
  اقليت های دينی در ايران
  آويوسخنرانی در دانشگاه تل  

   

  
درود به روان و فروهر زرتشت پاک، ابر انديشمندی که در دل تاريکيهای زمان يک تنه در برابر همه ی اهريمنی رايات  

 کيش بانان کيشهای دروغين بپا خاست و جهان تاريک را به روشنايی خرد آراسته کرد . 
  
ابر شهرياری که در پرتو انديشه و گفتار و کردار نيک خود جهان تاريک را   فروهر کوروش بزرگ، درود به روان و 

 روشنايی بخشيد و ارزشها را از زشتی به زيبايی درآورد .
  

درود به روان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرايی که با سرودن شاهنامه ی کالن خود دريچه ای از فرهنگ ايران 
    تا چگونه زيستن و چگونه مردن را بياموزيم. بروی ما گشود

  
درود به روان و فروهرهمه ی آزاده زنان و بزرگ مردانی که درساختار فرهنگ جهانی سنگی بر سنگ گذاشتند وکاخ سربلند 

 فرهنگ جهانی را پی گذاشتند.
  

پژوهانی که از راههای دور و  شنو با ارمغان بهترين درودهای سرود گونه به شما استادان گرانمايه، فرزانگان و دا
 در اينجا گرد آمده ايد تا از فرهنگ ايران و َهنايش آن در فرهنگ جهانی بگوييم و بشنويم .  نزديک

  
جادارد پرسيده بشود که ( اقليت   ولی  در ايران ) سخن بگويم .  از من خواسته شده است تا در باره ی ( اقليت های دينی

 ايران پيش ، يا ايران پس از اسالم ؟؟.    ؟؟) های دينی در کدام ايران
  

  پيوندی بهم بسته با فرهنگ مردم آن سرزمين دارد .  در هر سرزمينی  شک نيست که چگونگی زيست مردمان
در ايران امروز دو فرهنگ ناسازگار درکارند ، يکی از اين دو فرهنگ برآمده ازانديشه های هستی شناسانه ی مردمی است 

وآن ديگری ره آورد   های تاريخ درآن پشته ی فراخدامن زيسته، و در بهسازی و نوسازی جهان کوشيده اند، هکه در هزار
بيابانگردان فرهنگ ستيزی است که بزور شمشير، وآسيابهای خون، و دستيازی به زنان و دختران خوبچهر ايرانی، بر مردم 

 ايران پذيرانده اند. 
  

فرهنگ ايران از زبان داريوش بزرگ می گويد: اهورا مزدا خدای    ن همان نمی شوند،يااين دو فرهنگ در هيچ زمينه ای 
   بزرگی است که اين زمين آفريد ، که آن آسمان آفريد، که مردم آفريد و شادی را برای مردم آفريد .

        
را از هم پاره نمی کند،  نادر ميان است ، «مردمی » که دين شان و باورها يشان آن  در اين فرهنگ سخن از « مردم »

 دهشی است که از سوی اهورا مزدا به همه ی « مردمان » ارمغان گرديده است .     « شادی »  و
  

دراين فرهنگ کسی از ديگری نمی پرسد : دين تو چيست و نيايش سوی تو کدام است، بلکه هر کسی می کوشد تا 
دمانی خود را با ديگران بخش کند، چنانچه اشو زرتشت که خود اشدرمهرگستری و شادی پراکنی مزدا گونه بشود و نان و 

در سرود هشتم گاتها که سرود خود شناسی است می گويد: خدای دانا و ابر توانا خرسندی به   بنيادگذار اين دبستان است
نيکيها خواهد  نکسی ارزانی می دارد که به هر کس ، خواه هر چه باشد خرسندی می بخشد... و همچنين به آن کس بهتري

 رسيد که آسايش را برای آسايش ديگران پديد می آورد ... 
  

هر که در اين   و شيخ ابوالحسن خرقانی که در بستر همين فرهنگ برآمده و باليده است، بر سردر خانقاه خود می نويسد:
  البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.  سرا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه آنرا که بدرگاه باريتعالی به جان ارزد ،

پس از يورش تازيان بيابانگرد، و راه اندازی آسيابهای خون در آن پشته ی فراخدامن، اين فرهنگ مردم گرا و جهان آرا از  
 ريو به تاريکترين اليه های روان ايرانيان پناه برد تا در زمانی ديگر درست همانند آبهای ز  روی بوم ايران برچيده شد

 زمينی سر برون کشد وتر و تازگی وزندگی را به ايرانيان بر گرداند.
  

