
  پيام آزادی
      

                                                                                                    
آينده سازان ميهن مال خورشده با اين فراز آغاز  �پيام از دل برخا سته ام را به همه هم ميهنان بويژه دختران و پسران جوان

  ميکنم:
  ا ستآگا هی سر آغاز آزادی 

  
  

اگر کسی آزادی را نشناسد و از بهره مندی آن آگاه نباشد،  برای دستيابی بر آن کوششی هم نخواهد کرد همانگونه کسی که زر 
  را نشناسد.

  
چگونه کسی ميتواند خواستار چيزی باشد که نداند چيست؟ با اين شمار بايد نخست گام در راه آگا هی برداريم و در باره آنچه و  

با سرنوشت زندگی و تاريخ و فرهنگ مردمی (مليت) ما بستگی دارد به ژرفی جستجو کنيم تا بيشتر و بهتر آگاه و هرچه که 
  درستی ها را دريابيم  و برگزينيم .

  
اگر نوشته ای را ميخوانيم و يا سخنی را ميشنويم با بهره گيری از خرد نويسنده و گوينده و انديشه اش را شناسائی کنيم تا 

  گوش بسته به نوشته ها و سخنان فريبنده کسی گردن ننهيم.چشم و 
  

اگر چنين کرديم بروشنی درمی يابيم که آن نوشته را چه کسی نوشته. چرا نوشته است و يا آن سخن را چه کسی گفته و چرا 
  ان بنهيم.ميگويد. آنگاه است که ميتوانيم با چشمان باز و هشيارانه گام درميدان نبرد زندگی سهمگين امروزی جه

  
ساله ای که بويژه ما ايرانيان با آن رو به رو شده و دست به گريبانيم. تاريخ و فرهنگ درخشان و  ١۴٠٠يکی از دشواريهای 

واال ئی و سرفرازی ايرانی را لگد کوب نموده است که همچنان ناآگاهانه در زير اين کوله بار سنگين و ننگين کمر خم نگا 
ا با استخوان پرستی بيابان گردان تازی  دگش کرده ايم. همانا اسالم رها ورد تازيان و کالم هللا رها هداشته.  ايران پرستی ر

ورد اسالم است که درآغاز با زور شمشير به گردن نياکان ما نهادند سپس به مرده ريگبری (ارث) به ما رسيد.  به ما ئی که نه  
  بدلخواه آن را پذيرفته بوديم. از پيشينه آن آگاه بوديم و نه شناخته بوديم و نه

  
آنچه را که مشتی دستاربند تازی پرست دراين باره به ما گفتند و به مغز و انديشه ما فرو کردند باور کرديم، چشم و گوش بسته  

رتور(عکس) و ناآگاهانه پذيرفتيم و بکار بستيم، کوچکترين واکنشی هم از خود نشان نداديم تا آنجا که نا باورانه و نا بخردانه ف 
  سيد روح هللا خمينی خون آشام هندی زاده را در ماه و تار موی ريشش را الی قران ديديم.

   
  آيا بدرستی چنين چيزی را ديده بوديم؟  باور کردنی بود؟  آيا برای فريب نخوردن ديگری چاره ای انديشيده ايم؟

سال پيش کالم اللهی با زبان تازيان بدست  ١۴٠٠از ��کردند همان دغلبازان دستاربندی  که ما را چنين فريفتند و سيه روزمان
نياکان ما دادند تا با همان زبان برای آمرزش روان مردگان خود بخوانند و يا بدان سوگند ياد نمايند که ما هم به پيروی از  

ريابيم چه ميخوانيم و برای چی پيشينيا ن چنان کرديم و ميکنيم، بی آنکه رنج دريافت درونمايه آنرا به خود داده باشيم تا د
  ميخوانيم؟

هرگز نکوشيديم تا دريابيم آيا آنچه را که ميخوانيم  و درنمی يابيم پيوندی با آمرزش روان مردگان ما دارد؟ و يا ميتوان با 
ور و نگهبانی از سوگند بر آن پای بند بر پيمانی بود که از سرباز تا پادشاه و وزيرو وکيل و سناتور بر پاسداری از مرزبوم کش

  قانون اساسی بر آن سوگند ياد مينمايند؟ زهی گمرا هی. 
  

