقيقت خودش  .غايت آن پوشاندن را که پيدايش حقيقتست نميديد

ولی ما  .وانسانھا ميدانستچون او حق و حقيقت را فراسوی گيتی  .را، کافرخواند

ھمه کافريم، چون حقيقت را درون انسان و درون گيتی ميدانيم و آنرا چون کشاورز 

 .، از تاريکی بيرون ميآوريم)کافر(
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اين گفته که ھر درختی را از ميوه اش ميتوان شناخت و درباره آن داوری کرد، در 

چون ھر  .ميتوان بکاربستمورد مکاتب فلسفی و ايدئولوژيھا و مذاھب و عقايد، ن

درختی، فقط يک گونه ميوه دارد، ولی ھر انديشه و آموزه و عقيده ای در زمان، ميوه 

آنانکه درختان ايدئولوژيھا و مذاھب و مکاتب فلسفی  .ھای گوناگون و متضاد ميآورند

پيش بينی پيدايش  ِرا ميکارند، تنھا به اميد محصول و ميوه نيکش ھستند و

 .ر در موقعيت ھای ديگر، بر ايشان غير مقدوراستمحصوlت ديگ

 

کار فلسفه، زايانيدن حقيقت از مردمست، نه آموختن حقيقت به مردم و تحميل حقيقت 

چه با آموزاندن حقيقت به مردم و تحميل آن به مردم، مردمان، سترون  .خود به مردم

ولوژی سازد، که فلسفه نبايد خود را جانشين دين و شريعت و ايدئ .ساخته ميشوند

فلسفه بايد گوھر زاينده انسانھا را، برغم سترون سازان،  .گوھرشان سترون سازيست

 .از سر برانگيزد

 

ُسوسياليسم وليبراليسم و سکوlريسم و مدرنيسم و پست مدرنيسم و دموکراسی و 

و » منش مردمی«، ھمه تا موقعی ارزش دارند که برآيندھای ... حقوق بشر و قانون 

 .باشند» شان از منش مردمیجو«

 

اشتباه . بنياد روشنفکری اينست که انسان آگاه باشد که ھميشه دچار اشتباه ميشود

حقيقت و باطل، راست و دروغ، . کردن ، پيايندآنست که دو چيز در زندگی، شبيه ھمند

ھيچ دروغی نيست که خودش را بVفاصله شبيه راست . خوب وبد، شبيه ھم ميشوند

ھيچ . سبز نشود» شبه حقيقت«يچ حقيقتی نيست که بVفاصله در کنارش ھ. نسازد

شبه حقيقت و شبه آزادی و شبه راستی  .آزادی نيست که شبه آزادی، با آن سبزنشود

پيدايش حقيقت و  .را ھيچگاه نميشود از پيدايش حقيقت و آزادی و راستی، جدا ساخت

 آنيست، ولی حقيقت و آزادی و آزادی و راستی، برای انسان، آذرخشی و ناگھانی و
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و مارا  ميگردد،» وسيله اغراض قدرتخواھان و منفعت جويان«راستی، ھميشه، 

اينست که انسان، فقط ناگھانی و بيگاه، آذر خشگونه ميتواند . گرفتار اشتباه ميکند

ما ھميشه در اجتماع، در دام  .نجات بدھد» مشابه ھا«بيدار شود، و خود را از اين 

قتی زندگی ميکنيم که بوسيله قدرتخواھان و منفعت جويان ساخته شده شبه حقي

آزادی، پيايند بينشھا و روشنيھای آذرخشگونه در اجتماعست که ھنوز  .اند

و أخوند و کشيش  .ندرخشيده، از قدرتخواھان و منفعت جويان، تاريک ساخته ميشوند

 برضد قدرت و ھاخام و موبد، خطر ناکترين قدرتخواھان ھستند که خودرا

 .روشنفکری، بيداربودن انسان در برابر اين شباھتھاست .مينمايند

 

روزگاری که خدا، خوشه ای بود و تخمھايش، جان انسانھا بودند، انسان می بايست 

سپس اlھان قدرت آمدند  .خدا بشود، تاخود بشود، و تا خدا نميشد، دوست خود نميشد

 از آن روز ھست که تنھاراه خودشدن و انسان و خواستند انسان راعبد خود سازند، و

شدن و آزادشدن و دوست شدن ،غلبه کردن براlھان قدرت، در خود و در اجتماع و 

ولی غالب شدن براlھان  در سياست و در قانون و در سراسر گستره ھای زندگيست،

ز قدرت، انسان را تبديل به اژدھا ميکند، چون کسی اژدھا را ميکشد که بزرگتر ا

و اين مسئله بنيادی غرب ھست که نميتواند از آن  .اژدھا يا اlه قدرت شده باشد

 .رھائی يابد

 

توپھلوان  .حافظ ميگويد که ستمگری را ھمه ميدانند، ولی تومھرورزی را بياموز

باش چون پھلوان، کسيست که کارھای دشواری را ميکند که ديگران از عھده اش 

چون  تمگری را ميدانند و از عھده مھرورزی برنميآيند؟ولی چرا ھمه، س. برنميآيند

برای ياد گرفتن مھرورزی، نياز به تغيير دادن تصوير خدای خودھست، و تغيير 

کسی ميتواند تصوير انسان را  تصوير خدای خود، نياز به تغيير تصوير انسانست ،و

وع ميشود که ولی ستمگری با اين شر .تغيير بدھد، که ميتواند خود را تغيير بدھد

کسی عاجز از تغييرخودش ھست و بجای تغيير دادن خود ، ميکوشد که ديگران را به 

برای اجرای اين کار، خدائی را خلق ميکند که ھمه  تصويری که ميخواھد در آورد و
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زنير و بود : از اين رو فرھنگ ايران برآن بود که  .را بدين تصوير، ميخواھد در آورد

 .مرد را راستی

 

پسوند آن .  ميباشدfra-thang= سنگ +ھنگ چيست؟ واژه فرھنگ، در اصل فرافر

 انگليسی يا تتای يونانی که در اوستا نيز ھمانندش ھست، thحرف . است» سنگ«

ھم سنگ و سنج و ھم . در آمده است» ه«يا » ت«يا » ز«يا » س«سپس به شکلھای 

ھمه .... » سی«و ھم » سه«و ھم» ھنگ«و ھم » ھنج«زنگ و زنج و ھم تنگ و ھم 

اين واژه، بيان اصل پيوند نرينه با مادينه در يک . تلفظ ھای گوناگون يک مفھوم ھستند

چيز، يا بطور کلی اصل مھر و عشق و دوستی و پيوند بوده است که سرچشمه 

از اين . دو رويه يک پديده اند» اصل آفرينندگی«و ھم » اصل پيوند«ھم   .آفرينندگيست

نقطه پيوند دو راه «نبوده است، بلکه به معنای » فاصله« معنای به» فرسنگ«رو 

. ميگفتند» کاريز يا سرچشمه زاينده آب«به » فرھنگ«از اين رو نيز . بوده است» باھم

از اين رو به روشنی ماه . زنگ، مرکب از دو بخش به ھم چسبيده است

ه رنگ سبز، که از اين رو ب. ميگفتند، چون روشنی ماه، بيان عشق است زنگ نيز،

، به معنای مرغ )مرغ+ سی(مثN سيمرغ . ميگفتند  زنگار رنگ عشق و نو آفرينيست،

 .مرغ مھر و اصل از نو آفرينيست= سنگ 

 

در فحاشی، برای تحقير و زشت و نجس ساختن کسی، به او، پدر سگ يا مادر سگ 

اجتماع، و با اين فحش، ناآگانه، عشق و مھر و دوستی و وفا را در  .ميگويند

ايرانيان، بدين علت نام اين جاندار را،  .خواروبی ارزش و ضد ارزش ميسازند

است که به معنای عشق و مھر » سنگ«ِگذاشته اند، چون سگ، مخفف واژه » سگ«

َسگ و سک و سخ، مخفف واژه   .و دوستی و وفابوده است َ پيشوند  .ميباشند» سنگ«َ

که به معنای انديشيدنست، ھمين  ليدنسگا ، و پيشوند واژه)َون+َسخ(  سخن ِواژه

چون سخن، انسانھا را بھم می پيوند، و در سکاليدن، تجربيات باھم . واژه است

يا آس ميگويند که به معنای  سک= سگ  در پھلوی به آسمان، .ترکيب ميگردند
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ما با نجس شمردن و تحقير   .چون آسمان، جايگاه عشق و مھرشمرده ميشد. سنگست

 .ا آگاھانه، اصل عشق و دوستی و وفا را در اجتماع، پايمال ميکنيمو آزردن سگ، ن

 

هللا و اھورامزدای زرتشت و . هللا و معلوماتش، تکامل نمی يابد. کمال، تکامل ندارد

روشنيشان و علمشان در کمال ھست، يعنی تغيير و تحول . اTھان نوری، ھمه کاملند

. نی ،با حقيقت ساکن و بيحرکت کار داردروشنی بيکران و علم جامع و ھمه دا. ندارند

طبعا . از اينرو ، برای آنھا، آنچه حرکت نميکند، حقيقت و سعادت شمرده ميشود

در . خورشدی که ھميشه يکسان روشن و ھميشه در ميان آسمان ميايستد، نماد آنھاست

ت، از اينرو، شيرابه روان يا دريای مواجس. فرھنگ ايران، حقيقت، ھميشه در تحولست

حقيقت در فرھنگ ايران، شيرابه . است) روان و مواج بودن= از تاختن (و ھميشه تازه 

جستجو کردن «طبعا . ِروان در ھر پديده ايست، نه جوھر و ذات ساکن و Tيتغير

 .، متناظر با تحول يابی اين شيرابه روانست»مداوم

 

تن آزادی در نوآوری برای ياف تفکر فلسفی، روند ھميشگی گسستن از عقيده و ايمان،

تفکر فلسفی، نه تنھا از ايمان به دين  .انديشه ايست که زندگی را در گيتی بھتر ميکند

در گسستن،  .و ايدئولوژی ميگسلد، بلکه از ايمان به ھر فلسفه و علمی نيز ميگسلد

که نياز به جسارت و گستاخی دارد، نيروی آفريننده، برای انديشيدن زندگی نوين 

 .ميجوشد

 

تفکر فلسفی، آنست که ديدن، خواندن، انديشيدن، شنيدن، چشيدن، بسودن و حس 

... کردن را تحول به ھنر ديدن، ھنر خواندن، ھنر انديشديدن، ھنر چشيدن 

انسانی که از ديدن، ھنر ِديدن ساخته، از خواندن، ھنر خواندن ساخته، از   ميدھد،

در می يابد،   ر حس کردن ساخته،انديشيدن، ھنر انديشيدن ساخته، از حس کردن، ھن

که بی ھنر ديدن، ديدن، نديدنست، بی ھنر انديشيدن، انديشيدن، نينديشيدنست، بی ھنر 

خواندن، خواندن، نخواندنست، بی ھنر شنيدن، شنيدن، نشنيدنست، بی ھنر حس 

 .کردن، حس کردن، حس نکردنست
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ضی افکار ديگر و طبعا جVد بسياری در انتقاد، قا. ّدر ھر قاضی ئی جVدی نھفته است

ِجVد نھفته در قاضی، با قضاوت از افکار ديگر، لذت نھانی از  .افکار ديگر ميشوند
ھميشه بايد در آغاز، فکر ديگری را از آن خود ساخت، تا  .عذاب دادن ديگران ميبرد

 .ّدر قضاوت آن فکر، مزه ِتلخ ِجVدی خود را چشـيد

 

ينسان آغاز ميشد که انسان در سپيده دم، شير از در فرھنگ ايران، انديشيدن بد

خدای (ّپستان ِزنخدای ِمھر، خرم ميمکيد، و باده از جام خدای چرخشت، رشنواد 

و اين شير سپيد و آن باده سرخ، در دھان و   مينوشيد،) راستی و داوری و ترازو

خانه بھمن، به جگر، که  معده، از خدايان خرداد و امر داد، چشيده و گواريده شده و،

و ازآنجا به دل  سرچشمه خرد و بزم است، روانه، و تبديل به خون، يعنی آتش ميشد،

ُاست رفته، و از دل به مغز که خانه ماه پـر است روانه ) ارد(که آشيانه سيمرغ 
روشنی . و در مغز، به ھمه حواس روانه و تبديل به روشنی خرد ميگرديد ميگرديد،

يدی شير مھر، و سرخی باده ای بود که سرچشمه انديشه، آميزش دو رنگ سپ

 .پيدايش راستی و شادی و جوانمرديست

 

ھميشه جناياتی را که رھبران اسVمی ميکنند به خود آن رھبران نسبت ميدھند و آنان 

را مجرم اصلی ميدانند، و بدين شيوه اسVم را که سرچشمه اين جناياتست، پاک و 

 .ّمقدس ميسازند

 

ارھائی کرده اند و ميکنند که تخم پيدايش انديشه ھای نوين شده اند و پھلوانان، ک

فVسفه، انديشه ھائی کرده اند و ميکنند که تخم پيدايش اعمال و اقدامات   .ميشوند

 .آزادی، از چنين تخمھائی روئيده اند و خواھند روئيد .نوين شده اند و ميشوند
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 فرھنگ ايران، خدا، شيرابه يا در .دوستی، دوسيدن است که باھم آميختن باشد

ِاسانس گيتيست که با خاک ميآميزد، و با خاک باھم دوست ميشود، تا باھم 
و انسان نيز  ، ھاگ يا آگ، يعنی تخم است،)خاکينه(خاک، چيست؟ خاک  .بيافرينند

که خدا که ھمان حقيقت يا شيرابه ھستيست با او ) تخم+ مر = مردم (تخميست 

 . روشنی و شادی و خوبی و زيبائی از آن ميبالدو معرفت و ميآميزد،

 

چون آنکه حاکم بر  .چرا در فرھنگ ايران، خدا، دوست انسانست، نه حاکم بر انسان

خدا  .او وسيله را قربانی ميکند تا از قدرتش کام ببرد. انسانست، انسان، وسيله اوست

 . باھم شادی کننددر فرھنگ ايران، دوست انسانست تا با انسان باھم بيافرينند و

 

آنکه در ھر چيزی، فقط گذر و فنا می بيند، از ديدن تحول در آن، کور و ناتوان 

گذر و فنا، سطحيست که ژرفای تحول يابی را ميپوشاند و تاريک  .ميشود

آنگاه، احساس گذر و فنا، او را ميآزارد و از آن ميھراسـد و غايت زندگيش  .ميسازد

اندگاری، فراسوی جھان گذرا ميشود، تا خود را از ترس ِفنا در گيتی، يافتن ثبات و م

َورتن+ فرا = فروھر (در فرھنگ ايران، خدا، اصل تحول بود .و گذر، نجات دھد و ) َ

در آغاز به انسان، تحول می يافت، و سپس انسان، در آنچه مرگ مينامند، باز به خدا 

 غايت زندگی نيز رسيدن به از اين رو انسان از مرگ، نميترسيد، و .تحول می يافت

 .آخرت نبود

 

بوده است؟ روز پانزدھم يا روز ميان ھر ماھی، » ديـن پژوه«چرا نام زنخدای ايران، 

به عبارت . است» مھر«، ھمان »دی«  است، که به معنای آنست که» دی به مھر«

 ميان ھر ماھی، زنخدای مھر و دوستی و عشق پديدار ميشود که اصل زيبائی وديگر،

دين «نام ديگر اين روز، نزد ايرانيان، . نيکی و بزرگی در ھمه انسانھا و چيزھاست

دين، در فرھنگ ايران، به معنای شريعت و آموزه ای نيست، بلکه . بوده است» پژوه

به  .است» اصل زيبائی و خوبی و بزرگی و نيرومندی در نھاد ِھر انسانی«به معنای ِ 
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 جستن و پژوھيدن زيبائی و خوبی و بزرگی در خود عبارت ديگر، در ميان ماه، اصل

 .انسان و در ھمه انسانھای ديگر، و چيزھاست

 

ِنيز ناميده ميشده است، چون بـه وبھی، نام  ّماه خرم وماه بھی ماه دی يا دسامبر، ِ

نام . ّيعنی، خرم و بيدخت و شاده ھست) افروديت= ُزھره = ونوس (زنخدای عشق 

ِنام روز يکم و ھشتم اين ماه دی، ھردو، . است»ِجی= ژی «و  هشـاد ديگراين زنخدا،
= جشن دموکرسی «اين روزھا، ملت ايران،  .ميباشند) رام+ ھور = رام + ھو (ّخـرم 

، که جشن تابعيت حکومت از خواست ملت، و انبازی ملت ميگرفته است» ّجشن خرم

ھست که سه روز اين تنھا ماھی  .با حکومت باشد، که فراموش ساخته شده است

، يعنی سه بار ماه و خورشيد، ھمآغوش ھم و جفت ھم درماه، با ماه، اقتران ميکنند

اين سه روز، عبارتند . ميشوند، و سه بار جشن عروسی ماه با روز ھا گرفته ميشوند

باشد، ) مھر= دی ( که دی به مھر 15، و روز )آذر= دی (از روز ھشتم، دی به آذر 

اين اصطVحات به معنای آن بودند . ميباشد) دين= دی ( به دين  که روز دی23و روز 

، چھارچھره يک »دی«، و زنخدا »دين«و زنخدا » مھر«و زنخدا » آذر«زنخدا  که

وارمنيھا در گذشته، (مردم روز ھشتم را که دی به مھر باشد . زنخدا ھستند

= دی(ھر باشد روز پانزدھم را که دی به م. ميناميدندغـم زدا )مھرميناميده اند

ميناميدند، و روز جانفـزاي را) دين= دی(ميناميدند، و روز دی به دين  دين پژوه ،)مھر

اين خدا، اصل  خوانده ميشد، که به معنای آن بود که» ُبت فريب«باشد، » دين« که 24

اين دو روز، که روز . زيبائی در ھر انسانی است و، دل ھمه را با زيبائيش می ربايد

زايش خدای عشق و زندگی و «م ماه باشند، و باھم اينھمانی دارند، زمان ِ  ا24 و 23

 .ھست) دا+ ايل (بود ند، و اين درست معنای يلدا » شادی

 

بسياری می پندارند که حقيقت، آن چيزيست که بدان ايمان دارند، ولی وارونه پنداشت 

ھيچگاه دربند کسی و حقيقت  .آنھا، حقيقت، چيزيست که آنھا را از آن ايمان ميگسلد

بستن خود به حقيقت در ايمان، حقيقت را دربند و ثابت و ساکن  .ايمانی نمی ماند
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و برای گريز از اين  .از اين رو حقيقت ھميشه ايمان را متزلزل ميسازد .نميکند

  .تزلزل، موءمنان رو به تعصب ميآورند، و با تعصب، حقيقت را نابود ميسازند

 

 فلسفه زندگی ھست و فقط نياز به مامائی دارد که آنرا نوبه نو ھر زبانی، آبستن به

چيزی زنده ھست که ھميشه خود زا . بزاياند، چون زبان ھميشه زنده و زاينده ھست

اگر زبانی، بی فلسفه است، برای آنست که ھنوز اين مامايان خود را  .وخود افزاھست

قـرض کردن  .زندگی ِآزاد ميرسدزبان، در زايـش نوبه نو فلسفه ھا، به  .نيافته است

فلسفه، و ايمان آوردن به آموزه ھائی که خود را حقيقت مطلق ميدانند، زبان را نازا، 

ناتوانی برای زايانيدن فلسفه از زبان خود،   .و راه زايش فلسفه را از زبان می بندند

 .ناتوانی برای آزادزيستن است

 

د، و آيا قابل اثبات کردن با عقل ھست يا اين مھم نيست که خدائی وجود دارد يا ندار

انسان صفاتی را در  .نيست، بلکه اين مھمست که اين خدايان را به چه ميستايند

خدايان ميستايد که خود دوست دارد و آرمان نھفته اوست و ميخواھد بدان برسد يا 

عمل، آنرا بکند، ولی جسارت آنرا ندارد که آن صفات و آرمانھا را آشکار کند و در 

با مقدس ساختن اين صفات و آرمانھا در خدايش، راه را برای . بدان حقانيت بدھد

ستودن قھرو انتقام و قدرت و  .واقعيت دادن آن آرمانھا و صفات از خودش ميگشايد

ّشر را وسيله رسيدن (= خشم و خدعه و حق به کشتار، و وحشت انگيختن، و حکمت 

 که موءمن به اسVم، خودش اين امکانات را در ، برای آنست»هللا«در ) به خير کردن

درست ھمين تصوير هللا را که قرآن و   .زندگی روزانه داشته باشد، و بکار بندد

موءمنانش ھميشه ميستايند، راه را برای ھمه تباھکاريھای اخVقی و سياسی و 

 .اقتصادی و اجتماعی و حقوقی در اجتماع ميگشايد

 

هللا ، . گفته ميشوند» دانسته ھا= معلومات «به » علم«ی، در اسNم وساير اديان نور

. ھست، چون ھمه چيزھا، بدون جستجو و آزمايش، برايش روشن است) ھمه دان(عالم 

از اين . علمشان برپايه جستجو نيست. هللا و اھورامزدای زرتشت و يھوه، جوينده نيستند
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ّارونه اين، خرم، خدای و. را دارد» تفکر«ارزش برتراز » حافظه«رو در اديان، 

در اين اديان، به » علم«اين معنای . ايران، اصل جستجو در ھر انسانيست، نه ھمه دان

علم به مفھومی که مدرنيسم را در جھان آفريد، . فرق دارد) ساينس(کلی با مفھوم علم 

فقط بسته به اينست که . ميشود» وسيله«و » فن«اين بخش، فقط . تنھا معلومات نيست

ولی . وسيله دردست چه کسی و چه حزبی وگروھی بيفتد) معلومات( بخش علم اين

است که » روش جستجو و پژوھش«علم به معنای . معلومات ، ھنوز علم نيست

» حدود علم«در اين مفھوم علم، معلومات، . را ميطلبد» استقNل جوينده و آزادی تفکر«

مايش انسان، ھستند، و طبعا بلکه معلومات، فقط محصول روش جستجو و آز. نيستند

معلومات، ھيچگاه، زندان . دانستنی ھا قابل گذرند و ميتوان از آنھا بآسانی، گسست

مدرنيسم، پيايند گسترش دادن اين روش جستجو و آزمايش . تفکر و آزادی نميشوند

. ھستند) اقتصاد، سياست، حقوق، ھنر، اخNق(، به سايرگستره ھای زندگی )علم(

مات بنام علم در دانشگاھای غرب، بدون آن روش که استقNل و آزادی آموختن معلو

موءمنان به اديان و . تفکر را ميآفريند، بزرگترين خطر کشورھای اسNميست

 .ايدئولوژيھا، فقط طالب بخش معلومات ِ علوم جديد ھستند، نه بيشتر

 

و شريعت در آموزه زرتشت » دين«در فرھنگ ايران، برضد مفھوم » دين«ِمفھوم 

اصل زيبائی و خوبی و «در فرھنگ ايران، » دين« .اسVم و مسيحيت و يھوديت است

ِدر درون خود ھر انسانيست و از خودش » بزرگی و سرفرازی و مھرورادی
» خود، يا خودی خود«ِاز اين رو، معنای ديگر دين، در فرھنگ ايران،  .ميجوشد

ئی و خوبی و مھر و بزرگی و ھر انسانی برای خوشزيستی، اين اصل زيبا .ھست

سرفرازی و رادی را در خودش، جستجو ميکند و در انديشه و گفتار و کردار، و 

در فرھنگ ايران، بيان آنست که ھر انسانی، » دين«از اين رو،  .اقعيت ميدھد

سرچشمه زيبائی و خوبی و مھروبزرگی و سرفرازيست و آموزه ای آموختنی نيست، 

دين، شريعتی و آموزه ای  .ھست که سرچشمه و اصلستُبلکه جستنی در خودش 

بلکه انسان، دين را در خودش . نيست که انسان از فرستادگان خدائی بايد بياموزد

و امر و نھی يھوه و پدر آسمانی و هللا و خلفا و امامھا و آخوندھا  ميجويد و می يابد،
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اديان «اين . ين ھستندو موبدان و کشيش ھا و ھاخامھايش، ضد دين و نابود سازنده د

 .، از بين برنده اصالت و ارج انسان ميباشـند»جعـلی

 

ھيچ قدرتی نيست که از کمبود قدرتش نتـرسد، و با اين احساس کمبود قدرتش ھست 

که با مجازاتھای سھمگين و وحشت انگيز، ميکوشد مردم را بيشتر بترساند، تا اين 

در ديگران وحشت برميانگيزد و آنان را ولی ھرچه که  .کمبود قدرتش را برطرف کند

از اين رو، هللا که قدرت مطلقست، فاقد  .ميترساند، از حقانيتش به قدرت، ميکاھـد

حقانيت به قدرت و متزلزلترين قدرتست، و طبعا قساوتمند مطلق و برترين 

 .خونخوارميباشد

 

اجتماع و در آينده در شاھنامه، آرمان ھمه پھلوانان ايران، يافتن نام نيک در امروز 

چون غايت زندگی در  .اجتماعست و ھيچکدام بدنبال رسيدن پاداش در آخرت نميروند

آخرت، بدست آوردن رضای هللا و اطاعت کردن از اوست، ولی برای بدست آوردن نام 

و اين  .نيک، بايد دل مردم را در گيتی، نه تنھا امروز بلکه فردا ھا نيز بدست آورد

ان با شريعت اسVمست، که کسی برای بدست آوردن دل مردم در فرق فـرھنگ اير

تخم «برای پھلوانان، ھر عـملی و انديشه ای،  .آينده و در فردای تاريخ، نميکوشد

بود که امروز در اجتماع ميکاشتند، تا ھميشه اجتماع در آينده از آن بھره » نيکی

 .ببرد

 

  عرفای ما به عبث، در مسجد، خدا را ميجستند

   نميدانستند که در مسجد، حکومت نھفته استو 

و تا در مسجد، حکومت نھفته است، ملت، نخواھد توانست ھيچگاه آشکارا به 

 حاکميت برسـد
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ھست، قدرت مطلق ِ هللا را » ُباش و شـد«ُکـن فيکون، که در قرآن که به معنای 

ُ با اين حـکم، هللا با قدرت بی نھايتش، امر ميکند که جھان، خلق شود و. مينمايد
خدا، . َولی در فرھنگ ايران، جھان، پيدايشی است نه خـلقـی .جھان، خلق ميشود

اين پيشينه فرھنگی، سبب شده  .خدا در مھر، گيتی ميشود. تحول به گيتی می يابد

مردم ايران به  .، معنای ِمتضادش را داده اند»ُکـن فيکون ِهللا«است که ايرانيان، به 

چرا ايرانيان . ُابود و نيست و ويران ميکند، ميگويند کـن فيکون کردکسيکه چيزھارا ن

چون فرھنگ ايران برضد وجوديست که ھمه  بدين اصطVح، چنين معنائی داده اند؟

تحول يابی خدای ايران به گيتی، بيان اوج مھر و رزی . چيز را با قدرت، خلق ميکند

 .اوست

 

نشده » وسيله«که )  آن نيستحق آزردن(= ھر چيزی تا موقعی مقدس است 

. خود سازد تا باشد و خود را ابقا کند» وسيله«ولی قدرت، ھر چيزی را بايد   .باشد

، )ُکن فـيکون(= باقدرت  .اينست که اlھان نوری و ابراھيمی، گوھرشان قدرتست

» وسيله«بدينسان ھمه چيزھا، ھمه جانھا، کل طبيعت، و کل اجتماعات، .خلق ميکنند

برای چنين  .نيست» مقدس= گزندناپذير « از اين پس ھيچ چيزی برای آنھا .آنھاست 

ِاlھانی، شريعت و دين، شيوه وسيله سازی از خرد و روان و ضمير و شخص 
ِمقدس بودن جان و خرد انسان در فرھنگ ايران، ھمه اlھان نوری و  .انسانھاست

، به کلی نفی و طرد و ِحکومات برپايه شريعت اين اlھان را که اصل قدرت ھستند

 .انکار ميکند

 

ُبھترين راه برای نابود ساختن ارزشھای اخVقی در اجتماع، آنست که بـرش، ميان 
خودی و ناخودی، دوست و دشمن، ميان ھمعقيده و نا ھمعقيده، ميان يار و بيگانه، 

با يار و ھمعقيده و ھمحزبی و خودی، با . ميان ھمحزبی و غيرحزبی، ايجاد کنند

  .اخVق باش، و با بيگانه و ناھمعقيده و کافر و ناخودی و غير، بی اخVق باش

ولی دربی اخVقيست که سائقه قدرت و سلطه و تفوق بر انسان ديگر در تحقير کردن 

  .انسان ديگر، ميافزايد و ارزشھای اخVقی را از آن پس، آلت خود ميسازد
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شخص ميگردند و يار و خودی و و از اين پس ارزشھای اخVقی، تابع قدرتخواھی 

  .ھمحزبی و ھمقيده نيز، گستره بی اخVقی ميشوند

 .از اين به بعد، ارزشھای اخVقی، فقط دستکش مخملی قدرت و قساوت اوميگردند

 

ميسازد، تخم آزاد انديشی و سرفرازی در » آدم«تا هللا انسانھارا در اجتماع به تصوير 

   . از انسان نخواھد جوشيد»حق«انسان، خواھد سوخت و ھيچگاه 

انديشيدن در (َروزيکه انسان، صورت جمشيدی خود را بازيابد، آنگاه با مـنـيـدن 

 .، جھان را در داد و آزادی و مھر، خواھـد آراسـت)سرفرازی

 

ولی او در عدالت، فقط مجازات ظالم را . کسيکه به او ظلم شده است، عدالت ميخواھد

 و قساوت در مجازات ظالم، تسليت خود را می يابد و ميخواھد، و در شدت مجازات

، عدالتيست »مجازات ظلم ظالم بر مظلوم«ولی ايجاد عدالت، برپايه . آنرا عدالت مينامد

چون ھر مظلومی، به ظالم کينه ميورزد، و عدالتی که برپايه کينه . بسيار خطرناک

درست مفھوم .  ايستورزی و کينه توزی گذاشته شد، خود، آغاز پيدايش ِظلم تازه

پيدايش يافته و اساس تشيع ) ثارهللا(عدالتی که برپايه مظلوميت حسين و کينه توزی 

ميباشد، و سده ھاست که سياست را در ايران معين ساخته و ميسازد، فاجعه آفرين بوده 

 .است و خواھد بود

 

ست که نه تنھا انسان، جوينده اي .حقيقت، نياز به راه ندارد، چون نيروی جاذبه دارد

ھر انديشه ای که تھی  .از ھر راھی، بلکه از بيراھه ھا نيز به حقيقت، کشيده ميشود

از نيروی جاذبه است، برای خود، يک راه ميسازد، و ميکوشد ھمه را با زور، بدان 

ميخواند، و ھر راه ديگری را انحراف از راه » تنھا راه مستقيم«راه براند، و آن را 

از اين  .لی حقيقت، با جاذبه نيرو مندش، ھيچ راه راستی نميسازدو .خود ميداند

، و با اين ميکند، بزرگترين دروغ را ميگويد» راه راست«ھر که دعوی داشتن ِ  رو

» ساختن يک راه راست«دروغش، برضد حقايقی ميجنگد که نيروی جاذبه خود را بر 

حقيقت، با جاذبه اش، جوينده ِھر انسانی، حقيقت زندگی را ميجويد، و  .ترجيح ميدھند
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راھھای را ستھيچکدام، حقيقت   .را، چه از بيراھه ھا و چه از راھھا، به خود ميکشد

، زندگی، برتر از ھرحقيقتی است .نيستند، و طبعا ھمه حقايق را نيز منحرف ميسازند

ُو ھر کسی بنام انحراف از راه راست، انسانی را ميکشد، قداست زندگی و خرد انسانی 

 .را پايمال ميکند

 

آنکه نميتواند انديشه ای تازه بيافريند، از ناتوانی، به رد کردن انديشه ھا و آموزه 

ھای پيشين، ميپردازد و بدينسان دارنده انديشه يا آموزه ِ رد کرده را، نه تنھا به 

او ھر چه  .مقاومت، بلکه به تازه کردن آن انديشه و آموزه ميانگيزد و نيرو ميدھد

ترآن انديشه و آموزه را رد ميکند، بيشتر آنرا مقاوم و باقی و طبعا اثبات بيش

خيلی از انديشه ھا و آموزه ھا برای آن ازسرزنده شده اند و مانده اند، چون  .ميسازد

رد کردن، نشان نا توانی در آفريدن انديشه  .آگاھا نه يا نا آگاھانه ھميشه رد شده اند

 .تازه ھست

 

انسان،  .، در وغيست که اجتماع را دوزخ ميسازد»فنا«. نميشودھيچ چيزی فانی 

خوشه تخمه ھای گفتار و کردار و انديشه ھائيست که در سراسر زندگيش در اجتماع 

ميپراکند و ھمه در نھان مردم کاشته ميشوند، و ھمه در فردا و پس فردا از نو، 

و روان مردمان، دفن انسانھا در اعمال و افکار و اقوالشان در ضمير  .ميرويند

و ھمه سپس از وجود مردمان در آينده در اجتماع نا آگاھا نه سبز ميشوند،  ميشوند،

، بزرگترين دروغيست که بر »فـنا «  .و سرنوشت اجتماع را در آينده، معين ميسازند

 آن، ايمان به آخرت و عدالت و سعادت نسيه، در جھان ديگر، ساخته شده اس

 

  .ھست» خـود«دين به معنای در فرھنگ ايران، 

ِ، بينشی است که از گوھر آفريننده و سرشار فرد انسان، زائيد »دين « چونکه  چرا؟

ِاز اين رو چنين بينش زھـشی است که  .ميشود به   .ھست» ِخودی خود ھرانسانی « َ

سخنی ديگر، خود، پيکريابی آزادی فردی است که با بينش زھشی از گوھرش، 

طبعا ھر دينی که آموزه ای تعليمی و تحميليست، نابود کننده آزادی   .پيدايش می يابد
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فرھنگ ايران، حکومت را درست برپايه چنين دينی  .ِفرد و خودی خود ھرانسانيست

و چنين خودی ميخواھد، و برضد ھرگونه شريعتيست که ميخواھد جانشين چنين 

 .بينشی و چنين خودی بشود

 

د را به ھم می پيوندد و به آنھا يگانگی ميدھد، يک آنچه اجزاء گوناگون و حتا متضا

   معنا ھست، نه اشتراک منافع

 يگانگی اجتماع و ملت، بيش از، و غير از، اشتراک منافع است

 

   سيمرغ به زال گفت که نام من پيروزاست، چون ھميشه

   ميباشد» از نو آزمودن«ھر شکستی برايم، آغاز 

   آزادی را ھـميشه ميسـوزانـنـد

 لی ھميشه نيز از خاکسترش، آتشی نوين زبانه ميکشدو

 

   ُدر فرھنگ ايران، انسان، خدا را در آسمان نميجست

   و خبرش را نيز از ھيچ پيامبری و واسطه ای نميگرفت

   بلکه خدا را در درون تن خود ميجست و می يافت

   و چون خـدا با گـوھـرانسان آميخته اسـت

  خود اوستو معنای نھفته زندگی، در تن ِ

 

  حکومتی که قوانين خود را، معيار کمال انسان و جامعه ميداند

  انسـان و جامعـه را از پيشـرفـت باز ميـدارد

 اين انسان و جامعه است که اندازه خود را ميگـذارد
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. خدعه گر، دروغ ميگويد و ميداند که دروغست و با خدعه است که قدرت را می ربايد

خمينی . دش ھم دروغ ميگويد، و لی می انگارد که حقيقت استولی خود فريب، به خو

و ھر مNئی ديگر، تا در ضعفند، برای غالب ساختن شريعت اسNم خدعه کرده اند و 

چون نا خواسته، رکابدا . خواھند کرد، ولی روشنفکران دينی يا مNيان فکلی، خودفريبند

 برزگترين دشمنان ايران و از اين رو نيز. را رتجاع و تاجبخش به مNيان ھستند

 .خودشان ھستند

 

ارھاب، انذار، خوف از عذاب، وحشت (ِشريعت اسNم، فاقد جاذبه است، چون ترساندن 

از اين رو نيز . که گرانيگاھش ھست، در سراسر قرآن، ريشه دوانيده است) اندازی

 و برضد ھمه عقايد و آموزھا و اديان و نھضت ھائی ھست که گرانيگاھشان، مھر

عشق، ميباشد، و ھمه آنھا را به ناچار سرکوبی و طرد و نابود ميکند، چون شريعت 

 .اسNم از اين جاذبه است که بيش از ھمه چيز ميترسد

 

کسيکه، آموزه ای که، شريعتی که، اخNقی که گرانيگاھش، ترساندن ديگرانست، منشاء 

ولی . طيع و تابع خود سازدبا ترساندن، ميخواھد، فرد يا ملت يا بشريت را م. جنگست

انسانی يا جامعه ای که از ترس، بظاھر تسليم به تابعيت ميشود، در باطن، خود را آماده 

در آغاز، با رياکاری، در اطاعت کردن، از . جنگ ميکند و منتظر فرصت می نشيند

اطاعت کردن ميگريزد، ولی ناگاه بر ميگردد، و برای رھانيدن خود از ترس، که سر 

 . آزاديست، ميجنگدآغاز

 

حکومت اسNمی، دھه ھاست که در . بزرگترين دشمن ملت ايران، حکومت اسNميست

ھمه جبھه ھای سياسی و اقتصادی و فرھنگی و ھنری و ملی، با نھايت درندگی و 

انديشيدن برای پيروز شدن ملت ايران بر حکومت . خشونت با ملت ايران می جـنگـد

 .ناکست که انديشيدن حقيقی استاسNمی در اين جنگ و حشت
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نخستين صحنه که دربيرون تخت 
 جمشيد ، ازتخت جمشيد

چشمگيراست ، نقش برجسته ايست که شيری درنده ای رانشان ميدھد که ميخواھد 

اين صحنه نشان ميدھد که . است » جان آزاری « اين صحنه ، بيان . ّگاوی را بدرد 

گاو، . ت جمشيد، تNش در آزردن جان ھست درفراسوی گستره نيايشگاه وجشنگاه تخ

 که  افـزو دن.است » افزاينده « سپنتا ، به معنای . ھست » گوسفند = گئو سپنتا « نماد 

af-zaayitan  گئو(  باشد به روند زائيدن جان=gaya ( گئوسپنتا ،  .گفته ميشده است 

نبايستی آزرده ) ميشدند انسانھا نيز جزو آنان شمرده ( که ھمه جانداران بی آزارباشند 

جان . ،مقدس است )زندگی(جان . ازاين رو، معنای دوم سپنتا ، مقدس شده است . شوند 

ولی با فرارفتن ازسی پله که نماد .  درخطر آزرده شدن است  درفراسوی اين گستره

ارتا = کواد= آستانه در( خدايان زمان ايران ھستند، درآستانه در ورود به اين گستره 

-xvan(گستره ايست که ھيچکس حق آزردن جان را ندارد ) فروردين = ردفرو

ratha = درآستانه اين گستره ، داريوش ، شيررا که  ) .گستره ارتا = خونيروس 

است ، ازکار مياندازد ، » گرک سردگان« و از » زدارکامگی« درفرھنگ ايران، نماد 

قداست جان درگستره ارتا يا سيمرغ اين ھمان انديشه . وحق ورود به اين گستره نميدھد 

اينست که درسراسرتخت . دراين گستره ، حق وامکان جان آزاری نيست .ھست 

 .جمشيد، ھيچ صحنه ارتشی وجنگی نيست 
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 ھنر نزد ايرانيان است وبس

 ندارند شير ژيان را به کس

 ّشيردرنده، و مفھوم شروخير

َشـر يا شـر« ّنام شيردرنده ، ھمان  يا بطور دقيقتر، » پاره کننده « است که به معنای » ِ

. ، معرب ِ ھمين واژه است »ّشر « ِدرست واژه. ھست ) ژی ( ازھم پاره کننده زندگی

است ، برای اين عمل جان ) قھروخشونت وتھديد( رازھم درنده که پيکريابی خشم شي

اين بوده است که ھيچ کسی وقدرتی » ّشر« معنای اصلی . است » ّشر« آزاريش ، 

ّنيز که مفھوم مقابل شر است ، بازمعرب » خير« را بيازارد ، و» جان انسانی « نبايد 

گل ھميشه « که درعربی به » خير وخيری « چنانکه . ايرانيست » اير= ھير« واژه 

خدای ( است ) جانان= خوشه ھای جانھا( گفته ميشود نام سيمرغ يا ارتافرورد » بھار

روزنوزدھم ھرماه ، نام ديگرش ، کاوه است که برضد ضحاک برميخزد ، چون جانھا 

 خود چون. است » گل بوستان افروزيا حی العالم « و نام ديگرش ) را ميآزرده است 

خدا ، ھمه جانھاست، پس آزردن ھرجانی ، آزردن خداست ، و ھيچکس را نميشود به 

، » خير« پس . ُکـشت ، چون خدا که جانان باشد ، اصل ھمه حق ھاست » حق « 

ولی . باشد..مقدس شمردن ھرجانی است ولو مشرک وکافروملحد وبودائی وچينی و

مصادره کرد ومعانی آنھارا به کلی را اسNم ، » ّخيروشر « سپس ھمين اصطNحات 

لعبد ( ّموءمن به اسNم ، خيرشد ، وکافرومشرک ، شر گرديد . تحريف ومسخ ساخت 

آنچه هللا ،برای بنا وحفظ ِ قدرتش خيروشرميداند ، ھمه مردم ) . موءمن خيرمن مشرک 

. ميشود » هللا خيرالماکرين « و. را امتحان ميکند،تا ھمه ، سربه اطاعت او فرو آورند 

مکرکردن ازهللا ، خيرميشود ، و فخربدان ميکند که ميتوان سرابليس را ھم کNه بگذارد 

) غضب وارھاب( منش خشمگين . درحاليکه مکروخدعه ، نتيجه ناتوانيست . 

