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ِ    ی است که ايران را از آن  زوس فرياد خشم و فراموشی و دگر ،بيراهه. آنچه در اين چند روزه ديدم يک راه بود و يک بيراهه   
 .دْر را به ياد می  آَو کهنکه خوِد ديدم  یراه و .و به رنگ خود می خواهد  خود ميداند 

  . چکادهأ و زيبنده و شايسته  زه، زيبا، سهمگينوره هايی  بلند آوا تايران کهن دياری است با اس

ر از  آسمانی هماره پُ . ر از فراز ها و زخم ها، فرو افت ها و رستاخيزها، جنگ ها و پيروزی ها و شکست ها ايران تاريخی  است ُپ
  .ر از پيامبران و فرزانگان و خنياگران و سرايندگان سينه اش ُپپهناوْر. خدايان

بان و نگاه ٔ آن فرشته ِ ر نشانری از خود به هر ايرانی  در زادروزش پيشکش کرده است و اين پَ  که َپايران سيمرغی است 
 .رهاننده است

ايرانی از . ، او ديگری را گرامی  ميدارد چرا که در او می ميرد و او را در خود زنده می  سازد    فروکوبايران فروتن است نه  
  .1ديرباز گذرا بودن را دريافته است 

 .رران از همان آغازه هايش رنگين کمانی بوده ديده نواز، سيمرغی رنگين پَ   اي

ايران   . روری فراوان پايکوبی کرده ايم، خنديده ايم، سرمست گشته و شيدايی آزموده ايم    ايران کاميابی ای است که در آن با سُ 
 .ده ايم شکستی است که در آن به سوگ نشسته و مويه ها کرده و به سرنوشت خود شيون سردا     

 .ايم ايم، خاکی است که دوباره وهزارباره از آن روييده و باليده    ايران خونی است که با آن ريخته ايم، زخمی است که با آن مرده  

 .با ايران جاودانه ايم . ميراند زايد، در دامن زندگی  می  افکند و سپس می  ايران ما را دوباره و هزار باره و هماره می 

 .زندگی  خوش است ، بی  تو نه مرده گی خوش است  ايران، بی  تو نه 

پرواز  ِ بخشد و فراموشی   پرواز میِ ر َپ، روانٔر ريختهيد، درجان ما رخنه می کند، به بالهای َپ آايران همان مهری است که می
 .زدايد را از او می 

 . فراموشی از يادمان برودٔاقچه نياکان نيست که در طۀخاکستر به يادگارماندسبوی  ايران .ايران يک ياد آوری است 

وره و تاريخ   تتنها در کناراين آتشفشان که اس " ايران ما ". سرنوشت ايران و ايرانيان اينگونه رقم خورده که گل آتشفشان باشند    
فتی و شگ.  هماره در خطر، هماره در اندوه، هماره در رستاخيز شادی، هماره ُکِنشمند به ميان بيم و اميد . روييد دناتو است می

 .زيبائی ايران و ايرانی  درهمين نهفته است

آموخته است که هر آنگاه که خسته است بنشيند  بی  آنکه  .  بی  آنکه از ديگری بکاهد ايرانی  از ديرباز آموخته که به خود بيفزايد 
نی   ا ايران آن رود خروش  . دهدرود، خستگانِ  افتاده را نيز در خود پناه می ؛ ولی آنگاه که او می ديگری را از رفتن باز دارد

ايران، اين رود بزرگ، هرآنگاه که چکه ای ازآن می  کاهد، در         . داند چگونه و کی  آرام و خاموش راهش را بپيمايد         است که می
 .زايد و به رود بازمی  گرداند  آن چکه را بازمی گريد و با اشک خود  سوگ آن چکه می 

دانيم که از ايران و ايرانی  نمی توان برای هميشه    کاهد ولی  اين را نيز می   نمی اين درست است که ايران و ايرانی  از کسی 
ايرانی  از ديرباز آموخته دست گير ديگران  . داردايرانی  از ديرباز آموخته آنگاه که بر همآورد چيره گشت، او را خوار َم. کاست

ايران . بنماياند گونه ای نهان به را خود که  دارد می دوست ان اير؛است  کرانه يک ايران. دستگيرنمايد باشد نه آنکه ديگران را
 انار در   ٔميليونها دانه . ايرانی  از آن ايران است    . دارد اندکی  سختگير باشد تا ايرانی  سزاوار ايرانی  بودن گردد      می دوست 

  .ها گلوله در خشاب اين آتشبار ، ميليونها جويبار سرازير در اين دريا و ميليون پرديستنگاتنگ هم، ميليونها گل در اين 

 نه آن ديگری را   وهرگاه که ما ايرانيان در فراموشی فرورفتيم از اين آغازه هاست که جدا شديم و آنگاه نه خود را، نه همراه را
م با همراه و هم با  و آنگاه که به خود آمديم، هم با خود بوديم، ه   . نه با خود بوديم، نه با همراه و نه با آن ديگری    آنگاه .دريافتيم

 .آن ديگری

ايرانيانی ديدم که خود بودند، با    . ند ايرانيانی را ديدم که ايران را به ياد می  آورد   . در اين چند روزه آنچه ديدم همان يادآوری بود      
 به جنگ  ميرفتند ولی.  رودی که ويران نمی  سازد    بسان رودی؛می  رفتند. خود بودند، با همراه خود بودند و با آن ديگری        

                                                 
: کورش گويی با سرنوشت گيل گميش آشنا بود  .]٨۶کتاب نخست ، بند [هيچ چيز آدمی  استوار و پا برجا نمی  ماند : هرودت از زبان کورش می  گويد  1
هر آنچه . يان روز ها ی شمرده ای دارندآدم. دوست من کيست از ميان ميرايان که به آسمان تواند باال رود؟ تنها خدايانند که جاودانه با شمش همنشين  اند"

ات؟ من به پيش تو خواهم رفت و که  کجاست نيروی طبيعت و سرشت قهرمانی! مرگ بيمناکی تو اکنون از. آدمی  بتواند انجاميد، هيچ، مگر بادی، نيست
  ِ باباینخواهند گفت گيل گميش درهميستاری خو. ردمن اگر جان ببازم سرفرازی به کف خواهم آو !دهان تو فرياد بر آورد که در کنارم بمان و مترس

 :  در شاهنامه نيز می خوانيم .]١۴٩-١٣٩لوح ييل [ درنده بود که رزميد و جان باخت
 همانا که نامت به آيد ز گنج  به رنج است گنج و به نام است رنج 

 هان نام به زين سپنجی سرای   اگر جاودانه نمانی به جای 
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، روش نبود، افق بود؛ سخن نبود، درنگ بود. راهپيمايی نبود، راه بود. آنچه من ديدم درخواست نبود، دهش بود . رفتند نمی
 ديگری ِ او از نبودِ  بود .اين بينش، اين افق برای دشمنی نبود، در برابر کسی  و چيزی نبود، اين راه، اين درنگ. بينش بود

نگی بود زاده از آن جان بزرگمنش ايرانی  که ديگری را نيز به بازگشت فرا ميخواند؛ به بازگشت در        با. گرفت خوراک برنمی
 .آغوش ايران 

 دينی ديدم که از  پيوندها را با اين راه و درنگ و بينش و افق گسسته بود،ٔدر آن دوردورها و در بيراهه های فراموشی که همه 
  ".سياست ميبرد و چه خالی  ميرفتقطاری ديدم که "آسمان بريده بود و نيز  

 با آن   و بود همراه با بود، خود با که آمده، خود بهِ انيرانيا نيا از کيهر که در دميدی روشن به و شدم کيبار آمدم، کترينزد
 .سازديم آشکار را خود  که است رانيا بود،ی گريد

در  . ايران در چندينی و چند رنگی  است که ميشکفد . ده است ايران گرد آورنده است؛ ايران هرگز پراکننده نبوده و آن را نپسندي   
 . لبخند به لبان ايران باز آمده است  . اين چند روز گونگونی رنگها که نمايان شدند دوباره ايران بود که رخ نمايان کرد    

ان تنديس واژگانش با چيرگی  و نازک ساخته و آنچن  فردوسی  آنچنان در دل هزاره ها خود را باريک  ٔ بازيافته و بازساختهِ ايران
 .که خود را در حافظ و خيام و موالنا پديدار ساخته است يافته پردازش 

باريکی و نازکی و نرمی ايرانی  را نبايد بيمناک و . هراسی زمختی و بی  هنری است، به وارونه ايران را نبايد هراساند-ايران 
 .دلگير کرد

. داراتر خواهيد رفت  . بشناسيد ايرانی را و بيانديشيد ايران را  . ، گراميش بداريد هسته بياييدسراغ ايران و ايرانی  که مياييد نرم و آ  
 .ژرفاتر خواهيد زيست 

ايران خود را در . ايران رنگارنگ آنچنان سرود و آواز و موسيقی  و باور و رنگ را در هم آميخته که فرش را آفريده است 
رنگها را اگر از ايران بر گيريم يا بيرنگی او    . د گانگی  ها نشانده و نمايانده است فرش آشکار ساخته و خود را در رنگ ها و چن

 . که همانا نشاندن آن در سوگ است ،را ناپيدا ميسازد و يا چيرگی يک رنگ

که بازگشت و رستاخيز رنگها در   چرا ايران به پيشواز بهار ميرود و خود را نو می کند، به جشن و پايکوبی می پردازد  
 .ايران و ايرانی  تنها در مرگ و نابودی است که يک رنگ ميپوشد . ست اها گانگی چند

 .هر ايرانی  دانه يی بود گلگون؛ راه را ديدم از هزار رنگ   . من در اين چند روز بازگشت رنگها را ديدم، چند گانگی را ديدم 

که از ميانشان می گذشت و آنان را يکپارچگی و نام و     دانه های کنار هم ايرانيان بودند و نخی   . راه ايران بود و رهرو ايرانی   
 .ايران، ايرانی  را می  آموزاند که دوست بدارد، گرامی  بدارد، گرد آورنده باشد و نه پراکننده       . نشان می بخشيد ايران بود

 بروی آئين و رسم  هان ايرانيان بازترين مردمان ج،شگفت آور است"  :هرودوت ميگويد. ايرانی  هماره از ديگران آموخته است
 .ايرانی  بيش از آنکه گيرنده باشد دهنده و بخشنده است    . 2"ندديگران