هيچگاه نکوشيديم تا دريابيم برآنچه که بدستور دستاربندان دينی سوگند ياد ميکنم و يا برای آمرزش روان مردگان خود 
و سر فرود آوردن کورکورانه در را هزنی، کشت وکشتار فريب و ريا  �ميخوانيم بن مايه ننگ بندگی، بردگی، کنيزی، غالمی

  برابر مشتی افسانه های دروغين و بدور از خرد بازگو در بازگو شده تازيان و يهود است.
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 �ساله روی می آورم ١۴٠٠من هر زمان که به اين بن مايه سراپا ننگ و سرافکندگی و خواری پذيری بی چون و چرای 
خواه دموکراتها) درآذربايجان می افتم که بر روی کاغذ های سفيد با زبان همانگاه بياد چاپ اسکناس از سوی (فرقه جدائی 

  آذری  مبلغی نوشته بودند و نوشته بودند (دانشمه گوتور) يعنی سخن نگو و بردار؟
  

خواندن قرآن تازيان هم با زبان عربی همان حالت را دارد (بخوان، نفهم، نپرس) که مشتی دين دارنمای بی دين و دغلباز و 
شت به ميهن درپوشاک نمايندگی از هللا (همان حجراالسود) بخورد مردم گمراه و در بند نگاهداشته شده ايران داده اند و ميد پ

هند.  چه معنی آن را دريابی و يا درنيابی کالمی است بگفته آنان الهی که بايد بخوانی و بپذيری. اگر کوچکترين دودلی نشان 
  ی و بايد کشته شوی.دهی بی دين، نامسلمان و کافر

   
تازش دوم تازيان بدست تازی زادگان زاده شده درايران بسرپرستی سيد روح هللا خمينی کشتارگر بياری کشورهای نفتخوار 

با همه کشتار و تاراج و تبهکاری آيت اللهی که پايه  ١٣۵٧اروپا و آمريکا برای تاراج دارائی خدادادی ما دربهمن ماه/ 
يز پی ريخت و جايزه خون رنگ آنرا هم به جيمی کارتر فرمدار وقت آمريکا دادند. سود بزرگی هم داشت تروريست جهانی را ن

روزنه   �از سوی وزارت ارشاد اسالمی  ١٣۶٧/٣/٣١به تاريخ  ۶٢که با ترجمه قرآن به زبان فارسی و گواهی آن زير شماره/
درون مايه اين ديگ سياه زراندود شده جز لجن و پيام سيه روزی ای فرا راه پويندگان آگاهی و آزادی گشود و روشن گرديد که 

رهاورد ديگری ندارد. همين که مهدی الهی قمشه ای با ترجمه خود سرپوش از اين ننگ نامه را برداشت بوی  �و تيره بختی
  ناخوشايندش به سراسر ايران و جهان پيچيد.

  
آن.  پس ازخواندن خود به سراغ قرآن ترجمه شده مهدی الهی قمشه ای  قر �حال اين شما و اينهم گوشه ای کوچک از کالم هللا

  برويد. بخوانيد و داوری کنيد تا بيشتر و بهتر هللا و محمد و نماد های هللا (آيت هللا ها) را به درستی  بشناسيد.
  

يم و سپس به سراغ درون مايه پس بيائيم نخست هللا را بشناس  �کالم به واژه تازی درچم سخن است. هللا نام گوينده آن سخن
  سخنانش آمده در کالم هللا  برويم.

  
همه کسانيکه با تاريخ اسالم و عرب سرو کار دارند به نيکی آگاهند که تازيان بت پرست بودند. نه تنها نسکی بنام( کلب 

ز و درشت هم در کنار يکديگر بت ري ٣۶٠االصنام) داشتند و دارند که نام همه بتان تيره های گوناگون تازی درآن آمده است 
  در خانه ای بنا م کعبه درمکه از سوی ابراهيم نيای بزرگ محمد گرد آوری شده بود.