ّمعيارشر وخير، تسليم شدن به . ّشيردرنده که درهللا ھست ، معيارخيروشر او ميشود 

ھرانسانی ، که معنای اصلی خيروشربود ، »  جان نيازردن« قدرت مطلق اوست و 

حق آنست که . معياراصلی خيروشر ميگردد » کشتن به حق « بيکسو نھاده ميشود و 

» جان ھرانسانی « انسان، تابع قدرت هللا گردد وناحق آنست که خواھان آزادی باشد و 
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نيانست وبس ، نه ازاين رو ھست که ھنر، نزد ايرا. را معيار نھائی ، حق بودن بداند 

  .نزد اسNم 

 

 ھنر نزد ايرانيانست و بس

  ندارند شيرژيان را به کس

، و برضد »مھر«، استوار، بر انديشه )سيمرغی= ارتائی (فرھنگ زنخدائی ايران 

بود، » شير ِمادر«بود، و از اين رو، نمادش ) جنگ و قھر و خشونت و تھديد(خشم 

است، و وام در سانسکريت ) وام+ جيو (يوام نام ديگراين شير، ج. باشد» خشير«که 

، به معنای شيرو زندگی جيو  ميباشد، وزنخدای مھر و ھم به معنایپستان ھم به معنای

با نوشيدن شيرازپستان زنخدای مھر، پيمان، آفريده ميشد که بازپيمان به  .وخونست

د، با از آنجا که گياھان زمين، پستان اين زنخدا شمرده ميشدن. معنای شيراست

بدون (نوشيدن آميزه ای از سه گونه شيرابه، پيمان مھر باھم بسته ميشد 

، ناميده ميشد) شيروامی(به ھمين علت، بلخ زادگاه مولوی، شيربامی  ).خونريزی

ھمين جيوام، . چون دربلخ، نيايشگاه اين زنخدا بود که نام ديگرش شاده ونوشاد است

. نيزداشت و نام ديگراين خدا، بھروج بودرا » روشنی= روج «چون سپيدبود، معنای 

جنبشی ديگر پديد آمد تا جنگجوئی ارتشتاران را مقدس سازد و بدان حقانيت  سپس

ِشـر به معنای پاره کردن . ِبود که دراصل شر باشد» شيردرنده«نماد آنھانيز . بخشد

ه ش«به معنای جنگ و شه رکار به معنای جنگاور و » شه ر«ودريدنست، و درکردی 

، تا معنای اصلی ونام شير درنده، شيرشرزه است به معنای سربريدنست،» کرن ژی ر

شيرشرزه، يعنی جانوری که ژی يا زندگی را  ِشيرکه شر باشد، درآن گسترده شود، و

شيردرنده، نماد خشم و قھر و تھديد و جان آزاری بود، نه نماد   .ازھم پاره ميکند

 خدای ارتشيان بود، که برايش روشنی معنائی اين شيردرنده، نماد. دليری وعظمت

اين شير  برعکس روشنی زنخدای مھر که اينھمانی با سپيدی شيرداشت،. ديگر داشت

بدينسان، درفش . درنده، باشمشيرنورش دربريدن، چيزھا را از ھم روشن ميکرد

اين خدا نيز نام خود را مھر، گذاشت، ولی  .شيروخورشيد و شمشير، بوجود آمد

. رای او معنای قرارداد و عھد و ميثاق را داشت نه معنای عشق رامھرب
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پيمان بستن با نوشيدن سه نوشابه از  يکی. درايران بوجود آمد دوگونه پيمان بدينسان

پيمان بستن، دردست بھم زدن برروی آتش   ديگری، باشد، و) جام جم(يک جام که 

. ان بودند ھميشه باقی مانداين تضاد ميان ملت ايران و حکومتش که ارتشي .سوزان

 . ملت، درفش کاويان را داشت وحکومت، درفش ارتشيان را

 

ُمـردمی«ھنرچيست؟ ھنر در فرھنگ ايران به معنای  + ھو = ُھنر  واژه .است» َ

به مرد، يا رجل گفته » نر«امروزه . ھست» نره«و » ھو«مرکب از دو بخش  نره

، به معنای ھنر= ھونر  ، وبوده است» ردمانسان يا م«ولی در اصل به معنای . ميشود

ھنر، رفتار و انديشيدن . »خوبی و زيبائی و آفرينندگی انسان است«

مردمی اينست که انسان و خدا، ھيچ جان و خرد ھيچ و انسانی را نيازارد،  .مردميست

 .باشد.. ولو کافر و مشرک و عرب و يھودی و بودائی و ترک 

  ی کنمباش در پی آزار و ھرچه خواھ

  حافظ-غير از اين گناھی نيست » شريعت ما«که در 

ھنر، اينست که ھم خدا و ھم انسان، خوی در ندگی و خشم و قھـر و کين توزی و 

شير را «ميشمرد که » مردمی«يعنی » ھنر«اين را  .خشونت و کشتار را نداشته باشند

ندارند  :رج ندھدسرمشق خود قرار ندھد و به درندگی و قھر، ا» که، نماد درندگيست

  شيرژيان را به کس

 

 ھنر نزد ايرانيانست و بس

  ندارند شيرژيان را به کس

اين ھنر بی نظير، آنست که فرھنگ ايران،  ؟اين ھنری که فقط نزد ايرانيانست، چيست

» گرگ سردگان«، در فرھنگ ايران، جزو »شير« .شيرژيان را به کسی نميشمارد

اصل قھر و «، يعنی »اصل خشم«آزارست، که نماد در ندگان و جانوران جان «يعنی 

مادر زندگی و (بھرام که جفت رام  .بودند» خشونت و تجاوز و تھديد و کين ورزی
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ھستند، فقط به جانوران بی » بن آفريننده جانھا«و ھردو باھم، ) موسيقی و شناخت

کس به ھمين علت رستم برع .تحول می يابد.... آزار، مانند اسب و شتر و گاو 

ميپوشيد، ) سگ آبی= بيوربغان (ھراکلس يونانی که لباس شير ميپوشيد، ببربيان 

اصل ضد زندگی، درندگی و خشونت و تھديد و = اصل خشم «چون لباس شير، نماد 

اين ھنر، نزد ملل  .است» اصل قداست جان و خرد«بود، که برضد » کين ورزی

ُگذاران رم ،روموس و روملوس، در بنياد  .آنروزگار، بی نظير و استثنائی بوده است

ايلياد ھومر که کتاب مقدس يونانيھا بوده است . کودکی، از شيرگرگ، پرورده ميشوند

نام تورک و توران، . »ای زنخدا، خشم رابه سرای«با اين عبارت شروع ميشود که 

نقوش برجسته نيايشگاه آتن، ھمه . است» ازھم پاره کننده= خشم«در اصل به معنای 

نيايشگاھھای آشور، پرازصحنه ھای . صحنه ھای جنگ يعنی خشم استاش 

ولی فرھنگ ايران   .يھوه درتورات ھميشه درفوران خشمست. خونخواری و خشمست

درست بر خردی استوار شده بود که در گوھرش ضدخشم، ضدشير، ) نه تاريخ ايران(

اصل ، »بھمن«ضد قھر و خشونت و تھديد بود که خردبھمنی باشد، و اين 

 معمارمدنيت و حکومت شمرده ميشد

 

   ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خـرد انسـان، مقدس است، يعـنی چه

ِگرانيگاه و سرچشمه حقوق انسانھا، جان و خـرد انسانھاسـت، نه ايمانشان به  يعنی،
   .عقايد و اديان و مکاتب و ايدئولوژيھا

ز خرد انسانيست که از جان حکومت دينی و ايدئولوژيکی، سلب آزادی ا يعنی،

   .ميجوشد

 ست» ھمه حقيقت ھا «، برتراز »زندگی ِانسان درگيتی« يعنی،

 

علی در مصاف با پھلوان  .شريعت اسVم، برپايه ناجوانمردی، تاءسيس شده است

يھودی، اورا با ناجوانمردی، بزمين زد، و آن پھلوان يھودی، برای اين ناجوانمردی، 

ولی علی بر شرم خود از ناجوانمرديش، به خاطر نصرت  .ختبه روی علی تف اندا

حرب، «و محمد، اين ناجوانمردی او را ستود و گفت  .اسVم، غلبه کرد، و او را کشت
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برای ) که اساسش دروغست(اسVم بايد، از خدعه و ناجوانمردی   .»خدعه است

 تا بتوان با از ديگران، بايد جوانمردی و راستی، طلبيد، .نصرت، خود بھره ببرد

به ھمين علت وقتی حسين در کربV بدشمنانش گفت که اگر  .خدعه، بر آنھا غلبه کرد

با ھمين  .ديندار نيستيد، پس جوانمرد باشيد، آنھا بياد کVھبرداری پدرش، علی افتادند

 ناجوانمردی نيز،حکومت نوين اسVمی در ايران، تاءسيس شد

 

ّ بود که خود را از سنـت و تاريخ و مذھب، آزاد انقVب فرانسه، پيايند عقل انسانی
   .ميساخت، و قانون اساسيش را برپايه چنين عقلی از انسان گذاشت

ّانقVب اسVمی در ايران، پيايند عقل انسانيست که تابع و بنده سنـت و تاريخ و اسير 
ه، مذھبی در دين اسVمست، و قانون اساسيش را برپايه چنين عقلی از انسان گذارد

 که گوھرش عبوديت و اطاعت و تابعيت است

 

   ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چه

ھيچ کتابی و پيامبری و رھبری و آموزه ای، جز جان و خرد انسان، مقدس  يعنی،

   نيست

حکومت دينی و ايدئولوژيکی، سلب آزادی از خرد انسانيست که از جان  يعنی،

 ميجوشد

 

   ؟نکه درفرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چهاي

گرانيگاه و سرچشمه حقوق انسانھا، جان وخـرد انسانھاست، نه ايمانشان به  يعنی،

 عـقايد و اديان و مکاتب و ايـدئـولـوژيھا

 

   ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چه

   .تل و فتوای جھاد نداردھيچ مVئی، حق فتوای ق يعنی،

   .ھيچکسی حق ندارد، امر به معروف و نھی از منکر بکند يعنی،
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ُفرقی ميان بودائی و يھودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کـرد و  يعنی،
 چينی و ھندی نيست

 

   ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چه

   .فـتوای قـتل و فـتوای جھاد ندارديعنی، ھيچ مVئی ، حق  يعنی،

را ) اجتماع(ِيعنی، فقط خرد انسانی، حق نگھبانی و سامان دادن جان يا زندگی  يعنی،

 دارد

 

   ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعـنی چه

   .حقی که امر به کشتن بدھد، نا حقست. کشتن به حق، برضد حق ھست يعنی،

 حق سلب آزادی از خرد انسان در انديشيدن ندارد، چون خرد انسان، ھيچکس، يعنی،

 از جانش ميجوشد

 

   ِاينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعـنی چـه؟

يعـنی، ھيچ کتابی و پيامبری و رھبری و آموزه ای، جز جان و خرد خـودِ  انسان، 

 مقدس نيست

 

   ؟ انسان مقدس است، يعنی چهاينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد

   .حقی که امر به کشتن بدھد، نا حقست. کشتن به حق، برضد حق ھست يعنی،

 ھيچکسی حق ندارد، امر به معروف و نھی از منکر بکند يعنی،

 

يعنی، ھيچ قدرتی،  ؟اينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چه

يعنی،حقی که امر به کشتن بدھد، نا  ... اردحق کشتن انسان و آزردن خردش را ند

 يعنی، ھيچکسی حق ندارد، امر ِبه معروف و نھی ِاز منکـر بکند  ... حقست
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يعنی، ھيچ  ؟ِاينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان، مقـدس است، يعنی چه

يعـنی، ھيچ مVئی ، حق ِدادن  ... قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد

 توای قـتـل و فـتوای ِجھاد را نداردف

 

يعنی، ھيچ قدرتی،   ؟ِاينکه در فرھنگ ايران، جان و خرد انسان مقدس است، يعنی چـه

. يعنی، کشتن به حق، برضد حق ھست ... حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد

 حقی که امر به کشتن بـدھـد، نا حقـست

 

، ھيچ قدرتی، يعنی ؟يعنی چه ،سان مقدس استجان و خرد ان اينکه در فرھنگ ايران،

  .، کشتن به حق، برضد حق ھستيعنی ...حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد 

، ھيچ مVئی، حق فتوای قتل و فتوای يعنی ...حقی که امر به کشتن بدھد، نا حقست 

، ھيچکسی حق ندارد، امر به معروف و نھی از منکر بکند يعنی ...جھاد ندارد 

، ھيچ کتابی و پيامبری و رھبری و آموزه ای، جز جان وخرد انسان، مقدس يعنی ...

، ھيچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در انديشيدن ندارد، چون يعنی ...نيست 

، فقط خرد انسانی، حق نگھبانی و سامان دادن يعنی ...خرد انسان، از جانش ميجوشد 

 ميان بودائی و يھودی و مسلمان و زرتشتی و ، فرقیيعنی ...جان يا زندگی را دارد 

، گرانيگاه و سرچشمه حقوق يعنی  ...ترک و عرب و کرد و چينی و ھندی نيست 

انسانھا، جان وخرد انسانھاست، نه ايمانشان به عقايد و اديان و مکاتب و 

، حکومت دينی و ايدئولوژيکی، سلب آزادی از خرد انسانيست که يعنی ...ايدئولوژيھا 

 ست»ھمه حقيقت ھا«برتراز » زندگی«، يعنی ... جان ميجوشد از

 

چون در فرھنگ ايران، زندگی انسان و نخستين  ،فرھنگ ايران، سکوlرھست

گزند «بعبارت ديگر، زندگی و خرد انسان،  .پيدايشش در خرد، مقدس است

کينه و ) خشونت(در فرھنگ ايران، خشـم به معنای قھر و تھديد و درشتی  .»ناپذيرند

حکومت، نبايستی برپايه خشم  .است، که زندگی را ميآزارد و از بھزيستی باز ميدارد
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و خدای خشمگين، و دينی که قھر و درشتی و تھديد را اساس خود قرار داھد، بنا 

گرانيگاه فرھنگ ايران، رستگاری جان و خرد در گيتی از قھر و تھديد و  .شود

ِو خرد انسان، در ھمپرسی، عھده  . در آخرتدرشتيست، نه رستگاری روح از گناھان
 دار آراستن ِجامعه است

 

نخستين کار ِنخستين انسان، در ھر فرھنگی، ايده آل آن فرھنگ را مشحص 

در فرھنگ ايران نخستين ِکارمشی ومشيانه، دو جفت آغازين که باھم  .ميسازد

يشود، نه با ايمان به با انديشيدن، شروع م .»ميانديشند«پيدايش می يابند، اينست که 

ھنگاميکه يکی به ديگری انديشيد، ھر دو نخست « ؟آنگاه چه ميانديشند .دينی آوردن

سپس ميانديشند  .نخست به ھمديگر ميانديشند .»اين را انديشيدند که او، مردم است

اجتماع با   .بدينسان فرھنگ ايران بنياد نھاده ميشود  .است مردم= انسان  که او ھم

= فرزند خدا = تخم + مر = مردم (ھر يکی به ديگری، به عنوان انسان انديشيدن 

نخستين انديشه ھر انسانی در برابر ديگری، ھمين   .آغازميشود) وجود انديشنده

شناختن ديگری به عنوان مردمست، و با چنين ارجی که به ديگری ميدھد، با ديگری 

و مشيانه نميانديشد که مشی، نخست نميانديشد که مشيانه زنست،  .رفتار ميکند

اين انسان بودن در زن و مرد، يا در مسيحی و يھودی و بودائی و  .مشی، مرداست

 ترک و عرب و ژاپنی و ھندی بودن، معيار اصليست

 

امروز، وقتی ميخواھيم با هللا رابطه پيدا کنيم، بايد به سراغ وlيت فقيه برويم، که 

تا اين وlيت فقيه، بسراغ  ،فت کشيده انددوربيتش، سپاه پاسداران با کVشنيکف ص

امام دوازدھم برود، و آنگاه امام دوازدھم بسراغ امامھای پيشين و باlخره نزد رسول 

و رسول هللا، بسراغ جبرئيل ومعراج برود، تا از پشت پرده، صدای هللا را،  ،هللا برود

 اند، ما، جگری ولی روزگارانی که نامش را جاھليت گذاشته .با ترس و لرز بشنود

= ديل (و دلی  ،بود» رام، زنخدای زندگی و موسيقی و رقص= جی «داشتيم که خانه 

+ مز (و مغزی  ،ّداشتيم که در آن زنخدای خرم، دختر ال يا سيمرغ ميزيست) ال+دی

در آن  .داشتيم که خانه ماه، يعنی انجمن سه خدای رام و بھرام و سيمرغ بود) گه
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ولی دست از   .و دل و مغزمان، ھميشه با خدايمان ميزيستيمزمان جاھليت، در جگر 

اين جاھليت و حماقت کشيدم و از خدايان مھر، روی برگردانيديم و ايمان به هللا 

 غضبناک آورديم که از ترس، پشت ھفتاد ديوار پنھان شده است

 

دارد، و  قھرمان تاريخی بودن  ِدر جامعه ما، يک کار کوچک نيک کردن، نياز به

راه مردمی کردن را، نه تنھا به روی ھمه  .يگر، از عھده انسان معمولی برنميآيدد

ُبسته اند، بلکه انسانھا را از نيکی کردن گوھريشان، با عنف و درشتی، باز 

اين  .و انسانيت را درد لھای ھمه، بنام امرونھی هللا، خفه و زندانی ميکنند ،ميدارند

يت را در گوھر انسانھا، شکنجه ميدھند تا آنھا را بزرگترين فاجعه تاريخيست که انسان

 .کنند» ارشـاد«

 

حقيقت، آنگاه زيباست، که زندگی را تائيد ميکند، و آنگاه زشتست که برضد زندگی در 

شريعت اسVم، اين را حقيقت ميداند که کافر و مشرک و ملحد و مرتد، حق   .گيتيست

ھستند، و فقط موءمن به اسVم ُبه زندگی ندارند و نجس، يعنی گـه و مردار 

رجوع شود به اصول (البته شيعيان، اھل سنت را نيز کافر و نجس ميشمارند  .پاکست

حقيقتی که زندگی را برای فکر و عقيده ديگر داشتن، نجس ميکند و حق .)کافی کلينی

فرھنگ ايران، ميخواھد دنيای زيبا و  ولی. زيستن را از آنھا سلب ميکند، زشت است

ن زيبا بسازد، تا انسانھا با عقايد گوناگونشان، گلھای رنگارنگ گلستان گيتی و ايرا

 ايران باشند

 

ِاخVق نھی و امری، مانند شريعت اسVم، اخVقی برپايه عنف و ھراس انگيزی از 

ازاين رو، ھمه انسانھا، در برابر چنين قدرت ھراس آوری، بناچار، برای  .قدرتست

ّخدائی که انسان را ميترساند، انسان را مکار و مز  .يشوندحفط جان خود، دروغگو م

اين سخن را حافظ بزبان شرين تری بيان  .و رور يا کار و خدعه گر و دورو ميسازد

   کرده است

  محتسب ُمی خور که شيخ و حافظ و مفـتی و



 32

   تزوير ميکنند ھمه چو نيک بنکری،

تند، و اين واژه را که به معنای را جانشين نام ننگين محتسبان ساخ» پاسداران« نام 

 نگھبان جان مردمست، نه به معنای نگھبان شريعت اسVم، متعفن ساختند

 

به . قانون اساسی، ھنگامی اساسيست که خواست ملت ايران، اساس قانون باشد

و اين در تضاد با شريعت اسVمست که فقط هللا را  ،عبارت ديگر، ملت قانونگذار شود

، قانون »مشيت هللا«، نه »خواست ملت«در دموکراسی و جمھوری،  .دقانونگذارميدان

ِو اين برضد شبه جمھوری اسVميست که غايتش، اجرای شريعت و ضوابط  ،ميگذارد
اسVميست، و رھبری فقيه، ضامن عدم ِانحراف سازمانھای مختلف کشوری، از 

 وطايف اصلی اسVمی ميباشد

 

تا پاlن شريعت، برپشت  ،»ی مـداوم ملـت ايرانخـرساز«دموکراسی اسVمی، يعـنی، 

مسئله بنيادی ملت  .او گذارده شود، و آخوند، بتواند ھميشه بر ملت، سواری کند

ايران، برای رسيدن به حاکميت خود، پيروزی ملت، در جنگ ميان ملت و آخوند 

 آزادی، فقط از راه جنگ ملت با آخوند، بدست ميآيد .است

 

اساس  ،»ِخواست آزاد ملـت«چون   ناميده شد،» اسـاسی«ان جھت ، بداساسیقانون ِ

قانون اساسی «از اين رو، آنچه را . ميباشد، و خواست هللا، به کـنار نھاده ميشود

بنياد حکومت برپايه «است، که » اسـاس«ميخوانند، نفی ھمان » جمھوری ايران

ِواست آزاد ملت، شروع قانون اساسی، بنام ملت و خ .خواست آزاد و متغيير ملت باشد ِ

اساس را که  بر فراز آنست، که» بسم هللا الرحمن الرحيم«، و برضد گذاردن ميشود

 است، نفی ميکند» خواست آزاد ملت«ھمان 

 

و تنھا با جمع کردن انديشه ھا از اين و آن، و به حافظه  ،داريم» انديشيدن«ما نياز به 

بسياری، با عرضه مجموعه  . نميشويمسپردن، و ستودن و نکوھيدن آنھا، انديشنده
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اينھا، ھمه دليل  .ای از انديشه ھای اين و آن، نقاب متفکريا روشنفکربه خود ميزنند

انديشيدن، با کشف چشمه زا ينده در خود کار دارد، نه با  .بر ناتوانی انديشيدنست

شه زايش يک اندي .چيدن آنچه در صندوق حافظه انباشته شده، در پنجره دکان خود

 بسيار ساده و زنده از خود، بيش از يک تل از انديشه ھای وام کرده، ارزش دارد

 

اين خدا، خوشه . ، سـرفـراز بوده است)سيمرغ(= ِبزرگترين صفت خدای ايران، ارتا 

از اين رو نخستين صفت گوھری . در انسانھا ھست» آتش جان«ايست که تخمھايش، 

ھيچ قدرتی و الھی، خود را خم نکند و خود را ھر انسانی، سرفرازيست تا در مقابل 

کسيکه تعظيم و اطاعت و تابعيت از انسان در مقابل قدرت ميخواھد، برضد . نشکند

 خدای ايرانست که گوھر ھر انسانی ميباشد

 

= بيدخت = پری = اصل زيبائی (در فرھنگ ايران، دين، زنخدای زيبائی و عشق 

و ھيچکس دين خود را نميشناسد، و بايد  ،در ضمير و جان ھر انسانيست) ُزھره

ولی نگاه ھر انسانی  .محبوبه خود را که دينش ھست، در ضميرخودش کشف کند

ُھمين ز◌ھره يا بيدخت  ُ ھست که ميتواند در تاريکی ) ُوی دخت= دختر سيمرغ (ِ

ِزنخدای زيبائی در نگاه چشم ِ  .از اين رو، چشم انسان، ھم نگاھست و ھم آينه  .ببيند
 انسانی، ميتواند زيبائيھای ِاصل زيبائی را که در ضميرش ھست، روزبروز بيشتر ھر

اين ھنر کشف کردن زيبائيھا در ضميرخود ھر انسانی،  .کشف کند و بدان مھر بورزد

 اخVق و دين ناميده ميشد

 

خدای ايران، سيمرغ که ھمان ُققنس و ھمان عنقا باشد، خدا، يعنی اصل ِموسيقی بوده 

سه «، به معنای ِ»موسه«. ِ، نام ِخود اين خداست»موزيک= موسيقی « واژه و ،است

، يعنی مرغ سه نای، يا »مرغ سئنا«ھست، و سيمرغ در اصل » نای= سئنا = نای 

ُ◌قـقـنس که  .است که موسيقی برآمده» موسه«ِاز واژه . خوانده ميشود» مرغ نای«

نوس، ھمان نوز (نای = خ است کو» با منقارنای«باشد به معنای » نوس+ کوخ «

است که در ) گلووحلق(باشد، نام نی » انگ«و عنقا که در اصل،   ،)انگليسيست
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» ِزھره= ّخرم = رام «ناميده ميشود، که اصل آواز و نام زنخدا » شاده«سغدی، 

اين بزرگترين ننگ برای ملتی است، که مفھوم موسيقی را با خدايش درجھان،  .است

 ی را از دست داده، چون خدايش را گم کرده استخلق کرده، ولی موسيق

 

يکی از مھمترين علل نشناختن فرھنگ اصيل سياسی ايران، آنست که تفاوت ميان ِ 

فرکيانی،  .نمی شناسند» فرايزدی يا فريزدانی«، را با »فرجمشيدی= فرکيانی«

فرھنگِ اصيل ِايرانست، ولی فرايزدی، از اختراعات يز دانشناسی زرتشتی 

ّفرکيانی يافر جمشيدی، بنياد  .است ّاست، چون اين فـر، » آزادی سياسی و نوآوری«ّ

در اثر اعمال و افکار سودمندی که فردی برای اجتماع کرده و از اجتماع، شناخته 

فرايزدی يا «در حاليکه  .شده، پيدايش می يابد، و قابل انتقال وارثی نيست

 و حق انحصاری ترويج دين زرتشت، ، برپايه تاج بخشی ازموبدان»فراھورامزدائی

ّاين پيشينه فرايزدی،  .پديد آمده، و در خانواده گشتاسپ، مروج دين زرتشت، ارثيست

رسيد، و با قطع شدن تبارآخرين امام، که عقيم » امامت«سپس به تشيع در مفھوم 

بود، انديشه غيبت پسرموھومش، خلق کرده شد تا جانشين او باشد، وارث امامت در 

اينست که بايد انديشه فرکيانی يا جمشيدی را که ريشه در فرھنگ   .ايدار بمانداوپ

ّاصيل ايران دارد، از نو بسيج ساخت، و فر انتقال پذير در وراثت را که از الھيات 

 زرتشتی برخاسته، نابود ساخت

 

بر کرسی نشاند يک فکر با  .است) ديالوگ(دين اسVم، عاجز از گفتکو يا ھمپرسی 

از اين رو، اسVم، از تبليغ افکار ديگر، که بنياد مھر و  .، ديالوگ نيستسفسطه

آزادی و تنوع خواھی ھستند، به دھشت ميافتد، چون ميداند که چنين افکاری برای 

بر خيز (محمد، از ھمان آغاز کار  .انسان، جاذبه دارند، و ھمآھنگ با طبيعت انسانند

، شريعت اسVم را، برپايه ترساندن و )هللا به اونخستين امر = ُقـم فانـذر = و بترسان 

ارھاب و غضب و تحميلگری، و بزور، شھادت دادن به اسVم گذارد، که طبيعت 

از اين رو، از افکاری که برای انسان، جاذبه دارند، فوق  .انسان، از آن انزجار دارد

 العاده ميترسد و نميتواند وجود آنھا را در اجتماع تاب بياورد
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اين . ميگفته اند» ّخـرم«فارس، بنابر ابوريحان بيرونی، به روز اول ھرماھی، اھل 

گواه برآنست که مردم فارس که ھخامنشيھا نيز از آنجا برخاسته اند، نام خدای 

اين زرتشتيھاھستند که اصرار ميورزند، اين روز را  .بوده است» ّخرم«بزرگشان، 

رتشت، به کلی، با اھورامزدای ھخامنشيھا چون اھورامزدای ز. فقط، اھورامزدا بنامند

ّکه ھمان خرم بوده است، دو تصوير کامV گوناگون و 

ّاست، و اين خدا، ھمان خدای خرمدينان و » ّخرم«اھورامزدای ِھخامنشيھا،  .متضادند

اين . و بھرام چوبينه بوده است) ّزن مزدک، خرمه نامداشته است(اشکانيھا و مزدک 

ميداند، و جشن ندگی را » شادی نقد« و غايت زندگی درگيتی را، خدا، پيامبر ندارد،

درحاليکه اھورامزدای زرتشت، به ھيچ روی،  .مانند زرتشت به بھشت، حواله نميدھد

اھورامزدای زرتشت، ميخواھد بوسيله فرستاده اش   .ّخود را با خرم اينھمانی نميدھد

و خرد انسان را ناتوان به  ،زرتشت، فقط در دھای مردم و اجتماع را تسکين بدھد

، در )دسامبر(، در اول ماه دی »ّجشن خرم« از اينگذشته،. ّآفريدن خرمی ميداند

ساخته » روز شھادت زرتشت«ايران، جشن دموکراسی بوده است، و زرتشتيھا آنرا، 

 اند، تا اين جشن را در تاريخ، از بين ببرند

 

خدا، زمين و شادی «: دھند کهسنگ نبشته ھای ھخامنشی، نخست بر اين گواھی مي

، فقط و فقط ،اين معنا را »زمين و شادی در آغار«باھم آفريدن  .»را باھم ميآفريند

، »زندگی در گيتی به غايت شادی، يعنی به غايت جش ھميشگی بودن«دارد که 

اين انديشه، نه در گاتای زرتشت ھست، نه در قرآن، و نه در  .پيدايش يافته است

چرا، ھمه روشنفکران ايران، اين  .در انجيل، و نه در فرھنگ يونانتورات، و نه 

ولی به يقين، فلسفه  ؟سرانديشه بزرگ را که اصل سکوlيسم است، ناديده ميگيرند

نوين ايران، با گشودن و بسط دادن ھمين سرانديشه، در سراسر گستره ھای زندگی، 

 آغاز خواھدشد

 

آنھا ميانگارند  .د، ولی ھنوز در فکر معجزه اندروشنفکران ما، دم از خردگرائی ميزنن

در » جدائی دين ازحکومت«که با ترجمه lيحه حقوق بشر و خواندن آن، يا با نوشتن 
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اينھا ھنوز  .قانون اساسی، آخوندھا دست از کار ميکشند، و مسئله تماما حل ميشود

جزه گر، عوض ِانديشه اعجاز در آنھا، مانده است، فقط مع. ھستند» معجزه انديش«

ولی سکوlريسم، درست با تبعيد انديشه اعجازگری از مغز خود اين  .شده است

ھيچ نيروئی جز خود انسان نو آور نيست که ميتواند  .روشنفکران آغاز خواھد شد

اين انسان نوانديش و نوآفرين ھست که اصل . جامعه و ملت و سياست را تحول بدھد

 ن است که بايد در ذھن مردمان تغييربکنداين تصوير انسا  .انقVب حقيقيست

 

قدير و  .هللا، علی کل شئی قدير، هللا برھمه چيزھا قدرت دارد. گوھر اسVم، قدرتست

هللا   .باشد» اندازه و معيار«ھستند، که » قـدر«تقدير و مقدر و قادر و قدرت، از ريشه 

کند، و آنرا، با عنف ھمه چيزھا را، با امر و نھی، وضع مي» اندازه«قديراست، يعنی 

و جبر و اکراه و شکنجه، و تھديد در اين جھان و يا از عذاب دوزخ، به ھمه، تحميل 

بدينسان، اخVق و دين، با اکراه و  .ميکند، و بدانھا صورتی را که ميخواھد، ميدھد

= ارتا = خدای مھر = آتش جان «زور و عنف، به انسان، تحميل ميشود، که در او، 

اخVق تحميلی هللا، اخVق مردمی که از  .، طبيعت سرفرازندگی دارد»يسابل= حارث 

هللا، قدرت دارد، يعنی به انسان، صورتی که  .ِخود انسان ميجوشد، از بين ميبرد

ميخواھد، ميدھد و بدينسان، حق صورت دادن و اندازه دادن به خود را، که آزادی 

 ان، ميگيردبرای تعيين ارزشھا و حقوق و نظام باشد، از انس

 

زندگی  .ِدين اسVم، چون گوھرش، قدرتخواھيست، فطرتا برضد ارزشھای اخVقيست

در ايران، زندگی در کشوريست که دينش، برضد اخVقست، و ھمه ارزشھای اخVقی 

دستگاه قدرت، چه دينی و چه سياسی و چه  .را بنام دين، نابود ساخته و نابود ميسازد

، ھمه ارزشھای اخVقی را »بقای قدرت خود«، برای اقتصادی و چه قضائی باشد

قدرت . گرفته باشد» سرچشمه اخVق بودن«نابود ميسازد، ولو آنکه حقانيتش را از 

فرھنگ ايران، استوار، برتضاد آشتی ناپذير قدرت با   .مطلقه، معدوم کننده اخVقست

رزشھای از اين رو، سياوش، که در زندگيش، استوار بر ا  .ارزشھای مردميست

مردمی ميماند، ھم از پدرش و ھم از افراسياب، طرد ميگردد، ولی او استوار ماندن 
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اين انديشه . بر ارزشھای مردمی را، ترجيح برمصالحه باقدرت دوست و دشمن ميدھد

بزرگ فرھنگ ايران، سپس در اسطوره حسين که برای رسيدن به قدرت، خود را به 

رستاخيز انديشه سياوش، و پشت  . کرده ميشودخطر مياندازد، کامV مسخ و تحريف

ِکردن به اسطوره حسين،برای قيام برضد ھر قدرتی، به عنوان خطر برای ارزشھای 

 مردمی، ضروريست

 

دموکراسی، روش ِانباز شدن ِخردھای افراد انسانی باھم، برای آفريدن نوبه نو 

رايش اجتماع وسياست روش ِساماندھی يا آ .اجتماع و سياست و اقتصاد وقانون است

و اقتصا دو حقوق مردمان، جزو ماشين آlت صنعتی نيست که ترکيبات عناصر بی 

آرايش و سامان افراد، که نظام ِاجتماعی و   .اختيار باھم باشد و بتوان وارد ساخت

) زندگی(ِسياسی و اقتصادی و حقوقی باشد، با خرد آزاد انسانھا کار دارد، که از جان ِ

ِخود افراد ، )ديالوگ(ِاين خرد جوشيده ِاز جانھاست که در ھمپرسی  . اجتماع ميجوشدِ

هللا، ديگر، سياست را خلق   .باھمديگر، خود را ميآفرينند، و به خود، نظام ميدھند

اين ماشين  .نميکند، بلکه انسان، خودش، اجتماع خود را در سامان يابی، ميآفريند

و چاپخانه و دوچرخه نيست که جزو صادرات ِآlت صنعتی، مانند ھواپيما و کامپيوتر 

 اين خود آفرينی ِاجتماع، از نو است  .واردات، از خارج به ايران، وارد ساخت

 

باھم پرسيدن «ھمپرسی، که به معنای ِ. دارد» ُھمپرسی«خرد در فرھنگ ايران، گوھر 

يھای است، آنست که، انسانھا در اجتماع با خردشان، باھم، شاد» باھم جستجوکردن= 

ھمه . ھمپرسی، باھم جستن حقيقتست .زندگی را که حقيقتست، بجويند، و باھم بيابند

خدا و حکومت «باھم، سيمرغ را که خدا و حکومت ھست، ميجويند، و باھم نيز، 

. ، که از اختراعات تازه است، اصطVحی کامV غلط است»ھمه پرسی«واژه  .»ميشوند

» دن به ملت، به عنوان مرجعيت اصلی و نھائیمراجعه کر«رفراندم، به معنای ِ چون

تا ملت، به عنوان مرجع  .، و تنھا نھادن سئوالی خشک و خالی نيستاست

 ِنھائی ِقانون و قدرت، پذيرفته نشده، رفراندم، پوچ و فاقد ھرگونه اعتباريست
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. از يک ريشه، ساخته شده اند) زيوا(و زيبائی ) َزيوستن(در فرھنگ ايران، زيستن 

، نيروئيست که ميکشد، )َکـش(= و زيبائی  .بائی، اينھمانی با زندگی کردن داردزي

کار  .در فارسی، اينھمانی نيکی با زيبائيست» خوبی«از اينرو، اصطVح . جذب ميکند

از اين رو نيزھست که اخVق و دين در . و گفتار و انديشه ای، نيکست که جذب بکند

و برضد اخVق و شريعتيست که،  ،ی ھستفرھنگ ايران، استوار بر اصل زيبائ

استوار بر امر و نھيست، تا با ترس از عذاب دوزخ و با اميد به رسيدن به بھشت 

فرھنگ ايران، . رجائی که معنايش خوفست .نسيه، مردم را در خوف ورجا، نگاه دارد

غير از دين زرتشتيست، که مفھوم دوزخ و بھشت را اختراع کرد، و اسVم، آنرا به 

 ُارث بـرد

 

» قاضی ِجVد«سکوlريسم، خدا را، از شغل کيفر دادن، معزول ميکند، تا ديگر، 

و او را از شغل   ،نباشد، و تا شغل جVديش را، به خليفه يا ولی امرش، واگذار نکند

پاداش دادن، معزول ميکند، تا ديگر، جاکش حوريھا و غلمانھا، برای موءمنان 

ری و پاداشی، ماوراء الطبيعی و آخرالزمانی و قيامتی از اين پس، ھيچ کيف .نباشد

کيفر و پاداش، ارزش انسانی و معيا را نسانی پيدا ميکند، و  .والھی نيست

رفتارانسان، ديگر، گناه نيست، بلکه خطا و اشتباه رفتار انسان با انسان، به زيان 

اداش و يک عمل، برای بھزيستی جامعه انسانيست که پ .بھزيستی جامعه ميشود

 کيفرمی بيند، نه برای آنکه عملی برضد دين و خدا و رسولش کرده است

 

درحاليکه در فرھنگ ايران،  .حقيقت و صداقت، دو مفھوم جدا از ھم ھستند

، حقيقت با صداقت، جفت و »راستی«در. ، ھم صداقتست و ھم حقيقت»راستی«

علتش  .ی حقيقتنه حقيقت، بی صداقت ممکن ميشود، و نه صداقت، ب  .انبازند

نيزاينست که در فرھنگ ايران، حقيقت در گوھر خود ھر فرديست، که از او، آشکار 

حقيقت، چيزی فراسوی او نيست که بپذيرد، و نسبت به آن، صادق باشد، و  .ميشود

ِحقيقتيکه من می پذيرم و از طبيعت خودم   .اگر نپذيرد، کافرو ضد حقيقت باشد

آن حقيقت، يابايد  .ش و کشمکش با گوھر من ميماندنجوشيده است، ھميشه در کشاک
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با عنف و درشتی، طبيعت مرا به اکراه تغيير بدھد، تا مالک من بشود، يا گوھر من 

از اين رو، رابطه   .ميکوشد که آن حقيقت را افزار خود سازد تا مالک حقيقت شود

 حقيقت و صداقت، ھميشه متزلزلست، و دروغ، پايدار ميماند

 

آنکه فرھنگ ايران به حکومت ايران، شکل بدھد، حکومت اسVمی، فرھنگ به جای 

چنانکه حکومت ساسانی،  .ايران را به آلت دست خود، کاسته، تا آنرا نابود سازد

فرھنگ ايران را به آلت دست زرتشتيگری کاست، و راه شکست ايران را از اسVم 

ئولوژيکيست، ايران نخواھد تا فرھنگ ايران، آلت دست حکومتھای دينی و ايد  .گشود

انقVب بزرگ ايران، با رستاخيز فرھنگ اصيل ايران آغاز  .توانست از سربپاخيزد

 با سيمرغست که فرھنگ ايران، از خاکسترش برخواھد خاست. ميشود

 

انديشيدن، با نوانديشيدن، آغاز ميشود، تا زندگی در زمان، نـو و تازه 

فلسفه، برای آفريدن زندگی تازه، با انديشه   .تنوانديشی، گوھر سکوlريسم اس .شود

فلسفه، برای آفريدن رنگارنگی زندگی، با انديشه ھای  .تازه است

 سکـوlريسم سياسی، از سکـوlريسم فلسفی زائيده ميشود .رنگارنگست

 

نخستين گام در سکوlريسم، آنستکه انسان، ميخواھد با انديشه خودش، سياست و 

اين  .»علم هللا«نه با  ،يارايد و نظام بدھداقتصاد و حقوق را ب

چگونه ميتوان، سکوlريسم سياسی را از سکوlريسم فلسفی  .فلسفه ِانديشيدنست

 جداساخت

 

انبازشدن «ِتا نفوذ دين، درروان مردم در جامعه نکاھد، آخوند، به ھيچ روی، حاضربه 

جامعه، نيست، و سکوTريسم، بدون کاھش قدرت دين در » باکسی درقدرت

امکان ِاستقرارندارد، واين کار، فقط با اولويت دادن مبارزه برای انديشيدن آزاد، 

برای رسيدن به اين ھدف، نخست بايدبرای بدست . درمقابل ايمان مذھبی ممکنست
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، تا بتوان، قدرت آخوند رادر آغاز، متزلزل »عدالت«جنگيد، نه برای » آزادی«آوردن 

ر و گفتکوست که ميتوان سپس، مسئله عدالت را به ميان با کسب آزادی در تفک. ساخت

و انديشه آزادی آنگاه، پيروز ميشود، که روشنفکران، خود، متفکرمستقل شوند، . آورد

سازند، تا مردم از مقلد بودن، » بزرگترين ننگ«واصل تقليد را در اجتماع، تبديل به 

 بگريزند

 