فراموشی ايران،  .  ، دوستی  و راستی  و دادگری را بيدار ميسازد يادآوری ايران در ايرانی  همبستگی. ايران يک يادآوری است
 . کشاند و ايران را در اندوه و سوگ مينشاند    ايرانی  را به گسستگی، دشمنی و ناراستی و دروغ و بيدادگری می  

د و صدها هزار تخم از آن  نانديشهٔ سيمرغين بايد بر درخت هخامنش بنشيند تا هزار شاخه از آن بشک. ايران يک يادآوری است
آميزد و با درو شورمروش، اين تخمها گرد آورد، با آب درنگ و خرد و آنگاه آن ديگر مرغ انديشه، چَ . پاشيده و پراکنده شود 

و آنگاه که بيگانگان در پی آزار و گزند رساندن به ايران  اند، در      .باراند و ازآن هزارهزار کرانه و راه بروياند    باران فرو
 :خوانيم  می 3ندهشُب

ی رفتن به   برا سرزمينهایِ  انيرانی ِگرد آيند ) مردمِ (از سر کوه البرز، هر سه سال، بسياری  همروش مرغ گويد که بدر بارۀ َچ"
مروش مرغ  نگ برآيد، آن َچَرد از آن دريای اَ  رزيزَ آنگاه ُب. ندن و نابود کردن جهان  ، َک)رسانيدن( ، برای زيان  سرزمينهای ايرانی
 . " اسرزمينهای انيران را بدان گونه که مرغ دانه ر ) مردم(چيند آن همه ) تا بر( آن کوه بلند،  ٔهمهِ ست را برايستاند بر باِل

 .رستاخيز لبخند ايران زمين را ديدم.  اين چند روز ديدم پر سيمرغ در آتش بود آنچه در
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بالهای ايران ستيزی جمعهٔ سياه آمده بود که . ولی  جمعهٔ لشگر فراموشی ياد و آواز هزاره های بزرگ را دوست نميدارد 
آنان نه به آسمان و خدايان . آمده بود ميان ايران و آسمانش پردۀ سياه بگسترد  . آمده بود شوره زارها را نماز بگذرد  . بگستراند

آنان آمدند و از سخن دشنه ساختند تا در فردای اين جمعهٔ سياه با دشنه سخن   . ندشدسخن هم ايران نيايش بردند و نه با ايرانيان 
  .4گويند

 او لولهٔ سياه    ،در اين جمعه سياه . او آمده بود ايران و ايرانی  را از خونی که در فردای آن روز خواهد ريخت فراخوان دهد     
او آمده بود فرياد زند و به ايران و ايرانی  بگويد     .  خود فشرده و با ايران و ايرانی  سخن گفت چپکالشنيکف روسی را در مشت

 .ايرانی  را دوست نميدارد که لبخند ايران و  

 .آمده بود بگويد چون لبخند ايران را ديده ميگريد و اگر ايران بگريد او خواهد خنديد       

آن چهره های بيگناه و شاداب و آن نگاه های مهر آفرين و دلپسند و زيبای جوانهای در خيابان را بسنجيد با چهره های مچاله و         
د  ي کشی  خواندند؛ اين خود همه چيز را آشکار ميسازد و نيازی فراوان به واژگان نخواه    چرکين و زشت آنانی  که نماز ايرانی  

 .داشت

هرجا دوستی و شادی و باهم بودن و همدردی باشد،      .  نزديکيهاست، دوستيها است، شاد شدن از با هم بودنها است   ِ لبخند نشان
 . يان نيز خود را نزديکتر ميسازند اآسمان نيز ميشکفد و خد

او آمده بود در اين جمعه سياه       . وستی  های بزرگ، در همدردی های بزرگ و در افق های بزرگ هماره خدايان حضور دارند در د
او نميداند     . او آمده بود تا دنباله روانش را بياشوباند      . تازدببه دوستی  های بزرگ، همدردی های بزرگ و افق های ايران و ايرانی       

 ، نه همدردی   او گويی هنوز درنيافته که در آشوب نه دوستی  هست نه همبستگی  . انی را راه ميبردکه تنها لشگر آشوب و بی  سام
 خود و دنباله روانش،    ِ  فرياد های کينِ او آمده بود که در دل . 5او گويی نميداند که در آشوب خدايان حضور ندارند .و نه افق

 . ا خوار بدارد و در خاموشی فرو برد  ، سرود و دين ايران و ايرانی  ر  رزانگیموسيقی، آواز، ف

او آمده بود از زشتی آشتی  و برادری و دوستی  و      . او آمده بود از زيبائی جنگ و جداييها و از بيمهری و کينخواهيها بگويد    
 .دلبستگی و همبستگی  و همدردی ايران و ايرانی  بگويد  

او آمده بود فرياد بر آورد   . رگز پروانهٔ شادی و زندگی  نخواهد داد او آمده بود که فرياد زند و به گوش هر ايرانی  برساند که ه 
او آمده بود به ايران و ايرانی  بگويد اين خاک و اين سرزمين سی  سال بيش         . که از مرگ و اندوه است که خوراک بر می گيرد   

ش، از فرزانگانش، از  يا ه چکامهوره هايش، از تاريخش، از خدايانش، ازتاو آمده بود ايران و ايرانی  را از اس   . ندارد
 .دانشمندانش، از شهريارانش، با زخم دشنه جدا سازد  

و ديرمان  بريدۀ اميد، به شبهای بی  ستاره ِ ی سرد، به سرا گلوله ها، به بوی الشه های پاره پاره، به گورهِ او آمده بود به آواز  
 .خوشامد بگويد

او تنها مهر و آشتی و     . او دروغ ستيزی ايرانی  را خوب نميشناسد    .را درنميابدوره ای و تاريخی  ايرانی    تاو جان و روان اس   
گويی او نميداند که نيزۀ ايرانی  از  .گذشت و بخشش ايرانی را پيش چشم داشته و گويی با ريشه های ايران و ايرانی  آشنا نيست

 ايرانی  هست که نميگذارد کاسته شدن هرکدام از گويی او نميداند که آنچنان همبستگی  ای در . ديرباز تا کجاها رفته است
گارد  . ابدي هر کاستی ای همان دم پاسخ می گيرد و هر آن کس که می افتد همان دم جانشين می     .فرزندانش يکدم احساس شود  

 .جاويدان را اينگونه بايد دريافت 

 است در نميابد که لشگری در برابر خود دارد که نه     نهٔ آشوب آمده   واو که نشسته بر گرد  . ايرانيان در همبستگی  هماره جاويدانند 
 .ستبرای ويرانی، که برای باز آفرينی و ساختن به پا خاسته ا

ی به خاموشی و پليدی  ياو آمده است که ايران و ايرانی  را به هربها. او آمده است دوران کين و ويرانسازی را بازسازی کند  
 .به ياد آوريم پيشکش سيمرغ به هر ايرانی  را. ند شاغ را در خون نبه هوش باشيم، او آمده است سيمر . بکشاند

                                                 
 : در شاهنامهٔ ايرانيان ميخوانيم ی،دشنه ساالراين به وارونهٔ   4

 نن خرد را سخن تير ُککمان ُک  نروان در سخن گفتن آژير ُک
 -داريوش  [.ره سر جايش گذاشتمبه خواست اهورامزدا، او را دوبا. چون اهورامزدا اين جهان را در آشوب ديد، آن را به من سپرد و مرا پادشاه کرد  5

 ]نقش رستم
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وره ها و تاريخ و شهرياران و فرزانگان و دانشمندان و رنجبران خود است که سزاوار نام ايرانی       تما به ياری خدايان و اس
ان خواهانيم، پس پر سيمرغ به آتش   اگر رستاخيز لبخند ايران زمين را خواهانيم، که بيگم  .  همانا سيمرغ ماست،اينهمه. هستيم
 .فکنيم

اين دست    .ه استاو در خانه خود پنهان است ولی  دست او که در نماز جمعه به لولهٔ سياه کالشنيکف فشرده بود، به خيابان آمد      
 اشک و  هيوالوش هزار انگشت دارد و هرکدام از اين انگشتان به سوی خيابانی، خانه ای، بامی ميخزد و ميکشد و از خون و  

اين سيه انديشان از هيچ راهی  در   .لشگر جمعه سياه ميتواند ايران را به کام نابودی کشاند  . بايد به هوش بود . درد نيرو می گيرد
از آنچه اين لشگر سياهی در سر دارد، ايران و ايرانی  بايد  . فروکوبيدن ايران و ايرانی  و افق ايرانی  فروگذار نخواهند کرد 

ين و عراق و افغانستان دست به     ط لشگر جمعه سياه و شنبهٔ خونين شايد به ياری دنباله روانش در لبنان و فلس     .آگاهی  يابد
او شايد که به همراه ايرانی کشان لبنانی و سوريه ای ش به شهر ها و       .کارهای خطرناک عليه آمريکا و انگلستان و اسرائيل زند   

و    ه امريکايی کشی  و اسرائيلی کشی  راه اندازد و آنان را به تازش به ايران وادارد        شايد در سر دارد ک   .خانه هايمان يورش آورد
 . و اين يعنی  در کام مرگ فرو بردن ايران و ايرانی  .ل و عربستان و مصر خشنود سازديبسيارانی را ميتواند در امريکا و اسرائ

 . شودبايد کوشيد تا اين توطئهٔ بزرگ و مرگبار، اگر واقعی باشد، خنثی 

اين لشگر سياهی   . ش و دشمن آرامش، بودش به نبود ديگری گره خورده و در بود ديگری نبود خود را می  بيند            اين لشگر زيبايی کُ 
 . تلخ ساخته استِ  روزگارانِ داند که ايران و ايرانی  بيشينهٔ آنی  که دارد را بر پايه های دردهای بزرگ     نمی

. پذيرد  اند؟ ايران وايرانی  شکست می  خورد ولی  شکست نمی    ميوه و دهش چه روزگارانی ... وفردوسی  و حافظ و خيام و موالنا  
 .تاريخ ايران و ايرانی  تاريخ رستاخيز به پس رستاخيز است 

و اينبار   اين کهن ديار دارای سرنوشتی ويژه است و امروز با يادآوری اين سرنوشت ويژه، از فراموشی هزاره ها جدا می  شويم
ر سيمرغ اينجاست و بر لب اين چشمه است که َپ. جای آب چشمهٔ فراموشی، از چشمهٔ ياد و يادآوری است که لب تر می  کنيمبه 

 .بر آتش سپند می  افکنيم

 .زمين باز خواهد گشت  لبخند به لبان ايران 

 .شدنی  يکی  نيستا خانه را خواهيم يافت ولی  دشوار و ن   به هوش باشيم؛ به دشواری راِه

