
  
  عدل علوی و عشق مولوی

  بخش دوم 

  
  شيوه ی اسالم اگر اينگونه بود!!

  پيکارها     شب  روز  زپی  و        کشتارها    همه     زان   الها !  بار
  گفتارها   شد   الهن   بر دهانها       فرياد ها   شد       گريه   زبانها  بر

  کارها   بر   و سفلگان  ناکسان      بدر  در   و  گير  گوشه  رزمی  مرد
  کفتارها     جوالنگه    بيشه ها       و بند  زنجير   در   افتاده   شير ها

  آزارها   از   فرسوده   مردمان        از ستم   ويران   گشته  ايران  ملک
  مردارها  در مثل چون گرگ بر       خلق     والما    بر     افتاده    دزدها
  طرارها      دزدها     پاسداران       بان    گله       لباس   اندر    گرگها
  ابزارها  جنگ    بردند   تازيان       گشت و بر تاراج رفت  ويران  خانه
  اماره   نصيب    گشته   گنجها      درد  ميان مانده برايران رنج و  زين

  دارها   فراز   بر   را   سر  داد       مهر ايران را چگويم ؟ هر که داشت
  رگبارها  بسپرد بر   را     سينه        بود  سينه   بر  ميهنش   ياد   وانکه
  عمارها      ابو    جفاهای     از      چاک   چاک    ايران   خونين   پرچم
  ديوارها   و  در   بر   نتابد  یم        سرد  خورشيد    و   قالده  در  شير

  کارها  ديگر   داغ  خفاشان  در        جبين   بر   سجده    داغ  را  زاهدان
  (= معبد)  فرخارها   بتخانه ها   اين  بنگر        نو ساخته   از   بت های   اين  بنگر
  هارکجرفتا     خرابيهای       از       ايرانيان     بهره ی   شد  چنين  اين
  استثمارها  خناس   بر آن   تف        ارتجاع   زشت  شيطان  بر اين  تف

  هر کجا از دست اين خونخوارها        روز و شب بانگ يا رب يا رب است
 زنارها   ها   بتخانه  خوشا  ای        اينگونه بود    اگر   اسالم   شيوه ی

  
دم سروده ی زنده ياد ضياء مدرس بود که سه سال پس از روی کار نچکامه ای را که خوا  دوستان گرامی درود بر شما،

آمدن ابو عمارها سينه ی پراز مهرايرانش به رگبار گلوله بسته شد ودر کنار فردوسی و بابک خرمدين و ديگر فرزندان 
    سرفراز ايرانزمين به جاودانگی پيوست.

  
آبادگان بود . او دوره ی آموزشی را در فرانسه گذراند و برای ردکتر ضياء مدرس دادگوی دادگستری و از فرزندان دالور آذ

 به ايران بازگشت.   خدمت به ميهن خود
  

درست يکسال پس از روی کار آمدن ابو عمارها در هفته نامه پيام آزادگان به  ١٣۵٨ اين چکامه برای نخستين بار در سال 
( محاربه با خدا) و ( مفسد   بنام ١٣۶٠درروز يکم ديماه سال ين چاپ رسيد، ودو سال پس از آن، اين فرزند دالور ايرانزم

به رگبار گلوله بسته شد و باالی بلندش بر زمين افتاد . درود می فرستم به روان و فروهر اين آزاده مرد بزرگ   فی االرض)
 و نامش جاودانه باد.اد که سری نترس و دلی سرشار از مهر ايران، و زبانی تند و تيز و دراز داشت . روانش شاد و ي

 
  

در برنامه ی پيشين گفتاری را زير نام « عدل علوی و عشق مولوی » آغاز کردم و امروز بر آنم تا سخن را در همان راستا 
  ادامه دهم .  

 
-  عزت هللا سحابی -ياد آوری می کنم که عبدالکريم سروش و تنی چند از ياران هم انديش مانند حجت االسالم محسن کديور 

 سعيد حجاريان، وعليرضا علوی تبار در سی امين روز روزه داری اکبر گنجی، در نامه ی سر گشاده ای به او نوشتند :   
 

«... ای گنج در ويرانه ، ای آبروی دليری و ای نماد آزادگی !! خطای ما و تو اين بود که « عدل علوی » و « عشق مولوی 
 !!؟؟ اين پنداری ويران بود!! و اينک ويران تر شده است...» .  ديم » را از «فقه فرسوده ی صفوی » طلب کر

  
عيد   و در ادامه ی سخن از او خواستند که روزه ی سی روزه ی خود را به پايان برد زيرا که از ديد اين فيلسوفان مسلمان :

 فطر آزادی فرا رسيده است ...!! 
  