ميوه درخت سکوlريسم  .ی استسکوlريسم سياسی، ميوه درخت سکوlريسم فلسف

فلسفی را، ميشود جز و ساير واردات از خارج به ايران آورد، ولی با آن ھيچگاه، 

چون اين ميوه را بايد ھميشه ازنو، از درخت  ،حکومت، سکوlر نخواھد شد

 سکوlريسم فلسفی، چيد که در روانھا و مغزھای ايرانيان کاشته شود

 

کتاتوری، در جامعه ای امکان و جود می يابد که ھمه، حکومت مطلقه استبدادی و دي

و اين با تحميل يک عقيده و ايمان به يک آموزه، ممکن   .يکنواخت شده باشند

، با آن »روشن ساخته ميشوند«ھمه با اين آموزه دينی يا ايدئولوژيکی، .ميشود

ت به عبار .»ھمه سطحی ساخته ميشوند، درونشان به سطح آورده ميشود«روشنی، 

ديگر، ھمه عمق فردی خود را که تاريکست، ازدست ميدھند و کنترل پذير 

ميترسد، چون نميتواند » از تاريکی ِعمق فردی«حکومت ديکتاتوری، از    .ميشوند

حکومت مطلقه، جامعه ای ميخواھد که ھيچ کسی، عمق نداشته باشد،  .آنرا کنترل کند

شن شدن از نور ايمان به آموزه بلکه ھمه سطحی باشند، و اين سطحی بودن را، رو

= مادر «در فرھنگ ايران، به معنای » سياه«. عمق، سياه و تاريکست .اش ميداند

زشت سازی ِسياھی و تاريکی، زشت سازی ِزايندگی از  .ھست» اصل زاينده

 عمق ِفرديت است، چون سرچشمه آزادی و سرکشی در برابر قدرتست

 

از اين رو،  . بزرگ، برای آزادی از اسVم بودِعرفان، جنبشی برضد اسVم و قيامی

ميانديشيد تا بتواند، راه گريز از استبداد ھراس » رازآلود= ّسری «تفکرات خود را 

اين شيوه انديشيدن، در راز و در شطح و در قصه، راه  .آور شريعت داشته باشد
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بند، باز ، در می يا»اشاره«که با » نخبگان فھميده و حساس«آزادی نسبی را برای 

َتفکر فلسفی، تفکر عـلنی و   .، گستره سلطه شريعتمداران بودوھست»عوام«.ميکرد
ِاست، و ھر سرانديشه ای را تابه آخرين حدر و شنی از ھمه سو، » ّضدسری«

از اين رو، پيدايش تفکر واقعی فلسفی، در جامعه ای که  .نگسترد، پيدايش نمی يابد

 نستشريعت اسVمی حکومت ميکند، غيرممک

 

حافظه «برای پيدايش تفکر نو آور، در ايران و سايرکشورھای اسVمی، نخست بايد، 

حافظه يا انبار «اlھان نوری، ھمه مخزن معلوماتند، و اين   .»را از اولويت انداخت

از اين رو محور آموزش و . آنھا نيازبه انديشيدن ندارند .مينامند» علم«را » معلومات

ھست، تا ھر چيز را با آن معيار » حفظ کردن کتاب مقدسشان«پروش دراين کشورھا، 

از جمله محتويات اين عبارت   .ازاين رو تفکر، تابع حافظه ميماند  .بسنجند و بپذيرند

دکارت، که من ميانديشم پس من ھستم، ھمين از اولويت انداختن حافظه، و اولويت 

د با انديشيدن برپايه تجربيات انسان، آنچه را ياد ميگيرد، باي .دادن به انديشيدن است

ِچيزی را که نينديشيده، آموخته، برضد اصالت تفکر مستقل و . حواس خود، باشد
 آزاداوست

 

تو، چون عبوسی، در : به اژدھا گفتند که ؟چگونه ميتوان اسVم را معـتدل ساخت

اگر عبوس نباشی، غضب و قھر و تھديد . غضب، مردم را ميترسانی و عذاب ميدھی

اژدھا   !بايد بخندی: گفتند .چه بايد بکنم تا عبوس نباشم: پرسيد  . ناپديد خواھدشدتو،

از آن پس ميخنديد، ولی ھر بار دھانش را از خنده ميگشود، بيش ازپيش، آتش 

ولی آنھائی که دراين آتش ميسوختند، از خنده زيبای   .سوزان غضب، زبانه ميکشيد

 بائی اژدھا، مدھوش ميشدنداژدھا، در درا فراموش ميکردند، و از زي

 

تفکر در ايمان، ميکوشد که برای زيستن در کنون، نو را، تا ميتواند، جزو گذشته 

سازد، و تفکر در فلسفه، ميکوشد که تا ميتواند برای زيستن در کنون، گذشته را، 

مسئله بنيادی که ايندورا باھم گNويز ميسازد، يکی آنست که . جزو ِنو، در آينده سازد
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ه اندازه از نو، در گذشته ميگنجد؟ و ديگری آنست که، چقدر از گذشته، در نو و چ

 آينده، باقی ميماند

 

ھر تجربه تازه ای، ھنگامی فھميده ميشود . ، تفاوتی ناچيز داردانديشيدن با فھميدن

تا تازه، جامه کھنه  .که در عبارات و اصطVحات آشنا و کھنه، به عبارت آورده شود

ولی در انديشيدن، تجربه تازه انسان، در تاريکی ميماند، تا . مفھومستنپوشد، نا

در  .ناگھان به اصطVحات و عباراتی تازه و بيگانه تصادم کند، و در آنھا پديدار گردد

انديشيدن، اين تازگی اصطVحات و عباراتست که مامای ِتجربه ھای تازه ايست که 

 بيشتر ميفھميم و کمتر ميانديشيماز اينرو ما . انسان بدان آبستن شده است

 

آنچه که روزمره است، چون بسيار به مانزديکست، می پنداريم که امری بديھيست، و 

ولی اين نزديکی و آشنائی، درست علت سخت فھمی و . زود و آسان ميشود فھميد

کسی که در روزمره ھا غرقست، و از روزمره ھا بدينسو و بدانسو . دشوار فھميست

تفکر، برای حل مسئله، بدينسان . ميشود» ِمسئله روز«شود، خودش نيز جزو کشيده مي

آغاز ميشود که انسان بکوشد تا اندازه ای خود را از غرقشدگی و کشيده شدگی از 

تا بتواند مسائل روز را بھتر بفھمد، . روزمره ھا، رھا سازد، و از آن فاصله ای پيدا کند

ِالکتيک گرفتاری در روزمره ھا، و تNش برای دوری اين دي. و بتواند آنرا بھتر حل کند

ِانسان با دو ديدگاه تاريخی، و ديدگاه آينده . يافتن از آن، گرانيگاه تفکر زنده است

سازی، بايد به روزمره گی نزديک شود، تا واقعيات روز، او را در انديشيدن، اسير 

 خود نسازند

 

ندگيش را در تن انسانھا ميافشاند، در فرھنگ ايران، خدا که خوشه است، تخمھای ز

تن، ھم زمين است، و ھم به معنای زھدان، و ھم به  .و گنج نھفته در انسانھا ميشود

حق و نظام و (از اين رو، در فرھنگ ايران، اخVق و دين و داد  .معنای کانون آتشست

 خود ِو زيبائی و کمال، در تن خود انسان، گنج نھفته است، و) قانون و عدالت
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ِدر خود انسانھا، . انسانھا، بايد آنرا در خود و ديگران، بجويند و بيابند و بگسترند

 ِگنج حقيقت ھست، و روند پيدا ساختن آن، راستی ناميده ميشود

 

فرھنگ ايران، برپايه سرشاری و پُری و لبريزی ِفطرت انسان قرار داشت، که 

، و ) و تعيين کننده ارزشھاستانسان، اصل بينيش(پيآيندش، از سوئی، اصالت انسان 

اديان نوری، منکر غنای انسان، و بدينسان . از سوی ديگر، خشنودی و خرسندی است

شوند، و طبعا ) اندازه(اصالت اوشدند، تا خود، اصل معرفت و تعيين کننده ارزشھا 

و جاھل و صغير و ظلوم ) زمينی که حاصخيز نيست، در قرآن(=انسان را َکنود 

، حرص سھمگينی به دست يافتن به »اعتقاد به فقر فطری خود«ی انسان، با ول. خواندند

برای جلوگيری از اين . ِثروت و قدرت پيدا کرد، تا کمبود فطری خود را جبران کند

سائقه زورمند، اين اديان، رسيدن به ثروت و قدرت را برای مردمان، گمراه کننده 

عصر جديد در غرب، با اين شروع شد که . دشمردند، که هللا با آن، ھمه را امتحان ميکن

برای عموم، مثبت و مقبول شد، و ھرکس که به » سائقه دست يابی به ثروت و قدرت«

و بدينسان، سکوTريسم و آزادی . قدرت و ثروت برسد، در اجتماع ار جمند ميگردد

 برپايه سرکشی از آرمان اين اديان پيدايش يافت

 

قرار دارد، که » نائی افراد ملت به انديشيدن آزادحق و توا«دموکراسی، بر اصل 

در آزاديست که افراد، در  .برضد ھر گونه حکومت دينی يا ايدئولوژيکی است

که در فرھنگ ايران، » حقيقت«  .انديشيدن، متنوع و گوناگون و رنگارنگ ميشوند

می، اسV» ارشاد«ولی  .است، بيان پيدايش آزادانه گوھر خود فرد انسانست» راستی«

واژه اسVمی  .برضد آزادی انديشيدن افراد، و توانا شدن آنان در حاکميتست

. به انسان» تحميل کردن راه رستگاری که شريعت اسVمست«، به معنای »ارشاد«

فرھنگ در ايران،  .»نشو و نماداده اند که در اصل ندارد«، معنای »ُرشد«ايرانيان به 

و با اين آبست که جھان را  ،خود انسانستبه معنای جوشيدن آب از کاريز گوھر 

 ميتوان آباد کرد و آزادی را آفريد
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قدرت در گذشته، حق انحصاری خود ميدانست که بينديشد، و ديگران، فقط وظيفه 

َديگران، فقط عبد و برده و بنده و صغير و جاھل مقلد ھستند،  .اجراءکردن آنرا دارند

ولی  . مردم را با ارشاد، نابود ميسازندو با چنين حقی، نيروی انديشيدن ِھمه

ِدموکراسی، اين حق انحصاری را از آن خود ملت ساخت، و از ھمه قدرتمندان پيشين، 

بدينسان، ھمه قدرتمندان دينی و سياسی و اقتصادی و قضائی و اجرائی، .سلب کرد

ت با تجاوز از اين وظيفه، آنھا غاصب حق مل .ِتابع و مجری ِانديشه ملت ميشوند

 ميشوند

 

آنھائی که دست به ساختن اسVمھای ِراستين زدند، نخست صورت واقعييش را که از 

سپس صورتھای تازه به آن وام دادند  ، وگوھر اسVم، پيدايش يافته بود، از او زدودند

بدينسان، اسVم، صورتھای تازه را از خود، دور  .که با گوھر اسVم، در تضاد بود

شد که خوی ِتجاوزگری جھاديش را در » ماده بی صورتی« پس، انداخت، ولی از آن 

اين بوقلمون، که  .شد» بوقلمون شيخ عطار«بدينسان، اسVم، ھمان  .گوھرش داشت

ھيچ صورتی ندارد، به ھر صورتی در ميآيد، تا ديگران را فرو بلعد، و ھمه را مانند 

طوست که در اسVم به اين بوقلمون، ھمان ھيوlی ِارس .خود، ماده بی صورت سازد

و ملت ايران  ،»ماده بی صورتی کاسته شد که ھر صورتی ميتوان به آن داد«معنای 

برغم فVسفه اش، دريافت که اين ماده بيصورت، ھمان بوقلمون ِخطرناک، يا 

 ھـيـوlست

 

در فرھنگ ايران، خدا، اصل زيبائی در ھر چيزيست و در ھر چيزی، ميتوان او را 

بر عکس، هللا را ھر انسانی ببيند، از  .يد، و از شادی، به رقص آمدکشف کرد، ود

از اين رو محمد، واسطه اوست، و . ترس، جادرجا ميميرد، چون برضد زندگی اوست

جبرئيل نيز در اثر وحشت از ديدار  ِجبرئيل نيز، واسطه ميان هللا و محمد است، وخود

ار محمد ميآيد، محمدازھيبتش، به است، و ھر گاه او بديد» ھيبت«هللا، پيکر يابی 

جمال و «ِاين پيکريابی وحشت و ھيبت هللا، نماد   تازه. لرزه ميافتد و غش ميکند

 در اسVمست» زيبائی
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انديشيدن زنده، آنست که . ھر انديشه زنده ای، جاذبه دارد، و روان را به سوئی ميکشد

ه شود، و از اين کشاکشھا، انسان از انديشه ھای گوناگون، به راستاھای گوناگون کشيد

روان، به موج آيد، و دريائی توفانی شود، و در اين کشاکشھاست که خرد، بيدار ميشود 

و ميکوشد تا اين کششھا را باھم ھمآھنگ سازد، و از ھمآھنگشوی اين کششھاست که 

 روشنی و خواست از گوھر او زائيده ميشود

 

ھست، که اديان ابراھيمی و »  زايش خداپيدايش و«يکی از انديشه ھای گرانقدر کھن، 

خدا، گوھری فراسوی زائيدن شد و بدينسان، خدا . نوری، بر آن خط بطNن کشيده اند

. ، اساسا به معنای جھان بينی زايشی و پيدايشيست»فرھنگ«. از انسان، بريده شد

ر تعبي» جامه گردانی«اين اصل پيدايش را عرفان، به . چيزی ھست که پيدايش بيابد

. حقيقت و خدا، در ھر جائی در جھان، و در ھر زمانی در تاريخ، تحول می يابد. کرد

. مسئله، تنھا پوشيدن جامه ديگر نيست، بلکه مسئله گرديدن يا تحول يافتن خداست

اTھان نوری، خود را فراسوی زايش، و فراسوی تغيير و تحول قرار دادند، و بدينسان 

انسان، تازمانی با خدايش . معه و انسان وارد آوردندبزرگترين گزند را به تحول جا

ھست که با خدايش تحول می يابد، ولی ھنگامی خدايش را انکار ميکند که خدايش 

 منجمد ميشود، ولی او، تحول می يابد

 

انديشيدن، اصل مھرورزی با ھمه . در فرھنگ ايران، خرد، اصل جفتی و انبازيست

در آموزه زرتشت، گرانيگاه خرد، به کلی عوض . تپديده ھا و آفريدن با ھمديگراس

، و )باطل= دروغ (، ازدشمن ) حقيقت= راستی (ِخرد، اصل شناخت دوست . شد

بدينسان، خرد، نخست در خود، و سپس در . ِجنگيدن و جھاد، برضدد شمنان گرديد

اجتماع خود، و سپس در ھمه اجتماعات، کارش، دشمنيابی ميگردد، تا با آنھا به 

چنين خردی، که ھمگوھر عقل اسVميست، جھان و اجتماع و تاريخ . اد بپر دازدجھ

 مسئله ما، دور انداختن چنين خرد و چنين عقليست. را، ميدان جھاد ميکند
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، ولی وقتی به قدرت ميشود راستين اسVم، وقتی ميخواھد به قدرت برسد،

.  ديگر، باز ميکندو راه را برای حکومت اسVم راستين دروغين ميگردد رسيد،

مينامند که ھميشه ميتواند مردم را بفريبد و   حکمت را ، گوھر واژگونه شوی اين

 کند حکومت  ھميشه از نو،

 

ُاين انديشه که ھرچه گذشته است، کامN مرده است و در مطالعات تاريخی، ما فقط با 

ر آنچه گذشته چون د. مردگان ھميشگی کار داريم، بسياری را ميفريبد و غافل ميسازد

است، تخم ھائی نيرومند، از انساندوستی و مھر و دادخواھی و شادی و جوانمردی و 

فرھنگ . جھان آرائی ھست که روزی بازکاشته ميشوند و باز سر از خاک بر ميآورند

 ايران، چنين تخمھائی ھستند که ھيچگاه در تاريخ گذشته نمی ميرند

 

 دودلی و ترديد و عدم اطمينان را يافته، به واژه ُگـمان، که امروزه معانی ظن و شک و

است، که در واقع » باھم و تواءمان«در پھلوی باز ميگردد، که به معنای » گومه«

ترکيب و سنتز دو چيز در يک لحظه شتاب «باشد، و اين، به معنای » ويمان«ھمان 

 در است و» پيک تيزبال«از اين رو گمان در فرھنگ ايران . بوده است» آميز

انديشيدن . ميباشد» تخت روان و گردونه تيزپرواز«سانسکريت ھمين واژه به معنای 

با . آفريننده، گمان تيزپريست که ميتواند ادراکات مختلف را در آنی باھم سنتز کند

، يکی از آفريننده ترين تجربيات و اصطNحات خود را از دست »گمان«تحريف مفھوم 

 تزی بوده استگمان، انديشيدن سن. داده ايم

 

ِسائقه پيشرفت ھميشگی بسوی کمال و آزادی و سائقه بازگشت ھميشگی به عقب و 

ھر پيشرفتی در کمال و آزادی، ناچار دچار . تکرار گذشته، ھميشه باھم گNويزند

از اينکه ھميشه ميتوان بسوی کمال و آزادی پيشرفت کرد، . بازگشت قھقرائی ميشود

لکتيک پيشرفت بسوی آزادی و، بازگشت به قھقرا ھست اين ديا. يک خيال خام ھست

ھر جنبش پيشرونده ای در مدنيت، سائقه بازگشت . که سير تاريخ را معين ميسازد

 توحش ھميشه در انسان، آتش زير خاکستراست. توحش را برميانگيزد
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درمتون عرفانی، غربال . ميدانستند» غربال کردن«را » انديشيدن باخـرد« ايرانيان 

کاسته شده ، و درآئين زرتشتی ، ازخرد ، فقط » جستجوکردن« دن، فقط به مفھوم کر

درحاليکه اين انديشه بيان ميکند که اين . برگزيدن ميان دوبديل روشن ازھم ميخواھند

خرد انسان، نيک وبد . خرد است که فقط درجستجوکردن وآزمودن ، برميگزيند

است که » ويـزن + پـر«  ھمان واژه برگزيدن درست. رادرجستجوو تجربه برميگزند

 به معنای wizindan. است»  ُگزيدن «ھمان واژه  » wizen«. نام الک ھم ھست

= وزير« واژه .برگزيدن وترجيح دادن وتشخيص دادن درجداکردن ازھمست 

wizir«خرد،الک وغرباليست که .که عربی شده است،به معنای قضاوت وتصميمست

 .درجستجوکردن برميگزيند 

 

تاريخ، انباريست از تجربه ھا و بينشھا و آئين ھا و شيوه ھای تفکر و اديان و مذاھب 

خرد ھر انسانی در ھر  .و مکاتب فلسفی گوناگون که انسانھا در ھزاره ھا اندوخته اند

اين توده روی ھمريخته ھزاره ھا، تا  دوره ای، غرباليست برای الک کردن ِ نو به نو ِ

چنين (تاريخ، آشغالدان نيست . را برای زندگی خود بيرون آوردمايه ھای آفريننده 

و با دور ريختن تاريخ به عنوان آشغال، فراموش ) سخنی، تحقير انسانيت است

ميکنند که گنج نھفته خود را که در ميان آن آشغال، پخش است، نيز دور 

 اينان در خرد خود، ھنوز غربال را کشف نکرده اند .ميريزند

 

 ميتوان در پاساژھای پرپيچ و خم و بی سروته و رنگارنگ زندگی جست، حقيقت را

اين . خواھد رسيد» کاخ حقيقت«نه در تنھاراه مستقيم بيايانی که سرانجام به 

پاساژھای پرپيچ و خم زندگی پر از ديدنيھای شگفت انگيزھستند که بايد در آن 

شتاب دويد، تا روزی به ولگردی کرد، نه در راھھای مستقيم مVل آور و تھی، با 

 پايانش رسيد که کاخ حقيقت است، ولی درش به روی ھمه بسته است

 

معموl بزرگترين اشتباھات، ھمان حقيقتی ھست که مردم بدان ايمان و اعتقاد دارند، 

و با آن اشتباه، ھمه حقايق واقعی را پايمال کرده و بدان افتخار ميکنند که در جھاد و 
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چرا حقيقتشان بزرگترين   .حقيقت بر باطل، جانفشانی کرده اندپيکار برای غلبه 

اشتباھست، چون می پندارند که در حقيقتشان، اشتباھی نيست و با حقيقتشان، ھيچ 

 اشتباھی نميکنند

 

ُمدرن و پيشتاز و «ما تمام اوقات خود را، خرج تبليغات افکاری ميکنيم که به عنوان ِ

اگر . ھن سپرده ايم و سراپا شيفته آن شده ايماز ديگران به ذ» تجدد و روشنگری

اندکی از اين نيرو را صرف انديشيدن ِاز خود، و صرف انگيختن مردم ايران به 

نو شدن ِعـاريه «انديشيدن از خود ميکرديم، از خود، پيشتاز و نو زاينده ميشديم، و از

 ننگ داشتيم» ای

 

شعرای ما، برلب .  تحول می يابندھيچ چيزی فانی نيست و نميگذرد، بلکه ھمه چيزھا،

جوی می نشستند و گذر عمر و زندگی خود را می ديدند، ولی ايرانيان پيشين، برلب 

، تحول عشق را به سبزی و )تخم(= جوی می نشستند، تا از ھمبوسی آب با خاک 

درخت و گل ببينند، که برکنار جوی می روئيد، و به اين عشق ميان آب و خاک، نام 

 ند که يوغ و جفت باشدجـوی داد

 

گـمی ھست که در روشنائی، پيدا  در فرھنگ ايران،» خدای ِانديشه و بينش«بھمن، 

حقيقت در  به عبارت ديگر،. در روشنائی نيز، ھميشه گم ھست ولی ،ميشود

. ُروشنائی، نيست، بلکه در روشنائی، گم ھست، و ھميشه بايد آن را در تاريکی جست

 ينست که ھمه می پندارند که در روشنی، حقيقت، ھستھمه مشکVت ما در ا و

 

در ايران، واژه  .ِبيش از ھمه مقدسين، معجزه ميکند» ُکـود«اھل سيسيل ميگويند که 

اين کار مردمست که معجزه   .َکه از کشت و ورز ميآيد، معنای معجزه داشته» َورز«

  کردن نيستو نيازی به امامان و پيامبران و اlھان، برای معجزه ،ميکند
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آزادی برای اين پيدايش نيافت که تا تعصبات دينی و مذھبی و نژادی و قومی و 

آزادی  .ِطبقاتی و حزبی و جنسی راه فوران پيدا کنند و آتش به کينه توزيھا بزنند

برای اين پيدايش يافت که ھمه عقايد و افکار و اقوام و ملل و طبقات و احزاب، باھم 

 گفتکو کنند و بيانديشند، و در ھمپرسی باھم، از نو حقيقت را بسگالند، يعنی باھم

 از آزادی، سوء استفاده ميکنند و در آزادی برضد آزادی برميخيزندولی ھمھ .بجويند

 

ّجھالـت اينست که انسان، انديشه خودرا، تنھا حقيقت مسـلـم دنيا بـداند، و با آن ھمه  ُ
 حقايق را جھالت و باطـل سازد

 

شتباه ميکند، ولی در می يابد که اشتباه کرده است، و با اين آگاھيست که انسان، ا

بينش «من اشتباھی را که از آن، . انديشيدن آغاز ميشود، و با آن آزادی پيدايش می يابد

پيدايش می يابد، ترجيح به بينشی ميدھم که با آن ھيچ اشتباه نخواھم کرد، و » و آزادی

  را نيز از دست خواھم دادحق و نيروی انديشيدن و آزادی

 

ايـمان بـه غـيب، زائيـده از نفـرت به حس است، که خواسـتار بھزيستی ِنـقـد در اين 

 گـيـتی است

 

اين فرھنگست که جوانان ملل گوناگون، گردھم ميآيند و سرودھای آھنگين را که خود 

ه و آھنگ را، بدون ساخته اند، ميخوانند و مينوازند، و ملتھای گوناگون باھم، يک تران

آھنگ . تبعيض و تعصب نژادی و ملی و دينی، بر ميگزينند تا ھمه از آن لذت ببرند

زيبا، انديشه زيبا، ھنر زيبا ،کار زيبا که ھمه ملل از آن شاد بشوند و فراسوی تعصبات 

اين فرھنگيست که بشريت . ملی و دينی و نژادی برگزينند، متعلق به ھمه ملل ھست

 لدبدان می با
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، بايد حساسيت انسان را برای لذت )با معنا کردن زندگی(برای بامزه کردن زندگی 

ُبردن، باl برد، تا با چنين حساسيتی، لذتھای بھتر و لطيف تر در زندگی 

ِبھترين لذتھا را بردن، غير از بھره بردن از لذتھای زياد زمخت و خشن  .بجويد ُ

ِت زياد، اشباع ميکنند تا مردم را از باl رفتن ولی مردمان را با لذتھای کم کيفي .است

طرد لذت در گيتی، زندگی را بی معنا  .حساسيت، در برگزيدن کيفيت لذتشان باز دارند

 ميکند، ولی فرھنگ، باl بردن حساسيت انسان، برای برگزيدن لذتھای لطيفست

 

اتب گوناگون يونان، از گNويزی با اسطوره و نقد آن، به تفکر فلسفی رسيد، و مک

فلسفی، جانشين چند خدائيش شدند، ولی در ايران، مانند اسرائيل، تئولوژی، جانشين 

ميتولوژی شد، و اين تئولوژی زرتشتی در ايران، راه پيدايش تفکر فلسفی ويژه ايران 

ِما بايد از سر، ميتولوژی ايران را از سلطه زرتشتيگری، آزاد سازيم، تا راه . رابست

 ود را بگشائيمتفکر فلسفی خ

 

حکمت آنست که با وسيله کار شر، ميتوان به  .دروغ، با حکمت، بنياد نھاده ميشود

با ترساندن، ميشود، انسان را خوب .  با کشتن، ميتوان زنده کرد  .غايت خير رسيد

هللا، حکيمست و حکم ميکند   از اين رو ھست که. با ويران کردن، ميشود آباد کرد. کرد

شاھنامه درست با داستان سيامک آغاز ميشود، که در . ومت کندتا بر جھان، حک

او برھنه . حاضر نيست، با حکمت با او بجنگد اھريمن که اصل حکمتست برابر

مھر ميورزد، به غايت آنکه ) کيومرث(اھريمن، در ظاھر، به انسان .ميشود) راستی(

 ُاو را بکـشد

 

 است تا برترين وسيله برای برقرار عقل در اسNم، اولين چيزيست که هللا خلق کرده

خرد «ساختن قدرت او باشد و طبعا چنين عقلی، بزرگترين دشمن آزادی و استقNل 

 است که برضد ھر قدرتيست» انسان
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. منتظر از ھم پاشيدن رژيم در اثر بحران اقتصادی نشستن، نيازی به وجود ما ندارد

  ميتوان از ھم پاشيدوجود ما برای آنست که بينديشيم، چگونه رژيم را

 

ملتی، فرھنگيست که فلسفه ی خودش را ميآفريند و ملتی بيفرھنگست که فلسفه ھای 

ديگران را که برای زندگی خودشان آفريده اند، قرض ميکند، تا زندگيش را ھم قرضی 

 ولی زندگی خود را نميتوان از ديگران، قرض کرد. بکند

 

مشروعيت انحصاری به «ميدانند که » امام زمان«تا مردم در ايران، آخوند را جانشين 

، امکان پيدايش و »حق حاکميت دارد، و ھرحکومتی جز خود را، غاصب ميداند

حکومت دموکراسی و حاکميت ملت، غاصب حق امام زمان . استقرار دموکراسی نيست

برای ايجاد حاکميت ملت و دموکراسی، بايد با انديشه امام زمان در . شمرده ميشود

 ذھان جنگيدا

 

) ُزھره= ُبيدخت (جانشين رام  ، انديشه ايست که در ذھن و روان ايرانيان،امام زمان

» بھروز«بوده است، و » و رامشگری و شناخت زمان زندگی و«خدای که  شده است

نياز به بسيج ساخته  ، يا طبيعت ھر انسانيست که فقطروان ، و اينناميده ميشده است

در انتظار امام   برسد و  بھروزی ، تا اجتماع بهد انسان داردشدن و افروختن در وجو

 زمان ننشيند

 

و انقNبی که بپاکرد، و آخوندھا، » امام زمان دانستن خود« سال پيش با 160باب، در 

گذاشتند، حق به قدرت و مرجعيت را از ھمه آخوندھا سلب کرد، و با » فتنه«نام آنرا 

اين انديشه بزرگ که با .  قوانين نوين، وضع کردسلب اين حق به قدرت، از آخوندھا،

ِاز بُن کندن ِريشه قدرت آخوندی که خرافه امام زمانست، ميتوان تاءسيس قانون و نظام  ِ

نوين کرد، نطفه پيدايش مشروطه شد، ولی شاه و روشنفکران، با ھمکاری با آخوندھا، 
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 پيدايش مشروطه را گشوده آنچه را باب، با قربانی ھزاران نفربدست آورده بود، و راه

 ِبود، در اين انقNب ارتجاعی، بباددادند

 

که سھم بزرگی در ايجاد و استقرار حکومت اسVمی  خرافه ھای روشنفکران يکی از

پيروزی  ، که سير تاريخ، بدون بروبر گرد، بهبود» جبر تاريخ«اعتقاد آنھا به  داشت،

شد،  ھمکاری آنھابا آخوندھا  سبب، و ھمين خرافه،ميکشد ديکتاتوری پرولتار يا

چون با ورداشتند که حکومت ازدست آنھا خواھدلغزيدوبه خودی خود، در دامان آنھا 

 اين ھمان علمی ھست که خرافه شد .خواھد افتاد

 

شريعت اسNم، با زور آمده است، و باز ورمانده است، و اکنون با اين مسئله بزرگ 

د، و نميداند و نميخواھد بداند که چگونه بی زور روبروست که نميتواند با زور بمان

 ميتوان ماند

 

در ميان ھر انسانی، گنج ) سعادت و نيکی(در فرھنگ ايران، حقيقت و خدا و بھی 

انسان بايد  .ھست »ُزھره= ُبيدخت = سرچشمه زندگی « ، به معنایگنج .نھفته است

  برويانداين خدا را که سرچشمه زندگی و سعادت و نيکيست، از خود

 

ضعيف ، امروزش ھميشه بـداست ، و ھميشه منتظر فردای بھتريست که اگر بخواھد 

توانا، ھر روز بـدی را تبديل به فردای بھتر ميکند، و ھيچگاه منتظر کسی  .، ميآيد

ِکـبـر ِطغيان کننده «توانائی انسان را بنام ِ  .نمينشيند که فردای بھتری خواھد آورد

 ل به ضعف کرده اند، تبدي»برضد هللا

 

دستور  آنست که  نخستين کار خيری که خواھد کرد اگر فردا، امام زمان به ايران بيايد

 خواھد داد سر ھمه مVھا را ببرند، ولی ما حتما جلوش را خواھيم گرفت
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ديوانگان  .جنون، خلق کرده ميشود  عـقل است که در جامه،  ِحکومت ھميشه با

 عقلی ھستند که ھر که جز او ميانديشد، باطل اجتماع، ھميشه مخلوق حکومت

 ميشمارد و او را کافـر و يا مجنون ميسازد

 

ِبن بودن يا اصالت«انسان،  . خود را در درک دو تاريکی ِگذشته و آينده، در می يابد» ُ

او، ھم آغاز گذشته و ھم آغاز آينده  در ميان اين دو تاريکيست که در می يابد که

انسان، تاريخ را ھميشه از . نده بودن، بايستی آغاز گذشته ھم شدبرای آغاز آي. ھست

به ھستی يافتن از «دو تاريکی آينده و گذشته، انسان را   اين. نو ميشناسد و ميافريند

 ، يعنی به افراختن از گوھر خود، ميانگيزد»خود

 

ّخدا، يک مفھوم انسانی ھست که با تحول انسان، تحول مييابد حول خدائی که با ت .ّ

ّدر اين تحول، مفھوم . انسان، تحول نيابد، بزرگترين آزارنده انسان ميگردد
ِوجود خدائی که ھميشه ھمان  .ميگردد حقيقت ميشود، و مفھوم دوم،خرافھ اول،

 ميماند که بوده است، برضد انسانست که متحولست

 

که جوانه ھر قدرتمندی، سائقه قدرتخواھی را در ھمه برميانگيزد، و جنگ قدرتھائی 

ميزنند، با قدرتمند، شروع ميشود، و اين قدرتھا مجبورند ھمديگر را ببلعند، تا يکی 

 باقی بماند، ولی آن قدرتمند، از نو برانگيزنده نوين قدرتخواھی در ھمه ميشود

 

ِاخVقی که بر پايه ترس از هللا مقتدر، و واسطه ھايش بر روی زمين است، سرچشمه 

 از قدرت، فساد و انحطاط انسان، آغاز ميشودبا ترس   .ضد اخVقست

 

ميسازد، مجبور است که تا ميتواند، دروغ بگويد، ولی نام اين » اسNم راستينی«آنکه 

 کرد» حکومت«است که با آن ميتوان ھميشه بر مردم » حکمت«، »دروغ مقدس«
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ر ولی ما منتظر ظھور انسان، ظھو  .آنھا منتظر ظھور امام زمان در جھان ھستند

ما نياز به ظھور خود داريم، تا جھانی را که اسVم، و  .خودمان در اجتماع و جھانيم

 يرانساخته، از نو آباد کنيم

 

است، نه زن، نه اقتصاد، نه » آخوند«مسئله ايران بيش از دو ھزار سالست که 

» شناختن«و » زادن«در فرھنگ ايران، به معنای » زن« .سياست، نه سرمايه داری

زائيده » گوھر مادينه انسان«قيقتی و نوری، حقيقت و شناخت واقعيست که از ح. است

ھر انسانی، ھر تنی، در گوھرش، زنست، . ھر انسانی، آبستن به حقيقت است. بشود

در مرد و زن ھردو، به معنای » تن« .سرچشمه است، مبدء زندگی و روشنائی است

اين  . نشود، حقيقت نميدانيمما حقيقتی را که از تن، زاده. زھدان زاينده است

پوشيدن چنين حقيقتی و . آخونداست که انسان را از سرچشمه حقيقت شدن مياندازد

کيست که  .روشنائی، بزرگترين ستم و فساد در ارض و جنايت به بشريت است

آيا حل مسئله آخوندھا، ريختن   .آخوند: سرچشمه شناخت حقيقت را به ما می بندد؟

وند، ميخواھد زن را که وجودش، زير آب حقيقت آسمانی او را ولی آخ  خون آنھاست؟

ميزند، به تاريکی براند و ناپيدا سازد و دروغ آسمانيش را بچای آن، بر ھمه چيره 

 سازد

 

State  پايان يافته است، » حکومت بر ملت«نه تنھا زمان  .حالت است، نه حکومت

ُحکومت برپايه حکمت و حکم، چه از هللا«بلکه زمان  »  باشد و چه از قدرتمندی باشدِ

ھنگامی که اقوام و طبقات و قبايل و خانواده ھا و پيروان اديان و . پايان يافته است

و باھم سامان دادن ِيک جامعه را بيابند، اين   باھم آراستن حالت  مذاھب گوناگون،

 تحول يابی اين مسئله براساس. ، آنچيزيست که ما به غلط، حکومت ميگوئيم»حالت«

 نھاده ميشود حالت تفاھم و ھمپرسی و ھم آرائی به ھمه

 

با  بلکه. ، دموکراسی در جامعه پيدايش نمييابد»يک حکومت دموکرات«با ساختن 

در جامعه ھست که حکومت دموکراسی واقعی، زاده » مردمان آزادانديش و باز«
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ميتواند جامعه ای که . دارد» جامعه تفاھمی«پيدايش دموکراسی، نياز به .ميشود

در  بدون کاربرد زور و تبليغات دروغين و ھوچيگری و مردم فريبی، »تفاھم« در

 ، و به خود، سازمان دھدزمانھای اصطراب و اضطرار، تصميم بگيرد

 

ِانسانست که انقVب حقيقی در ) فطرت(با يقين به نيرومندی و سرشاری ِگوھر 

ت که خردش ، راھگشای ھس» يقين انسان به خودش«با  .اجتماع، آغاز ميشود

ايمان به يک دين يا يک ايدئولوژی يا  .زندگی و حکومت و اقتصاد و حقوق ميگردد

 يک حقيقت، نابود سازنده چنين يقينی است

 

انقVبی که ما در ايران داشتيم، انقVبی بود که يک کور، با عصای شريعتش، ملت را 

فرھنگ ايران،  ولی. راه بروندتبديل به کورانی ميکند که با عصای آن رھبر کور، 

انقVب خردھاست، و خواھان نوزائی خردھای آزاد و مستقلست که با چشمھای 

 خورشيدگونه خود، ھم روشن کنند و ھم با روشنائی خود ببينند

 

» اصل ابتکار و نوآوری«دموکراسی بر بنياد آزادی ِانسان، به عنوان 

ميتوان دموکراسی را با فن و فوت ... وديت اينکه از اسVم يا مسيحيت يا يھ .بناميشود

آنھا  .تاءويل، بزور بيرون کشيد، درست نشان فقدان نيروی ابتکار در آنھاست

دموکراسی با بسيج ساختن توانائی انسان، به   .ھيچکدام، مبتکر دموکراسی نيستند

 ممکنست) قانون، اخVق، اجتماع، اقتصاد(نوآوردن در ھر گستره ای 

 

ملت ايران، .  ھميشه غVم ِحلقه بگوش و اسير و ذليل آخوندھا بوده استامام زمان،

بايد قيام برای نجات امام زمان از اسارت و مذلت او ازدست آخوندھا بکند و در آن 

روزست که آزادی خود را بدست خواھد آورد، و در خواھد يافت که امام زمان، ھمان 

 و ھميشه بايدد رزندان تاريک، غايب خود اوست که در چاه تاريک، زندانی شده است

 باشد، ولی اميد بيرون آمدن از زندان را داشته باشد تا نميرد
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ُکـن : مردم در ايران، به کسی که چيزھارا ويران ميکند و نابود ميسازد، ميگويند
و » ُکن«در حاليکه، هللا در قرآن، برای خلق جھان، امر ميکند که  .ُفيکون کرد

اين بيان قدرت . ميشود» ھست«مه چيز از اراده او ھ. ميشود» فيکون«

فرھنگ ايران برضد قدرتست، چون در فرھنگ ايران، انسان، ھست، وقتی  و  اوست

 از فطرت خودش بخواھد، طبعابر ضد قدرتيست که از اراده او، ھست بشود

 

موبدان . برترين ھنر ايرانی، جنگ با خدا و شکست دادن خدا و تبعيد خدا بوده است

ساسانی، برای فراموش ساختن اين ھنر، داستان ضحاک را که جنگ ايرانيان با 

ِخدايی قربانی خونی مانند هللا بوده است، جنگ با يک شاه ستمگر ساخته اند، تا 
ايرانی ميدانست که برای  .ايرانيان باز به فکر جنگ با اھورامزدای زرتشت نيفتند

بانی خواه که نماد خونخوارگيست، رسيدن به آزادی، راھی جز جنگ با خدای قر

 نيست و از ايستادن در برابر چنين خدائی نميترسيد

 

نيست، ھيچگاه » گيرنده«جان، و خرد که از جان، پيدايش مييابد، در فرھنگ ايران، 

می «بلکه   ،ُوام نميگيرد، معيار و مدل و صورت، از ديگری نميگيرد

 ديگر، ھمروشی و انبازی و باھم ، يا به سخنی»باھم رفتن«، پذيرفتن .»پذيرد

 او در ھمپرسی، که جستجوی باھمديگر است، با ديگران، باھم ميآفريند .آفريدنست

 

  ِفرھنگ، شيوه جوشان شدن يا فوران ِخدا، از فطرت انسانست

  ِارشاد، روش ِمتصلب ساختن انسان در تبعيت

  از امر هللا با تھديد و غضب و عذابست

 ، معنای نمو کردن ميدھند، که در عربی و در قرآن ندارد»درش«ايرانيان، به واژه 

 

فرھنگ، آبيست که در راھھای دراز، در . است) قنات(فرھنگ، نام کاريز 

سيمرغ . تاريکی ِمنش يک جامعه ميجوشد و آنگاه از تاريکی، پديدار ميشود و ميروياند
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يزی کشيده است، و کار) انسانی(يا خدا در فرھنگ ايران، دريائيست که به ھر تخمی 

. ھر انسانی را مستقيما با خودش آبياری ميکند، تا ببالد و سربرافرازد و شعله بکشد

برعکس، هللا در اسNم، شريعت را وضع ميکند، و آب در کاريزی نيست که مستقيما 

در اين صورت، نيازی به محمد و خليفه و امام و وTيت . در وجود ھر انسانی بجوشد

 سNم، فرھنگ نيستا. فقيه نداشت

 

ِسوسياليست ما، شبه سوسياليست ھست ليبرال   .کمونيست ما، شبه کمونيست ھست  .ِ

ِدموکرات ما، شبه  .ِمشروطه ما، شبه مشروطه ھست .ِما، شبه ليبرال ھست
ِجامعه مدنی ما، شبه جامعه  .ِسکوlريسم ما، شبه سکوlريسم ھست.دموکراتست

مسئله  .اسVم ما، شبه اسVمست . بشراستِحقوق بشر ما، شبه حقوق .مدنيست

و ھيچ شبيھی، ھيچگاه، اصل . است» شبه بودن«بنيادی ما، نجات يافتن از اين 

 نميشود، با آنکه کاسه داغ تر از آش است

 