 .پر سيمرغ به آتش فکنيم
 
 
 

 >khosrowyz@gmail.com<سرو يزدانی خ
 ٢٠٠٩   ژوئن٢١يکشنبه  بامداد ٢٫١٧ساعت 
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ر بياييم و  ااين ب. گاندی از کورش گرته برداری نکرد، ماندال از فردوسی  آموزۀ ايستادگی نمی  گرفت    . خود کهن را بيدار سازيم  
مردمان هر  .ن داستان هايی  را که مادرانمان در گوش کودکيمان خوانده بودند را به ياد آوريم          ناقهرما. اموزيماز نمادهای خود بي 

بياييد چشم اسفنديار را با پاشنهٔ آشيل تاخت  .گيرند و توان تازه می  کنند کشوری از استوره ها و آغازه های خود است که نيرو می 
فردوسی  هر بيتش خود نبردی است  . در اين روز های دشوار از قهرمانان آن ياد کنيم  و يمبياييم و شاهنامه را باز کن .نزنيم

 .دارد  می ن بازاخيابانی با همان دژخيمی که شما را از دين و آئين و فرهنگت 

. ت اپوزيسيون نيست؛ بينش چند رنگی  درهم و با هم اس وبينش ژرف ايرانی، بينش ميهن کورش و داريوش، بينش پوزيسيون
ت يکديگر می  بينم و اين را نمی توان با واژگانی کوچک چون     ش بيتهای شاهنامه در کنار هم و هم پِ ايرانيان را مانند واژگان
 .اپوزيسيون محدود ساخت 

اپوزيسيون، نبرد ميان آدميان   . اپوزيسيون پيوندی با آسمان ندارد.  به سوی قدرتاپوزيسيون، مرز های خود را گستراندن است
اين همان جان  . شنوم پيوند خيابان و پشت بام و آسمان است آنچه را من در کوچه ها و خيابانها و پشت بامها می  بينم و می. تاس

 در پيوند و پيوستگی ايرانيان، سرفرازی ايران خود را به    ،در خيابانها. خداوند جان و خرد را صدا زند   بايد  میايرانی  است که 
  .ها با خدايانش زيسته و در هر هنگامهٔ دشواری خدايانش حضور داشته اند   ه ره در دل هزار ايرانی  هما .کشد رخ می

بينم که خود کهن  دگی ايرانی  را می ازآمن يکسره . آنچه من ميبينم خواست و گدايی آزادی نيست که نام اپوزيسيون به خود دهد   
بندند که در کنار هم    نی که چشم به راه فردا ميخوابند با خود پيمان می جوانا . را با همهٔ زيبايی ها و سربلندی هايش به ياد می  آورد

 شبها با  .ندهد آنها حتی پيمان ديدار در آنسوی مرگ را به هم می. بايستند، با هم برزمند، با هم زخم بخورند، با هم بميرند
 .روند و خود را تنها نمی بينند    تنها به پشت بام می،خدايان پيوند می يابند 

تاريخ ما، استوره های ما،  . دايان ايران، ايرانيان را در دل شب تنها نمی  گذارند و آنان را در آسمان ايران به هم گره ميزنند   خ
ر است از آن  استوره ها و تاريخ ما نه تنها ُپ. آنچنان سرشار از بيداد ستيزيهاست که نيازی نداريم از ديگر مردمان وام بگيريم

اند، بل نمادهای فراوانی داريم از شهريارانی که دادگستر بوده اند و امروزه با آوردن نام آنان به      يده يزاد ستقهرمانانی که با بيد
 .خود می  باليم

 .به دامن ديگران پناه نبريم. خود کهن را رها نسازيم 

ا  بيگانه پرست به م زهم انگ ، آيا باماگر از رستم وسهراب و سياوش و کورش و فردوسی  و اهورمزدا و ميترا و آناهيتا بگويي        
آيا بهتر آن نيست که ما را به جرم فرزندان آرش و کورش و داريوش بکشند تا گاندی و ماندال؟ در برابر که ها    زد؟ خواهند 
يم؟ آنان نيروی راستی  و دليری و فرزانگی و واالمنشی و خداباوری ما را فرسودند، ما را فريفتند، به راهی  که خود   ا ه ايستاد

 .يخواستند بردند، از هر آنچه بوديم و داشتيم بهره گرفتند و آنگاه ما را پس راندند و ما را بيهوده خواندند   م

پردۀ سياهی ديديم  . ما آرام آرام و سپس به يکباره دريافتيم که سپاه دروغ و فريب سراسر ميهن و سرزمينمان را فرا گرفته است
 ما را وا می  دارد هر آنچه بوديم را به فراموشی سپاريم،     ون و نياکان ايران جدا می  سازد   ايران و خدايان ايرا   که ما را از آسمان 

 .نياکان خود را پليد بدانيم و تازيان را رهاننده پنداريم  

شماريم ما را وا داشته اند که دين و آئين و نام و نشان نياکانمان را در گور کنيم و هر آنچه استوره و تاريخ و آئين بود را خوار             
ما اکنون نياز به استوره داريم، نياز به نماد، نياز     .ما در برابر آسمان و زمين آنان ايستاده ايم    . و تنها و تنها آنان را بزرگ بداريم   

نياز به راستی  و توانمندی داريم، . ن دادگر داريم، نياز به نماد تکاوران شيردل داريمابه قهرمانان داريم، نياز به نماد شهريار
انديشه را جايگزين خشم نمايد و بهنگام،  داريم که بهنگام، " آنی"نياز به نماد . نياز به نماد خويشتنداری و خردمندی داريم

 .سپاه بيداد، زانو نزند ِ  برخيزد و در برابر خشم

. ايم ای بيگانه ساختهن و شاهان بزرگ و خدايان اين مرز و بوم را جايگزين ديگر نامهاسی  سال است که نام نياکان و شهريار
اکنون خود نيز بايد   . ايم بر خود نهاده ... نام سياوش و کاوه و فريدون و داريوش و کورش و اهورا و آناهيتا و ميترا و آرش و،        

 ، راه گاندی و نام آرش و کورش بر خود ننهاده بوديم که به هنگام آزمون تاريخی  . و همراه نام خود باشيم همرنگ و هم کيش
 بازگرديم و به  ۵٧  سالبر خود نام آناهيتا و ميترا و اهورا نگذشته بوديم که با يک فرمان کمرنگ به شعارهای . ال را برويمماند

  .پشت بامها رفته و اهللا اکبر  سردهيم 
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 و فريب و ژگونه می  ساختند و مردم را به دروغادر روزگاران کورش و داريوش نيز کسانی  بودند که بيداد ميکردند، آئين را و  
کورش نيز با بيدادگرانی روبرو بود که مانند فرمانروايان امروز ايران با دشنه ساالری از خود پاسوری  .ناراستی خو می  دادند 

 :مردوک، خدای بابل و شاه بزرگ، کورش، در برابر بيدادگران اينچنين کردند    .می  کردند
او . دگر را به کام خويش جستجو کرد تا دست او را بگيردمردوک به همهٔ سرزمينها نگريست و يک فرمانروای دا "

شمال خاوری    [سرزمين کوتی   . را برزبان راند و او را به فرمانروايی جهان خواند   ] خوزستان  [نشان   َاِ نام کورش شاه 
با    ] کورش   [را به دست او سپرد و او    ] تازيان؟  [مردمان سياه پوست    . را به پای او انداخت ] ماد [نده   َم-م و اوَم] آشور 

و دل دادگر  ] کورش   [مردوک، خدای بزرگ، نگهبان مردمان، از کارهای نيک او      . راستی  و داد به کار آنها نگريست
او خشنود گشت و به او فرمان داد که به شهر او بابل لشگر کشد، راهی  را که به بابل می  پيوست بسپرد و خود   

و که چون قطره های رود بيشمارند، پوشيده در سالح در کنار او        سپاه بيکران ا. همچون دوست و ياور همراه او بود   
بابل را از شکنجه   . مردوک او را بی  آنکه جنگی و نبردی درگيرد، به شهر خود بابل فرود آورد . رهسپار گشتند 
ابل،  مردم بٔهمه . يد شاه را که مردوک را ستايش نمی  کرد به دست کورش گرفتار کرد   ئمردوک، نبوَن. رهايی بخشيد

د، بزرگان و فرمانداران در جلوی او به زمين افتادند و پای او را بوسيدند و از فرمانروايی او چنان           ّک سومر و اَ ٔهمه 
فرمانروايی را که با نيروی خود مردگان را زنده کرد و همه را از             .خشنود گشتند که رخسارشان درخشيدن گرفت   

 .ش کردند و نام او را به ياد سپردندنابودی و شوربختی برکنار داشت، شادمانه ستاي 

،   ]کمبوجيه [د، شاه چهار سوی جهان، پسر کامبيز        ّکمن کورش هستم، شاه جهان، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اَ        
نشان،نهال     تايسپه، شاه بزرگ، شاه شهر اَ ۀنشان،نبير  کورش، شاه بزرگ، شاه شهر اَ    ۀنشان، نو  شاه بزرگ، شاه شهر اَ 

در آن . جستند دوست دارند، که پادشاهی او را با کام دل می   ] خدايان بابل [بو  ل و َنهی، که خاندان او را بِ   جاودان پادشا
هنگام که من آشتی  جويان درون بابل شدم و در زير فريادهای شادی در کاخ فرمانروايان به فرمانروايی نشستم،    

سپاه بيکران من  .  من هر روز او را ستايش می کردم  مردم بابل را بر من گشود وِ  بزرگِ مردوک، خدای بزرگ، دل 
مرکز بابل و پرستشگاههای آن را به پناه   .د جايی  بر دشمن نگذاشتمّکدر بابل پراکنده گشت و در سراسر سومر و اَ  

  خانه های ويران آنها را ساختم، مردوک،      . مردم بابل را از بندگی که سزاوار آن نبودند رهايی بخشيدم     . خويش گرفتم 
خدای بزرگ، از کارهای نيک من خشنود گرديد، و مرا، کورش، شاهی که او را ستايش کرد، و کامبيز، فرزند تنی         

پادشاهانی که   ٔهمه.  سپاه مرا، مهر و بخشايش ارزانی  داشت، و ما همگی  او را با شادی ستايش کرديم   ٔمرا، و همه  
می  زيستند و  ... دريای زبرين تا دريای زيرين، شاهانی که در    ، از در بارگاه ها به سر می  بردند، از همه سوی گيتی  

