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 :خود بميان آورده بود که" مکتوبات"فتحعلی آخوند زاده در 
از عالم آخرت که . به تکليف سعد وقاص اسالم را قبول کرديم تا در هر دو عالم به شادی و شاهی بوده باشيم« 

ين زمان به ايرانيان مصيبت هنوز خبری نداريم، ولی از عالم دنيا، آنچه واقع است اين است که از هجرت تا ا
آيا لشکر کشی و .  از صفحات دنيا خلق بدانگونه مصائب گرفتار نگرديده استکهائی رسيده است که در هيچي

 اتابکان و خوارزمشاهيان و و خونريزی غزنويان و سلجوقيان وخونريزی عربها را بگويم يا لشکر کشی 
بانيان و چوپانيان و آق قويونلو و قره قويونلو و پادشاهان چنگيز يان و آل مظفر و تيموريان و غوريان و شي

 ».... افشاريه و زنديه و قاجاريه را، وصفويه و خوانين افغانيه 
 

خود خطاب به " سه مکتوب "و اندکی پس از آخوندزاده روشنگر پيشگامی ديگر ميرزا آقاخان کرمانی در 
 : ملتش نوشته بود

و تمامی مالئک دست به هم دادند و قسم خوردند که ترا از تخت شوکت و ظاهرا خدا و پيغمبر و جبرئيل « 
مشتی عرب بيابانی . الحمد اهللا الذی صدقنا وعده. شرافت فرود آوردند و بر خاک مذلت و فقر و مسکنت بنشانند

صداقت ت پادشاهی آبادی ممکلت و امنيت و تمدن آن و تربيت و تخ .ری اين پيمان را بر عهده گرفتنداجرای فو
پيران و مغان و . جوانان ترا اسير کردند و زنانت را دستگير. و شجاعت و کرامت طبيعت ترا بر باد فنا دادند

شهر هايت را خراب کردند و آبايهايت . دبيران و موبدانت را مانند گوسفند سر بريدند و بر ميدان مذلت هشتند
 آن روزسياهی نشانيدند که وعده داده بودند، چنان مختصر ترا به. را بيابان، و اموالت را به غارت بردند

اب هالکت قپريشاند کردند که شايد اگر دانشمندان بنی آدم دو هزار سال دامن همت به کمر زنند تا ترا از غر
 » ١نجات دهند نتوانند

 
... 
 

لی را از تلف و در آيات مختلف، تصريح شده است که خداوند برای هدايت هر قومی رسوخبه مناسبت های م
ميان مردم هان قوم به نزدشان ميفرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه 

اين قانون از نظر قرآن چنان قاطعيت دارد که در آن تصريح شده است که حتی برای قوم . شرک بر حذر دارد
اگر قرار بود مالئکه هم در زمين «و ) ١٣٠انعام (جن نيز قبال رسولی از خودشان فرستاده شده است 

» قرارگاهی داشته باشند در آنصورت خداوند بر آنان نيز فرشته ای را از ميان خودشان به رسالت ميفرستاد
 ).٩۵اسرا (
 

درآيات متعدد ديگری در همين قرآن تصريح شده است که محمد پيامبری است که از ميان قوم عرب به رسالت 
در دو آيه از قرآن با صراحتی باز هم بيشتر اين رسالت دعوت مردم ام القری . ستاده شده استبرای اين قوم فر

 .)٩٣ و انعام ٧شوری، (و پيرامون آن به توحيد و ترک بت پرستی اعالم شده است 
 
... 
 

ين ولی آنچه در اين مورد از نظر ايران و تاريخ اسالمی آن مهمتر است اين است که به هر حال آنچه در ا
دوران در داخل عربستان انجام گرفته است، خوب يا بد به خود جزيره العرب و به مبارزات درونی آن مربوط 

زيرا اين ارتباط . ميشود، و اصوال به ايران ما ارتباطی ندارد تا در باره آن نيازی به بحث و بررسی در پيش آيد
شمشير تيز کردند پای اسالم » خزائن کسری«مع فقط از آنروز آغاز شد که جانشينان خود خوانده محمد به ط

 .را که در اصل به عرب و به شبه جزيره عربستان مربوط ميشد به ايران و به متصرفات بيزانس کشاندند
... 
 

