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 داستان غم انگيز زنان در کالم هللا
 
 
 

پيش از آغاز سخن يادآوری ميکنم که هللا خدا نيست. در درونمايه عربی قرآن هم نامی از خدا برده نشده و همه جا هللا آمده است 
 ولی مترجم ازديد خود نام خدا را جايگزين هللا کرده است که درست نيست.

  
:٢٢٣سوره دوم (بقره) آيه   

کشتزارشمايند پس برای کشت بدانها نزديک شويد هرگاه مباشرت آنان خواهيد و برای ثواب ابدی چيزی پيش بفرستيد و زنان 
 بدانيد که محققا نزد هللا خواهيد رفت. ای رسول تو اهل ايمان را بشارت ده...

 
ی خودرا کشت کنند. مردان نيزآزادند که دراين آيه هللا پروانه داده است همانگونه ای که کشاورزان ميتوانند زمينهای کشاورز

ازهرسوی بخواهند به کشتزار زنان وارد شوند. زيرا زنان بگونه زمين ملک متصرفی مالک هستند ونبايد از زير بار خواسته مالک 
 شانه خالی کنند.

 
:٢٢٨همان سوره آيه   

کن مردان را بر زنان افزونی و برتری خواهد بود. ... و زنان رابر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان. لي 
 هللا برهر چيز توانا  و برهمه امورعالم داناست.

 
 دراين آيه هللا بر وشنی مردان را بر زنان برتر دانسته و با پوزه بندی محکم دهانشان را بسته است که لب برسخن نگشايند.

 
:٢٨٢همان سوره د نباله آيه   
گواه آريد و اگردو مرد نيابيد يک تن مرد و دو زن هرکرا طرفين راضی شوند گواه گيرند. ... و دو تن ازمردان را  

 
دراين آيه هم هللا مهرورزانه دو زن را برابر يکمرد بشما آورده آنهم درباره گواهی که ديدن با چشم های همه آنها است ازديد هللا 

از می ايستند و ميگويند هللا و اکبر زيرچادری سياه به تنهايئ  به نم پذيرفته نيست. درحالی که همين زنان در پستوئ خانه و در
يعنی گواهی ميدهم که هللا بزرگتراست. هللا گواهی آنان را چون بسود خويش است می پذيرد و در لوح محفوظ ثبت ميکند و ثواب هم 

 ميدهد؟؟ 
 

:٣سوره چهارم (النسا) آيه    
عات عدل و داد کنيد پس آنکه از زنان را بنکاح خود در آريد که شما را نيکو و مناسب با اگر بترسيد که مبادا درباره يتيمان مرا

عدالت است. دو يا سه يا چهار و اگربترسيد که چون زنان متعدد گيريد راه عدالت نپيموده و به آنها ستم کنيد. پس تنها يک زن 
ين نزديکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.اختيار کرده و يا چنانچه کنيزی داريد به آن اکتفا کنيد. که ا  

 
زنان را محکوم بداشتن   ]اللهی که اين چنين موشکافانه درباره دادگری سخن رانده و مردان را بداشتن چند زن آزاد نموده است -١

ه رسول هللا اش تنها يک همسر نموده بهيچروی کوچکترين توجهی به نياز جنسی آنها نکرده است.  در پی خواهيم خواند که چگون
 را آزاد به دست درازی بر همه زنان نموده است.

 
کنيزی که هللا در اين آيه از او نام برده زنی است ناآزاد بدست آمده در جنگ يا خريداری شده در بازار آزاد که همبستری با او  -٢

 نيازی به ازدواج ندارد.
 

:١١همان سوره آيه   
فرض  ١٠است که پسران دو برابر دختران ارث برند. پس اگر دختران بيش از دو نفر باشند حکم هللا در حق فرزندان شما چنين  

 همه دو ثلث ترکه است و اگر يکنفر باشد نصف است.
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در اين آيه هم هللا آب پاکی را روی دست زنان ريخته و با تائيد در نيمه قرار دادن با مردان دست و پای شان را نيز به زنجير کشيده 

با پوزه بندی که دردهان دارند لب به سخن نگشايند و پا را نيز از دستور هللا فراتر ننهند. است تا  
 

:٢۴همان سوره آيه   
. برشماست که پيرو کتاب هللا مگر آن زنان که متصرف ومالک شده ايدو نکاح زنان محصنه (شوهردار) نيز برای شما حرام شد 

 باشيد .
 