تا شهرهای آشور و     ... از . شاهان خاور که در چادر می  زيستند، همه مرا باژگران آوردند و در بابل پای مرا بوسيدند           
ر، شهرهای آن سوی      ، آشو ]شهری در نزديکی  بغداد  [ تورنو، دری    - ن، مهمبَ ک، َزشتونَ ، ِا]دّکپايتخت اَ [گده  شوش، اَ 

دجله که از ديرباز بر جای بودند، خدايانی را که در آنجا بودند به جای خويش باز آوردم و برای آنها پرستشگاههای          
يد به بابل آورده  ئد را که نبوَنّکخدايان سومر و اَ  .مردمان آنجا را گرد کردم و خانه های آنها را بازساختم . پايدار ساختم
. بزرگ، به پرستشگاههای خود بازگردانيدم    ِ ر روَ نگيخته بود، با فرمان مردوک، سَ   ا خدايان را برِ رروَ  َسِ بود و خشم

 دراز و بخشايش     ِ بو برای من روزگار  ل و َنبادا که خدايانی که من به جای خود باز گردانيدم، هر روز در پيشگاه بِ   
 6"... که تو را ستايش می  کند، و کامبيز، فرزند او     پادشاهِ بادا که کورش: بخواهند، و به سرور من مردوک بگويند   

 .ماست) افق(او کرانهٔ . او سرمشق ماست. از کورش بياموزيم

 

 >khosrowyz@gmail.com<سرو يزدانی خ
  ٢٠٠٩   ژوئن٢٣بامداد سه شنبه  ٢٫٣٥ساعت  
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ته گفتند و گفتند، نوشتند و نوشتند که چه خطا ها کردند و چه بيراهه ها را ده ها، و بشايد صدها هزار ايرانی  در اين سی  سال گذش
سی  سال پياپی نوشتند و گفتند که راهی  که رفتند ايران را به مغاک دروغ و فريب و نابودی و  . ه رستگاری خواندنداشاهر

 ؛ دور ساخت ان، از دين و آيينش  انهايش وره آنچه در سال پنجاه و هفت رخ داد ايرانيان را از تاريخ و است           .سرافکندگی کشاند
ميليونها ايرانی  با واالمنشی های تاريخی  خود وداع کرده و افسار    . شت و مهر را به کين دگر کرداايرانيان را در برابر هم گذ

رفتند و فرياد  از پله های گمراهی تا پشت بام فراموشی باال . خرد و شور و شيدايی خود را به رايگان در کف ماليان نهادند   
جستند بی  آنکه اندکی  درنگ کنند که همسايهٔ آنان که    آنان در اهللا اکبر  رهايی و رستگاری خود را می  .اکبر  سردادند اهللا 

يی و يا بيدين است در دلهره ای ژرف بوده و در فردای پيروزی اهللا اکبر ، شکست       امسيحی  يا بهائی يا يهودی يا زرتشتی و ميتر
 .ی و باخت خود را می  بيندو سرافکندگ

آنان که از کهن روزگاران در اين سرزمين زيسته بودند و خدايان  . در پيروزی اهللا اکبر  مرگ تاريخ کهن ايران را می توان ديد
 کهن    که ديگر برای خدايانفتگ ند و آنچنان زورمی اخود را نيايش کرده بودند، اکنون اهللا اکبر  آنچنان آسمان ايران را می  پوش   

بر سر ميليونها زن ايرانی  روسری خوارداشت پوشاندند، آنچه را بيگانه بود آشنا و خودی خواندند       .ماند ايران زمين جايی  نمی
  .و آنچه آشنا بود و آئين ما بود خوار داشته و بيگانه ا ش خواندند     

 آن   ۀدن جانی تازه به آن بدمند؛ شعارهای پراکن   اکنون دوباره الشهٔ آن رويداد شوم را از گورهای سرد برون آورده و ميکوشند            
 .دوران را دوباره در بلندگوها و پشت بامها فرياد ميزنند    

پيراهن ميليونها ايرانی  را اگر  . جوانهای ايرانی  را هرچه زودتر بايد هشدار داد که در دام اين فريب خطرناک و مرگبار نيفتند
 چگونه با فروهر به گردن به باالی بام ميرويد و اهللا اکبر  سر ميدهيد؟  . بدريد خواهيد ديد که فروهر به گردن دارند  

 پاسارگاد ميرويد، بر خاک آرامگاه کوروش بوسه    هوری شگفت انگيز به تخت جمشيد ميرويد، بش ای ميليونها ايرانی  چگونه با 
چو ايران نباشد تن : " همه جا فرياد بر می  آوريد ميزنيد، همه جا نام کورش و راه کورش را با ايران و ايرانی  در هم می  آميزيد و

 فردوسی  است،    ِ ، ولی  اکنون که هنگام برافراشتن پرچم ايران کورشی است، اکنون که هنگام فرياد بر آوردن ايران  "من مباد
 .ساده بود" ِ هيچ"ما يک باالی بامها ميرويد و با اهللا اکبر  خواست کسی  را فرياد بر می  آوريد که احساسش در بارۀ کهن ديار   

 روان شما جوانان تازه نفس را   ۵٧مگذاريد روان آلودۀ سال      .  شما را به دنبال خود بکشاند  ۵٧گذاريد سال م ،جوانان ايران زمين 
يران و     يا با نام اآنرا بپاالييد و   را به دنبال خود بکشانيد و    ۵٧لوده شويد، يا نسل گمراه سال      ا پ ۵٧تا ميتوانيد از سال  . بيااليد

در ميان خود به آنانی  که تاريخ ايران و     . کدل ايران زمين، زياد عمل گرا نباشيد    اجوانان پ . رنگين کمان ايران، تنها پيش رويد 
به   . بجوييد تان ياری راهنمايی  نديشند بياموزيد و در  ا می  ازآنانی  که ايران را . آغازه های افتخار آفرين آنرا ميشناسند گوش دهيد   

  . و بدانيد  که همه چيز در خيابان ها رقم نميخورد  هوش باشيد

دوباره فريبکاران  . مگذاريد دوباره با باورها و دبستان های ايران ستيز سراغتان آيند . جوانان برومند ايران به هوش باشيد  
 .اند ز جانی تازه يافتهسنگ گورها به کناررفته و الشه های سرد دبستان های ايران ستي . شکست خورده به جنب و جوش افتاده اند 

ولی  به هوش، به هوش، هم  . اينان برای شما اشک تمساح ميريزند. اينها همه از خونی که از شما ميريزد خوراک بر ميگيرند
 .دارند که ميان خود جدايی اندازيد   اينها هستند که دوباره شما را باالی پشت بامها ميفرستند و شما را وامی

چرا شما را در گورستانها  . ايرانی  بمانيد. نيفست مارکس به دورافکنيد، فريب قهرمانی ابوذرها نخوريداهللا اکبر سرندهيد، ما
می  آورند، چرا ميخواهند شما را درکنار گورخمينی گرد آورند؟ چرا دوباره در صف نخست راهپيمايی تان آخوندها را         گرد

ين انديشه فرو نميرويد که به جای گردهم آيی به دور گورخمينی، که چرا در ا ميگذارند و جلوی ديد و افق شما را سد ميکنند؟ 
 سال ميهن و تاريخ و استوره ها و آيينهای ما را لگدمال کرد، در پاسارگاد گردهم بياييد؟ چرا نمايندگانتان   ٣٠باورهايش 

ادهايی هستند که ميليونها دل و خرد  خوانند؟ اينها نم فراخوان هايتان را بر گورکورش و داريوش و فردوسی  و حافظ و خيام نمی  
    .توانند بيدار سازند  ايرانی  را می

خوانيد؟ چرا تصوير سيمرغ و آرش و کاوه بر سر نمی  گيريد؟ چرا در         چرا در راهپيمايی ها بيتهايی از شاهنامه را نمی
 ؟  است ز هايی  به اين زيبائی نديدهراهپيمايی ها سخنان داريوش حک شده در نقش رستم را نمی  خوانيد، که جهان هرگز فرا 
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نۀرۀ آدمی  گفته اند را فرياد نمی  زنيد؟ چرا در برابر مجلس و خااچرا در بلندگوها آنچه حافظ و سعدی و موالنا و خيام در ب 
 7خامنه ای گرد نمی  آييد و شعر خيام و عطار سر نمی  دهيد؟  

يونانيان و   رديواری خانه خواند ؟ آيا بايد شهرداری و شهرياری را ازآيا دين و آئين و فرزانگی ايرانی  را تنها بايد در چا
 باختريان وام گرفته و گرته برداری کرد؟

 هست و نيست ما درخطر نابودی است؛ و امروز تنها آنانی  را می توان    ،ينهای ما، زبان ما، ميهن ما و به ديگر سخنئتاريخ ما، آ
امروز بيش از هر زمانی  بايد شاهنامه خواند،   . ن آئين و راه ايرانی  ستيزيده اند  ا نگرايرنماد اين راه کرد که با نابودگران و و 

 چرا مردم را فراخوان نمی  دهيد که شاهنامه به کف به خيابان ها بيايند؟  . حافظ خواند، خيام خواند

نام قهرمانان ايران زمين را به   . زند گره می مهربانی ايران به هم  ِ شاهنامه گرد می  آورد و همه را با هر دينی که دارند زير بال    
 .پارچه ها بنويسيد و آنانرا بر سرگيريد 

 . بنويسيد، برديوارها،ها را برپيراهن ها ه صدها نام پر آوازۀ استور  . ندوست را بر پيراهن ها بنويسيد  انام سرداران نيکومنش و اير
آنهنگام است که  . نهيد رون آوريد و در گردهماييها به نمايش   ندوستی را از کتابها بي  ابگرديد و هزار بيت و هزار سخن اير    

 . انگ بيگانه پرستی  به شما تواند زد کسیو نه؛ هيچکس را نه يارای فريب تان هست، نه توان جدايی افکنی 

 ، کنيدريد، باورم ودياررا به يادآ اگر جان اين کهن. ر شود؛ اتوريته معنوی بر سياست ضروری استرَونگذاريد سياست َس
ينها و کشورداريهای  ئآ است خاکسترفراموشی از کافی . ها دردل دارد   چهدرخواهيديافت که سامان و شهرياری ايرانی   

 . ايرانی  آشکار خواهد شد  ِ  راه ِ آنگاه شکوه. نشينيمبزمين برگيريم و با آنچه ديگران دارند به سنجش    ايران 

 