در ويرانه!! در ميان گذاشتم با اين اميد که دست روزگار اين  اندهدر گفتار پيشين چند پرسش ساده را با اين گنجهای م



پرسشها را به ديد آنان برساند تا پاسخی در خور به فريب خوردگان خود و ديگرانی که فريب آنها را نمی خورند بدهند، کوتاه 
 شده ی آن پرسشها چنين بود: 

  
ا مانند هر باشنده ديگری در گذرگاه زمان دچار فرسودگی ، وياز همان آغاز « فرسوده » بود   آيا اين «فقه صفوی» - ١

بزرگ در گستره ی   اگر از همان آغاز فرسوده وبويناک بود، چه شد که اين گنجهای محترم!! که نامهای  گرديد؟؟
 اسالمشناسی دارند پس از گذشت چندين سده به فرسودگيش پی بردند؟؟ 

  
ن را که از بنيادی ترين باورهای مذهب شيعه است در رديف باورهای فرسوده زما داستان غيبت های صغرا و کبرای امام -٢

مغز   و تباه کردن  و بويناک فقه صفوی ارزيابی می کنند ؟؟ و يا اين داستان را به سبب بار سنگينی که در فريب ساده دالن،
  جا می دهند!!؟؟.   جوانان دارد در رديف « تروتازه های کارساز»

   کوتاه، اينک می پردازم به ادامه ی آن گفتار : آوریبا اين ياد 
  

عبدالکريم سروش درجايی و درگفتگويی با يکی از خبر نگاران می گويد: «... رسالت من (آزاد كردن معنويت از قفس 
از  بارتاست!!. ) اين براى محققان است!!. اما براى مقلدان كه معنويت را در حصار اديان جست وجو مى كنند رسالت من ع

 مدارا پذير كردن دين است.». 
  

هاي فراوان، و يورش زور آوران ، دانشگاههای ايران در پی بهم ريختگيها و درگيري١٣۵٩بياد داريم که در بهارسال 
هللا خميني در آن زمان، هفت تن از خدمتگزاران خود را برگزيد تا زيرسرپرستی حجت االسالم مسلمان بسته شدند. آيت 

و با پوشاندن جامه ی اسالمی بر تن دانشهای روز!! سامان   « ستاد انقالب ضد فرهنگی!! » فراهم بياورند،يک  احمداحمدي
فرمان ننگينی را از   آموزشی را در دانشگاههای ايران دگرگون کنند. عبدالكريم سروش يكي از آن هفت تن بود که چنين

الب اسالمی ( که آن روزها هنوز بوی گند و فرسودگی نمی انق دست مبارک حضرت امام خمينی، قائد اعظم و رهبر کبير
داد!!) دريافت نمود و به همراه ديگر همکاران دانش ستيز خود که بيشترينشان از کارگزاران همان « فقه فرسوده ی صفوی 

بستند وريش  گ می» بودند ، استادان برجسته و ميهن پرستی را که جامه های آراسته بتن می کردند و کراوات های خوشرن
می تراشيدند و خوشبو کننده های دل انگيز بر خود می زدند، از کار برکنار نمود، و دانش نياموختگان پيرهن چرکين را که 

دعای کميل می خواندند و به نماز جماعت می ايستادند و ريش چرکين نگهميداشتند و دم به دم تکبير و صلوات می فرستادند 
يت را تبليغ می نمودند، در جای آنان نشانيد تا فيزيک و شيمی ومهندسی و پزشکی و اختر سل مو آداب خال رفتن و غ

شناسی وزيست شناسی و زمين شناسی و روانشناسی و ديگر دانشهای روز را با آداب خال رفتن و غسل ميت و امر به  
 مسلمان دهند!!. ويانمعروف و نهی از منکر، بهم بياميزند وبنام «علوم اسالمی!! » به خورد دانشج

  
با ياد آوری اين رخداد شوم که يکی از گامه های فروپويی درتاريخ دانشگاههای ايران بود، وبازيگريهای شرم آورعبدالکريم 

« معنويت » بود که شما می خواستيد   نامدارمسلمان می پرسم: اين کدامسروش درآن رخداد بد هنجار،اينک ازاين فيلسوف 
که نام و يادش تا جاودان روان جهان را آزار   ت خونريزترين کارگزار « فقه فرسوده صفوی!!»ز دسبا گرفتن فرمان ا

 خواهد داد، از قفس آزاد کنيد؟؟ 
  

«                آيا آن چيزی که بدست شما و ديگر هم انديشان و همکاران ايران ستيزتان از قفس آزاد گرديد کبوتر سپيد بال
اهريمنی و فرومايگی و ميهن فروشی بود که بدست شما اهرمن زادگان تازی پرست از بند  خوی بود؟؟ يا اين  معنويت »

