
 
 

  اعراب سرسپردگیايرانی و  ميهن دوستی
 
 
  

  :م قرار ميگيردوهميشه جامعه بوسيله دو گروه در راه فساد و بدبختی مدا
  

  گروهی که ميداند و نميگويد -
 عمل ميکندگروهی که نميداند و -

  
  

به پايه و  را نداند و اه وجودی آندليلباشد و کرداری را پيشه سازد که باورهايی ر دردآور است که انسان دارای پندار و دچق
بدتر و زجرآورتر از آن، آگاه بودن به .  آنها را انجام دهد از روی نادانی کورکورانه وتنهاو اگاه نباشد آنها درستی ريشه و 

درستی و راستی ها، از ابراز آنها سرباز زدن و بی تفاوتی را پيشه فاش کردن و بيان نمودن   بجای، ولیاستدرستی ها 
  .اينکه با بيان درستی ها گروهی گمراه و فريب خورده را ميتوان از چنگ مشتی شياد رها ساخت اکم. کردن

  
را می شناسند و در حالی که بخوبی مشاهده ميکنند که مردم چگونه در گمراهی سرگردانند و مشتی درستی ها گروهی که 

را ميمکند بلکه جامعه را نيز بانهدام و بدبختی می  نفريبکار از اين بيخبری و نادانی سواستفاده ميکنند و نه تنها خونشا
 زبونی دليل يا و،  ميدهندبرتری بر جامعه و مردم سود خود را کشانند ولی باز هم رسالت خود را بدست فراموشی می سپارند و

جنايتشان به  وشهامت، از بيان آنها خودداری ميورزند، بدون شک جزو تبهکارترين گروه جامعه بشمار می آيند کمبود و 
  .قابل جبران و بخشش نيستگونه هيچ

  
  :برتولت برشتبه گفته 

  »ه حقيقت را می داند و انکار می کند تبهکار استکآنکه حقيقت را نمی داند، نادان است، اما آن« 
  

، سرايندگان  اين افراد در ايران و در خارج از کشور کم نيست و بسيارند دانشگاهيان، روزنامه نگاران،شوربختانه شمار
را از جايگاه خود  ه به خود می انديشند و در حاليکه بسيار ميدانند هيچ نمی گويند و برای آنک و انديشمندانی که فقطهنرمندان

  . به گور ببرنددانستنيهای خود را با خود سپس دست ندهند و شادکامی و سالمتشان در خطر نيفتد سکوت اختيار می کنند تا 
  

را ميدانند و درستی ها ، پاداش آنهايی هم که امروز را سرزنش می کنيمروز آنهايی که ميدانستند و نگفتند ماکه ما گونه همان
 .آيندگان نخواهد بودو سرزنش نمی گويند جز نفرت 

 
  ویکوردل و کردارها می شود هميشه در تار و پود باورهااز دسته ای داند و بدون هيچگونه دليل، پذيرای  اما گروهی که نمی

در ميماند يا بيجهت به دليل ندانستن درستی ها  سرچشمه ميگيرد، دچار ميشود و در گفتگوها ناآگاهی که از نادانی و يکدندگی
 دست آوراين گروه نه تنها . ی پردازدپرخاشگری مبه بيشتر  و پايداریاشتباه انديشه های اساس  بر پی ورزانه ایگونه ب

همه ، در برمی گردانند به فرزندان و ديگرانانديشه های نادرست خود را هم  هستند بلکه ننزديکابدبختی خود و خانواده و 
  .و فالکت سوق ميدهندفروپاشی جامعه نيز به زهرپاشی می پردازند و با مسموم کردن هم رديفان خود، جامعه ای را بسوی 

  
آن درونمايه  که اسالم چيست و نشان داده انددگی اس مراجع تقليد به همه آخوندها و  جمهوری اسالمی،اين روزها با وجوديکه

را به خود بدهند که قرآن را زحمت که اسالم راستين چيز ديگريست بدون آنکه دست کم اين باور دارند کدام است هنوز گروهی 
دست درستی  تا به دندستورات اسالم نميدانند خود به بررسی و جستجو بپردازبرپايه  رفتار آخوندها را کردار وبخوانند و اگر 