  .    ولی آن ديگری که خاک ايرانزمين را با خون ايرانيان رنگين کرده بود نه با مهر سر سازگاری داشت و نه از شادی نشانی
که در رده ی پست ترين جانوران بشمار لبدينها و آيينهای ديگر نه تنها ارج گذاشته نمی شوند   باورمندان به  در اين آيين

     اسالم است...  سوره ی آل عمران می فرمايد: تنها دين پسنديده نزد هللا همان  می روند، چنانچه درآيه نوزدهم از
  

همان سوره می فرمايد : هرکس غير از اسالم دينی اختيار کند هرگز از وی پذيرفته نيست و او در آخرت از  ٨۵و در آيه 
    اران است...کنزيا



  
بنا براين بايسته ترين خويشکاری يک مسلمان باورمند به اسالم اين است که تا می تواند در آزار نا مسلمانان بکوشد و با 

    گزند رسانی به آنان هللا و رسول را شادمان بسازد.
  

از چه پايگاهی در   ی داری تا بگويمنيدر اينجا ارج آدمی در گرو مسلمان بودن است، نه در بينش و منش مردمان، بگو چه د
 همبودگاه مسلمانان برخوردار خواهی بود.

  
با اين پيشگفتار کوتاه می خواهم نشان دهم که نمی توان با يک نگاه شتاب آلود و در يک سخنرانی سراسر تاريخ ايران را 

 به بررسی نشست .    همساز تاريخیاندر نورديد و جايگاه اقليت های دينی را در دو فرهنگ نا سازگار ودر دو دوره 
  

افزون برآن می دانيم که در ايران پيش از اسالم زرتشتيان نه تنها « اقليت » به شمار نمی آمدند بلکه کديوران و دارندگان 
سال گذشته براين مردم پاک سرشت رفته است در پياله تنگ يک گفتار نمی  ١۴٠٠اين سرزمين بودند، رنجی که در درازای 

 ، بايد دهها ساعت سخن گفت تا بتوان گوشه هايی از اين بيداد را بنمايش گذاشت . دجگن
  

بر زمين ريخته شده است   بهايی ما رفته و خونی که به ناروا از اين مردم  در باره ی ستمی که برهم ميهنان خوب  همچنين
د شرم آور به زمانی بس دراز تر نياز خواهم ادسخنی به ميان نخواهم کشيد، چرا که برای نشان دادن گوشه هايی از اين بي

داشت ، از بيدادی که بر هم ميهنان مسيحی ما رفته است چگونه می توان به گفتاری کوتاه بسنده کرد؟؟، و اگر بخواهم به  
 اين خود ستم ديگری خواهد بود بر هم ميهنان خوب زرتشتی و مسيحی و بهايی ما.   کوتاهی چيزکی بگويم و بگذرم،

  
اسراييل هستند ، بهتر است که بجای پرداختن   ا براين از آنجاييکه بيشترين شمار شنوندگان سخن امروز من فرزندان خوبنب

به بوداييان و هندويان و منداييان و ميتراييان و زوروانيان و مسيحيان وبهاييان و باورمندان به دينها و آيينهای 
    زيست يهوديان در ايران پيش از اسالم و در ايران پس از اسالم.  ینگاهی گذرا داشته باشيم به چگونگ  ديگر،

  
اين مردم ، از زمان بيرون آمدن از مصر تا پايان روزگار سليمان ، توانستند با کار و کوشش پيگيرخود گامه های فراپويی را  

   آورند. يکی پس از ديگری بپيمايند و جايگاه وااليی در ميان ديگر مردم جهان برای خود فراهم
  

ر اريکه فرمانروايی اسراييل نشست و با ب Rehpboam   پس از درگذشت سليمان يکی از پسرانش بنام رحبعام
 زشتکاريهای خود انگيزه فروپويی مردم خود را فراهم آورد. 

  
ذشت سليمان مردمی گتا زمان در  بنی اسراييل يا دودمان دوازده پسر يعقوب که از سوی خداوند ( اسراييل ) ناميده شده بود،

همبسته و همگام و هم سرنوشت بودند، و با همازوری و هم مهری گام های فراپويی را يکی پس از ديگری در می 
نورديدند، ولی پس از درگذشت سليمان در پی زشتکاريهای پسر جوانش به دو بخش ستيزه جو با يکدگر پاره شدند، ده 

د و کشوری جدا سر برای خود بنياد گذاشتند و کس ديگری را به پادشاهی خود ندودمان از آنان به پادشاه جوان پشت کرد
برگزيدند، و دو دودمان ديگر به پادشاهی پسر سليمان گردن نهادند. اين پارگی يک رشته جنگهای خانمانسوز را ميان 

پس از   بنی اسراييل بود  فروپويی اين آغاز  يکدگر بودند فراهم آورد.  فرزندان يک پدر، و برادرانی که تا ديروز پشتيبان
 يک دوره ی دراز فراپويی، و آموزه ای بزرگ برای آنانی که انيشه ی جداسری را در سر می پرورانند . 

