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  آيا ميتوان هم ايرانی بود، وهم مسلمان ؟ 
 
 
  

بنام يک ايرانی برای من جای بسی افسردگی است، که بجای گذاردن زمان ارزشمند زندگی خود در شناختن و شناساندن فرهنگ و 
هانه ميگويند، ما تاريخ افتخار آفرين ميهن، و بزرگداشت بزرگان و نياکانم، بيايم پاسخ به نادرست گوئی کسانی را بدهم که نا آگا

هم ايرانی هستيم، و هم به مسلمانی افتخار ميکنيم، بی آنکه دريافته باشند، آئين اهورائی ايران با آئين اهريمنی ايستا و واپس 
  نگر اسالم و شيعه گری، در دو راه وارون يکديگر راه می پيمايند.

  
نند در کنار يکديگر به سازش بنشينند، مگر يکی بر ديگری يکی پيشرو، و ديگری ايستا و واپس نگر، هيچگاه اين دو نمی توا

  چيره گردد، بگونه ای که در ايران امروز، تاريکی بر روشنائی چيره گرديده، اهريمن يکه تازی می کند.
 -ز شمارها ٢۶همين که به رويه  /نخستين باری بود که هفته نامه ايرانيان بدستم رسيده بود، و درون مايه پربار آن را ميخواندم

  آن رسيدم، چشمانم بر اين فراز دوخته شد : ۴٢
اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد، که فرازی آخوندی است، و جز در مزگت ها (مساجد) از زبان روضه خوان های تازی پرست 

دگی بيابان کربال به شنيده نمی شود، و آن را گفته ای از حسين پسر علی تازی بشمار می آورند، که در روز زد و خورد خانوا
  پسر عموهای خود گفته است.

  
به درستی و نادرستی آن کاری ندارم، زيرا گروه دستار بندان مفتخوار، "عمامه بسران" در همه زمان زندگی آلوده به ننگ خود، 

نرانده و نمی رانند، با از هيچ زبان زد ايرانی بهره نگرفته اند و نمی گيرند، نام هيچ دانشمند و بزرگمرد ايرانی را به زبان 
سرمايه مردم ايران روزگار بسر می برند، دشمن سر سخت و شناخته شده ی تاريخ و فرهنگ ايرانی و نياکان ما بوده اند و 

  هستند و به ستايشگری بی چون و چرای تازشگران بر ميهن ما سرگرمند، که اين زشتکاری بر کسی پوشيده نيست.
  

تم که چون کدبان کيوان دشتی، سر دبيرآگاه و ميهن پرست ايرانيان خواسته است در باره زشت چهرگی در دنباله آن نوشته در ياف 
اسالم و شيعه گری، روشنگری هائی کند، به چاک قبای مرد مسلمانی بنام علی اصغر مظهری کرمانی، که خود را ايرانی نيز 

شمنی با سردبير دو هفته نامه "ايرانيان" بکار برده و بدين ابزار ناميده است، بر خورده و اين فراز آخوندی را با نيش غلم در د
کوشيده است، خود را سر سپرده حسين تازی و سردبير " ايرانيان" را پيرو يزيد و جوانی (جا هل) دنباله رو استاد شجاع الدين 

و گرفتاری های جامعه برون مرزی شفا بخواند و نوشته است که چرا بجای روشنگری ها، مطلبی تحقيقی در زمينه های سياسی 
  ايرانيان آواره به ميان نياورده است. 

  
وی سپس می افزايد: که من علی اصغر مظهری کرمانی، عالوه بر ايرانی بودن، بر مسلمان بودن خود  هم افتخار ميکنم، و 

بودنش هست و هم سرزنشی است  وظيفه دارم به چنين نوشته ای پاسخ دهم ...، افتخار بر مسلمان بودن وی، هم رد ايرانی 
آشکار بر روان جانباختگان راه آزادی ايران و ايرانی، که گرامی جان خود را در راه ميهن پرستی در نبرد با تازيان تازشگر از 

  دست داده اند.
  

ترافی است بر اين گونه مسلمانی، رد هرگونه آزادی و پذيرفتن بی چون و چرای واليت فقيه يا حکومت خود کامه اسالمی و اع
صغير بودن و داشتن نياز به سرپرست، که از فرآورده های اسالم ناب محمدی و شيعه گری يا خربنده پروری و هما ن چيزی 

  است که در ايران امروز از سوی بنياد گرايان دستار بند بکار گرفته شده و ميشود.
  