ری با زنان همسردار را آزاد کرده بود و گناه نميدانست. اگر چه با اين دستورفرمان پيشين را اللهی که تا نزول اين آيه همبست
برداشت  و ناروا شمرد ولی به مردان اين پروانه را داد تا دگر زنانی را که ميتوانند بربايند متصرف و مالک شده همبستر گردند که 

را به گونه کاال و بز و گاو و گوسفند و  زمين درخور تصرف و مالکيت مردان نيازی به خواسته و ميل زنان نيست. زيرا هللا زنان 
 دانسته است. 

 
:٣۴همان سوره آيه   

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است بواسطه آن برتری که هللا  بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم بواسطه آنکه مردان 
ته و مطيع درغيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند  و آنچه را که هللا  به حفظ آن ازمال خود به زنان نفقه دهند. پس زنان شايس

امر فرموده نگهدارند و زنانی که از مخالفت و نا فرمانی آنان بيمناکيد بايد نخست آنها را موعظه کنيد اگر مطيع نشوند ازخوابگاه 
انچه اطاعت کردند ديگر برآنها حق هيچگونه ستم نداريد  که همانا هللا چن آنها را به زدن تنبيه کنيدآنان دوری گزينيد بازمطيع نشدند 

 بزرگوار و عظيم الشان است.
 

دراين آيه دستور روشن و دادگرانه هللا برتری بی چون و چرای مردان بر زنان است. تنها به دو فرنود يکی برتری هللا فرموده 
اک و پوشاک ميدهند.   با اينکه زنان چه درخانه چه در مزرعه چه در بعضی را بر بعضی دوم برای اينکه مردان به زنان خور

کارگاه و کارمندی در اداره و ديگر کارهای ارزشمند دوشادوش با مردان کار ميکنند و ميکوشند. بچه داری هم ميکنند.  شوربختانه 
وراک و پوشاکی ناچيز هم بدهکار مردان هستند؟بهره ای ندارند. نه تنها مزد کارشان رايگان از آن مردان است همواره در برابر خ  

 
هللا فرموده زنان شايسته بايد هميشه گوش به فرمان مردان و نگهبان حقوق آنها باشند ولی کوچکترين دستوری به مردان درباره 

 نگاهداری حقوق زنان شايشته نداده و دست مردان را در هماغوشی با هر زنی باز گذاشته است.
آنکه هللا به مردان پروانه داده است تا اگر زنی در برابرهمسرش بايستد و حقش را بخواهد گستاخی و نافرمانی کرده  بيدادگرانه تر

است بايد با زدن تنبيه شود اگر پس از کتک خوردن فرمانبردار گرديد ديگر بر او ستم نکنند ولی اگر پس از کتک خوردن هم باز 
باره آنقدر کتکش بزنند تا رام گردد. هللا با چنين دستورهای نابخردانه خود ش مگويد من خواستارحق خويش گرديد دوباره و چند 

 دادگر و عظيم الشان هم هستم؟
 

:١٢٩همان سوره آيه   
شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتارکنيد هرچه راغب و حريص به عدل و درستی باشيد پس با تمام ميل خود يکی را بهره 

گر را محروم نکنيد تا او معلق و بال تکليف ماند و اگرسازش کنيد و پرهيزکار باشيد. همانا هللا بخشنده و مهربان است.مند و آن دي  
  

درست توجه کنيد اللهی که ميداند و باور دارد که مردان هرگز نميتوانند با داشتن چند زن ميان آنان به دادگری رفتارکنند. بازهم 
است تا چهارهمسر و هر چه بخواهند کنيز ملکی متصرفی در بند خود داشته باشند. درباره ستمی که در دست آنها را باز گذاشته 

اين رهگذ ر بر زنان ميرود لب فرو بسته و دستور نداده است تا همانگونه که زنان بايد تنها يک همسرداشته باشند مردان نيزنبايد 
فی بهره مند گردند. شگفتا با اينهمه بيدادگری بيشرمانه ميگويد (همانا هللا جز يک همسر از همسران بيشمار و کنيزان ملکی متصر