  .يابند
  

دردست بيجهت و بدون پرخاشگری  و گفتگواين افراد در حاليکه آنچه را که آخوندها انجام ميدهند اسالمی نميدانند و گاه با 
 تس خود نيستند و جالب آن ا ادعايیِ بيان اسالم راستينِ توانايی آنها را بر خالف اسالم بشمار می آورند، خود کردار  دليل داشتن

  .استدر جا، دوگانه انديشه هايی می پردازند که با يکديگر بازگو کردن  انجام ميدهند يا به نشر و بيشتر کرداریکه 
  

 با فرهنگ زدند و آنرا با کردارهای پليدانه خود آلوده  سرزمين کهنسالِ اين نکبت باری که آخوندها به پيکره آسيبپس از 
 آنها ارزش و سرشتبردند که غرور ملی و می  و پی می شناسندرا بازد و فراموش شده خهپيشيننمودند، مردم ايران آرام آرام 

 بشدت شکل ميهن دوستانه جهت هم اکنون موج جنبشهای به همين. بوسيله فرزندان تازيان درهم شکسته و خورد شده است
 و از دست رفته را باز جويند و کشور را هد گم شکيستی بيدار می شوند تا سده ها از خواب گران کم کمگرفته است و ايرانيان 



 همه ميباشند زيرا از يک سو در حاليکه با دوگانگی درونیولی گروهی از آنها هنوز دچار . از چنگ اهريمنان رهايی بخشند
د و به نز بسر قيام نموده و برای هرگونه جانبازی نيز آماده اند و به ايران و ايرانی عشق ميوردستار بدسيرتان برخالفوجود 

، از سوی ديگر هنوز در تار و پود بندگی اعراب دوران جاهليت اسيرند و بدون آنکه خود بدانند و به دستاوردهايش می بالند
  . باشند، برده وار عرب زده و بيگانه پرستندآگاهآنچه ميکنند 

  
و ميهن دوست وجود خود را همه و با  وجود ندارددودلی به سخنی ديگر، اين افراد که در شور و عشقشان به ايران هيچگونه 

با و دستورات بيگانه می باشند و گاه روزانه نيز آنها را کردار از آن ميدانند، ناخودآگاه سرسپرده انديشه و تندروتر حتی 
  .کار می بندند همچون بردگان بيچاره به ا خواری و پستی خود و بسرشتو با خورد کردن فرومايگی 

  
و نياز ميکنند و پيشانی بردگی بر ر به زبان عربی بسوی خانه اعراب که بتکده آنها بوده است راز ابکسانی که روزی هفده 

  دوستی بزنند؟ ميهن  و َدم از ، چگونه ميتوانند ايرانی باشندزمين ميافتنده فرمايه ب می سايند و َپست و خاک عرب
  

ی خانه آنها خود را به زمين می افکنند، چه سان ممکن است وس می کنند، بنيايشآنهايی که اعراب را می پرستند، بزبان آنها 
  کشور خود باشند؟دوستدار 

  
 کشورش افتخار کند و به هويت ملی خود بنازد ولی برده و بنده دستاوردهای ممکن است کسی ايرانی باشد، به اجداد و گونهچ

 کلهبه جنگ پرداخت و کشته شد قرنها به سر و  که بر سر زن و قدرت با عربی ديگر عرب هم باشد؟ و يا به خاطر يک عرب
؟ چگونه ميتوان با خود خجالت نکشد؟ يا به زيارت قبر اعراب برود و از آنها طلب ياری کندکردار بکوبد و اشک بريزد و از 

و نوادگان  اين دوگانگی درونی زندگی کرد که از يکسو خود را ايرانی و ايران دوست خواند و از سوی ديگر اعراب و فرزندان
فرهنگ تازيان را پذيرفت و آنها را بر فرهنگ و خوی ايرانی برتری خود را ايرانی ناميد ولی گونه ميتوان چ ؟آنها را پرستيد

