
                                 
  « آگاهي سرآغاز آزادي است»

 
 
  

  با درود و سپاس برهمه هم ميهنان ارجمند 
  
  

برباورهمه انديشمندان هرنوشته، هرسروده، هرگفته پيامي دارد كه نشان دهنده خواسته و دانش و بينش و انديشه و آرمان 
 سراينده و يا گوينده آنست. ٬نويسنده

  
ي هر خواننده يا شنونده هم هست درباره آنچه را كه ميخواند، يا مي شنود، و درمي يابد كه با گوشه هايي از زندگي او  راز خويشكا

بستگي دارد به ژرفي و با خرد و دانش و بينش خود بسنجد تا درستي و نادرستي هودگي و بيهودگي سود يا زيانش را دريابد تا 
  او را بسرمنزل آرزوهايش ميرساند. بتواند آگاهانه گام در راهي نهد كه

  
اگر چنين نكند و بي چراغ خرد در راهي ناشناخته گام نهد نه تنها هرگز به آن خواستگاه نميرسد چه بسا در چاهي بس ژرف نيز 

 سرنگون گردد.
  

ردست داشتن نسكي بنام د سال پيش از اين تازيان بيابان گرد با گفتن هللا و اكبر و با ١۴٠٠اين چاه ژرف همان چاهي است كه از 
كالم هللا نخست نياكان ما را پس از يك شكست نظامي در آن افكندند سپس درهالي كه درهمان چاه دست و پا ميزدند به مرده ريگبري 

با  يمبي آنكه ما از گذشته دردناك آن آگاهي درستي داشته باشيم   همانگونه كه امروز هم ناآگاه تر از گذشته هست ٬به ما نيز رسيد
در پوشاك دين داري بنام آخوند و آيت هللا كه پرچمدار آرمان تازيان هستند همچنان درهمان چاه بي  ٬نيرنگ گروهي دغلباز وشياد

 انتها فروتر ميرويم. آنچنان خموش و رام  و آرام كه كوچكترين سدايي هم از ما برنميخيزد. 
  

چه شده است كه ما دست از آنهمه وااليي و   ٬ستيم تا لختي بينديشيمني بهيچروي آماده بهره گيري ازخرد خود در رهايي خويش
سرفرازي تاريخي و فرهنگي شسته واين چنين چشم و گوش بسته فرمانبردار روان تازيان تازشگر بر ميهن و تاريخ و فرهنگ و 

 نياكان خود شده ايم.
  

مه به فارسي رهاورد اسالم را بخوانيم و دريابيم كه پيام آسماني  ترج و يكبار هم اين رنج كوچك را به خود راه نداده ايم تا كالم هللا 
 آمده دراين دفترچيست؟

  
  آيا باليي است آسماني و يا نسيمي از آزادي و آزاديخواهي برانديشه هللا فرستنده او وزيده است؟

ما رخنه كرده اند كه هر روز ما را  روان و چرا گروهي دستاربند ديني با بهره گيري از اين ناآگاهي آنچنان در مغز و انديشه و 
دراين چاه بي پايان فروترميبرند. در بندگي و بردگي و پستي پذيري و خودآزاري از ما كاسه ای گرمتر از آش ساخته و كار را 

نگان ديوا بجايي رسانيده اند  كه در سال روز مرگ كشتارگران نياكان ما و نابود كنندگان فرهنگ و تاريخ درخشان ميهن همچون
زنجيري با مشت و كارد و غمه و ساتور و زنجير به جان خود مي افتيم  سر و جان خويش را خونين و مالين مي كنيم و سپس از  

  درد زياد مي نشينيم و هاي هاي مي گرييم  بي آنكه بدانيم چرا و بهره اين كار باالتر از ابلهانه ما چيست؟ 
  

  ت نابخردانه براي كشتارگران تازي سرزنش بزرگي است بر نياكان با فر و شكوه ما.رگداشهرگزهم درنيافته ايم كه اينگونه بز
همچنين هيچگاه نينشيده ايم كه آيا تازشگران تازي پيام آوران آزادي و نيكبختي و شادي و بهزيوي بوده اند كه بايد اينچنين مورد 

 رم آور و كشت و كشتار و تاراج بوده است؟يزي شستايش قرار گيرند يا رهاوردشان بردگي و بندگي و غالمي و كن
  

در اين رهگذر بررسي داستان امام علي و فرزندانش و سپس تازی نامه بهترين نمونه هايي هستند كه ميتوانند ياري بخش ما در 
 روشن شدن درستيها باشند كه اگر بخواهيم ازخرد خود بهره بگيريم.