 بخشنده ومهربان است)؟
 

:۵سوره پنجم (المائده) آيه   
...و نيزحالل شد نکاح زنان پارسای مومنه و زنان پارسای اهل کتاب. درصورتيکه اجرت و مهر آنان را بدهيد و آنها هم زناکار 

نگيرند... نباشند و رفيق و دوست  
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دراين آيه هم باز دست مردان را در هماغوشی با زنان مومنه پارسای اهل کتاب باز گذاشته تا در صورت همخوابگی اجر و مزدشان 
دهند آنهم بشرطی که زناکار نباشند و دوست و رفيقی نگيرند که باز معنی اش اينست مردان هر کاری خواستند بکنند. يعنی (مهر) ب
ا بسراغ همسران خود نروند. زنان عقدی و کنيزان سماق بمکند.ماهها و ساله  

  
اينست دادگری هللا. و پروانه نميدهد هيچ زنی در برابر همه بيدادگريهای همسرش بتواند برای برآوردن نياز جنسی خود به آغوش 

ار و گناهکاراست و بايد سنگسارگردد؟مرد ديگری پناه برد و اگر درپی فشارهای روحی و روانی دست به رفع چنين نيازی زد. زناک  
 

:۶سوره سی و سوم (احزاب) آيه   
 پيغمبر اولی و سزاوار تر به مومنان است از خود آنها  و زنان پيغمبر مادران مومنين هستند...

 
:٣٠همان سوره آيه   

) ٣١ند و اين بر هللا سهل و آسان است (ای زنان پيغمبرازشما هرکه بکار ناروايی دانسته اقدام کند او را دو برابر ديگران عذاب کن
و هر که از شما مطيع فرمان هللا و رسول باشد و نيکو کارشود پاداشش دو برابر عطا کنيم و برای او روزی بسيار نيکومهيا سازيم 

مردان سخن نگوييد ) ای زنان پيغمبرشما مانند ديگر از زنان نيستيد و هللا ترس و پرهيز کار باشيد. پس زنها نازک و نرم با ٣٢(
) و درخانه هايتان بنشينيد و آرام گيريد و مانند دوران جاهليت ٣٣مبادا آنکه دلش بيمار است بطمع افتد و درست سخن گوييد (

پيشين آرايش و خودآرايی نکنيد و نماز بپا داريد و زکات به فقيران بدهيد و از امر رسول اطاعت کنيد هللا چنين ميخواهد رجس هر 
را ازشما و خانواده نبوت ببرد و شما را ازهرعيب پاک و منزه گرداند. آاليش  

 
چون هللا دريافته است که رسولش با بيست و چهار زن و کنيزان و غالمان بيشمار ملکی متصرفی از نه تا سی و پنجساله هرگز 

اينهمه باز گذاشته است. ناگزير از تشويق نميتواند راه دادگری درهمخوابگی درپيش گيرد. بجای سرزنش برخود که چرا دست او را 
پذيرای مردان جوان هم سن و سال خود گردند. ]و تهديد همسران رسولش بر آمده است تا مبادا بدور از چشم رسول پير  

               
 

داستان دلدادگی محمد بر زينب زيبا  تنها همسر پسرخوانده اش زيد           
 

:٣۶همان سوره آيه   
و زن مومن را در کاری که هللا و رسول حکم کند اراده و اختياری نيست(که رای خالفی اظهارنمايد) و هرکس  نافرمانی  هيچ مرد

 هللا و رسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.
 

ه شوهری نپذيرم اين پيغمبر زينب دخترعمه اش را به زيد غالم آزاد کرده ازدواج کند. زينب گفت من از اشراف قريشم غالمی را ب
 آيه نازل شد:

 
) و چون تو با آنکس که خدايش نعمت اسالم بخشيد و تواش نعمت آزادی (يعنی به زيد حارثه به نصيحت گفتی برو زنی را که  ٣٧(

همسرتست نگهدار و از هللا بترس و طالقش مده) و آنچه در دل پنهان ميداشتی ( که زينب را بگيری و حرمت ازدواج با زن 
سرخوانده را که در دوره جاهليت بود منسوخ کنی) هللا آشکارساخت و تو ازمخالفت و سرزنش خلق ترسيدی و از هللا سزاوارتر پ