 از يکسو با شنيدن نام خليج عربی خونش به جوش ميايد ولی پس از آن نيايش را به زبلن عربی و آدابش را به رسم داد؟
 دوگانگی درونی جامعه نتيجه ای بهتر از اين ندارد که امروز ايران را به پرتگاه نابودی و ويرانی ني آيا ااعراب انجام ميدهد؟

  کشانده است؟ 
  

د که اعراب ن چه به روزگار ايرانيان آمد؟ آيا ميدان به ايران و دوران خالفت عثمان و علیآيا اين گروه ميدانند که در حمله عمر
بردند و   آيا ميدانند که زنان و فرزندان ايرانيان را چگونه به غنيمت و غارترا کشتار کرد؟ دسته دسته ايرانيانوحشی چگونه 

د که زنان ايرانی را در نبه صحرای عربستان کشاندند و دسته دسته آنها را مورد تجاوز وحشيانه خود قرار دادند؟ آيا ميدان
 و زنان ايرانی پدر د که فرزندان خردسالن؟ آيا ميدانبدست آورند بيابانهای خود به روسپی گری واداشتند تا از اين راه درآمدی

   کردند؟ رد و بدلونه در بازار های خود به معرض فروش گذاشتند و به عنوان برده و کنيز و غالم گو برادر کشته را چ
  

 
 
 



 چقدر کتاب سوزاندند، چقدر ؟دآيا ميدانند که اين تازيان سفاک چه به روزگار شهرها و مردم و آثار و مفاخر ايران آوردن
 بناهای زيبا درهم کوبيدند، چقدر آثار گرانبها و دارايی ايرانيان را بچپاول بردند؟ 

  
 و و  ، خراسان و آذربايجان ری،آيا ميدانند در قادسيه چه گذشت؟ آيا ميدانند در تيسفون، جلوال، شوش، نهاوند، استخر، همدان

 چگونه شورشهای محلی ايرانيان يک به يک بدست عرب در هم کوبيده شد و چگونه و و ديگر شهرهای ايرانی چه گذشت و
  در اين شورشها ايرانيان دسته دسته کشتار شدند؟ 

  
  

  فتحعلی آُخوندزاده
  ١٣۶۴ چاپ آلمان ٬مکتوبات

وز خبری الم آخرت که هناز ع. به تکليف سعد وقاص اسالم را قبول کرديم تا در هر دو عالم به شادی و شاهی بوده باشيم« 
 آنچه واقع است اين است که از هجرت تا اين زمان به ايرانيان مصيبت هايي رسيده است که در ٬ ولی از عالم دنيا٬نداريم

آيا لشکری و خونريزی عربها را بگويم يا لشکر کشی و .  هيچيک از صفحات دنيا خلق بدانگونه مصائب گرفتار نگريده است
و سلجوقيان و اتابکان و خوارزمشاهيان و چنگيزيان و آل مظفر و تيموريان و غوريان وشيبانيان و خونريزی غزنويان 

 و عالوه بر اينان ٬چوپانيان و آق قويونلو و قره قويونلو و پادشاهان صفويه و خوانين افغانيه و افشاريه و زنديه و قاجاريه را
 و کنار مملکت را که به حساب نميايد؟ نتيجه بشارتی که سعد وقاص آنقدر ملوک الطوايف و صاحبان داعيه و خروج در گوشه

حاال در دنيا گمنام تر و بدبخت تر از آنها کمتر !  خود عربها به چه روز رسيدند٬و تازه تنها اهل ايران نيستند. داده بود اين شد
 در گوشه ای ٬ بی علم و بی هنر٬نه و برهنهپس چرا اسالم مايه سعدت ايشان نشد؟ الحال همه آنها گرس. طايفه ای ميتوان يافت

حاال تو به من جواب بده که آيا در مدت اين ..... هرگاه در بت پرستی باقی ميبودند يحتمل به روزی رسيده  بودند. افتاده ميمانند
چرا بايد اينقدر يکهزار و دويست و هشتاد سال ظهور اينهمه سلسله های سالطين برای اين ملت چه فايده ای داشت؟ و ملت ما 