  
بابل از اين کاستی روز افزون   نبو کد نصر پادشاه ستم پيشه  در گيرو دار اين روزگاربد هنجار و برادرکشيهای بد فرجام ،

پ . م به اورشليم لشکر کشيد، يهوياکين شاه يهودا را به اسيری گرفت و صدقيا را  ۶٠۵  و در سال تاسراييل بهره گرف 
برجای او بر تخت پادشاهی نشانيد و با ده هزار اسير به بابل بازگشت، پس از چندی صدقيا با تکيه بر پيمانی که با مصر 

م تاخت و آن شهر بزرگ را به آتش کشيد، هيکل سليمان را يبسته بود بر نبوکدنصر شوريد ، نبوکد نصر دو باره به اورشل
همه را با خود به اسيری به بابل   ويران کرد، پسران صدقيا را در برابر چشمان پدر کشت و مردم اورشليم را به بند کشيد و

   برد.
  

در زير دست فرمانروايانی  یاسارت و بردگ  اين بدترين رخدادی بود که يک ملت آزاده می توانست با آن رو به رو گردد.
 فرومايه و خود کامه . 

  
بخشی   را در برابر چشمان خود پيکر دهيم  در اينجا برای اينکه بتوانيم گوشه هايی از سيه روزگاری اين مردم رنج کشيده

 از سوگنامه ی ارمياء نبی را از تورات برای شما می خوانم...  
  

  اين نبی بزرگ اسراييل چنين می خروشد: 
شباهنگام زار می گريی و   ای شهبانوی شهرها، چرا همانند بيوه زنان سياه پوش گشته ای؟*  ی اورشليم ، ای اورشليم،ا

دشمنان امروز تواند!! کاهنانت بر دروازه ها می گريند و کودکانت در بند   دوستان ديروزت  گوشی برای دهانت نيست *
 و خودت در تلخی فرو نشسته ای. یدوشيزگانت در تلخکام  اسارت فرياد می کشند،



  
ای که روزی شبچراغ روزگاران بودی؛ چرا اينچنين در ماتم نشسته ای ؟* مردانت هالک گشتند، و پسران و دخترانت در بند  

دست زور آور مرگ بر شيرخوارگانت   اسارت گرفتار آمدند* در خيابانهايت شمشير و در خانه هايت مرگ فرمانروا است*
 و کاهنانت از گرسنگی درکوچه و برزن جان می سپارند. دراز گشته

  
ای شهبانوی شهرها، شباهنگام برخيزو خروشی از جگر برکش ، دل خود را همانند آب پيش   ای اورشليم، ای اورشليم، 

گر نمی  مای خداوند، مگر نمی بينی که کاهنان و انبياء من در مکانهای مقدس کشته می شوند؟؟   بگو:  روی خداوند بريز،
دوشيزگان و   مگر نمی بينی که  درکوچه های شهر می افتند،  بينی که پيران من همچون برگهای خزان زده در دست باد

 جوانانم را به اسيری می برند؟؟* 
  

 نيز بچه های خود  چگونه پسران صهيون که با زر ناب برابر بودند اينک مانند سفالهای شکسته بی بها گرديده اند. شغاالن
را شير می دهند ولی دختران صهيون مانند شتر مرغ بيابانی بی شير گشته اند* زبان کودکان شير خواره از تشنگی به 

آنانکه خوراکهای نيکو می خوردند اينک خاکروبه ها را برای   آغوش برويشان بگشوده است*  کامشان چسبيده و مرگ
ی زيبا بتن داشتند اينک ژنده پوشان خاکستر نشينند* کشتگان گرسنگی ازير و زبر می کنند* وآنان که جامه ه  يافتن خوردنی

مادران فرزندان خود را می پزند و   از کشتگان شمشير بيشتر، و کشتگان شمشير از کشتگان گرسنگی بهترند*
 واين تنها خوراک ايشان است*   خورند،

  
ان را ويران کردند* دامن زنانمان را در صهيون به ننگ ممانداک نياکانمان را بردند ، خانه ها  ای خداوند !! ای خداوند،

سرورانمان را کشتند و بزرگانمان را خوار کردند ، جوانان را به سنگهای آسياب بستند، و کودکان را در زير بارهای   آلودند*
  کرده ای؟؟    سنگين از پای در آوردند* ای يهوه ، ای سردار لشکرهای اسراييل، چرا ما را فراموش

رگيرودار آن روزگار بدهنجار که اسراييل از درد می ناليد و می خروشيد ، کمی آنسوتر کودکی زاده شد که سپس تر از  د
آنان که با فرهنگ بنی اسراييل آشنايی دارند می دانند که اين فرنامی نيست   سوی همين مردم « مسيح خداوند » نام گرفت .