بود بترسی. پس ما هم (بدين غرض) چون زيد از آن زن کام دل گرفت (و طالقش داد او را به  نکاح تو در آورديم تا بعد از اين 
خود ازآنها کامياب شدند ( و طالق دادند) بر خويش حرج و گناهی نپندارند) و فرمان هللا به انجام  مومنان در نکاح زنان پسرخوانده

) پيغمبر را درحکمی که هللا ( بر او مقرر) فرموده گناهی نيست: سنت الهی درميان آنان که در گذشتند هم اينست ( که انبيا ٣٨رسيد(
) اين سنت هللا است در حق ٣٩) و فرمان هللا حکمی نافذ و حتمی خواهد بود(را توسعه درامر نکاح و تحليل برخی محرمات است

آنانکه تبليغ رسالت هللا برخلق کنند و از هللا ميترسند و ازهيچکس جزهللا نميترسند و هللا برای حساب و مراقبت کارخلق به تنهايی 
پس زن زيد زن فرزندنش نبود و پس از طالق او تواند ) محمد پدر هيچيک از مردان شما (زيد يا عمرو) نيست ( ۴٠کفايت ميکند(

 گرفت) ليکن او رسول هللا و خاتم انبياست و هللا هميشه ( حکمش وفق حکمت و مصلحت است زيرا او) برهمه امورعالم آگاه است.
 

درست توجه کنيد که هللا خودش ميگويد من به زيد نعمت اسالم بخشيدم و تواش (يعنی محمد) نعمت آزادی که بهترين و بزرگترين 
بن مايه است بر دشمنی هللا با آزادی. اين هللا مسلمان آزادی کش که همه زن ها را بر رسول خود بخشيده است تا برچين کند و 

همخوابه گردد. چشم ديدن اين را هم نداشت که برده بی نوايی هم يک همسرداشته باشد و اين چنين محيالنه تنها زن زيد 
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مد را هم بدرون رختخواب رسولش کشانيد و خودش هم عقدبست و دست او را هم مانند انبياء پيشين در تجاوز بر پسرخوانده مح
محارم باز گذاشت و گفت محمد پدر هيچيک از مردان شما نيست و ميتواند به همه همسران شما تجاوز کند ولی همسران محمد مادر 

زنان زيبای او ازدواج  کند؟مومنين هستند تا کسی پس ازمرگش هم نتواند با   
 

 چنين است دادگری هللا بيدادگر و دشمنی آشکار او با آزادی  بويژه زنان
 

 همان سوره آيه ۵٠:
(ای پيغمبرگرامی) ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانی را که به غنيمت هللا تو را نصيب کرد و ملک تو 

ختران خالو و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نيز زنان مومنه ای که خود را بر شد و نيز دختران عمه و د
رسول بی شرط مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مايل باشد که اين حکم (هبه و بخشيدن زن و حالل شدن او) مخصوص تست و 

را (پيشتر با شرايط و عد د و حقوق آنها بر شوهر همه را) به نه مومنان. که حکم زنان عقدی و کنيزان ملکی متصرفی مومنان 
علم خود بيان کرديم اين زنان همه را که بر تو حالل کرديم (و تو را مانند مومنان امت به احکام نکاح مقيد نکرديم) بدين سبب بود 

رت بسيار است. که بر وجود عزيز تو در امر نکاح هيچ حرج  و  زحمتی نباشد و هللا را بر بندگان مغف  
 

با اين دستورهای بسيار روشن. هللا مهرورزانه همه بند های ريز و درشت کارهای پايين تنه رسولش را از پيش پای او برداشته تا 
هر زمان به هر زنی که دل بست هماغوش گردد.  آيا براستی اين همان خدايی است که در انديشه ما النه کرده است يا حرمسرادار 

ده ويژه و نگهبان کارهای پايين تنه رسول و همسران بيشمارش؟محمد و بن  
 

:۵١همان سوره آيه   
ای رسول هر يک از زنانت را خواهی نوبتش را موخردار و هر که را خواهی بخود بپذير و آن را که به قهر از خود راندی اگرش 

بر زنان) بهتر شادمانی دل و روشنی ديده آنهاست و به (مهر) خواندی باز بر تو باکی نيست (اين آزادی و مختا ر مطلق بودنت 
هرگز بايد محزون نباشند بلکه به آنچه ايشان را عطا کردی همه خشنود باشند. هللا هر چه در دل ما مردم است آگاه است و هللا 

 بر(نيک و بد خلق ) دانا و(برعفو و انتقامشان) بردباراست.
 