الم و شيعه گری می سوزد، چه نوشتاری ارزشمندتر از سشگفتا، در اين زمان که ايران و ايرانی در آتش و خون رهاورد ا
روشنگری درباره اين آئين اهريمنی خرد خوار می تواند به ميان آيد که همگانرا با  اين درد خانمان سوز آشنا تر کند تا بيشتر 

ش آغاز تازشگری اسالمی همه  زدريابند که گروهی دستار بند پيرو هللا تازيان، زير نام اسالم و مسلمانی هزاران بار بدتر از تا
دارند تاريخ و فرهنگ ما  /هستی های ايران و ايرانی را به نيستی کشانيده اند، نسکها ( کتابها) را سوزانيده و يا مقوا نموده اند

نسل  درا بگونه ای دستکاری می کنند که ايرانی بی شناسه گردد و از پيشينه تاريخی خود چيزی در دست نداشته باشد تا بتوانن
  آينده را ساده تر پذيرای نا فرهنگ تازيان نمايند که هر ايرانی بايد از اين تبهکاری بزرگ بيمناک و چاره جوئی کند.

   
مالها دار و ندار مردم را از دستشان ربوده و ميهن پرستان را تيرباران يا زندانی کرده و يا از خانه و کاشانه خود رانده اند، 

خوان و سيد  و دارندگان نامهای تازی رشته کارها را در دست گرفته کسانی را که نام ايرانی دارند  همشتی روضه خوان و نوح
خانه نشين گرده اند، زنان را سنگباران ميکنند، مردان را دست و پا و پنجه می برند، ايرانی در خانه و کوچه و بازار از آزادی 

  همه و همه زير نگر مالها ست.  نبی بهره است، خوردن و آشا ميد ن و چگونگی پوشيد
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سردمداران خون و آتش اسالمی ميگويند ما پيرو قرآنيم. علی وار رفتار می کنيم پيروی از روش جنايتکاری که چنان روشی در 
سال پيش از اين که علی به فرمان محمد در  ١۴٠٠هيچ ديوانه خانه ای نه پيشينه داشته و نه دارد، يعنی همان زشتکاری های 

ابان های عربستان به کار می بست و سر هفتصد تن را در يک روز می بريد، امروز در سده بيستم  و در زمان پياده شدن يب
ديگران در کره ماه و مريخ ايرانی با فرهنگ کهن  بايد گردن به غانون گردنه بندان چهارده سده پيش از اين تازيان نهد، اگر 

  ن نيست بايد اعدام گردد. اکسی نپذيرفت چون درجر گه تازی زادگ
  

از چنين افشاگری هائی آقای مظهری کرمانی دل آزرده گرديده و نمی خواهد کسی انگشت بر زخمی کهنه نهد تا مبادا دهان 
بگشايد، اسالم ناب محمدی و شيعه گری تازيان را درخود به بلعد، مظهری ها و هم انديشانش را بی ولی فقيه و امام و امام زاده 

  ؟سازد
  

بی گمان نيش غلمی که ازسوی يک مسلمان پی ورز (متعصب) به سردبير آگاه و ميهن پرست "ايرانيان" و استاد شفا وارد 
گرديده و خود دريافته اند، چنانچه بخواهند پاسخ خواهند داد، ولی آنچه که مرا بنام يک ايرانی (نه ايرانی به گونه آقای علی 

ن پاسخی نموده اينست که دريافتم، آقای مظهری و مظهری های ديگر نه تنها از فرهنگ شتاصغر مظهری کرمانی) وادار به نو
  ديرپا و روشنی بخش ايران اهورائی آگاهی ندارند که از اسالم تيرگی بخش در بند آن نيز نا آگاهند.

  
از بند روان تازيان و زبان د اگرچه درباره سيه چهرگی اسالم و شيعه گری بايد نسکها نوشته شود تا شايد مظهری ها بتوانن

مارگونه منبری ها رهائی يابند، ناگزير به اين اندک بسنده نموده به آقای مظهری سفارش ميدهم، دو دفتر ارزشمند و بی همتای 
چاپشده امسال، يکی شيعه گری و امام زمان نوشته دکتر روشنگر و دومی پژوهشی در زندگی علی نماد شيعه گری (نوشته مرا) 

ر بگذرانند، سپس دفتر سنجش فرهنگ تازی با پارسی را که ازسوی پاسداران فرهنگ ايران به چاپ رسيد ه است،  بخوا نگاز 
  نند تا در برابر درستی ها دود از کله شان برخيزد.

