
  
  
  

 'امروز اگر دو ايرانی بخواهند به فارسی سخن بگويند و يا بنويسند و يا به جای سالم عليکم واژه  زيبای درود را به کار ببرند
ناگهان چشمها گرد ميشود و چشمکها آغاز ميگردد که اينان از کدامين ستاره دورافتاده آسمان به  زمين افتاده اند که چنين 

  زيرا: 'سخن ميگويند
  

رانی را وادشته اند تا نام تازيان را  بر خود بگذارد و با افزودن چند پيشوند ننگين و شرم آور که تا ژرفنای روا ن اي -
چاکر .... و گاهی کلب به اين نامها خود را و فرزندان خود را  'بنده 'عبد 'همچون غالم 'و جان ما را به درد مياورد

  سرفراز بداند.
  

  ا در زادروزهای من درآوردی تازيان شادمانی و چراغان نمايد.ايرانی را واداشتند ت  -
  

ايرانی را واداشتند تا در مرگ روز تازيان همچون ديوانه ها بر سر و کله بکوبد و سينه بدراند و آه و ناله و زاری  -
 چرا که يک تازی در چهارده سده پيش به دست يک تازی ديگر کشته شده که 'نمايد و های های اشک بريزد

ستيزشان هم بر سر يک زن به نام ارينب بوده است که نخست نامزد يزيد ميشود و چون حسين او را  گمراه ميکند و 
بدينگونه کينه جويي يزيد برانگيخته ميشود و حسين خود را بر سر اين به کشتن  'با گول زدن سوی خود ميکشد

  ميدهد.
  

زندگی نتوانستند جلوی کشته شدن خود و خانوداه و يا بيماری و ايرانی را واداشتند تا از مرده های تازيان که در  -
ديرزيوی و بهروزی  ..... آرزو و  'خوشبختی 'کاميابی 'بدبختی و بيچاره گی هايشان را بگيرند برای خود تندرستی

  درخواست نمايد.
  

آيينه کاری نمايد   ل و سبزه بکاردگ 'گنبد و بارگاه بسازد 'ايرانی را واداشتند تا برای مشتی تازی بيابانی من درآوردی -
  دالوران ايران پرست و فرهنگ پر فروغ خود نکند. 'و ديگر يادی از ايران و بزرگان و سرفرازان

  
گور يک تازی من  'امروز سراسر کشورمان گور مشتی تازی و تازی زاده است. به هر گوشه ای پای بگذاری -

زرگان و سرداران و جوانمری که در راه و برای ايرانی و ايران گام درآوردی به چشم ميخورد. ديگر هيچ نشانی از ب
نماد  'نيست. آرامگاه کوروش بزرگ 'برداشته اند و جان باختند و يا جانبازی ها نمودند و شکوه و سربلندی افريدند

ن به کشورهای که امروز باختر خود را سرفراز آن ميداند و زير پوشش آ 'مردمی که نخستين پايه گذار آزادی بود
بايد در بيابانها رها شده باشد و برای تازيان گنبد و بارگاه ساخته شود و هزينه ها  'دست درازی ميکند 'جهان سوم

برای آيينه کاری و طالکاری بکار رود و سپس گروهی نادان و گمراه به دور آنها بچرخند و درخواست آمرزش يا 
تازيان در کشتار و قتل عام ايرانيان کمک کرد با شکوه و افتخار ياد ميشه  که به 'خوشبختی نمايند. از سلمان فارسی

يکی به مهاجمين کمک کرد و ديگری جان خود را در راه دفاع از ايران از دست  'ولی نامی از رستم فرخزاد نيست
  داد.

  
ی بيندازد و نيازهای خود را سفره عباس و تقی و نق 'ايرانی را واداشتند که برای برآورده شدن آرزوها و آرمانهايش -

  خواستار شود.
  

ياری  ايرانی را واداشتند تا شبانه روز نام تازيان را  بر زبان آورده و به آنها سوگند ياد نمايد و از آنها با زاری و البه -
  بخواهد.

  
. به سخنی ديگر ايرانی را واداشتند تا بزرگترين و ارزشمندترين و درخشانترين نشان کشورش را نام ذوالفقار دهد -

نشان کشور باستانی و سرشار از مهر و  'شمشير خون آلود يک تبهکار که با آن گردن سدها تن بريده است
  مهرورزی و پندار و گفتار و کردار نيک گردد که ما به آانها سرافرازيم نه به شمشير دو لبه و پر از خون علی.

  
انديشه تازی و گفتار تازی و رفتار تازی همراهش باشد. اگر  'مرگايرانی را واداشتند تا پيش از زادن و تا پس از  -

در گوشش تازی بخوانند و اذان بگويند. اگر همسر برگزيد و به واژهای زشت تازی نکاح دست همسرش را  'زاده شد
  در دست او بگذارند.