  



ند نادرست گره خورده روان ما را با دشمنان آزادي و آزادمنشي شناخت و با كور پيوپس از اين روشنگري است كه ميتوان گره 
  بريدن آگاهانه اين گره كور دگر باره آزادي از دست داده را بدست آورد و به آغوش پر مهر تاريخ و فرهنگ ميهن باز گشت.

  
ر او و ديگرفرزندانش سر و جان خود را در  حسين پسگام نخست اين است كه  دريابيم آيا امام علي پيشواي شيعيان جهان و امام 

  راه  زنده نگاهداشتن اسالم برباد داده اند؟
 چه تاريخ اسالم و نگهبانان آن هيچگاه سخني جز اين نگفته اند. ٬بي گمان پاسخ آري است

  
ندارد زيرا كشنده ها و كشته نداشت و بااينكه رويداد درون خانوادگي بيابان كربالي تازيان كوچكترين پيوندي با ايران و ايرانيان 

  شدگان همه و همه از يك خانواده و بازمانده ای ازعبدمناف تازي نياي بزرگ محمد و علي و ابوسفيان  و و مي باشند.
  
ولي شوربختانه چون در پي چيره شدن تازيان بر ميهن ما اسالم رهاورد محمد برگردن نياكان ما نهاده شد و نگهبانان ريز و  
بنام «حجت االسالم، قه االسالم، آيت هللا» بر آموزش دادن و گسترش آن گماردند  بدينسان ناخواسته و نادانسته ايرانيان رشتي هم د

  مرده ريگبر«وارث» اين مانداك شوم بيابان گردان تازي گرديدند.
  

اده  شده بود و خواندنش  را براي آمرزش  كان ما داين گماشتگان دغلكار همان نسكي را كه بنام كالم هللا و با زبان تازيان بدست نيا
 روان مردگان گناهكارسودمند ميدانستند تا از گناهانشان كاسته شود. پايه و اساس كار خود قرار دادند.

  
با بكارگيري گروهي پشت به ميهن تر از خود بنام «روضه خوان، پاي منبري خوان، نوحه خوان، رمال، فالگير، دعانويس، 

ن» و و و  در سودجوييهاي ويژه به خود اين تنور نادان پروري تازي پرستي را همواره داغ و گرم نگاهداشتند تعزيه خوادرويش، 
كه امروزه با فرمداري واليت مطلقه فقيه نه گرم تر و داغ تر. كه شراره هاي سوزان آن را با همه وجودمان در جسم و روح خود 

 درمي يابيم.
  

ا، خانه ها، كوچه و بازارها همه جا سخن از اين بوده است كه امام علي سرورآزادگان و امام چه درمزگتههمانگونه كه درگذشته 
حسين ساالرشهيدان، سر و جان خود را در راه زنده نگاهداشتن اسالم ناب محمدي و قرآن ازدست داده اند كه امروزه اين گفتارها با 

سالم آزادي و برابري و برادري و دادگري براي همه جهانيان به ارمغان فته آنان ا كه بگ ٬ساختن هزاران مزگت سدها برابرشده است
آورده است كه اگر اينان سر و جان خود را در راه آن نمي باختند تا به امروز ردپايي از اسالم و مسلماني در جهان بر جاي نمي 

زگشت بود تا با كشتار دستجمعي جهان را پرا زداد گزير به باماند و بيدادگري سراپاي جهان را فرا ميگرفت و آنگاه صاحب الزمان نا
  كند.

  
به ارجگزاري بر اين سرور آزادگان و آن ساالر شهيدان سده هاي بيشماري است كه مردم ساده انديش و فريب خورده به شيوه هاي 

ه بركنده ميزنند و خود ه گويي تيشگوناگون كه گفته شد همچون ديوانگان رها شده از بند آنچنان برجان خويش تازش ميبرند ك
  نميدانند كه چرا؟ 

  
براي رهايي اين ديوانگان خردباخته نياز به دل سوزي و ديگرمسلمانان به بند روان تازيان گرفتار آمده بهترين راه درمان آگاهي از  

ن شدم تا با نگرشي كوتاه ين روي برآدرونمايه قرآن رهاورد محمد رسول هللا است كه پايه و اساس اسالم برآن استوارميباشد.  از ا
بدرون مايه قرآن نشان دهم كه كوچكترين ارمغاني براي نيكبختي مردم و رهايي از بند بردگي در آن ديده نشده و نميشود. كه در 