 >khosrowyz@gmail.com<سرو يزدانی خ
 ٢٠٠٩ژوئن ٢٧بامداد چهارشنبه  ١٫٢٨ساعت 

 
 
 

                                                 
 قومی به گمان فتاده در راه يقين   قومی متفکرند اندر ره دين   7

 ن راه نه آنست و نه اينکای بيخبرا  ميترسم از آن که بانگ آيد روزی

 يا

 که هر دو بر من مسکين حرام است   ره ميخانه و مسجد کدام است
 ن خمار خام استانه در ميخانه کي  نه در مسجد گذارندم که رند است
 ين کدام استابجوئيد ای عزيزان ک   ميان مسجد و ميخانه راهی است
 را چه نام استنمی دانم که آن بت    به ميخانه امامی مست خفته است
 حريفم قاضی و ساقی امام است  مرا کعبه خرابات است امروز
 که سرور کيست سرگردان کدام است   برو عطار کو خود می شناسد
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نبايد "، "نبايد از رنگ برون زد. "رنگ و سخن و شعار اکثريت باز هم زورگويی خودش را از زبان برخيها آغاز نموده است    
اين باشد   "رده و می  گويند باز برخيها زبان باز ک". نبايد از آنی  که می  گذرد درگذشت"، "شعار هايی  بجز شعار های موسوی داد

اگر در سخنان . می  گويند" خودی و ناخودی"باز برخيها از ". اين پرچم و رنگ و نماد باشد آن يکی  نباشد"، "آن نباشد
توطئه ای که از   .نژاد نزد استاد خود، مصباح يزدی باريک شويم می  بينيم و درمی يابيم که توطئه ای بزرگ در راه است احمدی

احمدی نژاد سخن از    . کندفتوطئه ای که ميتواند ميهن ما ايران را در مغاک نيستی  فرو     . سازد بسيار خطرناکی ما را آگاه می ی  ازب
آمادگی  نيروهايی به ميان می  آورد که در ايران و بيرون ايران سازمان يافته اند و خود را برای نبردی نه ميهنی که در پهنه ای   

اين بينش که ايران را برای اسالم ويرانگر خود می خواهد هر دم می  تواند آتشی به پا کند که   . اخته اندبسيار گسترده تر آماده س
  .خاموشی نشناسد

. برهاند" اهللا اکبر"و " ی من کوأر"و " سبز"گسترۀ رنگ و سخن و شعار ايرانيان نيز بايد خود را از . پس بايد به هوش بود
خود را در دامن     ای  رنگ و سخن و شعار ايرانيان بايد ايرانی  گردد تا هر ايرانی . هنی گرد آمدبايد به گرد پرچم و همبستگی  مي

 . و خودی بماند ند و خود را در خانهٔ خود بداند   خوااين سخن و شعار، خودی ب 

از سوی اسرائيل  اينکه سخنان احمدی نژاد از سوی سوگلی اسرائيل، برنار هانری لوی، پخش می  شود نشان از طراحی  توطئه ای 
 ای نيز  نهمصباح يزدی که بيگمان دست در دست خام  و احمدی نژاد  .ايران از درون و بيرون در خطر است  .نيز می  تواند باشد 
 از بيرون درصدد است که ايران را به ويرانه ای دگر کند و يا      انياهو ايران را به فروپاشی ميکشانند و نت ،دارند، از درون  

 .تا ديگر هرگز چونان نيرويی بزرگ سر بلند نکند  پاره نموده  پاره

از اين روست که بايد به ايران چسبيد و  . نبايد بگذارند نيروها به هدر روند. ايرانيان به هر ريزه ای از نيروهای خود نياز دارند
م و هر آنچه بوی   هر آنکس که رنگ مارکسيسم و اسال .رنگ و سخن و شعار را با ايرانی  بودن و ايرانی  ماندن درآميخت  

 و    هرکس هر پيشنهادی دارد بايد در چارچوب ايران   . بودی خواهد کشاند  ا ميدهد را به امروز بزند ايران را به سوی ن     ۵٧انقالب 
  .برای ايران ارزيابيش نموده و هرآن سخنی که از راه ايران و ايرانی  پا کج بگذارد بيرون گزارده شود    

بسيار تلخ نيروهايی آزاد شده اند که می  توانند به راستی  گرد آيند و به نيرويی سهمگين در برابر   در اين روز های اندک شيرين و  
ولی  اين نيرو آنسوی نبرد را نيز به تکاپو   .ويرانگران ايران و ايرانی  دگرشوند و دراين راه، رهايی ايران را رقم زنند 

 سامان داده بودند، پيش اندازند و دسيسه های بزرگ را      هخود را که برای آيندآنان نيز بشايد که برنامه های دهشتبار . است انداخته 
امريکا و اسرائيل و عرب     به يکباره ميليونها ايرانی  بيرون آمدند و همهٔ محاسبات پشت پردۀ جمهوری اسالمی و    .ندگيربه کار 
 که برای پس فردای   ولی  همه برآنند . ه ای ندارد هنوز هيچکس به گونه ای روشن برای امروز و فردا برنام  . هم ريختند ها را به

دوست نيز بايد در آنچه در اين دوهفته گذشت باريک    در اين ميان ايرانيان ميهن. ندافکنخود يا برنامه ها را پيش اندازند و يا پس  
د و از ژرفای تاريخ و دل        ، سخنی و شعاری باشند که گذرا نباششوند و از خطا ها و گمراهی ها پيش گيری کرده و در پی رنگی   

هر چه اين راه را به بيراهه های بيگانگان بکشند، چه ماندال باشد چه مارتين لوتر کينگ، چه گاندی و چه  .ايرانی  برون آيد
نند  اراهه ای بکش بسيارانی ميکوشند اين راه را به سوی بی  . چگوارا و مارکس و ابوذر، راه را ناتوانتر و گذرا تر خواهند ساخت      

که به يک بن بست خواهد رسيد؛ بن بستی که بر ديوار آن به رنگ سبز نگاشته اند بايد هم واليت فقيه را بپذيری، هم خمينی را،  
و ديرتر هرآنکس که جان باخت را جانباز راه خمينی و قانون اساسی  خود به   .هم قانون اساسی  را و هم جمهوری اسالمی را

 . زندۀ او که از مرده و نام او نيز بهره ها خواهند برد   شمار خواهند آورد و نه تنها از  

آنی  را شعار خود سازيم که از عمل پيشتر باشد و هرچه خود را به آن نزديکتر کنيم، ژرفتر و همبسته تر، دادگرتر، فرزانه تر      
تر  چه به آن نزديکتر شويم گسستهنبايد سخن و شعاری را در پيش نهيم که آرام آرام ما را از هم بپراکند وهر. و مينوی تر گرديم

 .و پراکنده تر و نااميد تر و نابخرد تر و بيدادگرترمان سازد  

آنی  بايد شعار شود که همه گير    . يک خدا، يک نماد دينی، يک شعار دينی در پيش ننهيم. هنگ راه نکنيمايشپدوباره مال ها را  
 . ايران و همهٔ ايرانيان باشد  ِ گشته و از آن

ما فرزندان کورش و داريوش هستيم که خود، هر آنچه در هر         .  های شکوهمندمان جدا سازند ه نگذاريم ما را از آغاز!ايرانيان
آنان بر هرآنچه خود داشتند باورهای ژرف و ابزارهای بهتر را    . سرزمينی و پهنه ای زيباتر و کارآمدتر بود را گرد آوردند 

در سخن داريوش باريک شويد،    .د که به دشواری بتوان مانندی برايش جست راروييف از هماهنگی  آنچه گردآمد بينشی  وافزودند 
 :ر نقش رستم اين چنين آمده است    د  آنگاه حتی امروز بگرديد آيا نمونه ای واالتر خواهيد جست؟

ا برای   اهورامزدا خدای بزرگ است که اين سرزمين را آفريد، که آن آسمان را آفريد، که مردم را آفريد، که شادی ر              "
 ...مردم آفريد، که داريوش را شاه کرد   

 راستی  هستم، با نادرستی دوست نيستم؛     ِ به خواست اهورامزدا ، من اين سان هستم که دوست     : داريوش شاه می  گويد   
خواست من آن نيست که ناتوان به خاطر توانا به بيداد تن دهد؛ خواست من آن نيست که توانا به خاطر ناتوان به بيداد 

 مرد دروغگو نيستم؛ من تندخو نيستم؛ آنچه در يک منازعه برای     ِ من دوست.  اين خواست من است  ؛راستی. تن دهد
من کسی  نيستم که خشمگين  [من رخ می دهد، آن را با قوت در انديشه ام پاس می  دارم، با قوت خود را مهار می کنم    
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مردی که ياری کند، او را بسته به ياريش می  پايم؛  .] ط ميشومشوم؛ اگر به خشم آيم، خود را مهار می کنم، بر خود مسل
آنکه آسيب می رساند، او را بسته به آسيبش تنبيه می کنم؛ نه مرا کام است که مردی آسيب رساند؛ نه مرا کام است که         

که گواهی دو تن را  اگر کسی  آسيبی  رساند تنبيه نشود؛ آنچه مردی در بارۀ مردی ميگويد، آن مرا قانع نمی  کند تا آن  
آنچه يک مرد می  کند، يا هنگامی که چيزی را بسته به داراييش می  آورد، من خشنود ميشوم و خشنودی من   .بشنوم

درک من و ارادۀ من بدين سان هستند؛ زمانی  که ببينی  يا بشنوی آنچه من در کاخ و        قوۀ. بسيار است و راضی  هستم 
اين تسلط که من دارم، همان      . ان تسلطی است که من دارم بر روحم و قوۀ درکم      در اردوگاه سپاهيان کردم، اين هم     
درکم جای خود را بيابد؛      در مقام جنگ جو، جنگ جوی خوبی  هستم همينکه قوۀ    . چيزی است که جسم ميتواند بکند 

 . ترس خود غلبه می  کنم  درکم و اراده ام، بر  هنگامی که يک ياغی  را می  بينم، وقتی  که او را نمی  بينم به يمن قوۀ   
زمانی  که يک ياغی  را می  بينم، مانند زمانی  که او را نمی  بينم، هم با دستها و هم با پاها ورزيده هستم؛ در مقام   

در مقام نيزه دار، نيزه   . سوارکار، سوارکار خوبی  هستم؛ در مقام کماندار، کماندار خوبی  هستم، چه پياده، چه سواره    
اين ويژگی  هايی  است که اهورامزدا به من بخشيد، و من توانستم آنها را به کار  . م، چه پياده، چه سوارهدار خوبی  هست