، ِاگر ميخواھيد مالک حقيقت باشيد، يکراست به سراغ دين و ايدئولوژی برويد

و  ،که انسان، نميتواند مالک حقيقت باشدنخستين گام در انديشيدن فلسفی آنست  چون

 حقيقت را ھميشه در روند تجربه در می يابد

 

  ھر آموزه ای آنگاه حقيقتست که مھر به زندگی در گيتی را بيافزايد،

 و ھر آموزه ای برضد حقيقتست، که زندگی در گيتی را قربانی آخرت کند

 

يعنی روزيکه ھيچکس در  .ندُامام زمان، روزی خواھدآمد که ھمه مVھا مرده باش

 ُجامعـه سـراغ مVرا نگيرد
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اتش سوزان، يعنی خشم و غضب و قھر و «شير و خورشيد و شمشير، که اينھمانی با 

» ميثاق و عھد= « ِداشت و نماد ميتراس، خدای قربانی خونی و قرارداد » خشونت

ويانست که نماد ھست، و مردم ايران، او را ضحاک ناميده اند، در تضاد با درفش کا

يک دسته تيغھای «را به شکل »هللا«درست حکومت اسNمی، نام خود . قداست جانست

درآورد که نماد ھمان خشم و غضب و قھر و خشونتست، و جانشين شير و » برنده

 هللا فرزند ضحاک، جانشين ضحاک شد. خورشيد و شمشير ضحاک ساخت

 

منانش سوزانده، و حريق سھمناک ِقرآن، ريشه مردمی و مھر و خـرد را در موء

جھانسوزی در تاريخ بپا کرده است، و سوزاندن يک قرآن، نه تنھا از اين حريق 

اکنون ھنگام آنست که با مردمی و مھر و   .جھانسوز نميکاھد بلکه بر آن نيز ميافزايد

 .ِخرد جوشيده از جان ِانسانی، اين حريق جھانسوز را بنشانيم

 

چون . الت انداخت، و بزرگترين گزند را به فرھنگ ايران زدزرتشت، آتش را از اص

اين آتش، . در فرھنگ ايران، تخم و تخمدان، که سرچشمه زندگی ميباشند، آتشـند

برای زرتشت، آتش، يعنی انسان و . و راستی است) مھر(سرچشمه روشنی و گرمی 

آتش =  به تخم ھر جانی، از خودش، روشن و گرم نميشود، بلکه اين اھورامزداست، که

و روشنی و . اين يعنی، انسان و گيتی، اصالت ندارند. ، روشنی، وام ميدھد)جان انسان(

 .راستی را که حقيقت باشد، اھورامزدا، خلق ميکند، و از انسانھا، پيدايش نمی يابد

 

آتش = تخم آتش «در فرھنگِ ايران، جان، ھم تخم و ھم اخگر شمرده ميشود، و 

يعنی سيمرغ » ارتای خوشه«جان ھر انسانی، تخم آتش ِ  ، وودناميده ميش» جان

از اين . آتش جان، خود را در خرد و حواس ِھر انسانی بر ميافروزد .شمرده ميشود

و نياز به  ،ِجان بر ھر ايمانی، اولويت دارد، و انسان، پيوند مستقيم با خدا دارد رو،

 ھيچ پيامبری ندارد
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  ميدزددوlيت فقيه، ھيچگاه از ملت ن

 بلکه ملت را غارت ميکند تا غنيمت بحساب آيد

 

ِکراھت ونفرت، ازسنـت «ّنه با درندگی که تعصبات دينی ميآورد، ميتوان مردمان را از  ّ
ِنه کراھت ونفرت ازسنـت قساوتمند قرآن، ميتواند با  ،باز داشت» قساوتمندانه قرآن ّ

فرھنگ ايران، بنياد  .بکاھدآتش زدن ھزاران قرآن، ازتعصب موءمنان و سبعيتشان 

اين مھراست که حقيقت را درد لھاميگسترد، نه . ميداند، نه جھاد» مھر«مدنيت را، 

 جھاد

 

، ميکوشند که آلترناتيوھای گوناگون، برای )government(اوپوزيسيون يک دولت 

اوپوزيسون  ولی. موجود بسازند) رژيم = state(استقرار ودوام ھمان يک حکومت 

) رژيمھای متضاد(موجود، ميکـوشند که حکومتھای گوناگون ومتضاد  متيک حکو

به عنوان آلترناتيوآن حکومت بسازند، وتنھا خودشان، جانشين آن حکومت شوند، 

 .ھمبستگی ميان آنھا ازمحاlتستاينست کھ

 

ملتی که عقب افتاده است، اينگونه پيشرفت نميکند که پيروی از جامعه پيشرفته بکند، 

بدينگونه پيشرفت ميکند که پيشرو بشود، تبديل به جامعه مبتکربشود، که فقط در بلکه 

ايده آل ابتکار در علم و فلسفه و تحقيقات و تفکر و ھنر، به جای . آزادی تفکر ممکنست

 ايده آل پيشرفت دروام گيری فن و معلومات از جامعه غرب، بايد بسيج ساخته شود

 

» ، اصل گيرنده و گرفتن، يعنی اصل قدرتنميگيرد«خرد در فرھنگ ايران، 

، نيست و نابود ميشود، و اگر فرھنگ غرب »وام بگيرد«اگر فرھنگ ِغرب را  .نيست

خرد در  .را تسخير کند، اصل قدرت ميشود و ھويت فرھنگيش را ازدست ميدھد

با فرھنگ غرب ميتواند جفت   .است) انبازی يا مھر(فرھنگِ ايران، اصل جفت شونده 
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اگر نتواند آبستن شود، عقيم . تا ھم از او آبستن گردد و ھم او را آبستن کندشود، 

 است و اگر نتواند آبستن کند، عنين است

 

يکی، تاريخ را برای تجليل دين و ايدئولوژيش و دفاع از آن، مسخ ميکند، يکی تاريخ 

بقه اش و را برای تجليل ملتش و دفاع از آن مسخ ميکند، يکی تاريخ را برای تجليل ط

دفاع از آن مسخ ميکند، و يکی، تاريخ را برای تجليل نژادش و دفاع از آن، مسخ 

پس حقيقت و . است، که علم و حقيقت شمرده ميشود» ِچنين آگاھبود تاريخی«ميکند، و 

 علم، دانشھای مسخ شده اند

 

، به ھمه سرايت کرد، و مثل حريق ھمه را فرا گرفت» خيال ضعيف بودن قدرت«وقتی 

حتما نبايستی يک رژيم ضعيف باشد، تا . دستگاه قدرت آغاز به فرو ريختن ميکند

اين . ، مردم را تسخير کند»خيال ضعيف بودن آن دستگاه«بايستی  متزلزل شود، بلکه

ايمان مردم، در پايان به خود قدرت و ھمدستانش سرايت ميکند، و ھمه آنھا را فلج و 

 ناتوان ميسازد

 

در  .، خدا، دگرديسی به گيتی می يابد ،تا به مھر خود پيکر بدھددر فرھنگ ايران

 اسVم، هللا، دنيا را خلق ميکند، تا قدرت خود را واقعيت بدھد

 

در . است» وای ِآتش افروز«ميباشد به معنای ) ur-va(که در اصل ) ur-vaan(روان 

ی، اصل آتش افروز ميتوان ديد که روان ھر انسان) 7 پاره -  29(گزيده ھای زاد اسپرم 

است که ھم در تن انسان، ) يا سيمرغ(اين آتش وای . و آتش انگيز و نگھبان آتش است

نظام ميآفريند، و ھم اين آتش روان، در ھر انسانی، بنياد گذار و سرچشمه توافق و 

 .تفاھم و قرارداد و دوستی و قانون در اجتماعست
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ِاين بيان فطرت آزاد انسان ). آتش جان(در فرھنگ ايران، جان انسان، آتشست  ِ

به خود، صورت ميدھد، و ھيچکس نميتواند ) افروختن(آتش، در روشن شدن  .ميباشد

اlھان قدرتمند، ھنگامی حاکم بر انسان، ميشوند که به او صورتی  .به او صورت بدھد

 از اين رو محمد، آتش جان انسان را ابليس ساخته است .که ميخواھند بدھند

 

ان، نميخواھند بشنوند و بدانند که قدرت و ھستيشان، از ملت سرچشمه گرفته قدرتمند

و از اين اصل ِفرھنگی ايران، رو برميگردانند، و قدرتشان را   .و عاريه از ملت است

از اين رو بايد قدرتمندان را  .عاريه از خدائی واھی يا يک اصل متافيزيکی ميدانند

اين اصل  .ستيشان، فقط وامی از ملتستبطور مداوم، آگاه ساخت که قدرت و ھ

 ، بنياد ِفرھنگ ايران بوده است»مردمشاھی، يا حکومت دموکراسی«

 

= ھوپريان «يا » ارتا«داشت، و ) زندگی(در فرھنگ ايران، جان، اينھمانی با آتش 

اين خدا، در   .فری، به معنای دوستی و مھراست= ناميده ميشد، و پری » شاه پريان

تش جانست که سر بر ميافرازد و می بالد و ھيچگاه در برای ھيچ قدرتی ھر انسانی، آ

محمد، اين خدای ايران را در قرآن، ابليس ناميد که بايد سنگسار گردد،  .نمی خمد

 چون بزرگترين دشمن انسانست

 

در فرھنگ » انچه خدائيست«خدا، يا  ؟چرا فرھنگ ايران، ملی نيست و جھانشمولست

جان ھر انسانی، تخم  .و تخمھای او، آتش جان ھمه انسانھاھستايران، خوشه است، 

يا اخگرآتش ِخدائيست، ولی ھر تخمی بالقوه، خوشه است و دررويش و افزايش، 

، تصوير »ِو جودکل در تخم«از اين انديشه  .ميشود» ّکـل جھانشمول«خوشه، يعنی 

منی انسانھا، کل خردھای بھ. جام جم که خرد بھمنی ھر انسانی باشد، پيدايش يافت

اينست . ھر تخمی، اصل آراستن ِآفرينش نظم و زيبائيست .جھان را باھم ميآرايند

 از خرد بھمنی انسان، نظم زيبای جھانی پيدايش می يابد که
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هللا در اسVم، انسانھا را با اراده اش خلق ميکند و ھمه انسانھا در برابر هللا، 

خدای ايران، خوشه ايست که ) ارتاواھيشت (سيمرغ يا ارتا .»مساوی در ھيچ ھستند«

ايرانی و ھندی و ترک و بلوچ (تخمھايش، جانھای ھمه انسانھا ھستند و ھمه انسانھا 

در قائم به ذات بودن و سرفرازی و سرچشمه روشنی ...) و پشتو و عرب و يھودی 

 فرھنگ ايران، ملی نيست بلکه جھانشمول است .بودن، باھم برابرند

 

دالت را در اجرای کامل و موبه موی شريعتش ميداند و بيعدالتی در اجتماع اسVم، ع

. را، نتيجه آن ميداند که شريعت با نھايت سختگيری و قساوت تنفيذنشده است

سختگيری در اجرای شريعت يا ھر آموزه و ايدئولوژئی، ھيچگاه به عدالت ولي

ريعت و آموزه و قساوت درست دليل بر آنست که در خود آن ش درست. نميرسد

عدالت، . اگر پيکر يابی عدالت بود، نياز به قساوت نداشت .ايدئولوژی، عدالت نيست

ھنگامی عدالتست که ھمآھنگی باجان ھمه انسانھا دار دو از جان انسانھا جوشيده و 

 از قساوت ميپرھيزد

 

ذھان دارد، برا تاريخ امام حسين که تفاوت فوق العاده با» اسطوره امام حسين«تا 

درگستره سياست، از آن معين ساخته » دشمنی«مفھوم  مردم ايران، چيره است،

ِ، بزرگترين سد پيدايش و بقای دموکراسی در ايران »دشمنی«و اين مفھوم ِ،خواھد شد
 است

 

  ّفريدون فرخ فرشته نبود زمشک و زعنبرسرشته نبود

  به داد ودھش يافت، آن نيکوئی توداد ودھش کن، فريدون توئی

. ھمه، ميتوانند با داد ودھش کردن، فريدون، بنياد گذار نظام و عدالت و حق بشوند

  کار و عمل سازنده انسانی در اجتماع، راه

 راه رسيدن به ھرمقامی در اجتماع به روی ھمه گشاده است. رابه ھر مقامی ميگشايد
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 سين= سئنا = سه نی = سياک مک (با سيامک در شاھنامه که چھره سيمرغست 

اھريمن، چنگ  .ورطه ژرف ميان فرھنگ ايران و شريعت اسVم، پديدار ميشود) مرغ

در   .اين را حکمت مينامند. و اژگونه ميزند، يعنی دو روی جدا و ضد از ھم دارد

ولی ھر حقيقتی با . ّحکمت، خير، حق دارد، شررا برای غالب ساختن خود، بکارببرد

. ين خدعه را، حکمت يا دروغ مقدس مينامندا. کار بردن مکر، تبديل به دروغ ميشود

اھريمن برای غالب شدن، روی مھر، نشان ميدھد ولی در درون، کين ميورزد، و 

ميداند، از اين رو برھنه ) حقيقت(سيامک، اصل را راستی   .درپی نابود ساختنست

سيمرغ، . راستی، ترجيح ميدھد در راستی شکست بخورد تا با خدعه، غلبه کند. است

 شکست نمترسد، چون ھميشه از نو، از خاکسترش برميخيزداز 

 

، درباره »مرجع نھائی«ملت ايرانست که در يک رفراندم به عنوان  حق حياتی اين

رفراندم ملت ايران، برای داشتن يا  .بھره برداری از انرژی اتمی تصميم بگيرد

 ملت ايرانست حق حياتی نداشتن نيروگاه اتمی،

 

مانند اسVم و سايراديان (و به يک اراده ) مانندارسطو(يک علت ھمه چيزھا را به 

با معلول و مخلوق شدن، ھمه چيزھا،  .کاستن، برضد فرھنگ ايرانست) نوری

در فرھنگ ايران،  .واين دليل ِفقر انديشه است ،ساخته ميشوند» بی ارج«و » وسيله«

، و ھيچکس حق در ھر چيزی، اصل ِآفريننده ھست، و ھمه چيزھا ارجمند ھستند

 ندارد ديگری را وسيله و عبد خود سازد

 

ايرانيان، آن ھنگام جھانی شاد و آباد برای زيستن داشتند، که با انديشه ھائی که شيره 

ِجانشان بود، خيمه فرھنگ خود را بافتند، ولی از آن روزيکه با تار و پود انديشه ھای 

 می بافند، در دوز خند، چون جانشان با جھانشمولی که از اين و آن وام ميگيرند و به ھم

 جھانشان، به ھم سرشته نيست
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تخمه، برابر با آتش . درفرھنگ ايران، جان ھر انسانی، تخمه ای از خوشه خداست

و اين آتش، از روزنه ھای حواس ھر انسانی، زبانه ميکشد و  ،است) سرچشمه نيرو(

ازاين . ن بينشھای حواسستخرد، مجموعه اي و تبديل به روشنائی يا بينش ميشود

 بينش ھر انسانی، چون اصل خدائی دارد، مرجع نھائيست رو

 

سکوlريسم، با مذاکره و ديالوگ با قدرتمندان يا روشنفکران دينی، بدست 

خدا، چيزی جز خوشه   بلکه با گسترش انديشه ھای زنده فرھنگ ايرانست، که  ،نميآيد

 وھر خاکی ميشودخدا، گ و بدينسان ،مردمان و طبيعت نيست

 

فرھنگ مھر و شادی و آزادی «چھارشنبه سوری، جشن پيدايش جھان نوين، برپايه 

اين جشن، چون برضد آموزه زرتشت بوده، محتوياتش را  .است» و نو آفرينی ايران

برای پيروز شدن اين غايت، بايد معنای اصلی اين  .تاريک و فراموش ساخته اند

 اد ھمه آوردجشن را از نو، شناخت و به ي

 

حقوق بشر، ھرچند که جھانشمول ھستند، ولی تا نتوانند ريشه در فرھنگ مردمی يک 

ِجامعه بکنند، يا امکان رويش از خود آن فرھنگ نداشته باشند، شعارھای تو خالی 
ِاز فرھنگ ايرانست که سرانديشه اين حقوق بشر،  .ميمانند که ھيچگاه اجرا نميشوند

 ُشوره زار اسVمست که حقوق بشر، ميخـشکـد، ولی در روئيده است

 

چون خدايش، خوشه ايست که تخمش   ،ھست» جھانشمول«فرھنگ ايران، فرھنگِ 

چه ترک و کرد و بلوچ و عرب و يھودی و ژاپنی و ھندی و مصری (در ھر انسانی 

به عبارت ديگر، ھمه آنھا باھم در ارجمندی  .ھست... ) وآ مريکائی و آفريقائی 

بنياد گذار قانون و حکومت و ارزشھا و ) ديالوگ(د، و خود آنھا، در ھمپرسی برابرن

 اجتماع ھستند
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قادسيه «نبود، بلکه » انقVب«بسياری ھنوز از اين خواب، بيدار نشده اند که اين يک 

آنھا می پندارند که مسئله، برانداختن يک حکومت استبدادی، و بنياد   .بود» دوم

براندازنده فرھنگ و ملت «جنگ ما، با  ولی،  .سی استگذاری يک حکومت دموکرا

 است، نه با يک حکومت مستبد» ايران

 

  ما عمامه ھای سبز استبداد را فروميافکنيم

 ِتا نھالھای سبزسرو آزادی بتوانند در ما سربرافرازند

 

از . است» دين و مذھب و آخوند و هللا«ِدر ايران، حکومت و دولت ھر دو، آلت دست 

هللا و حکومت و دولت و قدرت شد، ديگر، ضد اخNق » ِوسيله«و، اخNقی که اين ر

اينست که سياوش، در . ا رزشھای مردمی اخNقی، برضد ھمه گونه قدرتھاست. ميشود

چه قدرت دوست پدرش، (فرھنگ ايران، ارزشھای اخNقی مردمی را، در برابر قدرت 

از . اخNق، را، تابع قدت نميسازد. د، بنياد ميگذار)چه قدرت دشمن که افرسياب باشد

اينگونه . اين رو فرھنگ واTی ايران برضد اخNقيست که تابع ھرگونه قدرتی باشد

خير يا «ِرا وسيله رسيدن به » ّشريا دروغ«حکمت، . مينامند » حکمت«اخNقھارا، 

ی بنا و حکومت و احکام هللا، ھمه برپايه چنين حکمت. هللا، حکيم است. ميسازد» حقيقت

برای غالب ساختن اسNم، يا آنچه انسان حقيقت بداند، حق دارد ھر نوع خدعه . شده اند

 .و تزوير و فساد و دنائتی که ميخواھد بکند

 

ِقانونی اساسيست که ملت، برپايه خرد خودش، تاءسيس  .نداريم» قانون اساسی«ما 

 ِزنده حاکميت ملت ايرانستنابود سا ايران ميدانند،  قانون اساسی اسVمی آنچه را .کند

 

ھمه اسNمھای راستين رحمانی، تاءويلھائی يکسويه وزورکی از قرآن ھستند، که فقط 

ّشير درنده اسNم را مدتی کوتاه ميخوابانند، ولی فقط با دست کشيدن مختصری به سر 

 ّاين اسـد هللا، اين شير، بازبيدار و درنده ميشود
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ِبيافريند که در آن خرد انسانھا، مرجع نھائی ملت ايران ميخواھد جھانی ديگر 

  ، اين خانه خراب را اندکی تعمير کنيد»مطالبات حداقلی«ولی آنھا ميگويند با  باشند،

 خانه از پای بست ويرانست خواجه در بندنقش ايوانست

 

  گرانيگاه فرھنگ ايران

اه، در در گيتی است، نه رستگاری روح از گن رستگاری زندگی و خرد، از آزار،

 آخرت

 

خدا در فرھنگ ايران، با کلمه و حرف، امر و نھی  .ايزد، به معنای ِنوازنده نای است

خدا با  .موسيقی، زبان خدائيست. نميکند، بلکه با سرود و نوا، گيتی را ميآفريند

ِکشش کاردارد، نه با رانش و زنش خدا با نواختن آھنگ و سرود، گيتی را جشنگاه   .َ

 زندگی ميکند

 

جائيکه حقيقت  .جائی، آزادی و مدرنيته ھست، که حقيقت در انحصار کسی نيست

ِانحصاری، حاکم شد، ھمه افراد ملت بدون استثناء در حصر، در حصار زندان، 
رفع بيداد، .سراسر مملکت، تبديل به زندان شده است. محاصره و بازداشت شده اند

 حصار از حقيقت و حاکميت آنستآزاد کردن اين و آن ازحصرنيست، بلکه نفی حق ِان

 

آيا بنابر قول دکتر عبدالکريم سروش، اين بزرگترين ُجرم جمھوری اسNمی آنست که 

ُجرم و جنايتست؟ آيا اساسا دين ) دگرانديش(= کافر می پرورد؟ آيا پروردن کافر 

را بپرورد؟ کاراسNم، )کافر(، و افزوده بر آن، دگرانديش »بپرورد«اسNم، ميتواند 

، »نمی پرورد«ِھرگز پروردن ِ◌کافر يا دگرانديش نبوده است، و ھيچگاه، شمشير، 

و ) ترور(و چاک کردن، می ترساند و وحشت مياندازد ) خوف(بلکه در بريدن و کشتن 

 جان و جزيه و انفال ميگيرد، و ملت ھار انفله ميکند
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سوی آنھا، و آنچه ھستند، برای رسيدن به غايتی فرا» بھانه ای«موسوی و کروبی، فقط 

 آنھا ميخواھند

 

مسئله . غايت جنبش ملت ايران، در تنگنای غايت خواستھای موسوی و کروبی نميگنجد

غايت ملت ايران، تنھا . ما، رسيدن به غايت است، نه نفی بخشی از آنچه حکومت ميکند

بلکه ِنفی اين يا آن مستبد اسNمی، و نفی اصل استبداد در خود شريعت اسNم نيست، 

ِبنياد گذاری ِحکومتی برپايه مرجعيت نھائی ِخرد شاد و ارزش آفرين ِخود انسانھا و 

 آنھاست) ديالوگ(ھمپرسی 

 

  ِتصوير انسان، در فرھنگ ايران، سرو آزاد ھميشه سبز است

  چون، تخم خداست

  ھستخدا= تخم ِارتا  نام دارد، که به معنای ِ اردوج ،سرو کوھی

 ساپيزه است= ِلکه نام اصل آفريننده جھان سبز، تنھا رنگ نيست، ب

 

  ِتصوير انسان، در فرھنگ ايران، سرو آزاد ھميشه سبز است

  ھستخدا= تخم ِارتا نام دارد، که به معنای ِاردوج ،سرو کوھی چون، تخم خداست

 ساپيزه است= ِسبز، تنھا رنگ نيست، بلکه نام اصل آفريننده جھان 

 

  سبز ايرانیسربرافرازی ِسروھای ِھميشه 

 که بنياد حکومت و قانونست» تصويرانسانی آزاد«انقVب نوين، برپايه 

 

، واقعيتی ندارد، »اصل وحدت دھنده کثرت اجتماعی«اسNم، به طور کلی، به عنوان 

واقعيت دارد، و مذاھب گوناگون اسNمی، در اثر ھمان » مذاھب مختلف«بلکه به شکل
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اينست که اولويت ايمان، بايستی به . دشمنان ھمنداختNفات به ظاھرجزئی، بزرگترين 

 اولويت بيابد، تا بتوان ھمه را باھم آشتی داد» زندگی= جان «کنار گذاشته شود، و 

 

دو شيوه رفتار «، که »اصل ضداخNق«ھست، چون بر »ضداخNقی«اسNم، اساسا، 

 شيوه رفتار با و) خوديھا(شيوه رفتار با ھمعقيدگان . باشد، بنياد شده است» متضاد

از آنجا که اسNم، به . بدی کردن با ناخودی، خوبی کردن و واجبست. »ناخوديھا«

معنای دين واحد، واقعيت ندارد، بلکه فقط به شکل مذاھب متعدد واقعيت دارد، ھمه اين 

به عبارت ديگر، مذاھب اسNمی . مذاھب، با اين دو معيار متضاد اخNقی، رفتار ميکنند

ھمه باھم، ريشه اخNق را که رفتار با يک . در يک جامعه باھم آشتی دادرا نميشود 

 معيار با ھمه انسانھاست، ازريشه ميکنند

 

  مسئله ايران، جنگ با هللا ھست نه با يک ديکتاتور

 مسئله بنيادی، غصب ِحاکميت انسان از هللا است

 

   ، نسبت داده اند»حسين«عاشورای ِسيمرغی را به 

   سوری= آسوری = آشوری = را آشو= عاشورا 

   جشن رستاخيز سيمرغ در نوروز= چھارشنبه سوری 

   جامعه ھای سيمرغی، سوری، آسوری، آشوری خوانده ميشدند

اين جامعه ھا، رستاخيز يا از سرسبز و تازه شدن ھميشگی زندگی در گيتی را 

 ميخواستند

 

م برضد جان آزار، بنياد با نخستين قتل در شاھنامه، سوگ سراسر اجتماع، برای قيا

ماتم يا سوگ برای آزردن جانی، برای شعله و رشدن ِسرکشی ملت در . گذارده ميشود

 برابر اصل جان آزارنده است
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 ِبا دوزخ ساختن زندگی مردمان در اين جھانست که اسNم ِرحمانی، واقعيت مييابد

 

، تخم ارتای خوشه يا به سخنی ديگر، انسان. انسان، در فرھنگ ايران، تخم ِآتش است

اين تخم آتش در . ست»کانون ھمه آتشھا«يا » خوشه ھمه جانھا«سيمرغست، که ھم 

جان انسان، زبانه ميکشد و بلندی و سرفرازی ميجويد و به ھيچ خدائی و قدرتی، سجده 

 نميکند و از ھيچ خدائی، اطاعت نميکند

 

  ملت ار جمند ايران، اين بار به ھوش باشيد

 وبی، اصNح حکومت اسNمی را ميخواھند، نه تغير حکومت اسNمی راموسوی و کر

 

که عليه حکومتھای » ھمه ملت باھمست«کاوه، يک فرد نيست، بلکه سيمرغ، يعنی 

نوزده «کاوه، در شاھنامه، ھيجده پسر دارد، يعنی با خودش . استبدادی برميخيرند

ا فرود است که سيمرغ يا و روز نوزدھم ھر ماھی، روز فروردين يا ارت» تاھستند

 باشد) ھمه جانھا باھم(جانان 

 

انقNبی که ما در ايران داشتيم، انقNب يک کور، با عصای شريعتش بود، که يک ملت 

بجای انقNب خردھا، و نوزائی . را تبديل به کورانی کرد که باھمان عصا راه رفتند

 کوران در پی کوری ديگرراه خرد در استقNل، و گشودن راه تازه با خرد خود، انقNب

 افتاد

 

در فرھنگ ايران، خرد انسان، جوشيده از جان يعنی زندگی انسان در اين گيتی است و 

طبعا خويشکاريش، پرورش و نگاھداری و نگاھبانی زندگی ھمه مردمان بدون ھيچ 

خرد انسان که از زندگی ميجوشد، اصل سامانده اجتماع . تبعيضی در ين گيتی است

  در فرھنگِ ايران، جان بر ايمان،ا ولويت دارد.است
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نام من، : او ميگويد که. خدای ايران، اصل ِجويندگی و پژوھندگی و آزمودن ھست

از اين رو گوھر انسان، که بذری از خوشه خداھست، اصل نوآوری و . جوينده است

 قيقی استابداع و ابتکاراست، و طبعا برضد تعيين ِدين حقيقی يا مذھب و ايدئولوژی ح

 

، »ِحقيقت منحصر بفردی که بايد بر ھمه حکومت کند«بزرگترين ظلم، آنست که بنام 

 حق آزادی انديشيدن را ازافراد بگيرند

 

تا ديکتاتورھا ميروند، ولی افکار و آموزه ھائی که رويشگاه ديکتاتوری ھستند، و بر 

يکتاتورھای ديگر، جانشين نھاده شده اند، ميمانند، د» استبداد حقيقت و احدوانحصاری«

حاکميت آموزه ھائی که خود را حقيقت و . ديکتاتورھای رفته خواھند شد

احدوانحصاری جھان ميدانند، بايد از بين بروند، تا امکان پيدايش ِديکتاتوری از بين 

 برود

 

با اين شيوه، . من ھيچگاه نميانديشم که قرآن درباره مسائل انسانی، چنين و چنان ميگويد

من خودم درباره مسائل انسانی ميانديشم، چون اين . حق و قدرتم را از خود، ميگيرم

 حق و قدرت، از خردم فوران ميکند و نميگذارم که قرآن از من غصب کند

 

. ميباشد» گزند ناپذير بودن زندگی= قداست جان «برترين اصل در فرھنگ ايران، 

جستجوی شيوه «دمان درباره طبعا نخستين اصل حکومت نيز، انديشيدن ھمه مر

دين يا مذھب يا «فرھنگ ايران، در پی آن نيست که معلوم کند که . است» ھمزيستی

 کدامست و آنرا ترويج و تثبيت کند» ايدئولوژی که حقيقت منحصر به فرد را دارد

 

» سکوTريته«برجسته ترين عبارت بندی ) دنيا= جھان خاکی (ارجمند کردن ِخاک 

ن بار، زال در فرھنگ ايران، با بانگ بلند ميخواھد و حکومت کيخسر ھست که نخستي
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و رابدين علت، حکومت بيداد ميخواند، چون پشت به زندگی ميکند و طالب مرگ 

 اين گرانيگاه اختNف خانواده رستم با حکومت زرتشتی بود. ميگردد

 

 زمانند، و در فرھنگ ايران، خدايان، ھم گلھای خوشرنگ و خوشبوی گوناگون ِدرخت

ھم شاخه ھايش، مرغانی ھستند که آھنگھا و لحن ھا و دستانھای گوناگون مينوازند و 

 اين، ھمان - حقيقت در تنوع و گوناگونی، در زمان، آشکار ميشود . ميسرايند

 سکوTريسم ھست

 

قدرت را فقط . کسيکه قدرت را از مردم، ھميشه از نو، کسب نميکند، غاصب قدرتست

قدرتی را که در اثر غارت و غصب بدست ميآيد به هللا . وان کسب کرداز مردم ميت

قدرت غصبی، با نسبت . چون آنچه از مردم کسب نشده، حقانيتی ندارد. نسبت ميدھند

 دادن به هللا و امام زمان، مشروعيت پيدا ميکند

 

مردم، چرا آخوندھا و روشنفکران دينی، اينقدر با اعتماد به خود، دروغ ميگويند؟ چون 

 زکام مزمن اسNمی دارند و نميتوانند حقيقت را بوکنند

 

  بنياد ميشود» انسان ِکليدی«جمھوری ايرانی بر تصوير 

 انسان، کليد ِھمه بندھاست

 

جنبش ِسبز اسNمی، افول کرد، چون مبھم و مه آلوده بود، و طلوع جنبش ِسبز ايرانی 

 آغاز ميشود که روشن و شفافست

 

يختن مردم به خيابان در طوفان ِسوائق، و بر ھم زدن نظام استبدادی، دموکراسی با ر

 پيدايش نمی يابد، بلکه با فجر انديشيدن مردم با خرد خودشان، بنياد گذارده ميشود
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اين . ميباشد» مھر«در فرھنگ ايران، نام گوھر انسانھا، و به معنای ) ساپيزه(سبز 

وند تحول، سبز و روشن و آشکار که گوھر نھان انسانيست، در ر» سبز= مھر «

مدنيت و فرھنگ و اخNق و ھنر و نظام، سبز . گوھر سبز، چھره سبز ميشود. ميشود

 شدن ھمين مھر نھفته در گوھر خود انسانھاست

 

باشد و » سـبز«ميناميد که ھمان واژه » ساپيزه«ِفرھنگ ايران، بُن آفريننده انسانھا را 

باشد، ھمه انسانھا پيدايش » سبز«از بذر مھر که . ستا» مھرگياه«نام ديگر اين بُن، 

 درخت سرو، پيکريابی اين ايده است. می يابند

 

شعرای ما در غزليات خود، به احساسات و عواطف اخNقی، چنان ظرافت و لطافت و 

نازکی و تدريج و تصاعد و مراتب داده اند که مفاھيم خشن و بدوی و متضاد و فقير 

Nق در دين اسNعاجز از آن ھستند که اين ھمه تنوع را در خود جذب و ) قرآن(م اخ

اين دامنه غنای ارزشھای نازک و لطيف و شکستنی در اين مفاھيم محدود و . حل کنند

تنگ و فقير و خشن و بدوی اخNقی دين اسNم، پايمال و غيرقابل تحقق در عمل 

 1987 از کتاب آتشی که شعله خواھدکشيد - ميگردند 

 

فرھنگ ايران، از جانھای خود مردمان، خردی ميزھد و ميجوشد که ميتواند جامعه در 

حکومت، به خود شکل دادن خردھای خود . را نگھبانی و اداره کند و سامان دھد

امروزه ھنگامی از فرھنگ ايران سخن به ميان ميآيد، بسياری درباره . مردمانست

شود، بی آنکه محتوا و فلسفه و منش کورش و زرتشت، ھياھو و غوغا براه انداخته مي

در حاليکه نبوغ ايرانی، در شخصيت داستانی ايرج . فرھنگ ايران عبارت بندی شود

 در شاھنامه زنده مانده است

 

سرپيچی برپايه . اين خرد انسانست که حقانيت به سرپيچی از ھر قدرتی را ميدھد

ِ، نابود سازنده اصالت خرد انسانست»ِمشروعيت دينی« ِ 
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کورانی که با عصای قرآن راه ميروند و عصای خود را نور آسمانھا و زمين ميدانند، 

ميخواھند مردمان را به تفکر بگمارند تا دريابند که جاھل و صغير و کنودند و عقل 

ولی خردی که ميانديشد، بی نياز از . ناقص و ضعيف دارند و نياز مند ھدايتند

چون در اشتباه کردن و آزمودن، به .  ھستھدايتست، و نقص خرد، سرمايه آزاديش

 معرفت خوب و بد ميرسد و خود را ھدايت ميکند

 

با شادی ِحواس انسانست که نيکی و زيبائی و رادی و سرفرازی و راستی، از جان 

 خودش، ميجوشد و نياز به امر و نھی ِاکراه آميز هللا، ندارد

 

  ِدر فرھنگ ايران، خرد انسان، اصل فرديت اوست

ِسروش و رشن، دو رويه خرد، در فطرت انسانند ِ  

  سروش، خرد کليدی و پيشرو انسانست

 رشن، ترازوی ِداد آفرين انسانست

 

جامعه ای که عقل در آن خNقيت نداشته و در آن جامعه برترين معيار زندگانی حساب 

Nل آزای و تساوی و استق«نميشده است، برای درک و جذب انديشه ھای انتراعی مانند 

برای رفع اين نقيصه که . ناتوان ميباشد، چون اينھا، مفاھيم انتزاعی ھستند» و عدالت

عدم آمادگی برای جذب انديشه ھای انتراعی باشد، احساسات و عواطفی که ريشه 

آنان ايده آلھا را نميفھمند، بلکه بد انھا . مذھبی دارند، به اين انديشه ھا فريفته ميشوند

يکه جامعه را به اين ايده آلھا ميفريبد، غير از کسيست که جامعه را کس. فريفته ميشوند

  از کتاب آتشی که شعله خواھد کشيد- به انديشيدن درباره اين ھا ايده آلھا برميانگيزد 
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 خدا را با محمد، عوضی گرفته اند
از کتاب آتشی که شعله خواھد کشيد (

1987(  

ه اند، به جای آنکه آنرا به عنوان آئينه ای گرفت» کلمات خدا«قرآن را قرنھا به عنوان 

و تفکرات و . رندکه زندگانی و تفکرات و احساسات خود محمد را بازتاب ميکند، بگي

احساسات محمد را که در آنات متعاليش داشته است، به حساب خدا گذاشته اند و 

بدينسان، راه شناختن محمد را از قرآن، به خود بسته اند، و تصويری غلط يا حقير 

خدا بيش از حد، شبيه محمد شده است و محمد را عوضی، . برای خود از خدا ساخته اند

  قرآن، سراسرش تصوير محمد استولی. خدا گرفته اند

 

برترين ميزان و مرجع، خرد خود مردمان ايرانست که در ھمپرسی باھم، کليد حل 

   مسائلست، نه وTيت فقيه، نه امام زمان، نه محمد، نه قرآن، نه هللا

ِخدا ی ايران، خوشه ھمه ملت است ِ 

 

فقط با بسيج ساختن بزرگترين مانع پيدايش و بقای دموکراسی، شريعت اسNمست، و 

ِخرد «ِمحتويات فرھنگ اصيل ايرانست که ميتوان، اسNم را در ايران در چھار چوبه 

 قرار داد و آن را مھار کرد» انسان، به عنوان برترين مرجع و کليد حل ھمه مسائل

 

خداست، و روشنی و بينش، از ) حبه آتش ِ(در فرھنگ ايران، تن انسان، زھدان ِ تخم 

در فرھنگ ايران، انسان، عبد خدا . اين زھدان و تخم خدا، پيدايش مييابندھمآفرينی 

 نيست، بلکه ُجفت و قرين خداست، و باھم، بينش و روشنی را ميآفرينند
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از اين رو اصل دنيای سياست آنست که . در فرھنگ ايران، عمل انسان، اولويت دارد

سياسی بايستی حقانيتش را از عمل نظام . ، بايد اکتسابی باشند»ھمه مقامات در اجتماع«

ّجمھوريت . ّمفيد انسان در اجتماع بگيرد، نه از دين و از خدا، نه از سنت، نه از وراثت

قدرت و نظامی که حقانيتش را از سنت و وراثت و . برپايه اين اصل، استواراست

کسی حقانيت به قدرت دارد که عمل . ّمشيت الھی ميگيرد، نفی جمھوريت را ميکند

 مفيدبرای اجتماع بکند و تنھا اجتماعست که قضاوت در مفيد بودن اين عمل ميکند

 

سرمايه، . فـقـر، از خود نبودن، و ھميشه از ديگران و انديشه ھای ِديگران زيستن است

 از خود بودن، و از انديشه ھای خود زيستن است

 

چرا ؟ چون مھر، . تدر فرھنگ ايران، بنياد جامعه و تاريخ و سياست و دين، مھر اس

در . و قانون و نظام را ميـآفرينند) نيک و بد(ھمه اجتماع باھم ارزش . ھمآفرينی است

جامعه را . تابعيت، خالق و مخلوق، زير بناور و بنانيست= فرھنگ ايران، حاکميت 

دين، واقعيت بخشيدن . در تاريخ، ھمه مسئولند. ھمه باھم سامان ميدھند

 اجتماعستھمآفرينی ِمردمان در 

 

انسان . ميخواھند، که درد ناکست) از خودگذشتن(=هللا و يھوه و پدر آسمانی، قربانی 

در فرھنگ ايران، خدا، دھندهِ خود . بايد در ھر عملی برای اطاعت از آنھا درد بکشد

خود را در ھمه جانھا ميافشاند، و نيکی، پراکندن شدن ِبوی اين خدا از گوھر ھر . ھست

 انسانی ھست

 

) آموخته ھا، سنت، معلومات، کتابھا، علوم(=در فرھنگ ايران، ھمه بينشھا و روشنيھا 

فرد انسان، ھستند و به خودی خود، » خرد استوار بر حواس«تابع آزمودن حواس و 

روشنی ھائی که به من تابيده ميشوند، تابع . مرجعيتی ندارند و مکلف نميسازند

 آزمايشھای ِحواس من ميگردند
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ميگشايد، و با رد » فکر نوين ديگر«، راه را برای ورود »يک فکر« بارد کردن انسان

کردن يک عقيده و ايمان، راه رابرای جايگزين شدن عقيده و ايمان ديگر، باز ميکند، نه 

اگر فکری ھم جايگزين ِعقيده اش بشود، آن فکر نوين، فوری . »يک فکر ديگر«برای 

 تبديل به عقيده ميگردد

 

بدينسان، . فرھنگ ايران به معنای اصل ِخود آفرينی است که در ھر جانی ھستخدا در 

اتئيسم . بيخدائی يا اتئيسم در فرھنگ ايران، به معنای نفی ِاصالت ھمه جھان ھستيست

 فقط در اديان اسNم و يھوديت و مسيحيت معنا دارد

 

باشد، اصل » يزهساپ«سبز که . در فرھنگ ايران، سبزی و روشنی از ھم جدا ناپذيرند

روشنی و . است که روشنی و بينش، پيدايش می يابد) سبز(از اين اصل مھر . مھر است

 بينشی که از مھر، پيدايش نيافته باشد، بی ارزش و اعتباراست

 

آيادينی يا ايدئولوژی يا عقيده ای را که رد ميکنيد، با فکری که از ديگری گرفته ايد، 

  رد کردن آن، فکرخودرا می يابيد، خودرا می يابيد؟ِرد ميکنيد، يا آنکه در روند

 

در مھرگياه، . است که نام مھرگياھست» سه تخمه=ساپيزه«، مخفف واژه »سبز«واژه 

سيمرغ + بھرام + که تخميست که در ھمه انسانھا افشانده شده، سه خدای ايران رام 

که در ھر » سبز=زهساپي« اين اصل ِمھر . در ھمه انسانھاھستند» اصل مھر« باھم، 

 انسانی روشن و سبز گرديد، بينش حقيقی يا دين را می يابد

 