خواب  پايدارنگهداشتنش آنهمه خونهاي بيشماربر زمين ريخته شده و پايه اينهمه بدبختي هاي ديوانه وار را پي ريزي كرده و
 مان گروهي بيشمار گمراه ربوده اند.ازچش

  
وهال اين شما و اين هم بخشي كوچك از كالم هللا رهاورد اسالم ناب محمدي كه پس از شنيدن خواهيد دريافت آيا برده و بنده و  

 ٬دارد اگرسرافرازييا سرافرازي دارد؟  ٬مايه ننگ و شرمساري است ٬آنهم بنام ملكي متصرفي مالك ٬غالم و كنيز زيستن گروهي
 كسانيكه بدان گردن نهاده اند همچنان گردن نهند و بمانند و شادمان هم باشند.

  
ولي اگر در مي يابند كه غالم بودن و بردگي و بندگي و كنيزي رهاورد اسالم  يعني آزاد بودن مالك درهمبستري با آنان است  از اين  

  ه باز گردند.ستن سرفرازانسرشكستگي و ننگ دوري گزينند و به راه آزاد زي
  



كالم هللا تازيان كه سراپايش سخن از كشت وكشتار و گردنه بندي و غالمي و كنيزي است برباور من برخاسته ازمغز بيماري رواني 
  ميباشد كه تهي ازهرگونه دانش و منش و خرد و انديشه است. 

  
كه يكي از بزرگترين ديكتاتورهاي جهان هستي ميباشد ديخواهي است نه تنها دشمن آشتي ناپذير آزادي و آزا ٬هللا آمده دركالم هللا

  همه فرمانهايش پستي پذيري، ناله و زاري شبانه روزي بسوي او، دوري گزيدن از خنده و شادي و بهزيوي است.
  

كرده و در پي ارستاني فراربا دستورات دهشتناكش چنان مينمايد كه ديوانه ای است زنجيري و درنده خو از تيم ٬هللا آمده دركالم هللا
 انتقام جويي ازهمه كس و همه چيز ميباشد.

  
چهره اهريمني او را هر چه بيشتر و بيشتر  ٬اندك نگاهي به شكنجه ها در شكنجه گاهش دوزخ آمده در سوره هاي بيشمار كالم هللا

هللا به آگاهي شما برسانم  آشكار ميسازد. اگر بخواهم بخش كوچكي از دستورات نابخردانه اش را برابر آيه هاي آمده در كالم
  سخنراني در خورگنجايش نيست.شوربختانه در زمان كم  اين 

  
به گواهي   ٣١/٣/١٣۶٧بتاريخ – ۶٢ولي شما ميتوانيد با دستيابي بر قرآن ترجمه به فارسي مهدي الهي قمشه اي كه زيرشماره/

  در قرآن دسترسي پيدا كنيد.وزارت ارشاد اسالمي رسيده است به چگونگي درونمايه باور نكردني آمده 
  

دشمن آشتي ناپذير با زنان نه تنها مردان را به دو دسته آزاد و برده و بنده و غالم بخش كرده است كه   اين هللا دشمن آزادي بويژه
  زنان را نيمي از مردان دانسته و آن نيمه را هم  به دو دسته آزاد و نا آزادبخش كرده است.

  
د قرار بگيرند هال اگر زنان استاد دانشگاه باشند و را به تنهايي نمي پذيرد  مگر آنكه دو زن در كنار يكمر اين هللا گواهي هيچ زني

  مرد يك رفتگر ساده به اين آيه توجه كنيد.
  
هال كمي   ٢٨٢اگر دو مرد نيابيد يك تن مرد و دو زن هركه را طرفين راضي شوند گواه گيرند سوره دوم «البقره» دنباله آيه -١

وزي همه گواهي هاي دروغين يك زن را به تنهايي و در زير پوششي سياه بينديشيد چگونه است كه همين هللا بگاه نمازهاي شبانه ر
  و در اطاقي دربسته و بدور از چشم هر مرد درباره يكتا بودن خودش و رسالت رسولش مي پذيرد و سدايش هم در نمي آيد؟ 

  
  . ١١لنساء» آيه سوره چهارم « ا…ينست كه پسران دو برابردختران ارث برندحكم خدا در حق فرزندان شما ا…  -٢
  
هركه را وسعت و توانائي آن نباشد كه كه زنان پارساي با ايمان (و آزاد) گيرد پس كنيزان مومنه كه مالك آن شديد بزني اختيار  -٣

د و مهر آنها بدانچه معين شده بدهيد كنيزكاني كه  پس با كنيزكان مومنه با اذن مالكش(بي هيچ كبر و نخوت) ازدواج كني …كنيد
باشند نه زناكار و نه رفيق دوستدار پس چون شوهر كردند چنانچه عمل زشتي از آنها سر بزند  بر آنها نصف عذاب زنان عفيف 

  پارساي با ايمان است.
  