  
را  برای  نیپس از خواندن اين دفترها چنانچه رگه ای از خون ايرانی در رگهايش در گردش باشد، نه تنها نام اسالم و مسلما

آنگا ه است که بر ايرانی بودن خود افتخار تواند  /هميشه از ياد خوا هد برد که تا زنده هست بر بنيانگذارآن نفرين خواهد کرد
کرد، آگاهی از فرهنگ درخشان ايران و نا فرهنگ تيرگی بخش اسالم بدست نمی آيد، مگر از خواندن و برابر کردن بخشی از 

نيان با کالم هللا رهاورد تازيان که بن مايه و غانون اساسی اسالم است، آنگاه ميتوان آگاهانه يکی از دو راه راگاتاها و يسنا ی اي
  نيکی و بدی را برگزيد.

 
  
  

  آئين و فرهنگ ايرانی                                   
  

يروی از خرد و مردم  دوستی و کار و کوشش، پ در آئين ايرانی، هر فروزه که راستی، درستی، داد گری، نيک انديشی، واالئی،
بهره گيری از خو شی های زندگی با شد،  اهورائی است و هر فروزه ا ی که  نادرستی و بد منشی و نامردمی و تاريک انديشی و 

  دست اندازی بر جان و مال مردم و بدور از خرد باشد، اهريمنی است . 
آسايش، شادی و  ود را از دست بدهد بر ده ديگران است. اهورا مزدا، جز مهر وخ هر ملتی که آداب و رسوم، فرهنگ و مليت

شادمانی، کار و کوشش و بهره گيری از خوشی ها از راه نيک، چيز ديگری از کسی نمی خواهد. اهورامزدا قهار، مکار، جبار، و 
ی آن چنان که شکنجه گاه مردم با شد، نه هستيش با زخستمگر نيست.  نه بهشتی آن چنانی دارد، که روسپی خانه باشد، نه دو

برهانی بدور از خرد شناسانده شده است. او خواهان ستايش از کسی نيست، قربانی نمی خواهد، مردمان را به در يوزگی نمی 
پردازند در آتش ن خواند، تا شبانه روز دست از کار و کوشش و زندگی بردارند و به ستايش از او بپردازند. و اگربه ستايش او

بسوزا ند و در آب جوش بجوشا ند يا غل و زنجير آتشين بر گردنش نهد. اهورامزدا نمونه ی مهر و مهرورزی و خرد کل 
  آفرينش است.

   
اهورامزدا، می گويد مغز و زبان آدم بايستی به راه نيک گرايد، تا کردار و کارش نيک باشد. نيکی کردن با ستايشگری دو تاست.  

گفتار نيک : زبان است   -٢يشه نيک:  نخست مغز بايستی درست و نيک بينديشد، چون مغز سر چشمه کار و کردار است، ندا -١
کردار نيک : يعنی از مغز تا زبان، و از زبان تا عمل، بايستی بر  - ٣که بايستی نيکی فرستاده شده از مغز را به قا لب بريزد. 

  شته باشد.دااساس درستی، راستی و استواری بنيان 
  

جهان نيکو را آفريد، مردما ن را   /اين سه فراز کوتاه دفترغانون آدميت است که هيچگاه دگرگونی در آن راه نمی يابد، اهورامزدا
  آفريد، شادی وشادمانی آفريد، و جز نيکی در جهان تن و روا ن انجا م نداد.
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ود باز يافت، و به هستيش آگاه شد. نگاهی به اين راز کوتاه و خ اشوزردشت به سا دگی و روشنی چهره اهورامزدا را در انديشه
  لبريز از معنی، آغاز خدا شناسی گاتائی را روشن می کند: 

...هنگا می فرا رسيد که در درون انديشه ام موجی راه يافت، و به تو انديشيدم. و دريا فتم که توئی بی آغاز و بی انجام، توئی 
گرگونی در تو راه ندارد، و چون اين را دريافتم، دانستم که توئی داور جهانی، و کرده ها ی ما به تو  د خرد پاک جهان، که تغيير و 

  برميگردد، تا داوری کنی.
  

  .٣٢تا  ١٨برگهای  ٣١-٨کوتا ه شده ای بود از گنجينه اوستا و گاتاها ( نوشته هاشم رضی ) 
  

وند يکتای جها ن اعالم شده، وجودش با مهرآکنده است، با خرد دااهورامزدا، خدائی که در عصر گاتاها، از طرف زردشت، خ
يکسا ن است، و او از بهشت و دوزخ تنها به عنوان بهترين و بدترين جايها سخن می کويد. در همه  تعاليم گاتائی، مهر به  

يا کسانی گناه ورزند،  سیراستی و بشريت موج ميزند . مسايل فوق طبيعی تحت الشعاع اخالق و انسانيت می باشد. هر گاه ک
ديگر خداوند دخالتهای بيجا نمی کند، و چون يهوه و برادر بعديش هللا فرياد نمی کشد،  که همه را می کشم و نابود می کنم، و 
ساعت ها از دوزخ پر لهيب سخن نمی گويد، و روزها در باره بهشت و تنعمات آن داد سخن نمی دهد . چنان دوزخی، نماينده دد 

انحرافا ت ساديستی قوم و ملتی است که آن را به وجود آورده اند، چنان بهشتی نيز که غالم بارگی و لهو و لعب و شهو  و خوئی
  ت عنان گسيخته در آن موج ميزند، صورت انحطا ط اخالقی و افول کامل همان ملت است .  