ی کوچکترين دودلی درحرمسراداری او برای محمد برجای ميماند و هيچ حرمسراداری بهتر آيا پس از خواندن اين اعترافات هللا جا
از اين ميتواند برای اربابش خوش رقصی کند که هللا برای رسولش کرده است؟ داوری با خوانندگان بويژه  زنان واپس مانده سفره 

 انداز است.
 

:۵٢همان سوره آيه   
عقد هيچ زنی بر تو حالل است و نه مبدل کردن اين زنان بديگر زن هر چند از حسنش به  ای رسول بعد از اين زنان ديگر نه 

 شگفت آيی و بسيار در نظرت زيبا آيد. مگر کنيزی مالک شوی... هللا برهر چيزمراقب و نگهبان است. 
 

 آيا با آنهمه بخشندگی هللا  زن ديگری باقی مانده است که رسول برآن دسترسی نداشته باشد؟
 

ا آزادی درهمبستری بامحارم و افزودن مگر کنيزی را مالک و متصرف شوی رسول به سادگی ميتواند اگر زنی درمحدوده خط ب
 سرخ هللا برجای مانده باشد بنام کنيز ملکی متصرفی به چنگ آورد.

 
:۵٣همان سوره آيه   

که دلهای شما و آنها پاک و پاکيزه بماند بهتراست و ..... هرگاه از زنان رسول متاعی طلبيد از پس پرده طلبيد که حجاب برای آن
نبايد هرگز رسول هللا را درحيات بيازاريد و نه پس از وفات هيچگاه  زنانشان را به نکاح خود درآوريد که اين کار نزد هللا گناهی 

 بسيار بزرگ است.
 

ه در زمان زنده  بودن و پس از مرگ محمد هم با دگرباره هللا حرمسرادار محمد به پشتيبانی از رسولش برخاست و دستور داد ک
زنان و کنيزان بيشمار حرمسرايش نبايد ازدواج کنند تا آنها که در زمان زنده بودن محمد از زندگی خود بهره نبرده بودند باقيمانده 

همه  زندگی خود را نيز در رنج روحی بسر برند زيرا هللا حرمسرادار محمد دادگر و مهربان و ازهمه جا و چيز آگاه است.  آيا ميتوان   
 بازهم دودل بود که اين هللا حرمسرادار ويژه محمد نيست؟
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پيمان شکنی محمد در نوبت همخوابگی با حفصه دخترعمر سوگند و سوگند شکنی  ]سوره التحريم  
 

ت را خشنود سازی درصورتيکه هللا ) ای پيغمبرگرامی برای چه آن را که هللا بر تو حالل فرمود تو بر خود حرام کردی تا زنان١(
آمرزنده و مهربان است (برهيچکس خصوص بر تو رسول گراميش سخت نخواهد گرفت در تفسير وارد است که روزی حفصه با 

اجازه رسول به خانه پدرش عمر رفت. پيغمبر با ماريه در حجره حفصه خلوت کرد. ناگه حفصه سر رسيد و غوغا انگيخت که تو در 
ا کنيزی خلوت کردی و آبروی مرا نزد زنانت بردی. حضرت برای خشنودی او فرمود من ماريه را بر خود حرام کردم نوبت من ب

ولی اين سر نزد تو است  باهيچکس مگوی. او بفورعايشه را هم آگه ساخت. او هم با رسول راجع به ماريه گفتگو کرد. حضرت 
. آن  دو زن شاد شدند و اين آيه نازل گرديد.)برعايشه نيزسوگند ياد کرد که ماريه را ترک گويد  

 
) هللا حکم کرد بر شما که سوگندهای خود را(به کفاره) بگشاييد او موالی شما بندگان و (حکمش نافذ) است و هم او بهرچيز ٢(