 ای مرد  .به خواست اهورامزدا، آنچه کردم، با اين ويژگی  هايی  که اهورامزدا به من بخشيده است آن را کردم  . گيرم
 آنچه را به   ،داقت تو چگونه است؛ نيکی  تصور نکن   قاطعانه بگو تو چگونه ای، چه ويژگيهايی داری، ص   ! جوان

آنچه توانمندی می  کند خوب تصور !  ای مرد جوان  .گوشت می  رسانند، حتی به آنچه دشمن به تو می  گويد گوش فراده  
 ". ای مرد جوان   همان را ببين،مأنکن، آنچه ناتوانی  می  کند؛ حت

 ؟  ما را روانه کنند و مارکس و ابوذر  گاندی و ماندال سراغ ای ايرانيان در اين سخن داريوش چه کم است که  

سخن از ياری به ناتوانان است که تهيدست نشوند و دست به شورش       . ای ايرانيان اينجا سخن از راستی  و درستی  است   
د حق ناتوانان را پايمال  شته ميشود که نتوانن ای است که برای توانمندان و دارايان گذ  ياينجا سخن از مرز های قانونی . برندارند

اينجا سخن از داوری بر پايهٔ خرد است و نه  .اينجا سخن از داوری درست ميرود که بر پايهٔ شنيدن سخنان گوناگون باشد .کنند
. شاهی است که راست می  گويد و نيک ميجنگد. داريوش شاه هر آنگاه که خشماگين باشد دست به تصميم و داوری نميزند. خشم

يش از همه برای داريوش شادی مردمان مهم است چرا که اهورامزدا شادی را برای مردم آفريده است و داريوش              بيش و پ
 .پاسدار فرمان خداست، پاسدار شادی مردم است 

 .از زير آوارهای دروغ، زيبايی  ها و وااليی ها را بيرون آوريم  . خويشکاری هرايرانی  ای امروز باستانشناس جان خود شدن است   
وری   ازو و پيمان و دابا اين جان ايرانی  از تر. آنگاه خود را در برابر يونان و يونانی بنشانيم . ه آنچه بوديم و هستيم باور آوريمب

وره ها و دين ها و گونه های فرمانروايی خود    تچرا بخشی از ايرانيان بی  آنکه در ارزشها و تاريخ و اس .هرگز نخواهيم هراسيد
آنچه باختر زمين می  زيد دوخته  اند؟ چرا رستگاری و رهايی و بهزيست و بهبود خود را گره خورده به آنی         درنگ کنند چشم به 

 آفريده از سوی کورش و هخامنشيان درنگ ِ چرا بخشی از ايرانيان بی  آنکه در سامان . رانش بودندذامی دانند که يونانيان بنيانگ 
 ز آتن را آماج خود کرده  اند؟   کرده باشند، بی  چون و چرا دمکراسی آمده ا 

 پادگانی اسپارت زيسته می  شد سامانه ای برين بود و برآنچه در ايران باستان زيسته     ٔآيا براستی آنچه در دمکراسی آتن و سامانه   
يان يونانيان  آيا م ارج تر بودند؟ آيا ارزشهای زيسته درميان يونانيان از آنچه ايران باستان پاسدارش بود، پر  می  شد می  چربيد؟

آيا جايگاه    قانون بهتر و بيشتر فرمانروا بود تا درايران باستان؟ آيا مردان آتن و اسپارت جايگاهی  واالتر از مردان ايران داشتند؟    
تند  ران در يونان بهتر می  زيس  َبزنان درآتن و اسپارت باالتر از جايگاهی  بود که زنان در ايران باستان داشتند؟ آيا کارگران و مزد        

آيا  و جايگاهی  بهتر داشتند؟ آيا مردمان درآتن و اسپارت دين و باورهای خود را بهتر و آزدانه تر می  زيستند تا در ايران باستان؟        
پيوند ايرانيان با دين و آئين و خدايان سست تر از آنی  بود که در آتن و اسپارت بود؟ آيا نياکان و ميهن و خدايان جايگاهی  پست        

ن ايرانيان داشتند تا درآتن واسپارت؟ آيا راستی  و درستی  و دادورزی و خويشتن داری و دليری و خداپرستی يونانی از         تر درميا
آيا مهر به نياکان و پدر و مادر در ايران         آنی که نزد ايرانيان باستان يافت می  شد؟  تابن و پايه ای استوارتر برخوردار بود     

آيا ايرانيان باستان، در برابر مرگ، ترسوتر و بزدلتر از يونانيان      نزد يونانيان يافت می  شد؟جايگاهی  پست تر از آن داشت که
آيا سامان سپاه و ارتش و ديوان داری نزد    بودند؟ آيا جنگاوران آتنی و اسپارتی بهتر از جنگاوران ايرانی و گارد جاويدان بودند؟  

آيا فرمانروايان آتنی و اسپارتی بهتر از فرمانروايان     باستان به آن دست يافته بودند؟   يونانيان بيشتر و بهتر از آنی  بود که ايرانيان   
آيا فرمانروايان آتنی و اسپارتی بيشتر از شاهان ايران بدنبال آسايش و آزادگی و آزادی        ايرانی  پرورش و آموزش ديده بودند؟  

خود در ايران باستان بيشتر از آنی  بود که در آتن و اسپارت با           آيا زورگويی فرمانروايان به مردم و پيرامون   مردمانشان بودند؟ 
آيا پيوند ميان فرمانروايان يونانی با خدايان و پيروی از فرمانهای خدايی و مينوی بهتر و بيشتر از آنی  بود که    آن روبرو بوديم؟ 

ستان با زيردستان و دشمنان بدتر از رفتار يونانيان با نزد فرمانروايان ايران باستان با آن آشناييم؟ آيا رفتار فرمانروايان ايران با
آيا مهر به زمين و خاک و طبيعت نزد يونانيان بيشتر از آنی  بود که نزد ايرانيان باستان با آن اشنا    بيگانگان و دشمنان بود؟

آيا جايگاه انديشه و      يافته بود؟  نزد يونانيان بيشتر از آنی  بود که نزد ايرانيان باستان گسترش     فن آوری هستيم؟ آيا صنعت و  
سرايش و موسيقی  و پزشکی  و پيشگويی نزد يونانيان باالتر از آنی  بود که نزد ايرانيان باستان يافت می  شد؟ آيا ايرنيان کمتر از  

 ...نيان خود را به روی ديگر فرهنگها و سامانه ها می  گشودند و کمتر از آنان از بيگانگان می  آموختند؟    ايون

ما ايرانيانی که آنچنان در ديگران    ، را می  آورم که اندکی  ما ايرانيان را به درنگ وادارد؛   پژوهسخن بلند هايد ماری کخ، ايران   
اين سخن بلند را بخوانيد و باورم    .غرق شده ايم که نه تنها خود را فراموش کرده بل خود را و آنچه بوديم را خوار نيز می  داريم    

تی به آنچه در ايران می گذرد پيوند خورده و راهی  است که می  تواند همهٔ ما ايرانيان را، که به فرزانگی و           بداريد که براس
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. اين سالحی است ايرانی  در برابر آنچه امروز در برابر ما صف آرايی کرده  .دادگری و خويشتنداری مهر ميورزيم، گرد آورد  
 . بيخردی و بيدادگری و خشم پرستی  می  ايستد  اين تنها سپاهی است که در برابر سپاه دروغ و

داريوش گزارشگر ماهری است که برای ايجاد امکان ارتباط ملی  حتی فرمان به ايجاد خط ملی  داد تا از قوانين و               "
  :اصول جهانداری اش سخن گويد و سايهٔ ابهامی در آن باقی  نگذارد  

دوست ندارم که ناتوانی  از حق  .  دارم و از دروغ روی گردانمبه خواست اهورامزدا، من چنينم که راستی  را دوست "
آنچه را که درست . هم چنين دوست ندارم که به حقوق توانايی به سبب کارهای ناتوان آسيب برسد. شی  در رنج باشدُک

د، آنرا فرو     حتی وقتی  خشم مرا می  انگيزان . من بد خشم نيستم . من دوست بردۀ دروغ نيستم  . است من آنرا دوست دارم 
 . "من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم   . می  نشانم

ای از زبان يک شاه در  چنين بيانيه. اش اعالم ميکند اين است بخشی از معتقدات داريوش که خود در سنگ نبشته
ريوش  از بررسی دقيق لوح های ديوانی تخت جمشيد نتيجه می  گيريم که دا     .سدۀ ششم پيش از ميالد به معجزه ميماند 

اين لوح ها می  گويد که در نظام او حتی کودکان خردسال از پوشش     . واقعا هم با مسائل مردم ناتوان همراه بوده است
دستمزد کارگران براساس نظام منظبط مهارت و سن طبقه بندی می  شده،        . خدمات حمايتی اجتماعی بهره می  گرفته ا ند 
رگرانی که دريافت اندکی  داشتند   ااستفاده می  کردند، دستمزد ک " اوالد حق "مادران از مرخصی و حقوق زايمان و نيز    

پرداخت " بيماری"و " سختی کار"با جيره های ويژه ترميم می  شد تا گذران زندگی  شان آسوده تر شود ، فوق العادۀ  
يفی که در خانه و     ادۀ وظمی  شد، حقوق زن و مرد برابر بود و زنان امکان داشتند کار نيمه وقت انتخاب کنند تا از عه          

 .به خاطر خانواده داشتند بر آيند

 که لوح های ديوانی هخامنشی گواه آن است برای سدۀ ششم پيش ازميالد دور ازانتظار " تامين اجتماعی"اين همه 
: د چنين رفتاری نيازمند ادراک و دورنگری بی  پايانی بوده است و مختص شاه مقتدر و بزرگی  است که می  گوي           . است

و حتی به همسران خود آموخته بود که با تمام تاروپودشان اين راستی  وعدالت را    " من راستی  را دوست دارم "
 ٔآنها هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزير از پذيرش دقيق حسابرسی کليه     . مواظبت کنند

شاه بر کليهٔ مخارج دربار خويش  .  شامل می  شدنددرآمدها و مخارج خود بودند و همان نظم و سختگيری عمومی  را 
تامين عدالت عمومی  وحمايت ازناتوانان ازاصول اين جهانداری      . ازجمله مخارج سفر خود وهمراهانش نظارت داشت        