   
 ١٢٧برابر درون مايه همين کالم هللا آن بتکده را ابراهيم و پسرش اسماعيل بنا نهاده بودند. سوره دوم (البقره) آيه شماره 

می از سوی قصی نيای بزرگ محمد به گستردگی در دفتر پژوهش در زندگی علی نماد  (پيشينه خانه کعبه و خريدن آن با خيکی
  شيعه گری ) آمده است.  

همين بيت هللا الحرام امروز است که از سوی محمد خانه هللا نام گرفته و هرساله گمراهان جهان بنام مسلمان به   �آن بتکده
(حجراالسود) شادمانه خون هزاران جان دار بيگناه را به پايش بر زيارتش می شتابند.  پس از بوسه زدن بر سنگ سياه هللا

زمين ميريزند و ناآگا هانه سنگهائی بسوی شيطان ناديده (ازديد خود نماد بدی) پرتاب ميکنند تا به حاجی بودن سرافراز گردند 
زيبا روی اهدائی هللا بيارامند. بی آنکه   که لبی از می ناب در شاديکده هللا (بهشت) تر کنند و درآغوش دخترکان و پسر بچه گان

  کمترين آگاهی از پيشينه اين کار زشت و نابخردانه خود داشته باشند.
  

  بر باور من بايد آن سنگها را بسوی همان سنگ سياه هللا پرتاب کنند که نماد بارز اهريمنی و پرستيدن بتی سنگی و سياه است.
  

ويژه ابرا هيم بود درکنار ديگر بتان خانه کعبه قرار داشت که پيشينه آن نيز در دفتر هللا يا همين سنگ سياه که درآغاز بت 
پژوهش درزندگی علی نماد شيعه گری آمده است. چون تيره قريش خود را بازمانده ای از هاجر کنيز مصری همسر ابرا هيم 

تاده هللا ناميد و پيامهای نابخردانه ای نيز از سوی ميدانستند.  پيرو بت هللا بودند زمانی که محمد خويشتن را خود خواسته فرس
او آورد که ديگرتازيان نپذيرفتند. دست به تازش و کشتار و تاراج زد، پس از کشت و کشتارهای فراوان "بگفته قرآن" بياری 

و  ۴٢و  ١٩تا  ٧فرشتگان و باد صرصر بر ديگران پيروز گرديد و بر بتکده کعبه دست يافت. سوره هشتم (انفال) آيه های 
۵٠.  

  و دهها  آيه  ديگر. ٣٣تا  ٢۶سوره نهم (توبه) آيه های 
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پس از دستيابی بربتکده کعبه و گفتن هللا واکبر. يعنی هللا ازديگربتان بزرگتر است. دستور داد همه بتهای ريز و درشت تيره 
 يا همان حجر االسود را برجای گذاشت و های ديگر موجود درخانه کعبه را در برابرچشمان گريان آنها شکستند و تنها هللا

گرامی داشت و بنای بتکده کعبه را نيزخانه هللا ناميد و در همان زمان نيز نام هللا را بدرون قرآن برد. سوره هفد هم (اسری)آيه 
  و چنين گفت: ١١٠

  
قرار داده اند پرستش کنم. که آن هللا ای رسول بگو که من مامورم منحصرا خدای اين بلد مکه معظمه را که بيت هللا ا لحرامش 

و نگفت خدای جهان را پرستش ميکنم  که آن  مالک همه چيز عالم است  و باز مامورم که از تسليم شدگان فرمان او باشم.
  ٩۵تا  ٩٢. همينطورسوره بيست وهفتم (النمل) آيه های خدا، خدای بلد مکه هم هست

   
زيرنام هللا از سوی محمد خدای جهان شناخته شد و بدرون قرآن ساخته و پرداخته اين چنين سنگ سياهی بنام (حجراالسود) 

  خودش راه يافت و با زور شمشير به گردن مردم کشورهای شکست خورده نهاده شد.
  