 ی کنند. نبه اين و آن ارزا  که يهوديان به آسانی
  

ديری نپاييد که اين کودک برآمد وباالکشيد ، و بر اريکه ی شهرياری ايرانزمين فراز آمد و چونان خورشيدی در آسمان تاريخ 
 جهان درخشيدن گرفت. 

  
آزاده مردی از تبار مردان بزرگ شاهنامه،    او کوروش بود، شاه شاهان ، شاه مهر گستر ، شاه چهارگوشه ی زمين،

از اسب فرو افتاده را بشنود و بر تخت   المنش که نمی توانست آن فريادهای برآمده از ژرفای روان يک ملتاشهرياری و
که کشتن زيستمندان کشتن مزدا ا است    با سپاهی بزرگ و سپاهيانی که می دانستند  شهرياری خويش آرام بگيرد. کوروش

فرومايه ی خود به تنگ آمده بودند به پيشيبازش شتافتند و   انهبه بابل در آمد، مردم بابل که از دست تبهکاريهای پادشا
 گشودند.   دروازه های شهر را برويش

  
کوروش در نخستين گامه ی اين پيروزی کاری کرد که تا آن زمان از هيچ کشورگشای ديگری ديده نشده بود، بجای ويران 

ابليان، همراه با بزرگان سپاه خود و همراه با بزرگان بشمردن باورهای دينی   کردن نيايشگاهها و شکستن بت ها و خوار
بت بزرگ بابليان درآمد و همانند آنها به نيايش   کشوری و لشکری سرزمين شکست خورده ی بابل به نيايشگاه مردوک،

نار هر کتا نشان دهد که فرهنگ ايران هيچ بتی را نمی شکند،بلکه در   پرداخت و آن بت سنگی را « خدای بزرگ » ناميد،
 بت خود را برمی افرازد وبرای ديگران نيز جا باز می کند تا بيايند و بت های خود را برافرازند !!.   بتی
  

به کشورگشايان و زورآوران جهان داد تا از شکستن بتها و کشتن   تاريخ انديشه  اين آزمون بزرگی بود که اين بزرگمرد
 و دگر انديشان را ارجی شايسته بگذارند. دباورمندان به هر دين و آيينی خود داری کنن

  
سپس فرمان داد تا يهوديان و ديگر اسيران در بند را از بند اسارت ننگين بابليان آزاد بگردانند، اين همان فرمان خجسته ای 

دگرگون  یبود که شالوده ی بنيادين هوده های مردمی، يا ( حقوق بشر) را پی گذاشت و چهره ی جهان را از زشتی به زيباي
کرد، ولی کوروش بزرگتر از آن بود که به اين اندک بسنده کند، مردمی که خانه و کاشانه و سرزمين نياکان، وهمه دارش 

 ودسترنج خود را از دست داده اند، با آن تن های شکسته و رنجور از آزادی چه بهره ای می توانستند گرفت ؟؟.
  

نا توان و درمانده، شکم های آماسيده از گرسنگی، آزادی را می خواهند چه   کودکان سرگردان و بی پناه ، پيکرهای های
   نان می خواهند و جايی برای آرميدن.  کنند؟؟ آنان

  
بود که کوروش به آزاد سازی يهوديان بسنده نکرد، بلکه پيش از آزاد کردنشان آنان را   با اين جهان بينی مردم گرايانه

تا با   فرمانی شاهانه از ايرانيان خواست  بخشيد و سپس با خود به ايرانشان آورد و با هخوراک و نوشاک و پوشاک شايست
و خود    زر و سيم و همه ديگر بايستگيهای زندگی بياری اين مردم برخيزند و دلهای شکسته شان را بنرمی نوازش کنند،

   خانه های افتاده شان را از نو بنا سازند. وخزانه ی شاهی را برويشان گشود تا با دستان پر به سرزمين خود برگردند 



  
به همراه تنی چند از رهبران دينی خود به سرزمين مقدس   به گزارش تورات شماری نزديک به پنجاه هزار تن از يهوديان

و  دماندن  ايران را ميهن خوب خود شمردند و در آن سرزمين  برگشتند ، ولی شمار ديگری که بسی فزونتر از آنان بودند
تبارهای ايرانی به شمار می روند و از هر    ريشه دوانيدند و امروز پس از گذشتن از فراز و فرودهای بسيار، ازنژاده ترين

 ايرانی ايرانی ترند.
  