  :٢۵سوره چهارم «النساء» آيه 
زناكاري افتد) و اگر  بترسد مبادا به رنج افتد (يعني به زحمت عزوبت يا گناه اين حكم كنيز را به زني گرفتن درباره كسي است كه 

  صبر كند (تا وسعت يافته و زني آزاد بگيرد) براي نظم خانه و تربيت فرزند شما بهتراست. 
  
  
  :٣۴آيه  ٬سوره چهارم -۴

عضي را بر بعضي مقرر داشته و هم  مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است بواسطه آن برتري «نيرو و عقل» كه خدا ب
مال خود به زنان نفقه ميدهند. پس زنان شايسته و مطيع درغيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه بواسطه آنكه مردان از 

ر مطيع نشدند از را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند. زنانيكه از مخالفت و نافرماني آنها بيمناكيد بايد آنها را موعظه كنيد اگ
  ند آنها را به زدن تنبيه كنيد.خوابگاه آنان دوري گزينيد بازمطيع نشد

  
  :۶و ۵سوره بيست وسوم «المومنون» آيه های  -۵



و آنان كه فروج و اندام شان را ازعمل حرام نگاه ميدارند مگر با جفتهايشان كه زنان عقدي آنها باشند يا كنيزان ملكي متصرفي  
  ونه مالمتي در مباشرت اين زنان بر آنها نيست.آنها كه هيچگ

  
  :٢٢٠دوم «البقره» آيه  سوره -۶

با زنان مشرك ازدواج مكنيد مگرآنكه ايمان آورند همانا كنيزكي زيبا با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است هر چند كه از حسن او 
ن بهتر از آزاد مشرك است هرچند از مال وجمالش بشگفت زن به مشركان مدهيد مگر كه ايمان آورند همانا بنده موم …بشگفت آيي

  يد. آي
  
  :٣٣سوره  بيست وچهارم  آيه  - ٧
و كنيزان خود كه مايلند به عفت زنهار براي طمع مال دنيا جبرا بزنا وادار مكنيد كه هر كس آنها را اكراه بزنا كند خداوند در حق … 

  آنها كه مجبور بودند آمرزنده و مهربان است. 
  
زنا بده من تو   ٬تو را بزور وادار بر زنا كند نترس ٬اين است كه اگر مالك تو دراين جا پيام هللا به كنيز دربند مالك ٬رست توجه كنيدد

  را مي بخشم. ولي براي مالك كنيز كه پول تن فروشي او را بر جيب ميزند كوچكترين كيفري پيش بيني نكرده و نميكند.
  

ر شدن مالك با كنيزان و غالمان و بردگان بگوش شما رسيد  پروانه بي قيد و شرط همبست ٧و  ۶و  ٣ه آيا آيه هايي كه زير شمار
  نيست؟

  
  :٣٣سوره بيست وچهارم «النور» آيه  -٨
و از بردگانتان آنانكه تقاضاي مكاتبه كنند (يعني خواهند كه خود را از موال به مبلغي مشروط يا مطلق خريداري كنند) تقاضاي آنها  

  را اگر خير و صالحي در ايشان مشاهده كنيد بپذيريد.
  
  :٢٨سوره سي ام «الروم» آيه   -٩
خدا براي هدايت شما از عالم خود مثلي زده آيا هيچيك ازغالم و كنيزان ملكي شما در آنچه ازمال و حقوق و مقام  كه ما روزي شما  

خود داريد هيچ مزيت مساوي باشيد و همان قدر بيمي كه شما از نفوس گردانيديم با شما شريك هستند؟ تا شما و آنها در آن چيز بي 
  هم از آنان داريد؟ هرگز نداريد و هيچ آنها را شريك و مساوي خود نميدانيد.