در فرھنگ ايران، ھر بينشی که مستقيما از حواس و خرد فرد در جستجو و آزمايش 

اينکه بينشی که به من عرضه . پيدايش نيافته است، ارزش و اعتبار موقتی و نسبی دارد

ان و زمينست يا علمی و حقيقتست مرجعيت ميشود، از روشنی بيکران يا نور آسم
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ِمن با خرد استوار بر حواسم . نھائی حواس و خرد فرد انسان را ملغی و منتفی نميسازد

 بايد آنھا را بيازمايم

 

، اينھمانی با »روش شدن«. ميشد» روشن«ميشد، » سبز«در فرھنگ ايران، تخم که 

. شنی، از ھم جدا ناپذير بودنداز اين رو مفھوم ِسبزی و رو. تخم داشت» سبزشدن«

تخميست که اصل قائم بذاتست و از راه حواسش، با شيرابه ) تخم+مر=مردم(انسان، 

نه از روشنی بيکران اھورامزدای . طبيعت انباز ميشود و سبز و روشن ميگردد

 زرتشت، نه از نورالسموات و اTرض ِهللا، و نه از روشنی روشنگران

 

! کدام چراغ را؟ چراغ آموزه زرتشت را!  و چراغی بيفروزيدشمشير را کنار بگذاريد

ھمه ! ... ِچراغ آموزه علمی ِمارکس را! چراغ آموزه مسيح را! چراغ شريعت اسNم را

ولی ما روشنيی . ّاين چراغھا، چون روشنی برنده دارند، بزودی تبديل بشمشيرميشوند

 را ميخواھيم که شمشير نميشود

 

دش روشن ميشود که با تجربياتی که مستقيما با حواس ِخود انسان، ھنگامی از خو

ميکند، بيانديشد و ھنگاميکه از چراغ موشی ِمن و آفتاب جھانتاب حقيقت شما روشن 

ِگردد، اصالت خود را از دست خواھد داد، چون اصالت ھر انسانی، دراز خود روشن 

 شدنست

 

، بايد به اجتماع سامان بدھد »مھر«ی در فرھنگِ ايران، فقط ھمآفرينی انسانھا باھم، يعن

ِھر گونه حکومت ديگری، نابود سازی ِاصل مھر در . و آنرابيارايد و راھبری کند
 ِفطرت انسانست
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ھمه . به معنای آنست که ھمه، باھم، جھان را ميآفرينند» مھر«در فرھنگِ ايران 

 مھر، نام اين ھمآفرينی .انسانھا در اجتماع باھم، ارزشھا و قوانين و نظام را ميآفرينند

 است

 

در . در اسNم، ھمه انسانھا در برابر هللا، ھيچ ھستند، و در اين ھيچی، ھمه باھم برابرند

فرھنگ ايران، ھمه انسانھا، چون تخمھای خوشه خدايند، ھمه در فرزندی ِخدا، باھم 

 برابرند

 

ن، انسان را فرزند ولی فرھنگ ايرا. معين ميکند» عـباد«شريعت اسNم، تکليف برای 

ميداند، نه عبد او، و ھيچ قدرتی و الھی، حق ندارد برای او تکليف معين ) سيمرغ(خدا 

 کند

 

در فرھنگِ ايران، انسان، بذری از خوشه خدا و ھمگوھر خداست و در اسNم انسان، 

 در او ميدمد) تابعيت(خاک مرده ايست که هللا، روح ِامر 

 

مردم . ی ننشسته اندکه برای آمدنش، ميکشند و خون ميريزندمردم در انتظار امام زمان

در روان خود، ھستند که ) پيشوندزمان= زم (در انتظار رستاخير خدای زمانشان رام 

 اصل شادی و موسيقی و رقص و شناخت برپايه حواس ِخود انسانست

 

، انباز ، ميکاشت، با آن»ِھشت«سيمرغ يا ارتا، خدای ايران، خودش را در ھر تنی می

در » خوشه خدا«ميناميدند و ھنگامی اين تخم از » ارتاواھيشت«از اين رو او را . ميشد

بھشت، رويش ِخدا در انسانست، نه . پيدايش مييافت» بھشت«انسان، آشکار ميشد، 

 اطاعت انسان از هللا
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بـيـداد، نظامی و قوانينيست که با ترساندن از قھر و شکنجه، گوھر نيک و متعالی 

ِانسان را از آشکار شدن باز ميدارد، و اخNق، ساختن ظاھر، طبق امر و حکم قدرت 

 هللا ميگردد

 

ِدر فرھنگ ايران، نيکی و ھنر و شادی و حقيقت و فرھنگ، از گوھر خود انسان 

و تھديد به کيفر، ھرگز نميتوان ) درشتی(آشکار ميشوند، و با قدرت و قھر و خشونت 

در اسNم ھست که دوری کردن از ترس از -  تقوا- يران، برضدفرھنگ ا. بد انھا رسيد

 چنين فضيلتی، برضد فطرت انسان و برضد خدای ايرانست. عقوبت هللا ميباشد

 

راه حل مسائل سياسی و اجتماعی غرب با قرار دادن مسيحيت در فضای ِفرھنگِ يونان 

عت اسNم در چھار چوبه مسائل سياسی و اجتماعی ايران نيز، با قرار دادن ِشري. پيداشد

 فرھنگِ اصيل ايران، حل ميشوند

 

  حقيقـت، با قدرت و ھـيبت و عظمت، اثبات نميشود

 حقيقت را مردم بـو می بـرند

 

خدای ايران، عـبـد، خلق نميکند تا از آنھا . انسان در فرھنگ ايران، عـبـد نيست

 عبوديت و تابعيت و اطاعت بخواھـد

 

ِن، کليد حل ھمه مسائلست، نه هللا و نه رسولش و نه امامش و نه در فرھنگ ايران، انسا

 وTيت فقيه اش، چون ھر انسانی، تخم ارتای ِخوشه، يعنی فرزند خدا ميباشد

 

اصل خرد (انديشيدن فلسفی، در فرھنگ ايران، بر اين شالوده نھاده ميشود که بھمن 

 امبری نيستدر تن ھر انسانی ھست و نياز مند به ھيچ پي) آفريننده
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. ارتاخوشت بود= ارتاواھيشت = بھشت کجاست؟ نام خدای ايران، سيمرغ، ارديبھشت 

ھيشتن، کاشتن تخم در زمين يا . »می ھشت«ارتا، خوشه ای بود که دانه ھايش را 

ارتا که درتن . مھراست= جفت = به معنای يوغ » ِھشته«. نھادن نطفه در زھدانست

ھشته، در گستردن و آشکار شدن، بھشت يا ارتاوھيشت انسان، يا ھر چيزی در گيتی، 

وقتی خدای خوشه را . تخم خدا در تن ھا کاشته شده تا برويد و بھشت بشود. ميشود

 نابود ساختند، بھشت موھومی و خيالی بوجود آمد

 

هللا، بايد بر ھمه حکومت کند، ولی اين هللا است که غNم حلقه بگوشِ قدرتمندان و قدر 

چگونه؟ قدرتمندان و قدرتخواھان، خود را با هللا يار سولش، عينيت . ميگرددتخواھان 

ولی در فرھنگ ايران خدا، خوشه . انھا ميشود» ِوسيله و عـبد« بدينسان، هللا . ميدھند

ِايست که دانه ھايش انسانھا ھستند، و ھيچکس نميتواند ديگری را وسيله و عبد خود 

 سازد، چون خدا در ھمه ھست

 

Nآموزه بيخدائی، ھستند، چون = م و مسيحيت و يھوديت، در واقع، خودشان، اتئيسم اس

خدا، در ھيچ چيزی در درون جھان نيست، او بی مھرا ست چون ھمگوھری خدا با 

در اين اديان، خدا در ھيچ چييزی نيست، بلکه حاکم بر ھر . انسان و جھان، مھراست

ت بايد خدارا به عنوان تنھا قدرت حاکم ولی ھر چيزی که در گوھرش بيخداس. چيزيست

ِاين نفی خدا در خود انسان ولی . اين را تئيسم يا خدا پرستی ميدانند. بر خود بپذيرد

 تثبيت حکومت خدا بر خود را، تئيسم مينامند

 

. خدا در فرھنگ ايران، اصل خودزائی و خودآفرينی در ھر جانی و ھر انسانی ھست

نگ ايران، به معنای نفی اصالت از ھمه جھان ھستی و ھر بيخدائی يا اتئيسم در فرھ

اتئيسم، در اديان يھودی و مسيحی و اسNم، معنا دارد، چون خالقی فراسوی . انسانيست 

 جھان، جھان را خلق ميکند
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= ارتا (بوده است، ھمان خدای ِخوشه ) دين(ايرج که نخستين شاه ايران در داستان 

از اين رو نياز ردن جان و خرد، .  جان ھر انسانيستھست که تخم) سيمرغ= ِار ِز 

ھست و جان ِھر انسانی، ) خدا(از سوئی، خرد، نخستين پيدايش جان . دين مردميست

 اولويت بر ھر ايمانی و ايدئولوژئی دارد

 

ِنخستين گناھی را که اديان ابراھيمی به انسان نسبت ميدھند، نتيجه نقص شناخت خود  ِ

 ، متضاد با اطاعت از ھر خدائيست»بينش زاده از انسان«نست که خدای آنھا از انسا

 

برای آنکه نھان و . َرا بروی ِمردم بست» ِدرب بيم« جمشيد، نخستين انسان ايرانی، 

ِآزادی، روند پيدايش گوھر . جائی راستی ھست که بيم نيست. آشکار مردم، يکی باشد

  نداردخدای ايران ھم حق ترساندن. انسان بدون بيم است

 

اسNم بازور، . ِما تابازور، مسلمان ھستيم، دروغ بودن، ضرورت زنده بودنست

 حکومت اسNمی، حکومت زور ھست که دروغ را خلق ميکند. اصل ِھمه دروغھاست

 

سروش در فرھنگ ايران، نيروئی در ھر انسانيست که ميتواند در جستجو، نيک را از 

ش را پيکريابی اطاعت ساخته است و فرھنگ يزدا نشناسی زرتشتی، سرو. بد بيابد

 آزادی ِانسان را از بين برده است

 

در فرھنگ ايران، در گوھر يا فطرت ھر انسانی، سروش ِويژه فردی او ھست که کليد 

 ِشناخت خوب و بدرا دارد
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در فرھنگ ايران، حواس ھر انسانی، مستقيما اورا به خدا و 
 حقيقت می پيوندد

 

. ھست و ھر انسانی، تخمی از خوشه خداست» ارتای خوشه« ايران خدا ، در فرھنگ

 ھر انسانی، سرچشمه حقيقت و روشنائی و سربلنديست

 

ارنگ = ِدر فرھنگ ايران، خدا و حقيقت، رنگ و رنگارنگست، چون شيره روان 

 در گياھان و جانوران و انسانھاست) انگ+ار(

 

ِند، که رنگارنگ ببيند، و ديدن، برايش روند نگاه، ھنگامی می بيند که رنگھارا باھم ببي

 در جھان يکرنگ، ھيچ چيزی ديده نميشود. آميختن رنگھا باشد

 

مسئله آنست که آنچه ما ميانديشيم، درستست، غلط است، و آنچه ميانديشيم، غلطست، 

مسئله بنيادی آنست که اين ديگرانند که در ما ميانديشند و ما ميانگاريم که . درستست

مسئله بنيادی، تغيير دادن ِخوديست که ديگران در ما ساخته اند، به . مان ميانديشيمخود

 خودی که از ما بزايد

 

انتقاد برای يک متفکر نيرومند، آنست که انديشه ھای انگيزنده و آبستن کننده را در 

برای او، انديشه ھای نادرست و اشتباه نيز، ميتوانند انگيزنده و . ھراثری می يابد

يک انديشه غلط که به آفرينندگی ميانگيزد بھتر صد انديشه درستند که . فريننده باشندآ

 انسان را ناز اميسازند
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در ناديده گيری، ميخواھند مخالف را خوار و ناچيز و نابود سازند، ولی فراموش 

 ميکنند که خود را ھم نابينا ميسازند

 

 اند، و آنھا دو فطرت متضاد باھم در قرآن، آدم ازخاک و ابليس از آتش، ساخته شده

که به معنای ھمان تخم ) تخم، خاکيته= ھاگ (ولی در فرھنگ ايران، خاک . دارند

َفـرن« است، در گوھر خودش،  ، اصل آتش فروزيست که با »اوروازيشت«يا » َ

انسان، آتش در خاکست و اين . تابشش، بينش به خوب و بد و سعات و شادی ميآفريند

 ھستند» ھمآفرين«از و يار و دو باھم انب

 

در فرھنگ ايران، جان انسان، برعکس اسNم، روحی از امر ِهللا در انسان نيست تا 

کانون آتشيست که «ھميشه تابع و مطيع او و رسول و امامش باشد، بلکه اصل آتش از 

رد فرھنگ ايران بر آزادی ف. ِ، و بيان قائم به ذات خود بودن ِھر فرد انسانيست»خداست

 انسان، استوار شده است

 

شمرده ميشود که حبه ھای آتش او، جان ِھر » آتشدان ياکانون«در فرھنگ ايران، خدا، 

اين حبه ھای ِآتش که در تن ِھرانسانی به فراز می يازد، سرچشمه روشنی . انسانيست

انسان، ھمگوھر خداست و از اين رو آزاد و . مھر، ميشود= گرمی = و تابش ) بينش(

 سجده نميکند، چون برضد گوھر خدائيش ھست) هللا(تقلست و پيش ِھيچ قدرتی مس

 

: ولی فرھنگ ايران ميگويد که. قرآن ميگويد که انسان از خاکست و ابليس، ازآتش

است که در آن، آتش ) تخمی يا اصلی، خاک به معنای ِتخمست، خاکينه(انسان، خاکی 

ِو بينش خوب و بد، و سرچشمه مھر و ِاست، يعنی، سرچشمه روشنی ) اصل تابندگی(

 اجتماعسازيست
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نخستين پديده ھائی که روان ايرانی راشيفته و جذب کرده اند، نوای ِموسيقی و زيبائی 

نقش و رنگ بوده اند، که از يکسو باھم، پيکريابی خدای او شده اند، و از سوی ديگر، 

 پيکريابی اصل اندازه در گوھر انسان شده اند

 

ِم در گستره حقوق و سياست، ميوه بذر ِافکار زنده ايست که زندگی در گيتی سکوTريس ِ

 و زمان را برترين ارزش ميشمارد و در ضمير مردم، کاشته ميشود

 

درفرھنگ ايران، خدا و جودی نيست که در ازل بوده است و جھان را خلق کرده است 

 که از خودش، خودش چيزيست« معنای ) xva-taay( تابر آن حکومت کند، بلکه به 

را ھميشه از نو پديدار ميکند و به آن تحول می يابد، خودش را ھميشه از نو ميزايد، و 

، يعنی، اصل ِھميشه از خود »وجود پخش شده در گيتی ھست« خدا، بغ است، يعنی 

 آفريدن در سراسر گيتی ھست

 

برای . ه بينش ميرسدملتی که آفريننده است، از آزمايشھا و اشتباه انديشی ھای خود، ب

ملتی که با خرد خودش ميانديشد، اشتباھات در بينشھايش پُـر ارزشند، چون اورا به 

 ِو تاريخ ھر ملتی، تاريخ اشتباھات گرانبھايش ھست. آفرينندگی ميانگيزند

 

که بيان خوشه ) ابوريحان(را، ارتاخوشت ميناميدند ) ايرج= سيمرغ (اھل فارس، ارتا 

. ناميد، تا خوشه بودن خدارا انکار کند» ارتاواھيشت« رتشت، اورا ز. بودن خداھست

، به معنای آنست »ِھشتن+ وا «ولی، . به بھترين، ترجمه ميشود) بھشت(ِواژه واھيشت 

ِنطفه خدا در زھدان ِتن انسان، ھشته . ميشود) جفت(که تخمھای ِارتا، با زمين، ھشته 
خدا و انسان، باھم، .  تن انسان، انباز ميشودگوھر خدا، ارتا، که جان باشد، با. ميشود

 انباز و يارند
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خدایِ ايران، عبد، خلق نميکند و از انسان، . ِدر فرھنگ ايران، انسان، عبد هللا نيست

َامر = َمر (است، يعنی تخم ِ سيمرغ ) تخم+ مر (انسان، مردم . عبوديت نميخواھد َ =

ھر انسانی، دانه ای از . ه استارتای خوش= ارديبھشت، ارتاخوشت . ھست) ارتا

 از اينرو، ھمگوھر خداست، آزاد و مستقل ھست. خوشه سيمرغست

 

» امرئوتی= مردوخ = مردوک « در حفاريات، منشور کورش را يافتند که خطاب به 

. ولی حفاريات در زبان، کشف مھمتری کرده است. دارد) مردم(پيامی از حقوق انسان 

« ست که معنای واژه مردم را مسخ ساخته اند و آنرا به موبدان زرتشتی دو ھزاره ا

َامر = َمر « ولی معنای اصلی ِآن، تخم يا فرزند . ترجمه کرده اند» ُتخم ِمردنی َ =

است که نام ديگر » ئوئی- امر= دوک - مر« ، که پيشوند واژه )تخم+ مر (ھست » َامُرو

تی حق ندارد بر او حکومت انسان يا مردم، فرزند خداست، و ھيچ قدر. سيمرغ ميباشد

 ولی کوروش، معنای کل اين انديشه را نگفت. کند و به او امرونھی کند

 

  مردم را ميازاريد: فرھنگِ ايران ميگويد

مردم، کيست؟ مردم، ھم موءمن، ھم کافر، ھم مشرک، ھم ملحد، ھم بُت پرست، ھم 

ونيست و ھم ليبرال و بيدين ھم بودائی و زرتشتی و يھودی و مسيحی و بھائی، و ھم کم

» ِاصل دوستی و فرزند سيمرغ«ِباشد، به معنای » تخم+ مر « مردم که . ھست... 

 و نام ديگر سيمرغ، جانان، مجموعه ھمه جانھا، بدون ھيچ تبعيضی ھست. ھست

 

  ما آنگاه آزاديم که حق داريم ازقرآن، انتقاد کنيم

  ما آنگاه آزاديم که حق داريم ازمحمد، انتقادکنيم

خرد انسان، مرجع . ما آنگاه آزاديم که حق داريم از ھر علمی و ايدئولوژئی انتقاد کنيم

 نھائيست
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اسارت انسان . ، به معنای بنده و غNم و خNف انسان آزاد است»عـبـد « در عربی، 

ما فرزندان خدای . ِما عباد هللا نيستيم. در اسNم، با عبد هللا بودن، بنياد گذارده ميشود

 ما باھم، سيمرغيم، خدائيم، شاھيم. ان، سيمرغيماير

 

ولی انسان، کليد . ِهللا در قرآن کليد ھمه چيزاست، چون حاکم بر ھر چه ھست ميباشد

ھمه بندھاست، درفرھنگ ايران، بدين معناست که انسان ميخواھد با ھمه صميمی و 

 و اجتماع و خدا، انسان، کليد گيتيست، تا با طبيعت. بشود» مغز- ھم«انباز و يار و 

 ھمزيستی کند

 

اگر موءمنان به ھر دينی، ھر روز بجای خواندن دعاو کردن نماز، فقط يک کاربرای 

شاد کردن انسانی ديگر بکنند، گامی بزرگ برای آباد کردن گيتی برداشته اند، چون 

) ونيتنشاد(خدا نيازی به دعا و نماز ندارد ولی انسانھا، نيازبه شادی دارند و شاد کردن 

 درفرھنگ ايران، به معنای پرستيدن است

 

 برای انسان ميگذارد، - قدر = در قرآن، هللا، قدرتمنداست، چون در امرونھی، اندازه 

ولی در دموکراسی، اين انسانست که اندازه ميگذارد و بدينسان، سرچشمه قدرت 

 ميگردد

 

تند، چون آنھا نميتوانند بزرگترين دشمنان نوين تفکر فلسفی در ايران، روشنفکران ھس

ِفلسفه زنده، ازجان خود . از بُن جان خود درباره مسائل بنيادی جامعه اشان بينديشند ِ

 انسان، ميجوشد

 



 87

، چون ازجان او، خرد در -  شاھنامه - انسان، درفرھنگ ايران، کليد ھمه بندھاست 

ن اوست، سراسر تن اواز حواسش ميجوشد و با اين خرد، که بيانگر ھمه نيازھای ت

 نگھبان زندگی در گيتی ميشود، و بدينسان، بنياد سکوTريسم گذاشته ميشود

 

و بنياد حقوق » انسان، اندازه ھمه چيزھاست«ِدر فرھنگ غرب، انديشه پيتاگوراس که 

ِبشرشد، متجاوزاست، چون ميخواھد، اندازه خودرا به ھمه چيزھا تحميل کند، ولی 

 ھمه چيزھا ميداند، انسان ميخواھد يار و انباز گيتی و فرھنگ ايران، که انسان را کليد

 اجتماع گردد

 

فرھنگ ايران نميگويدکه انسان، کليدحل ھمه مسائل رادارد، بلکه ميگويد که وجود 

انسان، آنگاه زندگی ميکندکه با کليد . انسان در تماميتش، کليد حل ھمه مسائل ھست

 ا حل کندمسائل زندگيش ر) تن و جان ِخود( وجود خود 

 

درفرھنگ ايران، انسان، کليد سراسر مسائلست، و نياز به هللا ندارد که خود را دارنده 

در فرھنگ ايران، در سراسر تن انسانست، نه » خرد«. کليدھای آسمان و زمين ميداند

چنين خردی که تنھا نگھبان زندگی اوست، خودش کليد گشودن درب . در سر و کله

  و قانون را تاءسيس ميکندبينش به نيک و بداست،

 

حقوق « ِانسان، اندازه ھمه چيزھاست، بنياد « پروتاگوراس يونانی، بااين انديشه که 

، »ِانسان، کليد سراسر بندھاست« را گذاشت، وفرھنگِ ايران، با اين انديشه که » بشر

ِھم بنياد حقوق بشر و ھم بنيادنفی ِحکومت دينی و ايدئولوژکی را گذاشته است ِ 

 

ما بايد اين گوھر کليدی را در خودمان ). شاھنامه(انسان، کليد سراسر بندھاست 

. مسئله اينست که گوھر کليدی ما را اديان، لگدمال کرده اند و پوشانيده اند. بازيابيم
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برآوردن اين گوھر کليدی در ماست که مدرنيته را ميافريند، نه در يوزگی از عرب و 

 از غرب

 

. ِضدروشنگراست چون باروشنيش ميخواھدمردم راروشن سازدفرھنگ ايران، بر

فرھنگ ايران، براين استواراست که ھرانسانی، ميتواندخودش سرچشمه روشنی 

 ِھرروشنگری، چشمه روشنی را درانسانھا، ميخشکاند. وحقيقت بشود

 

به . درشاھنامه، اين انديشه بزرگ ميآيد که برترين آموزگارانسان، گردش روزگاراست

بارت ديگر، معرفتی راکه ھرانسانی خودش، درآزمايش مستقيم با دگرگونيھای گيتی ع

 می يابد، برترين ارزش رادارد واوراازھمه مراجع دانش ودين، بی نيازميسازد

 

فرھنگ ايران، نيروئی را درتاريخ وگذشته، ارج می نھدکه آينده آفرينست، نه 

ِده وآبادکننده که ازقنات تاريک ِتاريخ فرھنگ، آبيست زنده سازن. امتداددھنده گذشته

 وگذشته، روانست

 

فيلسوف، ھيچگاه . فلسفه، خانه ايست که انسان، خودش ميسازد تا در آن زندگی کند

ِملتی که فلسفه خودش را نيافريده است، يا بی خانه . ِدرخانه اجاره ای زندگی نميکند

 وآواره است، يا ھميشه اجاره نشين است

 

 که فقط با دروغ ميتوان زيست، بايدپيروهللا شد، چون هللا، ازدروغ درجامعه ای

 ميزيدواين حق رابه ھمه موءمنانش می بخشد

 

باھرخدائی که خودش، گيتی نميشود، . ِهللا، خودش گيتی نميشودو بنياددروغ ميشود

 دروغ پيدايش مييابد
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 ام ساخته شوداخNق، برپايه امرونھی، دام پروريست، تا انسان به حکم هللا، د

 

آنکه عقب افتاده است ، نه تنھا درعقب، مـيآيد، بلکه آنچه را نيزبه پيش ميرود ، به 

 عقب ميکشد

 

«   نميتواند داشته باشد، درست حريصتربر) دنيا( وقتی انسان، ھيچ چيزی رادرگيتی

کام   ميشود، تا ازآنچه متعلق به اونيست، ازآنچه گذراست» ربودن وغارت کردن کام

 ، و به ھوای ِکام بردن دربھشت، درانتظارنمی نشيندبايدبُر

 

شود، تاھمه جامعه » نقش زيبا« ِھرايده آلی بايد گستره انتزاعی ِفلسفه راترک کند و 

رابه خود جذب کند، ولی معنا درتفکرفلسفی، نھفته است وبايد بسيارژرف شدتا بادقت 

يده آل،درنقش شدن، سطحی ميشود آنرادريافت، وعموم مردم ازعھده آن برنميآيند، وا

وانبوھی ازرنگھای آشفته ميگردد که انسان درآن گم ميشودوآن ايده آل، درعمل، 

 ورشکسته ميشود

 

به عقب  ِآنکه با فلسفه تاريخ وتفکردرگذشته، ميخواھد آينده رابسازد، کسيست که

ه رابسازد، مينگرد، ولی کورکورانه به جلوميرود، وآنکه با ايده آل، ميخواھد آيند

 آنقدربه آينده دورنگاه می اندازدکه پيش پايش رانمی بيند

 

  انسـان ، کلـيـد ھمه بـنـدھاسـت

 ِجمھوری ايرانی،برپايه تصويرانسان ِکليدی بناميشود
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ِباشد، ارتا، يعنی تخم خدا و خودخدا » آتش جان«درفرھنگ ايران، گوھرانسان که 

خدا، . نميکند» محاربه « خودش ھست، ھيچ انسانی، با خداکه گوھرجان ِ. ھست

 خدائی راکه انسان با او محاربه کند، به يقين خدا نيست. جانانست

 

سوساليسم « و » ليبرال دموکراسی« که » اجزاء جداگانه فرھنگ غرب « جنگيدن با 

ھست ، درايران ، به نتيجه ای نرسيده ونخواھد » يک کل« باشند ، با اسNم ، که » 

اجزاء دراروپا ھم از ديد تاريخی، دو مرحله پياپی ھمند که متمم ھم بوده اند اين . رسيد

و امروزه نيز اين دوروند تاريخی متمم ھم ، درپارلمانھايشان دوبال به ھم چسبيده 

اين دو دراروپا، دوچھره يک فرھنگند ، نه دو چيز پاره وبريده شده . دموکراسی ھستند

ا به آن جزء جداگانه ، چسبيده اند، اين روند تاريخی ايرانيان که به اين ي. ازھمديگر

ليبرال دموکراسی و سوسياليسم ، . واحد فرھنگی را در روان وضميرشان ندارند

. دورويه يک فرھنگ غرب ھستند واين فرھنگ واحد غربست که ما درايران نداريم 

 بايستد، ازاين رو، تنھا اين فرھنگ ايرانست که ميتواند رويارو ی حکومت اسNمی

چون پيکريابی يک کل فرھنگيست ، نه پاره پوره دو جزء ازيک فرھنگ که ما درآن 

 ريشه نداريم

 

دردرون ِانسانھا )ھمآھنگی(به ھم خوردن اندازه  درفرھنگ ايران،

 استسرچشمه پيدايش ِکينه وقھروتھديدوستيز ودراجتماع،

 

ّاصل شـر، . وانسان نيستدرفرھنگ ايران، جنگ وجھادوستيز، گوھر ِجھان واجتماع 

 درجھان ودرتاريخ ودرانسان، وجودندارد

 

 من ترجيج ميدھم که درآزادی، بت رابپرستم تا درقھروزور، هللا را بپرستم
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،ھردو، معانی ژرفتری دراصل داشته اند که به »رايزنی  «و » رای دادن«اصطNح 

برآمده » ِرادنيتن= ينيتن ِرا«ِدراصل ازواژه » رای دادن«. کلی فراموش ساخته شده اند

،انبازشدن » رای« . که به معنای سامان دادن ورھبری کردن وھدايت کردنستاست

 دررھبری ونظام دھندگيست

 

  اپوزيسيون يک دولت

  با اپوزيسيون يک حکومت، باھم فرق دارند

government=دولت  

state=حکومت  

.  ھمان حکومت بماننداپوزيسون يک دولت، احزابی ھستندکه ميخواھند درچھارچوبه

ولی اپوزيسيون يک حکومت، احزابی ھستندکه ھرکدام ميخواھد حکومتی ديگررا 

 جانشين آن حکومت سازد

 

ايده آلھای ِمشترک، گروھھا واحزاب رابھم نمی پيوندد، چون ھيچکدام بھمديگر، 

 رنداعتمادندارند وھمه آنان، برغم آن ايده آلھای مشترک، درفکرربودن قدرت ازھمديگ

 

سرای  بوده است وسپس تبديل به سرای ِجشن وتازگی، دراصل به معنای ِسپنجی سرای

 است» سکوTر«شده است، واين ھمان اصطNح  گذراوفانی

 

خدا، اصل . ّدرفرھنگ ايران، دگرديسی، تازه شوی، تحول وتغيير، گوھرخداھست

 زيبائيست که ھرروز، نقشی ديگرميشود

 

. درختيست که ازريشه عشق خدايان به ھمديگر، روئيده استدرفرھنگ ايران، انسان 

 ِانسان، فرزندخدايانست
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ھرانقNبی، باپيوند دادن ِمفاھيم عدالت وآزادی وبرابری، با سوائق ِخشم وکين ودرشتی 

 که درگوھرشان برضدخردند، مردم رادرانديشيدن،فلج ميسازند) خشونت(

 

ن فرھنگ ايران، دروغ ِچراشريعت اسNم، برضدفرھنگ ايرانست؟ چو

 ّوقھروتھديدودُرشتی، يعنی توحش وبدويت را، ازبُن ازايران جاروميکند

 

درفرھنگ ايران،انسان برشالوده يقين ازنيرومندی ِخود،بابينش ِشاد، جھان واجتماع 

 نظم سياسی، اجتماعی وحقوقی واقتصادی ميدھد(راميآرايد 

 

ھرچيزی درگيتی بوجودميآيد، . خنديدنستدرفرھنگ ايران، بوجودآمدن انسان درگيتی، 

 ميخندد

 

، گفته »زندگی درزمان گذرا وتحقيرآن وپشت کردن به آن« سکوTر، دراصل به 

يکی . ، مطلوب جامعه شده است»زندگی درزمان گذرا«ميشده است وسپس،درست 

ّجامعه وطبقه وامت «درمقابل» فرد« ، اينست که »آنچه گذراست« ازپيآيندھای تحقير

رابرای بقای امت وجامعه وقوم وطبقه » فرد« ، نماد گذرا بودنست، و»ملت وقومو

 وملت، ميتوان قربانی کرد

 

 بلکه کتابيست که با اکراه بايدازآن اطاعت کرد. قرآن کتابی برای دوست داشتن نيست

 

اخمينی يا « ، مخفف»ُخمين«ميگويند واساسا»ُ، َاخمينی»اخه منیَ=ھخامنشی«عربھا به

 است»امام خمينی، امام ھخامنشی«. است»نشیھخام
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اولويت يابی ارزش زندگی «درغرب، بااولويت يافتن ارزشھای اقتصادی که پيآيند 

جدائی حکومت ازدين، . درروان وانديشه است، دين ازاولويت افتاد» درزمان

 استواربرتغييريابی اين اولويت است

 

ا؟ چون کسی ھميشه ميجويد که درھيچ چر. آرمان فرھنگِ ايران، انسان ِ جوينده است

 بينشی حقيقت نھائی رانمی يابد

 

  ماحق نداريم قرآن را بسوزانيم

 ولی قرآن قدرت وحق دارد مارابسوزاند

 

است که ازآن )فرھنگی(=فرھنگ ايران براين بنياد استواراست که ھرانسانی، کاريزی

  ميجوشد  حقيقت

  ُموج ِدريای حقايق که زنـد برکـه ِ قاف

  مولوی- ان زما جوش برآوردکه ما کاريزيم ز

 

چون اين واژه به .دارد ضميرايرانیاين اصطNح ريشه ژرف فرھنگی دررای من کو؟

آراستن - 1بازميگردد، که به معنای  » raadhenitan= راينيتنraayenitan« مفھوم 

آنکه رای ميدھد، .راھی کردنست - 5 بحرکت آوردن - 4حرکت دادن- 3نطم دادن= 2

نديشيدن، نظم ميدھد،رھبری ميکند،مديريت ميکند،بحرکت ميآورد وحکومت درا

رای زدن،چنين معنای ژرفی درفرھنگ سياسی .حکومت،رايزنی ملت باھمست.ميکند

 ايران دارد

 

برای مردمان ميگذارد،ومردمان رابا عنف واکراه ) قدر(= قدرتمند،کسيست که اندازه 

،قدرتمنداست،چون باامرونھيش،به انسان صورتی درقرآن نيز،هللا.به آن اندازه درميآورد
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ولی دردموکراسی،انسان،اندازه گذاراست، وخودش اين حق . ميدھد که ميخواھد

 راداردکه به خودش صورت بدھد

 

  نگذاريم برای خاطربـقای اسـNم ،

 ايران درجـنگ ، قربانی شود

 

  .»سـبزشدن« و» سـبز« فرق ميان ِ

آزادی ھم .  سبزميشوند، وباسبزشدن، ھمه رنگارنگ ميشونددربھار، ھمه گياھان ازنو،

 بھاريست که انسانھا باسبزشدن، روشن ورنگارنگ ميشوند

 

تاجامعه  دين راوسيله خود ميسازد   ازعھده اجراءوظائفش برنميآيد،  حکومت ھنگامی

  .راصغيرسازدو خودش قيم آنھابشود

حکومت راوسيله    بکند،، حقيقتی نداردکه جذب دل وروان مردم رادين ھنگامی

 .تا باعنف، خودراتحميل کند خودميسازد

 

  چــرا ؟. اسـNم ، مـعـنـوی است 

 چون با خوف ازهللا، شادی راکه معنای زندگيست، ازوجودانسان ميزدايد

 

 بزرگترين دشمن ايران، و دشمن آزادی درايران، آخوندھست، نه آمريکا

 

ماھنگامی .  مائيم که ميتوانيم خودرانجات بدھيماين. ھيچکسی نيست که مارانجات بدھد

» ما«ولی . ، نجات بدھيم»نجات دھندگان«نجات خواھيم يافت که خودرا نخست از 

 نشده ايم ونيازبه کسی داريم که مارا ما بکند وازبی مائی نجات بدھد» ما«ھنوز، 
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ی زنده دموکراسی وليبراليسم وسوسياليسم وحقوق بشروسکوTريسم، پيايند تفکران

مردم نمانده اند، بلکه ريشه » محدوده عقل وآگاھی«وتکاندھنده درجامعه ھستند که در

باخواندن دوسه تا کتاب خارجی . مردم کرده اند» ضمير«وباTخره در » روان«در 

درايران » اعجازی«درباره دموکراسی وليبراليسم وسوسياليسم وحقوق بشر، چنين 

 روی نميدھد

 

کی . ِردانسان، برترين مرجع حکومت واقتصادوقانون درگيتی گرددانقNب آنست که خ

 به فکرچنين انقNبی خواھيم افتاد

 

» ارتجاع«را » رنسانس فرھنگ ايران«بزرگترين اشتباه روشنفکران ايران، آنست که 

 باآن ميجنگند» ارتجاع«ميدانندوبنام 

 

ژاديست، بلکه فرھنگِ مردمی ّفرھنگ ايران، نه ناسيوناليستی ونه قومی ونه امتی ونه ن

  وجھانيست

 بيا تا جھان را به بد نسپريم

 

» ملت سياسی«ملت ايران، ھنگامی
ميشودکه باخردکاربندخودش، دوست 

  ودشمنش رامعين کند

دشمن . وروشن ميکند) سبز(دوست ملت، کسيست که زندگی ملت رادرگيتی، تازه 

 دوزخ ميسازدملت، کسيست که زندگی مردمان رادرگيتی، ميخشکاندو
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دشمن . وروشن ميکند) سبز(دوست ملت، کسيست که زندگی ملت رادرگيتی، تازه 

 ملت، کسيست که زندگی مردمان رادرگيتی، ميخشکاندودوزخ ميسازد

 

يا وحدت ايدئولوژيکی يا   وحدت دينی وحدت مذھبی يا« دوران ِايجادحکومت،برپايه 

، حکومت آزادی  با پيدايش .ده استسپری ش»  جامعهوحدت قومی يا وحدت طبقاتی ِ

دروحدت سياسی،حکومت نسبت به . آفريد»   وحدت سياسی  «راميتوان فقط برپايه 

 مذاھب واديان وايدئولوژيھا واحزاب و طبقات،بيطرفست

 

دموکراسی، روش ِھمآھنگشوی مذاھب واديان و احزاب واقوام وزبانھا گوناگون باھم، 

يش ھمآھنگی باروش تفاھم، ميان کثرت دموکراسی، پيدا. دريک جامعه است

دموکراسی، وحدت جامعه رافقط درھمآھنگی . مختلفست،نه ايجاد وحدتھای مجزا ازھم

 گوناگونی ھا باھم، ازراه تفاھم، ميخواھد

 

ھست، » ِاصل زندگی وشادی درنھادھرانسانی « باشد » رام « خدای زمان، که 

« اند، تاحقانيت حکومت رابرای ابد، به ونيازبه امام زمان نداردکه ھميشه غايب ميم

 بدھد» آخوند 

 

شناخت فرھنگ ايران، ازديدگاه اسNمی، . شريعت اسNم، متضاد با فرھنگ ايرانست

 نفی فرھنگ ايرانست

 

بيابيد، گمراه شده » راھی « وقتی بخواھيدحقيقت رادر . حقيقت، درھيچ راھی نميگنجد

 ايد
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  چوزين بگذری، مردم آمد پديد

  د اين بندھا را سراسرکليدش

...................................  