نحميا که خود از خاندان پادشاهی اسراييل و در دوره ی اسارت بابل چشم به جهان گشوده بود در ايران آنچنان بزرگ شد و 
روزی از شاهنشاه ايران درخواست نمود به او پروانه    باليد که در شوش ساغر انداز شاهنشاه ايران اردشير دراز دست شد.

مردم خود را در بازسازی اورشليم ياری رساند ، اين درخواست از سوی شاهنشاه ايرن را بدهد تا بتواند بازگشت به اسراييل 
به همراه گروه   پ.م ٣٧٩پ.م رهسپار اورشليم گرديد . پس از چندی عزرا در سال   ۴۴۴  در سال  پذيرفته شد و نحميا

ران فرا دست آنان گذاشته بود به اورشليم بزرگی از کار آموختگان و پيشه وران و سازندگان، و با پول کالنی که شاهنشاه اي
 و ديگران در ايران ماندگار شدند.   بازگشت تا آن شهر مقدس را از نو بنا سازد،

  
يکی از وفادارترين تبارهای ايرانی بوده و در خدمتگزاری به ايران از هيچ    در هميشه ی تاريخ  خوشبختانه يهوديان

نگريم خواهيم ديد که تا پيش از يورش تازيان از بهترين گراميداشت از سوی ديگر کوششی فروگذار نکرده اند و اگر نيک ب
هم ميهنان خود برخوردار بوده و توانسته اند بدون کمترين گرفتاری به فراپويی در زمينه های گوناگون هنری ، دانشی ، 

 بازرگانی و کشورداری ادامه دهند.
  

ايران پيش از اسالم و می دانيم که پيروان ديگر دينها نيز مانند بوداييان ، اين نگاهی بود به چگونگی زيست يهوديان در 
برهماييان ؛ منداييان، پيروان خدايان کهن بابلی ؛ ميتراييان، زروانيان، مسيحيان و جز اينها هم کم و بيش به همان گونه  

ر، آييهنای دينی خود را بجای آورند و درست بوده اند ، همه ی آنها می توانستند بی هراس از فشار دستگاه فرمانروايی کشو
 برخوردار باشند.   همانند ديگر هم ميهنان خود از همه ی هوده های مردمی

  
اگر دوره ی کوتاه چند پادشاه پيورز ساسانی و تبهکاريهای موبدی بنام کرتير را از تاريخ ايران پيش از اسالم بر داريم، با 

اقليت ها بوده است و بيشک يهوديان بيش از پيروان ديگر دينها از دارشهای اين  دليری می توان گفت که ايران بهشت
بهشت بهره گرفته اند ، چرا که از سويی برای کشانيدن ديگران به دين خود تبليغ نمی کردند و از سوی ديگر در دوره ی 

 ران پديد نمی آوردند .نگرانيهايی را برای دولت شاهنشاهی اي  دراز جنگهای ايران و روم مانند مسيحيان
  

ولی اين دوره ی خوشباشی مردم ايران، بيش از يازده سده پايداری نکرد. در پی يورش تازيان و فرو پاشی دودمان ساسانی 
جهنمی   همه دارشها و ارزشهای فرهنگ ايرانزمين لگد کوب تازيان گرديد و آن بهشت شادی بخش که جشنگاه جهان بود به

و يهوديان نيز همانند ديگر تبارهای ايرانی دچار تيره روزگاری گرديدند. تازيان آيينی را با خود آورده خونين دگر گون شد، 
 بودند که در برابرهيچ انديشه ای تاب شکيبايی نمی آورد. 

  
 -ی می شوند، اهل کتاب (يهود  نگريسته  ( جاهل)  و  (نجس) –نامسلمانان همواره به چشم ( گناهکار )   در اين آيين،

به حکومت اسالمی بپردازند، دريافت جزيه   بايد افزون بر ماليات سرانه ماليات ديگری هم بنام جزيه  مسيحی و زرتشتی)
فرودست   همواره خود را پست و خوار و  بايد همراه با زدن پس گردنی و ديگر رفتارهای خوار کننده ای باشد که اهل ذمه

 مسلمانان ببيند تا به اسالم درآيند.
  

و آتشکده ی تازه ای در سرزمين اسالم بنا کنند، حکومت اسالمی هر زمان شايسته بداند می   اهل ذمه نبايد کليسا و کنيسه
  تواند نيايشگاههای يهوديان و زرتشتيان و مسيحيان را ويران کند .