  حال ببينيم درون مايه کالم هللا رهاورد محمد چيست؟
  

ت و نه بوئی ازدادگری برده است.  بخشی از دستورهای او نه ازخرد و دانش و بينش و آگاهی بهره مند اس �هللا آمده در قرآن
و دشمنی آشتی ناپذير با آزادی و شادی و شادمانی. بازگو کردن افسانه های پيشين تيره های يهود و  �مکر �فريب  �مشتی دروغ

 �ازدواج زنان همسر مرده �هارثي �طالق �ازدواج �تازی و دلدادگی ها که بارها و بارها بازگو گرديده است. چگونگی همسر گزينی
تاراج دار و ندار کاروانيان و مردم به فرمان هللا که در اين رهگذر  �راهزنی �جنگ و کشتار و گردنه بندی �حيض و نفاس زنان

همه جا و هميشه هللا و فرشتگانش با پرچم اسالم و باد صرصر و زلزله و سنگباران همراه محمد خود خوانده رسول هللا بوده و 
  ياريش شتافته اند.ب

دسته بندی مردان به دو دسته آزاد و بنده و برده وغالم.  �نابرابری �کنيزی �غالمی �بردگی �بندگی �بخشی ديگر از کالم هللا
همچنين دسته بندی زنان به دو دسته آزاد و ناآزاد که همچون کاال در شمار ملکی متصرفی مالک در می آيند. ازدواج نکردن با 

ر برای رفع عزوبت. گمراه کردن مردم و دردست گرفتن روزی آنها. سرپرستی امور پائين تنه رسول هللا هميشه و کنيزان مگ
در همه جا بخشيدن زنان مومنه بی قيد شرط مهر خود را به رسول هللا که بر وجود عزيزش بد نگذرد تا پس از اين گونه 

گردند. آزادی و حالل بودن نکاح با برخی از محارم برای انبيا. همخوابگی آزاد حالل شده و راهی عشرتکده هللا(بهشت) 
  چگونگی گذران در شاديکده هللا (عشرتکده=بهشت) و شگنجه گاه آزادی خواهان (دوزخ) و و و

  
نم و کنيزی و بخشی از نا آگاهيهای هللا  آمده درقرآن است که ميگويد (همه چيزرا ميدا �غالمی �بندگی �گفتار من در باره بردگی 

  ) و د هها آيه ديگر. ٧۶آگا هم سوره بيست ودوم(حج) آيه 
  
سوره  ٩٣بلکه هيچ موجودی درآسمانها و زمين نيست جز آنکه هللا را بنده و فرمانبردار است: سوره نوزدهم (مريم) آيه  -١

پنجاه وپنجم (الرحمان) سوره  –  ٢۶سوره سی ام(روم) آيه  – ۴١سوره بيست وچهارم (نور) آيه  -١٨بيست ودوم (حج) آيه 
  . ۶آيه 

  
هيچ مرد و زن مومن را در برابر فرمان هللا و رسول او اراده و اختياری نيست که رای خالفی اظهار نمايد سوره سی وسوم  -٢

  .  ٣۶(احزاب) آيه 
  
ملکی شما درآنچه  هللا برای هدايت شما هم از عالم خود شما مثالی زده (شما فکرکنيد) آيا هيچ يک از غالمان و کنيزان -٣

؟ درآن چيز بی هيچ مزيت مساوی باشيد (ازمال وحقوق ومقام) که ما روزی شما گردانيديم با شما شريک هستند؟ تا شما و آنها
و همانقدر بيمی که شما از نفوس خود داريد. هم از آنان داريد؟ هرگز نداريد و هيچ آنها را شريک ومساوی خود نميدانيد ...  

  . ٢٨وم) آيه سوره سی ام (ر
  
به او رزق نيکو و مال  هللا مثلی زده بشنويد. آيا بنده مملوکی که قادر برهيچ (حتی برنفس خود) نيست با مردی آزاد که ما -۴

. سوره شانزد هم  يکسانند هرگز يکسان نيستند حالل بسيار عطا کرديم که نهان و آشکار هرچه خواهد انفاق ميکند. اين دو
  . ٧۵(نحل) آيه 
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هيچ راه خيری به  هللا مثلی زده( بشنويد) دو نفر مرد يکی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز وکل بر موالی خود و از  -۵
آيا اين دو نفر و ديگری مردی آزاد و مقتدر که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم براه مستقيم باشد.  مالک خويش نرساند

  . ٧٧مثل کافر و مومن بدين تمثال ماند ). سوره شانزدهم (النحل) آيه  (هر گز يکسان نيستنديکسان هستند
  
ای رسول ما بنگرتا ما چگونه (دردنيا) بعضی مردم را بر بعضی فضيلت و برتری بخشيديم (تابدانی که) مراتب آخرت نيز  -۶

  . ٢١سوره هفدهم (اسری) آيه بسيار بيش از درجات دنياست و برتری خاليق بر يکديگر بمراتب افزون از حد تصور است. 
  