  
ان سرشا ر از اميد و باور بود. اينک پس از  دگهنگامی که زردشت در ژرفای ناپيدای زمان سخن می گفت: کالمش برای شنون

  هزاران سال هر کسی که از تعمق، آنها را بخواند، صدايش را با همان اعتماد، طنين، و ابهت می شنود... 
...ا ين چنين سخن ميگويم و نيک همه گوش فرا دهيد: ای کسا نی که از دور و نزديک برای شنيدن سخنانم آمده ايد، اينک نيک 

پاريد، اهورامزدا در جهان چون نور در تجلی است، بسوی او بگرائيد، و مگذاريد پيروان دروغ، با سخنان فريبنده شان بسبياد 
  )٣۶گنجينه اوستا برگ  ۴١ -١شما را از راه راست برگردانند.(يسنا 

   
نيد من از آن چهره هائی ک در سخنرانی ديگری، زردشت بسادگی و روشنی از اهورامزدا سخن ميگويد : ... به گفتارمن گوش

سخن می گويم، که از برای زند گی همراه با آسا يش اين  جهان، از راه نيک شايسته است. اين طريق را، من از مزدا آموختم، 
مزدائی که اين جها ن را آفريد و برزگران را چون پدری مهربان است، مزدائی که فريفته نشود و هميشه و همه جا  نگران کار و 

  . ٣٧گنجينه اوستا برگ  ۴۵ - ۴شماست ... يسنا  ارکرد
  

  /در دعوت زردشت اعما ل زور و خشم و تندی و تهديد يافت نمی شود. ابتدا به روشنی مسئله را مطرح می سازد و پس از آن
آنها را بنگريد، ن آزادی و اختيار را به مردمان می سپارد : ... با گوش های خود بشنويد بهترين سخنان را با انديشه های روش

گنجينه اوستا  ٣٠ -٢زن و مرد بايد خودشا ن راه خود را برگزينند با اين روش پسنديده آموزشهايم را همگی بشناسيد.... يسنا 
  .۴١ – ۴٠برگهای 

  
ح موضوع به افسانه و غلو و داستا ن و استوره برگذار نشده است. بنگريم که موضوع با چه روشی و وضو /در مورد آفرينش

  مطرح می شود، و بهيچ وجه مسئله آفرينش وسيله تمثيلهای عاميانه برای جلب عوام نشده است :
  

آن کسی که در روز نخست به درخشيدن و نورا نی شدن اين گيتی انديشيد، کسی است که از نيروی خرد خويش، راستی را بيا 
اين نيروی انديشه را آفريدی، در هنگامی که، زندگی را و فريد. در هنگامی که تو ای مزدا، در روز نخست از خرد خويش، بشر 

گنجينه  -٣١ - ٧ -١١به قالب ما دی پديد آوردی، خواستی که هرکس برحسب اراده خود، از روی اعتقاد باطنی رفتار کند... يسنا 
  . ۴١اوستا برگ 

  
  از گفتار ها ی ديگر اشو زردشت                       

که در انتظار شنودن گفته هايم هستيد، اينک بشنويد آنچه را که از سوی مزدا است. بار و شنی ای  نی... ای تمام خواستارا
خردمندان در آن بنگريد. با روشنی و چشمان باز و انديشه توانا گزينش کنيد، شنا ختن و گزيدن است که شما را بر جانوران 

زاد است، و بايستی چنين کند تا بهترين شهر و جامعه بوجود آ سروری بخشيده ست. هر مرد و زن در گزينش راه حق و درستی
آيد... اينک ميگويم که دو نيروی ازلی، دو گوهر کهن، که در انديشه، گفتار و کردار يکی شان زشت و ديگری نيک است، از  

  ۵۶گنجينه اوستا برگ  -١ - ٢ -٣ميان اين دو، نيکان بايستی نيک را برگزينند نه بد را... يسنا  
  