   
خواری خود را بنمايش   دين ترتيباهل ذمه بايد خانه ها ی خود را همواره پست تر از خانه های مسلمانان بنا کنند تا ب

 بگذارند . 
  

اهل ذمه بايد پارچه ی زرد رنگی بر جامه ی خود بدوزند تا مسلمانان   از آنجاييکه بدن هر نامسلمان نجس شمرده می شود ،
سانی که سوره ی توبه می فرمايد: ای ک ٢٨از دور آنان را شناسايی کرده و از برخورد با آنان بپرهيزند، چنانچه در آيه 

 ايمان آورده ايد محققا بدانيد که مشرکان نجس و پليدند... 
  

اهل ذمه در روزهای بارانی نبايد از خانه های خود بيرون شوند تا آبی که از پيکرهای آنان بر زمين ريخته می شود زمين را  
 نا پاک نسازد . 

  
يرو دين پدرانشان باشند ، بنا براين نمی توانند فرزندان خود اهل ذمه آزاد نيستند که فرزندان خود را بگونه ای بار آورند که پ

 را از رفتن به کانونهای اسالمی باز بدارند و از مسلمان شدنشان جلوگيری کنند. 



  
اهل ذمه آزاد نيستند در باره ی دين خود تبليغ کنند ، از همين رو زرتشتيان در اين هزار و چهارسد سال گذشته هرگز دليری 

گروهها گروه از ايرانيان   از آيين ورجاوند خود با ديگر هم ميهنانشان کمترين سخنی به ميان آورند، امروز که نکرده اند
اين همای ايران است که دارد از درون خاکستر   مسلمان به آيين نياکان خود روی می آورند اين کاری به زرتشتيان ندارد،

     . خود سر برون می کشد و رستاخيزی دوباره می کند
  

به دين   مسيحيت و يا زرتشتی را برای خود برگزينند، اگر بخواهند -اهل ذمه نبايد به جز اسالم دين ديگری مانند يهوديت 
 بجز آنچه در آن زاده شده اند درآيند ؛ بايد تنها اسالم را بر گزينند وگرنه کشته خواهند شد.  ديگری

  
 د ولی اگر يک مسلمان نا مسلمان را بکشد کيفر داده نمی شود.اگر نا مسلمانی مسلمانی را بکشد کشته می شو

  
زرتشتی ) کمتر از دوازده درسد ديه مرد مسلمان است. پيروان آيينهای ديگر مانند  -يهودی –( مسيحی   ديه ی يک مرد ذمی

داوری نمی شود ، خون را بکشد   بوداييان و هندويان و دينهای کوچک و بزرگ جهان هيچ ديه ندارند . اگر مسلمانی آنان
 نامسلمان ارجی ندارد پس هرچه ريخته تر بهتر!!.

  
اگر اهل کتاب شرايط ذمه را نپذيرند کافر حربی شمرده خواهند شد ، اينگونه کسان حق زندگی کردن ندارند، جان و مال و 

سوره  ٢٩! چنانچه در آيه ی و مهدور العرض است! –مهدور المال  –ارجی ندارد و به زبان شرعی مهدور الدم   ناموسشان
توبه می گويد: ای اهل ايمان باهر که از اهل کتاب که به هللا و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را که هللا و رسولش حرام  

 کرده حرام نمی دانند کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسالم جزيه دهند. 
  

 ۶٠در آيه ی   ايگاه ويژه تری دارند وگاه به خوک و بوزينه مسخ می شوند، چنانچهدر ميان اهل ذمه يهوديان و مسيحيان ج
کسانی را   از سوره ی مائده می فرمايد: « بگو ای پيغمبر آيا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترين پاداش است؟

با حرمت حکم روز شنبه مخالفت خدا کردند و که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را بوزينه و خوک مسخ نموده که 
مسخ و بوزينه شدند و امت عيسی که پس از نزول مائده ی آسمانی و مشاهده اعجاز مسيح باز کافر شدند و مسخ به خوک  

 گرديدند!! ؟؟» .  
  
ر که از شما  سوره ی مائده به روشنی می گويد: ای اهل ايمان يهود و نصاری را بدوستی نگيريد ، ه  ۵١  در آيه ی  

 مومنان با آنها دوستی کند به حقيقت از آنها خواهد بود .
  

    ای اهل ايمان مبادا کافران را بدوستی بگيريد و مومنان را رها کنيد...  سوره ی نسا ء می فرمايد:  ١۴۴و ١۴٣در آيات 
چه آنانی که بغير دين اسالمند از  آل عمران می فرمايد: ای اهل ايمان از غير هم دينان خود دوست نگيريد ١١٨در آيه ی 

 خلل و فساد در کار شما کوتاهی نکنند.
  