برای پرکردن حسابهای بانکی    که گروهی  اخالق رها گرديد و ايرانيان آزاده را دچارتيره روزگاری و بی آبرويی کرد تا آنجا
و   چه را که نا فروختنی است به بيگانگان بفروشند،و آنخود در بانکهای بيگانه چوب حراج بر ميهن و بر مادر خود بزنند 

کليه ها و ديگر اندامها ی پيکر خود، و گاه   گروه ديگری برای زنده ماندن و گذاشتن تکه نانی بر سر سفره ی فرزندان،
 از فرزندان خود را نيز بفروشند!! براستی که ننگتان باد.   يکی دوتا

  
  از قفس آزاد گرديد، يا ضحاک از بند فريدون؟؟ شما اين « معنويت » بود که به دست 

شرم و ننگ جاودانه برشما باد که « خطای » خود را می دانيد ولی از آن برنمی گرديد، امروز که تشت رسوايی اسالم  
«  را بر سر گذاشته و    فقاهتی شما از بام ها فروافتاده و گوش فلک را کر کرده است، شما تشت پر خون « عدل علوی»

وا حلوا » می کنيد، تا يکبار ديگرساده دالن و خرافه باوران را به گمراهی بکشانيد و چند ده سال ديگری خون اين ملت حل
 بيچاره را در کام سيری ناپذير اسالم ناب محمدی فرو ريزيد. 

  
گفتار و کردار  همانبراستی که شما فيلسوفان مسلمان همه چيز داريد بجز اندکی وجدان!! گفتار و کردار شما درست 

را « پدر   مجاهدين خلق را می ماند، آنان نيز در آغاز، آن پير دست پرورده ی ( فقه صفوی) و( کمپانی هند شرقی )
« مجاهد نستوه!! » و جز اينها می  -« رهبر کبير انقالب!!»  -« مجاهد کبير!!» -« پدر عظيم الشان!!»  -مجاهد!!»

از چيرگی دوباره ی فرزندان خالد ابن وليد و سعد ابی وقاص و يزيد ابن مهلب، و ديگر( ابو پس  ناميدند، و اميدوار بودند که
رخ نشان خواهد داد   و « عدل عمری » و « عدل ابوبکری » از پس پرده ی تاريخ  عمار ها ) ، يکبار ديگر «عدل علوی»

نها و کارخانه ها وديگر داراييهای مصادره شده... زمي و غنائم بدست آمده ازغارت دارش و دسترنج ايرانيان... و خانه ها و
درآمد نفت، و ديگر دارشهای کالن زمينی وزير زمينی و دريايی ... و نيز کرسيهای فرمانروايی بر ملت هستی باخته ی   و



دست داشته خون « قسط اسالمی!!) ميان همه ی کسانی که در ويرانسازی ايران، و راه اندازی آسيابهای   برپايه ی  ايران،
 بخش خواهند گرديد!!...   در برابری و همسنگی  اند،
  

از اين رو پياپی بر رهبری بی قيد و شرط حضرت آيت هللا خمينی پافشاری کردند و در تلگرافی که متن آنرا در نشريه مجاهد 
اهد اعظم مراتب آمادگی ر مجما فرزندان مجاهد شما جسارت کرده و ضمن درود به حضور آن پد  بچاپ رسانيدند نوشتند :

خود را برای جانبازی به پيشگاه معظم تقديم می داريم ؛ اميدواريم خلق ايران هميشه از الهامات وارشاد آن وجود گرامی بر 
 خوردار باشد ...

  
  ن میاين زمانی بود که هنوز بوی دل آشوب فقه فرسوده ی صفوی از عبا ونعلين حضرت امام شنيده نمی شد واميد فراوا

ولی بزودی   حضرت امام آنها را از چپاول داراييها ی ايران بهره مند خواهند فرمود!!  رفت که بر پايه « عدل علوی»
چرا که آن «مجاهد     دريافتند که بگفته ی شما فيلسوفان خطاکار!! « اين پنداری تباه بود!! و اينک تباه تر شده است!! »

بهنگام بخش کردن غنائم جنگی!! نه   قائد اعظم!! » و « رهبر کبير انقالب!! »و « و پدر «عظيم الشان !!»   نستوه!!»
تنها تکه استخوانی هم جلوی پای مجاهدين خلق و توده ايها و چپ های آمريکايی و روسی و چينی و کوبايی و ويتنامی و 

 انجاميد نوشت:  ۶٧سی در سال سيا نينداخت بلکه در فرمانی که به کشتار بزرگ زندانيان  ديگرايران فروشان تبهکار
  

« ...از آنجا که منافقين خائن بهيچوجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنها است... و نيز  
ر کسانی که در زندانهای سراسر کشور ب  و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی ...  جاسوسی آنان برای صدام حسين...