... مردی که به کار پردازد و در زمين کشت کند و بکوشد، ثروت بدست می آورد، و همچون مردی است که از همسر محبوب 
  ۶٣گنجينه اوستا برگ  - ٢۴-٢۵ -٣خودش، دارای فرزندانی شود، که در شمار ثروت خانواده او می باشند ... ونديداد فرگرد 
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بخشای،  که خانه ها و کاشانه ها بنا کنند، گرداگرد هم فرا هم آيند، دالور و بها در گشته،  ... ای اهورامزدا، مرا فرزندانی رشيد ب
  - ۵ -۶٢و به هنگام خطر پيروزمند گردند، تشکيل گروهی از گردان را داده و در نگاهداشت آب و خاک ما بکوشند.... يسنا 

  ۶۴گنجينه اوستا بر 
  

صرفنظر از جنس و مذهب و نژاد تعليم ميدهد. همه مردمان همکار خداوند در  گاتاها، راه خوب زيستن را به همه جهانيان
پيشرفت جها نند، نه عبد و بند ه او.  گاتاها  مدافع شان انسان ها است، زن و مرد مسا وی هستند. در گاتاها هيچ گفتاری شان 

دين زردشت بين  /جايز نيست، از نظر حقوق بشر نزول ويژه ندارد، گاتاها دروغ مصلحت آميز را رد می کند، عمل به تقيه مطلقا
مذاهب در باالترين سطح قرار دارد،  علت آن دو بنياد باوری است. نخست آن که، اهورامزدا سر چشمه خوبيها و تنها خوبی ها 

مانند او رفتار کند. ست، بدی در آستان او راه ندارد، دوم که آدمی به عنوان همکار اهورامزدا،  بايد در کارها از او بياموزد و 
  /الگوی اخالقی که در سراسر گاتاها ناپسند خوانده شده است، آنهائی است که حقوق بشر را تهديد ميکند، خشم و کينه توزی

بيداد، پشتيبانی از پيشوايان ستمگر، بی غانونی و تبعيض در کارها مردود  شمرده شده اند. تساوی حقوق زن و مرد    /دروغ
  شناخته  شده است.بدون استثناء 

   
اشوزردشت به دختران و پسران اندرز ميدهد، که پيش از بستن پيمان زناشوئی، با خرد خود رايزنی نمايند به مهر دل گوش  

  بدهند، و همسری را برگزينند که در پيشبرد  راستی و اشا با آنان همکار با شد.
  

، که دانشمندان زردشتی، پس از زردشت، از جهت لغت و دستور زبا نفوذ فکر تساوی زن و مرد در زرتشتيا ن تا آن اندازه بود
  ن، سه فروزه اهورامزدا را، مذکر و سه فروزه ديگر را موئنث کردند.

  
در زما ن ساسانيان  دو بانو، آذرميدخت و پوراندخت به مقام پادشاهی رسيدند، در حالی که، در قرآن زن و مرد مساوی نيستند، 

يا پادشاه شود و بر مردان حکومت کند، گواهی دو زن ارزش گواهی يکمرد را دا رد، مردان ميتوا نند زنان زن نميتواند خليفه 
نافرما ن را تنبيه کنند. بگفته هرودوت، کوروش هخامنشی زير دست مادر خود می نشست، نبودن واژه برده در گاتاها، نشانه اين 

ست، و کورش با استفاده از همين تعا ليم، نخستين نويسنده حقوق بشر می است که اشوزردشت، چنين بنيادی را قبول نداشته ا
  گردد.

  
پس از مروری کوتاه بر زيربنا ی انديشه نيک و مهرورز ايرانی، سری نيز به  زير بنا و اعتقادات  و بد آموزی های آ   /و اما

  رهاورد محمد اسالم چه ميگويد :ئين الهی اسالم و مسلمانی بزنيم، تا ببينيم بر اساس قرآن يا کالم هللا 
  

... ای اهل ايمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنين معين گشت که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد،  بنده را بجای بنده، و زن 
  ١٧٨را بجای زن قصاص توانيد کرد (سوره دوم آيه 

گوش را در  /م را در مقابل چشم، بينی را در مقابل بينیو در تورا ت بر بنی اسرا ئيل حکم کرديم، که نفس را در مقابل نفس، چش
  .۴۵مقابل گوش، دندان را در مقابل دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود ... سوره پنجم آيه 

  
 اگر مردی آزاد  بنده ای را بکشد، اگر مردی زنی را بکشد، يا غير آزادی آزادی را بکشد، که با هم برابر /برابر اين دستور هللا

نيستند چگونگی کيفر روشن نيست. در دستور بنی اسرائيل نيز، اگر کسی که يک چشم دارد، دو چشم کسی يا بيشتر را کور کند و 
  يا بی دندانی دندان چند تن را بشکند، و همچنين است درباره بينی و گوش، کيفری پيش بينی نشده است.