زياده را نميد هد تا با  هللا رزق بعضی از شما را بربعضی ديگرفزونی داده آنکه رزقش افزون شده به زير دستان و غالمان -٧

  . ٧١. سوره شانزد هم (النحل) آيه او مساوی شوند
  
خريداری کنند) تقاضای  موال به مبلغی مشروط يا مطلقازبردگانتان آنانکه تقاضای مکاتبه کنند(يعنی خواهند که خود را از  - ٨

و برای کمک آنان از مال هللا که بشما عطا فرموده. به عنوان زکات و صدقات  آنها را اگر خير و صالحی مشا هده کنيد بپذيريد
  در وجه المکاتبه به آنها بدهيد ... 

که هرکس آنها را اکراه به زنا کند.  ا جبرا به زنا وادار نکنيدو کنيزکان خودرا که مايلند به عفت زنهار برای طمع مال دني -٩
  .  ٣٣هللا در حق آنها که مجبور بودند آمرزنده و مهربان است. سوره بيست وچهارم (نور) آيه 

   
هم   هيچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل برساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتيکه به اشتباه -١١

مومنی را مقتول ساخت. بايد به کفاره اين خطا بنده مومنی را آزاد کند و خونبهای آنرا به صاحب خون تسليم نمايد مگرآنکه  
  . ٩٢ديه را ورثه به قاتل ببخشند. سوره چهارم (النسا) آيه 

  
بخوانيد اگر شما چنين جانور درنده مهرورزيده تنها اين ده بخش را که چکه ای ازدريای نا هنجاريهای کالم هللا است به ژرفی 

  فراری از باغ  وحش را به خدائی پذيرفتيد پيمان می بندم هرگز دست به غلم نبرم؟
  

چرا هللا برده و بنده و غالم و کنيز می آفريند و آنها را برده و اسير ديگران ميکند تا بسود خويش بهره برداری  �پرسش اينست
  کنند؟

  
م بنده ديگری کرده است؟ پس برای اين هللا دوغ و دوشاب ندارد هر که را بخواهد بنده خودش و  چرا بنده مومن خودش را ه

ديگران هم ميکند.  يک بنده مومن در بند مومن ديگر بايد سالها دعا کند شايد مالکش کسی را بکشد تا او رها گردد و اگر 
يکنفر آزاد گردد. ديگر بندگان بايد همچنان دربند بمانند و  نکشت بايد در بندگی بميرد و اگر بندگان چند نفر باشند که تنها

  بميرند.
  

يک کنيز هم آزاد بشود دوگانگی درباره  �مهمتر ازهمه هرگز اين هللا درجائی نگفته است که در برابر خطای بزرگ مالک کنيزی
  يش تن به خود فروشی هم بدهد.يک بنده و کنيز ازديد هللا برای چيست؟ آنهم کنيز نگون بختی که بايد بسود مالک خو

  
چرا و به چه فرنود هللا آفريدگان خود را در اين جهان و جهان ديگر پيشکی درجه بندی کرده و برخی را بر برخی برتری 
بخشيده. به گروهی روزی بيشمار داده و گروهی را چنان نيازمند کرده است که بايد دست گدائی بسوی ديگران دراز کنند. آيا 

  يک بيمار روانی نيست؟  � کژ انديش دشمن آزادیاين هللا
   

:  هللا سواربرهشت ملک مقرب است و در پرواز و گشت و گذار درآسمانها ميباشد تا ٨با اينکه برابر سوره چهلم (المومن) آيه 
درکنارخانه اش  به امروز در نيافته است که شب و روز درپی گردش زمين بدور خود و خورشيد پديد می آيند. همان زمان که 