مسلمان آزاد نيست دين ديگری برای خود بر گزيند وگرنه مرتد شمرده شده و به سختی کيفرداده خواهد شد. آن خيزابه های 
تاريخ شرمسار کرد از همين بنمايه  خونی که از پيکر هم ميهنان خوب بهايی ما جوشيد و خروشيدو خاک ايران را در برابر 

 مايه می گيرد.
  

اينها زيانهايی است که اهل کتاب و ديگر نامسلمانان و از اسالم برگشتگان در سر زمينهای اسالمی از آن برخوردار می 
حکومت  گردند و تاوانی است که بايد بپردازند . اين برترشماری مسلمانان و خوار شمردن نا مسلمانان چيزی نيست که يک

رهبران اسالم بتوانند نا ديده بگيرند و يا نپذيرند ، شيخ فضل هللا نوری در يکی از نوشته های خود   اسالمی و ياتنی چند از
می نويسد : برابر شمردن مردمان و دخيل ندانستن تفاوت های مذهبی در تبعيض های حقوقی، معادل خروج از اسالم است،  

 ينگونه نابرابريها پشت کردن به اسالم و گونه ای ارتداد به شمار می رود.به سخن ديگر نا ديده گرفتن ا
  
همين سال گذشته يکی از رهبران جمهوری اسالمی بنام آيت هللا احمد جنتی دبير شورای نگهبان و امام موقت جمعه ی   

ين می چرند و فساد می کنند. تهران در يک سخنرانی رسمی فرمودند : بشر غير از اسالم همان حيواناتی هستند که روی زم
اين سخن جنتی اگرچه واکنشهای تندی را در پی آورد ولی اين گونه واکنشها بيشتر از سوی کسانی نشان داه شد که يا اسالم 

است   را نمی شناختند ويا می خواستند راستی ها را در پس پرده نگهدارند و بگويند که اين سخنان برآمده از « فقه صفوی»
، ولی اين گونه کوششها راه بجايی نبرد، چرا که هر پژوهشگری می داند که در جهان   ندارد  به « عدل علوی»و کاری 

سوره ی  10و  9چنانچه درآيه ی های   اسالم غير مسلمانان در رديف حيوانات و گاه فرو تر از آنان شمرده می شوند،
آمرزش و اجر عظيم فرموده است و آنان که کافر شدند و آيات ما را  مائده می فرمايد: هللا به آنان که ايمان آوردند وعده ی

 تکذيب کردند آنها اهل جهنم خواهند بود...
  

سوره ی بقره می فرمايد: آنان که تکذيب آيات ما کردند کافر و اهل دوزخ اند..اين آيه به روشنی نشان می   ٣٩در آيه 



سوره ی  4يختن خون کافران از بايستگيهای اسالم است چنانچه در آيه که هرکس آيات قران را نپذيرد کافر است، و ر  دهد
 محمد می فرمايد: چون با کافران رو برو شويد بايد آنها را گردن بزنيد...

  
سوره ی انفال می فرمايد : همانا من ترس در دل کافران می اندازم شما تا گردنهايشان را بزيند و همه  ١٢درآيه ی 

بارها ديديم که پيش از اعدام دست و پای محکومين را بريدند ويا چشمشان را از چشم خانه    کنيد...انگشتانشان را قطع 
درآوردند و يا همه خونشان را از رگها بيرون کشيدند و سپس کشتند ، اين چيزی نبود که برآمده از انديشه های رهبران 

 م است .  حکومت اسالمی ايران باشد ، اين برآمده از آموزه های خود اسال
  

هرجا مشرکين را يافتيد بکشيد و از شهر و ديارشان برانيد ... بيش از    همين سوره آمده است:١٩٣تا  ١٩٠  درآيه های
شش ميليون تن از ايرانيان در پی چنين فرمانی از سوی هللا ورسول است که خانه و شهر و کشور را پشت سر گذاشته و به 

 سرزمينهای ديگر پناه برده اند.
  

افزون بر همه ی آنچه که گفته     اين چکيده ای بود از چگونگی زيست اقليت های دينی در ايران ِ پس از اسالم،
يهوديان از گرفتاريهای ديگری نيز در ايران اسالمی برخوردار بوده اند و آن کينه ای است که از آيات قران نسبت به    شد،

به کشتار همگانی مردم اين سه تيره ی يهودی و به آتش   که سرانجام سه تبار يهودی در مدينه ديده می شود، کينه ای
 کشيدن نخلستانها و تاکستانها و دستيازی بيشرمانه به زنان و دخترانشان انجاميد.