   
و نکاح زنان محصنه (همسردار) نيز برای  – ٢٢٣شويد، سوره دوم آيه  زنان کشتزارشما هستند، پس برای کشت به آنها نزديک

با کنيزا ن ازدواج نکنيد   – ٢۵شما حرام شد مگر که درجنگهای با کفار به حکم هللا مالک و متصرف شويد، سوره چهارم آيه 
رگذشتند هم اين است که انبيا را سنت الهی در ميان آنان که د  – ٣٨مگربرای رفع عزوبت، سوره سی و سوم (االحزاب ) آيه  

توسعه در امر نکاح و تحليل برخی محرمات است، ( بيگمان مادر و خواهر و دختر ) فرمان هللا حکمی نافذ و حتمی خواهد بود.  
سوره اين سنت هللا است در حق آنان که تبليغ رسالت را به خلق کنند، و از هللا ميترسند، و از هيچکس جز هللا نميترسند، همين 

  .  ۵٠آيه 
  

زنان مومنه ميتوانند بی قيد و شرط مهر خود را به رسول هللا ببخشند تا اگر با آنان همخوابه گرديد حالل گردند و به بهشت بروند 
( اگر نام اين کار زنا نيست پس چيست؟) هللا ميگويد من تو را مانند مومنان امتت به احکام نکاح مقيد نکردم  تا بر وجود عزيز 

  ۵٠در امر نکاح هيچ َحَرج و زحمتی نباشد، سوره سی و سوم (االحزا ب) آيه تو 
  

همين سوره رسول آزاد است نوبت همخوابگی با   ۵١با اين فرمان هللا رسولش ميتواند بر همه زنان دست درازی کند. در آيه 
  وند.شزنانش را پس و پيش کند. نه تنها زنانش نبايد ناراضی باشند که بايد شادمان هم ب
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  از سوره سی و سوم (احزا ب) چنين آمده است : - ۴٢٣در زيربرگ 

... خدای متعال عز سلطانه نفوس قدسی، انبياء و خصوص خاتم رسل را در مقابل وظيفه سنگين و کار دشوار در دنيا، به آن   
نان را برای آنان وسيله تفريح و  ز رسوالن چند کرامت عطا فرموده است و به آنها در مقام سرگرمی و رفع خستگی از آزار امت 

تفرج گردانيد، اين محبت به زن زنجير عال قه ای است که آن طايران عرشی الهوتی زود از قفس طبيعت پرواز نکنند، لذا در امر  
  زنان هللا بر پيغمبر اکرم حضرت محمد در اين آيه مبارکه، آزاد ی و وسعت مقرر داشته است. 

   
  ين هللا حرمسرادارمحمد نبود؟ا آيا ميتوان باور کرد که

  
  بد نيست در باره ارزش بانوان در اسالم ناب محمدی به اين ماده از قانون جمهوری اسالمی نيز ديدی افکنده شود. 

  ( عا قله مسئول پرداخت ديه جنايتهای خطا ئی )
 ١٣در و پسر و عمو و پسران عمو. ماده راعاقله عبارت است از بستگان نزديک ابوينی يا ابی، مانند پدر وجد پدری و ب ١٢ماده 

  زن جزء عاقله محسوب نمی شود و عهدار ديه خطائی نخواهد بود، و همچنين نابالغ و ديوانه؟
  درست توجه کنيد،  زن در آئين اسالم نه تنها در شمار بستگان نيست که در شمار ديوانگان است؟  

  
شان که چشم بسته پيرو آئين واپسگرای اسالم هستند يادآوری ميکنم که در ايبرای آگاهی بيشتر آقای مظهری و ديگر هم انديشان 

اسالم ناب محمدِی ايشان نه تنها برابری نيست که بعضی از بعضی برترند، نه تنها زنان به دو دسته آزاد و نا آزاد بخش گرديده 
  .نداند، و نه تنها با مردان برابر نيستند که درشمار ملکی متصرفی مردان ميباش

  
مردان نيز به گروههای آزاد، غالم، برده، بنده بخش گرديده اند. برای آگاهی بيشتر ميتوانند به اين آيه های آf فرموده روی 

  آورند.
  