 »ناتوان باشد که هر دد و دام از گوشه  و کنار سر بلند کند و ملت ايران را دچار اينگونه بليات نمايد؟
  
  

  ميرزا آقاخان کرمانی
  ١٣۶۶ چاپ آلمان ٬سه مکتوب

  :خطاب به ملتش
 تخت شوکت و شرافت فرود آورند ظاهرا خدا و پيغمبر و جبرئيل و تمامی مالئک دست به هم دادند و قسم خوردند که ترا از« 

مشتی عرب بيابانی اجرای فوری اين پيمان را بر عهده . الحمد الذی صدقنا وعده. و بر خاک ذلت و فقر و مسکنت بنشانند
. تخت پادشاهی و آبادی مملکت و امنيت و تمدن آن و تربيت و صداقت و شجاعت و  کرامت طبيعت ترا بر باد فنا دادند. گرفتند

پيران و مغان و دبيران و موبدانت را مانند گوسفند سر بريدند و بر ميدان مذلت . نان ترا اسير کردند و زنانت را دستگيرجوا
مختصر ترا به آن روز سياهی نشانيدند .  و اموالت را به غارت بردند٬شهرهايت را خراب کردند و آباديهايت را بيابان. هشتند

شانت کردند که شايد اگر دانشمندان بنی آدم دو هزار سال دامن همت به کمر زنند تا  ترا  از  و چنان پري٬که وعده داده بودند
 ».غرقاب هالکت نجات دهند نتوانند

  
  
  

  :)روی لينکها فشار دهيد(برای آگاهی گروهی که نادانند و يا ميدانند و خود را به نادانی ميزنندبن مايه های بيشتری 
 

 علی کشتار ايرانيان بدستور
  بهارستان علی و سهم او از قالی

   علی و نقش او در مقدمات جنگ نهاوند
  کشتار ايرانيان بدست حسن و حسين

   ٢کشتار ايرانيان بدستور علی 
 ابر اسالمپايداری ايرانيان در بر 
 ٢پايداری مردم مبارز تبرستان و ديلمان در برابر تازيان  
  ١ و ديلمان در برابر تازيان پايداری مردم مبارز تبرستان 

   مقاومتهای محلی- دو قرن سکوت 
  اسالم پذيری ايرانيان

  تاب سوزی ک-دو قرن سکوت  
  حکايت ارينب 
  ارينب؛ حسين ؛ يزيد 
   خراج و جزيه 
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   اسالم و جزيه 
 فاجعه زرتشتيان 
  نامه ای از معاويه درباره ايرانيان 

 ها افسانه افسانه   
 نامه دمحم به خسرو پرويز 
    ايران و اسکندريهسوزانيدن کتابخانه های  

       اسالمی که با شمشير سعدوقاص وارد ايران شد
       تغيير اسالم به آئينی جهانی از راه شمشير بود 

       بزرگترين دروغ تاريخی اين است که ايرانيان از عرب استقبال کردند
       اساس ايدئولوژيک اسالم 

       مشخصات امام زمان
       دوران طاليی اسالم سرشار از جنايات و مفاسد 

        ساله دارد ١۴٠٠آنچه در ايران می گذرد ريشه 
       تنها راه رهايی بريدن از اسالم سياسی 

       قوانين مذهبی نياز به تغيير دارند 
  اسالم در ايران

   شعوبيهجنبش... جنبشهای ايرانيان مبارز 
 ١جنبش قرمطيان  ... جنبشهای ايرانيان مبارز 
 ٢جنبش قرمطيان ... جنبشهای ايرانيان مبارز  
 ٣جنبش قرمطيان  ... جنبشهای ايرانيان مبارز 

 ١... دی ديگر تول 
 ٢... تولدی ديگر  
 ٣... تولدی ديگر  

 انی پربرکتدک: امــامــزاده 
 ١شهربانو و دروغهای اسالم  

 ٢دروغهای اسالم  شهربانو و  
چه کسانی هستند) سيدها(سادات  

 
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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