ساده انديشی   مواضع نفاق خود پافشاری می کرده و می کنند ، محارب و محکوم به اعدام می باشند.... رحم بر محارب سر
است . قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد نا پذير نظام اسالمی است . اميدوارم با خشم و کينه ی انقالبی 

متعال را جلب نماييد . آقايانی که تشخيص موضوع بر عهده ی آنان است ،  وند خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خدا
وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند ( اشدا علی الکفار ) باشند. ترديد در مسائل قضايی اسالم انقالبی، ناديده گرفتن 

 خون پاک و مطهر شهدا می باشد . والسالم. روح هللا الموسوی الخمينی . »
.  

که شما فيلسوفان مسلمان!! با همازوری مجاهدين خلق، و توده ايها و راه   ای از آن « معنويت اهريمنی!!» بود گوشهاين 
معنويت      از قفس آزاد کرديد!!  و راه ميهن فروشی ها و ديگر خرد باختگان ايران ستيز،  کارگريها و راه خود فروشيها

برای ديدن گوشه ی ديگری از اين « معنويت » به   ی ايران در پی آورد.انهارا در زند ۶٧شرم آوری که کشتار ننگين سال 
 نگاه می کنيم: ١٣۶٠دهم مهر ماه   به سالمه ی ٣٢۵٠٠فرمان ديگری از دادستانی کل کشور زير شماره ی 

  
  
  از: دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی ايران  
  به : کليه دادستانهای انقالب استان و شهرستانها  

ر اعالم و در خواست سپاه پاسداران، در مواقعی که برادران پاسدار در جريان درگيری های خيابانی و جبهه ی جنگ براب
زخمی و به بيمارستان ها اعزام می شوند و نياز فوری به تزريق خون دارند، گاه به علل نداشتن خون و عدم امکان فوری 

برای رفع اين مشکل دستور فرماييد بطور محرمانه افرادی که محکوم به لذا  به تهيه خون منتهی به فوت مجروح می گردد .
اعدام شده و اجرای حکم در باره ی آنان بالدرنگ بايد اجرا گردد، قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورين پزشکی که 

ی يا بانک خون بهدارمورد اعتماد باشند، خون محکومين را بوسيله سرنگ در ظروف مخصوص منتقل و به نزديکترين 
  محل تحويل دارند تا در اولين فرصت، فوری مورد استفاده ی برادران پاسدار که زخمی می شوند قرار گيرند .

ياد آوری می شود از جهت اينکه نسبت به اين اقدام اشکال شرعی بر آن متصور نگردد، چگونگی از محضر مبارک واليت 
  وری اسالمی ، مدظله العالی استفتاء گرديد.ر جمهفقيه ، امام خمينی و رهبر و بنيانگزا

 »   دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی ايران  «                                                                         
  
  

امن تاريخ ا در دخون گيری پيش از اعدام بخشی از آن « قسط اسالمی » و معنويت ننگينی بود که رهبر عاليقدر انقالب شم
گذاشت و مايه ی سر افکندگی ملت ايران و سربلندی و آبرومندی حجاج ابن يوسف، و چنگيز خان مغول، و آدولف هيتلر، و 

 و امير تيمورلنگ و ديگر خونريزان بزرگ تاريخ را فراهم آورد.  استالين،
  

بدستبوس خمينی و خاتمی و منتظری و کردنش به راستی اين کدام « معنويت » بود که شما رسوايان بيشرم برای آزاد 
شيادان ديگری از تبار آنان شتافتيد و برای بدست آوردن نانی آلوده به خون ونامی آلوده به ننگ روانتان را به اهريمن  

  فروختيد!!...
  

يا   چهره) اژه ی (را برابر و  به چيزی گفته می شود که « معنی » يا « آرشی » داشته باشد ، اين واژه  واژه ی «معنوی»
در ادب پهلوی و در نامه های دينی   در برابر واژه ی « گيتی »  ( صورت ) به کار می برند همچنانکه واژه ی « مينو»

 کاررفته است . برای نمونه ناصر خسرو می گويد :  ايرانيان به
  



 نگر چه گويد، گوش به پند او بسپار       به گوش و دلت پند معنوی بشنو
  

  ويد :ی گدی موسع
 نه رگهای گردن به حجت قوی             داليل قوی بايد و معنوی                                  

  
  می فرمايد :   و يا حافظ

  مقامات معنوی  دوش درس  می خواند        بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوی                           
                               

  
گامه های گشت و گذار درونی و   اين مقامات معنوی که بلبل زشاخ سرو به ( زبان پهلوی) می خواند، ( نه به زبان عربی!!)

