
 آيين ما

  و

!دين شما ! 
در سی سال گذشته،همواره پيش از جشن های چهارشنبه سوری و نوروز باستانِی ما ايرانيان، سران رژيم اشغالگر  

نشان از غير ايرانی و ضد ايرانی بودن آنها  جمهوری اسالمی،ترهاتی در بارۀ اين جشن ها رديف می کنند که آشکارا
.دارد  

از آنجا  و هميشگی را رديف کرده همان ترهات  چهارشنبه سوری، اشغالگران ميهن مادر آستانۀ جشن هایهر سال 
که بخوبی می دانند ما ايرانيان هرسال اين جشن ها را بهتر و باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار می کنيم، قداره به 

!دست گرفته و به تهديد ما پرداخته اند  

:استان كهگيلويه و بويراحمد گفته استكاظم مجتبايي، فرمانده نيروي انتظامي   در همين راستا 

نظمي، اخالل در نظم  چهارشنبه سوري هيچ جايگاهي در دين و آيين ما ندارد، بنابراين نيروي انتظامي با هرگونه بي"
كند عمومي و مزاحمت براي شهروندان در استان برخورد جدي مي چهارشنبه سوري يك پديده نامطلوب در كشور  ...

ها با توجه به نوع مسئوليتي كه دارند موظفند با اطالع رساني نسبت به اين رسم غلط اقدام الزم را  ت و همه دستگاهاس
."انجام دهند تا به مرور زمان اين آيين برچيده شود  

دسته اش، آخوند متحجر، مرتضی مطهری که خمينی جالد او را  سالها پيش از اشغال ميهن ما توسط خمينی و دارو
داد، طی يک سخنرانی، ما ايرانيان، آيين ما،  "خمپاره" خواند و بدين خاطر بايد به مطهری لقب" پارۀ تن خويش"

:ُسخره گرفت و گفت جشن ها ی ما و بويژه جشن چهارشنبه سوری را به باد  

روشن می کنند و آتش !!  چهار شنبه آخر سال می شود ؛ بسياری از خانواده ها که بايد بگويم خانواده احمقها ؟؟" 
هيزمی روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده با آن هيکلهای نمی دانم چنين و چنين از روی آتش می پرن که ای 

خب چرا چنين می کنيد ؟؟ می گويند پدران ما !! اين چقدر حماقت است ؟؟ ) !!! آتش زردی من از تو سرخی تو از من 
اگر پدران شما چنين می کردند و شما می بينيد که آن کار احمقانه است و دليل  ! !چنين می کردند ما نيز چنين می کنيم 

را سال به سال تجديد می کنيد ؛ اين يک سند  چرا اين سند حماقت ! رويش را بپوشيد !!! پدران شما است !!! خريت 
  که چنين پدران خری داشتهحماقت است که شما هی می کوشيد که اين سند حماقت را زنده نگهداريد و بگوييد ماييم

" !!!يم ا  

:ما ايرانيان در پاسخ به متحجرانی همچون کاظم مجتبايی و آخوند مطهری می گوييم  

،و پدران احمق را تنها شما آخوندها و آخوند  حماقت از سر و روی شما می بارد! نخست اينکه، خر خودتان هستيد
!صفتان و خمينی صفتان، داشته و داريد  

 ينکه، اگر در زندگی خودتان يکبار راست گفته باشيد، همان است که در بارۀ جشن های ما ايرانيان و بويژها دو ديگر
:چرا که .جشن های ما ايرانيان در دين و آيين شما جايی ندارد! شما راست می گوييد.  چهارشنبه سوری گفته ايد  

 آفريننده است، پرورش دهنده است،سازنده است، مدير است، فرمانده است، وزير است، وکيل است،  آيين ما؛ زن،در -
.همسر خويش را بر می گزيند  

.برمی گزينند همسر برايش نصف مرد است،  دين شما، زن، ضعيفه است، صيغه است،در -  

.خويش تا پای بذل جان می رويم نبرای پاسداری از ميه و ما ميهن مادِر ماست،  آيين ما؛در -  



سخن خمينِی گجستک است و پرسش از او  گواه اين ادعای من . ديِن شما، آنچه که جايی ندارد، همانا ميهن استدر -
از آنجا که خمينی هيچگاه ايران را ميهن خود نمی دانست،در پاسخ به اين  .در باره احساسش، هنگام بازگشِت به ايران

"هيچ:"پرسش گفت  

سرود خوانی و نواختن، بخش  رقصيدن، دست زدن، ترانه خوانی، سرور، پايکوبی،  آييِن ما؛ جشن، شادی،در -
.بزرگی از زندگی ماست  

شکستن ابزار و آالت  نوحه خوانی، قمه زنی، خودزنی، سينه زنی، گريه و زاری، عزاداری، غم، ماتم، دين شما؛در  -
!همۀ زندگِی شماست موسيقی،  

انسان آزاد زاده می شود، آزاد زندگی می . فرهنگِ ماست اصلی مضمون و محتوای  ما؛ آزادی و آزاد بودن، آيينِ در -
.کند، و آزاد از اين جهان می رود  

در دين و آيين شما انسان آزاد نيست،آزاد زندگی .کمترين جايی ندارد،همانا واژۀ آزادی است  ديِن شما؛ آنچه کهدر -
.ش نيستو بنده ای بي نمی کند،  

. که ما ايرانيان داريم، فرهنگ است، آيين استآنچه -  

.اساسا فرهنگ واژه ای بيگانه است  ديِن شما؛در -  

 "مثنوی هفتاد َمن" اما .آيين ما و ديِن شما را بيش از آنچه که در باال گفته شد می توان مقايسه نمود اينکه، سيِم
.خواهد شد  

قداره ِکشِی های شما، جشن های چهارشنبه سوری  ان، امسال نيز، عليرغم تهديدات ودر پايان نيز بايد گفت، ما ايراني 
را به سرود خوانی خواهيم پرداخت، ترانه  سراسرشب چهارشنبه سوری را با شکوه هرچه بيشتر برگزار خواهيم کرد،

روی خواهيم آورد،  ورانگيز،به آتش، اين گرما بخِش زيبا و ش ها خواهيم خواند و تا بامدادان پايکوبی خواهيم کرد؛
تندرستی و شادمانی را از آتش درخواست خواهيم کرد و مانند هميشه هنگام  زردی و بيماری را از تن بدر کرده،

:پريدن از روی آن، خواهيم خواند  

" ! سرخِی تو ازمن! زردی من از تو " 

!هارشنبه سوری هيچگاه در ميهن ما برچيده نخواهد شدچآيين   

! هر آنکه نتواند ديدتا کور شود،  

 کيانوش رشيدی 

  ايرانی٧٠٣٠ بيست و دوم اسفند ماه

 
  درفـــــش کــاويـــــانی
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