 کليدگشودن ھمه مسائلست) مردم( انسان 

 

ّدرغرب،بااولويت يافتن ارزشھای اقتصادی دراجتماع، که درراستای تضمين زندگی 

جدائی . ازاولويت افتاد) رستگاری درآخرت( مردم درگيتی است، ارزشھای دينی 

 يند اين تحول درروان وضميرمردمستحکومت ازدين،پيا

 

، )درامرونھی ( برای انسان ميگذارد ) قدر ( درقرآن، هللا، قدرتمنداست، چون اندازه 

 ِودردموکراسی، انسان، اندازه حکومتست

 

) دشمنان سياسی ( ِ، بازگشت حسين رادرانتقام گيری ابدی ازيـزيديان »سـبز « يکی از 

« ، افشاندن تخم سيمرغ رادرھرانسانی ميخواھد، تا » سـبز « ميخواھد، وديگری از 

 بشود» ِدرخت ھميشه سبز ِمھر ِبه زندگی 

 

اين مھم نيست که حرفھای خوب بزنند، اين مھمست که آيا ميتوان به آنھائی که حرف 

 واعتماد، نيازبه آزمودن درزمان دارد. خوب ميزنند، اعتمادکرد يانه

 

 غالب ساخته ميشود،ديگر، حقيقت نيست، بلکه حقيقتی که باقھروخدعه ودروغ،

 قھروخدعه ودروغ شده است، باآنکه خودرا ھنوزحقيقت ميخواند
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آنکه ميخواھد بت نپرستد،نبايد بت ھا 
  را بشکند،بلکه نبايد بپـرسـتد

 ازمنوچھرجمالی که سی سال پيش درپاريس  »نعش ھا سنگين ھستند« عنوان کتاب

 چاپ ومنتشرشد

 

   جمشيد به عنوان مرکـزھمه جشنھای بزرگ ايرانبازسازی تخت

 نـيايـشگاه= جـشـنگاه 

 

 ازچيزی آزادميکند که - 1ملت خود را . آزاديخواھی ھميشه دورويه به ھم پيوسته دارد

  . تا گوھرخودش رابگسترد- 2امکان آن را بسته است 

ازد، تا ملت ايران بايدخودراازتنگنای شريعت تجاوزگروبدوی وخونخواراسNم رھاس 

 فرھنگ مردمی وراستی خودش، بازازاو بجوشد

 

درفرھنگ ايران، مردم،خودشان به حقيقت آبستن ھستند،وگنج حقيقت 

 درضميرآنھا،نھاده شده است،وفقط نيازبه دايه يا ماما دارند،نه به پيامبر،ونه به روشنگر

 

آلمانی  درWürde  درانگليسی وdignityکرامت انسانی ، اصطNحی برضد اصطNح 

. انسان، تابع ومخلوق هللا ميماند. اين هللا است که به انسان کرامت ميدھد . است 

» ازخو دبودن ، ياخويشتن ، حق تعيين خود را داشتن ( درحاليکه بحث از اصالت 

درفرھنگ ايران ، به اصالت انسان ، . است که با کرامتی که هللا ميدھد، سازگارنيست 

. خودش ، خداھست . ن ارجمند است ، يعنی اصالت دارد انسا. ميگويند » ارج « 

« چون . خودش ، معيارو اندازه حکومت ھست . خودش ، به خودش، صورت ميدھد 

است و تخم ِ خود خوشه خداھست که » ارتای خوشه « نام خود سيمرغ يا » ارج 

دارد درھرانسانی ، تخم خود خدا ھست و انسان ھمانقدر اصالت . گوھرھرانسانی است 
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. مجموعه انسانھا ، باھم خدايند و قانونگذار وحکومت ھستند . که بُن جھان ھستی دارد 

اين فرھنگ ايرانست که ھرانسانی را ھمسرشت با خدا با .خدائی فراسوی آن نيست 

« خواستن . خود ِ خدا ميداند و نياز به ھيج واسطه و پيامبر و رسولی را نمی پذيرد 

 .فرق کلی دارد » کرامت ازهللا « ن با خواست» ارج انسانی 

 

ِناميده ميشد، وواژه »  ساپيـزه «ُدرفرھنگ ايران، بن ھمه جھان وھمه انسانھا، 

، سيمرغ يا ارتا، دوخدای ايران ھستند وبھرام و رام .، سبک شده آنست»  سـبز  «

»  سبز «ازاين رو. اصلی سومست که آن دورابه ھم می پيوندد وباھم يکی ميشوند

جھان وانسان،  .راداشت»  عشق ازلی  «يا »   مھرنخستين «رھنگ ايران، معنای درف

 ازتخم عشق، سبزميشوند

 

  درفرھنگ ايران

ِدرخت ھميشه سـبزسـرو « انسان ،  ِ   است» ِ

  چون درخت سرو، تخم سيمرغ ، خدای ايرانست

 ھرانسانی ، فرزند مستقيم سيمرغ ، يا خداھست

 

ند تادرمجلس، برپايه خردانسانی خودش، قانون بگذارد، ملت، نمايندگانی راانتخاب ميک

انتخاب، مجرای تنفيذاين . فرق دارد» مجلس شوردراجرای شريعت اسNم « واين با 

 قدرت قانوگذاری خردملت ھست

 

» خرد - گيتی« ِسکوTريسم اينست که، خردانسان، کاربند ميشود، يا به سخنی ديگر، 

انديشد، تا آنرابرای بھترساختن زندگی، دگرگون خرد، به گيتی در زمان مي. ميشود

ِخرد◌کاربند◌انسانھا که. ونوسازد ِِ ھست، » حکومت « ، يعنی » نگھبان زندگی« ِ

 ِبنيادنوانديشی ميباشد

 



 100

 خمس وزکات واوقاف، بايد تابع حاکميت ملت گردند

 

رج خ« نيست، ونبايد » انفال = غنيمت « سرمايه ملت ايران، : سکوTريسم اينست که

تضمين نيرومندی ورفاه ملت ايران « گردد، بلکه بايددر» دوام وترويج شريعت اسNم 

خمس وزکات واوقاف نيز، سرمايه ملت ايران محسوب . ، سرمايه گذاری شود»

 .ميشوند

 

» خرد « ، تحول به )يان + جی ( ِخودخدا، که جان ھرانسانی، خانه اش ھست 

ی به کتب مقدس نيست، واين خرد انسانھاست که ازاين رو نياز. درھرانسانی می يابد

ِخردانسانھا، برای ) ديالوگ(حکومت، ھمپُرسی ِ . نگاھبان زندگی درجامعه ھست

 نگھبانی زندگيست

 

. »ايمان « بنا ميشود، نه برمفھوم » جان « حکومت درفرھنگ ايران بربنياد مفھوم 

« نام رام، = جی . است» ی خانه خدای زمان وزندگ« به معنای ) يان + جی ( = جان 

ھميشه » خدای زمان « درجان ھرانسانی، . است» خدای زمان وزندگی درجشن 

واين خدای زمان .ندارد» حضوروغياب امام زمان « موجودوحاضرھست، ونيازبه 

 درجان ھرانسانيست که حقانيت به حکومت ميدھد

 

. »ايمان « نه برمفھوم بنا ميشود، » جان « حکومت درفرھنگ ايران بربنياد مفھوم 

جانی که . است» خانه خداياسيمرغ « به معنای ) يان + گی = يان + جی ( = جان 

خودخدادرآن زندگی ميکند، نيازبه ايمان ندارد، وايمان به محمدياعيسی ويا 

 واردنميآورد» اولويت جان برايمان « ھرايدئولوژئی ھم، خدشه به 
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 ،بلکه بايدبافرھنگ ِمردمی ايران،مھارکرداسVم رانميشودلطيف ومھربان ساخت

 

اصل قداست جان وخرد «تنھا راه آزادی واستقNل ايران،آنست که اسNم،درچھارچوبه

شريعت اسNم درايران،فقط حق .قرارداده شودکه که بنياد فرھنگ ايرانست» انسانی

اصل قداست جان «موجوديت خواھد داشت ، اگرخودرا درچھارچوبه

فرھنگ ايران،روياروی .،اين معنارا دارد»جمھوری ايرانی«. اردھدقر»وخردانسانی

بدينسان،حق امربه معروف ونھی ازمنکر،وحق . شريعت ِبی فرھنگ اسNم ميايستد

فتوای قتل وحق فتوای جھاد و قصاص،بکلی کنار نھاده ميشوند،وآخوند،قدرت خود 

رستم به بھمن اين فرھنگ،ھمان سخنيست که . رابه کلی بااين ھا ازدست ميدھد

زمن ھست : زرتشتی که دست به خشونت جھادبرای ترويج دين زرتشتی زده بود گفت

اين ھمان حرفيست که ايرج که ارتا يا سيمرغ باشد به زورمندان .تاھست ايران بپای

دارد وجان » جان«ميآزار موری که دانه کش است که : وقھرورزان آن زمان گفت

) قھرونھديد ( مباش درپی آزار:ست که حاقظ گفتاين ھمان حرفي. شيرين خوش است 

اين شريعت ھمان دين مردمی ِايرج ( که درشريعت ما --- ھرچه خواھی کن

اصل قداست جان «قدرت آخوندھا را فقط وفقط با . غيرازاين گناھی نيست)ھست

ميتوان مھارکرد، نه با اسNمھای راستين،که مانندقارچ ازھرطرف »وخردانسانی

جمھوری ايرانی،برپايه اين اصل .مخرج مشترک ھمه اشان،دروغ استميرويند، و و

 قرارميگيرد وھمه حقوق بشرازاين اصل،استنتاج ميگردد

 

به معنای »  فـرمـان «. درفرھنگ ايران،انسان نبايد ازکسی يا خدائی اطاعت کند

، ُدربن ھرانسانی ھست  ، خردبنيادی، که»بھمن « ايست که »  انـديشـه  «

که پيام آوربھمن درھرانسانی » سروش « ميانديشد، و انی زندگينگھب برای

. ھرانسانی، سروش ِفردی خودش رادارد .ھست،انسان راازاين انديشه، باخبرميسازد

است ، » اصل حکومت، که نگھبانی اززندگی « . ّخرد، بيان ِفرديت ھرانسانيست

 درھرانسانی ھست

 



 102

شريعت   «فرھنگِ ايران، ھزارودويست سال کوشيده است،

وباlخره ... را با جنبشھای جوانمردی وعياری وعرفانی»  ُدرشتخوی ِضحاکی ِاسVم

ولی اين کوششھا، تنھا به »  فرھنگی سازد «، وآنرا»تلطيف کند «...بابی وبھائی

سيمرغ،خدای مھر «  ضحاک، ھيچگاه.، ماسک خدای مھررازده اندضحاک ِچھره

 نميشود  »

 

  :يست؟ اينست کهچ)زندگی زمانی(سکوlريسم

درانسان،ميتوان .ايمان به انسان،جانشين ايمان به خدا ميشود

 يعنی،انسان،سرچشمه بينش واخVق وقانون وحکومتست.خدارايافت

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

 درانسان،ميتوان خدارايافت. ايمان به انسان،جانشين ايمان به خدا ميشود

 

  :چيست؟ اينست که)یزندگی زمان(سکوlريسم

وجامعه . رويدادھای ناگوارطبيعت،غضب خدا ازگناه نافرمانی ازشريعت اونمی باشد

 موظف است که به ياری صدمه ديدگان بپردازد

 

 بيائيد باھم اين بيانيه را امضاءکنيم

درفرھنگ اصيل ايران ، جان وخرد انسان، مقدس ھستند و ھيچ قدرتی حق ندارد آنھارا 

با . گر خداھم چنين امری بکند ، اھريمن است و به خدائی پذيرفته نميشود ا. بيازارد 

درايران ، رژيم اسNمی ،سرنگون ساخته ميشود ، » قداست جان وخرد انسانی « طرح 

آنھا ديگر نميتوانند فتوای جھاد وقتل و . و قدرت آخوندی ، درآينده به کلی ازبين ميرود 

. اين يک اقدام برجسته تاريخی است .  ميدھند بدھند، و قدرت خود را از دست... 

آينده » برترين اصل قانون اساسیِ « دوستان بيائيد ،بيانيه ای با اين اصل، به عنوان 
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ايران ، بنويسيم وپيشقدم شده آنرا امضاء کنيم ، تا بزرگترين انقNب مردمی را درايران 

 راه بيندازيم

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

آنچه ما ميخواھيم وميتوانيم بشناسيم،پديده ھای درگيتی، وتغييراتشان درزمان ھست، 

 وحکومت رابراين شناخت،بنا ميکنيم

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

 مستقل وآزادميشود) قرآن( تفکردرباره حکومت، ازشريعت ودين

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

مت،مستقيماازخود ملت،سرچشمه ميگيرد نه ازامام حقانيت حکو

 زمان،ودرمجلس ِقانونگزارملی، کسی حق نداردازقرآن واحاديث استدlل کند

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

 ِما دوزخ ِنقد وبھشت نسيه نميخواھيم. ما بھزيستی ِنقدميخواھيم 

 

  :چيست؟ اينست که)زندگی زمانی(سکوlريسم

 ت،آفرينش ِانسانست،وملت باخردش آنراميآفريندحکوم

 

  چيست؟)زندگی زمانی(سکوlريسم

 انسان ميتواندجھان رامستقيماازجھان بشناسد
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آنکه بھزيستی را، به فردای تاريخ، ويا به . ھرانسانی، به بھزيستی درگيتی ، حق دارد

 ، سلب حق  ايمان به آخرت .آخرت، وعده ميدھد، اين حق را ازانسان، غصب ميکند

 ولی انسان، چنين حقی را ندارد. خود با اراه خود ، ازخود ھست

 

حق به زندگی ِشاد، يا «سکوTريسم، به معنای آنست که انسان، درطبيعت وفطرتش،

حکومت ، يا سازمانھای اقتصادی وحقوقی وسياسی، فقط . دارد»بھزيستی درگيتی 

که مردم مطالبه ميکنند، واقعيت دارند، که اين حق ِگوھری را » حقانيت « موقعی 

، به جامعه ، حق ميدھد که »حق فطری انسان به بھزيستی درگيتی«اين . ببخشند

 دارد، واژگونه سازد» غايتی ديگر« ھرحکومتی را که 

 

ّاين انديشه که دنيا، جسم وحس وصورتست، وطبعا فانيست،براين انديشه استواراست 

سکوTريته جنبشی برای مثبت . فنا وگذراستکه حرکت وتغيير، فقط زوال وفساد و

 درزندگی  ساختن مفاھيم حرکت و تغييراست، که جدا ناپذير ازاحساس روند زمان

 احساس ِتحول يافتن، جانشين احساس ِفنا ميشود. درگيتيست

 

جستجوکردن شيوه « مسئله بنيادی اجتماع، فقط گفتگوکردن باھم نيست، بلکه 

 مينامند» ھمپرسی « واين را درفرھنگ ايران، » مست ھای ِھمزيستی درشادی باھ

 

آشنائی دارند، ميدانند که آنچه درحکومت » قانون اساسی« آنانکه باتئوری حقوقی

اسNمی ايران، قانون اساسی ناميده ميشود نه قانونست نه اساسی، ولی ھمه جناياتی که 

  ميباشد»ِِ شبه قانون اساسی «اين حکومت کرده و ميکند، طبق ھمين 

 

درحاليکه . شد که بيايد وجھان را ازستم وتعدی برھاند»  امام زمان «چرابايد منتظر

اين خدا، نه تنھا خدای . ، نھفته ھست»  خدای زمان «درگوھرجان ھرايرانی، رام ، 
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ھرگاه اين خدای زمان را   .زمان،بلکه اصل زندگی وموسيقی وشادی وشناخت نيزھست

ّان جھان را آبادوشادوخرم خواھيم کرد ونيازی به امام زمان درخود برانگيزيم ، خودم

 نيست

 

ملت، اينھمانی با « مسئله بنيادی دموکراسی وسکوTريزاسيون آنست که ازديد حقوقی، 

طبعا ھم قانونگذاروقاضی ميشود وھم دارنده کل قدرت اقتصادی ميشود، . »خدا می يابد

وعلما ومNزمانشان را که ) قافاو(و می بايست کل اموال ِسازمانھای دينی 

کليه قدرتھای قضائی وحقوقی .ازملت،غصب کرده اند، مصادره کند وبه خود بازگرداند

 و اقتصادی، بايد ازعلماوفقھا وسازمانھايشان ومNزمانشان، سلب گردد

 

وتقليل دادن مبارزه ، به . مبارزه با حکومت اسNمی، تنھا يک مبارزه سياسی نيست

ياسی، نشناختن ماھيت مبارزه ، وباختن مبارزه، پيش ازشروع کردن يک مبارزه س

. سکوTريسم ھم ، چنانچه گمان ميرود ، مسئله يک جبھه نيست. مبارزه است

ِمبارزسياسی .سکوTريسم ، با سراسر گستره زندگی فردی و اجتماعی سرو کار دارد
ه شريعت اسNم ،ھمه که ميخواھد فقط دريک جبھه با اسNم روبروشود، بايد بداند ک

جبھه ھای زندگی اجتماعی را جبھه جنگ ميداند، واورا درپيکار، احاطه خواھد 

 مبارزه سياسی و مبارزه سکوTريسم را محدود کرده اند،   ، امروزه درغرب .کرد

 عقب  و روشنگری، درجبھه ھای ديگر، دين را) باززائی( چون در دوره ُرنسانس 

 ھا، ديگرنيازبه ادامه مبارزه ندارند ودر آن جبھه  رانده اند

 

خرد عوام را بيدارکردن،غيرازآنست . بيدارکردن خردعوام ، گرانيگاه کسب آزاديست

درست .که کسی، سوائق ِطمع وکينه وانتقام و دشمنی را درآنھا با آشوبگری برانگيزد

يشود که خرد،ھنگامی بيدارم. بابرانگيختن اين سوائقست که خرد، ازآنھا سلب ميگردد 

) آخوندو شاه وروشنفکرويا رھبری و آموزه ای ( ديگرتابع ومطيع وعبد ھيچ قدرتی 

ِبا برانگيختن خردعوام ھست که ميتوان قدرت آخوند را که استواربرايمان . نشود

 وتقليداست درھم شکست
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، مرغيست که بال اورابريده اند، تادرقفس، با داشتن آب  خردی که تابع ايمان است

، قفس تنگش رادرآخرميشکند،  ايمانی که تابع خردشـد .، بھشت را داشته باشدودانه 

 ولی چون بالی ندارد که پروازکند، ازسر، بسراغ قفس ديگر ميرود

 

  .بوده استسکوTر  فرھنگ ايران، ازھمان آغازپيدايشش،

درگيتی، از ) بدون ھيچ تبعيضی (رستگاری زندگی انسان  «فرھنگ ايران، براصل 

رستگاری روح ،  «بنا شده است ، نه براصل »  ازقھروتھديد ودُرشتی وستمآزارو

، دراين گيتی حکومت ، فقط نقش رستگارکردن جان مردمان را. » ازگناه درآخرت

 ازقھروتھديد ودرشتی وستم دارد

 

ھمه دانی، و « ، نـه  است» جستجوی ھميشگی «آرمان فرھنگ ايران درمعرفت ، 

» هللا«، که ويژگی»ت آن، وماندگارشدن دريک آموزه وشريعتدانستن حقيقت، ومالکي

رام، خدای زمان وزندگی وموسيقی وشادی و  .ھست» اھورامزدای زرتشت«و

  رام يشت-   نام من ، جوينده است :، ميگويد که   شناخت

 

ِھست،وفرزند » تخم ارتاياخداياسيمرغ « خودش به معنای » ُتخم + َمر= مردم « واژه 

 ه پيامبروخليفه اش نداردخدا،نيازی ب

 

انسان درھرعملی وانديشه ای که مانع آزردن جان وخرد ازھرگونه قدرتی بشود، جان 

 خودرابرميافروزد و سيمرغ دراو،ازخاکسترش برميخيزد

 

  ،کسيست کهجوانمرد

  قانون وامروشريعتی رانمی پذيرد

 ِجان وخردانسانھا راميآزارد که
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  ،کسيست کهجوانمرد

   اجرا نميکند ريعتی راقانون وامروش

 ِجان وخردانسانھا راميآزارد که

  بيا تاجھان را به بدنسپريم!جوانمرد

قانون وامروشريعت وايدئولوژی  ، باآزردن ِجان وخرد ھرانسانی بد، بدچيست؟

  ياھربينشيست

  خدائی که بترساند وتھديدکند، اھريمنست

  خرداستمردم را تھديدکردن وبوحشت انداختن، برترين آزار ِجان و

جوانمرد، جھان را، به شريعت وحکومتی نمی سپارد که برشالوده وحشت انگيزی بنا 

  شده اشت

 

ِبرخودش، مستقيم ازجان وخردخود◌انسانھا باھم، سرچشمه ) جمھور(حق حکومت ملت ِ ِ

نه ازفتوای چند آخونددرمشروطه،  ميشود،) خدا وحکومت(ملت باھم، سيمرغ. ميگيرد

حق ملت به حکومت،از  . امام زمان، حکومت ازآن جمھوراستکه گفته اند که درغياب

. جانشين امام غايب شدن، سرچشمه نميگيرد، بلکه، خودشان، سيمرغ وشاه وخدايند

 ميماند) سيمرغ( اگرامام زمان ھم بيايد، حق حکومت ازآن خودملت 

 

  زمانی= سکوTر

مان وخدای شادی خدای زندگی وز» رام «  باشد، نام» زم « که »  زمان «پيشوند

» زندگی درگيتی« اين خدا، خودش ھست که تحول به است، و ورقص وجشن وشناخت

خوشی نقد  «، خواھان ) سکوTر(= زندگی زمانی). پيشوند زمين ھم، زم است(   مييابد

 برای فردا»  نه خوشی نسيه «ست، »درزندگی درھمينجا
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 ُقـم (ن را بترسان وبه وحشت اندازّنخستين امرهللا به محمد، اين بود که برخيزو مردما

نخستين کارجمشيد، بُن ھمه انسانھا درجھان، آن بود که برخاست و بيم را  ولی )فا َنـذ َر

 فرھنگ ايران با شريعت اسNم متضادند. ازجھان برانداخت ودرب دوزخ رابست

 

رامقدس ساخت، خبری ازآن داشته است » 19« سال پيش عدد170که در»  بـاب «آيا

 داشته است ؟ خدای ايران  ،سيمرغ ھرماھی،اينھمانی با» 19«که روز

 

  درآخرالزمان ميترسند؟) آل+دژ(چرا ازآمدن دجال

و   ميباشد» خدای مھر«ھست که ) ارتا(نام ديگرزنخدای ايران سيمرغ» آل« چون

اخگرھای آتش او، جان ھرانسانی ميشوند، واين انسانی که آتش خداوسرفرازھست، 

 ندارد وازآتش جان خودش،روشنی وبينش ميافروزد» سطه با خدا وحقيقتوا«نيازبه 

 

غرب، مارخفته اسNم را بيدارکرد تا برضد کمونيسم بجنگد، ولی اين مار، اکنون 

  ِاژدھائی شده است که ميخواھد خود غرب را ببلعـد

وبرای روبروشدن با اژدھا، راھی جزاژدھاشدن نيست، ولی ضعف دموکراسی اينست 

 نميتواند اژدھا بشودکه 

 

  چه کسانی مانع پيدايش تفکرآفريننده وآزاد فلسفی درايران ھستند ؟

آنانکه . که خود را روشنفکرمينامند (  ترجمه انديشان  - 2 . انشـاء نـويـسـان - 1

 سفسطه - 3 )درمقوTت ومفاھيم ترجمه شده،ميانديشند که ريشه درفرھنگ ايرانی ندارند

ا روشنفکران دينی مينامند، وازھمه مقوTت ومفاھيم ترجمه ای، گران دينی ، که خود ر

 سوء استفاده ميکنند
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  ، نخستـين ِآيـه اسVم رحمانی

 است »غـضـب «  سـوره

 

جامعه وملت، خوشه ای به ھم پيوسته ازتخمھای گوناگون ومتنوع ِجانھا وخردھای 

ِاصل ِآفريننده   «ھم، وھمکاری وھمپرسی وھمداستانی وانبازی آنھا با .انسانھا ست 

واقدامات اجتماعی وسياسی ) شادی(وبھزيستی »  دانائی

ِحکومت برشالوده دانائی ِھمگان ، نه برپايه◌ دانائی هللا  .واقتصاديست حقوقی و ِ

 ونمايندگانش

 

را بشکنيم، بايد بگذاريم تا بالھای سيمرغ ِروان ما، » قفس اسVم « پيش ازآنکه 

سيمرغ، ازخاکسترش برميخيزد، چون خاکستر،  .نه پروازکنيمبرويد تا بتوانيم آزادا

 ما آن خاکستريم که آتش سيمرغ، درانتظارشعله ورشدنست  .آتش ِپوشيده ونھفته است

 

  ھمه چيزرا ھمگان دانند

 حکومت برپايه دانائی ِھمگان

  ِنه برپايه دانائی هللا

 کارگروکشاورزوآموزگاروپزشک و: ھمگان

 

به ايران تحميل »کمربندسبز«را به جای » ورماسيون اسNمیرف«غرب ميکوشد،جنبش

برخاسته »  ايران ُرنسانس فرھنگ اصيل کھن ومردمی«کند، ولی جوانان ايران، برای 

 باشکوه ترومردمی ترازفرھنگ يونانست« ، و »برضد رفورماسيون اسNمی« اند ،که 
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  شته باشيمھنگامی،ايرانی آزادخواھيم داشت، که حق انتقاد ازاسNم دا

 1980نوشته در»آزادی،حق انتقادازاسNم است« کتاب 

 

، خودش جان ھرانسانيست ، وھيچ انسانی ولومشرک ) ارتا(خدای ايران سيمرغ 

 نميکند» محاربه« وکافروملحد ومرتد، با جان خودش

 

  مسئله مااين نيست که اسNم رحمانی وحقيقی وراستين چيست

 تی، باخرد انسانی خود با ھم بينديشيممسئله ما اينست که برای ھمزيس

 

که با امام حسين، اينھمانی داده شد، برعکس حسين، نماد تضادھرگونه ) سيمرغ(سياوش

،  سيمرغ=سياوش  اخNقی ايران بود ، وازاين رو،- قدرتی، با ارزشھای فرھنگی

. هللا باشدحقانيت به ھيچگونه قدرتی نميداد ، ولوآن قدرت، از امام زمان ويا وTيت فقيه 

عزاداری حسين، دراصل ، عزاداری ملت . سيمرغ يا سياوش ، خودش، ملت ھست

 ايران، درغصب حقش ازخودش بود

 

» داستان حسين« ِحقانيت آخوند شيعه به قدرت وحکومت آخوندی درايران، از

مايه گرفته است وسياوش، يکی » داستان سياوش«سرچشمه ميگيرد که از

ازاينرو، مسئله بنيادی سياست ورسيدن به . ران، سيمرغستازپيکريابيھای خدای اي

 نيروھای خود را دربيراھه ھا،تلف نکنيد. آزادی،رستاخيز ايده اوليه سياوش است

 

خود بسازد، يعنی ) قدر(= قدرت، چيست؟ ھرقدرتی ميخواھد انسان را به اندازه

» صورتی« رابه او .معيارھای اخNقی وفرھنگی واجتماعی خودرا، به اوتحميل کند

بدينسان، حق وتوانائی صورتدھی به خود واندازه گذاری . درآوردکه ميخواھد
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، حق وتوانائی ِصورت دادن انسان، به »فرھنگ«. کند» غصب«خودراازانسان،

 خودش ھست

 

که برادرش آن را به قيمت کNن، فروخته بود، ) خNفت( حسين، برای رسيدن به قدرت

ِ، برای دوام ارزشھای اخNقی برضدقدرت دوست »اوشسـي«. برخاست وشکست خورد

فرھنگ ايران، برضد . ِازاين رونمادفرھنگ ايرانست.ودشمن، ايستادوجان افشاند

 ھرگونه قدرتيست

 

ساختند؟ چون حسين برای آنھا، ماسکی » سياوش«را جانشين » حسين« چرا ايرانيان،

قدرت، بداست، . ی نشان بدھندبود که درزيرآن ميخواستند، بدبينی خود را به ھرقدرت

قدرت برای مصلحت، نيکی وارزشھای فرھنگی ايران را . چه ازدشمن، چه ازدوست

 پايمال ميکند

 

نيزآنرا » قدرت« ھست ، به رغم آنکه » نيکی کردن« سياوش درفرھنگ ايران، نماد 

باشد،چه اين قدرت،ازدشمن ) کيکاوس( چه اين قدرت،ازدوست . ھميشه سرکوبی کند

 فرھنگ ايران، ارزش اخNقی را،فدای رسيدن به قدرت وابقاءقدرت  .باشد) افراسياب(

 نميکند

 

ُسياوشان ايران را بانھايت قساوت ميکــشند وگريه برمظلوميت حسين ميکنند، تا خود، 
 خليفه وامام ِظالم باشند

 

ا ِحرف خود ر. بشنود ، دوباره حرف بزندوحرف»انسـان« دموکراسی ميخواھد که 

ما .حرف بزندو درباره خود حرف بشنود»خود«درباره . بزندوحرف خودرا بشنود

ما ُصم وبُکم . را ازدست داده ايم» خود«قرنھاست که ديگرحرف زدن وحرف شنيدن از
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ازامروز . ، ماراُصم وبُکم کرده اند»کلمات ابدی وخدائی وعلمی«اين . شده ايم

. کلمه را،آھنگ دل خودمان بکنيم.يم، حرف بزن»زبان خودمان« ببعد،بکوشيم که به

 کلمه ما، تقيه وکتمان وپرده ما نباشد

 

زبان ِتفاھم به جای زبان ِفرمان، به جای . دموکراسی، يک انقNب زبانی است

زبان ِخدا، به جای زبان قدرت، به جای زبان ِترس، به جای زبان ِوحدت، به جای زبان 

  ايدئولوژی ، به جای زبان دين

 1981 وآزادی، نوشته درسال اقليت: از

 

 سبز، -  2 سبز، رفاه وفراوانی درگيتيست  -  1 درفرھنگ ايران چيست؟» سـبز«معانی 

 سبز، گزند -  4  سبز، جنباننده وانگيزنده منش انسانست-  3 )نيازی( عشق ومھراست 

 سبز، واقعيت يابی شادی در زندگی   -  5 )قداست جان( ناپذيری جان درگيتی است

 تخمی که جھان ازآن ميرويد، -  7  سبز،پيدايش گوھرخدا درگيتيست-  6 درگيتيست

 )اساطيرايران، رحيم عفيفی(سبز، مخفف ساپيزه است که اصل جھانست. سبزنام دارد

 

  تا حکومت،ازدين،جداساخته نشود

  وجـدان انسان،

 آزاد وآفريننده نخواھد شد

 

« است، که به »  آتشِ جان انسان «، ھمان »سيمرغ = ارتا « گوھر ِخود ِخدای ايران ، 

  ،» خرد انسانی

  دگرديسی می يابد

 خرد انسان که پيدايش خود خدا ھست، بی نيازازپيامبران و واسطه ھا ھست
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  باشد، ميگويد» جمشيد«ِخرد بُن ِ ھمه انسانھا که 

    آراستمجھان را به خوبی من

  چنان گشت گيتی که من خواستم

، به معنای انديشيدنست، »منی کردن« جمشيد نکوھيده شد؟ چون» منی کردن« چرا

وخدای تازه وارد که اھورامزدای زرتشت بود، برضد خرد انسانی بود که خودش، 

 مدنيت را بسازد وآبادبکند
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   ميجويد که چيزی ميشود  انسان،

   ّملـت، چيزی ميشود که ميجويد

   جستجو، ھميشه درتاريکی است

 کاردارد» آينده«با»ّھويت«يافتن

 

  .حکومت اسNمی، برشالوده حکمت است.هللا، حکيم است

  حکمت چيست؟

ّبا شر وازشر،ميتوان،خيرساخت ّ  

 با دروغ وازدروغ،ميتوان،راستی ساخت

 

يک فکر،موقعی، تبديل به يک عقيده ميشود که قدرت گسستن ما ازآن بکاھد، ويک 

 عقيده، موقعی تبديل به فکرميشود، که قدرت گسستن ما ازآن بيفزايد

 

سی .جامعه، فقط ھنگامی به حکومت، اعتماد ميکند که خودش،حکومت بشود

 مرغ،سيمرغ بشوند

 

 سکوTر= زندگی درزمان،برترين ارزشست 

 

ران، ازاين راه سکوTرنميشود که درقانون اساسی، حکومت ازدين جداساخته اي

شود،بلکه ھنگامی سکوTرميشود که مردم، به زندگی درزمان، برترين ارزش را بدھند 

 نه به آخرت

 

   "آنکه ميخواھد بُت نپرستد ، نبايد بُت ھارا بشکند، بلکه نبايد بپرسـتد " 

 دمنوچھرجمالی، نعش ھاسنگين ھستن
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ما، بنا بررسوب تصاوير اسNمی ومسيحی ويھودی درذھنمان، می انگاريم که خدا، 

، وتحول می يابد »ميشود«ولی، درفرھنگ ايران، خدا، .فراسوی خود،خلق ميکند

خودش، . »ميشود«خودش، گيتی وزمان وانسان. است، نه خالق»اصل متامورفوز«و

د،و برترين ارزش است و زندگی درزمان ،گوھرخدائی دار. زمانی ھست=سکوTر

 نيازبه ايمان آوردن به خدائی نيست، چون ھمه ازگوھرخود خدا ھستند

 

درفرھنگ ايران، زرتشتی ومسلمان ويھودی ومسيحی وبھائی وبودائی وکافرومشرک 

ھمه فرزندان ....وکردو آذری وبلوچی وترک وارمنی وھندی وعرب... وملحد ومرتد

سيمرغ، خوشه ايست که تخمھايش، آتش . رانندسيمرغ وھمگوھرباسيمرغ، خدای اي

 وھمه باھم، سيمرغند.جان ھرانسانيست وھمه درحقوق باھم برابرند 

 

خدايان ايران،خدايان . بوده است) زمانی(دين ، پيش ازساسانيان درايران، سکوTر

زندگی درزمان، برترين . »زندگی درزمان ميشده اند« ِخود خدايان،. زمان بوده اند

باچيرگی آموزه زرتشت،وخدايان نوری درمسيحيت . ميشده استارزش 

واسNم،اديان ِضدسکوTر،بوجود آمده اند که زندگی فراسوی زمان را برترين ارزش 

 ميسازند

 

  آمـوزه زرتشـت وتئـولوژی زرتشـتی،

  نه تـنھا غـيـرازفـرھـنگ ايران است،

 بـلکه بـرضـدفـرھـنگ ايـرانست

 

کاری «راجايزميداند، بلکه آن را » ھرجنايتی «دن، نه تنھا اسNم، برای غالب مان

 ميسازد» مقدس
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  مــن ، به معنای کسيست که ميانديشد

  کـرد؟» مـنـی« پس چـرا نبايد

  چون با انديشيدن ، انسان ازخداسرمی پيچد

  با انديشيدن ،انسان،منی ميکند

 نيست) انديشنده=من(وبی انديشيدن، ديگرانسان

 

رام، زنخدای زمان وزندگی وموسيقی «  درايران، ھنوز نيزنام »روزھا « ھمه 

شنبه، يک، دو،سه،چھار،پنج شنبه وآدينه « : نام روزھای ھفته . رادارند» ورقص

که » شنبه«. ھستند» ميباشند، وھمه اينھا، نام زنخدای ِجشن درزندگی ودرزمان، رام »

ميباشد، » رام= اندروای=  بهوای« است، که » نای ِبه« باشد، به معنای » به + شن« 

وزرتشتيھا، اورا نرينه ساخته اند، چون اين خدا دراصلش مانند سايرخدايان ايران، 

( اينھمانی ميدادند » و ِنوس= زھره« ،با »وآدينه را ايرانيان. جفت گوھراست

اين زنخدای ِرقص وشعروموسيقی است که زندگی درزمان را ،جشن ) . شعرسعدسلمان

 ميسازد

 

) روزششم فروردين( ا زرتشتيھا، زادروز زرتشت را جانشين جشن زنخدا خردادچر

ساختند؟ زنخداخرداد وجفتش امرداد، پيکريابی ايده آل خوشزيستی وديرزيستی درگيتی 

بودند، ودرست زرتشت برضد اين سکوTريسم برخاسته بود ، وبھشت ودوزخی، 

دھان ( ن جفت بودند که درکام خرداد وامرداد، خدايا. فراسوی جھان خلق کرده بود

ھرانسانی پيکرمی يافتند، وجانمايه جھان ھستی را ) کام +اش( و دراشکم )وزبان ومزه

 بودند) معده واندام گوارش(ميمزيدند و افروزنده آتش زندگی درشکم ) نه نسيه ( نقد 

 

آغازميشود،که نخستين گام را »زرتشت«باززائی فرھنگ ايران، با نفی 

 برداشت» بی اصالت ساختن خردانسانی« فرھنگِ ايران ودرنابودی ِ
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خوانده ميشود ، » نوروزبزرگ« روزششم ماه فروردين که روز زنخدا خرداد ميباشد و

سعادت . درفرھنگ ايرانست» سکوTر= درگيتی پيکريابی ايده آل سعادت« روزجشنِ 

). بھمن=ھوشنگ( ستِ برپيدايش خرد آفريننده و قانونگذارازانسانھا- 1وخوشی، استوار

 - 3برای بی بيم وبی رزم کردن جھانست،) جم( سعادت، استواربرکوشش ھمه انسانھا- 2

برپايه خردانسانی ) عدالت وقانون ونظم( استواربرکوشش ھمگانی برای تاءسيس داد

) خدا=ارتا( استواربرکوشش انسانھا، برای زايش سيمرغ - 4درجھانست، و

 .ازخودشانست

 

آرمان ِسعادت «است که پيکريابی » خرداد« دين، روز زنخدا روزششم ماه فرور

دراين روز، . خوانده ميشود» نوروز بزرگ« ميباشد، و» وخوشزيستی درگيتی واميد

اين روز روزيست . پديدارشد)خردبنياد ونوآوروشادوقانونگذارانسانی= ھوشنگ( بھمن 

 روزيست که فريدون،  .که جم، نخستين انسان ايرانی،جھان را بی بيم وبی رزم کرد

انديشه داد را درسراسرجھان،واقعيت بخشيد، ، وروزيست که سام نريمان که خدای 

ايران، سيمرغ ،خدای مھر را شناخت، ازسردرجھان به خدائی خواھدنشست، 

وزرتشتيھا، اين روز را زادروز زرتشت ساخته اند که ھيچکس نميداند درکجا وکی 

 زاده شده است

 

پيامبران مدرنيته وسکوTريته ھستند، ھنوز نتوانسته اند که مراجع روشنفکران، که 

دينی را ازکرسی قدرت اجتماعی فرواندازند، تا چه رسد به آنکه خود نيز برکرسی 

ِولی برای رسانيدن ايده ِمدرنيته وسکوTريته به قدرت، بايست . قدرت آنھا بنشينند

مسئله بنيادی تاريخی .  گردندنخست روشنفکران، جانشين مقتدران دينی دراجتماع

 وسياسی، جنگ ميان اين دوگونه رھبريست

 

به خود، ) سيمرغ(ماھی ، درفرھنگ ايران، نخستين شکليست که آتش خدا  .ماھی سرخ

سئنا =به معنای سه نی» مک+سه« است که  سمک يک نام ماھی،. ميگرفته است

درسانسکريت . سيمرغستنام ديگرماھی درتحفه حکيم موءمن، سينا يا . سيمرغ ھست=
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  .است) مت سيا(، ماھی)اوتار=افتار(نيزنخستين شکل يابی خدا

 سرخ وقرمز، رنگ مادينه و نماد سيمرغست

 

  درفرھنگ ايران) سيمرغ(خدا

  ِمجموعه يا خوشه به ھم پيوسته حقايقست

ِحقيقت نھفته درھمه انسانھا، وقتی باھم زندگی ِشاد را بجويند، خوشه خدا يا خوشه  ِ ِ

 قيقت ميشوندح

 

  سه تا يکتای ِفرھنگ ايران

  رام) + ارتا(سيمـرغ+ بھـرام 

 اصل شادی.اصل مھر.اصل تحول

 

  فـرھـنگ اصيل ايـران

  زيـر

  خاکـروبه تـئـولـوژی زرتـشـتی

 مـدفـونـست

 

داريم، آن مکتب، » ِرابطه فکری« تا ما با يک مکتب فلسفی يا يک تئوری علمی، 

با ھمان » رابطه ايمانی واعتقادی«لميست، ولی وقتی ما فلسفی است وآن تئوری، ع

مکتب فلسفی يا تئوری علمی داريم ، آن مکتب، ديگر،فلسفی نيست و آن تئوری، ديگر، 

 علمی نيست، بلکه ھردو، تحول به ايدئولوژی يافته اند

 

پيدايش می يابد، » روشنی بيکران اھورامزدا« از) حقيقت(، راستیآئين زرتشتیدر

 راه   اين ھمان. است) حقيقت( آنچه اھورامزدا به زرتشت ميگويد، راستیيعنی 
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، فرھنگ ايراندر.تنگ ِراست و منحصربفرد است که حقيقت ديگر را نمی پذيرد 

ھرانسانی، ازحواس وخرد ) تخم سيمرغ= ارتا( راستی يا حقيقت، پيدايش آتش جان 

. ار ديگری نيست ارتا، خوشه تخمھای متنوعست وھيچکدام، تکر .خودش ھست

  درفرھنگ ايران، پيدايش حقايق گوناگون ازانسانھاست که باھم يک خوشه خدا ميشوند

 

  زندگی زمانی يا سکوTر، زندگی معنويست

به عبارت ديگر، خدايا آتش جان که . آتش جان که ارتا ياخدا باشد، درآتشکده تن ھست

ی يا سکوTر، سرچشمه زندگی زمان. ھست درآنچه جسمانيست خانه دارد» معنا « 

 معنوياتست که بايد آنرا کاويد ويافت

 

. چراچھارشنبه سوری ، زنده باقی مانده است ؟ پنج روز پايان سال ، جزوماھھا نبودند

سيمرغ ، آذرفروز ، يعنی . ّروزسومش را ايرانيان ، روزپيروز، يا سيمرغ مينمايدند 

وروزچھارمش را، ايرانيان ،  . مبدع و نوآور و بنياد گذار حق درھمه انسانھاست

ازاين .روزرام مينماميدند که ، زنخدای زندگی و زمان و موسيقی ورقص وشناختست 

از آتشی که . رو، روزسور بود، چون زندگی درزمان درگيتی ، غايت خود را می يافت

 سيمرغ ميافروخت،جھان زندگی وشادی درزندگی درگيتی، پيدايش می يافت

 

ان، مجموعه يا خوشه ھمه حقايق است که درگوھر ھمه انسانھا خدا درفرھنگ اير

» تخم وآتش« است، که به معنای » آک =آگ=ھاگ« ، معرب واژه » حـق « .ھست

 خطاب ميکنند» حقيقت« انسان را. نيز درست، ھمين واژه است» آقـا« واژه . است

 

« :مرکنددرفرھنگ ايران، خدا، ترساننده نيست ورسولی ھم ندارد که به او ا

ِدرگوھرخود ) آگ= ھاگ= حق( ، چرا ؟چون حقيقت »برخيزومردمان رابترسان 

اين حقيقت، دراثرترس وقھر، ازگشايش وگسترش باز داشته ميشود، . ھرانسانی ھست

بدينسان، هللا، سرچشمه دروغساختن ھمه . ميشود »دروغ « وانسان، درگوھرش،
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آن و تورات و انجيل وگاتا نيست ، درفرھنگ ايران، حقيقت ، در قر. مردمان ميشود

 بلکه درخود ھرانسانيست که بايد امکان پيدايش بيابد

 

  فرھنگ ايران

  متضادباشريعت اسNمست

فرھنگ، به معنای آنست که ھرانسانی، مستقيم ازخدا،آبياری ميشود،و بينش ازتخم 

 ھستی اوميرويد

 

بيان ِمثبت . کوTريته استجداکردن حکومت ازدين، و رفع تبعيضات، فقط بيان منفی س

. سکوTريته، آنست که زندگی ھمه انسانھا درگيتی، گرفتن جشن باھمست

« ، بر»جان انسان وتراوش خرد،ازآن، که سامانده زندگی وشاديست«درسکوTريته، 

 ، اولويت دارد»ايمان

 

جشن است، » زندگی درزمان« فرھنگ زنخدائی ايران، براين پايه قراردارد که 

( امروزه درغرب، اين را سکوTريته . به ُجستن جشن درآخرت نيستونياز

خودش، ) پيشوند زم ، نام اوست(رام، خدای زندگی وزمان. مينامند) زندگی ِزمانی

 با رقص وآوازو  به عبارت ديگر، خودش. می يابد) پيشوند زم ( تحول به زمين 

 موسيقی، زندگی درزمان ميگردد

 