هستند که    «هفت امشاسپندان» و يا « هفت گامه ی رسايی» -« هفت خان اسفنديار »  -»    « هفت خان رستم يا همان
، پس از اسالم فرزانگان ايرانی ، کسانی مانند مولوی بلخی و عطار   می کنندشالوده های بنيادين فرهنگ ايران راپی ريزی 

ابوالحسن خرقانی و بايزيد بسطامی و بس بسياران ديگر، برای  نيشابوری و ابو سعيد ابوالخير و حافظ شيرازی و شيخ
که بگفته ی   کين تازياناينکه بتوانند اينگونه ارزشهای فرهنگی نياکان خود را ازلگد کوب شدن در زير پاهای چر

ايی بخشند ، آنها ره  نمک را از کافور باز نمی شناختند و توفير بهای سيم و زر را نمی دانستند»  عبدالحسين زرين کوب: «
و « هفت شهر عشق » و « هفت وادی محبت» و «    را در پياله ی واژه ها و زبانزد های عربی ريختند و نام «عرفان»

همچنانکه آرامگاه کوروش    « مقامات معنوی » بر آنان گذاشتند...   و « سير مراتب باطنی» و سير و سلوک معنوی»
دست تازيان بيابانگرد رهايی بخشند « قبر ام النبی » ناميدند و گفتند اينجا گور مادر بزرگ را برای اينکه از نابود شدن ب

 حضرت سليمان است!!. 
  

به   شتند همه ی ماندمانها ی فرهنگ و ادب و هنر آن سرزمين را ويران می کردند ويانياکان خونريز شما هرجا که پا می گذا
ايران ويرانگری که با همازوری شما پتيارگان اهرمن خو برسر کار آمدند بر آب و آتش می سپردند، همچنانکه امروز ماليان 

ن بردارند تا زادمانها ی آينده ی اين مرز وبوم ندانند آن اند که با بنا کردن سد سيوند، همه ی ماندمانهای نياکان ما را از ميا
ستواربوده است، آنان می خواهند ريشه های فرهنگ ا  که ازکجا آمده اند و بيخ و بن شان بر چه بنياد های ورجاوند پايه ای

د، و اين نخستين بار و ادب و تاريخ اين سرزمين اهورايی را از بيخ و بن بخشکانند و ايرانی را در جهان بی شناسنامه کنن
 نيست که چنين می کنند!! .

  
: يکی از آثار شوم و زيانبخش حمله  می نويسد  مرتضی راوندی در رويه ی پنجاهم از پوشنه ی دوم تارخ اجتماعی ايران

يادگارهای  اعراب به ايران محو آثار علمی و ادبی اين مرزو بوم بود ؛ اعراب جاهل کليه کتب علمی و ادبی را بعنوان آثار و
کفر و زندقه از بين بردند ؛ سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و دست يافتن به کتابخانه ها و منابع فرهنگی 

يران از عمر خليفه وقت کسب تکليف نمود و وی نوشت کتابها را در آب بريزيد زيرا اگر در آنها راهنمايی باشد با هدايت هللا ا
پس از وصول اين دستور    ر متضمن گمراهی است وجود آنها الزم نيست کتاب هللا برای ما کافی است .از آنها بی نيازيم و اگ

ا سال مطالعه و تحقيق ملل شرق نزديک را به دست آب و آتش سپردند و بگفته ی ؛ سعد وقاص و ديگران حاصل صد ه
خر ؛ و عمروعاص با کتابخانه اسکندريه ؛ و هالکو با « همان کاری را که قبل از اسالم اسکندر با کتابخانه است  استاد همايی

   دارلعلم بغداد کردند ؛ سعد ابی وقاص با کتابخانه عجم کرد » .
  