  



را که درباره زن بازيها و چاپيدن اگر مرد با زبان و انديشه تازی بسراغش بيايند و فرمانهای هللا(بت بزرگ تازيان)  -
  ها و کشتار و دست و پا بريدنها در آرماگاهش بخوانند.

  
ايرانی را واداشتند تا در خنياگری هم نام تازيان را برگزيند و گوشه ای از دستگاه سه گاه را حاجی حسينی  و گوشه  -

  ای از شور  را حاجيانی بنامد.
  

نشانه خانواده بنی هاشم که تهی دست بودند و  'ه خانواده بنی اميه و رنگ سبزايرانی را واداشتند که رنگ سفيد نشان -
نشان پرچم ايران زمين شود و هم چنين شمشير سر کج تازيان به دست شير  'زنانش در مکه روسپيگری ميکردند

  ايرانی داده شود  وآنگاه ايرانی خود را سرفراز به اين رنگها و شمشير بداند.
  

آغاز نامه را  به  'واژه بيمايه و زشت شهيد را  به کار گيرد  'اشتند تا برای جانباختگان را ايران زمينايرانی را واد -
در عروسی انشاهللا مبارک باد بگويد و سوگندش را بر قرآن   نام هللا و پايان آنرا به نام گروهی از تازيان آلوده سازد

  ياد کند.
  

بر در  'نام علی را  به کار گيرند و از او ياری بخواهند 'جايگاه رادمردان و نيکان 'ايرانی را واداشتند که در زورخانه -
حسين و محمد ..... را  'حسن 'آيه های قرآن و گفته های دروغين علی 'و ديوار خانه و دکان و جايگاه کار و دفتر .....

  بنويسند.
  

ان بسازد و با گردنفرازی به خود بياويزد و يا همراه داشته گردنبند ..... به نام تازي 'ايرانی را واداشتند که دستبند -
  باشد.

  
  

  برای گول زدن و گمراه کردن ايرانی به دروغ گفته اند و ميگويند:
  
  شهربانو دختر يزدگرد سوم همسر حسين است تا بدينگونه مهر او را بر دل ايرانيان بنشانند. -
  
بر تا بدينگونه او را  پسر شهربانو به شمار آرند و نشان دهند که او شاهزاده علی اک 'به دنباله اين دروغ که ميگويند -

  ايرانی است.
  
علی بارها  به ايران لشکر فرستاد و مردم نيشابور  'علی هوادار ايران و ايرانی بوده است که درست وارون اين گفتار -

حسن و حسين نيز فرماندهی  و فارس را به دم شمشير داد و کشتار کرد که در کشتار مردم نيشابور دو پسرش
  داشتند.

  
  موسی الرضا برای رهايي ايرانيان به خراسان آمد و جانشينی مامون را پذيرفت. -

  
  مهدی از ايران زمين سر برخواهد خواست. -

  
  همه امامهای شيعيان زنان ايرانی داشته اند. -
  

  يا بهتر است چنين بگويم:
  'ته اند و غم و ناله زاری را که اهريمنی است به ما داده اندگرف 'از ما شادی و کامکاری را که در آيين ماست

  'ميهن پرستی را گرفته اند و بيگانه پرستی و تازی پرستی را به ما داده اند
   'فر و شکوه را گرفته اند و سرشکستگی و خواری و پستی را به ما داده اند

   'ه اندفرهنگ پر فروغمان را گرفته اند و فرهنگ بيابانی را به ما داد
   'آيين اهورايي و وااليمان را گرفته اند و کيش کشتار و چاپيدن و ستم و بيدادگری را  به داده اند

   'سروری را از ما گرفته اند و بردگی و بندگی را به ما داده اند
   'راستی و درستی را گرفته اند و نيرنگ و دغلکاری را  به ما داده اند

   'ند و ياوه گويي و خرافه گويي و خرافه پرستی را  به ما داده انددانش و بينش را از ما گرفته ا
  'پيشرفت را گرفته  و واپسگرايي را جانشين آن کرده اند

  



کردار بد را آوردند و ايرانی را  'گفتار بد 'کردار نيک را گرفتند  به جای آنها: پندار بد 'گفتار نيک 'سرانجام: پندار نيک
  آلوده نمودند.

  
ه آورد همه اينها جز اين نيست که ايرانی ديگر با هوييت اصلی خود کامال بيگانه شده و سر در گم هر روز بازده و ر

  بدنبال کسی يا چيزی جديد است تا بدين وسيله روزهای روشن گذشته را از نو بيابد.
  
  

  سنجش فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی 
  سازمان پاسداران فرهنگ ايران

  
  
  
  

  نی بخواهند به فارسی سخن بگويند و .......امروز اگر دو ايرا
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