آخرين بخش نبشتهٔ  . قانون شکنی به شدت مجازات می  شد و درستکاری و وفاداری با پاداش مناسب همراه بود  . بود
 .اريوش در نقش رستم، به روشنی و زيبائی برداشت داريوش را از يک جهانداری عادالنه بيان می  کند    آرامگاه د

تو ای مرد جوان نيک بدان که  : "در اين نبشته او مستقيما مردم کشورش را مخاطب قرار داده و ياد آوری می کند     
. ای پنهانی و درگوشی بهترين سخن است نپندار که زمزمه ه.  ، توانايی  هايت کدام و رفتارت چگونه است هستی

تو ای مرد جوان بهترين کار را از توانمندان ندان و بيشتر به چيزی         ! پرده می  شنوی دار، که بی  نی  گوش فرا آبيشتربه 
 .توانترين مردم می  توانستند و می  بايست در کار گروهی نقشی  داشته باشند    ان". توانان سرمی زند  ابنگر که از ن

داريوش به کار گروهی همهٔ مردم       . ی به کارگرفته می  شد وهرکس نقش خود را دربنای اجتماعی ايفا می  کرد         هرمهارت 
برای نمونه تخت داريوش در نگاره های آرامگاه، فرازسر          . توری بزرگ خود همواره و هميشه اشاره کرده است       اامپر

 خلق ها با هدايای کشورهای خود      ٔۀ آپادانا که همه توری قراردارد و چنين است درنگار   املتهای امپر ٔ نمايندگان همه
 .توری به تکرار در نقوش مختلف تاکيد می  شود   ابر اين همکاری عمومی  کشورهای امپر     . حضوردارند

اين ميراث ها و . ل رسيداها، درسيستم حکومتی هخامنشی به کم  درحقيقت تجربهٔ ديوان اداری ايالمی ها و بابلی
نی تازه ای پديد می  آورد   احول می  شد، با برداشت ها و ظرايف نو درمی  آميخت و نظام ديو      تجارب درصورت لزوم مت  

اين نظام نه تنها سازمان اداری شاهنشاهی هخامنشی را    .توری بزرگ بوداکه شرايط اصلی  و تعيين کنندۀ بقای امپر
عربها بااين نظام      يسيل ازطريق  درساشتاف  شاهان   . داد، بل الگوی کارديگران نيز قرارگرفت     به نيکی  سامان 

ت گرفته أثر و نشأامروزما غربيها مت " ديوان ساالری"درکالم نهايی  . شدند و آن را درمغرب زمين به کارگرفتند  آشنا
قوانين وعادات وعاليق وحساسيت های مردم تمامی      ازسوی ديگر، ايرانيان با  . از نظام ديوانی هخامنشی است

رديگر به نام قانون شاه به کشور های    ا ب وود آشنا می  شدند، گاه درآنها تصرفاتی می  کردندکشورهای زيرفرمانروايی خ   
توجه قرارمی  گرفت و چنين      دراين تصرفات همواره ويژگی  های قومی تک تک کشورها مورد     . ندندا اصلی  بازمی  گرد

يت، به ويژه دين های گوناگون ملتهای      اين رعا .بود که قوانين شاهی درهريک از اين کشورها پرداختی متفاوت داشت        
 تمامی  رفتارها و قوانين وی است،       ٔامپراتوری را شامل می  شد، با وجود اعتقاد استوار شاه به اهورامزدا که جان مايه          

يهوديان در معبد سازی اورشليم حمايت   . 8مردم امپراتوری اجازه داشتند خدايان قديم خود را ستايش و نيايش کنند 
حتی در .  آپولون که طرف احترام داريوش بود، رعايت می  شدحقوق خدايان بومی يونانيان و مخصوصًا. می  شدند

فی  المثل به هنگام بازگشت از جنگ  .زمان ستيز ميان ايران و يونان، خدايان يونان مورد تعرض قرار نمی  گرفتند 
                                                 

نوشته است و از او به علت ) در آسيای کوچک(گنسيا از داريوش سنگنوشته ای به زبان يونانی در دست است که داريوش به ساتراپ خود در َم  8
بد پايان آن از دست رفته است، باز همان سياست مدارا و ِ ما در اين فرمان که از بخت  .احترامی به رسوم دينی مردم آنجا بازخواست کرده است بی 

 : شاهان، فرزند هيشتاسپ، به بنده ی خود گاداتاس چنين می  نويسدِ داريوش شاه " :احترام به دين و آداب اقوام ديگر را بازمی يابيم 
 آن سوی فرات به ِ دار اين که تو سرزمين مرا با بردن و کاشتن درختان ميوه. ارش رسيد که تو فرمانهای مرا چنان که بايد و شايد به کار نمی  بندیگز

ه تو فرمان مرا در ولی  اين ک. پادشاه از تو سپاسی بزرگ برجاستِ  ، بر کار تو ارج ميگذارم و از اين کار در خاندان  آسيای کوچک آباد ميکنیٔکرانه
سته ای و  وا خژبا] خدای يونانی[تو از باغ های مقدس آپولو .  خدايان به جای نياورده ای، اگر از راه خود برنگردی، نشان ناخوشايندی مرا خواهی  ديدۀبار

 نظم و قانون را ِ  دقيقِ اره به پارسيان نگهداشتت نياکان من به ايزدان که در اين بشت کنند، از نا آگاهی  به نّيفرمان داده ای زمين تقديس نشده را ِک
 ]٢٠٠رويه . سخن های ديرينه، سی گفتار درباره ی فردوسی و شاهنامه: برگردان جالل خالقی مطلق" [...سفارش کرده  اند و 
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از اينها . (...) ت، به معبد مربوطه بازگرداندند  پيش از ميالد، تنديس زراندود آپولون را که به غنيمت می  رف ۴٩٠
اين امر وقتی  بيشتر توجه را . می  توانستند با حفظ اعتقادات خود آزدانه زندگی  کنند ) در فارس(گذشته عموم مردم 

همکاری هماهنگ      .جلب می  کند که هنوز در قرن بيستم به خاطر اعتقادات دينی جنگ های خونينی در جريان است   
عناصر هنری تنها متعلق به مراکز فرهنگی      . کشورهای امپراتوری هخامنشی در هنر نيز تبلوری ويژه دارد   همهٔ 

کهن مانند مصر، بين النهرين، فنيقيه و آسيای صغير نبود، بل آسيای مرکزی، مانند قلمرو سکاها نيز تاثيرات هنری           
ندان را به مرکز شاهنشاهی می  آوردند و در اين مرکز            زيباترين آثار هنری و خالقترين هنرم    . خود را اعمال کرده اند  

 تحت تاثير مستقيم شاه و  .از هم آميزی همهٔ عناصر، هنری نو، با پرداختی نو و به عبارتی ديگر مستقل، پديد می  آمد   
. کند اف دربارباشکوهش هنرهخامنشی آفريده شد وبازتاب وجلوۀ اين هنرنو بارديگربه قلمروتمامی امپراتوری پرتومی      

های هنری محسوب می شدند، به مرکز قدرت        های امپراتوری به صورت هدايا، که نمونه     ملتٔدستاورد هنری همه  
برآورد و ارزيابی می  شد، عناصر ماندنی آن درهم می  تنيد و سپس از اين مرکز بار ديگر به        شاهنشاهی بازمی گشت،   

شاهی، که رو به جامعه و مردم داشت، بل هزاران متن    نه فقط سنگ نبشته های . سوی هديه کنندگان بازمی گشت
کوچک ديوانی در لوح ها، به ما امکان ميدهد که نگاهی  کاونده و عميق بر زوايای زندگی  در امپراتوری بزرگ               

چرا که  . به واقع لوح های ديوانی، يادداشتهای کوچک و مختصر، اما اصيل و با ارزش است   .هخامنشی بياندزيم
آنها تصاوير کوچک واقعی از زمان خود ا ند     . به عمد و به قصد پژوهش های اين زمانی  ما فراهم نيامده است       يادداشتها 

. و هر کوششی برای يافتن پيوند ميان اين دست نوشته ها به قصد عريان شدن حقايق تاريخ هخامنشيان، گرامی  است       
امپراتوری بزرگی  که بسياری از    .  آن امپراتوری استاين يکی  از ارزشمندترين راه های گشودن چشم اندازی تازه بر  

 اين اسناد واقعی بودن شعاری را اثبات می کند   .آرمان های امروزی ما از جامعهٔ باز و پيشرو در آن متحقق بوده است       
و بيشتر   تو ای مرد جوان؛ بهترين کار را از توانمندان ندان     : "که آن فرماندهی پيوسته به مردم خود گوشزد می  کرده     

  9."به چيزی بنگر که از ناتوانان سر ميزند 

به آغازه ها پيوند خوردن، از آغازه ها   .  ، تنها آنکس به راستی  می  انديشد که آغازه های خود را بداند و بيانديشد   ای ايرانیآری،
کنونيان می  خورد و پژواکش در گوش  آغازه فرياد برمی  آورد، به کوه های پيش روی ما ا . نيرو گرفتن و آنرا به کرانه دگر کردن

 . است) کرانه(انديشيدن گره خوردن سه پارۀ آغازه و اکنون و افق     . جان ما می  نشيند

آغازه ای که انديشيده    . آغازه های ما را دريافتند و انديشيدند و نگاشتند و سرودند ...  ، عطار، حافظ، خيام، سهروردی، فردوسی
 .می  نشيند ن  کند و خموش شود در سرها و دلها رخنه می  

 

 >khosrowyz@gmail.com<سرو يزدانی خ
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 ]۶[پر سيمرغ در آتش 
 
 

 .اسرائيل اگر حمله کند ما پيشگيری نخواهيم کرد: بايدن 

اند و چونان    تهنيروهای ارتش امريکا از شهرهای عراق بيرون رف . سازند عربستان و مصر راه را برای يورش هموارمی    
نيروی پرتوان برای يورش به ايران آماده اند و امريکا عراق را بيگمان قانع کرده که در حالتی خنثی باشد و بيگمان آن قانون    

سوريه پشت جمهوری واليت فقيه  . سوريه درپی آشتی با امريکاست  . منع يورش به ايران از خاک عراق زير پا نهاده خواهدشد  
جمهوری واليت . اسرائيل بی گمان يورشی هم سويه خواهد داشت، هم به ايران، هم به حزب اهللا، هم به حماس   . را نخواهد گرفت

درهای خانه های ايرانيان باز . فقيه که بر کشور ما سايهٔ شومش را گسترده، ايران و ايرانيان را در خطر نابودی قرار داده است     
راه ايرانی  همه محاسبات   . د به پس سالهای اندوه به بيرون آمد و اکنون هم آوا شده  اند   شده  اند، هر آنچه در دل خانه ها گفته می  ش 