ماريه) براز گفت  ) وقتی پيغمبر با بعضی از زنان خود(يعنی با حفصه سخن راجع به٣عالم دانا و به حکمت امورخلق آگاه است (
(وبه اوسپرد) آن زن چون خيانت کرده و ديگری (يعنی عايشه) را بر سر پيغمبر آگه ساخت هللا به رسولش خبر داد و او بر آن زن 
برخی را اظهار کرد برويش آورد( و برخی را از کرم پرده داری نمود و اظهارنکرد. آن زن گفت رسوال تو را که واقف ساخت( که 
من سر تو برکسی فاش کرده ام) رسول گفت مرا هللا دانای آگاه ازهمه اسرارعالم خبرداد (۴) اينک اگرهر دو زن به درگاه هللا توبه 

کنيد رواست که البته دلهای شما (خالف رضای پيغمبر) ميل کرده است و اگر با هم بر آزار او اتفاق کنيد باز(هرگز بر او غلبه نکنيد 
) و ۵وست و جبرييل امين و مردان صالح با ايمان بروايت عامه و خاصه فرشتگان حق يار و مددکار اويند (که) هللا يار و نگهبان ا

اميد هست که اگر پيغمبرشما را طالق داد البته زنانی بهترازشما بجايتان با اوهمسرکند که همه با مقام تسليم و ايمان و خضوع  و 
 اطاعت اهل توبه و عبادت رهسپار(طريق معرفت) باشند چه بکر وچه غيربکر.

 
آيا هيچ خبرچين يا دربان گوش به فرمان و يا خواجه حرمسرايی بيش ازاين ميتواند به ارباب خود ياری دهد که هللا درباه محمد 

 وهمسران دربند ش انجام داده است؟ 
 

با اين خوش رقصی های هللا چگونه بايد باورداشت که او بنده محمد و پيشکار ويژه او نيست؟  درخور توجه زنان واپس مانده 
سفره اندازی که چشم اميد به پا در ميانی ابوالفضل العباس خواهرزاده شمر بسته اند تا نزد چنين اللهی ازآنان پشتيبانی کند. در 

بخردانه و چه چشم داشتی نا ]حالی که دستهايش را بريدند خم بر ابرو نياورد و با زنان رسولش چنين رفتار ددمنشانه ای دارد
 سبکسرانه ای؟ 

 
و حال از همه دانشمندان و بينشمندان و سرايندگان و دستاربندان دغلکاردينی ميپرسم خواندن کدام يک از آيه های  آمده دراين 
و   دفتر و ديگر داستانهای پوچ تازيان که بنام کتاب آسمانی بخورد مردم ايران داده شده است ميتواند آمرزنده روان مردگان باشد؟

سال است مردم با فرهنگ ايران را زيرنام قرآن يا کالم ١۴٠٠يا سوگند بدانها که  هللا آسمانی به بيراهه ترين بيراهه ها کشانيده ا  
 ست خردمندانه ميباشد؟

انيده و در اين روش بسيار نابخردانه و ناآگاهانه منش و وااليی را از زنان و مردان ايرانی ربوده و فرهنگ وااليش را بنابودی کش
دام خرافات تازيان سرگردان کرده است که نه تنها چنين ننگ نامه ای را برای آمرزش روان مردگان خود ميخوانند و بدان سوگند 
ياد ميکنند که اين بن مايه دشمنی با زنان را درشمارمهر آنان درمی آورند وهنگام رفتن برگشت و گذار از زير آن ميگذرند بر اين 

رست  بازگردند.باور که تند  
 

بدترازهمه درشهرشيراز دروازه قرآن گذاشته اند تا همگان از زير آن بگذرند و تندرست به خانه و کاشانه خود برسند که هزاران 
تن از زير او گذشته درپی برخوردهايی سخت جان خود وخانواده خويش را ازدست داده اند و ميدهند ولی اين باور بدور ازخرد را 

بيرون نميکنند.ازمغزخود   
 

آيا باور بر چنين خرافاتی شرم آور و ننگ زا نيست؟ با اميد بر بيداری و هشياری و بهره گيری ازخرد و بازگشت به فرهنگ واالی 
 لگدکوب شده ايرانی و راندن آگاهانه اسالم ناب محمدی با همه فرآورده هايش به خانه پدری او عربستان.
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 آگاهی سر آغاز آزادی است

  
 پاينده ايران

 برافراشته باد درفش کاويانی سرخ  و زرد و بنفش
 

٢٧١١بهمن ماه/ ١١ کيوان شيد  
                                 ٢٠٠۴ژانويه  ٣١

فک آله دال  
 
 
 

 
  ش کــاويـــــانی ــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 
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