  - ٩٢ -٣۴ -٢۵ -٢۴ -١١ - ٣٢سوره سوم  النساء آيه های 
  ٧۶تا  ٧١سوره شا نزدهم النحل آيه های 

  ٢١سوره هفده اسری آيه 
  ۶منون آيه  لموسوره بيست و سوم ا

  و دهها آيه ديگر که جز زشتی نمی بارند. ۵٨ -٣٣تا  ٣١سوره بيست و چهارم  النور آيه های 
  

برای اينکه آقا ی مظهری و مظهری ها دريابند، کنيز يا غالم در اسالم ناب محمدی چگونه کسانی هستند، ياد آوری ميکنم، کنيز 
مردان آنها را کشتند و سپس آنان را با   /تازيان مسلمان، به شهر و ديارشان ازشيا کنيزان زنانی بودند خانه دار که در پی ت

  دختران جوان از خانه ها ربودند و برابر اسالم آمده در کالم هللا ملک متصرفی خود دانستد.
  

شا بفروش ر فحمالک و متصرف چنين زنان و دخترانی برابرقرآن حق داشت بهرگونه دلخواه با آنان همخوابگی کند، در بازا
  رساند، يا به اجاره واگذارد که پول بگيرد، يا به تن فروشی وا دارد، و يا بهر کسی که دلش خواست پيشکش کند.

  
غالم يا غالمان نيز مردان، جوانان و نوجوانان اسير شده مسلمانان بودند که از کهنساالن سخت ترين بهره کشی ها را ميکردند، 

نه فجيعی اخته ميکردند و به درون رختخواب خود می کشا نيدند، يا در بازارهای برده فروشان بگو جوانان و نوجوانان را نيز
برای همخوابگی به ديگر تازيان می فروختند، همخوابگی با غالمان در آغاز اسالم، اين زشتکاری را بجائی رسانيد که مردان 

ين گو نه غالمان شدند، شمار غالمان چنان افزايش يافت که  با اعرب زنان خود را خا نه نشين کردند و تنها سرگرم همخوابگی 
  بهای هر غالم زيبا به يک نوبت خوراک رسيد.

  
درباره غالمان و کنيزان و بردگان، بن مايه های زير بهترين راهنمای  اين جنايات دهشتناک و   /افزون بر درون مايه قرآن

وارم آقای مظهری بدور از پی ورزی تازی پرستی، رنج خواندن آنها را به اميدددمنشانه اسالم ناب محمدی هللا فرموده است که 
خود بدهد، پس از دريافت حقيقت، زمانی کوتاه چشمانش را برهم نهد و انديشه اش را به آن روزگار سياه نياکانش ببرد و چنان 

ديده بگشايد تا دريابد چرا هيچ ايرانی مسلمان سپس بينديشد که تنی چند از خانواده اش در ميان کنيزان و غالماِن در بند هستند. 
  نيست و هيچ مسلمان هم نميتواند ايرانی باشد؟

  
پس از آن اگر بدرستی خود را ايرانی دانست و يا ذره ای از خون ايرانی در رگهايش در گردش بود چگونگی را بهتر دريافت 

  هد پرداخت:خوا خواهد کرد  و بجای تازش بر کيوان دشتی به سرزنش ا ز خود 
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  ٩٢تجارب السلف برگ  -١
   ٢٩٩معرفت االقا ليم برگ   -٢
   ۶٣سفر نا مه برگ  -٣
   ١٩رسوم دارالخالفه برگ  -۴
   ١٩نه شرقی نه غربی انسا نی برگ  -۵
   ۵١٧٣ - ۵١٧٢ – ۵١٧– ۵١٢ -١٧۴پوشينه دوازدهم تاريخ تبری برگها ی  -۶
  ٩۶۵مروج الذهب مسعودی پوشينه دوم برگ  -٧
   ٣۶۶نفيسی برگ  -٨
  ٢٠٩ -١٩۶ - ١٨۵ - ٧۶ – ٧۴مل ابن اثير پوشينه دوا زدهم برگها ی تاريخ کا -٩

  ۶٠١تاريخ عرب پوشينه سوم برگ  -١٠
  ١٩٠تجارب السلف برگ  -١١
    ٢٧١ – ١٢١تاريخ کامل ابن اثير پوشينه پنجم  برگ  -١٢
  ٧٢تاريخ تمدن اسالمی جرجی زيدان پوشينه چهارم برگ  -١٣
  قابوس نامه ٢٣عنصرالمعالی قابوس بن وشمگير باب  -١۴
  ۵۶۴تا  ۵۶٠يخ اجتماعی ايران پوشيه سوم چاپ سوم اصالح شده نوشته مرتضی راوندی برگهای تار -١۵
  ٢٠١تا  ١٩٩رستم التواريخ نوشته محمد ها شم آصف(آصف الحکما )  -١۶
  ٧۵تا   ٧٣ه خودم)  برگهای سا ل احترام بر خيانت، جنا يت و بندگی (نوشت ١۴٠٠کتاب  -١٧

  و دهها و سدها  تاريخ د لخراش ديگر.
   