ايران کهن ما، نخستيت و بزرگترين قربانی امپرياليسم بيابانی تازه نفسی بود که خالفت عرب بر آن رنگ سبز 
رنگ واقعی آن، مثل همه امپرياليسم های ديگر رنگ خون هائی بود که شمشير های باديه مذهب زده بود، اما 

 .نشينان سعد و وقاص را رنگين کرد
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 سرد ، غارتگرانی که يا از بيابان های خشک جنوبی آمده بودند و يا از استپ هایل سا١۴٠٠درهمه اين 

شمالی و وجهه مشترک آنها چادر نشينی و بی فرهنگی و راهزنی بود، خون مردمی را که يکی پس از ديگری 
تراژدی . به اسارت گرفتند ، ريختند و مالشان را بردند و اصالت روح و انديشه آنان را به چالش گرفتند

 و بر سازندگی و آفرينندگی بنياد کشاکش هزارو چهارصد ساله فرهنگ با روری که روزگاری بر ستايش زندگی
نهاده شده بود و بدست اينان تبديل به فرهنگ مرگ و عزای روضه خوانان و بهشت زهرا سازان شد، با 
فرهنگ غير ايرانی عرب و ترک و قزلباش، از تلخ ترين تراژدی های تاريخ ايران و همه تاريخ جهان است، 

گر هم هنوز نفسی برايش باقی مانده است توانی برايش باقی زيرا احتضار دردناک فرهنگ واالئی است که ا
 .نمانده است

 
مسلما خود ملت ما نيز سهم خويش را در اين تراژدی آفرينی بر عهده دارد، زيرا بيعدالتی های اجتماعی و 

 واهی ها و قدرت طلبی های آخوندان زرتشتی بود که به تعبيرـــصوص خود خــــات طبقاتی و بخــعيضــتب
Clement Haurtولی گناه يک .  مورخ نامی آغاز قرن بيستم اروپا در خانه را بروی دزدان باز گذاشت

 .صاحبخانه در باز گذاشتن در خانه اش، بهر حال چيزی از گناه دزدانی که به تاراج خانه ميآيند نميکاهد
.... 
 

 ساله از همه راه ها ممکن ١۴٠٠اری گفتن بدين فريبک» هـــن«رسالت ايران ما در همه تاريخ اسالمی خودش 
امروزه نيز رسالت درهم شکستن اين حلقه دوزخی، بيش از هر بخش ديگر اين جهان اسالمی بر . بوده است

عهده نسل جوان همان کشوری است که شوم ترين آزمايش عصر حاضر اين جهان، در کمتر از سه دهه پيش، 
 .دران آن انجام گرفتهپبدست نسل 

... 
 

 اين سخن مسلما اين نيست که بر خود آئين اسالم نيز در جامعه ما نقطه پايان گذاشته شود، زيرا که مفهوم
داشتن و يا نداشتن مذهب و آزادی انتخاب . چنين سخنی نه منطقی است، نه واقع بينانه است و نه قانونی است

حقوق بشر، يعنی در پيشرفته مذهب، از حقوق بی گفتگوی هر فرد بشری است، و اصلی است که در اعالميه 
 رترين منشور تاريخ تمدن انسانی به صراحت بر آن تاکيد نهاده شده است، هرچند که در کشور خود ما، بسيا

 مجوزی سياسی يا ــچهي. پيش از آن، در فرمان شاه بزرگ هخامنشی بهمين صورت بر آن تاکيد نهاده شده بود
هبی را به کسی تحميل کند، زيرا اين امری کامال شخصی است که به ايدئولوژيک نميتواند داشتن يا نداشتن مذ

 آنچه واقعا مطرح است اين است که از اين حق به همانقدر که .رابطه معنوی انسان با خدای او مربوط ميشود
 ١۴٠٠آزادانه استفاده ميشود، آگــــــا هـــــــانــــــه نيز استفاده شود و اين چيزی است که در همه ادوار 

. شمشير کشی و چماقداری تازيان و ترکان در ايران ما، حتی يکروز و حتی يکبار هم رعايت نشده است
ناق مذهبی به جامعه فردای ما عرضه شود، اين بار، و برای ـاسالمی که بتواند در پايان چهارده قرن اخت

يک ابزار سياست و غارت، و نخستين بار در چهارده قرن، ميبايد صورت يک مذهب داشته باشد و نه صورت 
 با جهان دانش، بلکه در هماهنگی با آن و بعنوان مکمل معنوی موردنياز آن، درست ینه در رويا روئ

 .بهمانصورت که اکنون مسيحيت به زادگان جهان غرب عرضه ميشود
 

سار ها و حد نهاو سنگد قرن ميدانداری، و با همه دست بري١۴٠٠بگذاريم اسالم سياسی چماقداری که پس از 
زدن ها و تعزير هايش جز موضع حقيرانه جهان سومی با توشه های گران فقر و جهل و بيماری و فساد و 
عقب ماندگی چيزی برای بيش از يک ميليارد پيروانش به همراه نياورده است با جبر تاريخ به فراموشخانه 

 که اين بار در صورت يک مذهب و در تطبيق همين تاريخ سپرده شود تا برای همين اسالم امکان آن فراهم آيد
 .با الزامات انکار نا پذير تمدن و فرهنگ بشری پا به ميدان گذارد

 
 

 . عنوان از من است-»  سال١۴٠٠پس از «مختصرشده از سر آغاز کتاب 
 نوشته دکتر شجاع الدين شفا
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