ھمه جشن ھا باھم درايران، موجوديت فرھنگی  .»ھست« ايران،درجشن ھايش،

اين جشن ھا،ھيچ ربطی به ديانت . وسياسی و اجتماعی وحقوقی ايران را معين ميسازند

جشن ھا، بنياد ازبين بردن تبعيض طبقاتی و قومی وجنسی ومذھبی، . زرتشتی ندارند

خدای ايران، جشن ھا، واقعيت يابی گوھر. وبرترين اصل اجتماعسازبوده اند، نه مذھب

« . ميباشد»جشن ساز«دراجتماع و اقتصاد وحکومت واخNق بوده است، چون نامش ، 

. ، که خرد نگھبان جامعه درطبيعت ھرانسانی است، سرچشمه بزم وجشن است »بھمن 
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ِنفی جشن ھای ايران، نفی ِخرد . خرد انسانی، بايد درجشن زندگی برای ھمه بينديشد

ت نھائی زندگی درگيتی ازاجتماع وحکومت است، که جشن سازانسانی ، ونفی غاي

امروزه بنام سکوTريسم برايش عربده ميکشند، ولی بادست خود نيز، نفھميده، ريشه 

 آنرا ميکنند

 

اکثريت « بنا ميشود، نه برپايه» اکثريت فکری مردمان« دموکراسی، برپايه 

«  دردموکراسی، به عنوان انسان،. » ايمانی ِموءمنان به يک دين يا به يک ايدئولوژی

چون انسان، درانديشيدن ، . » موءمن« پذيرفته ميشود، نه به عنوان » اصل انديشنده

 ديگران، باھم حقيقت را بجويند،  با) ديالوگ( ميتواندتغييرانديشه بدھد و درھمپرسی

 ولی انسان درايمان، نميتواند بآسانی دست ازايمان بکشد

 

ذھان، جا انداخته شده، مجموعه آت وآشغال ھاوتباھکاريھا فرھنگ ، وارونه آنچه در ا

اين . ودژمنشيھا و نابکاريھا و رذالتھای آميخته بانيکی ھا، که درتاريخ مانده ، نيست

. ِيک تعريف بسياراحمقانه ای درآمريکا بود که برخی، بنام علوم انسانی ، رايج ساختند 

» انسان به جانمايه وجوھرجھان ھستیاتصال مستقيم گوھر« درايران ، به » فرھنگ « 

شمرده ميشده است که درآميزش با آن، بينش حقيقت، مستقيما از ھرفردانسانی ميروئيده 

 است

 

مراجعه نکردن به خـرد انسانھا، برای يافتن حل مشکNت سياسی واجتماعی واقتصادی 

 نيز ھست» نفی ِانسان بودن آنھا« ِوحقوقی، نه تنھا سلب حق ازآنھاست ، بلکه 

 

( روشنفکران ِغيردينی ، که رھبران فکری ِسکوTرجامعه ھستند، دربرابررھبران دينی

انقNب «، ضعف ونالياقتی وناشايستگی خود را در) چه سنتی و چه نوگرای آن

سی ويکسال پيش، ثابت نمودند، واعتبارومرجعيت خود را به کلی » ضدمشروطه 

 روشن شد که روشنفکران غيردينی، ريشه بدينسان. نزدمردم ايران،ازدست دادند
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اينست که اکنون ملت، پشت به . درخردمستقل وآزاد و درفرھنگ اصيل ايران ندارند

ھردوگونه رھبری کرده است ، وبی اين دورھبر، ميخواھد باخردجمعی، برغم 

  پيش ميآيد، سرنوشت خود را بسازد، واين نشان بلوغ ملت است اشتباھاتی که

 

. ران، انسان باخـردش ازھمه پيامبران ومراجع ، بی نيازاستدرفرھنگ اي

. ِخردھرانسانی، مستقما با بُن جھان ھستی ، پيوسته و ھمگوھرباآن ، وپيدايش آنست

چرا ؟ چون خدا درفرھنگ ايران، اصل روشنی نيست، بلکه کانون آتشيست که جان 

 درحواسش، زبانه ھرانسانی، اخگری ازآن کانونست، وازاين آتش جان ، خردانسان

 ميکشدوگرم وروشن ميکند

 

درفرھنگ ايران، برترين مرجعيت درحکومت، خرد بنيادی خودانسانھاست،نه گاتا ونه 

ِنه کاپيتال مارکس ، ونه کتابی ديگر، ونه ايدئولوژھای ديگر، و ... قرآن ونه انجيل و 
 نه بينش وتخصص يک رھبر

 

ند درجشن زندگی باھم انبازوشريک بشوند، ھنگامی که ھمه مردمان بدون تبعيض بتوان

درفرھنگ ايران ، چنين جشنی، اجتماعسازاست ، نه تعلق . اجتماع ، ساخته ميشود

 داشتن به يک دين، يايک قوم، يا يک نژاد، يا يک جنس، يا يک زبان يا يک حزب

 

جان تخم خدا، درھمه انسانھا افشانده شده است، و. ما فرزندان خدای ايران، سيمرغيم

ما درفطرتمان ، نه مطيع هللا ايم ، نه مطيع رسولش، نه مطيع اولواTمرش، . آنھا است 

» مستقل« انسان درفرھنگ ايران، بدين معنی . نه امام دوازدھمش، نه وTيت فقيه اش

 استقNل، يعنی نفی وطرد ھرگونه اطاعتی وتابعيتی وتقليدی ازھرقدرتی. است
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ھستند ) اوامی= سپنحی= زمانی( تثناء ، سکوTر بدون اس ھمه جشن ھای ايران

باشد، دومعنای پيوسته » يزنا= يسنا«که » جشن«. وھيچکدام ، ربطی به زرتشت ندارند

زائيده «است، وازسوی ديگر، به معنای »نی نوازی «ازيک سو، به معنای .به ھم دارد

شدن درگيتی فرھنگ ايرانی، زاده . است» شدن وپيدايش روشنی وبينش وشادی ازخود 

 ِرا برای آن ميدانست که با شادی وبينش ِ جوشيده ازخود انسان، زندگی کند

 

نه ازترجمه ھای فNسفه غرب، که خود ( تا روان مردمان ازتفکرات فلسفی ِزنده 

انگيخته نشود ، وبا اين تفکرات ، زندگی کردن ) مترجمان نيزازآنھا، چيزی نمی فھمند

د، ھمه اين شعارھای ھياھوبرانگيزسکوTريته، بی درزمان، برترين ارزش نگرد

 ثمرخواھد ماند

 

بدون .شعارھای جدائی حکومت ازدين ورفع تبعيض، نواختن سرنا ازسرگشادش ھست

. رواج يافتن شيوه تفکرسکوTر، اين شعارھا، درعمل، بی ثمرميماندوريشه پيدانميکند

گيتی را، برترين ارزش تفکرسکوTر، تفکرزنده ايست که زندگی کردن درزمان در

 زندگی، فانی نيست، بلکه با زمان، تحول مييابدوھرآنش، بی نظيراست. ميداند

 

  ميباشد» ِفلسفه سکوTر« دين ايران ،

  بود) سپنجی= اوامی= زمانی( دين درايران ، سکوTر

شمرده ميشد که ازآن ، روشنی وبينش ومھروشادی » زھدانی« دين درھرفردانسانی، 

ِخود زنخدای . است» زھدان« اصN به معنای » تن « .رگی زائيده ميشد ونيکی وبز

ايران، دين بود، چون خود او، مجموعه ھمه اين دين ھای متنوع درھمه انسانھا باھم 

 بود

 

  ِدرگستره معنايش ھست» انبازی« درفرھنگ ايران،انسان، گوھر

م يا اصل ُِجفتی يا مردم، تخ.  َمر، به معنای جفت است.است) تخم+مر(انسان،مردم



 124

» انباز= ھمزاد= جفت=« َھمزادی،يا انبازی ياھمپرسی وھمآفرينی است انسان، جـم 

معنای اين نام آنست که انسان درھمآفرينی با طبيعت وبا انسانھا وبا آفتاب وماه و . ھست

انسان، مخلوق . با خدا وبا گياه وجانورواجتماع، روشنی وجنبش وشادی را ميآفريند

 و مصنوع وعبدھيچ قدرتی نيستوتابع 

 

  فرھنگ ايران

  است» برابری انسانھا درجان« استوار بر

  شريعت اسNم ، استواربر

  درايمان به هللا ومحمداست» برابری انسانھا « 

 بر ايـمـان» زنـدگـی= جـان« اولويت 

 

يعنی . ميناميدند» جشن ساز«مردم ايران، برعکس زرتشتيان، روزنخست ھرماه را 

غايت زندگی . گيتی برای جشن زندگيست. رخدای ايران، آفريدن جشن استگوھ

است که اجتماع را » ِانديشه زندگی برای جشن«. اجتماعی درگيتی، جشن ميباشد

 تاءسيس ميکند

 

اوخودرا . ِخدای ايران، جھان وانسان را با شيوه جوانمردی ميآفريند، نه با امروقدرت

خدا، خودش خاک . خمھايش، جانھا وانسانھا ميشوندکه خوشه جانھاست ميافشاند وازت

 وگيتی وزمان ميشود

 

  است»قنات= کاريز«فرھنگ درايران، به معنای

  درياست) سيمرغ(حقيقت ياخدا

وبينش حقيقت، . ِفرھنگ،کاريزيست که اين دريا رابه تخم وجودھرانسانی، می پيوندد

 ازآميزش مستقيم خدابا انسان، ميرويد وپيدايش می يابد
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  درفرھنگ ايران، انسان، کليدجھانگشاست

  انسان، وجود کليدی ھست

   فردوسی- شد اين بندھارا سراسرکليد 

 ِجمھوری ايرانی،حکومتی برپايه انسان ِکليدی

 

  درفرھنگ ايران، انسان، کليدجھانگشاست

  انسان، وجود کليدی ھست

   فردوسی- شد اين بندھارا سراسرکليد 

 ِه انسان ِکليدیجمھوری ايرانی،حکومتی برپاي

 

درفرھنگ ايران، ھمه جھان ھستی ازآب وزمين وجانوروگياه ومردم گرفته تاخدا، ھمه 

َباھم شاخ وبرگ وبروريشه وتنه يک درخت ھستند يک اصل ، خودرا درھمه گسترده 

 است

 

آنگاه که انسان، درب دوزخ را درقرآن و درانجيل ودرھرکتاب مقدسی ببندد، آنگاه 

 ، بھشت را درروی زمين بسازدخواھد توانست

 

  جشن سده ، جشن ِبھمن،اصل ِخرد واصل ِبزم

  درھرانسانی ھست

  است» اصل بزم=بزمونه«و» آذرفروز«نام او

  ِبه عبارت ديگر، خردگوھری درھرانسانی،

  اصل بزم و اصل ابداع و ابتکارميباشد

  ازآتش ِجان ِانسان) مھر(وگرمی) بينش(روشنی

 پيدايش می يابد
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  ملت باھـم ، سيمـرغ را ميجـويندھنگامی 

  ميشوند» خـدا« ، وھم» شـاه « خودشان، ھم

  چون

 سيمـرغ ، تخم خود را درھـمه افشانده است

 

  درجان ھرانسانی ھست  و  خدا، جانانست ،

 کسيکه با مردمان ميجنگد، با خدا ميجنگد

 

َھمين اسVم راستين، بسمان ھست َ  

ده درآين» اسVم راستين ترازاين« وديگر
  نميخواھيم

  چون ھرچه اسVم، راستين ترميشود،

 دروغ ترو آزادی ُکش تر و وحشتناکترميشود

 

 حکومت اسVمی با ملت ايران ميجنگـد
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 سرو کھنسال ابرکوه يزد

 نماد ھميشه سبزبودن انسان وخدا
 

 

 

  درفرھنگ ايران

   وخردانسانیجان

  برترين مرجع است وبرترين ارزش رادارد

  نه مرجعيت يک امام يا شاه يا پيامبر

  انقVب تا مرجعيت خردانسان راتحقق ندھد

 انقVب نيست
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  بھره بردن ازاعدامھا درمVءعام برای تظاھرات

دراسNم ، انسان ، خودش برای عملی که کرده است ، مجازات نميشود ، بلکه انسان 

وابزار برای ترساندن اجتماع ، از هللا ِ قھار وجبارو منتقم ميگردد ، تا از وسيله 

   حکومت هللا و دست نشانندگانش،ھرگزسرنپيچند

ملت ايران بايد دراعدامھا درمNء عام ، برضد ابزارکردن انسان، و سلب ارج انسانی 

 گذازده ازاو ، وبرضد خدائی که ميترساند و و برضدحکومتی که برپايه ترس ووحشت

ملت ايران بايد از اعدام ھا درمNء عام ، برای تطاھرات برضد . ميشود، اعتراض کند 

رژيم ، وبرضد سلب ارج انسانی درمجازات استفاده کند، که ھيچ مجوزی نيز نميخواھد 

دراين تظاھرات در اعدامھا ، ميتواند خواھان حفوق بشر و حکومتی بشود که . 

 .است برشالوده ترس نھاده نشده 

 

 

Ahura Mazdah = سـيــمـرغ  

Ahura = Ahv = axv = اصل جان وخرد  

  که ازخودش وبه خودش ھست

Maz+Dah = Mazdah  

Maz = مـاه  

Dah = زن  

  اھورا مزدا ، به معنای زنخدای ماه ھست

 که تخمھايش، اصل جان وخردھمه انسانھاست
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  ّقدرت، نبايد مقدس شود

  َکـند يرانرا بايد درا» ِقدرت مقدس« ِريشه 

 تا بتوان حکومت دموکراسی را بناکرد

 

  مردم نميخواھند ساختاری را بشکنند

  دوربريزند» آنچه ساختگی است« بلکه ميخواھند

 تا گوھرخود انسان، ازنو برويد وسبزشود

 

جمھوری ايرانی ، نه شاھنشھاھيست، نه اسVميست، نه سکوlريته ھست، نه ضد 

+ اير= خانه سيمرغ ورام« بلکه ايران ، به معنای  ِھيچ دينی و ايدئولوژی است،

ِکه پيکريابی بھمن، اصل ِخرد مبدع و نوآور و ضدتجاوز و است» يانه
و خودش آسمانيست که زمين   ضدتھديدوضدقھر و ضدجھاد، درھرانسانی ھست

ُوبن يا فطرت اندازه   واصل سرافرازی درھرانسانیوخاک وانسان وھمه جانھا ميشود

 نسانيستگذاری درھرا
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  فرھنگ ايران ، فرھنگ فراسوی اديان و مذاھب است

  کورش، آزادی به بت پرستان داد

  دينھا در آن موقع بت پرستی بودند

  اسفنديار، نخستين مبلغ زرتشت، برعکس کوروش بت شکن بود

 دبا زرتشت، جھاد دينی درايران، آغازش

  )جنگ اسفندياربا رستم ،جھاد دينی بود ( 

بخشی از سخنان کوروش که بنياد 
  حقوق بشر است

كار و محل , ھمه ي مردم در كشورھا و سرزمينھاي زير فرمان من در انتخاب دين"

تا زماني كه من زنده ام ھيچكس اجازه ندارد اموال وداراييھاي ديگري . زندگي آزادند
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ازه نخواھم داد كسي ديگري را مجبور به انجام كار بدون اج. را با زور تصاحب كند

اند  ھيچكس نبايد به خاطر جرمي كه اقوام يا بستگان او مرتكب شده. دريافت مزد كند

من جلوي برده داري و برده فروشي از زن و مرد را ميگيرم و كاركنان . تنبيه شود

. مين برچيده شوددولت من نيز چنين كنند تا زمانيكه اين سنت زشت از روي ز

شھرھاي ويران شده در آنسوي دجله و عبادتگاھھاي آنھا را خواھم ساخت تا ساكنين 

  ..."اند بتوانند به خانه و سرزمين خود بازگردند و  آنجا كه به بردگي به بابل آورده شده

 

  با زال زر که فرزند و جفت سيمرغ است

  مرغيست کهاين فرھنگ سي. فرھنگ سيمرغی ايران، استوارگرديد

  سرچشمه عرفان بطورکلی و بنياد انديشه ھای

  مولوی بلخی، به ويژه است

 بی زال زر، نميتوان مولوی بلخی را شناخت

 

  چرا آخوندھا درايران وروشنفکران درخارج

 گرفتاروحشت شده اند؟» جمھوری ايرانی « از

 

  عيدقربان ، دراسNم بزرگترين عيد است

  ھديد کردن و کشتنت: معنای اين عيد آنست که 

  و شکنجه دادن وقساوت کردن ونابود کردن

  برای غالب ساختن امر ِهللا ، نه تنھا کارنيک ھست

  بلکه جشن ابدی درجنت رانيز نصيب مسلمان ميکند

قساوت . ازاينگذشته ، اين عيد، معنای جشن وشادی را بطورکلی دراسNم معين ميسازد

 که غايتش چيره ساختن اسNم باشد، بھترين کردن و کشتن وخونخواری و تھديد درعمل

 وبرترين شادی است
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  برای آن) زنخداميترا=ميتراکانا( جشن مھرگان 

  درروز بيست ويکم ماه مھر است ،

  .، مادرزندگيست »رام« چون اين روز، روز ِ

  دراين روز بوده است که ضحاک،

  خدای ِميثاق برپايه قربانی خونی

  رددازايران، تبعيد و اخراج ميگ

 دراين روز بوده است که مردم ايران کمربند قيام را به کمر خود می بسته اند

 

  ما فرزندان، يا به سخنی ديگر، بذرھای سيمرغ

ھستيم، و نياز به رسولی و امامی ) اصل ھميشه نو وتازه شدن ( =و از گوھر سيمرغ

  ناينگونه بحث ھا برای ايرانيا. و وlيت ففيھی و خليفه رسولی نداريم

  .برترين توھين به ارج انسانی اوھست 

انسان، ارجمند است ، يعنی تخم خود ِ خدا . ارج ،يکی از نامھای خود سيمرغ است 

ھست، و نياز به هللا و رسول و امام ولی فقيھی ندارد ،و اين گونه ادعاھا، سلب 

  .اينست  جمھوری ايرانی معنای(   .ارجمندی از انسانست

ه ملت سيمرغ ميشود ؟ که دھسال پيش درآلمان چاپ و رجوع شود به کتاب چگون

 منتشرشد

 

  ِحقوق ِبشر، ازخردانسان، ميتراود

  ايران  سيمرغی-فرھنگ ارتائی در

  ِ، که خرد آفريننده وسامانده»خرد-پيش« َآسن خرد يا 

  ھرانسانی ھست وآرايـنـده باشد، درفطرت يا طبيعت

شھا وخوبی وبدی ھست و سرچشمه ارز) ميزان(اين خرد درھرانسانی ھست که سنجه

  قانونگزاريست

 اين انديشه ، اصل تاءسيس کننده حقوق بشراست
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درشاھنامه ، کاوه ، نماد نفش سرپيچی ازھرحکومتيست که 
  .برضد قداست جان وخرد انسانی باشد 

ولی ھمه، چنين می پندارند که کاوه ، يک فرد و يک رھبر 
اک باشد، بوده است که برضد خدای خونخوار که ضح

  بپاخواسته است

« ضحاک ، دراصل يک شاه نبوده است ، بلکه دراصل 
را بر » پيمان ياعھد « خدای قربانی خونی بوده است که
  .» قربانی خونی استوار ساخته است 

اين قيام، قيام ملت ايران برضد يک خدا، و برای تبعيد و 
  .سرنگونی يک خدا بوده است 

يده اند، و اورا به يک شاه، خدا بودن ضحاک را سپس پوشان
کاسته اند ، تا احترام ساير خدايان را حفظ کنند ، تا ملت 

  .ايران، کمتر به فکر براندازی خدايان برخيزد 

ملت . اين ملت است که ميتوانسته است خدا را سرنگون کند 
  .ايران ، چنين جسارتی داشته است 

  کاوه ، کی بوده است ؟

کاوه به ضحاک ميگويد، تو ھيجده درشاھنامه ميتوان ديد که 
  اين چه معنائی دارد ؟. فرزند مرا کشته ای 

 ھرماھی دارد که 19سيمرغ يا ارتافرورد، اينھمانی با روز
  .کاوه با ھيجده پسرش، سيمرغ ھستند. سيمرغ باشد 

اين ملت . داده ميشد» ھمه ملت« سيمرغ، ناميست که به 
  .ھست که شاه خودش ھست 

  .ا به شکل خوشه بوده است ارتا، تصوير خد

  .خدا، وجودی جز خوشه ملت يا جامعه نيست 

اين ملت ايرانست که برضد خدای خونخواری که قربانی 
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خونی را مانند اسNم تاءسيس کرده است و مغز جوانی ملت 
را ميخورده است، برخاسته و اوراسرنگون و تبعيد کرده 

پا به قداست ملت ايران ،آن گستاخی را دارد که پشت . است 
 چنين خدائی بزند و آنرا از ايران تبعيد کند

 

در آلمان » چگونه ملت، سيمرغ ميشود ؟ مردمشاھی، فرھنگشھر« کتاب   دھسال پيش

فرھنگ  «: نخستين عبارت اين کتاب اينست که . چاپ و پخش شد و به ايران نيز رسيد

 و دين و مذھب و ايران ، براين اصل استوار است که مردمان ازھرقوم و قبيله

ايدئولوؤی و طبقه باشند، اراده کنند که برپايه خرد انسانی خودشان باھم زندگی کنند، 

فصل نخست اين کتاب »  .وبا ھم دربھبود زندگی اجتماع خود دراين گيتی ، بيانديشند

 .ميباشد که پيدايش ايده جمھوری را درايران نشان ميدھد»  پيدايش حکومت ازملت  «

 

 درحکومت، بدون استثناءبايد ازملت برگزيده شود که اصل سيستم جمھوريت ھرمقامی

، اصول جمھوری ايرانی برای جھانی تاره ونوين   فلسفه حقوقی بدين سان از دبد. است

بذرھای آن درايران  ھرچند که ايوزيسيون خارج بدان توجھی نيزنکرد ولی. گذاشته شد 

ازگلوی صد ھا » مھوری ايرانی ج« به خوبی پاشيده شد و به صورت فرياد 

، ولی خارج نشينان ھنوز معنای آن را نفھميده اندو درخواب  ھزارنفربلند شد

خرگوشی، حرفھای گذشته را تکرار ميکنند و ميخواھند به ملت در داخل بفھمانند که 

اگر نگاھی به اين . معنا دارد و جمھوری ايرانی غلط است » جمھوری ايران « فقط 

 آشنا گرديد» جمھوری ايرانی « زيد، بد نيست تابا معنای اثر بيندا

 

آقای دکترسروش ، خرسند ميشوند که روز پايان استبداد 
ايشان به کم قانع . دينی اين سی ساله را جشن بگيرند 

 سال 1900جشن پايان استبداد دينی، بايد جشن . ھستند 
چون پانصدسال موبدان زرتشتی در زمان ساسانيان . باشد 
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ملت ايران را اسير کرده بودند و سپس آخوندھای اسVمی 
ھم سنی اش وھم شيعه اش ، وارث قدرت موبدان شدند ، و 

و . پايان اين استبداد است که غايت آزادی ملت ايرانست 
انسان ، اندازه حکومت « اين ھنگامی ممکن ميگردد که 

در فرھنگ اصيل ايران که زرتشت برضد آن . » شود 
به کتاب . ود ، انسان ، آندازه حکومت است برخاسته ب

انسان، اندازه حکومت ، درفرھنگ « منوچھر جمالی بنام 
روزی . که دھسال پيش منتشر گرديد مراجعه شود » ايران 

که انسان ، اندازه و معيار و سنجه حکومت شود ، نه قرآن 
، آن روز ، روز جشن ... و نه گاتا نه کاپيتال مارکس 

  خرد خودش معيار آفرينش نظام ميگرددانسان است که

 

« وقتی ابوطالب از محمد می پرسد که روءسای قريش را 
به چه ميخوانی ، گفت ميخواھم کلمه ای بگويند که عرب ، 

شود وبرعچم تسلط يابند، ) روءسای قريش ( مطيع آنھا 
ميخواھم کلمه ای بگويندکه عربان مطيعشان بشوندو 

آيا اينکه . »  تاريخ طبری -عجمان باجگذارشان بشوند 
ايرانيان مطيع وباجگذار قريش شوند، اين آزادی و برادری 

درجنگ و )کلمه ( و برابری است ؟ آيا اينکه با قرآن 
چپاول و کشتار ايرانيان را باجگزارو بنده خود سازند ، اين 

: آيا ھيچوقت محمد به عربان گفت / آزادی و برابريست 
ن را برادر و برابر خود کنيد ؟ نه ای عربان برويد و عجما

با جگذارخود ؟ اين ويژگی اصلی ھمان کلمه يا ھمان 
. قرآنست که ھميشه دراين کلمات مانده است و خواھد ماند 
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« نقت ايران را پس ازھزازوچھارصد سال ، درمقوله 
دانشکاه را . در آوردند» غنيمت جنگی از ملت ايران 

ھرکسی که اين کلمه را .جايگاه مطيع سازی خرد ساختند 
ميگويد و مينويسذ درانديشه برده سازی ايران و نابود 

ازکتاب چگونه ملت ، . ( سازی خرد و ارج انسانی است 
دھسال ) ايده جمھوريت درفرھنگ ايران : سيمرغ ميشود 

  .پيش 

 جمھوری ايرانی

 

  خدا، شادی را ميآفريند

   شده استجائی که شادی نيست ، خدا ازآنجا، طرد و تبعيد

  چرا درفرازسنگ نوشته ھای ھخامنشی ميآيد که

  خدا، شادی را آفريد« که« 

  شادی و شاده ، نام خدای ايران بوده است

  است،» جشن عروسی وجشن« وبه معنای 

باشد به معنای عشق » فريدن« يا » فريدن-آفريدن که آ« و 
  ھست) فری(ورزيدن و دوست داشتن 

  »دی را آفريدخدا شا« اين عبارت کوتاه که 

به معنای آنست که خدا ، خودش را به صورت جشن 
  .درگيتی آفريد تا آن را دوست بدارد، و به آن عشق بورزد

  اين شادی چيست که او دوست ميدارد؟

خدای ايران برای آنکه خودش را دوست بدارد، تحول به 
ھرچه درگيتی زيباست، چھره . ھمه زيبائيھای گيتی می يابد

دوستی به زيبائيھای گيتی ، دوستی به . استزيبای خود خد



 137

  .خداست 

او در درديدن زيبائی ھای جسمانی درگيتی ھست که خود 
. اين مفھوم زيبائی درفرھنگ ايرانست. را دوست ميدارد 

وديدن اين زيبائی . زيبائی ھمه چيزھا باھم ، خدای زيباست
کارخدا، دادن امرو نھی، و حکومت . ھا، جشن زندگی است

 نيست، بلکه او زيبائی درھرخوبيست که دل و روان کردن
وخرد انسان را به خود ميکشد، ودل سپردن به زيبائی ھای 

جائی که زيبائی نيست ، خدا . اودرگيتی، جشن زندگی است 
 .را طرد و تبعيد کرده اند، خدا را کشته اند 

 

  دراسNم، حقيقت، ھنگامی زيباھست که وحشت انگيزباشد

 ------------ ---------------------------------------------  

  دراديان، مفھوم زيبائی، از ديدارانسان با خدا مشخص ميشود

  دراسNم ، هللا را نميتوان با چشم ديد ولی برای محمد

  که انسان ِبرگزيده اش ھست، هللا در جبرئيل پديدارميشود

اب و ترس،  محمد دراوج وحشت و اضطر وبا ديدن جمال جبرئيل ھست که

  گرفتارلرزه وغش وصرع ميگردد

   جيرئيل نسبت ميدھند ازاين روھست که جميل يا زيبا بودن را به

  روح قوانين وشريعت اسNم را معين ميسازد  ھست که اين تجربه

اين اصل بنيادی که زيبائی حقيقت ، دروحشت انگيزی و بيمناکی و مضطرب سازندگی 

يت يابی اسNم را دراجتماع و تاريخ ، معين انسان ظھورميکند، اصليست که واقع

 ساخته وھميشه معين خواھد ساخت

 

  ، کی وکجا، معنا دارد»اصVحات« اصطVح 

  چه چيز را دراجتماع ميتوان اصVح کرد؟
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  چرا دموکراسی، نظام وقانون ھميشه اصVح پذيراست؟

  گذارده شود،» حقيقت« حکومتی که برشالوده 

  ددراه به اصVحات رامی بن

  حقيقت را کسی حق ندارد، اصVح کند

  نورمطلق را نميشود نورانی ترکرد

اگرگفته شود که ازيک حقيقت، ھرانسانی ميتواند برداشت 
ديگری داشته باشد، آنگاه آن حقيقت ، ھرچند به حسب 

ميشود، ولی خرد انسانی » خردانسانی « ظاھر، تابع 
 راه ھميشه مجبور به تاءويل آن حقيقت ميگردد ،وباز

  برآزادی خرد انسانی بسته ميگردد

ولی ھميشه تفسيرو تاويل ھرچه حقيقت شمرده ميشود، 
  درانحصارمرجع قدرتی درميآيد،

  وراه آزادی خرد برای برداشتھای تازه بسته ميگردد

» خرد ورزی آزاد انسانی« فقط حکومتی که برشالوده 
ائی گذارده ميشود، راه را به آزمايش و اشتباه و حق و توان

  به تصحيح و اصـVح ميگشايد

ما حکومت برپايه خرد انسانی 
  ميخواھيم

 برای ايران،نابسا ھست» جدائی دين ازحکومت« شعار

 

  جنبش اصNحات اسNمی

  آيا حقيقت را ميشود اصNح کرد ؟

  آيا اسNم را ميتوان اصNح کرد؟

__________________ 
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  ميشود» بد«را اصNح کند، » خوب« اگر کسی، 

  را اصNح کند، دروغ وباطل ميشود» حقيقت« اگرکسی، 

  اصNح کردن حقيقت، فاسد کردن حقيقت است

« کسيکه به شريعت اسNم ايمان دارد، ايمان داردکه قرآن و آنچه محمد ميگويد از

  ، يعنی حقيقت است»نورهللا

 اينست که با چنين ايمانی، ھراصNحی را درشريعت اسNم، بدعت ونوآوری، وفساد

  درارض وبطNن اسNم ميداند

حقيقت را که . ولی، اسNم، کاربرد مکروخدعه را برای غالب ساختن اسNم می پذيرد

در نخستين .اسNم باشد، ميتوان با مکروخدعه، يعنی با چنگ وارونه زدن، جا انداخت 

اين . صفحه شاھنامه ، سيامک، نشان ميدھد که حتا با اھريمن ، درنبرد نبايد مکرکرد

فرھنگ ايرانی، فيروزی حقيقت را به بھای . فرھنگ ايرانست که برضد اسNمست 

حقيقتی که با مکر، چيره شد، . مکروخدعه، به معنای نابود کردن حقيقت ميداند 

ھمه اسNمھای راستين، برای . ديگرحقيقت نيست، بلکه تبديل به ضد حقيقت شده است 

ش يافته اندو طبعا با غلبه يافتن ، اصل غالب ساختن اسNم، از راه مکروخدعه پيداي

 دروغ وفساد و تباھی ميشوند

 

اين فرھنگ ارتائی يا سيمرغيست که ازآن حقوق بشر پيدايش يافت نه ازآموزه زرتشت 

  .و نه درحکومت ساسانی که يک حکومت زرتشتی بود 

ايران درفرھنگ اصيلش،که فرھنک ) رنسانس(روشنفکران ايران، به جای باززائی

رتائبيست ، ميکوشند که با نيمه آگاھی که ازفرھنگ غرب دارند، ايران را کپيه غرب ا

سازند، يا به عبارت ديگر، بقول مولوی از روباه ، طاووس سازند که درانجام ، نه 

ميترسند، چون سترونند، و ازباززاياندن » باززائيدن« آنھا از. طاوس است و نه روباه 

آنھا خود را نميتوانند بجويند، بلکه ازخود . ی را نميدانندملت ناتوانند، چون ھنرمامائ

  .ازاين رو، ھمه آنان از روياروئی با اسNم، ،خود را عاجزمی يابند. ميگريزند

ازپژوھشھای منوچھرجمالی مراجعه » جنگ اھورامزدا با سيمرغ « به چھارجلد کتاب 

 .گردد 
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 ھيچکسی حق ندارد به ملت، دستور بدھد

يد ازھيچکس اطاعت کند و ھرقدرتی که از او اطاعت خواست ، بايد برضد انسان ، نبا

ما جامعه مدنی نداريم که برضد   .حفظ کرد  آن سرکشی کرد تا ارج انسانی خود را

اسNم وقرآن و شريعت اسNم از انسان ، . نافرمانی مدنی بکنيم   حکومت اسNمی

 .اطاعت وعبوديت ميخواھند که برضد فرھنگ ايرانست 

آنچه را قانون اساسی ميدانند، برضد قدرت موءسسه ملت است . ا قانون اساسی نداريم م

ونه محمد و نه . که خردش تنھا ميزانش در تاءسيس قانونست ، نه شريعت و نه قرآن 

و تا قانونھا ، واقعيت يابی اين قدرت ابتکار خرد انسانی در ايران نيست ، باطل  هللا ،

يکی از نامھای سيمرغ خدای ايرانست » ارج « . است » ن ارج انسا« است، و برضد 

به عبارت  ، يا انسان، ارجمند استازاين رو. ، چون تخم سيمرغ درھر انسانی ھست 

ديگر، او که تخم خداست، ھمان قدرت موءسسه و ميزان گذار در ھمه ارزشھا را دارد 

  .ايران، نياز به شريعت اسNم ندارد . 

 

 اله ايران س160خVصه تاريخ 

 سال پيش، باب و سپس بھاءهللا ، جنبشی درايران برای نسخ شريعت اسNم، و 160در

ايجاد قوانين تازه برمنش ايرانی، باجسارت بی نظيری برپاکردند که با ھمکاری 

  آخوندھا وحکومت و سکوت روشنفکران، سرکوبی شدند،

  .ولی اين جنبش ھا بودند که تخم جنبش مشروطه را افشاندند 

سپس، روشنفکران که چنين جسارتی دربرابر آخوند و شريعت نداشتند، کوشيدند که 

سرعلماء مذھب شيعه را کNه بگذارند و آنھارا علمدار، مشروطه ای سازند که 

با اين کNھبرداری، مشروطه ای . درحقيقت به نابودی شريعت وسلطه آخوند ميانجامد

  .ند کNھبرداری ازآخوندبوجود آمد که درمغزش، مشروعه بود و پيآي

البته علماء دين که متوجه شدند نخستين بار درتاريخ کNه سرشان رفته ، کوشيدند که 

اين بارآخوندھا با شعارھای . درجنبشی ديگر، اين کNه را سرروشنفکران بگذارند 

انقNب و ضديت با امپرياليسم و ليبراليسم را که روشنفکران مقدس ساخته بودند، کNه 
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  .رگی را سر روشنفکران گذاشتند بز

البته آخوند ازضديت با امپرياليسم ، ضديت با فرھنگ و مدنيت غرب را ميفھميد و 

ازضديت با ليبراليسم، ضديت با آزاد انديشی ، و ازانقNب ، مفھوم اصليش را که 

بدين ترتيب آخوند توانست کNه بزرگی سر روشنفکران . حرکت به عقب باشد ميفھميد

. ی بگذاردو جمھوری بسازد که درباطنش، حکومت مطلقه آخونديست کذائ

روشنفکرايرانی، برعکس روشنفکر غرب، متفکر نيست ، و بسادگی ميتوان سرش را 

  .اکنون . کNه گذاشت

بايد با کاربرد خرد ِ خود انديش، بيدارشد تا اين دوره ھای کNھبرداری پايان بپذيرد و 

 به بعد، ملت ايران ، برپايه خرد و فرھنگ اصيل با جسارت فکری گفت که ازاين

خودش که متضاد باشريعت اسNمست، ميتواند قوانين تازه برای آينده، تاءسيس کند و 

  ديگرنيازی به شريعت اسNم و برداشتھای راستيينش ندارد

 که ھمه ادامه ھمان کNھبرداريھا ھستند

 

دموکراسی و اصل سکو�ریته، برضد مشروعيت رژیم 

 سکو�ریته، براصل حقانيت بنا ميشود. ھستند

  ھست ، چه اين» مشروعيت رژيم « سکوTريته ، اساسا برضد

 .مشروعيت ،ساختگی و تقلبی باشد، چه درست وحقيقی باشد

  .مشروعيت يک رژيم، يعنی انطباق آن رژيم با شريعت اسNم 

  .اسNم رادموکراسی ، جامعه وخرد انسان را سرچشمه حق ميداند، نه شريعت 

انسان با رای دادن ، سرچشمه بودن حق و حقوق بودن خود را اظھارميکند و حکومت 

. حکومت ، نميتواند ھم مشروعيت وھم حقانيت داشته باشد . ، بايد حقانيت داشته باشد

  .حقانيت فقط و فقط ارآن ملت است 

 برضد ما. ، مشتبه ساختن حقايق به ملت است » مشروعيت « بکاربردن اصطNح 

مشروعيت رژيم ھستيم ، چه اين مشروعيت ، انطياق باشريعت راستين داشته باشد، چه 

  .درحقانيت دادن به حکومت ميخواھد  ملت، حق خودش را. نداشته باشد
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مردم   حکومتی که عقيده ودين وايدئولوژيش رابه عنف به
  تحميل ميکند

  به روان وخرد و ھستی انسان ، تجاوزميکند

  ز، انسان، ، سراسرارج خود را ازدست ميدھدوبا اين تجاو

 وتجاوز به تن او، ونابود کردن تن او، مشروع ميگردد

 

  راھبران ، برضد نيروی راھگشاينده ای ھستند

   که درجنبش خودجوش ملت ھست

  جنبش خودجوش، نوآوراست

   و ازاصالت فرھنگی جامعه برميخيزد

  برندولی رھبرانی که ميخواھند ملت را در راه خود ب

 برضد راھگشائی ازخود ملت ھستند

 

راھبران، راھزنان 
 جنبش ِخودجوش ِملت ھستند

 

تصويرانسان درفرھنگ ايران، درخت سروھميشه 
  سبزاست

  که نماد سرافرازی فطرت انسانست

  انسان، ازھيچکس، اطاعت نميکند

  وعـبـد ھيچ الھی وقدرتی نيست

 چون خودش، تخم خدا ھست

 



 143

   ايران، فقط نام سيمرغ بوده استدرفرھنگ اصيل  شـاه ،

  ميباشد» خوشه ملت يا جامعه «   وسيمرغ،

  به سخنی ديگر، شاه ، يا سيمرغ،نام خود ملت ميباشد

  است  شاه ورھبروپيشواو امام  فقط خـداو  اين ملتست که

  ُھمه قدرت ربايان درتاريخ، اين مقام را غصب کرده اند

مسلم ملت ھمه شاھان ايران وآخوندھا وهللا، غاصب حق 
 بوده اند

 

بھترين راه برای دادن معنای ژرف به اصطVح سبزو 
جنبش سبز، و دادن سوی مردمی و آزادی بدان ، بايد 
درفش با درخت سروسبز ھمه جا افراشته شود، چون 
سبزکه درفرھگ ايران، بيان تازه شوی ھميشه زندگی 

درگيتی بوده است ، ھم تصوير انسان و ھم تصوير خدای 
ھيچ نيازی به ضديت با جنبش سبزنيست . ن بوده است ايرا

، بلکه ميتوان معنای ايرانی کھنش را که معنای ژرف 
ھمانگونه که اديان ابراھيمی، انسان . مردميست به آن داد

را خاک مرده ای ميدانند که خدا ازآن انسان را ميسازد، 
ايرانيان، انسان را تخم خدا که درخت سبزبا آن اينھمانی 

درخت سبز، ازديدگاه ايرانيان، . ته است ، ميدانستندداش
ھست ، يعنی اصالت دارد، و بيان خود جوشی و »خود رو«

درخت ھميشه سبز درگيتی، برترين نماد . اصالت انسانست 
 سکوlريته ميباشد
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باجھادوامربه معروف ونھی ازمنکر، 
دين واخVق برپايه قھروتھديد، يعنی 

ميشودوارج نھاده »رذالت« برشالوده 
 انسان پايمال ميگردد

 

 جمھوری ايرانی

 ھمان فرھنگشھراست

که جامعه وحکومت را بربنياد فرھنگ 
 مردمی ايران ميگذارد

 

اھريمن، اگريک حرف راست بزند،جا 
 درجا ميميرد

 

ّمـردم ، دھـنـده حقانـيـت به حکومت  ِ
 ھستند
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ِنه قبول کننده مشروعيت حکومت ولی 
 فقيه

 

ه خودش ميتواند اعـتـماد ملت، تنھا ب
 داشته باشد

 

 مفسد درارض کيست ؟

 آنکه جان انسان ھارا ميآزارد

 آنکه خرد انسانھا را ميآزارد

آنکه مھرميگويد ولی 
 قھروشمشيروارھاب ميآورد

 

  تضاد فتوای آقای منتظری با فرھنگ ايران

...............  