يح هللا صفا نيز در همين زمينه در رويه ی سی و دوم از کتاب علوم عقلی در تمدن اسالمی می نويسد : اشارات  استاد ذب
رب بتمام معنی تازه و جالب بود ؛ عالوه بر اين چون عرب صدر اسالم قدرت خود تاريخی يا قصصی که در قران آمده برای ع

اين فکر برای خلفا و زعمای آن قوم   ت ؛ بهمين سبب هم از آغاز امر ؛ را مديون اسالم و اسالم را مبتنی بر قران می دانس
عقيدت علی الخصوص در عهد خلفای  پديد آمده بود که هيچ چيز جز قران اليق خواندن و استفاده کردن نيست ؛ و اين

و احاديث هيچ چيز را ؛ و غير از احکام اسالمی و قران   راشدين رواج بسيار داشت چنانکه جز عرب قومی را اليق سيادت
شايسته ی توجه و مطالعه و آموختن نمی دانستند زيرا از خود قران آموخته بودند که قران ناسخ همه ی کتب و اسالم ناسخ  

پيشوايان شرع مبين هم مطالعه ی هر کتابی و حتی کتب دينی غير از قران را ممنوع داشته    ديان است ؛ همه ی ا
بت نمی دانيم قسمتی از قول حاجی خليفه را در کشف الظنون راجع به کيفيت علوم ميان مسلمانان در اينجا بی مناس  بودند...

  حاجی خليفه می گويد:  نقل کنيم ؛
 
سالم به هيچيک از علوم مگر بزبان خود و معرفت احکام اسالم و فن طب که براثر حاجت عموم نزد « ؛ عرب در صدر ا 

بچيز ديگری توجه نداشت ؛ و اين عدم توجه از باب حفظ قواعد اسالم و دور داشتن برخی از افراد آن قوم موجود بود ؛ 
ه ی نفوذ علوم اوائل است تا آنجا که روايت ميکنند عقايد مسلمين پيش از رسوخ و استواری ايمان ؛ از خللی بود که نتيج

به انجيل و تورات هم ممنوع بود ؛ تا اتحاد و و همچنين نظر انداختن   مسلمانان آنچه کتاب در فتوحات بالد يافتند سوختند ؛
بدين   ت داشتنداجتماع کلمه در فهم و عمل کتاب هللا و سنت رسول حاصل شود ؛ صحابه و تابعين از کتابت و علم ؛ کراه

يد نابود کردن آنها مبادرت می ورز  و  که عرب هر گاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می يافت بسوختن  سبب می بينيم
...در مدتی بيش از يک قرن که حکومت و سيادت و سياست در دست عرب بود ؛ نه تنها توجه و اقبالی اساسی بعلم صورت 

و شغل بندگان می دانست و از آن کار ننگ داشت بهمين سبب تا آنروز که    را کار موالی نگرفت بلکه عرب اشتغال به علم



در عالم اسالم مشهود نبود و پس از آنکه با غلبه ی عنصر ايرانی و   ی علمجز نژاد عرب حکومت نمی کرد ؛ اثری از روشن
خلفا شروع شد و توجه بعلوم نيز آغاز  بر انداختن حکومت اموی و تشکيل دولت عباسی نفوذ ملل غير عرب در دستگاه

  گشت . 
 
ايرانيان بودند ... ايرانيان پيش از ابن خلدون می گويد : از امور غريب يکی اين است که حامالن علم در اسالم غالبا از  

اسالمی اسالم با علوم مختلف از قبيل فلسفه و رياضيات و طب آشنايی داشتند و پس از شروع نهضت نقل و ترجمه در عهد 
  قسمت بزرگی از آنها را خواه آنها که اصال از يونانی و هندی به پهلوی نقل شده بودند و خواه آنها که مستقيما ايرانيان به

پهلوی و سريانی نوشته بودند بزبان عربی نقل کردند و از اين طريق سهم بزرگی در علوم اسالمی بدست آوردند و اين غير 
  ت و ساير شئون تمدن داشته اند . از تاثيری است که در ادبيا

ی فرهنگی خود هر چه  در برابر اين خوی و سرشت اهريمنی نياکان خونريزشما بود که ايرانيان برای پاسداری از ماندمانها
سوی    «  را که داشتند در پياله ی زبانزدها و واژه های تازی ريختند تا از ويران شدن پاس شان بدارند، چنين شد که :

 که نيايش سو، و سوگند گاه ايرانيان بود به « سوی سليمان » دگرگون شد... جمشيد»
  

  بها بود جای خود را به « حضرت معصومه » سپرد ... که ايزد آ  يا « ايزد بانوی بيگناه»  «ايزد آناهيتا»
  ود نهادند...« هفت شهر عشق » بر خ  که «هفت خان » يا « هفت گامه ی رسايی » بودند، نام  « هفت امشاسپند »

و سرانجام آرامگاه کوروش بزرگ « قبر ام النبی » شناسانده شد تا از دستيازی ويرانگرانه ی پيروان « عدل علی» دور 
 ماند ...  ب

  
و دارش و دسترنج ايرانيان و ويران کردن ماندمانهای   آن روز نياکان تازی شما که جز ربودن زنان و دختران خوبچهر،

اهورايی انديشه ی ديگری در سر نداشتند از ايرانيان نپرسيدند که مادر حضرت سليمان در پارس چه  تاريخی اين سرزمين
 ست مادر خود را در پاسارگاد به خاک سپرده باشد؟؟... می کرده است ، چرا سليمان می باي

  
ی با يکدگر دارند که شما امروز هم کسی از شما تازی زادگان اهرمن خو نمی پرسد که « اسالم » و « معنويت » چه پيوند

 می خواهيد با هزار و يک ترفند آنها را به هم گره بزنيد؟؟... 
  