  
شگفتا كه بردگي و بندگي و غالمي و كنيزي دراسالم تنها ويژه نامسلمانان نيست برخي از مردان مومن  و زنان مومنه   -١٠

  ه كنيد.ر شمار بردگان و غالمان و كنيزان هستند به اين آيه نگامسلمان نيز د
  

  :٩٢سوره چهارم آيه 
هيچ مومني را نرسد كه مومني را به قتل رساند مگر آنكه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود در صورتيكه به خطا هم مومني را مقتول 

آنكه  اگر اين مقتول با …آنرا به صاحب خون تسليم نمايد      ساخت بايد به كفاره اين خطا بنده مومني را آزاد كند و خونبهاي
  مومن است از قومي است كه با شما دشمن و محاربند در اينصورت قاتل ديه ندهد ليكن بر اوست كه بنده مومني را آزاد كند 

بارگي كنيزبازي به مالكيت و تصرف  .... و دهها آيه هاي ديگراين چنيني آمده در تازی نامه كه همه و همه نمايانگر بنده داري غالم
  ر و دختران و مردان بگونه هركاالي دلخواه ميباشد.درآوردن زنان همسردا

  
روش زشت كنيزبازي و غالم بارگي اسالمي كه جوانان زيبا روي را اخته ميكردند و بدرون رختخواب آيت هللا ها مي كشانيدند. 

ي برغم مخالفت شديد ترساي ١٨٧٨زمين ما سايه شومش را افكنده بود تا درسال  شوربختانه تا زمان پادشاهان مغل قاجار در سر
دولت قاجاريه كه ناگزير بر پذيرفتن قانون منع برده داري شده بود به كنوانسيون ژنو پيوست تا اين لكه ننگ اسالمي   ٬آيت هللا ها

  بر ميهن ما مملو از نوجوانان زيبا روي اخته شده بود.ازتاريخ ايران زدوده شد. و گرنه امروز حرمسراهاي آخوندهاي چيره شده 
  

در پي تصويب چنين قانوني ازسوي نامسلمانان اروپايي بود كه پسران نوجوان زيبا روي ايراني از اخته شدن و رفتن بدرون 
 رختخواب آيت هللا ها و پادشاهان مغل قجر و مرشدان كامل شيعه مذهب صفوي رهايي يافتند.

  



و رستم التواريخ نوشته محمدهاشم آصف   –ت و سوم تاب قابوسنامه «عنصرالمعالي قابوس بن وشمگير» باب بيسدراين باره ك
و تاريخ اجتماعي ايران نوشته    ٢٠١و  ٢٠٠بويژه  ١۴٧و  ١١۴تا  ١٠٧برگهاي  ٬«رستم الحكما» به اهتمام محمدمشيري

 و همچنين دفترپژوهش ۵۶٢تا  ۵۶٠و  ۵٣٣آخوندها برگهاي  مرتضي راوندي پوشينه سوم چاپ سوم بازبيني شده پيش ازچيرگي
براي نمونه را بخوانيد كه ازمسلماني و پيام هللا آمده در  ٢٠٣تا  ١٩٩درزندگي علي نماد شيعه گري  نوشته آله دال فك برگهاي از 

 عرق شرم بر پيشاني هر مسلمان مي نشيند.  ٬تازی نامه
  

ريم كه امام علي و فرزندش امام حسين اگر بپذي cپرستي بر اين آيات قرآني و دهها آيه ديگر با نگاهي ساده و بدور از كوردلي تازي
و ديگرياران او كه در دشت كربال كشته شدند  بدرستي در راه آزادي انديشه و ازميان برداشتن بردگي و بندگي و غالمي و كنيزي و 

 ديگرنابرابريها سر و جان باخته اند؟ 
  

  را زير پا نهاده و مسلمان نبوده اند.درستي را بپذيريم كه قرآن و آرمان اسالم ناب محمدي بايد چشم بسته اين 
  

بايد آگاهانه و   ٬اگربپذيريم كه در راه بكاربستن دستورات اسالم و قرآن جنگيده و سر و جان خود را در راه آن از دست داده اند
ه اند كه نه تنها در شتن بندگي، بردگي، غالم بارگي و كنيزبازي ووو جنگيدخردمندانه بپذيريم كه بردشمني با آزادي و زنده نگاهدا

فروزه سرور آزادگان و ساالر شهيدان را هم بدنام  و آلوده كرده اند كه   ٬خورستايش نيستند كه در خورهمه گونه سرزنش هم هستند
  اين بدنامي بايد از روي آن فروزه ها برداشته شود.

   
هللا و بن مايه هاي آمده در نسكهاي ياد شده با ازهرگونه كوردلي تازي پرستي پس از نگرش آيات كالم  داوري خردمندانه بدور

  شنوندگان است.
 
  

  با ارج فروان
  پاينده ايران  برافراشته باد درفش كاوياني سرخ و زرد و بنفش

  پاسداران فرهنگ ايران .پاريس.آله دال فك
  

  ٢٧١١فروردين ماه/ ٢٩تاريخ 
  ٢٠٠٣آوريل  ١٨
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