  
آن احساسات يهود ستيزانه ای که امروز در ايران از سوی رهبران جمهوری اسالمی و برخی از ايرانيان باورمند به اسالم 

شود هيچ پيوندی با فرهنگ ايران و با مردم نژاده ی ايران ندارد. مردم ايران با تمام توش و توان خود در پاسداری  ديده می
  از پيوند های دوستی ميان دو ملت کهنسال ايران و اسراييل می کوشند و از هيچ کوششی در اين زمينه فرو گذار نمی کنند .

ندان همان نياکانيم که بياری فرزندان اسراييل آمديم و برآنيم تا اين پيوند دوستی و پيام ما به مردم جهان اين است که ما فرز
 مهر گستری ميان خود و مردم خوب اسراييل را جاودانه پاس بداريم .

  
اگر کوروش بزرگ نبود ، اگر فرهنگ مهر گستر ايران نبود ؛ اگر داد و دهشمندی در سرشت ايرانيان جای نداشت، امروز نه 

اسراييل گوشت و پوست و استخوانش را به کوروش و    سراييل نشانی برجای مانده بود و نه از اسراييليان نشان،از ا
فرزندان کوروش بدهکار است و بدهکاری خود را می داند، ولی شوربختانه گاهی نغمه های نا خوشايندی از اين سرزمين 

گاه بدستاويز پيشگيری از دستيابی جمهوری اسالمی به جنگ   د،بگوش می رسند که دل ايرانيان آزاده را به درد می آورن
ابزارهای اتمی زمزمه يورش هوايی اسراييل به ايران در ميان است و گاه بلند پايگان اين کشور به کنايه می گويند که «  

   ايران خيلی بزرگ است!! » و بدين ترتيب آرمان تکه پاره شدن ايران را در سرها می پرورانند.
  

امروز من که کوچکترين سرباز ايرانم آمده ام تا از سويی پيام مهر ايرانيان آزاده را به شما فرزندان يعقوب برسانم و از 
سويی هشدارتان دهم که مبادا با انديشه و گفتار و کردار ناپسند خود مايه ی رنجش ما فرزندان خوب ايرانزمين را فراهم 

يران هميشه جايگاه وااليی در خاورميانه داشته است و در آينده نيز چنين خواهد بود، ما از آوريد، بايد بياد داشته باشيد که ا
اسب فرو افتاده ايم نه از اصل، امروز اين با شما است که با مردمی که به شما زندگانی دوباره بخشيده اند چگونه رفتار 

ملت بزرگ ايران را پاس بداريد، واگر جز اين کنيد باز  کنيد، فرمان خرد اين است که پيوندها ی ديرپای دوستی ميان خود و
   اين شما خواهيد بود که اشتباه بزرگ خود را تاوانی بزرگ بپردازيد!! .

  
سرپرستی آن سر بلندم با همه ی توش و توان خود می کوشد تا به جهانيان بباوراند   بنياد فرهنگ ايران که اين کمترين به

اک سرشت کوروش و داريوشيم، ما نه تنها هيچ پيوندی با آن ايران ستيزانی که می خواهند اسراييل که ما ايرانيان فرزندان پ
 را از روی زمين بردارند نداريم، بلکه پيشاپيش ِ دوستان يهودی خود با اينگونه اهريمنی رايات می ستيزيم .

  
ان و اسراييل خواهيم کوشيد و نخواهيم گذاشت ما تا زنده ايم در پاسداری از پيوندهای دوستی ميان دوملت کهنسال اير 

زشتخو اهرمن چهرگان ايران ستيز، خدای نا کرده تنشی ميان اين دو مردم خوب ايران و   در پی زشتکاريهای اين  که
 اسراييل پديدآيد.

  
ز جمهوری خون و ما خود بيارمندی فرزندان دالور ايرانزمين و بياری همه ی آزادگان جهان می توانيم حکومت ايران ستي

 از ريشه بر اندازيم .     تازيانه و چوبه ی دار را برای هميشه
  

آنانکه می خواهند اسراييل را از روی زمين بردارند بايد بدانند که نخست بايد ما را از روی زمين بردارند، تا ما فرزندان 
 دست پتيارگان ايران ويرانگر بر زمين بيفتد. خوب ايران زمين زنده ايم پروانه نخواهيم داد که برگی از درخت اسراييل ب

  
  پاينده ايران

  زنده باداسراييل
  پايدار باد پيوند های دوستی و مهر گستری ميان دو ملت کهنسال ايران و اسراييل
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