     يافته ايد که به رهايی آن برپا خاسته ايد؟؟...شما در کجای اسالم نشانی از « معنويت » 
دراز و بازويی توانا دارد دستی   در ريختن خون بيگناهان  اگر اين « معنويت » در پيوند با « هللا » است، چرا خود او که 

حسين الهی  کاری نمی کند ؟؟... چرا خودش به خواب فرو رفته و راه را برای تازش اهريمنی رايات شما وحسين صدر ها و
 قمشه ای ها و بازرگان ها و خاتمی ها و ديگر کارگزاران فقه فرسوده ی صفوی باز گذاشته است ؟؟... 

  
را فرا روی   «عدل علوی»  از  و سپس نمونه هايی  ه نمونه هايی از « معنويت اسالم»اگر زندگی بجا باشد در گفتار آيند

زمان بجا مانده از اين گفتار به نشان دادن چند نمونه از اين « معنويت»   شما و هم ميهنان خوبم خواهم گذاشت ، امروز در
  بسنده می کنم.

  
حققا دانسته ايد جماعتی از شما که عصيان ورزيده حرمت شنبه را سوره ی بقره می گويد: « م ۶۵نمونه ی يکم : در آيه ی 

  نگاه نداشتند ، آنان را مسخ کرديم و گفتيم بوزينه شويد!!؟؟» .
نزد هللا « حرمت » بسيار دارد، و کسی نمی   رای دلبری کردن از يهوديان مدينه، می خواهد نشان دهد که روز شنبهب 

د، پس داستانی را گزارش می کند که تنی چند از يهوديان با انجام دادن کاری در روز بايست در روز شنبه کاری انجام ده
دادن « معنويت» خود آنها را مسخ فرموده و به چهره ی بوزينه درآورد تا  شنبه حرمت آن روز را شکستند ، هللا برای نشان

  سخ بوزينه خواهند شد!! .نبايد دست به هيچ کاری بزنند و گرنه م  يهوديان بدانند که در روز شنبه
  

را نزد خدا بدترين  از سوره ی مائده می گويد: « بگو ای پيغمبر آيا شما را آگاه سازم که کدام قوم ۶٠نمونه ی دوم : آيه ی 
پاداش است ، کسانی را که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را بوزينه و خوک مسخ نموده که با حرمت حکم روز شنبه 

دا کردند و مسخ و بوزينه شدند و امت عيسی که پس از نزول مائده ی آسمانی و مشاهده اعجاز مسيح باز کافر مخالفت خ
     ند!! ؟؟» . شدند و مسخ به خوک گرديد

  
تا کشيشان آمريکايی بويژه پدران کليساهای واشنگتن نشين بدانند که اگر ناقوس همه کليساهای آمريکا را به سربلندی 

رآورند؛ و فرشی بافته از گوشت و پوست و استخوان، و به رنگ خون ملت ايران زير پايش بگسترانند، و خاتمی به سدا د
سال پيش به فرمان هللا تازی خوک شدند و  ١۴٠٠از مسخ خوک رهايی نخواهند يافت، آنان جای پايش را بوسه باران کنند ، 

ننگشان   خود از خوک هم خوک تر شدند... براستی  خوکدانیبنام خاتمی در   با فرا خواندن هيوالی خونخوار تازی پرستی
 کشيشانه تر است!!.  کار خوک هزار بار از آنان باد که خوکدانی ننگين خود را به ننگی تازه آلودند و نشان دادند که کرد و

  
اده شده ام و آنچه نيکو : « من با شمشير فرست  نمونه ی سوم : پيامبر اسالم درپوشينه ی يکم کتاب البيان جاحظ می گويد

  نه تا بکارم ... » .   است در شمشير و با شمشير است .... من فرستاده شده ام تا درو کنم ؛



  کتاب نهج الفصاحه می گويد : « در های بهشت زير سايه ی شمشير ها است » ...  ١١۵و در رويه  
 « شمشير ها کليد بهشت اند .» .   وباز می گويد:

  
  نهج البالغه می گويد :  ١٠۵در رويه ی   علینمونه ی چهارم : 