بدختی در اين است که  گروهی روضه خوان تازی  پرست  باداده های دروغين مردم ايران را دشمن پرست بار آورده اند، 
گان ناموس و تاريخ مردم ميهن بجای اينکه آقای مظهری کرمانی بياد دادشته باشد که تازيان کشتارگر نياکاِن ما و برباد دهند

  د، شوربختانه به ستايش از دشمنان خونخوا ر برخاسته است. ما هستند که بايد به سختی سرزنش گردن
  

اين گناه مظهری نيست که از گذشته تاريخ ميهنش ناآگاه مانده است، که اين گناه بزرگ استادان دانشگاهها ی ما، 
و سروده ها  ان ماست که نه تنها لب فروبسته اند، که بيشترشان در آغاز نوشتارهاروشنفکران ما، نويسندگان ما، سرايندگ

  ی خود به ستا يش از تازيا ن پرداخته و درگمراهی بيشتر مردم ايران نقش اسا سی دارند.
  

ذهبی رسمی و من سخنانم را کوتاه ميکنم، به اميد روزی که ميهن مالخور شده ما از چنگال ماليان دژخيم بدر آيد، دين و م
خرد راه خود را برگزينند، آخرين پاسخ من به آ قای مظهری، درباره حکومتی نداشته باشد، تا مردم آزاد باشند به پيروی از 

علم  و دانش در اسالم اينست که اگر بدرستی ايشان از آيه های قرآنی شرمنده نشده باشند، به اين گفته ارنست رنان دانشمند 
ان را که بعد از اسالم وارد رجوع کنند، که ميگويد اگر علوم و فرهنگ ملل ديگر به خصوص ملت اير سده نوزدهم فرانسه

جهان عرب شده را، از اعراب بگيرند ،فقط عرب ميماند و شتر او. ( برداشت از تاريخ اجتماعی ايران نوشته مرتضی 
  راوندی، بخش ملل و  ظهور نهضت اسالمی)

  
واقع وجه مشخصه  يه گسترده است، راه تربيت عقالنی و ذهن بشر را کور کرده است ... در...اسالم در هر سرزمينی سا

مسلمانان، تنفرشان از علم است و اعتقادش به اينکه هرگونه تحقيقی بيهوده، سبکسرا نه، و در نهايِت امر مغاير با مذهب ا  
  مران ). ست... (مقاله علوم عربی و هنر اسال می، ارنست رنان ترجمه رامين کا

  
ها، با يد ديدگاه پيامبر اسالم درباره دانش را، به نقل از امام  در پايان نيز برای  آگاهی آقای مظهری کرمانی و ديگر مظهری

  موسای کاظم  يادآور شوم، که گفته اند : ...رسول خدا فرمود که علم، همين سه علم است: 
  

را که  واجبی را که هللا به عدا لت مقرر فرموده، آگا ه با شند، و يا سنتی يا آيه واضحته الدالله محکمه را بدانند، يا فريضه 
باقی است تا روز قيا مت از بر باشند، و آنچه غير از اينها ست زيادت است و بکار نمی آيد... (مال محمد باقر مجلسی عين 

  کتاب مليت و زبان از شاهرخ مسکوب چاپ پاريس).  -١٧۵ - ١٧٢الحيوانات برگهای  
  

ر انديشه گروهی از تازيان بود که محمد با بهره گيری آخرين آگاهی به آقای مظهری اينکه هللا بتی شناخته شد ه و خدا ئی د
ا و را خدای جهان ناميد و به بندگی خود در آورد تا توانست انديشه های شوم و اهريمنی خود را با  /نادرست از اين پيشينه

ی را در جامعه اسالمی سال است راه هر گونه پيشرفت ١۴٠٠هللا به گردن جهانيان به بندد که  زور شمشير بنام او و بنام کالم
  بسته و تنها پيشرفتش، گسترش نادانی و ناآگاهی و خودآزاری است.
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چنان بود فرهنگ ايران لگد کوب شده و چنين است رهاورد مقدس اسالم تازيان، که ايرانی را در خود بلعيده و تازی پرست 
  کرده است.

  
  آله دال فک 

  کانادا ماهنامه ايرانيان چاپ ۴۶نوشته شده درشماره 
  ترسائی ١٩٩۶اول دسامبر سال 

  
 
 
 
  

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

 

 
 

  
  