چه امريکا، چه اروپا، چه اسرائيل و چه اعراب در پی بازبينی و بازرسی مواضع خود      . را در پهنهٔ جهانی  به هم ريخته است
 ، از درون، ايران و ايرانی  را به مغاک    و راه ايران و ايرانی  دولتی بيگانه با بينش    .راه ايرانی  از همه سو در خطر است  .  اند

 .اسرائيل به ايران به هم گره می  خورند نابودی می  کشاند و هم هنگام دستهای بيگانگان در يورش

رفتن امريکاييان ازعراق بود، اکنون    جمهوری واليت فقيه که دررويای کودتا درعراق و فلسطين و لبنان به پس بيرون
 .می  برد ناتوان ترين شرايط به سردر

راه ايرانی  که به خيابانها آمده بود اکنون به     . جمهوری واليت فقيه بهترين شرايط را برای يورش به ايران فراهم کرده است  
 .دايرانيان اکنون به يکباره در برابر يورش جمهوری پاسداران و خطر نابودی کشور ايستاده  ان    . ناچار بايد شعار دگر کند

ايرانيان آمده بودند که به زيباترين شکلی  از امنيت کشورشان پاسوری کنند، آمده بودند راه مهرانگيز ايرانی  را به جهان          
 ولی  گويی جمهوری پاسداران با. آمده بودند راه هر گونه انگ خطرناکی و آشوبگر بودن را از چهره ايران بزدايند . بنمايانند
  . همدل و هم سخن  اند  در نابودی ايراننتانياهو

بجز به . از درون و بيرون ما را می  درند. تا کنون تا به اين اندازه در خطر نابودی نبوده ايم ! به هوش! ای ايرانيان به هوش 
اکنون   . به هر ذره از نيروی ميهن دوستان و ايران ستايان نياز هست . نيروی خود روی هيچکس نمی  توانيم حساب باز کنيم

 .ايران از هر ايرانی  می خواهد که حساب پس دهد . پاسخ استروزگار 

 چه جمهوری  .چه از درون چه از بيرون   . آنچه در حال آماده سازی است، راه نابودی ايران است     ! به هوش! ايرانيان به هوش  
. ر روی خاک ايران زمينپاسداران و ياران چينی  و روسيش، و چه اسرائيل و اعراب و باختر ميخواهند به هم چنگ زنند ولی  ب 

ولی  راهی     .بسيار دشوار است و بسيار اندوهبار   . نه جمهوری پاسداران پيوندی با اين خاک دارد و نه دشمنان اين واليت فقيه      
 بود و ما را به راهی  کشانده  اند که هرگز نمی  خواستيم؛ ولی  در اين راه دشوار نيز با ايران خواهيم    . برای ايران و ايرانی  نمانده 

 .ايرانی  خواهيم ماند
موسوی برای چيزی ديگر و در چارچوب همين جمهوری واليت فقيه به ميدان آمد و جمهوری پاسداران با رای از او  

ايرانيان ديگر نه برای باز پس گرفتن رای که   . اکنون به يکباره و با شتاب پهنهٔ نبرد دگر شده است      .باخت ولی  با زور از او برد  
اين راه، رهبری ديگرسان   . بانی از هست و نيست خود، ميهن خود، خاک خود، تاريخ خود، آبروی خود بايد بجنگند         برای نگه

  .10می  طلبد 

بايسته است که مردی، زنی  ايران پرست پا به  . بيگمان موسوی راهبر اين نبرد نخواهد بود؛ او نيز بايد به راه ايرانی  بگرود   
هنگام اين زن يا  . هنگام آمدن رهبر ايران کورش و داريوش است   . ، چنين زنی  استیچنين مردهنگام فرا آمدن  . ميدان گذارد 

 فرا آمدن اين زن يا مردی است که با نام ايران و به نام ايران       هنگام. مردی است که همگان را زير درفش ايران گرد آورد  
 11.موسوی مرد اين راه نيست . بجنگد

ميان خود دليرترين، داناترين، مهربانترين زن و مرد را برگزينيد؛ زن و مردی که در ميهن   از  !به هوش! ايرانيان به هوش 
هنگام . به گردش حلقه زنيد، از او پاسوری کنيد، از او فرمان بگيريد. پرستی  شان ترديد نمی توان کرد را به ميان خود باال بريد 

ايران   . سربلندی ايران و ايرانی  را بيش و پيش از هرچيز خواهانند    آن است که فرماندهان راستين شناخته شوند، فرماندهانی که 
 .باز يافته و باز ساختهٔ فردوسی  بايد دليران اکنونش را باز شناسد و به آنان تکيه زند   

جمهوری    .جمهوری پاسداران در برابر اسرائيل و اعراب و اروپا و امريکا، نه از ايران، که از خود پدافندی خواهد کرد   
ايران نياز به رهبرانی   . صدر ، نه از ايران، که از خود پدافندی خواهد کرد     یسداران دست در دست حزب اهللا و حماس و مقتد     پا

اين راه ايرانی  که به خيابان آمده بايد از    . دارد که کشورداری و شهرياری بدانند و هم هنگام دليری دفاع از ميهن را داشته باشند    
  . فرا آورد دل خود اين زن و مرد را  

                                                 
 از گوشه ای برون آی ای کوکب هدايت   شت راه مقصود دراين شب سياهم گم گ   10
 ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد    دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد   11

 يا او به شاهراه طريقت گذر نکرد    يا بخت من طريق مروت فروگذاشت
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آنان نماينده و فرمانده خود را برگزيدند که جمهوری  . آنان آگاهانه دست به اين کار زدند . يليان نتانياهو را برگزيدندئاکثر اسرا
جمهوری پاسداران در حالی با  . يل داد ئامريکا چراغ سبز يورش به ايران را به اسرا.واليت فقيه را به چالش و نبرد فرا بخواند

يل با اين   ئ اسرا.ايرندوست و ميهن پرستی  او را دوست نمی  دارد و کاميابی او را نمی  خواهد     رويارو می شود که هيچ  يلئاسرا
ايرنيان ميهن دوست با يگانگی و همبستگی  و هم  .دانکه يکپارچگی ايران را از هم بپاشاميد ميخواهد به ايران يورش ببرد  

. رهايی ايران در گرو يکپارچه و همبسته ماندن ايرانيان است  . و شوم واقعييت يابدشت اين آرزوی گجستهاآميزی نخواهند گذ
هرچه زودتر بايد مردم ايران زمين دست در دست هم در . شته شوداهرچه زودتر جمهوری پاسداران بايد کنار رود و يا کنارگذ

هرچه   .د و به راه ميهن کشانيده بايستی بيرون آورهر ميهن دوستی  را از ميان آنان. زندانيروهای ارتش و پاسداران شکاف اند 
به سود راه آرامش جوی ايران و ايرانی  خواهد بود و از يورش بيگانگان پيشگيری               زودتر جمهوری پاسداران کنار گذشته شود  

يز به رهبرانی  برای اين کار ن. در گرو کنار گذاشتن جمهوری پاسداران است يل به ايران ئ اسراپيشگيری از يورش .خواهد کرد
به رهبرانی نياز است که   .گرد آورنده باشند نه پراکننده   . به زنان و مردانی که پروندۀ بدنامی نداشته باشند . تازه نفس نياز است

 به زنان و مردانی نياز است که بر فراسوی اين درگيريها و فاجعه ها   .  بهمن نباشند ٢٢ خرداد و   ١۵ مرداد و  ٢٨ل پای در ِگ
به آن زن و مردی نياز است که از درگيريها و       .آنانی  نياز است که زد و خوردها و زد و بندها را از ميان بردارند        به  .باشند

هر تاريخدان و    . هر آندم که اين زن و يا مرد پديدار شود، همگی  بايد ياورش باشيم     .فريندآدلگيريها بکاهد و همبستگی  بي
بيگمان در راهی     .ش دهند ا دی، هر ارتشی ای بايد گرد آيند و از او ياری جويند و ياری   هر دانشمن   .اش دهد  فرزانه ای بايد ياری

 .که بر راستی  و دليری و فرزانگی بنيان نهاده شود خدايان ايران زمين نيز حضور خواهند داشت     

ن اين صد ها هزاران مرد و زن، آنانی   از ميا. ، ده يا پانزده سال داشتند، اکنون چهل يا چهل و پنج ساله  اند  ۵٧ رخدادآنانی  که در 
 بهمنی را به دنبال خود بکشد و نه آنکه باز      ٢٢ خردادی و   ١۵ مردادی و  ٢٨را بايد باال برد و به فرماندهی رساند که نسلهای  

 و پس از  می  تواند نسلهای پيش    به آسانی  ه سال۴۵ يا  ۴٠آن زن و مرد   .ی ديگر شريک شوندادنبال آنان روان شده و در فاجعه     
 مردادی ها و      ٢٨ سال نبايد به نسل   ۴۵ يا  ۴٠اين زنان و مردان     .خود را به هم گره زند و به راه رهايی سو دهد و راهبری کند        

 بهمن ها  ٢٢ خرداد ها و  ١۵ مرداد ها و ٢٨به پای خود بايد بايستند و بيش و پيش از آنکه از .  بهمنی ها دل و خرد بسپارند٢٢
از کوروش و داريوش و فردوسی  و خيام و حافظ و سهروردی و        .آغازه های تاريخی  و استوره ای پيوند خورند  آموزه گيرند، به 

 .موالنا آموزه گيرند

 .آزادگانی که راست می  گفتند و نيک می  جنگيدند . می  خواندند" آزادگان"در تاريخ ما را 

 ای زنان و مردان ايران     . شما گره خورده و در شماست که می  شکفد  ل، اميد رهايی به در ِگِ  ای مردان و زنان نسل پس از بهمن   
 . برخيزيم و لبخند شادی را به ايران زمين بازگردانيم .زمين، اميدوارم از اين نبرد سهمگين پيروز بيرون آييد

 .ردمان را آفريداز ديرباز و از آغاز اهورا مزدا آسمان را آفريد، زمين را آفريد، مردمان را آفريد، شادی را برای م   

 :  گزنفون گفتاوردی اينچنين از کورش دارد  

بلکه کارِ آنکس نافع و مؤثر است که دشمن را از . آنکس که تنگ درکنار ماست در وقت خطر منشأ بهترين خدمت و اثر نيست"
 12".وجود تو دور نگاه می دارد   
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