 ...   « ما آرمانهايمان را با شمشير هايمان حمل می کنيم »
  

: ( محمد پيغمبری بود که شعارها و پيامها   امت و امامت می نويسد ۶١٩و  ۶١٨در برگهای نمونه ی پنجم: علی شريعتی 
کشيد و به همه اعالم می کرد : يا تسليم اين راه « اسالم » شويد ؛  را می رساند و برای تحقق اين پيغام ها .... شمشير می 

 ير می کشم ) . يا از سر راه من کنار برويد ... و هر کس کنار نرفت به رويش شمش
  

از نامه عمر به عمرو عاص می توان به علل   نمونه ی ششم : محمد علی خليلی درکتاب ( ظلم تاريخ ) می نويسد : «
: « از بنده خدا عمر ؛ امير مومنان ؛ به عمرو عاص .   ايی اعراب پی برد . ترجمه اين نامه چنين استاقتصادی کشور گش

م سوگند که اگر من و همراهانم از گرسنگی بميريم؛ تو و همراهانت که سير هستيد هيچ  سالم برتو ای عمرو؛ به جان خود
 برس؛ بداد برس. » بداد برس؛ بداد   نگران نمی شويد؛ چرا غنيمت نمی فرستی !!

  
« به بنده خدا امير مومنان از بنده خدا عمرو عاص : و اما بعد ؛ لبيک   و عمرو عاص در پاسخ چنين نوشت : 

 کاروانی از خوار و بار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش نزد من است !!! ) .   لبيک؛
  

 الم » در بيرون از مرزها ی حجاز... اين آغازی بود برا ی نشان دادن و گسترش « معنويت اس
  

سفون در آمدند و تازيان به تي  کتاب دو قرن سکوت می نويسد : « ۶٩عبدالحسين زرين کوب در رويه   نمونه ی هفتم:
غارت و کشتن پيش گرفتند ... بدين گونه بود که تيسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبها ی چهارصد ساله ی 

به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفير بهای سيم و زر را نمی دانستند ؛ از خاندان ساسانی 
  جز ويرانی هيچ بر جای ننهادند . آن قصر های افسانه آميز 

  
سيصد هزار زن و «... فاتحان گريختکان را پی گرفتند ؛ کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که تنها   باز می گويد :

دختر به بند کشيده شدند ؛ شسصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سيم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده 
شدند و در بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته  

ند ؛ هنگامی که اين خبر بگوش عمر رسيد دستها را بهم کوفت . گفت از اين بچه های پدر ناشناخته به  ی بسيار بر جای نهاد
 خدا پناه می برم ...» . 

  
گفتار امروز را بپايان می برم و ادامه ی اين گفتار را به هفته ی آينده می سپارم ،   فت فراز از «معنويت اسالم »با اين ه

بپرسم که براستی شما در ميان« بوزينه های يهودی و خوک   واهم از شما فيلسوفان مسلمانولی پيش از پايان سخن می خ
يا مکه ی معظمه که کانون « معنويت » شما است   را به همان «ام لقری»چ   چه می کنيد؟؟  در « بالد کفر»  های مسيحی»

     پناه نمی بريد؟؟
  

ويرانه » مانده ايد ؟؟ ويرانه ای که به گفته ی زنده ياد مهدی اخوان هنوز در «   شما (گنجهای محترم!! )  چرا گروهی از
ما به ويرانه دگر گون شد. چرا به همان ريگزارهای ثالث « روزی روزگاری شبچراغ روزگاران بود » ، و بدست نياکان ش

 گرم عربستان نمی رويد تا شکمی از عزای معنويت بدر آوريد؟؟!!
  

ستوه آمده اند که شما از دست ما،    ه ايرانيان از دست تبهکاريهای شما به همان اندازه به اين سخن را از من بباوريد ک
ما را بی آبرو کرده اند که ايرانيان با شنيدن نام شما دچار دل آشوبه می شوند ش  امروز فرزندان پاک سرشت ايرانزمين چنان

و خود به همان « ام القرا » پناه ببريد   فرزندان ايران واگذاريد پند مرا بشنويد، ايران را به   و زردابشان را باال می آورند!!
ف و کربال هر اندازه دلتان می خواهد ريه هاتان را از خود در نج  و در جوار کعبه و يا دستکم در جوار تربت مطهر امامان

م جايمان بسيار خوشتر است تا در هوای معنويت اسالم پرو خالی کنيد و کاری به کار فرزندان ما نداشته باشيد ، ما در جهن
 بهشت و درکنارشما و آن کشيشان خوک سرشت آمريکايی و ميزبانان شما !!
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