کعبه شب فرا ميرسد درگوشه ای ديگر از جهان روز آغاز ميگردد هرگز نميتوان روشنائی روز را در سياهی شب در يک کيسه  
پنهان کرد و سپس از هم جدا نمود که هللا ناآگاه با فرستادن آيه های زيرنادانی خودش را در اين باره نيز به استواری رسانيده 

سوره  -٢٧ه زرين روز پنهان کند و روز را در خيمه سياه شب پنهان سازد... سوره دوم (آلعمران) آيه است شب را در پرد
سوره سی وپنجم (فاطر)  - ٢٩سوره سی و يکم (لقمان) آيه زير   - ۶١سوره بيست ودوم (حج ) آيه  - ۵۴هفتم (اعراف) آيه 

  و و و .   ۶لحديد) آيه سوره پنجاه وهفتم (ا - ۵سوره سی و نهم (زمر) آيه  -١٣آيه 
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برهان ديگربرای خلق دراثبات قدرت حق وجود شب است که ما چون پرده روز را از آن برگيريم ناگهان همه را تاريکی فرا 
  ٣٧گيرد. سوره سی وششم (يس) آيه 

  
نای مقتدر است. سوره . برهان ديگر برقدرت هللا دامعين خود بی هيچ اختالف به گردش است و نيز خورشيد تابان که برمدار – 

  .  ٣٨سی وششم (يس) آيه 
و آسمان را ای بشر نديدی که هرچه در زمين است امر هللا مسخر شما گردانيد و کشتيها به فرمان او در دريا سير ميکند؟ 

ج) آيه ؟ که همانا هللا درباره بندگان رئوف و مهربان است. سوره بيست ودوم (حدستور او نگهداشته است که بر زمين نيفتد
  . ٣٩. سوره سی وششم (يس) آيه ۶۵
  

  .۴٠(يس) آيه گيرد; و هر كدام در مسير خود شناورند. نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مى
  
 اين کافران غافل از مشاهده آيات آن اعراض ميکنند.  سوره بيست ويکم (انبيا) آسمان را سقفی محفوظ طاقی محکم آفريديم 

  .  ٣٢آيه 
  

. سوره آيا بنای شما آدميان استوار تر است يا بنای آسمان بلند که سقفی بس بلند بی ستون و در کمال زيبائی استوار ساخت
  و دهها آيه ديگر. ١٠. سوره سی ويکم (لقمان ) آيه ٢٨و ٢٧هشتادم (عبس) آيه های 

  
بيدادگری و  �نادانی �بنده پروری کنيز بازی �غالم بارگی �اد گریآنچه يادآوری گرديد گوشه های بسيار کوچکی بود از دريای  بيد

  بی آنکه من واتی =  (کلمه ای) برآن افزوده باشم.  �ناآگا هی هللا  در قرآن آسمانی
  داوری پس از خواندن و برابر کردن با آيات قرآنی به عهده خوانندگان است.

  
پس اهريمن کيست؟  آيا آنچه را که    �آزاد منشی نبرده است. خدا بدانيماگر چنين بيخرد و جانوری را که بوئی از آزادی و 

  خوانديد و شنيديد و همه آن در کالم هللا موجود است از ويژگيهای اهريمنی نيست؟
  

  آيا چنين سخنان بيهوده ای را جز بر خاسته از دل سنگی سياه ميتوان پنداشت؟ 
  

وشنفکری و روشنگری (بجز آن شمار معدود و شناخته شده دست اندرکار) پرسش من از همه استادان دانشگاهها ومدعيان ر
چه گامی جز سوگند برآن و يا خواندش برای آمرزش روان مردگان خود  �اينست که دربرابراين پديده شوم ايران برباد ده

  برداشته اند. همگان را آگاه سازند؟
   

  ن پاينده ايران برافراشته باد درفش کاويانی سرخ وزرد وبنفش خرد يار و ياور همه ايران پرستان باد : با ارج فراوا
  
  فک (پاريس)   آله دال 

  ٢٧١٢شهريورماه/ ١٠
    ٢٠٠۴ماه/ ا وت   ٣١
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