ازمنکراست ، واگرحکومتی دراسNم، مشروعيت حکومت، تنفيذ امربه معروف ونھی 

چنين نکند،عادل نيست و ملت برای برقراری عدالت که ميزانش شريعت اسNمست، 

  حق مقاومت در برابرآن حکومت وسرنگون کردن آن را دارد

ولی درفرھنگ ايران، حقانيت به حکومت ، اجرای داديست که ازخرد انسانھابرای 

نين دادی ، ملت حق به سرنگون پرورش زندگی درگيتی برخاسته است، وبا نفی چ

 ساختن آن حکومت و حق تاءسيس مجدد حکومت برپايه خرد انسانی را دارد
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امام زمان ، حاکميت راازملت ايران 
 غصب ميکند

 

 طبيعت رژيم اسVمی

دروغ وخدعه وقھرورزی وفسادمالی 
 ھست

 

  ُجائيکه آزادی نيست، راستی ازبن کنده ميشود

 يست، حقيقت نيستجائيکه خردانسان، آزاد ن

 

  انسان، دانه ای ازخوشه خدا،وھمگوھرباخداست

  وعبد ِ هللا نيست

  وغايت وجودش، عبوديت واطاعت ازهللا ورسول

 نيست  وامام زمان وولی فقيه اش

 

   يعنی که  راءی من کـو ؟

 ِمن سرچشمه قانون وحکومت

 وداوری نھائی ھستم
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 ملت اين افتخاررا دارد که نوکرمرا

 ورباشد، انتخاب کندکه رئيس جمھ

ولی من بھترميشناسم که چه کسی، 
 بھترين نوکرمنست

 

  بادوام حاکميـت تشـيع درايران

 ايران ازھم پاره پاره خواھد شد

 


	��� ا����  
 	� ���	ز �� رو���
د �زاد ازا��م دارد�  

  ��» ا����	� را���� �	ز�« �� 

�"	ن، �"� �
و
 درو(�)'� و �&%$� ا�#

 

  ايران  سيمرغی- زن خدائی  فرھنگِ

 بنياد ِ آزادی زنان در ايرانست
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  .» جاذبه« بناشده است، نه برپايه » ترساندن « شريعت اسNم در قرآن ، برشالوده 

  ازاين رو درگوھرش برضد آزاديست و

  .نميتواند درفضای آزاد، تاب بياورد 

حق به » ذبه اش نيروی جا« چون در آزادی ، ھرطريقه و مسلک و مذھب و حربی، با 

شريعت اسNم، در آزادی ، حق به موجوديت خو د را از دست . موجوديت پيدا ميکند

 .ميدھد 

 

  ھنوزغاصبان ھزاروچھارصد ساله ايران

  برايران حکومت ميکنند

 دوام غصب، ايجادحق نميکند

 

  ِحکومت نبايددردست دين ِمقدس

 به مقدسات ميترسد و ِشخص ِمقدس و حقيقت مقدس باشد، چون ملت، ازدست زدن

 نميتواند به آسانی آنھارا ازقدرت بيندازد

 

  .انسان، درفرھنگ ايران ، فرزند و جفت خدا ھست 

فرھنگ ايران ، عبوديت انسان را از ھر قدرتی و ازھر خدائی ، برضد اصالت و حق 

  .و ارج خود ميداند 

  .ست ھر خدائی درخواست عبوديت ازانسان بکند ، خدا نيست و مطرود ا

عبد ساختن انسان ، با قھرو ارھاب، ولو ھزارو پانصد سال نيز امتداد يافته باشد ، ايجاد 

  حق برای چنين دينی نميکند و

 .ھميشه غاصب حق انسانی شمرده ميشود

 

  نخستين کشوری که درخاورميانه

  است اسرائيل خود راازاسارت ازاسNم رھائی بخشيد،
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  ّدومين کشوری که درخاورميانه

  درا ازاسارت ازاسNمخو

 است ايران رھائی خواھد بخشيد،

 

  استبداد ، فرھنگ ندارد، بلکه ضدفرھنگست

  قھروتجاوزخواھی وتھديدو وحشت انگيزی

  ، فرھنگ نيست ، بلکه ضد فرھنگست

َھنرعبدسازی وبرده سازی و بنده سازی ازانسانھا ِ  

  فرھنگ نيست ، بلکه ضد فرھنگ است

   خردآزاری ودروغگوئیخباثت وخيانت وخدعه گری و

  ، ولو برای غالب سازی ھرحقيقتی وھرخدائی باشد

  فرھنگ نيست ، بلکه ضد فرھنگ است

 ميفروشد» فرھنگ« ،خود رابنام»ضد فرھنگی« ھر

 

  نزديک به سی سال ھست که

  رژيم مردمخوار اسNمی ، با ھمکاری

  ّ، که درکرنای آزادی ميدمد اپوزيسيون درخارج

، انديشه ھای مردمی وآزاديخواھانه منوچھرجمالی را خفه  ه سکوتطئکوشيدند که با تو

  سازند

  وھنوز اين دشمنی را با آزادخواھی و فرھنگ ايران

  که درآثارجمالی موج ميزند ، ادامه ميدھند

  بی خبر ازآنانند که آتش ِ انديشه ھای فرھنگی اوو

  درايران ، تبديل به حريق شده است

 انند، کام ببرندبگذار ازخيانت خود، تا ميتو

 

 بنياد حقوق زنان درايران
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و بکلی با (  سيمرغی ميباشد - تا فرھنگ زنخدائی ايران ، که فرھنگ ارتائی

، ازنو درانديشه ھا و روانھا زنده نگردد ، ريشه تبعيض حقوق ) زرتشتيگری فرق دارد

  .َزنان را در شريعت اسNم ، نميشود ازجا کــنـد 

تصوير انسان و خدا را که بنياد ھمه حقوقست ، درنھاد جامعه فرھنگ زنخدائی ايران ، 

  .عوض ميکند 

تا اين تصوير انسان و خدا در اذھان تغييرنکرده است ، با ترجمه منشور حقوق بشر، 

که پيآيند تحوTت انديشگی و روانی درفرھنگ غربست ، نميتوان جزو کاTی وارداتی 

 .به مردم تزريق کرد  قدامات سياسی، به ايران وارد ساخت ، و آمپول آنرا درا

***********  

  ايران، روزگاری اقتصاد درباری داشت ،و اکنون اقتصادمNئی دارد

 ولی ھيچگاه اقتصاد سرمايه داری نداشته است

 

برپايه .... ) رنسانس، ُرمانتيک ، روشنگری ( ھيچکدام ازجنبشھای بزرگ غرب 

نان ، پيدايش نيافت ، بلکه اين جنبشھا ، پيآيند ِ ترجمه ھای علمی زبانشناسان اروپا ازيو

برداشتھا ی آفريننده ونوآورانه فNسفه و ھنرمندان اروپا از آثارفکری و ھنری يونان، 

  .بود، که چندان ھم ، انطباقی با اصل متون يونانی نداشتند » اين برداشتھا « ونفوذ

رک شاھنامه با چنين مقوTتی ، با ترجمه ِ متون پھلوی و اوستائی به روش علمی ، و د 

کم وبيش ، انديشه ھائی بيرون ميآيند که الھيات زرتشتی درآنھا، ھزاره ھا، جايسازی 

کرده است ، که به نابودی ايران، درروياروئی با دين اسNم کشيد ، و امروزه به درد 

نگ باززائی ونوزائی فرھنگی ايران نيز نميخورد، و محتوايشان نيز، بيگانه ازفرھ

آنانکه ازآثارمن ، به عنوان کمبود يا نبود مآخذ ، تھمت غيرعلمی . اصيل ايرانست 

.  تاريخی فوق العاده مھم را ھم در پيش چشم داشته باشند  بودن، بدان ميزنند ، اين نکته

 که جنبشھای   اين مقلدان غرب، که گرفتار مفھومی بسيار تنگ ازعلم ھستند ، دريابند

آنچه گوته و شيلر و نيتچه . وار بر درک علمی يونان نبودند بزرگ غرب ھم ، است

ازيونان گفتند ، و راه را برای وسعت نظردرآلمان گشودند ، فرسخھا ازواقعيت يونان 

ترجمه ھای علمی زبانشناسانه ازآثار افNطون وسايرفNسفه . باستان ، فاصله داشتند 
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» سوفسطائيان«  وخوارسازی ، فقط به زشت» مـآخـذ« يونان، وقرارگرفتن ھمين 

ِانجاميد ، تا آنکه برداشت انقNبی ھگـل ازسوفسطائيان، برغم ھمه اين مـآخـذ ، سبب  ِ

» جنبش روشنگری دريونان « شد که راه برای شناختن سوفسطائيان به کردار ِ

انسان، « بازگرديد ، و با اين برداشت بود که پروتاگوراس سوفسطائی، با عبارت 

 اين   .، بنياد گذار حقوق بشر شناخته شد  »Homo  Menzuraچيزھاست معيار ھمه 

 .برداشت من ازفرھنگ ايران نيز، چنين نقشی را در نوزائی ايران، بازی خواھد کرد 

 

  درفرھنگ اصيل ايران، فقط نام سيمرغ بوده است» شاه « نام 

  باشد» خوشه ملت يا جامعه « که 

   ميباشدبه سخنی ديگر، شاه ، نام خود ملت

  است  ملت، فقط شاه ورھبروپيشواو امام

  ھمه قدرت ُربايان، اين مقام را غصب کرده اند

 ھمه شاھان ايران وآخوندھا، غاصب حق مسلم ملت بوده اند

 

 

  چرا کوروش به خدای مردوک روی ميآورد؟.استوانه کوروش

  بودند» سيمرغی « ، يعنی »ارتائی«ھخامنشيان، 

آفرينش جھان درھمآفرينی «  استوار بر)ارتا خوشت( ارتای خوشه 
  .است»خدايان

  ميناميدند) نريوسنگی= انبازی(= اين را ھمبغی 

» انباز در آفرينش جھان« آنھا ميتوانستند ، يھوه يارجامعه ديگر را
  بدانند

  اھورامزدای کوروش،

 ھمان ارتاخوشت بود، نه اھورامزدای زرتشت
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  که زود فراموش شدنخستين شاه تاريخی ايران، کوروش بود 

  ميشمردند»ايـرج«ولی ايرانيان، نخستين شاه آرمانی خود را 

  وھرگزاورا فراموش نميکردند

  بودکه سيمرغ باشد» ِا ر ِ ز يا ارتـا « ايرج ، ھمان 

سيمرغ، ارتای خوشه است که ھمه جانھاو انسانھا، دانه ھای 
  خوشه، نماد پيوستگی درمھر است. آن خوشه اند

ته شدن به ھم درھمپرسی، سيمرغ يا ايرج ملت، درپيوس
 ميشود

 

  تاريخ ، ميدان نبرد قدرتھا باھم بوده است

ِارز=ارتا( وفرھنگ اصيل ايران که درايرج ِ (
  درشاھنامه پديدارميگردد

  ، برضد اصل ھرگونه قدرتخواھيست

را درتاريخش » فرھنگ ايران« پس چگونه ميتوان
 کشف کرد؟
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  رشيدیايجاد مرکزتوليد انرژی خو

  درکــويــر ايــران

 بجای توليد انرژی ھسته ای

 

  فرھنگ ايران، فرھنگ مردمی و جھانيست برای آراستن جھان

  وبرضد جھان بينی ناسيوناليستی است که ازغرب به ايران آمده

  کاھش فرھنگ جھانی ايران به ناسيوناليسم

  که امروزه ميان سطحی انديشان رواج يافته است

  عصبات تنگ گرديدهعلت بسيازی از ت

  گزند را به فرھنگ ايران زده است وبزرگترين

 بيا جھان را به بد نسپريم

 

فرھنگ . جدا ميکند، يک پای حقيقت پويا را می برد « تصوير« را از» مفھوم « آنکه 

درشاھنامه بحث از داستان . را نميشناسد و بکارنمی برد» اسطوره « ايران، مفھوم 

ودر فرھنگ ) به يونکرمراجعه شود( است » دين « عنای است که درھزوارش به م

شيوه درک جھان از راه پيدايش آنھا، « است که به معنای » بُندھش « کھن، گفتگو از

نه از راه خلقت اسطوره ، يک اصطNح قزآنيست که باخود بار منفی قرآنی را ھميشه 

ساطيراست، ولی محمد اعراب به محمد ميگفتند که اين سخنان تو ھمه اش ا.حمل ميکند

البته ھمين . قصه ھای خودرا که چيزی جزھمان مقوله اساطيرنبود، اساطيرنميدانست

است که دراصل به معنای نی » اوستره = ئوستره«اصطNح قرآنی، معرب واژه 

واين ترانه ھا ، ترانه ھای زنخدايان بوده است که اسNم برضد آن . وترانه نی بوده است

ھی به انتشارات فلسفی اخير درآلمان انداخته شود ، ديده ميشود که اگر نگا. برخاست

يکی ازاين فNسفه . منتشرشده است » تصوير و فلسفه تصوير« آثارنوينی درباره 

اسطوره ھم ، .  تصوير داشت17درکتابش جمله ای ازادورنو آورده بود که بيش ار 
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بر، و ھمان امام زمانی که ھمان کاريسمای آقای و. چيزی جزانديشيدن درتصاويرنيست

نميتوان قدرت آنرا از اذھان درايران زدود، چيزی جزترکيب انديشه تصويری نيست 

فلسفه يونان نيز چيزی جزتNش برای استخراج انديشه ھا . که فوق العاده موءثراست

دراين زمينه به آثارپروفسور شاده . ومسائل فلسفی ومفاھيم ازاسطوره ھای يونان نبود

درواقع ، . بيندازيد که ازبزرگترين اساتيد يونان شناس درآلمان بوده استوالت 

ھرحقيقت زنده ای بردوپای تصويرومفھوم ميرود و اسطوره را نميتوان ازدرک حقيقت 

 درمفاھيم جداساخت

 

  پديدارميشود» مـفاھـيم « اينکه حقيقت، فقط در

 اسطوره ای بيش نيست

 

ايران ازملت، غصب کيست که حق ملت به حاکميت را در
  ميکند؟

  امام زمان

  ملت ايران، حق حاکميت خود را با اراده خود

  تسليم امام زمان کرده است

 پس ملت ايران، اصV دموکراسی و حقوق بشر نميخواھد

 

  فرھنگ ھرملتی، درتوانائی افرادآن

  برای ھمانديشی وھمکاری آنھا باھم

 پيدايش می يابد
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  يفش ھستحکومتی که عاجز ازانجام وظا

 نياز به دين وايدئولوژی دارد

 

  درھرانسانی، امام وصاحب زمان، حاضرھست

  که رام ميباشد، مادرو اصل زندگيست امام زمان

، انبازش بھرامست که اصل تحول و صاحب زمان
  بينشست

ضميرھرانسانی، ) چاه(واين دو قرين ھم، درکاريز
  ھستند

  ھستند  حکومت وجامعه  ميزان  ودرھمپرسی باھم،

  درھريک ازما ، امام وصاحب زمان ھست

 ھمه حکومتھا جزما ، غاصب ھستند

 

  برای ما ساخته است، وما بايد آن راه را برويم آينده، راھی نيست که کسی

 آينده، راھيست که ما بايد خودمان بسازيم و خودمان برويم

 

  زندگی مقدس است

  کنيمزندگی به ما حق ميدھد که ازاسNم وقرآن ومحمد انتقاد 

  زندگی به ما حق ميدھد که ازھرمرجعيتی انتقادکنيم

  با قبول قداست زندگيست که ما اين حقوق را پيداميکنيم

 نفی قداست زندگی، نفی اين حقوق انسانيست
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را درگاتای » دوگوھرھمزاد« زرتشتيھا و ايرانشناسان در تبيعيت از زرتشتيان، اين 

  .»زرتشت

انسان بايد ژی  .تفسيرميکنند)  زندگی و ضد زندگی (ّدرراستای گزينش ميان شر وخير

   . ولی اين انديشه پيشينه ژرف درفرھنگ ايران دارد  !را برگزيند و برضد اژی بجنگد 

اين انديشه زرتشت ، انديشه ای برضد فرھنگ اصيل ايران ازتصوير ھمزاد بوده است 

ه دو چيزجداوبريده ازھم به معنای دوقلوی بھم چسبيده بوده است، ون) جم=ييما( ھمزاد. 

فرھنگ ايران، براين استواربوده است که ھمه پيوندھای جھان پيوند    .که زرتشت گفت 

  .جھان دراثر پيوند يا ھمآفزينی وھمبغی نيروھا پيدايش می يابد   .مھروعشقی است 

   .دوگوھر اصلی جھان درھرچيزی ھست که باھم ميآفرينند 

درست زرتشت  .ريننده جھان درھرچيزی شمرده ميشداين بود که عشق يا مھر، اصل آف

اين اصل را با دوگوھرھمزادش از ريشه کنده است ، و بنياد سراسرجھان را رزم 

 .زرتشت ، پيشرو محمدو اسNم بوده است  .وجھادکرده است 

 

  شما شاھنامه شناسان، شاھنامه را عدم ساخته ايد

   وغيرقابل کشت ھستيد، شرم نداريد،ای زمين ھای ريگ که ھيچ تخمی درشما نميرويد

  که درخود، انبارتخم را که شاھنامه باشد ريخته ايد،

ولی جزسطحيات بی معناو بی خاصيت، ازاين رمزھا،از زمين شعورتان و از 

اين علمی بودن، . بررسيھای بيش ازحد علمی تان، نروئيده است وھرگزنخواھد روئيد

اين وجود خود شماست که . را ميشکوفاندنيست که انديشه ھای مرموز درشاھنامه 

  زمين ريگ، زمين غيرقابل کشت شده است

شما دراين زمين . که تخم ھا درآن ميسوزندو خروارھا تخم را معدوم ونابود ميسازند

شعورو روان وضميرتان که ريگ است، شاھنامه را به رغم ادعای علمی بودن، معدوم 

بزرگداشتھای رسمی و پرطنطنه و پر دبدبه، شما شاھنامه را به رغم ھمه . ميسازيد 

شما . ھستيد » عدم شناسی « عدم ميانگاريد و در بررسيھای علمی خود، مشغول 

شاھنامه را دربررسيھای علمی تان ، عدم ساخته ايد و نام اين عدم سازيھا را شاھنامه 

  شناسی و ايرانشناسی ھم گذاشته ايد

 ازکتاب زال زر يا زرتشت
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  فرھنگ ايران

  فرھنگ فراسوی کفرو دين

  يا بسخنی ديگر،

  فرھنگ فراسوی مذاھب واديان و ايدئولوژيھاست

 وما نيزحکومتی فراسوی کفرودين، فراسوی مذاھب واديان و ايدئولوژيھا ميخواھيم

 

بينشی که ازجان انسانھا زاده شده « و دين ، يعنی » دين« اساسا معنای داستان ، يعنی 

  است

شاھنامه، داستانھائی نيست که .  معنای اسNمی و مسيحی ندارددين درفرھنگ ايران،

فردوسی خلق کرده باشد، بلکه داستانھائيست که از تجربيات مايه ای ملت ايران، ازبيخ 

انسانھا، در ھمه دوره ھا ، تجربيات مستقيم ويژه وبی . خردشان پيدايش يافته است 

. ايه ای، مايه تفکر زنده فلسفی ھستندنظيرخودرا داشته اند و اين تجربيات مستقيم و م

مثل داستانھای تورات که درقصص . اين داستانھا در چندين دوره دستکاری شده اند 

فرھنگ ايران که ازبيخ خرد کيھانی ازجان انسانھا تراويده ، . قرآن دستکاری شده اند

ھرداستانی، . ازميترائيست ھا و از زرتشتی ھا و از زروانيھا تغييرشکل داده شده اند 

پژوھش درفرھنگ ايران، . مانند زمين، دارای Tيه ھای درھم ريخته گوناگونست

شناختن اين Tيه ھای گوناگون درھرداستانی ازشاھنامه يا بھمن نامه يا گرشاسپ نامه 

درداستان، يا دراسطوره و درقصه ھای قرآن، انديشه درمفاھيم، با انديشه . است

، نفوذ فوق العاده در جنبشھای تاريخی »نقش انديشی« ايندرتصاوير،باھم ميآميزند و 

و . سراسر تفکرات افNتون، برھمان تصوير غارش بناشده است . داشته اند وھنوزدارند

. آن تصويرغارش، درک سستی از تصوير غاردر ميترائی و فرھنگ ارتائی است 

فکر يست که قسمت اعظم فلسفه آلمان که من درآنجا شاگردی کرده ام ، ازشيوه ت

و داستانھای شاھنامه اغلب، تراژدی ھائی بوده اند . درتراژديھای يونان پيدايش يافته اند

ھگل، » فنومونولوژی روح« انديشه بنيادی. که در دوره زرتشتيگری، کاسته شده اند

. ازيک تصوير دربندھش گرفته شده است که آن موقع به آلمانی ترجمه گرديده است

زگناه درمسيحيت، مستقيما از تفکرات ايرانی ِ پيش اززرتشت که انتقادات نيتچه ا

. اين شيوه پژوھش، شاھنامه را کتاب مقدس نميکند. دربندھش ھست ، برخاسته
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ازاينگذشته، درفرھنگ ايران، فقط وفقط ، جان يعنی زندگی انسان مقدس است، نه گاتا 

حتا خدا نيز نميتواند حکم . مه ونه قرآن و نه انجيل ونه تورات و نه کاپيتال و نه شاھنا

 قتل جانی را بدھد

 

آيا خرد يک ايرانی ، حق ندارد فرھنگی را کشف کند که سه ھزارسال موبدان زرتشتی 

که نيای ھمين آخوندھای امروزه اند ،و خود زرتشت، آنرا تحريف کرده اند و سوخته 

نشمندان غرب، ھمين و دا .اند و پوشانيده اند و به صليب زده اند و مسخ کرده اند

تحريفات را بنام علم در دانشنامه ھا، باز به خورد ما ميدھند و مارا ازنوزائی و 

آيا خرد ايرانی ، حق ندارد فرھنگی را که ازژرفای دل ايرانيان ! باززائی بازميدارند 

تراويده و نامش سيمرغ وھما وعنقا وسمندر بوده است و سراسر ادبيات ما ازآن انباشته 

، برضد اين ) ُو دراين ادبيات بندرت نامی از ھـرمزو اھورامزدا برده ميشود  ( است

اين الھيات زرتشتی که فرھنگ واTی سيمرغی را  .تحريفات درمتون زرتشتی بازيابد

  نابودساخته ، علت العلل

  ھمه تباھيھای روزگارماست و اين درست پاسخ به اين شعرفردوسی است

  تندکه گيتی به آغاز، چون داش

 که ايدر به ما خواربگزاشتند

 

  عرب ستيزی، ترک ستيزی، اسNم ستيزی، آمريکاستيزی، مصدق ستيزی

  وھرگونه کين توزی ديگر

  ھمه گواه برضعف وسستی است

  اين سستی ساسانيان دراثرچيرگی موبدان زرتشتی بود که ھستی ايران بباد رفت

  نيرومند، نيازبه اين کين توزيھا ندارد

  روز به روز ميافزايندکه برسستی 

  زنيرو بود مرد را راستی

 نيرو، توانائی درباھم آفريدنست
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چرا درايران، ھمه حکومتھا ، چه اسNمی باشند، چه زرتشتی باشند چه امام زما ن 

  ھمه غاصب ھستند؟.. باشد، چه سوسياليستی باشد

  چون درفرھنگ ايران، شاه يا حاکم، فقط و فقط، سيمرغست

  ھمه مردمان، يا ملت استسيمرغ ، خوشه 

  با سيمرغ شدن ھمه ملت ھست که شاه يا حکومت وخدا

 پيدايش مييابد

 

  روشنفکردينی، ازنورهللا و قرآن روشن ميشود وعقلش تابع آنھاست

  روشنفکران Tئيک، يا ازنورمارکس و کاپيتال روشن ميشوند

  وعقلشان تابع مارکس وکتابھايش، يا تابع فيلسوفی ديگرازغربند

  وشنفکرزرتشتی، ازنوراھورامزدا و گاتا روشن ميشودر

  و عقلش تابع اھورامزدا وگاتاست

  ھست» عـقـل تابـع «فرھنگ ايران، برضد انديشيدن با 

  و آنرا کـوری ميداند

  عـقـل تـابـع ، عـصـای کــورانـست

  روشن شدن ازخود، گوھرخرد درفرھنگ ارتائی ايرانست

 منوچھرجمالی

 

  خم حقيقت را درزمين دل ھا ميکاردو ميپوشاند تابرويندکافر، کسيست که ت

  ُمشرک ، کسيست که ھمه افکاروعقايدواديان را درساختن اجتماع، شريک ميسازد

   معتقـد است که درخت حقيقت ، يک شاخه ندارد ُمـلحد، کسيست که

  موءمن ، کسيست که برای دروغی که حقيقت ميداند، ھمه حقايق را نابود ميسازد

 ميگويد »روشـنی «  به عصايش ، کر،کـوريست کهروشنف

 

  اھورامزدای زرتشت، جھان ھمرزمان خود را آفريد

  هللا ِ محمد ، جھان مجاھدان خودرا خلق کرد
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  سيمرغ با انبازھای خود، که انسانھا وجانھا باشند

  باھم ، جھان مھررا آفريدند

  جھان مھر را ميتوان باھم آفريد و باھم سيمرغ شد

 ھستيم ، نه مخلوق و آفريده خدائی» رينندگان باھمآف« ما،

 

  ُحقيقتی که بترساند وبکـشـد

  دروغ وباطل است

  خدائی ھم که چنين حقيقتی ميگويد

 ِآفريننده دروغ وباطلست وضـدخداست

 

  تعريفات عبيد زاکان درباره اسVم وشيوه حکومتش

  آنکه ھمه اورا نفرين کنند: قاضی کيست؟ 

  ه ھرگز راست نگويدآنک: عدل چيست ؟ 

  آنچه نبينند: بھشت چيست؟ 

  آنچه نخورند: حNل چيست ؟ 

  آنچه برخودازھمه چيزمباح تردانند: مال ايتام واوقاف چيست ؟ 

  شيطان) آستان( عتبه: کجاست؟ ) دادگستری( دارالقضا 

  

  اصل سکوlريته چيست ؟

  ازخود طلب ، که ھرچه طلب ميکنی زيار

 ات نيستدر تنگنای کعبه و درسومن

 

  رد کـردن اسـNم

  برداشـتن نخسـتين گام

 درراه آزادی خـرد انسانيست
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  ھيچ انسانی، ميان اينکه

  از اژدھا بلعيده شود يا ازنھنگ دريده شود

 انـتـخـاب ميکند ؟

 

  ميگويند ؟ »ايران« ،»ِآخوندستان« چرا بجای

  ، يعنی آشيانه سيمرغ» يانه+ اير« ايران،

  مه جانھاستسيمرغ، جانان، يعنی ھ

 وبرضد جھاد وقـتـل وارھابست

 

  روشنفکران ايران ، کورانی ھستند که

  عصای اسNم را دورانداخته اند و

  عصای مارکسيسم را گرفته اند

  ايمان، نياز به عصادارد نه به چشم

 جوانشدن، زندگی کردن بی عصاھست

 

آخوندھا متوجه شده اند که 
 روشنفکران

 مدرنی ژرفای فلسفی ھمه اصطVحات
  را که بکارميبرند

ازاين .َو علم ميکنند، نميفھمند ، چون آنھا را ازژرفای فرھنگی خود، تجربه نکرده اند

رو اين اصطNحات را باکاه شريعت، قاطی کرده و ازآن اسNمھای راستين طبق مد 

اينست که ازمشروطه، شبه .روز، ميسازند وبه خورد خود روشنفکران و مردم ميدھند
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، ازدموکراسی، شبه دموکراسی، ازجمھوری، شبه جمھوری، ازآزادی ، شبه مشروطه 

 آزادی ،ازمدرنيزاسيون ، شبه مدرنيزاسيون، ازامپرياليسم، شبه امپرياليسم درميآورند

 

  زندگی مقدس است

  زندگی به ما حق ميدھد که ازاسNم وقرآن ومحمد انتقاد کنيم

  ادکنيمزندگی به ما حق ميدھد که ازھرمرجعيتی انتق

  با قبول قداست زندگيست که ما اين حقوق را پيداميکنيم

 نفی قداست زندگی، نفی اين حقوق انسانيست

 

  يا» وھومن« يعنی » ھومان«ّھـويت ايرانی، 

  است» ِخرد زاده ازگوھرخود انسان«

  فرمان، به معنای انديشه و ھمانديشی است

  يدھدتنھا مرجعيت ايرانی، فرمانيست که اين خرد به او م

 نه قرآن ، نه گاتا، نه کتاب يا آموزه مقدس ديگر

 

  فرھنگ ايران ، فرھنگ فراسوی اديان و مذاھب است

  کورش، آزادی به بت پرستان داد

  دينھا در آن موقع بت پرستی بودند

  اسفنديار، نخستين مبلغ زرتشت، برعکس او بت شکن بود

  اھريمن را زرتشت، خلق کرد

 جھان نميشناختفرھنگ ايران، اھريمنی در

 

  ای سيمرغ ای مادرايران

  اغلب نزديک به ھمه فرزندان تو

  سراسر زندگانی خود را صرف اشتباھات کرده اند
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وحاT ھيچکدام ، نه توانائی و نه دليری آن را دارند که بگويند غلط کرديم، چون با 

   بپذيرندچنين اعترافی، سراسر عمرشان را به ھدر رفته می بينند واين را نميتوانند

  اينست که ھمه اشتباھات گذشته خودرا بنام

  حقيقت وھنرمندی وتنھا راه نجات ايران

  ميستايند

  ّجامعه دموکراسی يا جامعه خرم

  جامعه ايست استواربرپايه گشودگی ھمه برای رفع اشتباھات ھمديگر

  نه آنکه يک اشتباه را، بنام حقيقت مقدس يا علمی

  برجامعه، حاکم ساخت

 قيقت را نداردھيچکسی، ح

 

  ما دوزخی را که در ميھنمان ساخته اند

  بافرھنگ اصيل ايران

  تبديل به بھشت خواھيم ساخت

  ما به بھشت بيگانه نميگريزيم

 فرھنگ ، ھنرساختن ِبھشت از دوزخست

 

  ِدموکراسی، جامعه تـفـاھـمــيسـت

 نه جامعه ايـمانی، ونه جامعه ايدئولوژيکی

 

  ل صدورمنشورحقوق بشربايد تقويمی بر پايه سا

  ازکورش کبير، ساخته شود

  تا سرانديشه حقوق بشر، بنياد تقويم ايران گردد و

  وجانشين تقويم ھجری وشمسی کنونی درايران گردد

  اين انديشه را من سالھاست که به اشخاص گوناگون پيشنھاد کرده ام



 164

  ولی کسی آن را به عھده نگرفته است

 دد ؟کيست که پذيرای اين امرمھم گر

 

  حکومت اسNمی ايران، برشالوده

  ھزار وچھارصدسال

  )ressentiment( کينه توزی

  که دراسطوره ھای علی وحسين

 ساخته شده ، استواراست

 

  فـتـوی ، غصب حق مسلم مردم ايران

  به انديشيدن است

 فـتـوی، قتل عام ِ خـردھـاست

 

  مھرگان که ميترا کانا يا ميترا گانا باشد

  خدا مھر است که سيمرغ بوده استبه معنای زن

  نه اين ميتراس که الھيات زرتشتی، بنام خدای مھر

  جانشين سيمرغ ساخته است

  آنچه بنام خدای مھر، درمقاTت و نشريات ،علم کرده ميشود

کسی جز ضحاک نيست که خدای پيمان برپايه قربانی خونی 
 بوده است

 

  چرا مصدق ھنوز زنده است ؟

  زادی مجبورند با اوبجنگندچون ھنوز دشمنان آ

 چون ھنوزدرفش پيروزی آرمانھای بزرگ ايرانست
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  حق مسلم ھرايرانی ، خوشزيستن و ديرزيستن است

  حق مسلم ھرايرانی ، پديدارساختن خدای ِخرد، بھمن است

که درگوھرش ھست، و تنھا فرمان اوست که مرجع 
  نھائيست

ن حق مسلم ھرايرانی ، ھمپرسی با ديگران برای نھاد
 قانونست

 

  مسلمانان، درجھاد وقتل و ارھاب و شکنجه وعذاب دادن

 اين ، مفھوم جشن در اسNم ھست. جشن ميگيرند

 

 

ّبا قدرتی که مقدس . ھويت قـدرت است » گمنام و ناپيدا ساختن ِ « ، ھميشه » ّمقدس ساختن قدرت « 

ت را ميپوشاند و تاريک و نامعلوم شد ، نميتوان جنگيد و آنرا ريشه کن ساخت؛ چون ، قـداست ، قـدر

در گستره سياست ، ھمه قدرتھا بايد برای ھم، نمايان و روشن باشند تـا بـتوانـند ھـمديگر را . ميسازد 

قدرتی که خود را مقدس ساخت ، بزرگترين خطر گستره ِ سياست . مھار کنند و با ھم، توازن بـيـابند 

  .، شناخته نميشود» رقيب دشمن و « است؛ چون برای مردم ، به شکل 

  

قدرتی که مقدس شد ، بی نام ميشود ؛ يعنی ھيچگاه ، گير گناھش نمی افتد، و ھميشه پاک و بّرا از گناه 

از اينرو، ھمه تباھکاريھا و ستمکاريھا و جنايتھای قدرت مقدس ، بNفاصله از موءمنان ، . ميماند 

کار را کرد؛ بلکه در ھمه موءمنان و مقلدان ، قداست نه تنھا اکبرگنجی، اين ( فراموش و زدوده ميشود 

ھمه اھل ايمان ، در ھمان تجربه اين تباھکاريھا بر تن خود ، او را . قدرت، گناه زدا از يادھاست

اين فراموش کردن ، يک فضيلت يا ھنر اخNقی نيست؛ بلکه قدرت مقدس ، در . معصوم ميشمارند

و ھست که موءمنان درتا ريخنويسی ، مقدسين و معصومين خود از اين ر. موءمن ، چنين واکنشی دارد

از اينرو ھست که قدرت مقدس ، مسئول اجتماع نيست؛ چون او ) . را از گناه و جرم، پاک ميسازند 

او دربرابر خرد سنجه و معياری مردم، مسئوليتی ندارد؛ چون . فقط در برابر خدا ھست که گناه ميکند 

  .نميشودخرد مردم ، سنجه شمرده 
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ھيچ قدرتی نبايد مقدس . دارد و مسئول مردمان ميباشد » شکل ديدنی و گرفتنی « قدرتی که نام دارد ، 

بشود و در گستره سياست، ھيچ قدرت مقدسی حق دخالت ندارد؛ چون قدرتھای سياسی از برخورد با 

 با مقدس شدن ، ديگر، ولی قدرت، سرچشمه ِ گناه است و نميتواند مقدس باشد و. آن ، عاجز ميمانند 

قدرت بايد . او ھمان اھريمن است . خدائی که قدرتش مقدس باشد ، وجود ندارد . مسئول مردمان نيست

قدرت « ، اين اھريمن است که پيکريابی »شاھنامه « در . قدرت مقدس ، بی نام است . نام داشته باشد

  .می باشد» 

 
 

  با زال زر که فرزند و جفت سيمرغ است

  اين فرھنگ سيمرغيست که.  سيمرغی ايران، استوارگرديدفرھنگ

  سرچشمه عرفان بطورکلی و بنياد انديشه ھای

  مولوی بلخی، به ويژه است

 بی زال زر، نميتوان مولوی بلخی را شناخت

 

  بنياد آزادی اقليت ھا و انديشه درقرآن

  اين ُحکم ھست که درسراسرتاريخ اسNم

  کرداجراکرده اند و ميکنند وخواھند

  فقتلوا ائمة الکفر= ُرھبران ديگرانديشان را بکـشيد 

   زال زری براين استواراست- ولی فرھنگ سيمرغی

  که دربن ھرانسانی،

  بھمن وسيمرغ ، يا خدای خرد و خدای مھر است

  و کسيکه حکم قتل انسانی را ميدھد

  نه تنھا خدا نيست

 ُبلکه درھرقتلی نيز، خدا را ازسرميکـشد
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  ت که علم برضد اسطوره است يا نهمسئله اين نيس

  مسئله اينست که روشنفکران ما

 ھم مفھومی غلط از علم دارند،ھم مفھومی غلط از اسطوره

 

  راست منشی دکترمصدق ، بی آنکه خود، بخواھد

  ُموجوديت رژيم سلطنتی را زيرسـئوال بـرد

  ُ آخوندی را زيرسئوال بـرده است- و ھمچنين حقانيت رژيم اسNمی

  ھنوز از نتايج سحراستواين 

 سيمرغ= ايرج = ارته = راستی 

 

  ھيچکدام از روشنگران ما نتوانستند

  گوھراسNم راستين را برای ايرانيان

 مانند اين رژيم ، روشن وچشمگيرکنند

 

  بُن يا فطرت ما، جمشيد است که فرزند سيمرغ بود

  و سيمرغ ، مرغ پيروزی است

  اصل نوشوی ِھميشگی است

  ازخاکسترش، ازنو زبانه ميکشدچون ھميشه 

  دشمنان، ميخواھند پاسارگاد و تخت جمشيد را ازبين ببرند

  ھرچند هللا، خالق بيم است ولی جمشيد، ريشه بيم و بيم آوران

  را از بُن کند، و درآينده نيزازبُن خواھد کند بود

  و جمشيد درما ، تخت جمشيدی بزرگترخواھد ساخت

 تيمما سازندگان تخت جمشيد ھا ھس
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  بدون ريشه دوانيدن در فرھنگ اصيل ايران

   رستم-  زال - که فرھنگ خانواده سام 

  که فرھنگ سيمرغيست

 به ھيچکدام از آزمانھای خود نخواھيم رسيد

 

  جامعه اسNمی

  نياز به روشنگری با خرد آزاد ازاسNم دارد

  که» اسNمھای راستين سازی« نه 

 وجه مشترکشان، دروغگوئی و سفسطه است

  کتابسوزی ، پيآيند سخنان بی مايه ايست که

  دھه ھا بنام فرھنگ ايران

  درباره فرھنگ ايران گفته اند، که ازبُن ، برضدفرھنگ ايران بوده اند،

سوزی نعره ازبرباد درفتن ... وھمين نويسندگان ھستند که اکنون درشاھنامه وبوستان و 

 فرھنگ ميزنند

 

 اھد و بدرازا، کشيده ميشودآنست که ازعمق ،ميک» بحث « ويژگی 

 

است ، که متعلق به دوره پيش از زرتشت نيست » فرھنگ اصيل ايران« سيمرغ ، نام 

، بلکه ھميشه زنده است ، و ھميشه از قدرتمندان حکومتی و دينی ، سرکوبی شده و 

 ميشود ، وھميشه خودرا ازنو ، عبارت بندی ميکند، و چھره نوين، به خود ميگيرد

 

 »Nمست که گوھرش « ، واکنش طبيعی ، در برابر» م ستيزی و عرب ستيزی اسNاس

  .» ستيزنده است 

وھرگونه دين و ايدئولوژئی، بايد درايران ، .. اسNم وزرتشتيگری ويھوديت ومسيحيت 
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اصل قداست زندگی ، به « قرارگيرند ، تا » فرھنگ گشوده سيمرغی « درفضای 

 و زرتشتيگری و يھوديت و مسيحيت و ھر ، دست اسNم» کردار برترين اصل 

  .ايدئولوژی ديگری را، در ستيزه منشی ، ببندد 

ھرچه ، تنھا راه راست ، و تنھا حقيقت را دارد ، چه بخواھد چه نخواھد ، درگوھرش ، 

ستيزه منش است، ولو بام وشام ، کرنای وعظ محبت و رحم و تسامح و تساھل و 

 .مدارائی را ، باد کند 

 

 رحقوق بشر ِکوروشمنشو

استواربرفرھنگ سيمرغی، يا زال 
 زری است

 نه برآموزه زرتشت، که برضد آنست

 

  يکی ميکوشد ملت ايران را مسلمانی سنتی سازد

تا کنون اسNمھا دروغين بوده (يکی ميکوشد که ملت ايران رامسملمانان راستين سازد

  اند

   حاT زرتشتيھا، گاتائی نبوده اندتا. يکی ميکوشد ملت ايران را زرتشتی گاتائی سازد 

يکی ميکوشد ملت ايران مدرن وپسامدرن،به تصويری که درغرب خوانده ونفھميده 

  بسازد

  ولی کسی را نميتوان يافت که ملت ايران را بدان بيانگيزد که خودش بينديشد

  ودموکراسی و حقوق بشرو جامعه مدنی و حکومت جدا ازدين

 نی نھاده ميشود که خودش بيانديشدفقط برشالوده ھمين خرد انسا
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  فرھنگ ايرانی

  »فراسوی کـفـروديـن « فرھنگ 

 است» فراسوی ھرگونه ايمانی « يا

  فرھنگ ايران، نه اسNمی ونه شيعی است

 ونه زرتشتی بوده است

  فرھنگ ايران، فراگيرنده

  کفرھاوايمانھا وشرکھا والحادھاست

*****  

  است» شريعت اسNم« فرھنگ ايران،متضاد با

  )برخيزوبترسان= َ ُقـم فا نـذر(شريعت اسNم استواربرپايه خشونت است 

*****  

  .را درايران ، ساخت» مدنيت بدون ِ بيم « جمشيد ، نخستين انسان ِايرانی ،

  درفرھنگ ايران،خدا ھم، حق ندارد بترساند

*****  

  نرمخوئی، درگستره اجتماع وسياست ،غايت فرھنگ ايرانست

  ارائی، دراسNمنرمخوئی و مد

  ِ، برای غالب وحاکم ساختن شريعت اسNم، بکار برده ميشود» وسيله« فقط به عنوان

  نرمخوئی و مدارئی دراسNم

  بکارگرفته ميشود» مکروخدعه« به عنوان 

  شدن» معاويه ِ ظالم « برای 

  را» مظلوميّت حسين « بايد نقش

 بازی کرد
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